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REWRITING TAX LEGISLATION – CAN POLISHING SILVER
REALLY TURN IT INTO GOLD?
Adrian Sawyer*

With increasing levels of complexity, bulging statute books and pleas for
simplification, the 1990s saw three Commonwealth jurisdictions pursue similar, yet
deceptively different, paths towards the intended outcome of tax law simplification.
Retaining the underlying core concepts and with minimal critical examination of tax
policy processes, Australia, New Zealand and the United Kingdom embarked upon
three journeys towards their (arguably) utopian goals of tax law simplification
through rewriting their tax legislation. New Zealand and the United Kingdom have
‘finished’ their ‘marathon’ projects (receiving, in the Olympian parlance, the ‘gold’
and ‘silver’, respectively), while Australia is closing in on the ‘bronze’ with an
aspirational (but now unachievable) target of completing their project in 2013. This
paper will build upon prior research by examining the journeys of these three
countries, focussing on the ‘flaws’, inherent to varying degrees, in their roadmaps
for their respective marathon journeys. It also highlights a number of the
memorable milestones, with the view of offering perspectives on their various
‘successes’ and ‘failures’. Furthermore, the paper will contemplate the question
‘Where to from here?’ for each country. While it would be unfair to suggest that the
manner in which the three rewrite projects were without working towards effective
simplification, the act of seeking to turn silver into gold is usually tax alchemy, even
if the result may glisten that little bit more!

*

Professor of Taxation, Department of Accounting and Information Systems, College of
Business and Economics, University of Canterbury, Christchurch New Zealand. Email:
adrian.sawyer@canterbury.ac.nz. I would like to thank Andrew Maples for his comments on
an earlier version of this paper. I would also like to thank participants at the 2013 ATTA
Conference in Auckland for their helpful suggestions and the anonymous referee for their
comments, which have improved the paper. However, the usual caveats apply. This paper is
part of a larger project reviewing the tax rewrite projects of Australia, New Zealand and the
United Kingdom, and with respect to the Australian project, comments reflect a project that is
yet to be completed. It states the position as at 30 June 2013.
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1. INTRODUCTION

In the beginning there were taxes and they were simple (no, this
cannot be true unless this paper is to be a fairy tale!). Moving on, the early
1990s were a time when increased complexity in tax legislation received
heightened attention by policymakers in numerous jurisdictions. Tax
advisers ‘successfully’ convinced politicians of the need for action to stem
this complexity, at least to the degree of simplifying the language of the
statutes and employing plain English drafting techniques. Australia, New
Zealand (NZ) and the United Kingdom (UK) are examples of three
jurisdictions that responded to the calls for simplification. Each jurisdiction
attempted to simplify their legislation through rewriting it in a manner that
would make it more comprehensible, but without any significant change to
underlying policies and concepts.
Other countries, such as the United States (US), have debated the
issue of simplification, but the US has not taken any concerted action in this
regard (and does not appear to be moving in this direction either). Canada
has also embarked upon extensive legislative simplification by way of plain
English drafting at the provincial level (as well as at the federal level
through, for example, the Employment Insurance Act). However, a review of
these developments is beyond the scope of this paper. The South African
Government announced in 2009 that it would be rewriting its income tax
legislation, which at that time was nearly 50 years old1. A review of this
project, once substantial progress has been made, is worthy of analysis.
Unsurprisingly, with major rewriting programmes undertaken in
Australia, NZ and the UK, there has been extensive discourse. Academics,
members of each country’s rewrite teams and tax practitioners have publicly
debated, argued, defended and offered their opinions on the successes and
inherent value of their respective countries rewrite projects. Indeed, a
number have offered some comparative observations between the three
countries' projects along their journeys. However, the literature comparing
the themes and lessons from all three of these projects to date is sparse. To
be fair, the delays of the Australian policymakers through putting to one side
their rewrite project while pursuing other major policy changes, only
returning to the rewrite project in the last two to three years, has hampered
meaningful comparison being made. In comparison, NZ, the first to finish,
completed its ‘race’ with full implementation of its rewritten income tax
legislation in 2008. The UK, as first runner up, completed its journey in
1

See <http://www.taxtalkblog.com/?p=2252>.
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2010-11. Australia, in choosing to change its focus, in 2009 sought to
complete its project by late 2013, although completion is clearly now
unachievable by this date.
Consequently, the motivation for this paper is to contribute to this
‘gap’ in the literature through providing a high-level comparative analysis of
the three tax rewrite projects. An overarching focus is to confirm whether
prior assertions that any attempt to reduce complexity and enhance
simplicity through rewriting and reorganising text, while working within the
constraints of existing inherently complex concepts and policy, cannot
possibly succeed. To purport otherwise is an example of tax alchemy.
Alchemy is the ancient practice of attempting to turn base metals into gold.
In a tax context, an example is seeking to turn capital expenditure into
deductible expenditure. More pertinently, this may be likened to turning
inherently complex tax legislation into beautifully written prose that is less
complex and enables taxpayers’ tax liabilities to be ascertained with less
difficulty and expense.
Nevertheless, it is not intended that this paper will find that the three
rewrite projects were ‘complete failures’ in terms of addressing complexity.
However, with the benefit of hindsight, it is questionable whether these
projects should have carried on in the manner that they did. Significant
refocusing should have occurred when doubt arose over their potential to
succeed in achieving their aims. More importantly, this paper seeks to
caution other jurisdictions that may be contemplating reducing complexity
and enhancing simplicity through rewriting their tax legislation. One should
not expect any significant reduction in complexity through undertaking such
a process. Rather, legislators should instead address complex concepts and
substantial policy issues in conjunction with any rewriting of the legislation.
The remainder of this paper is as follows. Section 2 provides an
overview of the journeys taken by each of the three countries, based on order
of ‘completion’, namely: NZ, the UK and Australia2. Following this
overview, a number of common themes and lessons are drawn and presented
in section 3. This then leads to the question, ‘Where to from here?’ the
subject of section 4. Section 5 contains the concluding comments, limitations
and areas for future research.

2

Completion was over optimistically announced by the (then) Assistant Treasurer in 2009 to
be by the end of 2013 but clearly now this timeframe is unachievable; see Bowen, below n
37.
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2. AN OVERVIEW OF THE JOURNEYS TAKEN BY THE
THREE REWRITE PROJECTS

2.1 New Zealand
2.1.1 An overview of the rewrite project
One consequence of NZ being the first to complete its journey is that
the rewrite experience has received extensive discussion. New Zealand was
also the first to start and used as a (potential) benchmark by Australia and
the UK with their rewrite projects. The NZ rewrite project also employed a
novel approach (a reorganisation step before any rewriting) as well as having
a very influential overseer, namely the Rewrite Advisory Panel (RAP),
chaired by Sir Ivor Richardson3. Arguably, NZ’s rewrite project met with a
reasonable degree of success. The major drivers for the rewrite include the
1994 Organisational Review of Inland Revenue, also led by Sir Ivor
Richardson4. The Consultative Committee on the Taxation of Income from
Capital (known as the Valabh Committee) was influential through an earlier
tax simplification review5.
This led to the Working Party on the Reorganisation of the ITA 19761993 (Working Party) commencing the first phase of the project6.
Importantly, the only statute rewritten was the Income Tax Act 1976. The
other revenue statues, the Tax Administration Act 1994 (TAA) and Taxation
Review Authorities Act 1994 (TRAA), were to remain in their original
format (as created through the reorganisation phase of the NZ rewrite
project). The Goods and Services Tax Act 1985 (GSTA) was not on the
rewrite agenda. The NZ project comprised four main stages, commencing
with an initial reorganisation into three new statutes (ITA 1994, TAA and
TRAA). Next, the core provisions, followed by the major income, deduction
and timing provisions (plus the definitions), were rewritten. Finally, the
rewrite addressed the remaining parts. Nixon provides an ‘insider’s’
3

4

5

6

Adrian Sawyer, ‘RAP(ping) in Taxation: A Review of New Zealand’s Rewrite Advisory
Panel and its Potential for Adaptation to Other Jurisdictions’ (2008) 37 Australian Tax
Review 148.
Organisational Review Committee, New Zealand Government, Organisational Review of the
Inland Revenue Department: Report to the Minister of Revenue (and on tax policy, also to the
Minister of Finance) from the Organisational Review Committee (1994).
Consultative Committee on the Taxation of Income from Capital (Valabh Committee), New
Zealand Government, Final Report (1992).
Working Party on the Reorganisation of the Income Tax Act 1976-1993, New Zealand
Government, Second Report of the Working Party on the Reorganisation of the Income Tax
Act (1993).
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perspective, being a member of the rewrite team from 1999 to 20047. Her
contribution focuses on the way the rewrite progressed and the drafting style
employed, highlighting the ‘successes’ of the project.
As part of NZ’s project a schedule of intended policy changes (and
their associated sections) was included as part of each iteration of the
Income Tax Act. This made it easier to ascertain when previous case law,
rulings and analysis could not be utilised in conjunction with interpreting the
rewritten legislation.
One important benefit of the NZ rewrite is that the new structure of
the ITA 2007 has made is simpler to teach taxation concepts and law to
students. Being an academic for over twenty years, and prior to that a student
of taxation, the ITA 2007 is immensely preferable to the ITA 1976 for
teaching purposes. Nevertheless, with disputes and ensuing case law coming
some years after each version of the ITA, one still needs to be reasonably
familiar with the applicable version of the ITA that applied to the relevant
income years.
2.1.2 Analysis of the NZ project
Sawyer offers perhaps the leading academic contributions to analysing
the New Zealand rewrite project8. Sawyer, writing at the time that the
Income Tax Act 2007 was going through the process of enactment,
concluded that the rewrite had made, at best, marginal progress in moving
towards greater simplicity in the legislation9. Frequent amending legislation
and new policy initiatives have taken the focus off the rewrite.
While it would have been premature at that time to assess the rewrite
project, writing some three years later, Sawyer concluded that there was
‘evidence of improvements in readability’ which should ‘enable taxpayers
and their advisors to more readily determine their tax obligations’10.

7
8

9
10

Margaret Nixon, ‘Rewriting the Income Tax Act’ (2004) 52 (November) Clarity 22.
Adrian Sawyer, ‘New Zealand’s Tax Rewrite Program – In Pursuit of the (Elusive) Goal of
Simplicity’ [2007] British Tax Review 405; Adrian Sawyer, ‘Enhancing Compliance Through
Improved Readability: Evidence from New Zealand’s Rewrite “Experiment”’ in Martha Eller
Gangi and Alan Plumley. (eds), Recent Research on Tax Administration and Compliance:
Selected Papers Given at the 2010 IRS Research Conference (IRS, 2011) 221.
Sawyer (2007), above n 8, 427.
Sawyer (2011), above n 8, 247.
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Readability is one aspect of assessing the impact of legislative
simplification; however, it does not embrace the more complex issues, such
as underlying concepts and the policy process. Often readability as a concept
is utilised interchangeably with understandability. While readability may be
used as a proxy for understandability, there is much more to legislation being
understandable than the extent to which it is readable. Other factors include
underlying concepts, layout, legibility and length11.
New Zealand was fortunate to have Sir Ivor Richardson who, as the
architect of the Generic Tax Policy Process (GTPP), proposed a policy
process that has received support both from within NZ and overseas12. The
GTPP is a dynamic model for tax policy development, with neither Australia
nor the UK having a similar approach (and both jurisdictions have received
criticism for their less than fully transparent tax policy development) 13. In a
recent comparative review of the NZ and UK rewrite projects, Sawyer14
traverses the prior literature as well as the role of the RAP in addressing
minor policy issues.
From an insider’s perspective, Sir Ivor Richardson offers insights into
the success of the NZ project, placing emphasis on several factors, including
the collaborative nature of the rewrite15. He also highlights the response to
the exposure of the first phase of the rewrite in 2004, the extensive attention
to quality control, and the setting of goals. Finally, he acknowledges the
commitment of the small groups of experts and officials who were
collectively crucial to the success of the NZ project.

11

12

13

14

15

For a summary of what makes a document readable, see Richard Castle, ‘What Makes a
Document Readable?’ (2007) 58 (November) Clarity 12.
See, eg, Michael Dirkis and Brett Bondfield, ‘At the Extremes of a “Good Tax Policy
Process”: A Case Study Contrasting the Role Accorded to Consultation in Tax Policy
Development in Australia and New Zealand’ (2005) 11 New Zealand Journal of Taxation
Law and Policy 250.
See further, Adrian Sawyer, ‘Reviewing Tax Policy Development in New Zealand: Lessons
from a Delicate Balancing of ‘Law and Politics’’ (2013) 28 Australian Tax Forum 401.
Adrian Sawyer, ‘Simplification through Rewriting Tax Legislation: A Comparison of the
New Zealand and United Kingdom Approaches’ (Working Paper, University of Canterbury,
2012).
Sir Ivor Richardson, ‘Simplicity in Legislative Drafting and Rewriting Tax Legislation’
(2012) 43 Victoria University of Wellington Law Review 517.
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2.2 United Kingdom
2.2.1 An overview of the rewrite project
The UK Tax Law Rewrite Project (TLRP) was announced in 1995 by
the then Chancellor of the Exchequer, Kenneth Clarke. This would be a
project to rewrite 6,000 pages of tax law into plainer English, virtually all of
the primary legislation for the UK Inland Revenue (now known as HM
Revenue and Customs). This was a much broader project than NZ’s,
covering only the income tax legislation16. A pre-parliamentary consultative
process took a ‘user’s perspective’. Sullivan comments favourably on this
approach, stating that this indicates that the ‘government is serious about
communicating with the persons whose interests are affected by a statute—
or in any event with their professional representatives’17. The approach,
Sullivan observes, also takes into account the reader’s perspective.
In the UK, although there has been much debate about both structural
reform and reduction of complexity, the only real progress was with respect
to greater clarification in some areas. However, even though the TLRP’s
major political advocate (Lord Howe) admitted that the TLRP may have
improved the quality of the UK’s tax legislation, it did not reduce its
quantity. For instance,the annual Finance Act continues to add an enormous
and uncontrollable number of pages of tax legislation18. Length does not
necessarily correlate with complexity; longer text may in fact be more
simple to understand through the layout, choice of words and explanations.
However, if there is more to read and understand, this is likely to increase
the level of comprehension and potentially complexity.
As Williams observes, the UK’s TLRP acknowledged its debt to both
the Australian and NZ projects, which were at the time two to three years
ahead of the UK, providing the UK with valuable insights. However,
Williams comments:
The [TLRP] has observed, however, that it has been ‘impossible to
quantify the likely benefits’ of rewriting tax legislation and that
neither Australia nor New Zealand, although further advanced with

16
17

18

Martin Cutts, Lucid Law (Plain Language Commission, 2nd ed, 2000).
Ruth Sullivan, ‘Some Implications of Plain Language Drafting’ (2001) 22 Statute Law
Review 145,162 (emphasis added).
Lord Howe, ‘Why we must change the way tax law is made’, Financial Times (online), 2
July
2008<http://www.ft.com/cms/s/0/898e6da2-484c-11dda851-000077b07658.html
#axzz2WKwGk3D5>.
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their rewrite projects, have yet been able to establish any better
information on these aspects.19

2.2.2 Analysis of the UK Project
Like NZ, the UK rewrite project has been the subject of considerable
analysis and, rather than repeat this here, evaluations by Salter20, and a
comparative evaluation by Sawyer21, provide further details. To provide a
flavour of the analysis provided in these two studies, the following
highlights key findings from each of these studies. Salter observes that the
rewrite in the UK has highlighted the importance of the consultation between
HMRC and others interested in tax policy in seeking to improve the tax
law22. Salter also comments on the innovative approaches and techniques
that were used in drafting the rewritten legislation, including incorporating
parliamentary scrutiny of the Bills prior to their enactment. In contrast,
Salter acknowledges the view of some that little has really changed other
than to make the underlying problems more obvious. Sawyer observes, when
comparing the NZ and UK rewrite projects, that ‘… both the NZ and UK
projects did not tackle the real issues contributing to underlying complexity
(the UK more so), and the rewritten legislation has added to taxpayers’
compliance costs and the administrative costs of the revenue authority.’23
Skinner observes that the TLRP displays some of the important
features of codification24. It exceeds mere consolidation but does not go as
far as addressing issues of a fiscal policy nature. She draws attention to the
preparliamentary process (involving the project team, consultative
committee and steering committee, each with their public and private sector
experts) and special parliamentary procedures devised to enable effective

19

Christopher Williams, ‘Crossovers in legal cultures in Westminster and Edinburgh: some
recent changes in the language of the law’ (Working Paper 2008) 3
<http://www.scienzepolitiche.uniba.it/area_docenti/documenti_docente/materiali_didattici/11
6_Williams_ESPAC_4.pdf>. Williams is referring to the following publication by HMRC;
HMRC, Tax Law Rewrite: plans for 1999/2000, (March 1999) 17.
20
David Salter, ‘The Tax Law Rewrite in the United Kingdom; plus Ca Change Plus C’est La
Meme Chose?’ [2010] British Tax Review 671.
21
Sawyer, above n 14.
22
Salter, above n 20, 687.
23
Sawyer, above n 14, 38.
24
Catherine Skinner, ‘Codification and the Common Law’ (2009) 11 European Journal of Law
Reform 225.
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enactment of the bills. Skinner comments favourably on the TLRP, perhaps
without the benefit of understanding tax complexity and compliance costs25.
Skinner suggests that the style is aimed at ‘improving the clarity and
simplicity of tax legislation’ and that it goes well beyond a consolidation of
the law26.

2.3 Australia
2.3.1 Overview of the rewrite project (to date)
Extensive discussion on the Australian tax rewrite Project (known as
the Tax Law Improvement Project (TLIP)), is included in this paper. This is
largely a result of the absence of any comprehensive analysis of the project
to date, although arguably the literature on TLIP is more extensive than
either the NZ or the UK rewrite projects.
Established in the mid 1990s, the TLIP commenced with the aim of
rewriting the income tax law to make it easier to understand. In 1990, the
Australian Treasury and Australian Taxation Office (ATO) had set up a Tax
Simplification Task Force; however, its report to the Treasurer never saw the
light of day27. Specifically the TLIP was a project to restructure, renumber
and rewrite in plain language Australia’s income tax law. It aimed to
improve taxpayer compliance, and reduce compliance costs, by making the
law easier to understand for taxpayers (including understanding their rights
under the tax law). It would also seek to improve discussion on tax policy.
The TLIP, envisaged to be a three-year project, would cost AUD 10 million.
However, like the NZ and UK rewrite projects, it would eventually take
longer and cost much more than anticipated from the outset. This led to an
extension of the TLIP for a further two years until June 1999. Tran-Nam
observes that, based on the 1992 proposal, an early estimate of savings in
administrative costs of the ATO was AUD 30 million per annum and AUD
150 million per annum in compliance costs28. This would potentially be
achievable, with both drafting and policy simplification to make the law
more coherent. Unfortunately, the government rejected the recommendation

25

Ibid 235 (emphasis added).
Ibid.
27
See Binh Tran-Nam, ‘Tax Reform and Tax Simplification: Some Conceptual Issues and a
Preliminary Assessment’ (1999) 21 Sydney Law Review 500.
28
Ibid.
26
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for policy reform, thereby rendering any such potential cost saving
irrelevant.
The TLIP project created the Income Tax Assessment Act 1997 (the
1997 Act). The 1997 Act contains the rewritten parts of the Income Tax
Assessment Act 1936 (the 1936 Act) that were removed from the 1936 Act.
Unlike the NZ rewrite project, the non-rewritten parts remained in the 1936
Act. This necessitates that two statutes must be referred to in order to
ascertain the relevant tax law in Australia.
Picciotto observes that the TLIP’s first project was new legislation to
simplify the ‘substantiation’ rules for claiming expenses as deductions from
salary income29. The result was a reduction in the number of words from
19,000 to 11,000. Nevertheless, the initial evaluation seems uncertain as to
whether the rewritten legislation was easier to understand. The new drafting
style, while clearer, better structured and shorter, did not involve any
significant policy simplification.
Less than halfway through the process, TLIP was subsumed into a
review of business taxation and (until the announcement in 2009) was never
officially revived. Specifically, a more radical approach, proposed in the
paper: Tax Reform – Not a New Tax, a New Tax System (ANTS)30, called for
an integrated tax code. As Cooper observes, the expertise developed during
drafting under TLIP transferred to developing the new integrated tax code
through the various reforms31. However, the debates generated by the
structural reform proposals, notably the controversial General Sales Tax,
overtook the impetus for legislative simplification. The focus of the changes
was on making substantial changes to the tax base rather than focus on the
issues associated with drafting. The most recent majör rewrite of 1936 Act
provisions was the Tax Laws Amendment (Transfer of Provisions) Act 2010.
Nevertheless, the TLIP style continues to apply to reforms with provisions in
the 1936 Act gradually rewritten and included in the 1997 Act but at a much
slower rate than under TLIP itself.
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In 2003, the Board of Taxation (BoT) began to scope a possible
project for rationalising the 1936 and 1997 Acts32. The BoT’s purpose, as the
Institute of Chartered Accountants of Australia (ICAA)observes, is to:
see whether there may be relatively straightforward options for
reducing the volume of tax legislation and making it easier to use for
taxpayers and their advisers - both in the short-term and by providing
a better platform for longer-term improvement33.

The Australian government decided to remove more than 4,100 pages
of ‘inoperative provisions’ (redundant legislation) from Australia’s income
tax legislation in 2006. In the Bills Digest accompanying the Tax Laws
Amendment (Repeal of Inoperative Provisions) Bill 2006, Pulle backgrounds
the TLIP, outlines some of the concerns over the project and comments on
the likely approach to completing the TLIP’s aims now that ANTS had
subsumed it34. This led to the conclusion of improved readability of the tax
legislation, a positive outcome. Such an exercise should occur on a regular
basis, notwithstanding whether it comes within the umbrella of a rewrite
project. Nevertheless, the assessment was that the reduction in complexity
was not commensurate with the reduction in the size of the law, as it did not
reduce the number of operative rules or their complexity. The TLIP was also
indebted to, and influenced by, the NZ rewrite project, which was already
well into the process of rewriting the tax law in 199535.
The ICAA is on point when it states that it ‘doubt[s] that it was
contemplated that we would still have concurrent Acts some 14 years after
the new ITAA 1997 was introduced.’36 The ICAA recommends development
of a blueprint for integrating the two Acts such that they have consistent
structure, language and definitions.
This request for tangible progress started to see the light of day in
2009 with the announcement of a rejuvenation of the TLIP. On March 13,
2009, the Assistant Treasurer, Chris Bowen, announced in a speech to the
32
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Taxation Institute of Australia that TLIP would be back in focus37. While the
Assistant Treasurer acknowledged that this would be a sizeable task with
over 1900 pages in the 1926 Act, the approach would be piecemeal as part of
an ongoing reform process. Bowen was not prepared to set a definite
timetable, based on prior experience that these tend to lead to
disappointment, but stated ‘I believe that 2013 is an ambitious, but
achievable, target for Australia to have one tax act.’38
With little evidence of progress, in August 2010, Nick Sherry, the new
Assistant Treasurer, in a speech to the Australian Economic Forum, argued
that there has been progress, and ‘if we are re-elected I commit that this
work will continue as a high-priority.’39
At the time of writing this paper, we are well into 2013. There is no
sign of any further formal draft legislation for rewriting the remainder of the
1936 Act (although the general anti-avoidance provision is proposed to be
amended to restore its effectiveness – see Tax Laws Amendment (2013
Measures No 1) Bill 2013: General anti-avoidance in the public domain. In
addition, with a forthcoming federal election in September 2013, there are
only a couple of Parliamentary sitting days before then and no legislative
proposal to accommodate the completion of this project is apparent.
However, through reforming a number of regimes, rewriting of some of the
remaining parts of the 1936 Act is continuing, with the new provisions
inserted into the 1997 Act. Nevertheless, this indicates that we are yet to see
a close to the TLIP, suggesting that 2013, as the year in which the TLIP is
‘completed’, will not be achievable. Indeed, there is speculation that until
each remaining part of the ITAA 1936 become part of the legislative agenda,
there is no foreseeable end in sight for ‘completion’ of TLIP.

2.3.2 Analysis of the Australian project
The following discussion is rather more extensive than that for NZ or
the UK. Primarily this is a consequence of more diverse contributions to the
analysis, without extensive summative examination drawing together the
themes and observations of various commentators and researchers. The early
views on the TLIPs’ approach are mixed. Nolan and Reid, with their close
37
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involvement in the TLIP, set the scene, outline the scope of the TLIP, the
alternative approaches to delivering the final product and how to achieve the
vision of the rewritten law40. Not surprisingly, they are very positive and
enthusiastic about the project.
Durack did not expect that non-experts would be able to understand
the legislation41. He suggested that the implementation should be delayed
pending rewriting of all of the legislation, rather than a progressive approach
to its introduction. With hindsight, a delayed enactment would probably
have avoided Australia’s problem of needing to work with two statutes for
the best part of 20 years. Slater doubted that the TLIP could produce a ‘thing
of beauty and simplicity’42.
The passage of time has certainly confirmed a failure on this account.
Vann offers a perspective that draws upon the early NZ experience, along
with suggestions for the drafters43. Turnbull, from a lawyer’s perspective,
concludes that while the drafters may do a great job with the task they are
given, they will fail with the ultimate aim of reducing complexity44. This is a
consequence of the government not permitting major policy issues to be part
of the TLIP. To be fair, this is a fault common to all three rewrite projects.
In an early feature in Taxation in Australia in 199545, concern over the
non-inclusion of tax policy issues was a majör focus, with Cowdroy asking
whether the TLIP can turn ‘leaden legislation into golden prose’46. He
concludes that TLIP has the potential to improve the quality of drafting, but
with widespread concern, meaningful consultation was necessary to restore
confidence to the process. Evans comments on the Tax Research
Foundation’s Seminar entitled Tax Law Improvement47. Carey emphasises
the strong opposition to having two separate statutes, a decision that would
40
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come back to ‘haunt’ the Australian tax environment for many years to
come48.
Focussing on a theme of consultation, the Office of Regulation
Review (ORR) recommended that the TLIP provide more information in the
area of compliance costs to facilitate consultation49. The ORR observed that
that the TLIP could take one of three approaches, namely the NZ approach, a
specialist approach and a modular approach50. The choice, however, was a
combination, creating ‘the pyramid’. Here, the top level reflects the core
provisions, followed by the general provisions as the middle level and the
specialist groupings at the bottom.
Importantly, the ORR recognised implicitly what may be termed the
risk of ‘type 1’ and ‘type 2’ errors occurring51. The first was insufficient
resources allocated to the main sources of compliance costs. The second, too
much time and resources allocated to those areas that create little in the way
of compliance costs. The premise for this outcome is that a reduction in
compliance costs is the key driver to achieving simplification.
Importantly for Australia, the government accepted the
recommendation to investigate compliance and administrative costs. The
Australian School of Taxation (Atax), at the University of New South Wales
(UNSW), has been instrumental in developing Australian-focussed
compliance cost research52. Notwithstanding this goal, the ORR (1995)
correctly observes that the narrow scope of the TLIP means that it cannot
address many of the issues associated with compliance costs.
Further concern over the TLIP appears in a special feature in Taxation
in Australia in 199553 with a pot pouri of views, including proponents and
opponents of the TLIP process. An emerging issue is the additional forms of
complexity that the new drafting style was introducing. However, the
contributors anticipated that the TLIP would reveal areas of underlying
inconsistency in tax policy that, with time, the government would address.
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Burton and Dirkis, in an early academic assessment of the TLIP, aptly
observe that a major flaw in the TLIP was the uncertainty over the type of
complexity under review, and the audience of the legislation (taxpayers or
the actual readers)54. The authors develop criteria to assess complexity and
apply this to the TLIP. Burton and Dirkis identify a major flaw, the
exclusion of tax policy, being the result of a decision made by the
government and not a choice exercised by those directly involved with the
TLIP55. This was a missed chance to complete something fundamental and,
arguably, the TLIP needed to adopt more modest objectives. In the parlance
of this paper, such an approach may have ‘restored some of the shine to the
leaden legislation’ but certainly could not deliver some form of ‘chemical
reactions necessary to transform the leaden legislation into gold’. This could
only be possible if attention focuses on both underlying concepts and
policies, thereby creating an entirely new tax statute.
Mann56 supports Burton and Dirkis’ view,57 suggesting that to deal
with issues of complexity one needs to ‘go back to the basics’ first before
drafting. This would involve focussing on the activity to be taxed through
conceptualising it, making any design changes and modelling its application.
In a hard-hitting editorial, Pagone suggests that part of the problem may
‘stem from what many feel to be a lack of engagement by, or enthusiasm of,
government (present and immediate past) in the process of tax
improvement.’58 Pagone calls for the government to enable departments and
Professional bodies to work more closely to enable effective tax law
improvement in Australia59.
The Australian Productivity Commission (APC) expressed its concern
over the TLIP’s focus, suggesting that many of the issues associated with
compliance costs would remain60. The APC acknowledged that poorly
structured and written law is one source of excessive compliance costs but
may not be the most important. Even if TLIP provided some worthwhile
gains, it could result in legislation that is more complex.
54
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Commenting when the TLIP was well underway, Ilbery is on point
when he notes that even a number of ‘small p’ policy issues may not be
resolved (‘big P’ policy issues were off the agenda)61. Furthermore, there
was a real danger that once the TLIP was complete, the government would
consider the job done, without the ‘big P’ issues addressed. Interestingly,
from 1998, the TLIP was on hold indefinitely as some ‘big P’ issues
emerged through the Ralph Review of Business Taxation and subsequent tax
policy reviews. In Taxation in Australia, editorial staff, when commenting
on an earlier Joint Committee of Public Accounts’ (JCPA’s) report, highlight
that Australian governments had chosen to interpret simplification in a
narrow sense, leaving major tax policy off the agenda62. Again, this is an
example of a failure to recognise what is needed if one is to realistically have
a chance to convert ‘dross into gloss’.
Lehmann is also on point when he recommends that TLIP should take
stock, be permitted to take on a broad range of ‘small p’ policy issues (as a
minimum) and not seek to preserve existing complexity63. Rather, Lehmann
suggests it should ‘carry out comparative studies to determine what would be
an international best practice Tax Act.’64 In a provocatively entitled paper,
one of the majör proponents of the TLIP, Brian Nolan, takes solace from the
rewriting projects underway in NZ and the UK, commenting that the rewrite
teams share his optimism that there will be efficiency gains through some
cost savings by the rewrites.65
Nolan is of the view that the 1997 Act’s structure and methodology is
robust and practitioners will be working with it for a long time 66. What
Nolan neglects to add at that time is that they will also be working with the
1936 Act for many years to come. ‘Burying the 1936 Act’ is something that
he has yet failed to achieve. Admittedly, it was not his decision to put the
TLIP on hold indefinitely in 1998, and thus see the 1936 Act continue to
exist well beyond 2013.
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In 1996, then Assistant Commissioner of Taxation Michael
D’Ascenzo commented in a speech that the TLIP would be working towards
a more streamlined version of the income tax legislation. D’Ascenzo notes
that it ‘contains the same law but it exists in a new improved form - stripped
of its excess and tailored to encourage its use67. Furthermore, D’Ascenzo
cautions ‘it is the form and not the law or the policy behind the law which
will change – it will just be more easily digested.’68 The main goal was to
reduce compliance costs, thereby suggesting that this should be a key
measure of evaluation of the success or otherwise of the TLIP. If successful,
this could become the basis for all Commonwealth of Australia legislation
drafting. Importantly, the JCPA had recommended that a committee of the
Australian Parliament have a role in addressing the substantial number of
minor policy simplification issues highlighted by the TLIP but outside its
ambit.
By 1997, the Commissioner of Taxation Michael Carmody, in
launching the 1997 Act, described in his speech the process as one of
renovation of income tax legislation69. At best, this was an attempt to restore
the 1936 Act to its ‘former glory’ via the 1997 Act through ‘polishing’.
Specifically Carmody suggested that TLIP’s brief was to renovate the tax
legislation, and that through clarifying what the law is, TLIP will be of
assistance in ongoing tax reform70. Tran-Nam, in commenting on the end of
the TLIP, suggests that the TLIP has left an impression, namely that ‘poor
drafting has made the tax law difficult to comprehend’ and that ‘without tax
policy changes, the project’s simplification impact has been limited’71.
Consequently, with the completion of TLIP it will have little effect on
reducing the complexity of the tax system.
Krever provides a persuasive summary of the Australian rewrite
‘experiment’, as it stood in the early 2000s72. He concludes that TLIP and the
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change in fundamental concepts of the tax law (eg, ANTS) have both failed
to reduce the cause of underlying complexity.
Pinder, a member of the Tax Design Team in the Australian Treasury,
suggests that a coherent principles approach holds promise as one means for
addressing concerns about the sustainability of Australia’s tax laws73.
Samarkovski and Freudenberg undertake an assessment of this approach74.
The authors present a comprehensive analysis of the work of the TLIP and
debate the meaning of ‘simplification’, examining the role of the rule of law
and evaluating whether the drafting principles employed continued to be
utilised with new legislative provisions (notwithstanding the suspension of
the TLIP). The authors also comment on the role of the BoT in reviewing tax
policy. They found that the drafting principles remain evident and that the
level of readability is such that it is arguably of an acceptable standard for
professional users.
Cooper further observes in relation to ANTS and other policy changes
that the radical changes to drafting style are not evident, such that it was not
‘apparent that there was a shift to using “general principles in preference to
long and detailed provisions”’.75 Thus, while there has been considerable
analysis of the TLIP, given that at the time of writing it is yet to be
completed, there remains scope for further analysis once the last remaining
parts of the 1936 Act have been rewritten and incorporated into the 1997
Act. At this time, to borrow from the (in)famous words of Brian Nolan, the
1936 Act ‘can be buried’. Just when this ‘burial’ will occur is anyone’s
guess.

3. AN ASSESSMENT OF COMMON THEMES AND LESSONS
James, Sawyer and Wallschutzky undertake an early comparative
analysis of the three rewrite projects76. The authors conclude that the way
73
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forward is ‘to incorporate simplification into tax policy itself in a rather
more determined way than appears to have been done in the past.’77 A
critical step would be to establish what simplicity means and develop a set of
guidelines for incorporating simplicity in tax policy.
What simplification means is a critical issue, as Tran-Nam observes78.
Tran-Nam suggests that there is both legal simplicity (how difficult is a tax
law to read and understand) and effective simplicity (how easy is it to
determine the correct tax liability)79.
The tax rewrites in all three countries focused on the former and
largely neglected the latter. Tran-Nam concludes that even the ensuing tax
reform packages in Australia are likely to be negative in terms of their
impact on simplification and may lead to an increase in the ratio of operating
costs to GDP80.
Also in an Australian context, Krever observes that it did not take tax
advisers long to discover that the complexity remained81. Furthermore,
Krever observes that the rewrite revealed that the real major cause of the
former law’s complexity was its ‘wholly irrational and inconsistent policy
base.’82
Hill reinforces the negative outcome of retaining two statutes in
Australia83. This approach frequently requires taxpayers and their advisers to
consult both the 1936 Act and the 1997 Act, converting what possibly could
have been a case for simplicity into a negative of additional complexity. In
this regard, the NZ approach of enacting a new Act with each majör rewrite
phase is preferable.
Comments made by the Ministerial Panel on Business Compliance
Costs suggest that there has been minimal impact on reducing complexity or
compliance costs with tax policy developments during the period 1989 to
2001 in NZ84. However, to be fair, this is not a direct reflection on the NZ
77
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rewrite project’s efforts since it overlapped other major tax reforms. Owens
and Hamilton observe that these rewrite projects have failed to reduce the
length of the tax codes or complexity with regard to complying with
obligations85. However, they observe that Australia and the UK have
removed a sizeable number of redundant provisions in their key tax statutes.
Post the TLIP and the Review of Business Taxation in Australia, a
focus on principles began to emerge. Cooper argues that the logic of the
pyramid is attractive but flawed86. Specifically it does not clearly separate the
common questions and transactions from the rare and specialised.
Furthermore, it does not explain or reconcile conflicts in measures, and leads
to rules dealing with the same subject appearing in more than one chapter.
Cooper also suggests that as the legislation has become more elaborate the
process of housekeeping takes more time and effort by drafters and
Parliament87. Furthermore, with time, successive generations of drafters will
not necessarily continue with the policies of the past, something that the 15
years period of the TLIP (at the time of Cooper’s analysis) has revealed.
Cooper concludes that the key for success in the future is retaining the parts
of the new drafting style that are beneficial and put aside those that are not.
He also observes that
the language used is clearer but meaning is often still opaque; legislative
structures are more evident but they are not always logical; tables and lists may be
easy to follow but they lack conceptual coherence; new approaches are not sustained
suggesting their trumpeted merits are not indisputable.88

Sir Ivor Richardson, a major proponent of the NZ rewrite project,
comments on the importance of simplicity in legislative drafting89. In this
regard, he provides an excellent overview of the Australia, NZ and the UK
rewrite projects’ efforts to simplify their respective statutes. Sir Ivor
compares the original drivers for the three projects, and reflects upon
insights provided by a number of commentators on each of the three
countries’ rewrite exercises. In relation to NZ’s rewrite, he supports the
comment made by Sawyer90 on the positive role of the RAP. Sir Ivor goes
further to emphasise that the collaborative nature of the rewrite, the response
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to the exposure of the first phase of the rewrite in 2004, the extensive
attention to quality control and the setting of goals were critical. Last, but not
least, he draws attention to the commitment of the small groups of experts
and officials involved who were collectively crucial to the success of the NZ
project.
The UK suffered from the almost complete absence of such a body as
the RAP and, furthermore, was perhaps even less inclined to raise issues of a
tax policy nature. The decision in 2008 to establish the Office of Tax
Simplification (OTS), a new Joint Parliamentary Select Committee on
Taxation and an earlier announcement of technical law changes (to be no
later than the Pre-Budget Report) are welcome. However, James suggests
these are unlikely to address any of the real issues behind the complexity of
the law, no matter ‘how eloquently they might allow the case for it to be
made.’91
Sawyer offers a comparative analysis of the NZ and UK rewrite
projects92. Drawing upon the contributions of earlier commentators, he
reflects upon what lessons there may be because of these two ‘completed’
exercises, observing that NZ and the UK, with the benefit of hindsight, may
still have undertaken their rewrite projects, but with less expectation of the
outcomes and with greater effort put into early planning93.
James, in relation to the Australian and UK rewrite projects, observes
that rewriting legislation may lead to inadvertent changes in the meanings of
words and concepts as established by the courts94. Furthermore, since
taxpayers do not usually read primary legislation, in an Australian context
there was no need to direct the legislation at taxpayers.
While there was an expectation early on that tax rewrite projects were
a solution to the problem of excessive complexity, the benefit of hindsight
reinforces that this expectation was misguided, at best. Evidence that
emerged early on, and reinforced during the rewriting processes, has made it
clear that on their own, a rewrite of legislation is not a solution to the
problem of complexity95. As James observes, it requires that the underlying
complexity be addressed, which is something that cannot be achieved by
91
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merely rewriting the language96. Furthermore, he suggests that the process of
tax reform causes much of this complexity.
Cooper comments in relation to the three rewrite projects97. He
suggests that the Australian project was a ‘housekeeping project designed to
re-phrase, but not change, the existing legislation’, a feature common to the
NZ and UK projects. The main contributions were in ‘innovations in
language and presentation, [namely] the “use of plain language to make the
legislation simpler, clearer and more user-friendly.’”98
Later on, Cooper reflects upon the enthusiasm for the new principlesbased style, observing that the early fervour for the projects was not
challenged at the time or since the projects were completed99. Cooper
outlines the key concerns, which include the assumption that while there
may be clear policy intent, the principles will not be clear to the readers and
that excessive detail tends to obscure rather than make the law clear.
Furthermore, Cooper states that these concerns also involve an
assumption that simple statements of policy enable a reduction in the level of
detail, and that it is necessary to provide other means, such as administrative
guidance100.
A further question of interest concerns the breadth of the rewrites.
Should the three jurisdictions expand beyond their income tax legislation to
other statues, such as Value Added Tax (VAT) or GST? From the
perspective of ‘completeness’ of the intention behind the rewrites, the
answer should be a tentative ‘yes’, but with extreme caution. From the
lessons learned, the answer should probably be ‘no’, or at least with either a
more comprehensive approach that takes into account major policy issues, or
on a much reduced scale that employs the ‘benefits’ of the new drafting
styles.
The three rewrite projects have a number of features in common, in
addition to their focus on the language used rather than addressing issues of
policy. All three have taken much longer than the original periods, which
96
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were unrealistically set at three to five years. New Zealand, the first to start
(and finish), took around 15 years. The UK, the second to finish, took around
16 years. Australia, yet to complete, will take at least 20 years. However,
during that time the Australian focus turned to other matters of substantive
policy, leaving a partially constructed 1997 Act and a partially deconstructed
1936 Act. Furthermore, from the limited available data, all three projects
incurred much greater administrative expense than originally expected. In
absolute terms, the NZ project appears to be the least expensive, with the UK
and Australia consuming much more in terms of resources and time. The
scope of NZ’s rewrite is significantly less than that of the UK, but similar to
that of Australia. Comprehensive estimates of compliance costs are not
available and, if available, would be unreliable given the inter-related nature
of the rewrite activities with other tax policy developments.
All three projects decided to undertake the task in a piecemeal fashion
and not through a ‘big bang’. That said, NZ’s approach differed by
commencing with an initial reorganisation and then rewriting by specific
parts, not regimes. The result was a new statute on each occasion. The UK
and Australia both focussed on particular regimes, although Australia was
the only one to work with two Acts. New Zealand was potentially the
narrowest in scope, in that while it initially created three statutes, it did
nothing to rewrite the TAA or TRAA. None of the three countries has
rewritten non-income tax legislation, such as VAT/GST legislation or other
revenue-related statutes. Notwithstanding the degree of success with the NZ
rewrite, the complex GST Act, it appears, is not to on the rewrite agenda.
Consultation was a feature of all three of the rewrite projects, with
draft legislation made available for submissions from interested parties such
as tax advisors. Discussion papers also featured from time to time. Unique to
the NZ approach was use of the RAP to provide technical assistance and
resolve issues over unplanned changes throughout the rewrite process and
beyond101.
Collectively the three approaches to tax simplification has been
narrow, in that primarily legislative simplification was sought through
rewriting legislation in a manner to improve its readability and
understandability by expert users. None of the projects tackled the wider
issue of effective simplicity of making compliance easier (and thereby
reducing compliance costs for taxpayers), as noted by Tran-Nam102. Indeed,
101
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with the constant change of other aspects of the tax legislation, the decisions
not to address issues of a ‘big P’ policy nature (but only limited ‘small p’
policy issues), meant that underlying complexity was not addressed103.
Australia’s attempts to address some of the ‘big P’ policy issues through
business tax reform and the tax value method have not proved successful.
Furthermore, in the view of many commentators, these have added further
complexity to the tax system.
In their analysis of the relative success of the tax simplification
initiatives in Australia, NZ and the UK, McKerchar, Meyer and Karlinsky
suggest that reductions in legal complexity and compliance costs have
proven generally elusive104. Therefore, the focus has turned to administrators
and policymakers seeking to simplify processes and procedures.
Furthermore, Evans and Kerr observe that ‘the focus has shifted to managing
tax system complexity; making it easier for taxpayers to comply while
conceding the system remains complex.’105 The authors also suggest that to
achieve genuine simplification may require following the advice and
approach taken by the NZ Labour Government in the 1980s under Sir Roger
Douglas. Rather than a process of a long hard slog of tackling one reform
after another (the recommendation presented at the 2011 Tax Forum in
Australia by Wayne Swann), it should involve implementation ‘in quantum
leaps, using large packages.’106 This will involve clearly defining the
objectives and, by moving forward in quantum leaps, this will reduce the
amount of time interest groups have to mobilise and ‘drag you down’.107

4. WHERE TO FROM HERE?
The path forward for the three countries would appear to be dependent
upon, at least in part, where their rewrite project left them and how they plan
to address issues of major tax policy complexity. Australia has yet to
complete the TLIP, so in a sense its direction for 2013 and beyond is to
ensure rewriting of the remaining operative portions of the 1936 Act into the
103
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1997 Act, thereby enabling repeal of the 1936 Act. Once drafts of all the
remaining provisions in the 1936 Act become available, a closer examination
of the TLIP should be undertaken. Furthermore, it would not be a bold
prediction to make that, once this is complete, there will be no appetite to
rewrite other tax statutes in Australia. Concurrently, while there are no other
similar tax reforms in progress, there is the critical issue of whether the
benefits of the drafting style of TLIP will continue to be experienced. On the
other hand, will there be a return to the former styles of drafting, potentially
leading to more legislative complexity?
In NZ, apart from the ITA 2007, the other tax statutes follow the
traditional non-plain English drafting style and therefore experience the
associated complexity of that style. Amendments to the ITA 2007 have used
the rewrite team’s drafting style, layout and section numbering approach.
However, this in itself is no guarantee that the resulting text will be
understandable when it is assessed using various forms of ‘readability’
testing.
There is published analysis of the ‘successes’ of the Australian and
NZ rewrite projects in terms of improvements in the readability of the new
legislation108. As far as the author is aware, there is no similar published
work on the UK rewrite project. The reader is encouraged to explore the
findings of these studies to ascertain the degree of ‘improvement’, along
with the strengths and weaknesses of the various methods used. In summary,
the NZ literature, which predominantly incorporates readability formulae,
reveals that the rewrite project has led to an improvement in readability as
108
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measured by various readability indices. The Australian evidence, based on
studies utilising readability formulae and analysis of psychological costs,
also suggests some improvement in readability.
In NZ, there remains no appetite to expand the rewrite to other tax
statutes, such as the GSTA or TAA, notwithstanding encouragement from a
member of the NZ Supreme Court to address legislative complexity brought
about by the GSTA109. The tax policy process (GTPP) in NZ remains in
place, and as Sawyer would suggest,110 is worthy of close examination by
other jurisdictions, including Australia and the UK.
For the UK, the focus is clearly now on the tax policy process, with
the OTS a major new player in the process111. Like NZ, there appears to be
no appetite in the UK to rewrite any other statutes at this time. Given the
enormity of the task to make the tax policy process more transparent and
coherent in the UK, this approach is understandable.
Overall, the three projects are in part a reflection of the environment in
the early 1990s, including the close sharing of personnel and ideas between
the revenue authorities in each jurisdiction. Arguably, the projects also
reflect a response by the legislators to criticisms from taxpayers and tax
professionals that nothing tangible was evident in terms of efforts to address
growing complexity and compliance costs. Unfortunately, it is not overly
cynical to suggest that even with these three projects, there has been little in
the way of tangible reduction in complexity and compliance costs. Indeed, it
is arguable that there has been an increase in such costs, especially with the
approach taken in Australia of having two statutes. The sooner there is one
income tax statute the better for all concerned.
5. CONCLUDING OBSERVATIONS – AN EXERCISE IN ‘TAX
ALCHEMY’?
This paper has sought to review three massive exercises in redrafting
tax laws in three jurisdictions, namely Australia, NZ and the UK. With the
benefit of hindsight, the observations of numerous commentators and experts
(who in many instances were much closer to the developments in their
respective jurisdiction), and applying some common sense, this paper puts
forward a number of observations.
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In terms of the rewrite projects themselves, NZ and the UK have
‘finished’ their ‘marathon’ projects (receiving, in the Olympian parlance, the
‘gold’ and ‘silver’ medals, respectively). Meanwhile, Australia is drawing
closer to the ‘bronze’ medal, with an aspirational (but now unachievable)
target of completing their project by the end of 2013.
The premise of all three projects that, through redrafting legislation to
give an appearance of more readable and understandable prose, real
simplification would be possible and compliance costs reduced is a fallacy.
This fallacy became clearer with time and was apparent to a number of
commentators from soon after the commencement of the various rewrite
projects. Without addressing the issues of substantive policy (‘big P’ issues)
and underlying conceptual complexity, this is close to an exercise in futility
in terms of the goals sought. That said, the desire to make the legislation
more understandable, in the context of expert users, is laudable. The
preliminary assessment of the three projects would suggest that each has
been successful in this regard, especially in revealing additional complexity
in the underlying concepts. This finding is perhaps analogous to removing
the outer cladding of a building to be able to make a more accurate
assessment of the underlying issues in need of remediation and/or
replacement. The projects have also highlighted the need for enhanced
transparency and consultation in the design of tax policy, something that NZ
has utilised with considerable success.
At what cost, in terms of resources consumed and time spent, has this
come? Will the need to address policy and conceptual issues lead to further
rewriting and, to some degree, negate the ‘gains’ of the rewrite projects?
Would the three countries have gone about their rewrite projects differently
with the benefit of hindsight and the research undertaken to date? At a
minimum, if the drafters and governments were true to themselves they
would acceptchanges to the rewrite process. A further improvement, if they
could start again, would be to address tax policy issues in conjunction with
rewriting the legislation.
Even with the early vigour of the projects to achieve the challenging
goal of reduced complexity through simplification of legislation, these are
exercises in tax alchemy. Nolan’s comments in 1997 are indicative of this
early enthusiasm, at least from an Australian perspective. It is just not
possible, when using the analogy, for example, of a motor vehicle, to suggest
that one can convert a family station wagon into a ‘top of the line’ sports car
by polishing the exterior, changing the paintwork and rearranging some of
the parts. How will some form of ‘mechanical magic’ overcome the
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underlying differences and complexities of a family station wagon versus a
top of the line sports car? Such a conversion requires much more than
outward appearances and some limited form of reordering of the component
parts. It necessitates something closer to a complete strip down to the basic
parts, some major structural changes and a finishing that reflects a clear
blueprint or design. Some may even suggest abandoning the former structure
and commencing afresh. Notwithstanding the analogy, it is not suggested
that the station wagon is the equivalent of ‘legislative dross’ and the top of
the line sports car that of ‘legislative gloss’!
Furthermore, following the rewrite projects, even if we accept that
these are examples of highly polished statutes (the silver) which cannot be
turned into legislative gold, if they are not well maintained (both through
regular attention and review), the ‘polished finish’ will fade. Furthermore,
the statutes run the risk of returning to their former state, removing all traces
of the ‘benefits’ of the rewrite projects. These ‘benefits’ are also illusory if
they are expected to show reduced compliance costs for taxpayers. The
tangible and enduring benefits of the rewrite projects are having an
understanding of the real causes of complexity and the ways to go about
effective simplification.
This includes making compliance easier for taxpayers and reducing
the administrative costs of revenue authorities (and perhaps even the number
and length of disputes).
This study has a number of limitations. First, it considers only three
jurisdictions, all of which are common law based. It does not incorporate
developments in other countries, such as Canada, South Africa and the US.
Second, the Australian rewrite project is not yet complete, so any
observations are preliminary and will need to be reassessed once the TLIP is
complete (now unachievable before the end of 2013 as advised by the
Assistant Treasurer in 2009). Third, this study is from an ‘outsider’s’
perspective, although by someone that has experienced the NZ developments
first hand, and those in Australia and the UK indirectly. Those involved in
the various rewrite projects are likely to have particular insights and
perspectives that this study cannot provide.
In terms of future research, one obvious area is to complete a review
of the Australian TLIP following its completion. A further study could also
focus on areas of major tax policy that should be addressed (the big Ps),
which could incorporate developments of the OTS in the UK, and various
government initiatives concerning tax policy in Australia and NZ.
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The experiments in Australia, NZ and the UK are instructive; we can
learn more from our mistakes than from what we do right (although we
should not forget that mistakes might be costly). However, not everything
about the rewrite projects was a failure. Rather, it is more a case of their
goals being unrealistic, their timing misplaced and their breadth too narrow.
While it is much easier to make suggestions after the event, if each
jurisdiction was able to address significant (big P) policy and conceptual
issues, and redraft their legislation in conjunction with these reviews, the
outcomes would have been different. Potentially they might have delivered
some real and effective simplification. Given that this approach is no longer
an option (unless there is an admission the rewrite projects were a complete
failure and each jurisdiction should start over), the trick will be to build upon
what has been achieved and see if by taking another path each jurisdiction
can achieve effective simplification. These journeys have yet to start (at
most there has been some ‘dabbling around the edges’ with major tax policy
and conceptual issues), and the tale of where they may lead is perhaps best
left for another day.
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I. OTURUM

OBEZİTE İLE MÜCADELEDE KAMU POLİTİKALARININ
ALGILANAN ETKİNLİĞİ VE MALİ SOSYOLOJİNİN ÖNEMİ
Prof. Dr. Naci Tolga SARUÇ*
Prof. Dr. İsa SAĞBAŞ**
Arş. Gör. Işıl YETER AYAS***
Summary
The problem of obesity is increasing significantly all over the world. It
is not only developed countries problems but also developing countries.
There are many public policies to tackle obesity problem; they include
obesity taxes, providing education and information, food and health
regulations and so on. In this study, a survey has been carried out with 447
health professionals and public finance academics. Results indicate that
perceived acceptability and efficiency of some of the policies such as obesity
taxes are rather high.
Özet
Tüm dünyada obezite problemi artış göstermektedir, obezite hem
gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin problemidir. Bu sorunla mücadele
etmek için birçok kamu politikası bulunmaktadır, bunlar obezite vergileri,
bilgi ve eğitim sağlanması, gıda ve sağlık düzenlemeleri olabilmektedir.
Çalışmamızda 447 sağlık profesyoneli ve maliye akademisyeni ile anket
çalışması gerçekleştirerek kamu politikalarının algılanan kabul edilebilirliği
ve etkinliği ölçülmeye çalışılmıştır. Sonuçlar obezite vergisi gibi bazı kamu
politikalarının etkinlik ve kabul edilebilirliğinin yüksek olduğunu
göstermektedir.
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1. Giriş

Obezite problemi günümüzde birçok gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkenin karşılaştığı, yüksek ekonomik maliyet kaybına neden olan çok
önemli bir problemdir. Obezite, akademisyenler tarafından yüzyılın en
büyük sorunlarından biri olarak gösterilmektedir. Yıllar itibariyle problemin
boyutu da artmaktadır, 1970’li yıllardan günümüze gelindiğinde obezitenin
hemen hemen tüm ülkelerde hızla yayıldığını görmekteyiz. Obezite esas
itibariyle gelişmiş olan ülkelerin bir sorunu gibi algılanmakta ise de,
gelişmekte olan ülkelerin de ciddi bir sorunudur. Örneğin, ABD’de olduğu
gibi Meksika’da da obezite problemi çok büyük boyutlara ulaşmıştır.
Ülkemizde de obezite sıklığını araştıran güncel çalışmalar yapılmıştır. Bu
çalışmalar obezitenin Türkiye için çok ciddi bir sorun olduğu ortaya
koymaktadır.
Bu çalışmada kısaca obezitenin ekonomik nedenleri açıklandıktan
sonra obezitenin dolaylı ve dolaysız maliyetlerinden bahsedilmiştir. Obezite
ile mücadelede kamu politikaları hem ülkemizde hem de yurtdışında artan
oranlarda kullanılmaktadır. Bu politikaların başarıya ulaşabilmesi için kabul
edilebilirlik ve algılanan etkinlik önemlidir.
Çalışmamızda toplamda 447 kişiye (262 tıp çalışanı ve 185 maliye
bilim insanına) anket uygulanarak obezite vergisi ve diğer kamu
politikalarına olan destek seviyeleri ölçülmüştür. Sonuçlar bazı kamu
politikalarının algılanan etkinlik ve kabul edilebilirlik oranlarının diğerlerine
göre yüksek olduğunu göstermektedir. Çalışma konuyla ilgili iki önemli
paydaş ve meslek grubunun farklı kamu politikalarının algılanan kabul
edilebilirliğini ve etkinliğini açıklarken, bu politikaların ülkemizde ve
yurtdışındaki uygulamalarını da tartışmaktadır.
Obezite ile mücadele uygulanan kamu politikaları özellikle ABD gibi
liberal düşüncelerin hâkim olduğu ülkelerde şiddetle eleştirilmekte ve
kişilerin özgür seçimlerini engellediği ifade edilmektedir. Bu tür politikalar
yerine bazı yazarlar devletin ekonomik birimleri “hafifçe itekleyerek”
(nudge) onları rasyonel davranmaya, doğru seçenekleri daha çok tercih
etmeye ve sistematik hatalardan arındırmaya teşvik edebileceğini
belirtmektedir. Mali sosyolojinin yeni gelişen bir alanı olarak bu tür
müdahaleler seçim mimarisi olarak anılır ve aslında çoğu zaman ekonomik
birimler herhangi bir müdahalenin olduğunun farkına varmazlar. Obezite
açısından “hafifçe itekleme” insanları sağlıklı beslenmeye ve daha fazla
fiziksel harekete teşvik edecek unsurları içerir. Çalışmamızın son bölümünde
obezite konusundaki bu tür uygulamalar kısaca açıklanmıştır.
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2. Dünyada ve Türkiye’de Obezite Sıklığı ve Maliyetler
2.1. Obezitenin Türkiye’de Görülme Sıklığı
Tüm dünyada olduğu gibi obezite Türkiye’de de çok yaygındır ve
dünyadaki trende paralel olarak yıllar itibariyle obezite oranlarında artış
görülmektedir. OECD’nin 2013 yılı sağlık verisinde bu eğilim açıkça
görülmektedir.
Şekil 1: Türkiye’de Fazla Kiloluların Artış Eğilimi

Kaynak: OECD (2013)
Fazla kilolu ve obezlerin dağılımına cinsiyete göre baktığımızda,
erkeklerde fazla kilolu oranı yüksek iken kadınlarda obezite oranı daha
yüksektir. Türkiye’de kadınların fazla kilolu olma oranı 2003 yılında %28,9,
2008 yılında %27,4 ve 2010 yılında %28,4’dür. Öte yandan fazla kilolu
olma oranı erkeklerde 2003 yılında 33,6, 2008 yılında 36,9 ve 2010 yılında
ise 37,3’dür. Toplamda Türkiye’deki fazla kilolu oranı da artış eğilimi
göstermektedir; bu oranlar 2003, 2008 ve 2010 yıllarında sırasıyla %31,6,
%32,4 ve %33’dür.
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Şekil 2. Türkiye’de Obezite Artış Eğilimi

Kaynak: OECD (2013)
Obezitenin cinsiyete göre dağılımına bakıldığında, belirtildiği gibi
kadınlarda oranların çok daha yüksek olduğu görülmektedir. Erkeklerde
2003 yılında %9,7, 2008 yılında %12,3 ve 2010 yılında 13,2’dir. Kadınlarda
ise bu oranlar aynı yıllar da sırasıyla %14,5, %15,2 ve %16,9’dur. Grafikten
görüleceği üzere 2003 yılında Türkiye’de obezite oranı % 12’iken bu oran
sırasıyla 2008 yılında 15,2’ye ve 2010 yılında %16,9’a yükselmektedir.
Dünya Sağlık Örgütünün verileri haricinde de ülkemizde yapılan
birçok çalışmada da hem çocuklarda hem de yetişkinlerde obezite oranının
artığı bulunmuştur.
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Şekil 3. Türkiye’de Fazla Kilolu ve Obez Olanların Toplamı
Türkiye’de Fazla Kilolu ve Obez Olanların Toplamı

52
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obez veya fazla kilolu erkek
obez veya fazla kilolu kadın
obez veya fazla kilolu toplam

Kaynak: OECD (2013)
Hem fazla kilolu hem de obez olanların popülasyondaki toplam
oranına baktığımızda, kadınlar için 2003 yılında %43,4, 2008 yılında %45,9
ve 2010 yılında %49,4’dür. Erkeklerde ise aynı yıllarda oranlar sırasıyla
%43,3, %49,2 ve %50,5’dir. Toplamda ise 2003’de %43,4, 2008’de %47,6
ve 2010’da %49,9’dur. Grafikten rahatça görüleceği üzere 2010 yılına
gelindiğinde Türkiye’deki nüfusun yarısı fazla kilolu ve obez olarak
gruplandırılmaktadır.
Türkiye’de obezite ve hipertansiyon taramasının sonuçlarını
değerlendiren Hatemi vd., (2002) obezite prevalansının 20 yaş üzeri
kadınlarda %35’in üzerinde olduğunu tespit etmiştir. Bu oran erkeklerin
obezite oranından neredeyse iki kat daha fazladır.
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Şekil 4’de aynı verilerin yardımıyla Türkiye haritasında farklı
bölgelerin obezite oranları gösterilmiştir.
Şekil 4: Türkiye’de Bölgeler Göre Obezite Sıklığı Haritası

Kaynak: Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması (2010) raporundan
alınan veriler ile oluşturulmuştur.
Şekil 4’den görüldüğü üzere obezitenin en yaygın olduğu bölgeler
Doğu Karadeniz, Batı Anadolu ve İstanbul’dur. En düşük olduğu bölgeler
ise sırasıyla Ortadoğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Kuzeydoğu Anadolu
ve Egedir.
2.2 Obezitenin Dünyada Görülme Sıklığı
Obezite tüm dünyada artış eğilimindedir ve global epidemi halini
almaktadır. Acs vd., (2009) tahminine göre 2015 yılında ABD’de nüfusun
yarısı obez olacaktır. Obezite yaşadığımız çağda global açıdan bakıldığında
en önemli sorunlardan bir tanesidir. Daha önceleri obezite problemi sadece
gelişmiş ülkelerin bir sorunu olarak görülmekte ve az gelişmiş ve gelişmekte
olan ülkeler daha çok yetersiz beslenme problemi ile karşı karşıya
kalmaktayken, günümüzde hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde
obezite çok önemli bir problem halini almıştır. Molarius vd., (1999) DSÖ
tarafından gerçekleştirilen MONICA çalışmasında Asya, Afrika ve Avrupa
kıtalarında gerçekleştirilen 12 yıllık çalışmanın sonucunda obezite sıklığının
1980- 1990 yılları arasında %10-30 arasında yükselme gösterdiğini
belirtmektedirler.
DSÖ (2014) verdiği bilgilere göre tüm dünyadaki obezite oranı
1980’ler ile kıyaslandığında günümüzde nerdeyse iki kat artmıştır. 2008
yılında 20 yaşından büyük 1,4 milyardan insan fazla kiloludur, ayrıca 200
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milyon erkek ve 300 milyon kadın obezdir. Bu rakamları dünya nüfusuna
uyarlarsak 20 yaşından büyük yetişkinlerin %35’i fazla kilolu ve %11’i
obezdir. Çocuk obezitesinde de durum benzerdir, günümüzde fazla kilodan
ölen çocuk sayısı zayıflıktan ölenleri geçmiş durumdadır. 2011 verilerine
göre beş yaş altı 40 milyondan fazla çocuk fazla kiloludur (DSÖ, 2014:1).
OECD verileri kullanılarak oluşturulan Şekil 5’de koyu satırlar resmi
veriyi, daha açık satırlar ise anket yöntemiyle toplanan verileri ifade
etmektedir. Şekilden açıkça görüleceği gibi ABD ve Meksika sırasıyla
%35,9 ve %30’luk oranlar ile obezite prevalansının en yüksek olduğu
ülkelerdir. Burada Meksika verisi 2006 yılında toplanmıştır. Daha güncel
araştırma ve çalışmalarda son yıllarda Meksika’daki obezite oranlarının
ABD’yi geçtiği bildirilmektedir. Türkiye global karşılaştırmada %16,9 ile
orta sıralarda yer almaktadır. Avrupa’da en yüksek obezite oranı Macaristan
(%28,5), İskoçya (%27,7) ve İngiltere’dedir (%24,8). Japonya ve Kore açık
ara obezite sıklığının en düşük olduğu ülkelerdir, sırasıyla %3,5 ve %4,1.
Şekil 5 yorumlanırken dikkat etmemiz gereken bazı hususlar
bulunmaktadır. Verilerin çoğu ülkelerin sağlık bakanlığı tarafından elde
edilmiştir ve şekilden görüleceği üzere bazıları farklı yıllara aittirler. Doğal
olarak farklı yıllara ait olan verilerin karşılaştırılması doğru olmayabilir.
Benzer şekilde bazı ülkelerin verileri resmi ölçümleri içerirken diğerleri
ankette beyan edilen ölçümleri içermektedir. Genel olarak ankette beyan
edilen obezite oranlarının gerçektekinden bir miktar daha düşük olacağını
öngörmek yanlış olmayacaktır, bu durumda anket verilerini kullanan
ülkelerin obezite oranları olduğundan daha az tahmin edilmiş olabilir.
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Şekil 5: Ülkelerde Obezite Oranları

Kaynak: OECD Health Data (2013)

3. Obezitenin Ekonomik Maliyetleri
Obezite ciddi sağlık sonuçları olan bir problem olduğu kadar ciddi
ekonomik sonuçlar da doğurur. Birçok çalışma obezitenin farklı ve önemli
maliyetleri olduğunu ortaya koymaktadır. Obezitedeki artışa bağlı olarak son
yıllarda maliyetlerde de çok ciddi bir yükseliş olmuştur. Obezite sağlık
harcamalarında %36’lık bir artışa yol açmaktadır, bu oran sigara veya alkol
tüketiminin sebep olduğu artıştan daha yüksektir (Klonoff, 2009:409).
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Genel olarak obezite sonucu oluşan maliyetleri doğrudan ve dolaylı
maliyetler olarak ikiye ayırabiliriz. Doğrudan maliyetler obezite ile
mücadelede direkt olarak kullanılan kaynakların maliyetini içerir. Örneğin,
tıbbi hizmetler için harcanan paralar gibi. Dolaylı maliyetler ise obezite
sonucunda üretkenlikte meydana gelen düşüşün parasal değerini ifade eder,
örneğin obezitenin yol açtığı bir hastalık nedeniyle işe gelememe gibi.
Çocuklarda bile obezitenin ciddi maliyetleri vardır; Cawley ve Spiess (2008)
2-3 yaşındaki çocuklarda obezitenin düşük sözel becerilere neden olduğunu
bulmuştur. Truong ve Sturm (2011) benzer şekilde obez çocukların
akademik performansının düşük olduğunu bulmuştur, obez çocukların
akademik testlerde normal kilodakilere göre çok daha düşük test skorları
elde ettiği ortaya çıkmıştır. Bu sonuç erkek ve kız çocukları için sosyal ve
matematik bilim alanlarında geçerlidir.
Şekil 6‘da dolaylı ve dolaysız maliyetler görülmektedir.
Şekil 6: Obezite Maliyetleri

Kaynak: Lehnert vd., (2013:10).
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ABD’de çocuklar için obezitenin direkt maliyeti 14 milyar 238 milyon
dolardır (Transande ve Chatterjee 2009; Transande vd., 2009) yetişkinler
için ise bu maliyetler 147 milyar doların üzerindedir (Finkelstein vd., 2009).
Lehnert vd., (2013:107) tarafından belirtildiği üzere obezite maliyet
çalışmalarında hasta düzeyinde veri toplanıldığında bu yönteme alttan tabana
çalışma denmektedir. Bir diğer alternatif ise toplam maliyet verisi
kullanımıdır. Buna da yukarıdan aşağıya doğru yapılan çalışmalar denir. Bu
tip çalışmalar sonucu obezitenin yıllık veya uzun süreli maliyetleri parasal
değer olarak hesaplanabilmektedir.
Fazla kilo ve obezite her ülkenin sağlık harcamalarında önemli yük
teşkil etmektedir. Örneğin, Coldizts (1999) obezitenin dolaysız maliyetlerini
ABD’de 1995 fiyatları ile 70 milyar dolar olarak bulmuştur. ABD’de yapılan
daha güncel bir çalışma fazla kilo ve obezite nedeniyle yapılan tıbbi
harcamalar 2002 fiyatları ile 92,6 milyar dolardır (DSÖ, 2009). Tahminlere
göre 2018 yılında obezite ABD’ye 344 milyar dolara mal olacaktır.
Günümüzde obezitenin direkt maliyeti 147 miyar dolar tutmaktadır. Bu
rakam ABD’deki tıbbi harcamaların %9’undan fazladır (Guarino, 2013).
Obezite otuzdan fazla sağlık sorununa neden olmaktadır. Kalp hastalıkları ve
diyabet bunların en önemlileridir.
Popkin vd., (2006) yaptıkları çalışmada dolaylı maliyetlerin dolaysız
maliyetlerden çok daha yüksek olduğunu göstermişlerdir.
4. Obezitenin Ekonomik Açıklaması
Obezite konusuna ekonomistlerin gözüyle bakıldığında birey gıda
tüketimini ve fiziksel aktivitelerini zaman, gelir ve biyolojik özellikleri gibi
kısıtları dikkate alarak faydasını maksimize edecek şekilde ayarlar. Yani
bireyler rasyonel olarak gıdalardan aldıkları marjinal fayda ile marjinal
maliyeti eşitlerler. Cawley (2011:121) tarafından ifade edildiği üzere fayda
kilonun, sağlığın, gıdaların miktar ve kalitesinin, fiziksel aktivitelerin, boş
zamanın nasıl geçirildiği gibi faktörlerin fonksiyonudur. Yazar tarafından
belirtildiği üzere bütçe kısıtı altında kişi pahalı ama sağlıklı gıda için mi
gelirini harcayacağına, ya da ucuz ama sağlıksız ve aşırı kalorili gıdayı mı
alacağına karar vermelidir. Benzer şekilde zamanını çocuklarına sağlıklı
yemekler pişirerek mi, yoksa dışarıdan bir fastfood siparişi verip çocukları
ile oynayarak mı vakit geçireceğine karar vermelidir. Biyolojik kısıt ise
harcadığımıza göre daha çok kalori alırsak kilo alacağımız gerçeğidir, tersi
durumda doğal olarak kilo veririz.
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Birey sağlıksız bir ürün örneğin, patates kızartmasını tüketmeden önce
ekonomik modele göre bunun fayda ve maliyetini tartacak ona göre karar
verecektir. Fayda ve maliyet hesabına kısa ve uzun dönem dâhildir. Buna
göre kişi patates kızartmasını tüketirken o anda alacağı faydayı hesaplarken,
patates kızartmasının fiyatını ve uzun dönemde kendi kilosuna ve sağlığına
yapacağı etkiyi dikkate alır.
Birey gelirini optimal olarak çeşitli tüketim malları için harcadığında
son TL kuralına uygun davranacaktır. Kişi harcamalarını öyle bir şekilde
yapar ki son TL için elde ettiği fayda tüm mallar için eşittir. Başka türlü
olsaydı birey farklı bir mal satın alarak faydasını artırabilirdi. Örneğin,
kişinin son TL’si ile elma aldığını varsayalım, eğer kişi elma yerine patates
kızartmasından daha fazla fayda duyacak ise son TL ile patates kızartması
alarak faydasını artırabilirdi. Son TL kuralı sağlandığında bireyin faydası
maksimize edilmiş, birey gelirini optimum düzeyde farklı ürünler için
harcamış olur. Son TL kuralı obezitedeki artışı açıklamada önemlidir, çünkü
besin değeri düşük fakat kalorisi yüksek işlenmiş gıdaların göreceli fiyatı
ciddi anlamda düşmüştür.
Son TL kuralı bireyin geliri için geçerliyken, zaman kısıtı bakımından
düşünüldüğünde benzer şekilde son saat kuralından bahsedebiliriz. Örneğin
birey televizyon seyrederek geçireceği son saatini spor yaparak geçirdiğinde
faydası daha yüksek olsaydı, bu durumda televizyon seyretmek yerine spor
yapardı. Son saat kuralıda zaman dağılımının optimal yapıldığını ve bu
dağılımın değiştirilerek faydanın artırılmasının mümkün olmadığını ifade
eder. Son saat kuralıda son yıllardaki obezite artışını açıklamada oldukça
faydalıdır; teknolojik gelişmeye paralel olarak hareketsiz geçirilen zamanın
faydası artmıştır (daha büyük televizyon ekranları, daha çok televizyon
kanalı, vs.).
5. Devletin Ekonomiye Müdahale Yöntemleri
Devlet ekonomiye çok farklı yöntemler ile müdahale edebilir, bunlar
yasaklamalar ve sınırlamalar gibi doğrudan olabileceği gibi vergi veya
teşvikler ile fiyat mekanizmasını etkileyecek mali politikalar yoluyla da
olabilir. Devlet özel sektörün yetersiz kaldığı erdemli malları sağlamak için
de devreye girebilir; örneğin daha fazla park ve oyun alanı inşa ederek
hareketli yaşamı teşvik edebilir. Okullarda beden eğitimi ve spor
aktivitelerini artırabilir.
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5.1. Eğitim ve Bilgilendirme

Philipson ve Posner (2011) eğitim ve bilgilendirmenin obezite
üzerindeki etkisinin minimal olacağını ifade etmektedir. Birçok insan kilo
almanın temel nedenlerini bilmektedir. Gıdalardaki etiket sayesinde
gıdaların içindekilere ve kalori miktarlarına eskiye göre çok daha
hâkimdirler. Yazarlar genel olarak ekstra besinsel bilgilendirmenin obezite
oranını düşürmeyeceğini belirtmektedirler. Philipson ve Posner (2011)
rasgele oluşturulan iki gruptan birine besinsel bilgilendirme programı
uygulanıp diğerine uygulanmadığında, beş yıl sonra yapılan ölçümlerde
besinsel eğitim verilen grubun zayıflama olasılığının düşük olduğunu
belirtmektedirler. Yazarlar besin değerleri konusunda bilgilendirmeden çok
özellikle düşük sosyo-ekonomik gruptakilerin resmi okul eğitim yılını
artırmanın faydalı olacağını belirtmektedirler, çünkü eğitim seviyesi düşük
olanlar sağlığa daha az yatırım yapmaktadırlar. Aslında ekonomistler bu
bulgunun da rasyonel davranışın bir sonucu olduğunu dile getirmişlerdir; bu
kişilerin yaşamdan sağladıkları fayda ve dolayısıyla uzun ömürden elde
edecekleri toplam fayda daha azdır.
Aslında kamu politikası olarak eğitim ve bilgilendirmenin tek başına
etkisi çok kısıtlı olacaktır. Hem sigara hem de obezite ile mücadelede bu
sonuç açıkça görülmektedir, fakat Finkelstein ve Zuckerman (2008:124)
tarafından belirtildiği gibi sigara ve obezite ile mücadelede vergiler ile
kısıtlama ve yasaklar çok daha etkilidir. Yazarlar bilgilendirmenin
mücadelede doğrudan katkısının çok kısıtlı olmasına rağmen bu
bilgilendirmenin sayesinde politikacıların iktidarda kalarak vergi ve yasaklar
gibi çok daha kısıtlayıcı önlemleri uygulama şansını sağlamaları bakımından
dolaylı bir etkisi olduğunu ifade etmektedirler.
Chaloupka (2011) sigarayı bıraktırma konusunda merkezi ve yerel
idarelerin yaptığı bilgilendirme ve destek çalışmalarının benzerinin çocuk ve
yetişkin obezitesi konusunda da sağlanmasının faydalı olacağını ifade
etmektedir. Buna göre bilgilendirme ve destek servisleri obezite ile
mücadelede belli bir başarının sağlanmasında faydalı olacaktır.
5.2. Kısıtlama ve Yasaklar
Doğru ve etkin olan uygulamaların bazı bölgelerde uygulanmaya
başlandığında, tüm dünyaya çok hızlı bir şekilde yayılacağını geçmişteki
örneklerde çok rahat görebiliriz; San Francisco’da 2004 yılında dünyanın en
sert sigara uygulaması, açık hava spor alanları ve tribünlerde sigara içmeyi
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yasaklaması ile başlamıştı, bugün Türkiye dâhil birçok ülkede benzer
yasaklar benimsenmiştir. Obezite konusunda da bu yönde bir gelişme
olacağı açıktır; ister kısıtlama ve yasaklar olsun ister obezite vergisi adı
altında olsun bu tür mücadeleler çok hızlı bir şekilde yayılacaktır.
ABD’ de 2010 yılında Kongre’den çıkan yasa ile kantin ve
okullardaki otomatik yiyecek ve içeceklerdeki standartlar belirlenerek her
okulda sebze, meyve, tam tahıllı gıdalar ve düşük yağlı süt ürünleri
sunulması zorunlu hale getirilmiştir (McKenzie, 2011:179). Tabi ki yasa
paternalist devlet anlayışına yol açtığı ve bütçe üzerinde yeni yükler
oluşturacağı için şiddetli bir şekilde eleştirilmiştir (McKenzie, 2011:179).
Bazı yazarlarda okul çıkışında eve yürüyerek giden çocukların, okul
kantininde alamadıkları abur cuburları, yolların üzerindeki market ve
büfelerden almaları dolayısıyla, okul ile ev arasındaki yürüyüşün obeziteyi
önleme yerine obeziteyi artırabileceğini belirtmişlerdir.
Türkiye’de 2011/41 sayılı genelge ile
“Eğitim kurumlarımızın yatılı veya pansiyonlu yemekhaneleri dâhil
olmak üzere kantinleri, çay ocakları, büfeleri, v.b. yerlerde, çocukların
dengesiz beslenmesine şişmanlığa (Obezite) sebep olabileceğinden, doğal
maden suları hariç, enerji yoğunluğu yüksek, besin değeri düşük olan (enerji
içecekleri, gazlı içecekler, aromalı içecekler ve kolalı içecekler) ile kızartma
ve cipslerin satışı yapılmayacak, otomatik satış yapan makinalarda
bulundurulmayacaktır. Bunların yerine Tarım ve Köy İşleri
Bakanlığı’ndan üretim veya ithalat izni bulunan süt, ayran, yoğurt, meyve
suyu, taze sıkılmış meyve suyu ve tane ile satışı yapılabilen meyve
bulundurulacaktır.”
okullarda besin değeri düşük yüksek kalorili bazı içecek ve
yiyeceklerin satılması yasaklanmıştır.
ABD ile Avrupa ülkelerinde çocuklara yönelik gıda reklamlarına
baktığımızda çok ciddi farklar görmekteyiz. ABD’de çocuklara yönelik gıda
reklamları çok yaygındır. Bu reklamlara müdahale son derece sınırlıdır.
ABD’de çocuk ve gençlere yönelik gıda reklamlarına yıllık 10 milyar
dolardan fazla harcanmaktadır (Chaloupka, 2011). Örneğin ABD’de 8 ile 12
yaş arasındaki bir çocuk televizyonda günlük 21 gıda reklamı ile karşılaşır
(The KaiserFamily Foundation, 2007). ABD’de büyük gıda üreticileri kendi
aralarında bir centilmenlik anlaşması yaparak ve böylece kendi kendilerini
düzenleyerek, çocukları hedef alan sağlıksız gıdalara yönelik reklamlarında
bazı düzenlemeler yapmıştır. Bu reklamlarda film karakterlerini kullanmama
ve oyuncak hediye etmeme gibi kısıtlamalara gitmektedir. Fakat Avrupa
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ülkelerinde ve özellikle İngiltere’de bu reklamlara direkt devlet müdahalesi
söz konusudur. Örneğin, İngiltere’de 16 yaşından küçüklere yüksek oranlı
yağ, şeker veya tuz içeren gıdaların reklamının yapılması ve genel olarak
yapılan reklamlarda çocuklara yönelik karakterlerin kullanılması yasaktır
(Finkelstein ve Zuckerman, 2008:177).
Chou vd., (2005) ABD’de televizyon ekranlarında fastfood
reklamlarının yasaklanmasının 3-11 yaş arasındaki çocuklarda fazla kilolu
olma sıklığını %18 oranında düşüreceğini tahmin etmiştir.
New York belediye başkanı Michael Bloomberg 2013 yılında oldukça
radikal bir karar alarak, fastfood restoran, restoran, spor alanları ve
sinemalarda 16 ounce (473 ml) üzerinde şekerli içecek satışını yasaklamıştır.
Düzenlemenin amacı obeziteye yol açan yüksek kalori içerikli fakat besin
değeri olmayan şekerli içeceklerin tüketimini kısıtlamaktır. Bu düzenleme
meyve suyu ve süt bazlı içecekleri içermemekteydi. Düzenleme 473 ml’
üzerinde şekerli içecek satışı yapan yukarıda belirtilen müesseslere her bir
ihlal için 200 dolarlık ceza öngörmekteydi. Fakat, Eyalet Hâkimi Milton
Tingling yasanın belirlediği 473 ml’nin keyfi belirlendiği, sadece bazı
içeceklere uygulanıp diğerlerine uygulanmadığı ve ancak bazı müessesler
için uygulanması gibi nedenlerden dolayı yürürlükten kaldırmıştır
(CBSNews, 12 Mart 2013). Bu da obezite ile mücadelede başarılı
düzenleme ve kısıtlamaların bazen ne kadar zor olduğunu göstermektedir.
5.3. Kalori İçerik ve Uyarı Etiketlemesi
Yiyecek ve içeceklerin hem marketlerde hem de restoranlarda
içeriğinin ve kalori miktarlarının açıkça belirtilmesi ve bunun obezite
üzerindeki etkisi literatürde önemle tartışılmış konulardandır.
ABD’de birçok eyalet restoran zincirlerinde menüdeki yiyeceklerin
kalori miktarlarının sunulması zorunluluğu getirmişlerdir.
Örneğin Kaliforniya’da on veya daha fazla şubesi olan restoranlar
menüde kalori miktarını, doymuş yağ miktarını, karbonhidrat ve sodyum
içerik miktarlarını menüde sunmak zorundadırlar (Finkelstetin ve
Zuckerman, 2008:139). Benzer şekilde federal düzeyde menü bilgilendirme
ve etiketleme yasası gereğince yirmi veya daha fazla şubesi olan restoran
zincirleri besinsel içerik ve değerler ile kalori miktarlarını sunma
zorunluluğu temsilciler meclisinde kabul edilmiş, komisyonlarda
görüşülmektedir.
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Obezitenin yaygınlaşmasını önlemek amacıyla New York’ta zincir
restoranlarda menü tabelalarında kalori miktarlarının yer alması zorunluluğu
getirilmiştir.
Gıdaların üzerinde kalori miktarlarının yazılma zorunluluğu veya New
York’ta yürüklüğe konulan fastfood zincir restoranların gıda isimlerini
yazdıkları font büyüklüğünde bu gıdaların kalorileri de gösterme
zorunluluğu tüketilen kalori miktarı ve obezite oranlarında da çok minimal
bir etki göstermiştir.
Restoranlar bu düzenlemeye şiddetle karşı çıkmaktadır, restoran
lobisine göre bu bilgilere internet üzerinde ulaşılabilir veya restorandan elde
edilebilir, bu yüzden menülerin değiştirilip karmaşıklaştırılmasına gerek
yoktur (Roberto vd., 2009). Yazarlar yaptıkları çalışmalarda bu restoranların
sadece yarısında kalori bilgilerinin bir şekilde ulaşılabilir olduğunu ve çok az
müşterinin bu bilgileri talep ettiğini bulmuştur. Dört fastfood zincirinde
gerçekleştirilen çalışmada 4311 müşteriden sadece 4’ü (% 0,1) yemek
siparişi vermeden kalori bilgilerine ulaşmıştır. Roberto vd., (2009) bu oranın
düşüklüğünden bahsederek kalori bilgilerinin menü tabelalarında
gösterilmesi gerektiğini belirtmektedir.
Öte yandan, restoranlar etiketlemenin hem kendileri hem de
denetleyecek kurum tarafından maliyetli olacağını belirtirler. Ulusal
Restoranlar Birliğine göre 5 farklı içeriği olan bir sandviç 120 farklı şekilde
sipariş edilebilir, 5 farklı çeşni, seçeneği (ketçap, marul, hardal, zeytin,
soğan) eklenirse 3,6 milyon farklı kombinasyon mümkündür (Finkelstein ve
Zuckerman, 2008:140). Birçok çalışmada kalori miktarlarının sunulmasının
alınan kaloriyi etkilemediği ortaya çıkmaktadır (Stubenitsky vd., 2000; Kral
vd., 2002).
Trafik ışığı gıda etkilemesinde gıdaların içeriğinde bulunan yağ,
doymuş yağ, şeker, tuz ve toplam kalori miktarları oranlarına göre yeşil,
turuncu ve kırmızı şeklinde gösterilmektedir.
Gıdaların ön yüzünde yer alan bu ibarelerin kişileri daha çok sağlıklı
ürün (yeşil) almaya ve daha az sağlıksız (kırmızı) ürün kullanmaya
yönlendirmesi beklenmektedir. İngiltere sağlık bakanlığının öncülüğünde
gönüllülük esasına göre trafik ışığı besin içerik etiketlemesi uygulamaya
başlamıştır.
Sonnenberg vd., (2013) trafik ışığı gıda etiketlemesinin gıda satın
alımında tüketicilerin daha sağlıklı gıda alım olasılığını artırdığını
bulmuşlardır. Öte yandan, Sacks vd., (2009) çalışması trafik ışığı gıda
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etiketlemesinin sağlıklı gıdaların daha çok alımına yönlendirmediği
sonucuna ulaşmışlardır. Literatürde bu konuda başka çelişkili sonuçlarda
mevcuttur.

5.4. Obezite Vergisi
Brownell ve Horgen (2004:203) meşhur fastfood zincirlerinden bir
tanesinde gerçekleşen konuşmayı aktarıyor;
Müşteri: Bir elmalı turta
Satıcı: Bir dolara iki tane alabilirsiniz
Müşteri: Sadece bir tane istiyorum, ne kadar?
Satıcı: 89 sent
Müşteri: Tamam, iki tane alacağım.
Yukarıdaki kısa konuşma bireylerin fiyatlara nasıl tepki verdiğin,
görmek için önemli bir örnektir. Talep yasasına uygun olarak obezite
vergileri en azından teorik olarak aşırı kalorili yiyecek ve içeceklerin fiyatını
artırarak, tüketimi düşürebilir.
Sübvansiyonlar ile de benzer sonuçlar alınabilir. Ekonomistler için
önemli olan mutlak fiyatlar değil göreceli fiyatlardır, yani sağlıksız
ürünlerden obezite vergisi almak ile sağlıklı ürünlerin vergisini (KDV gibi)
düşürmek arasında etkinlik bakımından bir fark yoktur. Tabi ki ilk yöntemde
devlet bütçesine ek gelir elde ederken diğerinde gelir kaybı olacaktır. Fakat
sağlıklı ürünlerin sübvanse edilmesi de obeziteyi düşürüp, böylece
obeziteden kaynaklanan doğrudan ve dolaylı maliyetlerin düşmesine katkı
sağlayacaktır. Yapılan bir çalışma okul kantininde elma ve havuçların
fiyatının yarıya düşürüldüğünde satışlarının dört kat artığını göstermektedir
(Delpeuch vd., 2009:140).
Obezite vergileri fikri yeni değildir; 1994 yılında şekerli içeceklerin
vergilendirilmesi fikri Kelly D. Brownell tarafından dile getirilmiştir.
Kendisinin seminerlerinde belirtiği gibi bu fikir hoş karşılanmamış medya
üzerinden gıda endüstrisi’nin büyük tepkisini almış ve kendisine tehdit ve
nefret mektupları yollanmıştır.
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Obezite vergisi literatürde çok çeşitli isimler1 ile anılmaktadır. Obezite
vergisinin esas amacı sağlıksız, yoğun kalorili gıdaların üzerinden alınan
vergi ile bu tür gıdaların göreceli fiyatını artırarak daha az tüketilmesine
neden olmaktır. Yani bu tür sağlığa zararlı malların fiyatlarını artırarak
tüketimini düşürmek amaçlanmaktadır. Ayrıca toplanan vergi gelirleri de
obezite ile mücadelede kullanılacak kaynakların oluşmasına katkıda bulunur.
Daha önce bahsedildiği gibi bu tür vergiler ile dışsallıkların içselleştirilmesi
amaçlanmaktadır.
Günümüzde birçok uzman ve sivil toplum kuruluşları (STK) özellikle
sigara ile mücadelede vergilendirme ile alınan başarıları dikkate alarak
obezite ile mücadelede obezite vergilerini savunmaktadırlar. Enerji
yoğunluğu yüksek fakat besin değeri düşük yiyecek ve içeceklerden bu
vergilerin alınması savunulmaktadır. Bu vergilerin yağ oranı, şeker oranı, tuz
oranı, kafein oranı yüksek gıdalardan alınması öngörülmektedir.
Obezite vergilerinin uygulanmasını destekleyen birçok uzman,
vergiler vasıtasıyla tütün ürünleri ile mücadelede alınan başarıyı örnek
göstermektedirler.
Alkol vergilendirilmesinde de benzeri sonuçlar
mevcuttur. Aşırı şekerli ve yağlı gıdalarda yapılacak böyle bir
vergilendirmenin de obezite ile mücadelede başarılı olacağını ifade
etmektedirler. Ayrıca, elde edilen gelir ile obezite ile mücadelede yeterli
kaynaklar elde edilmiş olacaktır.
Obezite vergisi obezitenin sosyal maliyetinden özel maliyeti
çıkarıldığındaki miktar kadar olacaktır yani negatif dışsallık miktarı
kadardır. Obezite vergilerini savunanlar bunun bir pigocu vergi olduğunu ve
toplam ekonomik etkinliği artıracağını ifade etmektedirler. Bu sayede hem
aşırı kalorili yiyecek ve içeceklerin tüketimi azalarak obezite oranları
düşecek hem de obezite ile mücadele için kaynak temin edilecektir.

5.4.1 Teoride Obezite Vergisi
Ekonomik teoriye göre hükümet obeziteyi vergilendirmelidir, fakat
hem etik olamayacağı hem de politik kabul edilebilirliği düşük olduğu için
devlet obeziteye yol açan davranışı vergilendirmektedir.

1

Fat tax, junk food tax, twinkie tax, sin tax, food tax, vs. Bazı çalışmalarda obezite vergisin
yanlış anlaşılabileceği onun yerine sağlıkla ilgili gıda vergileri (health related food tax)
teriminin kullanılması gerektiği belirtilmiştir. Biz daha geniş kullanım alanı bulması
nedeniyle obezite vergisi kavramını kullanmaktayız.
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Etkinlik açısından bakıldığında sağlıklı ürünlere sübvansiyon
vermekle sağlıksız ürünleri vergilendirmek arasında fark yoktur. Tabi ki
politik kabul bakımından düşünüldüğünde vergilerin politik ve toplumsal
kabul edilebilirliği sübvansiyonlara göre çok daha düşüktür.
Şekil 7: Yüksek Kalorili Ürüne Vergi Uygulaması

Kaynak: Elston vd., (2009:178).
Şekilden görüldüğü üzere herhangi bir vergi veya sübvansiyon
olmadığı durumda arz ve talep eğrilerinin kesiştiği M1 noktasında denge
gerçekleşecektir. Vergi konularak yüksek kalorili ürünün satış miktarı M *
düzeyine düşürülebilir.
Esneklik azaldıkça fiyat değişimi sonucu talep edilen miktardaki
değişimde küçülecektir. Örneğin talep eğrisi dikleştikçe fiyattaki değişim
miktarı daha az etkileyecek ve talep eğrisi tamamen dik olduğunda ise
fiyattaki değişim talep edilen miktarı etkilemeyecektir. Talebin fiyat
esnekliği yüksek olduğu durumlarda ise talep eğrisi yatay duruma
yaklaşacak ve ufak fiyat değişimleri bile talep edilen miktarı etkileyecektir.
Verginin yansıması ise arz ve talep eğrilerinin göreceli esnekliklerine göre
belirlenecektir.

Obezite İle Mücadelede Kamu Politikalarının Algılanan Etkinliği

49

Şekil 8: Optimal Vergi

Kaynak: Elston vd., (2009:180).
Etkinlik bakımından gerekli şart bireyin özel maliyeti ile marjinal
sosyal maliyetin birbirine eşit olmasıdır. Yani bir birim ürün için kişinin
ödeyeceği fiyat o ürünün tüm sosyal maliyetlerine eşit olmalıdır.
Bu durumda sağlıksız gıdalar gibi dışsal maliyetli ürünlerde şekilde
görüldüğü üzere marjinal sosyal maliyet ortalama özel maliyeti geçmektedir.
Eğer herhangi bir vergi uygulanmazsa optimum düzeyden daha çok tüketim
söz konusudur. Optimum tüketim marjinal faydanın marjinal sosyal maliyete
eşit olduğu M* noktasında geçerlidir. Bunun için marjinal sosyal maliyetten
ortalama kişisel maliyeti çıkararak bulunacak miktar kadar vergi
uygulanarak optimum üretim sağlanabilir. Bu durumda birey malın tüm
maliyetlerini karşılamış olacaktır ve dışsallıklar içselleştirilecektir.
6. Maliye Akademisyenleri ve Sağlık Profesyonellerince Obezite
Vergisi ve Bazı Kamu Politikalarının Kabul Edilebilirliği ve
Algılanan Etkinliği
Obezite vergisi ve bazı kamu politikalarının maliye akademisyenleri
ve sağlık profesyonelleri tarafından kabul edilebilirlik düzeyini araştırmak
amacıyla toplam 447 katılımcı ile anket çalışması gerçekleştirilmiştir.
Katılımcılardan 184’ü maliye akademisyeni 262 ise sağlık profesyonelidir.
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Tek sayfa olarak hazırlanan anket maliye hocaları tarafından 29. Maliye
Sempozyumunda doldurulmuştur. Sağlık profesyonellerine ise Ankara,
İstanbul, Sakarya, Afyon ağırlıkta olmak üzere Türkiye’nin çeşitli
şehirlerindeki devlet ve özel hastaneler ziyaret edilerek ulaşılmıştır. Sağlık
profesyonelleri hakkında bazı temel bilgiler verirsek; Katılımcıların ortalama
yaşı 35’dir. Yüzde 56’sı kadın, %44’ü erkektir. Katılımcılarından 122’si tıp
doktoru, 47’si stajyer doktor, 34’ü hemşire, 28’i diş hekimi 18’i sağlık
personeli ve 2’si diyetisyendir. Katılımcıların ortalama hizmet yılı yaklaşık
12 yıldır.
Maliye katılımcıları için temel bilgiler ise şu şekildedir; ortalama yaş
37’dir, katılımcıların %74’ü erkek %26’sı kadındır. Yüzde 34 araştırma
görevlisi, % 18 yardımcı doçent, %12 doçent, %14 profesördür, geri kalan %
22’lik kısımda büyük çoğunluğu araştırma görevlisi doktor ve öğretim
görevlisiyken, az sayıda maliye bürokratı da anketimize katılmıştır. Ankete
katılanların ortalama meslek yılı 12,5 dur.
6.1. Ankete Verilen Cevapların Dağılımı
Şekil 9: Türkiye için Obezite Vergisi Uygulaması Destek (Doktorlar)

Türkiye’de sağlık personeli arasında obezite vergisine destek %60’ın
üzerindedir. Bu rakam oldukça yüksektir ve en azından sağlık personelleri
açısından obezite vergilerine direncin düşük olduğunu söyleyebiliriz. Bu
kabul edilebilirlik düzeyi ABD ve Avrupa’da genel halk ile yapılan kabul
edilebilirlik düzeyinin çok üstündedir.
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Şekil 10: Türkiye için Obezite Vergisi Uygulaması Destek (Maliyeciler)

Maliye bilim insanları arasında destek % 79’dur ve sağlık
personelinden % 19 daha fazladır. Konunun uzmanları tarafından gösterilen
bu yüksek destek, obezite vergisinin uygulanmasında oldukça önemlidir.
Şekil 11: Obezite Vergisinin Obezite Oranlarını Azaltmada Etkisi
(Doktorlar)

Katılımcıların yarısından biraz fazlası (%52’si) obezite vergilerinin
obezite ile mücadelede etkili olacağını düşünmektedirler.
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Şekil 12: Obezite Vergisinin Obezite Oranlarını Azaltmada Etkisi
(Maliyeciler)

Yaklaşık % 66’lık bir oranla maliye bilim insanları obezite vergisinin
Türkiye’de obezite oranlarını azaltmada etkili olacağını düşünmektedir.
Şekil 13: Eğitim ve Sağlık Konularında Bilinçlendirme (Doktorlar)

Yüzde

Obeziteyi önlemek için aşağıdaki önlemleri en etkili
olduğunu düşündüğünüzden en etkisize 1’den 6
kadar sıralayınız.
Eğitim ile sağlık konularında bilinçlendirme
60

53,2

40
20

10,7

10,7

10,7

7,5

7,1

0
En Etkili

En Etkisiz

Katılımcıların yarısından fazlası altı farklı politika içerisinde “eğitim
ile sağlık konularında bilinçlendirme” politikasını birinci sıraya
koymaktadır. Yaklaşık her dört kişiden üçü (%74,6) bu politikayı etkinlik
açısından ilk üç içerisinde göstermektedir.
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Şekil 14: Eğitim ve Sağlık Konularında Bilinçlendirme (Maliyeciler)

Yüzde

Obeziteyi önlemek için aşağıdaki önlemleri en etkili
olduğunu düşündüğünüzden en etkisize 1’den 6
kadar sıralayınız. Maliyeci
Eğitim ile sağlık konularında bilinçlendirme
60
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Eğitim ve sağlık konularında bilinçlendirmenin etkinliği konusunda
saplık personeli ile maliyeciler benzer görüşleri paylaşarak her iki grupta da
yaklaşık % 54’lük bir kesim bu politikayı birinci sırada değerlendirmiştir.
Şekil 15: Obezite Vergisi (Doktorlar)
Obeziteyi önlemek için aşağıdaki önlemleri en etkili
olduğunu düşündüğünüzden en etkisize 1’den 6
kadar sıralayınız. Doktor
Obezite vergisi
46,2
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Obezite vergisini ilk sıraya koyanların oranı sadece % 9 civarıdır, ilk
üçe koyanların oranı ise %24 civarındadır. Bu rakamlar bize diğer kamu
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politikaları ile karşılaştırıldığında obezite vergisinin algılanan etkinliğinin
daha düşük olduğunu göstermektedir.
Şekil 16: Obezite Vergisi (Maliyeciler)

Yüzde

Obeziteyi önlemek için aşağıdaki önlemleri en etkili
olduğunu düşündüğünüzden en etkisize 1’den 6
kadar sıralayınız. Maliyeci
Obezite vergisi
30
25
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Maliye bilim insanları arasında obezite vergilerini etkinlik bakımından
ilk 3’te gösterenlerin oranı % 32 civarındadır.
Şekil 17: Gıdaların İçerik ve Kalori Etiketlenme Zorunluluğu
(Doktorlar)

Yüzde

Obeziteyi önlemek için aşağıdaki önlemleri en etkili
olduğunu düşündüğünüzden en etkisize 1’den 6
kadar sıralayınız.
Gıdaların içerik ve enerji miktarlarının etiketlenme
zorunluluğu
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29,4

30

22,6

20
10

12,3

15,9

14,7

5,2

0
En Etkili

En Etkisiz

Obezite İle Mücadelede Kamu Politikalarının Algılanan Etkinliği

55

Bu kamu politikasını ilk sıraya koyanların oranı çok düşüktür, sadece
%5 civarıdır. Bunun nedeni ülkemizde uygulanan içerik etiketlemesinin
oldukça karışık, anlamanın ve hatta okumanın zor olması olabilir. Gıdaların
trafik ışığı yöntemiyle etiketlenmesi hiç şüphesiz içeriğinin daha kolay
anlaşılmasını sağlayacaktır. Bu sonuçlar hâlihazırdaki uygulamanın etkinsiz
algılandığını göstermekte ve İngiltere’de uygulanmaya başlayan trafik ışığı
içerik etiketlemesi alternatif yönteminin Türkiye’de uygulanması konusunun
tartışılmasının isabetli olacağını göstermektedir.
Şekil 18: Gıdaların İçerik ve Kalori Etiketlenme Zorunluluğu
(Maliyeciler)

Benzer şekilde maliye bilim insanları da çok düşük bir oranla bu
politikayı etkinlik bakımından birinci sıraya koymuştur. Literatürde yapılan
bazı ampirik çalışmalarda daha önce bahsedildiği gibi bu politikanın
etkinliğini düşük bulmuştur.
Sağlıksız gıda reklamlarının yasaklanma veya kısıtlanmasını etkinlik
bakımından ilk üçe koyan katılımcı oranı yarıdan biraz fazladır (%54).
Bahsedildiği üzere Avrupa ülkelerinde bu tür kısıtlamalar çok daha yaygın
iken ABD'de gıda reklamları ifade özgürlüğü kapsamında görülmekte ve
engellenememektedir. Ülkemizde de özellikle çocukları reklamların olumsuz
etkilerinden korumak amacıyla çalışmalar yapılmaktadır.
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Şekil 19: Sağlıksız Gıda Reklamları Üzerindeki Kısıtlamalar
(Doktorlar)

Şekil 20: Sağlıksız Gıda Reklamları Üzerindeki Kısıtlamalar
(Maliyeciler)
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Şekil 21: Okul ve İşyerlerinde Sağlıksız Gıdaların Satışının
Yasaklanması

Bu politikayı ilk sırada seçenlerin oranı %15 civarındayken ilk üçte
gösterenlerin oranı %70’e yakındır.
Şekil 22: Okul ve İşyerlerinde Sağlıksız Gıdaların Satışının
Yasaklanması
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Şekil 23: Kişilerin Spor ve Egzersiz Yapabileceği Park Alanlarının
Artırılması

Bu politika etkinlik açısından ilk sırada gösterilme oranında obezite
vergilerinden biraz daha iyi durumdadır ve sondan ikincidir.

Şekil 24: Kişilerin Spor ve Egzersiz Yapabileceği Park Alanlarının
Artırılması
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Şekil 25: Obezite Vergisi Adalet

Obezite vergilerinin adil olduğu fikrine tamamen katılanlar ve
katılanların toplamı %55 civarındadır. Bu bulguda sağlık profesyonelleri
arasında obezite vergilerinin genel olarak adil algılandığını göstermektedir.

Şekil 26: Obezite Vergisi Adalet

60

SARUÇ – SAĞBAŞ – YETER AYAS

Şekil 27: Vergi Gelirleri Obezite ile Mücadele İçin Kullanılırsa Destek

Obezite vergisinden elde edilecek gelirlerin yine obezite ile
mücadeleye tahsis edilmesi durumunda %60 düzeyinde olan genel kabul
edilebilirlik oranı %70 lere yaklaşmaktadır. Desteğin daha da çok
artmamasının nedeni, bazı katılımcıların ankette belirtikleri gelirlerin bu
amaca tahsis edileceği konusunda duydukları şüphedir.
Şekil 28: Vergi Gelirleri Obezite ile Mücadele İçin Kullanılırsa Destek
(Maliyeciler)
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Şekil 29: İdeal Vergi Oranı

Yaklaşık her dört kişiden biri obezite ideal veri oranı olarak %0 beyan
etmiştir. İkinci en yüksek oran yaklaşık %23’lik katılımcı tarafından
belirtilen en ideal vergi oranı %10’dur. Yüzde 5’lik vergi oranı %17 ile
üçüncü sıradadır.
Şekil 30: İdeal Vergi Oranı Maliyeci
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Sağlık mesleği mensuplarında obezite vergilerine desteği yaş, meslek,
meslekteki yıl ve cinsiyet gibi faktörlerin nasıl etkilediğini araştırmak
amacıyla çeşitli parametrik olmayan testler gerçekleştirilmiştir. İstatistiksel
olarak anlamlı olan tek sonuç cinsiyet etkisidir. Cinsiyet etkisini ölçmek
amacıyla gerçekleştirilen Mann-Whitney U testi sonucuna göre kadınların
obezite vergilerini destekleme ihtimali erkeklerden istatistiksel anlamlı
olarak daha yüksektir (U=5808, z= -1,855, p= 0,064). Parantez içindeki p
değerinden anlaşılacağı üzere bu da ancak %10’luk düzeyde istatistiksel
olarak anlamlıdır. Maliyeciler için gerçekleştirilen testlerde ise yaş, unvan,
meslekteki yıl ve cinsiyet gibi faktörlerin hiçbiri obezite vergisini
desteklemede istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır.
7. Davranışsal İktisat ve Obezite
Ekonomistlerin obeziteyi açıklamak için kullandığı rasyonel tercihler
teorisi birçok konuyu açıklamada başarılı olsa da özellikle bireylerin kilo
vermek için harcadığı çaba, zaman ve para miktarını açıklamada yetersiz
kalmaktadır (Downs ve Loewenstein, 2011). Yine yazarların bahsettiği ve
neo-klasik teorinin açıklamada zorlandığı konular; duygusal yeme,
başkalarının yemek tüketiminin kişiye etkisi veya gıdalara çok kolayca
ulaşabilmenin etkileridir. Davranışsal iktisat bireylerin her zaman rasyonel
olamayabileceğini ve sistematik hatalar yapabileceği düşüncesinden yola
çıkar ve obeziteye ’de bu anlamda yaklaşır, kişilerin zaman zaman gıdalar
söz konusu olduğunda kendini kontrol etme problemi olabileceğini varsayar.
Thaler ve Sunstein (2008) kitabında hafifçe dürtme (nudge) olarak
adlandırılan yöntemle davranışsal iktisattan yararlanılabilir ve böylece
obezite ile çeşitli yollarla mücadele edilebilir. Yapılacak seçimler zor
olduğunda iktisadi birimleri “hafice dürterek” (nudge) istenen davranışlar
teşvik edilebilir. Bu yöntemler genel olarak bireylerin tembel olma ve
önemli kararlarını geciktirme özelliğini kullanmaktadır. Gerçekten de
insanlar kendileri için çok önemli kararları (bireysel emeklilik, organ bağışı,
vs.) geciktirerek etkin karar alamamaktadırlar. Bu alanda varsayılan seçenek
kendi çıkarlarına olmasa bile bunu değiştirmek için gerekli olan minimal
çabayı göstermemektedirler.
Novak ve Brownell (2012) varsayılan seçeneğin doğru
belirlenmesinin ne kadar önemli olduğunu Johnson ve Goldstein (2003) bir
çalışmasına atıfta bulunarak açıklamaktadırlar. Organ bağışı konusunda iki
farklı varsayılan seçeneği uygulayan ülkeler vardır. Türkiye’nin de dâhil
olduğu birinci seçenekte birey varsayılan seçenek olarak organ bağışçısı
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değildir (varsayılan seçenek), fakat talep etmesi halinde organ bağışçısı
olabilir. İkinci seçenekte ise esas itibariyle herkes organ
bağışçısıdır(varsayılan seçenek), fakat istediği anda basit bir işlemle organ
bağışçısı olmaktan vazgeçebilir. Kültürü dini duyguları tarihi benzer olan
ülkelerin sadece varsayılan seçeneği değiştirerek ne kadar farklı sonuçlar
elde edilebileceğini şekil den görebiliriz.
Şekil 31: Ülkelere Göre Organ Bağışını Kabul Edenlerin Oranları

Kaynak: Johnson ve Goldstein (2003:1338)
Görüleceği üzere varsayılan seçenek olarak organ bağışçısı olamayan
ülkelerde (Danimarka, Hollanda, İngiltere ve Almanya) organ bağışını kabul
edenlerin oranı çok düşüktür. Örneğin Hollanda ‘da bilgilendirme ve eğitim
seferberliği ile organ bağış oranları artırılmaya çalışılmış 15, 8 milyonluk
ülkede 12 milyon kişiye organ bağışını teşvik eden ve önemini anlatan
kişisel mektup yollanmıştır. Buna rağmen ortalama organ bağış oranı açıkça
izin verilmesi gereken dört ülkede % 15 iken izin verilmiş farz edilen şekilde
sağdaki 7 ülkede % 98’dir.
Varsayılan seçenek gıda ve obezite konusu ile çok ilişkilidir. Yapılan
birçok çalışmada görünümü, paket büküklüğü, porsiyon miktarının çok
önemli olduğu bulunmuştur (Novak ve Brownell, 2011). Benzer şekilde
varsayılan seçenek olarak sağlıksız gıdaların okul kantinlerinde ve otomatik
gıda makinalarından uzaklaştırılması öğrencilerin sağlıklı beslenmesine yol
açacaktır (Novak ve Brownell, 2012). Yazarlar daha makro seviyede
düşünüldüğünde sağlıksız gıdaların fiyatları, bunların aşırı pazarlanması ve
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çok rahat ulaşılabilir oluşları ve varsayılan seçeneklerin bu yönde
belirlenmiş olması obeziteyi teşvik etmektedir. Optimal varsayılan (optimal
default) seçenek için yapılacakları Kelly Brownell şu şekilde dile
getirmektedir; (i) sağlıksız gıda ve içeceklerin vergilendirilmesi, (ii)
gıdaların ön yüzünde trafik ışığı besin etiketleme sisteminim kullanılması,
(iii) çocuklara sağlıksız gıda ve içeceklerin pazarlamasında kısıtlamalar.
Obezite konusunda küçük porsiyonlar, küçük tabak ve çatallar ile
servis, restoranda ekspres menü hazırlayıp, sağlıklı ve light ürünleri
menünün il sayfasına koymak, bireyin akşam yemeğini önceden ve tam
acıkmadan sipariş etmesi gibi yöntemler hafifçe dürtme (nudge) olarak
düşünülebilecek yöntemlerdir.
Ayrıca obezite konusunda beklenti teorisinden de faydalanılabilir,
bireylerin belli kilo verme hedeflerini tutturduklarında para kazanabilme
olasılığı (işyerinde kilo vermeyi teşvik programları vs.), eğer tutturamazlarsa
kendi paralarını da kaybetme ihtimalinin (kayıplar için aşırı risk alma) kilo
vermede en azından kısa dönemde etkili olduğu görülmüştür (Downs ve
Loewenstein, 2011:152).
Davranışsal iktisat önlemlerinden bir tanesi de binalarda
merdivenlerin daha görünür bir mimaride yapılmasını (hemen asansörün
yanında konuşlandırılması gibi) sağlamaktır. Davranışsal iktisatçılar kişileri
zorlamadan basit dürtmeler (nudges) ile tercihleri etkileyebileceğini ve
insanların sağlıklı besinlere yönlendirilebileceğini belirtmişlerdir. Dürtme
çevremizdeki unsurların kararımızı etkilemesidir. Tarafsız seçim mimarisi
oluşturulamayacağına göre bu mimariyi optimal fayda sağlayacak şekilde
oluşturmak akılcıdır. Örneğin, kafeteryada sunulan gıdaların sunum sırası,
bunlara olan talebi etkilemektedir. Kantin vitrinine önce elma yerleştirilip
daha sonra yağlı sağlıksız ürünlerin konulması elma tüketimini artırmaktadır.
Wansink vd., (2010) okul kafeteryalarında sunulan gıdaların çocukların
yeme tercihlerini etkilediğini ortaya koymaktadır:
(i)
Brokoli gibi besin değeri yüksek gıdaların yemek için sıraya
girilen tezgâhta (vitrin) ortalara veya sonlara konulması yerine, ilk başta
sunulması öğrencilerin bu gıdayı tercih etmelerini % 10-15 artırmaktadır.
(ii)
Sağlıklı ürünlere daha ayrıntılı ve açıklayıcı ürün etiketleri
konulması tüketimlerini % 27 oranında artırmıştır.
(iii)
Farklı sebze alternatifleri sunulması sebzelerin tüketimini
artırmıştır. Örneğin sadece kereviz veya havuç sunmaktansa iki alternatif
sunmak sebze tüketme olasılığını artırmaktadır.
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(iv)
Dondurmayı derin dondurucuda ve içi görünmeyecek
şekilde kapalı dolap içinde tutulması tüketimini çok önemli ölçüde
azaltmıştır.
(v)
Tepsi kullanma zorunluluğu çocukların daha çok sebze
almalarına neden olmuştur. Tepsi kullanmayan öğrenciler % 21 daha az
salata yerken, aldıkları dondurma miktarında azalma olmamıştır.
(vi)
Mısır gevreği için kullanılan kâselerin büyüklüğünü 532
ml’den 414 ml’ye düşürmek tüketimi % 24 azaltmıştır.
(vii)
Çikolatalı sütü, sade süt kutusunun arakasına koymak sade
süt tüketimini artırmıştır.
(viii)
Elma ve portakalları paslanmaz çelik tencerelerin içinde
sunmak yerine, meyve sepetinde sunmak, satış miktarlarını iki kattan fazla
artırmıştır.
(ix)
Kafeterya çalışanı her öğrenciye salata ister misiniz diye
sorduğunda salata satışı üçte bir oranında artmıştır.
(x)
Salata barını yazar kasanın yanına yerleştirmek salata
satışlarını 3 kat artırmıştır.
(xi)
Tatlılar için yemek kuponu kabul etmemek ve nakit ödeme
talep etmek öğrencileri % 71 daha çok meyve ve % 55 daha az tatlı almaya
teşvik etmiştir.
Seçim mimarisini savunanlar her türlü dizaynın bir şekilde seçimleri
etkileyeceğini ve bu yüzden tarafsız mimari olamayacağını belirterek, bu
durumda neden sağlıklı dizaynın tercih edilmesinin sakıncalı olduğu
sorusunu yöneltirler (Thaler ve Sunstein, 2008). Öte yandan, devlet
müdahalesinin başlangıcı olacağı ve daha yoğun müdahaleler için basamak
oluşturacağı gerekçesiyle seçim mimarisine karşı çıkanlar bulunmaktadır.
Sonuç
Obezite hem gelişmiş ülkelerde hem de gelişmekte olan ülkelerde
hızla artmakta ve çok ciddi maliyetler oluşturmaktadır. Ekonomistler
oluşturdukları modeller ile obezitenin nedenlerini araştırmışlardır. Bir
kişinin obez olması onun rasyonel olmadığı anlamına gelmemektedir. Kişi
fayda ve maliyet analizi yaparak rasyonel olarak obez olmayı tercih edebilir.
Fakat piyasa başarısızlıkları bulunduğu durumlarda ekonomiye müdahale
gerekleri ortaya çıkar. Bu piyasa başarısızlıkları ilgili bölümlerde ayrıntılı
olarak tartışılmıştır. Obezite konusunda özellikle çocuk obezitesinde kamu
politikaları uygulanması ve yükselişin önüne geçilmesi gerektiği açıktır.
Ülkemizde de Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından Türkiye Sağlıklı
Beslenme ve Hareketli Hayat Programı (2013 – 2017) ile vergiler ve
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sübvansiyonlar dâhil çok çeşitli kamu politikaları ve özel sektör işbirliği
içinde obezite ile mücadelenin önemi belirtilmektedir. Davranışsal iktisat da,
neo-klasik iktisat gibi obezite konusu ile yakından ilgilenmektedir.
Davranışsal iktisat obezite ile mücadelede “seçim mimarisi” ve “optimal
varsayımın” önemine vurgu yapmaktadır.
Obezite ile mücadelede özellikle obezite vergileri literatürde çok geniş
bir şekilde tartışılmış, avantajları ve dezavantajları belirtilmiştir. Kalorisi
yüksek besin değeri düşük yiyecek ve içeceklerden alınan obezite vergisi
farklı ülke ve eyaletlerde uygulanmıştır. Başarılı olan uygulamalar olduğu
gibi çeşitli nedenlerden dolayı başarısız olan ve yürürlükten kaldırılan ülke
uygulamaları da bulunmaktadır. Obezite ile mücadele sigara ile yapılan
mücadeleye birçok açıdan benzemektedir. Kısıtlama ve yasaklar, eğitim ve
bilgilendirme, sübvansiyon, vergiler, sağlıklı yaşam normu oluşturma ve
etiketleme sigara ile mücadelede çok etkili olmuştur. Sigara ile mücadele
artık birçok cephede kazanılmakta olan bir savaştır. Bir sonraki hedef ise
obezitedir. Çünkü gerekli bölümlerde tartışıldığı üzere, obezitedeki bu artan
eğilim değiştirilemezse, obezitenin ortaya çıkardığı ölüm ve maliyetler
sigaradan kat ve kat daha yüksek olacaktır.
Sağlık çalışanları ile yapılan anket çalışması katılımcılar arasında
obezite vergilerinin kabul edilebilirliğinin yüksek olduğunu ortaya
koymaktadır. Özellikle elde edilen gelirlerin obezite ile mücadeleye tahsis
edildiği durumda bu destek daha da artmaktadır. Fastfood, cips ve kolalı
içecekler üzerinden obezite vergisi alınmasını destekleyenlerin oranı %70’i
geçmektedir. Diğer kamu politikaları ile desteklenerek bu tip gıda ve
içeceklerden obezite vergisi alınmasının ve elde edilen gelirlerin obezite ile
mücadelede kullanılmasının detaylı tartışılmasında fayda bulunmaktadır.
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VERGİ BİLİNCİNİN OLUŞUMUNDA EĞİTİMİN ROLÜ:
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİYLE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA
Doç.Dr. İhsan Cemil DEMİR1
Arş.Grv. İsmail CİĞERCİ2
Özet
Modern vergileme sistemlerinde en çok kullanılan yöntem beyan
yöntemidir. Beyan yönteminin kabul görme sebebi ise mükelleflerin vergi
bakımından durumlarını en iyi kendilerinin bileceği gerçeğidir. Ancak, bu
usulün başarılı olabilmesinin şartlarından birisi vergi bilincine sahip
mükelleflerin varlığıdır. Vergi bilinci, mükelleflerin vergi konusundaki
farkındalık düzeyi olarak tanımlanabilir. Bu farkındalık düzeyi, vergisel
sorumlulukların eksiksiz olarak yerine getirilmesi şeklinde pozitif
olabileceği gibi, vergi karşısında olumsuz davranışlar şeklinde negatif de
olabilir. Bu nedenle vergi bilincinin tespit edilmesi ve elde edilen bulgular
eşliğinde gerekli önlemlerin alınması son derece önemlidir.
Vergi bilincinin oluşumunda eğitimin rolünü tespit etmek amacıyla,
ilköğretim öğrencileriyle ampirik bir çalışma tarafımızdan yürütülmüştür. Bu
amaçla, öncelikle hedef öğrencilerin vergi bilinç düzeyleri çeşitli sorularla
tespit edilmiştir. Daha sonra aynı öğrencilere vergi ile ilgili tarafımızdan
eğitimler verilmiş ve en son aşamada (eğitim sonrasında) başlangıçta sorulan
sorular tekrar yöneltilmek suretiyle vergi bilinç düzeyleri tekrar tespit
edilmiştir. Eğitim öncesi ve sonrası vergi bilinç düzeylerindeki farklılığı
tespit etmek amacıyla yapılan analizlerde, eğitim sonrasında öğrencilerin
vergi bilinç düzeylerinde belirgin bir şekilde pozitif değişikliklerin olduğu
görülmüştür. Böylece toplumsal vergi bilincinin pozitif yönde oluşmasında
özellikle ilköğretim çağında verilecek eğitimlerin son derece önemli olduğu
ve bu eğitimlerin mali bağlantı oluşumuna da katkı yaptığı istatiksel olarak
ortaya konmuştur.
Anahtar Kelimeler: Vergi, Vergi Bilinci, Eğitim, İlkokul Eğitimi
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The Role of Education in the Development of Tax Awareness:
An Empirical Study with Students of Primary School
Abstract
The declaration method is the most commonly used method in modern
tax systems. The acceptance reason of declaration method is the fact that the
taxpayers know best their situation in terms of tax. But, one of the conditions
to succeed of this method is the presence of taxpayers with awareness. The
tax awareness can be determined as the awareness level of taxpayers in
terms of tax. This awareness can be positive as the form of the tax liabilities
which have been done completely. But, it can also be negative as the form of
negative behaviors opposite the tax. Because of this, it is very important to
identify the tax awareness and to take the necessary provisions with findings.
We did an empirical study with the students of primary school in order
to determine the role of education in the development of tax awareness.
First, we determined the tax awareness level of students with deferent
questions. Then, we provide education about taxes to the same students. At
the last stage (after education), we asked the same questions which have
been asked initially to determine the tax awareness level. In the analyses
which have been done in order to identify differences, we find that there are
significantly positive changes in the level of tax awareness. Thus, we have
found statistically that the educations which have been provided for the
formation of tax awareness in a positive manner are very important and the
educations contribute for the formation of fiscal connection, especially in
primary school level.
Key Words: Tax, Tax Awareness, Education, Primary School
Education
Giriş
İnsanın eğitim hayatı ailesi yanında başlar ve okul dönemleri ile
devam eder. Şüphesiz okul hayatının en önemli evresi başlangıç dönemi olan
ilköğretim dönemidir. İlköğretimin temel görevi zihinsel, fiziksel, duygusal,
ahlaki ve sosyal yönden bireylerin gelişimini sağlamak; demokratik bir
devlet yapısının ve halk egemenliğinin oluşmasına katkıda bulunmaktır. Bu
denli öneme sahip olmasından dolayı ilköğretim, ülkelerin temel eğitim
sistemini oluşturmakta ve yasal düzenlemelerle, bireylerin ilköğretime
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devam etmeleri zorunlu tutulmaktadır. Ülke vatandaşlarının ilköğretim
okullarına devamını sağlamak ve ilköğretim kurumlarını geliştirmek hemen
her ülkede devletin başlıca görevleri arasında kabul edilmektedir (Başaran,
1996:75; Thomas, 1995:6; Cırıtlı, 1983:261). Demokratik bir olgunluğa
sahip, vatandaşlık görev ve sorumluluklarının farkında ve bu konuda
gerekeni içtenlikle yapan yetişkin bireylerin sayısını artırmanın en kolay
yolu, “Ağaç yaşken eğilir” atasözüne işlerlik kazandırmaktır.
İlköğretim sayesinde bireyler bir yandan bedensel, sosyal ve kişisel
gelişimlerini kazanırken diğer yandan da iş ve çalışma hayatı, yurttaşlık ve
toplumsal hayata dair, hayatın her alanında gereksinim duyacakları temel
bilgileri ve davranışları kazanmış olurlar. (Özgüven, 2001:63). Toplumsal
yaşamın en önemli gerçeklerinden birisi olan vergi ödevinin yerine
getirilmesi ve bu konuda bireylerin sahip olması arzu edilen pozitif bilinç
düzeyinin şekillenmesi bakımlarından temel eğitim son derece önemlidir.
Eflatun’un da ifade ettiği gibi “bilginin elde edilmesi bizi iyiye
ulaştıracaktır”. Vergi konusunda bireylerin sahip olması arzulanan bilinç
düzeyinin oluşumu için gereken bilgilerin, henüz çeşitli önyargılardan
etkilenilmemiş bir aşama olan ilköğretim çağında elde edilmesi, toplumsal
pozitif vergi bilinci açısından son derece önemlidir.
Bilindiği üzere vergi, devlet tarafından egemenlik gücüne dayanılarak,
kamu harcamalarını finanse etmek üzere, karşılıksız ve hukuki cebir altında
alınan parasal değerdir. Dolayısıyla toplumsal ihtiyaçların karşılanmasında
en önemli gelir kaynağı vergilerdir.
Vergi bilinci ise, vergiler konusunda kişinin sahip olduğu olumlu ve
olumsuz tüm bilgi ve algıların toplamını ifade eden bir kavramdır (Demir,
2013:108). Çeşitli kaynaklarda vergi bilincinden bahsedilirken, genellikle
vergi konusunda sahip olunan pozitif tutum şeklinde tanımlar yapıldığı
görülmektedir (Bkz. Taytak, 2010:498; Savaşan ve Odabaş, 2005:8; Sağlam,
2013:319; Ömürbek, Çiçek ve Çiçek, 2007:104; Organ ve Yegen, 2013:243;
Egeli ve Diril, 2014:35). Oysa vergi bilinci, mükelleflerin vergiyle ilgili
sahip oldukları farkındalık düzeyidir. Bu farkındalık, “vergiyle ilgili
normatif algı, tutum ve davranışlar” şeklinde pozitif olabileceği gibi,
“vergiyle ilgili olumsuz algı, tutum ve davranışlar” şeklinde de olabilir.
Bireylerin her türlü konudaki bilinç düzeyleri, pek çok faktörün etkisi
altında şekillenmektedir. Bu faktörlerin başında da eğitim gelmektedir.
Bireyin vergi bilinci de diğer sosyal normlar gibi, eğitim süreci içinde
önemli ölçüde şekillenen bir kavramdır. Ancak, vergi bilinci ile eğitim
arasında genellikle çift yönlü bir ilişki vardır. Şöyle ki, bireyin eğitim
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seviyesi arttıkça, vergi ödevi gibi toplumsal kuralları daha doğru algılaması
ve yasalara gönüllü bir şekilde uyum sağlaması söz konusu olabilmektedir.
Bu birinci yön eğitimin, bireysel vergi bilincinin oluşumu üzerindeki pozitif
etkisini ifade eder. Diğer taraftan, bireyin eğitim seviyesi arttıkça vergi
kanunlarına vakıf olma, kanunlardaki boşlukları yakalama ve vergi kaçırma
davranışını meşru kabul etme eğilimi de artabilmektedir. Eğer birey vergi
ahlakı yüksek bir kişi değilse, eğitim sayesinde edindiği bilgileri, vergi
ahlaksızlığı şeklinde kullanma potansiyeline de daha fazla sahip
olabilmektedir (Demir, 2008:122). Bu ikinci yön de, eğitimin bireysel vergi
bilincinin oluşumundaki negatif etkisini ifade eder.
Ancak temel eğitimin bu konudaki fonksiyonu farklı olup, genellikle
pozitif yönlüdür. Temel eğitimle, bireye toplumsal yaşamın normatif
kurallarını benimsetme ve bu öğretileri psiko-motor davranışa
dönüştürebilme amacı güdülür. Bu nedenle, vergiye gönüllü uyum ve vergi
ahlakı gibi vergi bilincinin pozitif yönlü oluşumunda, diğer eğitim
seviyelerine göre temel eğitimin rolü çok daha fazladır.
1. Vergi Bilinci İle İlgili Yapılmış Bazı Çalışmalar
Vergi bilinci, vergi algısı, vergi ahlakı, vergiden kaçınma, vergi
kaçırma, vergiye gönüllü uyum ve mükelleflerin vergi karşısındaki tutum ve
davranışları gibi konular, vergi psikolojisi literatürü içinde kabul
edilmektedir. Özellikle son yıllarda, gerek ülkemizde gerekse uluslararası
düzeyde, bu konularla ilgili birçok bilimsel çalışmanın yapıldığı
görülmektedir.
Sağbaş, 2003 yılında yapmış olduğu çalışmasında, yerel vergi
konusunda vergi mükelleflerinin düşüncesini ve bu vergiyi nasıl
algıladıklarını Kamu Tercihi Teorisi ile ilişkilendirmiş, Sağbaş ve Başoğlu
(2005), ilköğretim çağındaki öğrencilerin vergiyi nasıl algıladıkları ve vergi
algıları üzerinde etkili olan faktörleri ele almışlardır. Cansız (2006) yapmış
olduğu çalışmasında, vergilerin vatandaşlar tarafından nasıl algılandığı, vergi
sistemine nasıl bakıldığı, vergi ödeme isteklerine etki eden faktörlerin neler
olduğu, vergi kaçakçılığına bakışı ve vergi bilincinin nasıl artırılacağına
ilişkin sorulara cevap aramıştır. Özdemir ve Ayvalı (2007) ise 113 maliye
öğretim elemanına anket uygulayarak, vergi bilincine sahip bireylerin fiş ve
fatura alma duyarlılığını etkileyen faktörleri belirlemişlerdir. Öğrenciler
üzerindeki vergi algısı, vergi bilinci ve öğrencilerin vergiye bakışını
Ömürbek, Çiçek ve Çiçek (2007) Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi
İ.İ.B.F. öğrencilerini kapsayan bir anket uygulaması ile ortaya koymaya
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çalışmışlardır. Taytak (2010), Uşak ilinde ilköğretim II. kademe
öğrencilerinin vergi bilincini tespit etmek ve vergi bilincinin oluşmasında
etkili olan faktörleri tespit etmek amacıyla anket çalışması yapmış, Sağlam
(2013) ise Hitit Üniversitesi İ.İ.B.F. öğrencilerinin vergiye ilişkin algılarını
ve bilinçlerini ölçmeye çalışmıştır. Gülten (2014) Afyon Kocatepe
Üniversitesi İ.İ.B.F. öğrencilerini kapsayan deneysel çalışmasında vergiye
uyum konusunda teşvik edilmiş bireyler ile edilmemiş bireyler arasında,
vergi algılama düzeylerinde bir istatiksel farklılık olup olmadığını
belirlemeye çalışmıştır.
Muter, Sakınç ve Çelebi (1993) mükelleflerin vergi karşısında tutum
ve davranışlarını araştırmış, Gerçek ve Yüce (1998) mükelleflerin vergiye
bakışını belirleyen faktörleri ele almışlardır. Çelikkaya ve Gürbüz (2006)
Eskişehir ilinde 1810 mükellef üzerinde yaptıkları çalışmada, çeşitli
değişkenlerin vergiye gönüllü uyumu üzerine etkilerini incelemiş ve vergi
yönetimine bir kısım önerilerde bulunmuşlardır. Çelikkaya ve Gürbüz (2008)
Eskişehir ilinde gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinin,
vergi karşısındaki tutum ve davranışları ile yaş, cinsiyet, eğitim, denetim ve
af gibi değişkenler arasında anlamlı bir takım ilişkileri ortaya koymuşlardır.
Tuay ve Güvenç (2007) 73 soruluk “Mükellef Eğilimleri Anketi”
uygulayarak vergiye gönüllü uyum sürecinde mükelleflerin psikolojik
tutumlarını inceleyerek, Gelir İdaresi Başkanlığı’na vergiye gönüllü uyumun
sağlanması ile ilgili çeşitli önerilerde bulunmuşlardır. İpek ve Kaynar (2009)
vergi uyumunu yerel ölçekte (Çanakkale ilinde) ele almışlar ve mükelleflerin
vergi uyumu konusunda bireysel ve çevresel bir takım faktörlerden
etkilendiğini ortaya koymuşlardır. Demir 1999 yılında yaptığı çalışmada,
Afyonkarahisar ilindeki mükelleflerin vergi karşısındaki davranışlarını ele
almış; 2008 yılındaki çalışmasında Ege Bölgesi’nde vergi ahlakını ve
belirleyicilerini araştırmış, 2013 yılında yaptığı çalışmada ise Türkiye
genelinde subjektif vergi yükü ve bu yükü belirleyen faktörleri araştırmış, bu
çalışmalarında eğitim ile vergi bilinci arasındaki ilişkiyi de ortaya koymaya
çalışmıştır.
Bayraklı, Saruç ve Sağbaş (2004) 481 vergi mükellefi ile yaptıkları
anket ile vergi kaçırmayı etkileyen faktörleri ve vergi kaçaklarının önlenmesi
için yapılması gerekenleri ortaya koymuşlardır. Savaşan ve Odabaş (2005)
SMMM’ler ve vergi denetim elemanları ile Türkiye’de vergi kayıp ve
kaçaklarının nedenleri üzerine anket çalışması yapmışlardır.
Tosuner ve Demir (2007) ahlakın vergiler açısından önemini ve vergi
ahlakının boyutlarını literatürde yapılan çeşitli amprik çalışmalarla ortaya
koymaya çalışmışlar, aynı yazarlar bir başka çalışmalarında (Tosuner ve
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Demir, 2008) Ege Bölgesi’ndeki gelir vergisi mükelleflerinin vergi ahlakı
düzeylerini belirlemeye çalışıp, elde ettikleri sonuçlarla bölgenin vergi ahlak
skorunu hesaplamışlardır. Gökbunar, Selim ve Yanıkkaya (2007), Avrupa
Değerler Anketi verilerini kullanarak Türkiye için vergi ahlakını etkileyen
faktörleri analiz etmişlerdir. Çevik (2012) ise mükelleflerin devlet ve
toplumla etkileşimini, bireysel normlarını ve vergi ahlakını varyans analizine
tabi tutarak incelemiştir.
Uluslararası literatürde de bu amaçla yapılmış pek çok çalışma
mevcuttur. Yapılan çalışmaların bir kısmında vergi bilinci ile eğitim arasında
pozitif ilişki, bir kısmında negatif ilişki ve bir kısmında ise istatistiksel
olarak anlamlı olmayan ilişkilerin ortaya konduğu görülmektedir.
Dubin, Graetz ve Wilde (1990)’ın yaptıkları çalışmada vergi bilinci ile
eğitim arasında negatif bir ilişki tespit edilmiştir. Diğer bir ifadeyle, eğitim
seviyesi arttıkça vergi konusundaki pozitif tutum ve algının azaldığı ortaya
konmuştur. Benzer ilişki Beron, Tauchen ve Witte (1992) tarafından yapılan
araştırmada da ortaya konmuştur.
Eğitim ile vergi bilinci arasında pozitif bir ilişki tespit eden çalışmalar
da çok sayıdadır. Alm, Jackson ve McKee (1992) tarafından yapılan
çalışmada bireylerin eğitim seviyeleri arttıkça vergi mevzuatı daha iyi
kavranmakta ve vergiye gönüllü uyumda artışın olacağı vurgulanmaktadır.
Torgler (2007) tarafından yapılan çalışmalarda, eğitim ile vergi ahlakı ve
vergi bilinci arasında bazı hedef kitleler açısından pozitif bir ilişki olduğu,
bazı hedef kitleler açısından ise anlamlı bir ilişki olmadığı ortaya konmuştur.
Torgler vd. (2008) tarafından Türkiye ve ABD üzerine yapılan çalışmada ise
eğitim düzeyi arttıkça vergi ahlakının yükseldiği bulgusu elde edilmiştir.
2. Araştırmanın Amacı ve Yöntemi
Vergi bilinci, vergi ahlâkı ve vergi uyumu gibi bir ülkenin sosyal
sermaye birikiminde son derece önemli olan konularda yapılan akademik
çalışmalarda, eğitim genellikle demografik bir veri olarak kullanılmakta ve
eğitim seviyesindeki değişikliklerin bu olgular üzerindeki etkileri ölçülmeye
çalışılmaktadır. Söz konusu olgulara yönelik olarak verilen spesifik
eğitimlerin, bu olguları hangi yönde etkilediğine dair araştırmalara pek
rastlanmamaktadır.
Bu çalışma, vergi bilinci ile eğitim arasındaki ilişkiyi farklı bir boyuta
taşıma amacıyla yapılmıştır. Çalışma, vergi bilincinin artırılmasına yönelik
olarak verilen spesifik eğitimlerin, özellikle eğitim-öğretim yaşamının henüz
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başında yer alan ilkokul öğrencileri (3. ve 4. sınıf öğrencileri) üzerindeki
etkisini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Vergilerle ilgili pozitif veya
negatif bilinç düzeyleri henüz yeterince oluşmamış bireylerin hedef kitle
olarak seçilmesi, bu yönde verilecek eğitimlerin, bilinçaltında yer alan
önyargılardan etkilenmemesi bakımından önemlidir.
Bu amaçla, Afyonkarahisar il merkezinde bulunan ilköğretim 3. ve 4.
sınıf öğrencileri ile üç aşamalı bir çalışma yürütülmüştür. İl Valiliği ve Milli
Eğitim Müdürlüğü’nden alınan izinler ile üç haftalık bir sürede yürütülen
çalışmanın ilk aşamasında (birinci hafta) öğrencilerin vergi bilinç
düzeylerini tespit etmek amacıyla tarafımızdan hazırlanan anketler
uygulanmıştır. Elde edilen veriler raporlandıktan sonra, ikinci aşamada
(ikinci hafta) “aynı öğrencilere”, Afyon Kocatepe Üniversitesi BAPK’nca
sağlanan maddi destekle tarafımızdan hazırlanan kamu spotu videosu ve
benzeri görsel medya araçları eşliğinde, vergilerle ilgili yaklaşık 30
dakikalık eğitimler verilmiştir. Bu eğitimler çoğunlukla, vergiler konusunda
farkındalığı artırmak, verginin anlamını ve verginin kimin tarafından
alındığını kavratmanın yanısıra toplanan vergilerin hangi amaçlar için
kullanıldığını kavratma amacına yönelik olarak tasarlanmıştır. Çalışmanın
üçüncü aşamasında (üçüncü hafta), başlangıçta uygulanan anketler “aynı
öğrencilere” tekrar uygulanmıştır. Böylece, vergi bilincinin oluşumu
amacıyla spesifik olarak verilen eğitimlerin bireylerin algı ve bilinç
düzeyinde meydana getirdiği değişimi somut bir veri olarak belirleme şansı
elde edilmiştir.
Araştırmada kullanılan anket soruları, öğrencileri yönlendirmemek
adına genellikle açık uçlu olarak belirlenmiştir. Yapılan analizlerde
kullanılan ifadeler çoğunlukla öğrencilerin kendi ifadeleridir.
Birinci aşamada ve üçüncü aşamada elde edilen veriler nümerik
verilere dönüştürülerek, istatistik programları yardımıyla çeşitli analizlere
tabi tutulmuştur. Böylece, eğitim öncesi ve eğitim sonrası algı ve bilinç
düzeyleri ayrı ayrı değerlendirilmiş ve toplumda pozitif bir vergi bilinci
oluşumunda, konuyla ilgili somut eğitimlerin önemi ortaya konmaya
çalışılmıştır.
Bu tür araştırmalarda genellikle “logit-probit analizi” yapılmak
suretiyle başlangıç ve son durum arasındaki farklar tespit edilmeye çalışılır.
Ancak “logit-probit” analizi likert ölçekli verilere uygun bir analiz
tekniğidir. Ankette öğrencileri yönlendirmemek amacıyla açık uçlu sorular
kullanıldığından, elde edilen verilerin likert ölçeğine uygun olması mümkün
olmamış, böylece “logit-probit analizi” yapılamamıştır. Bu nedenle, elde
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edilen verilerin frekans dağılımları, eğitim öncesi–sonrası ve pozitif–negatif
ayrımlar şeklinde gruplandırılarak karşılaştırılmış ve yorumlanmıştır.
2.1. Araştırmadan Elde Edilen Demografik Bulgular ve
Güvenilirlik Analizi
Aşağıda araştırmada ulaşılan çeşitli demografik değişkenlerin frekans
dağılımları ve araştırmada kullanılan ölçeğin güvenilirlik analizi test
sonuçları yer almaktadır.
Tablo 1: Cinsiyet ve Devam Edilen Sınıf

3. Sınıf
4. Sınıf
Toplam

Frekans
%
Frekans
%
Frekans
%

Cinsiyetiniz
Erkek
Kız
83
85
49,4
50,6
18
14
56,2
43,8
101
99
50,5
49,5

Kümülatif
168
100
32
100
200
100

Tablo 2: Babanın Mesleği
Meslek Grupları
İşçi
Memur
Esnaf
Emekli
Serbest Meslek
İşsiz
Toplam

Frekans
45
73
50
2
29
1
200

%
22,5
36,5
25,0
1,0
14,5
0,5
100,0

Kümülatif %
22,5
59,0
84,0
85,0
99,5
100,0

Tablo 3: Annenin Mesleği
Meslek Grupları
İşçi
Memur
Esnaf
Serbest Meslek
Ev Hanımı
Toplam

Frekans
13
49
4
16
118
200

%
6,5
24,5
2,0
8,0
59,0
100,0

Kümülatif %
6,5
31,0
33,0
41,0
100
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Tablo 2 ve Tablo 3 öğrencilerin ebeveynlerinin mesleki dağılımlarını
göstermektedir. Meslek itibari ile ebeveynleri çalışan (işçi, memur, esnaf ve
serbest meslek) ve çalışmayan (emekli, işsiz, ev hanımı) olarak
grupladığımızda babaların %99,5’inin, annelerin ise %41’inin çalıştığı
görülmektedir.
Tablo 4: Güvenilirlik Analizi (Cronbach Alpha Katsayısı)
Gözlem Sayısı = 200
Ortalamalar:
Ortalama
Minimum
Maksimum
Aralık
Maks/Min
2,492
1,023
4,630
3,608
4,528
Analiz Edilen Madde Sayısı: 14
Cronbach Alpha = 0,566
Standardize Edilmiş Alpha:
0,655
Tablo 4, anketin güvenilirlik (reliability) analiz sonuçlarını
göstermektedir. Demografik sorular güvenilirlik analizine dahil edilmemiş
olup, anketin Cronbach alpha katsayısı 0,566 ve standardize edilmiş alpha
katsayısı ise 0,655’dir. Bu sonuçlara göre anketin sosyal bilimler için kabul
edilir güvenilirlikte olduğunu ifade etmek mümkündür.
2.2. Vergi Bilinciyle İlgili Bulgular
Araştırmada öğrencilere genelde açık uçlu anket soruları yöneltilmiş
olup, elde edilen veriler tarafımızca gruplandırılarak raporlanmış ve
yorumlanmıştır. Araştırmanın temel hipotezi, verilen eğitimler ile vergi
bilinci arasında pozitif bir korelasyon olduğudur.
H0 Hipotezi: Vergiyle ilgili verilen spesifik eğitimler vergi bilincini
istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde etkilemez.
H1 Hipotezi: Vergiyle ilgili verilen spesifik eğitimler vergi bilincini
pozitif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde etkiler.
Ankete katılan öğrencilere “Vergi kelimesini hiç duydunuz mu?”
sorusu hem çalışmanın ilk aşamasında (vergi bilinci düzeyinin tespiti
aşamasında), hem de tarafımızca verilen eğitim sonrasında yöneltilmiştir.
Elde edilen sonuçlar Tablo 5’de görüldüğü gibi Eğitim Öncesi ve Eğitim
Sonrası olmak üzere iki grupta toplanmıştır. Eğitim öncesi aşamada
öğrencilerin %89,5’i vergi kelimesini daha önce duyduklarını ifade
ederlerken, eğitim sonrasında bu oran %99 seviyesine yükselmiştir. Diğer
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taraftan hayatında hiç vergi kavramını duymayanların sayısı, eğitim
öncesinde 21 kişi (%10,5) iken, eğitim sonrasında bu sayı 2’ye (%1)
gerilemiştir. Bu değişimin istatistiksel anlamlılığı da yapılan Ki-Kare
testleriyle doğrulanmıştır (Sig.: 0,000). Elde edilen bulgular, bu soru
bakımından H0 hipotezinin red, H1 hipotezinin kabul edildiğini
göstermektedir.
Tablo 5: “Vergi kelimesini hiç duydunuz mu?”
Grup
Evet
Hayır
Toplam

Frekans
%
Frekans
%
Frekans
%

Eğitim Öncesi
179
89,5
21
10,5
200
100,0

Eğitim Sonrası
198
99,0
2
1,0
200
100,0

NOT: Vergi bilinci açısından pozitif anlamlar ifade eden cevaplar bu tabloda ve
bundan sonraki bütün tablolarda italik olarak belirtilmiştir.

Öğrencilere vergi kelimesini ilk olarak nereden duydukları sorulmuş
ve alınan cevaplar Tablo 6’da gösterilmiştir. Bu soruya verilen cevaplar
incelendiğinde eğitim öncesi ve sonrası arasında en anlamlı fark,
“öğretmenimden” seçeneğinde görülmektedir (Eğitim öncesi 54 kişi, eğitim
sonrası 93 kişi – yaklaşık %72’lik bir artış). Bu artışın altında yatan sebep,
tarafımızdan verilen eğitimlerde öğrencilerin bizi öğretmenleri olarak
görmeleridir. Bu durum verilen cevaplarda açıkça görülmektedir (İsmail
Öğretmen’den gibi).
Tablo 6: “Vergi kelimesini ilk olarak nereden duydunuz?”

Kitaplardan
Ailemden
Öğretmenimden
Televizyondan
İnternetten

Frekans
%
Frekans
%
Frekans
%
Frekans
%
Frekans

Grup
Eğitim Öncesi
Eğitim Sonrası
15
12
7,5
6,0
73
75
36,5
37,5
54
93
27,0
46,5
27
12
13,5
6,0
10
6

Vergi Bilincinin Oluşumunda Eğitimin Rolü

Duymayanlar
Toplam

%
Frekans
%
Frekans
%

81
5,0
21
10,5
200
100,0

3,0
2
1,0
200
100,0

Vergi bilinç düzeylerini belirlemek için ankete katılan öğrencilere
açık uçlu olarak “Size göre vergi nedir?” sorusu sorulmuştur. Alınan
cevaplar Tablo 7’de düzenlenmiştir.
Tablo 7: “Size göre vergi nedir?” sorusuna verilen cevaplar
Grup

Frekans
%
Frekans
Parasal borç
%
Nereye
verdiğimizi Frekans
bilmediğimiz bir para
%
Frekans
Vatandaşlık görevi
%
Halka hizmet için alınan Frekans
ücret
%
Frekans
Belediyeye verilen para
%
Devlet hizmetleri için verilen Frekans
para
%
Frekans
Fikrim yok
%
Frekans
Toplam
%
Gelirden alınan para

Eğitim
Öncesi
32
16,0
24
12,0
43
21,5
7
3,5
6
3,0
5
2,5
31
15,5
52
26,0
200
100,0

Eğitim
Sonrası
13
6,5
2
1,0
26
13,0
10
5,0
16
8,0
4
2,0
105
52,5
24
12,0
200
100,0

Verilen cevaplara bakıldığında, vergi kavramının bazı öğrenciler için
pozitif anlamlar ifade ettiği, bazıları içinse negatif anlamlar ifade ettiği
görülmüştür. Vergiyi pozitif bir anlam ihtiva edecek şekilde (pozitif bir vergi
bilinci) ifade eden öğrencilerin bu soruya verdikleri cevaplar; “vatandaşlık
görevi, halka hizmet için alınan ücret, belediyeye verilen para, devlet
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hizmetleri için verilen para” şeklindedir. Vergiye negatif anlam yükleyen
(negatif bir vergi bilinci) öğrencilerin aynı soruya verdikleri cevaplar ise,
“gelirden alınan para, parasal borç, nereye verildiğini bilmediğimiz bir para
(bir yerin veya bir şeyin parası vb.) ve fikrim yok” şeklindedir.
Çalışmanın ilk aşamasında (eğitim öncesinde) vergi kavramına
negatif anlam yükleyenlerin oranı % 75,5 iken, pozitif anlam yükleyenlerin
oranı % 24,5 düzeyindedir. Çalışmanın eğitim sonrası aşamasında bu
oranlarda bariz bir şekilde pozitif yönlü bir değişiklik olmuştur. Eğitim
öncesinde %24,5 olan, vergiye pozitif anlamlar yükleyen öğrencilerin oranı,
eğitim sonrasında %67,5’e yükselmiştir. Diğer taraftan, eğitim öncesinde
vergiye negatif anlamlar yükleyen veya bu konuda herhangi bir fikri
olmayanların oranı %75,5 iken, verilen eğitim sonrasında bu oranın %32,5’e
gerilediği görülmektedir. Yapılan ki-kare testi sonuçları da 0,01 düzeyinde
istatistiksel olarak anlamlı bir değişimin olduğunu açıkça göstermektedir
(Sign.: 0,000). Bu sonuç, vergiyle ilgili verilen eğitimlerin pozitif yönde
vergi bilinci oluşumunda bariz bir etkisinin olduğuna işaret etmekte ve H1
hipotezinin kabul edildiği anlamına gelmektedir.
Bilindiği üzere, vergiler ile kamusal hizmetler arasında kurulan
ilişkiye “mali bağlantı” denilmektedir. Toplumda pozitif bir vergi bilincinin
oluşumu için son derece önemli olan “mali bağlantı” konusunda da eğitim
öncesi ve eğitim sonrası elde edilen bulgularda belirgin bir değişim
gözlenmiştir. Eğitim öncesinde öğrencilerin %18,5’i vergiyi mali bağlantı
kurarak tanımlarken, eğitim sonrasında bu oran %60,5’e yükselmiştir.
Tablo 8, “Vergiyi kim alır?” açık uçlu sorusuna verilen cevapları
göstermektedir. Öğrenciler bu soruya “devlet, belediye, banka, babamız,
çalışan kimseler ve bilmiyorum” şeklinde cevaplar vermişlerdir. Eğitim
öncesi aşamada “vergiyi devlet alır” diyenlerin oranı %48,5 iken, eğitim
sonrasında bu oranın %78,5’e çıktığı görülmektedir. Aynı şekilde verginin
kim tarafından alındığını bilmeyenlerin oranı eğitim öncesi aşamada %22
iken, eğitim sonrası bu oran %4,5’e düşmüştür. Verilen eğitim sonrası
öğrenciler, verginin ağırlıklı olarak devlet tarafından (devlet + belediye=
%83) toplandığının farkına varmışlardır. Aynı sorunun ki-kare test sonuçları
da eğitim öncesi ve sonrası değerlerde istatistiksel olarak anlamlı farkların
olduğunu göstermektedir (Sign. : 0.000). Bu bulgu da; H0 hipotezinin red,
H1 hipotezinin ise kabul edildiği anlamına gelmektedir.
Tablo 8: “Vergiyi kim alır?” sorusuna verilen cevaplar
Grup
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Devlet
Belediye
Banka
Babamız
Çalışan kimseler
Bilmiyorum
Toplam

Frekans
%
Frekans
%
Frekans
%
Frekans
%
Frekans
%
Frekans
%
Frekans
%

83

Eğitim Öncesi
97
48,5
17
8,5
8
4,0
17
8,5
17
8,5
44
22,0
200
100,0

Eğitim Sonrası
157
78,5
9
4,5
0
0,0
24
12,0
1
0,5
9
4,5
200
100,0

Vergilerin neden toplandığı konusunda farkındalığı tespit etmek
amacıyla öğrencilere “Vergi niçin alınır?” sorusu açık uçlu olarak
sorulmuştur. Tablo 9, bu soruya verilen cevapları göstermektedir.
Tablo 9: “Vergi niçin alınır?” sorusuna verilen cevaplar
Grup

Devlet giderlerini karşılamak için
Halka hizmet için
Herhangi bir şeyi ödemek için
Belediyemiz için
İstediklerimizi karşılamak için
Devlete katkı için
Bilmiyorum
Toplam

Frekans
%
Frekans
%
Frekans
%
Frekans
%
Frekans
%
Frekans
%
Frekans
%
Frekans
%

Eğitim
Öncesi
9
4,5
27
13,5
35
17,5
5
2,5
19
9,5
20
10,0
85
42,5
200
100,0

Eğitim Sonrası
9
4,5
77
38,5
37
18,5
1
0,5
44
22,0
5
2,5
27
13,5
200
100,0

Verilen cevaplar incelendiğinde, özellikle eğitim öncesinde
vergilerin niçin alındığını bilmeyenlerin oranı %42,5 iken, eğitim sonrası bu
oranın %13,5 seviyesine düştüğü görülmektedir. “Halka hizmet için”
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şeklindeki cevap ise eğitim öncesinde %13,5 oranına sahipken, eğitim
sonrasında bu oranın %38,5’e yükseldiği görülmektedir. Elde edilen
bulgular, verilen eğitimlerin öğrencilerin vergi ile kamusal hizmetler
arasında mali bağlantı kurmalarına önemli katkılar yaptığını göstermektedir.
Verilen cevapların ki-kare testleri de istatistiksel olarak anlamlı değişikliğin
olduğunu göstermektedir (Sign.: 0,000). Bu değişimin pozitif yönde vergi
bilinci şeklinde olduğu, frekans dağılımlarından da açıkça görüldüğünden
H0 hipotezi reddedilmiş, H1 hipotezi ise kabul edilmiştir.
Ankete katılan öğrencilere “Harçlığınızın bir kısmını vergi olarak
devlete vermek ister misiniz?” sorusu yöneltilmiştir. Eğitim öncesi hayır ve
fikrim yok diyenler ankete katıların %63’ünü oluşturmaktadır. Eğitim sonrası
bu oran %38’e düşmüştür.
Tablo 10: Harçlığınızın bir kısmını vergi olarak devlete vermek ister
misiniz?
Grup
Evet
Hayır
Fikrim Yok
Toplam

Frekans
%
Frekans
%
Frekans
%
Frekans
%

Eğitim Öncesi
74
37,0
32
16,0
94
47,0
200
100,0

Eğitim Sonrası
124
62,0
28
14,0
48
24,0
200
100,0

Tablo 10’daki sonuçlar, ileride her biri birer potansiyel vergi
mükellefi olacak bireylerin vergiyi doğru algılamalarının, pozitif vergi
bilincinin ve vergi ahlâkının oluşumunda toplumsal düzeyde önemli katkıları
olacağına işaret etmektedir. Bütün sosyal normlar gibi, vergi ahlâkı, pozitif
vergi bilinci ve vergiye gönüllü uyumun sağlanmasında da, “Ağaç yaş iken
eğilir” atasözünün ne kadar önemli anlamlar ihtiva ettiği görülmektedir.
Tablo 11’de öğrencilere yöneltilen “Alışverişlerinizde fiş alır
mısınız?” sorusuna verilen cevapların dağılımı görülmektedir. Eğitim öncesi
ve eğitim sonrasında öğrencilerin fiş alma alışkanlıklarının çok fazla
değişmediği görülmektedir. Aynı sonuç ki-kare test sonuçlarından da
anlaşılmıştır. Sonuçlar, eğitim ile fiş alma alışkanlıkları arasında istatiksel
olarak anlamlı bir ilişkinin olmadığını (Sign.: 0,092) göstermekle beraber,
bunun asıl nedeninin öğrencilerin eğitim öncesinde de zaten %96,5’inin
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alışverişte fiş alma alışkanlığı olmasındandır. Eğitim sonrasında bu oran
%99’a yükselmiştir.
Tablo 11: Alışverişlerinizde fiş alır mısınız?
Grup
Evet
Hayır
Toplam

Frekans
%
Frekans
%
Frekans
%

Eğitim Öncesi
193
96,5
7
3,5
200
100,0

Eğitim Sonrası
198
99,0
2
1,0
200
100,0

Ankete katılan öğrencilerin almış olduğu fişlere yükledikleri
anlamların belirlenmesi amacıyla ankete katılan öğrencilere “Aldığınız fişler
ne anlama gelir?” sorusu yöneltilmiş ve alınan cevaplar Tablo 12’de
düzenlenmiştir.
Tablo 12: Aldığınız Fişler Ne Anlama Gelir?
Grup
Aldığımız ürünün fiyatını Frekans
öğrenirim
%
Aldığımız fişler karşılığında Frekans
para alırız
%
Aldığımız ürünü geri iade Frekans
edebilmek için
%
Devletin vergi toplamasına Frekans
yardım etmiş oluruz
%
Frekans
Bilmiyorum
%
Frekans
Toplam
%

Eğitim
Öncesi
48
24,0
2
1,0
100
50,0
34
17,0
16
8,0
200
100,0

Eğitim
Sonrası
23
11,5
4
2,0
45
22,5
101
50,5
27
13,5
200
100,0

Ankete katılan öğrencilerin %50’si eğitim öncesinde, almış oldukları
ürünü geri iade edebilmek için fiş aldıklarını belirtmişlerdir. Bu oran, eğitim
sonrasında %22,5’e düşmüştür. Yine eğitim öncesi aşamada, aldıkları fiş ile
devletin vergi toplamasına yardım ettikleri görüşünü ifade eden öğrencilerin
oranı %17 düzeyindeyken, bu oran öğrencilere verilen eğitimle birlikte
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%50,5’e yükselmiştir. Bu değişimin ki-kare test sonuçları da istatistiksel
olarak anlamlı bir değişimi işaret etmektedir (Sign.: 0,000). Böylece H0
hipotezi bu değişken için de reddedilmiş, H1 hipotezi ise kabul edilmiştir.
Tablo 13, “Okulunuzun giderleri nereden karşılanıyor?” sorusuna
verilen cevapların dağılımını göstermektedir. Bu soru, açık uçlu olmayıp,
öğrencilerden Tablo 13’de verilen seçeneklerden birini işaretlemeleri
istenmiştir. Eğitim öncesinde öğrencilerin %29,5’i okullarının giderlerinin
ailesi veya okul idaresi tarafından karşılandığını belirtirken, %21,5’i de okul
giderlerinin nereden karşılandığını bilmediğini ifade etmişlerdir. Eğitim
sonrasında, öğrencilerin %80’i okul giderlerinin devlet ve vergilerden
karşılandığını belirtmişlerdir. Bilmiyorum cevabı verenlerin oranı ise
%21,5’ten %8,5’e düşmüştür. Bulgular, verilen eğitimlerin okul giderlerinin
nereden karşılandığı ile ilgili olumlu bir bilinç oluşturduğuna ve vergilerle
kamusal hizmetler arasında mali bağlantı kurulmasını sağladığını
göstermektedir.
Tablo 13: Okulunuzun giderleri nereden karşılanıyor?

Devletten
Ailelerimizden
Okul İdaresinden
Belediyeden
Vergilerden
Bilmiyorum
Toplam

Frekans
%
Frekans
%
Frekans
%
Frekans
%
Frekans
%
Frekans
%
Frekans
%

Grup
Eğitim Öncesi
Eğitim Sonrası
85
128
42,5
64,0
31
13
15,5
6,5
28
7
14,0
3,5
3
3
1,5
1,5
10
32
5,0
16,0
43
17
21,5
8,5
200
200
100,0
100,0

Tablo 14’te, “Öğretmenlerinizin maaşlarını kim
Sorusuna verilen cevapların frekans dağılımları görülmektedir.
Tablo 14: Öğretmenlerinizin maaşlarını kim ödüyor?

ödüyor?”
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Devlet
Ailelerimiz
Okul İdaresi
Belediye
Bilmiyorum
Toplam

Frekans
%
Frekans
%
Frekans
%
Frekans
%
Frekans
%
Frekans
%

87

Grup
Eğitim Öncesi
Eğitim Sonrası
138
164
69,0
82,0
2
4
1,0
2,0
40
19
20,0
9,5
7
3
3,5
1,5
13
10
6,5
5,0
200
200
100,0
100,0

Öğretmen maaşlarının okul idaresi tarafından ödendiğini ifade
edenlerin oranı eğitim öncesinde %20 iken, bu oran eğitim sonrasında
%9,5’e düşmüştür. Aynı şekilde öğretmen maaşlarının devlet tarafından
karşılandığını düşünenlerin oranı %69’dan %82’ye yükselerek, eğitim
öncesine göre %13’lük bir artış göstermiştir.
Toplumsal vergi bilincinin oluşumunda olmazsa olmaz hususlardan
birisi de “mali bağlantı” olgusudur. Yararlanılan kamu hizmetleriyle vergiler
arasında bir bağ kurmayan kişilerde pozitif bir vergi bilincinin oluşması çok
zordur. Bu konuda bir farkındalık yaratmak için öğrencilere “Devlet
hizmetleri hangi kaynaklardan sağlanmaktadır?” sorusu yöneltilmiştir.
Tablo 15, bu soruya verilen cevapların dağılımını göstermektedir.
Verilen cevapları devlet (devlet+vergiler+belediye) ve diğer
kaynaklar
(bizim
paramız
+insanlar+her
türlü
kaynak+
yardımlar+bilmiyorum) olarak gruplayıp yorumlamak tablonun daha kolay
anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Eğitim öncesi aşamada öğrencilerin
%39,5’i kamu hizmetlerinin devlet tarafından karşılandığını belirtirken,
eğitim sonrasında bu oran %72,5’e yükselmiştir. Bu sonuçlar, verilen
eğitimlerin öğrencilerin vergiyi devlet harcamalarının bir karşılığı olarak
algılamalarına önemli ölçüde katkıda bulunduğunu göstermektedir. Böylece,
bireyde pozitif bir vergi bilinci oluşumu için mutlaka gerekli olan “mali
bağlantının” kurulmasına da katkıda bulunulmuştur. Bu madde itibariyle de;
H0 hipotezi reddedilmiş, H1 hipotezi ise kabul edilmiştir.
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Tablo 15: Devlet hizmetleri hangi kaynaklardan sağlanmaktadır?

Devlet tarafından
Bizim paramızdan
İnsanlardan
Vergilerden
Her Türlü Kaynaktan
Yardımlardan
Belediyemizden
Bilmiyorum
Toplam

Frekans
%
Frekans
%
Frekans
%
Frekans
%
Frekans
%
Frekans
%
Frekans
%
Frekans
%
Frekans
%

Grup
Eğitim Öncesi
Eğitim Sonrası
24
38
12,0
19,0
19
5
9,5
2,5
7
8
3,5
4,0
45
90
22,5
45,0
7
5
3,5
2,5
1
0
0,5
0,0
10
17
5,0
8,5
87
37
43,5
18,5
200
200
100,0
100,0

Tablo 16, vergi ödememenin suç olup olmadığına dair verilen
cevapları içermektedir. Eğitim öncesi öğrencilerin %54’ü vergi
ödemeyenleri suçlu olarak tanımlarken, bu oran eğitim sonrası %86’ya
yükselmiştir. Diğer taraftan, eğitim öncesinde soruyla ilgili fikri
olmayanların oranı %34,5 iken, bu oran eğitim sonrasında %6,5’e
gerilemiştir.

Tablo 16: Size göre, vergisini ödemeyenler suçlu mudur?

Evet
Hayır

Frekans
%
Frekans

Eğitim Öncesi
108
54,0
23

Grup
Eğitim Sonrası
172
86,0
15

Vergi Bilincinin Oluşumunda Eğitimin Rolü

Fikrim yok
Toplam

%
Frekans
%
Frekans
%

89
11,5
69
34,5
200
100

7,5
13
6,5
200
100

Sonuç ve Öneriler
Vergiler, kamusal hizmetlerin finansmanında kullanılan en önemli
gelir kaynağıdır. Bu gerçeğin mükellefler tarafından bilinmesi ve yerine
getirilmesi, sunulacak olan kamusal hizmetin miktarı ve kalitesi açısından
oldukça önemlidir. Bu önemi anlayan mükellefler, vergileri faydalandıkları
kamusal hizmetin bedeli olarak algılarken, anlayamayan mükellefler ise
vergiyi, devlet tarafından zorla alınan bir yük, bir ceza olarak
algılamaktadırlar. Mükelleflerin vergiyi doğru algılayabilmeleri için pozitif
bir vergi bilincine sahip olmaları gerekmektedir.
“Ağaç yaş iken eğilir” atasözünden hareketle, her biri gelecekte
potansiyel vergi mükellefi olacak ilköğretim öğrencilerinin, vergi konusunda
bilinçlendirilmeleri son derece önemlidir. Yaptığımız çalışma göstermektedir
ki, mükelleflerin vergi karşısındaki tutum ve davranışlarını üzerindeki
etkilerini olumlu yönde değiştiren en önemli faktörlerden biri de eğitimdir.
Dolayısıyla, ilköğretim çağındaki öğrencilerin vergiyi doğru olarak
algılamaları, gelecekte onların vergiye karşı daha olumlu tutum ve davranış
içerisinde bulunmalarını sağlayacaktır. Vergiye karşı pozitif bir bilinçle
yetişen bireylerin, ilerideki yaşamlarında vergiye gönüllü uyumu daha kolay
sağlayabilecekleri açıktır. Devleti vergi kaybına uğratabilecek yollara
başvurmalarını önlemek adına, geleceğin potansiyel vergi mükellefi olan
günümüz çocuklarına vergi doğru anlatılmalıdır.
Çalışmamızın başlangıç aşamasında ilköğretim 3. ve 4. sınıf
öğrencilerinin vergi ile ilgili ne bildikleri, vergiyi nasıl algıladıkları tespit
edilmeye çalışılmıştır. Yaptığımız ilk ankette elde edilen bulgular, verginin
öğrencilerin bir kısmı tarafından doğru algılanmadığını ve vergi konusunda
çeşitli yanılgılar içinde olduklarını ortaya koymuştur. Öğrencilere vergi ile
ilgili gerekli eğitimlerin verilmesiyle birlikte, öğrencilerin başlangıçtaki
vergi algıları ve vergi ile ilgili bilinç düzeyleri pozitif anlamda değişim
göstermiştir. Örneğin, ankete katılan öğrencilerin çalışmanın başlangıç
aşamasında %37’si harçlığının bir kısmını vergi olarak devlete vermek
isterken, eğitim sonrası aşamada bu oran %62’ye yükselmiştir.
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Çalışmamızdan elde edilen sonuçlar çerçevesinde bazı önerilerde
bulunulabilir. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan “Kayıtdışı
Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı (2011-2013)”nda ilköğretimin
tüm sınıflarında vergi bilinci konusu ele alınmaya başlanmıştır. İlköğretim 3.
sınıf hayat bilgisi dersinde “İnsan Olma Sorumluluğum” adlı etkinlikte vergi
verme, ülke sevgisinin bir göstergesi olarak anlatılmıştır. İlköğretim 4. Sınıf
öğrencilerinin sosyal bilgiler dersinde verginin tanımı yapılmamakla birlikte,
vatansever bir kişinin vergisini ödemesi gerektiğine vurgu yapılmıştır.
Yaptığımız araştırmalar, bu konuda ilköğretim müfredatının eksik kaldığını
göstermektedir. Dolayısıyla ilk önerimiz, pozitif vergi bilincinin tam olarak
yerleşmesi ve verginin daha doğru algılanabilmesi için müfredatta yer alan
vergi kavramının genişletilmesi gerekmektedir.
İkinci önerimiz, vergi kavramını anlatanlarla ilgilidir. Öğrencilere
vergi ile ilgili eğitim verilirken, öğretmenlerin öğrencilere vergiyi doğru
anlatmadıkları gerçeğiyle de karşılaşılmıştır. Bazı öğretmenlerin vergiyi
“devletin bizim maaşımızdan zorla aldığı para” olarak ifade ettiği
gözlenmiştir. Bunun önüne geçmenin en kolay yolu, vergiyle ilgili
tanımların açık bir şekilde ilköğretim müfredatının her aşamasına
yerleştirilmesi ve “vergiyi doğru bir şekilde tanımlayabilme” amacının,
öğrencilerin kazanması arzu edilen davranışlar arasına konmasıdır.
Müfredatta bu amaçlar açık ve sade bir biçimde yer almadığı sürece,
öğretmenlerin vergi kavramını kişisel kanaatleri eşliğinde tanımlamalarının
önüne geçilmesi mümkün olamaz. Bunun için gerekirse vergi konusu kısa
süreli hizmet içi eğitimlerle, uzman kişiler tarafından öğretmenlere
anlatılmalıdır.
Ayrıca, bir çok ülkede uygulanmasına rağmen, Türkiye’de şu ana
kadar uygulama şansı bulamamış olan mükellef eğitim programlarının
hayata geçirilmesi, toplumsal vergi bilincinin pozitif yönde gelişimi
açısından faydalı olacaktır. Bu bağlamda düzenlenecek eğitim
programlarında; mükelleflerin neden vergi ödedikleri ve toplanan vergilerin
hangi amaçlar için kullanıldığı, mükelleflerin vergisel ödevleri ve
sorumlulukları, vergi konusunda mükellef hakları gibi konulara yer
verilebilir. Bu eğitimler, uzman pedagoglar aracılığıyla hazırlanan içeriklerle
il ve ilçelerdeki maliye teşkilatınca organize edilecek programlar dahilinde
yapılabilir. Ayrıca, hazırlanan eğitim programlarının görsel medya için
hazırlanan kamu spotlarında sunulmasının, toplumsal pozitif vergi bilinci
açısından son derece gerekli olduğu kanaatindeyiz.
Çalışmamızın eğitim aşamasında kullandığımız materyallerin
başında, senaryosu ve çekimi tarafımızdan hazırlanan ve yürütülen “Kamu
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Spotu” gelmektedir. Anket sonuçları, öğrencilere izletilen kamu spotunun
vergi bilincinin oluşmasında ve verginin doğru algılanmasında çok önemli
bir paya sahip olduğunu göstermektedir. Bu bulgu eşliğinde, çocuklara
yönelik reklam filmlerinin sayısının artırılmasının veya çocukların takip
etmiş olduğu çizgi filmlerin içerisinde vergi konusunun işlenmesinin, pozitif
vergi bilinci için faydalı olacağını ifade etmek isteriz. Bu tarz etkinliklere
zaman zaman ulusal kanallarda yer verilmekle beraber, bu etkinlikleri sadece
vergi haftalarıyla sınırlı tutmak yerine yıl geneline yaymak, toplumda pozitif
vergi bilincinin oluşumu için önemli katkılar sağlayacaktır.
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“ESKİ”’DEN “YENİ’YE MALİ SOSYOLOJİ
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Özet
Yüzyıl başında Goldscheid ve Schumpeter’in Vergi Devleti tartışmaları
çerçevesinde gündeme gelen ve esas olarak savaş sonrası mali yıkımı anlama ve
alternatif çözüm önerileri kapsamında ortaya çıkan Mali Sosyoloji uzun bir
“sessizlik” dönemi sonrasında 2000’li yıllarda Yeni Mali Sosyoloji adı altında
tekrar gündeme geldiği görülmektedir.
Bu çalışmada “Eski” olarak ele alınacak Goldscheid Schumpeter geleneğini
çerçevesinde Mali Sosyoloji’nin Maliye disiplini içinde işgal ettiği yer ele alındıktan
sonra “Yeni” olarak adlandırılan yaklaşım karşılaştırmalı bir şekilde ve eleştirel bir
perspektifle ele alınacaktır.
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FISCAL SOCIOLOGY: FROM “OLD” TO “NEW”
Abstract
Fiscal sociology which is emerged at the beginning of the century in after
War condition by Goldscheid and Schumpeter in the context of Tax State discussion
has lived long silence and came into question as New Fiscal Sociology in 2000’s.
In this article, after be introduced of Goldscheid and Schumpeter tradition
which is named “Old” in fiscal sociology in conventional public finance discipline,
“New” Fiscal Sociology will be examined in critical and comparative perspective.
Key Words: Fiscal Sociology, New Public Finance, New Fiscal Sociology
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Giriş

Geleneksel ve hâkim maliye yaklaşımından farklılaştığı ölçüde
eleştirel maliye içinde değerlendirebileceğimiz bir alan olarak Mali
Sosyoloji, en genel anlamda, vergiler ve harcamaların siyasal, ekonomik,
kültürel ve tarihsel faktörler gibi ekonomik olmayan faktörlerden nasıl
etkilendiği ve bunları nasıl etkilediği üzerinde duran bir yaklaşım olarak
tanımlanabilir. Bu açıdan bakıldığında Mali Sosyolojinin, toplum ve devlet
arasında özellikle mali politikalar ve onların etkilerini biçimlendiren
karmaşık toplumsal etkileşimler yanı sıra kurumsal ve tarihsel bağlam
üzerinde durması noktasında diğer yaklaşımlardan ayrıldığı söylenebilir.
20. yy başlarında özellikle I. Dünya Savaşı’nın başta mağlup devletler
olmak üzere devletlerin finansman sistemlerinde yarattığı yıkımın
beraberinde getirdiği “yeni bir düzen”in nasıl olması gerektiğine yönelik
tartışmalar çerçevesinde ortaya çıkan Mali Sosyoloji uzun bir sessizlik
dönemi sonrasında 2000’li yıllarda “Yeni Mali Sosyoloji” başlığı altında
tekrar gündeme geldiği görülmektedir.
Aşağıda ilk olarak “Eski” çerçevesinde Goldscheid ve Schumpeter’in
öncülüğünü yaptığı Mali Sosyoloji, geleneksel kamu maliyesi ile
karşılaştırmalı bir şekilde ele alınıp ardından “Yeni Mali Sosyoloji” olarak
adlandırılan yaklaşım açıklanacaktır. Sonuç bölümünde ise Yeni Mali
Sosyoloji’nin eleştirel bir perspektifle değerlendirilmesi yapılacaktır.
1. “Eski” Mali Sosyoloji
Günümüz hâkim Maliye anlayışından gerek kapsam gerekse yöntem
açısından
farklılaşması
anlamında
eleştirel
Maliye
içinde
değerlendirebileceğimiz Mali Sosyoloji’yi bu farklılıkları da kapsar şekilde;
vergiler ve harcamaların siyasal, kültürel ve tarihsel faktörler gibi ekonomik
olmayan faktörlerden nasıl etkilendiği ve bunları nasıl etkilediği üzerinde
duran bir yaklaşım olarak tanımlayabiliriz. Bu tanımlamadan da görüldüğü
gibi Mali Sosyoloji, diğer yaklaşımlardan, mali politikaları ve onların
etkilerini biçimlendiren karmaşık toplumsal etkileşimler yanı sıra kurumsal
ve tarihsel bağlam üzerinde durması noktasında ayrılmaktadır (Campbell,
1993: 164).
Kavramı ilk kullanan kişi olan Goldscheid’ın da mali sorunları
toplumsal ve tarihsel bağlamı içinde ele almanın gerekliliğini vurguladığı
görülür. I. Dünya Savaşı sonrası ülkesinin (Avusturya) yaşadığı mali krizin
toplumsal nedenlerini açıklama ve krize çözüm getirme amacından hareket
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eden Goldscheid, sosyal bilimler bütünü içerisindeki en önemli
eksikliklerden birisinin, Mali Sosyoloji teorisinin olmaması ve kamu
maliyesi sorununun sosyolojik temel olmaksızın ele alınması olduğunu ileri
sürer (1958: 202). Sorunu ele alış biçimi açısından kendinden önceki
yaklaşımlardan açık bir şekilde farklılaşan Goldscheid’a göre sosyolojik
yaklaşım, kamu maliyesinin nesnel teorisinin temel koşuludur. Çünkü ancak
Mali Sosyoloji sayesinde toplumların gelişmesinde kamu gelirlerinin kökeni
ve bileşiminin oynadığı rol gösterebilir (Goldscheid, 1958: 206-207). Bu
açıdan bakıldığında Goldscheid’a göre Mali Sosyoloji, “tarihin belirli bir
anında (historical setting) devletin doğası yanı sıra [harcamalarının]
finansmanı ve toplumsal gelişme arasındaki işlevsel karşılıklı bağımlılık”
olarak tanımlanır (Aktaran: Musgrave, 1992: 99).
Goldscheid’in toplumsal yapı ve devletin doğası ile kamu maliyesi
arasında kurduğu yakın ilişki, çağdaşı Schumpeter tarafından da paylaşılır1.
Mali sorunların “toplumları incelemede iyi bir başlangıç noktası” (1991:
101) olduğunu ileri süren Schumpeter de toplumsal yapı ile mali meseleler
arasındaki karşılıklı etkileşimin tarihsel incelemesinden hareket eder görünür
(Musgrave, 1992: 90).
Gerek Goldscheid gerekse Schumpeter’in toplumsal yapı ve devlet ile
kamu maliyesi arasında kurduğu karşılıklı ilişkinin tarihi daha eskilere
götürebilir. Bu çerçevede 16. yy’da Bodin’in “mali konular devletin
sinirleridir” (Aktaran: Padget, 1981: 76) şeklindeki görüşüne sıklıkla
referans verilse de Mali Sosyoloji’nin ya da bütün olarak günümüzde
eleştirel maliye olarak adlandırabileceğimiz alanın kökenlerini 18. yy Kıt’a
Avrupa’sı düşüncesinde bulabiliriz2.
Bir bilim olarak Maliye’nin ortaya çıkış ya da kuruluş sürecine
baktığımızda izlerini günümüze kadar da takip edebileceğimiz iki farklı
gelenekten bahsetmek mümkün görünmektedir. Kıt’a Avrupa’sı geleneği ile
Anglo-Saxon gelenek olarak adlandırabileceğimiz bu farklılık, basit bir
coğrafi konumlandırmanın ötesinde bütün olarak farklı düşünsel geleneklere
de işaret etmektedir. ‘Kıt’a ile Ada’ arasında var olan bu düşünsel
1

2

I. Dünya Savaşı sonrası Avusturyası’nın yaşadığı mali kriz her ikisinin de başlangıç
noktası olmakla birlikte; krize getirdikleri çözüm önerileri konusunda farklılıklar olduğu
da belirtilmelidir. Bu açıdan bakıldığında Schumpeter’in çalışmasının Goldscheid’la
polemik niteliğinde olduğu söylenebilir. Vergi Devleti tartışmaları bağlamında bu konunun
ayrıntıları için (Sert, 2011b) ve (Gürkan, Karahanoğulları, 2013)’e bakılabilir.
Kökenler konusunda bir başka görüşe göre mali sosyoloji kaynağını 14. yy’da İbn
Haldun’da bulur. Bu konuda bir karşılaştırma için (Andıç, Andıç, 1999)’a ve daha ayrıntılı
açıklama için (Gürkan, 2013)’e bakılabilir.
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farklılıkların nedenleri konusunda çeşitli görüşler ileri sürülse de Roscher’in
bu konudaki açıklamaları önemli görünmektedir. Alman Tarihçi Okulu’nun
da kurucuları arasında yer alan Roscher, farklı ulusal gerçekliklere vurgu
yaparak,“...belirli bir zaman ve mekân tarafından belirlenmiş olan ekonomik
pratiklerin ekonomik düşünceyi [de] belirlediğini ileri sürer” (Aktaran:
Backhaus, 1992: 4)3.
Bu açıdan bakıldığında Kıt’anın karşı karşıya kaldığı ekonomik pratik
ya da sorunlar Ada’dan farklılaştığı ölçüde bu sorunlara çözüm olarak
geliştirilen teorik açıklamalar da birbirinden farklılaşacaktır. Karşı karşıya
kalınan farklı ekonomik pratiğin, Kıt’anın özellikle Almanca konuşan
bölümünde Kameralizm’le sonuçlandığı söylenebilir. Otuz Yıl Savaşları
sonrasında Kıt’anın söz konusu bölgesinde ortaya çıkan 300’den fazla
egemen devletin oluşturduğu parçalı yapı, Kameralizm’in içinde geliştiği
çerçeveyi belirlemesi yanı sıra onu anlamamız açısından önemli bir rol
oynar. Başta İngiltere ve Hollanda gibi çağdaşı güçlü Avrupa
imparatorlukları ile karşılaştırıldığında deniz aşırı ticarette geri bir konum
anlamına gelen bu parçalı yapının sonucu olarak Kameralist düşünürlerin bir
politika aracı olarak ticaret hadlerinin veya kolonilerin kullanılması gibi
Merkantilist politikalar karşısında alternatif yaklaşımlar geliştirdikleri
görülür. Geliştirilen alternatifin temelinde ise ‘rejim veya devletin devamı’
düşüncesi yer alır görünmektedir. Rejimin/devletin devamı veya hayatta
kalmasının askeri güç ve ekonomik kalkınmayı gerektirdiğinden hareket
eden Kameralistler’in temel politika önerilerinin; beşeri sermayeyi
geliştirmek, yeni işletmeler kurmak ve nüfus artışını teşvik etmek üzerine
kurulu olduğu söylenebilir (Backhaus, Wagner, 2004: 4).
Kameralistlerin fikirlerini üzerine inşa ettiği temel ve somut politika
önerilerinde, onların farklılıklarını vurgulamak açısından önemli üç nokta
öne çıkmaktadır. İlk olarak Kameralistler rejim veya devletin devamına
yönelik vurguları bakımından çağdaşı İngiliz liberal geleneğinden ayrılırlar.
Güçlü devleti esas amaç olarak gören bu yaklaşım kendini ekonomi politiğin
Almanca karşılığı olan Staatswissenschaften’in4 devlet bilimi ile ilişkili
olmasında da somutta gösterir. Bu açıdan bakıldığında Kıt’a Avrupa’sında
‘ekonomi politiğin’ temel amacının devletin zenginliği ve mutluluğunu
artırmak olmasına karşın; İngiltere’de devlet karşısında birey odaklı liberal
3

4

Maliye teorisinin gelişimi somutunda ulusal etkilerin ayrıntılı bir açıklaması için (Kayaalp,
2004)’e bakılabilir.
“Ekonomi Politik” anlamında da kullanılan bu deyimin tam Türkçe karşılığı olmamakla
birlikte Türkçe’de “Devletin iktisat bilimi” olarak karşılanabilir. Kavramın etimolojisine
ilişkin kısa bir açıklama için (Backhaus, 1992: 14)’e bakılabilir.
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geleneğe uygun şekilde, ekonomi politiğin amacı veya çıkış noktasının,
ulusların zenginliğinin nedenleri ve doğasını incelemek olduğu söylenebilir
(Backhaus, 2002b: 55-56).
Kameralistlerin farklılığını vurgulayacağımız ikinci önemli nokta,
onların yeni devlet işletmeleri kurmak şeklindeki politika önerileridir.
Parçalı egemenlikler olarak karakterize ettiğimiz ortaya çıkış koşullarının
vergilemeyi güçleştiriyor olmasının bir sonucu olarak Kameralistler,
mülk/teşebbüs gelirlerini devletin temel gelir kaynağı olarak görürler.
Vergilemeye karşı bir eğilim içinde olan Kameralistler açısından devletin
gelir elde edebileceği tüm alanlar değerlendirilmeli ve bu çerçevede
“...ormanlar hasat edilmeli, av hayvanları yakalanmalı ve madenler
kurulmalı ve işletilmelidir” (Backhaus, Wagner, 2005: 318). Bunun bir
yansıması olarak dönemin Kameralist fikir adamlarının büyük bir çoğunluğu
üniversite hocalığı veya devlete danışmanlık yanı sıra özellikle maden ve
cam işletmeleri olmak üzere aktif üretim faaliyetlerinin içinde bizzat kurucu,
işletmeci ve sorumlu olarak da yer almışlardır (Backhaus, 1992: 16). Onların
vergileme karşısında teşebbüs gelirlerine önem vermelerini aynı zamanda
Kıt’a Avrupa’sında, ekonomik düzene katılan devlet karşısında; AngloSaxon gelenekte ekonomik işleyişe vergiler yoluyla müdahale eden devlet
(Backhaus, Wagner, 2004) şeklinde yorumlamak da mümkündür.
Kameralistlerin vurguladığı son nokta ise ekonomik kalkınmanın veya
devletin zenginliğini artırma konusunda beşeri sermayenin geliştirilmesinin
gerekliliğidir. Bu gereklilik kendini Kıt’a Avrupa’sında formel üniversite
eğitimin görece erken bir tarihte başlamasında açıkça göstermektedir. 18. yy
başlarına (1727) Prusya kralı Frederick’in kendi devlet memurlarını
yetiştirmek üzere Halle ve Frankfurt Oder’de Kameral bilimler alanında iki
bölüm açmasıyla kurumsal anlamda iktisat eğitimine başlanmıştır. Yüzyılın
sonlarına gelindiğinde (1798) bu sayının 23’e ulaşması, örneğin Oxford’da
ilk ekonomi politik kürsüsünün 1826’da kurulmuş olması ile
karşılaştırıldığında Kıt’anın bu konudaki farklılığını göstermesi bakımından
önemlidir (Backhaus, 1992: 15).
Kurulan bu yeni bölümler Kamu Maliyesi’nin gelişimi ve
günümüzdeki konumunu anlama açısından da önemli görünmektedir. İlk
olarak günümüz Kamu Maliyesi’nin temeli olarak da yorumlayabileceğimiz
bu yeni bölümler, “sistematik ve akademik bir araştırma alanı olarak Kamu
Maliyesi’nin iktisat veya ekonomi politikten çok daha önce ortaya
çıktığının” (Backhaus, Wagner, 2004: 1) birer göstergeleri olarak görülebilir.
Söz konusu bölümlerin Kameral niteliği ise, disiplinin ortaya çıkışından
itibaren sahip olduğu farklı niteliği göstermesi açısından önemlidir. Kameral
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bilimler günümüzde tam olarak Kamu Maliyesi olarak adlandırılan disipline
karşılık gelmenin ötesinde daha bütünlüklü bir yapıya işaret eder. Bu
bütünlüklü yapı, sadece İktisat ve ‘Maliye’yi değil; bunların yanı sıra
günümüz anlamıyla, kamu yönetimi, siyaset bilimi, sosyoloji, tarih ve
siyaseti de kapsamaktadır (Backhaus, 2002b: 56). Bu açıdan bakıldığında
Kamu Maliyesi’nin Kıt’a geleneği içinde ortaya çıkışından itibaren,
günümüzde eleştirel gelenek olarak değerlendirdiğimiz yaklaşımlara paralel
şekilde bütünlüklü bir yaklaşıma sahip olduğu söylenebilir.
Söz konusu bütünlüklü yaklaşımın yüzyıl başına gelindiğinde etkisini
giderek kaybettiği ve Maliye’nin multi-disipliner bir alan olmaktan çıktığı
söylenebilir. Bu dönem aynı zamanda disiplinin eksik olduğu sosyolojik ve
tarihsel temellere ‘tekrar’ kavuşturulmasına yönelik çağrıların da gündeme
geldiği dönemdir. Bu açıdan bakıldığında ‘kriz’ dönemlerinde disiplinlerin
gerek kendi tarihleri gerekse toplumsal tarihe ve sosyolojiye giderek artan
derecede yönelmeleri, ‘olağan’ dönemlerde ise bu ilginin gerilemesi
olgusunun Maliye açısından da geçerli olduğu söylenebilir.
2. “Yeni” Mali Sosyoloji
Uzun bir sessizlik dönemi sonrasında 2000’li yıllarla birlikte Mali
Sosyoloji bu kez “Yeni” Mali Sosyoloji başlığı altında yeniden gündeme
gelmiştir. Genel olarak bakıldığında Yeni Mali Sosyoloji’nin disiplinin dar
kalıplar içine sıkıştığı ve bu kalıpların aşılması gerektiği şeklindeki görüşten
hareket ettiği görünmektedir.
Görece erken bir tarihte 1970’de Goode’nin disiplinin içinde
bulunduğu duruma yönelik tespitlerinin 2000’li yıllara gelindiğinde hala
geçerliliğini koruduğu söylenebilir. Farklı dönemlerde – 1930 ve 1968 –
yayınlanmış sosyal bilimler üzerine iki ansiklopedide – International
Encyclopedia of Social Sciences (IESS) ve Encyclopedia of the Social
Sciences (ESS) – yer alan kamu maliyesine ilişkin maddeler arasındaki
karşılaştırmadan hareket eden Goode, bir disiplin olarak kamu maliyesinin
alanının kurumsal olgulara yönelik ilgideki azalma nedeniyle giderek
daraldığı ve [hâkim] iktisat teorisine daha çok yaklaştığı tespitinde bulunur
(1970: 33).
“Disiplinleşme” ve giderek “uzmanlaşma” (Gürkan, 2013) olarak da
yorumlayabileceğimiz alan daralması, Maliye’nin araştırma konuları ile ilgili
görünmektedir. Bu açıdan bakıldığında günümüzde Maliye’nin “...devletin
gelir ve harcamalarını salt birer iktisadi olgu olarak ele alıp bunların
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gerisindeki mantığı incelemekten ziyade sorunu, gelir ve giderlerin
denkleştirme aracı olarak bütçe, piyasanın aksaklıklarını gidermek üzere
kamu müdahaleleri ve teknik bir gerekçeye dayandırdıkları kamu malları ve
dışsallıklar çerçevesinde ele [aldığı]” (Sert, 2011b: 4) söylenebilir.
Günümüzde en basit şekliyle “teknikleşme” (Gürkan, 2013) olarak da
yorumlayabileceğimiz [hâkim] iktisada yaklaşmayı ise Maliye’nin
yöntemsel tercihleri çerçevesinde yorumlamak mümkün görünmektedir. Bu
konuda IESS’deki makalelerin büyük bir kısmının kurumsal veya tarihsel
yöntemden ziyade analitik yöntemle kaleme alındığını belirten Goode (1979:
29), meselenin günümüz açısından anlamlı ve aynı ölçüde önemli olabilecek
bir başka yönü üzerinde daha durur. Başlığındaki “uluslararası” ifadesine
rağmen IESS’deki kamu maliyesi bölümünün büyük ölçüde Amerikan
etkisinde olduğunu belirterek Goode aslında disipline günümüzde hâkim
olan Anglo-Saxon geleneğin – neo-klasik gelenek olarak da okunabilir –
‘olumsuz’ sayabileceğimiz etkisine yönelik ipuçları da vermektedir.
Yazarlarının tamamının Amerikalı olması yanı sıra açık ya da örtük şekilde
sorunları Amerikan kurumsal çerçevesi içinde ele almalarına dayandırdığı bu
görüşünü; eski ansiklopedinin (ESS) yenisi (IESS) ile karşılaştırıldığında
“daha kozmopolit olması”, “kaynakçasında İngilizce dışında başka dillere de
yer vermiş olması” gibi başka argümanlarla da destekler (Goode, 1970: 32).
Goode’nin Amerikan etkisi olarak adlandırdığı olgu, günümüz hâkim
Maliye’sini anlama ve açıklamada temel bir başlangıç noktası olarak
alınabilir. Bu açıdan bakıldığında; günümüzde “...Maliye’ye hâkim
yaklaşımın, iktisattaki neo-klasik yaklaşıma paralel şekilde, ‘mali’ alanı
teknik bir düzeye indirgeyip onu toplumsal, tarihsel ve sınıfsal bağlarından
kopuk olarak ele aldığı söylenebilir” (Sert, 2011b: 2). İhtiyaç duyulanın,
“iktisat, siyaset, hukuk ve idari yönlerin bir arada olduğu bütünlüklü
[unified] bir kamu maliyesi” (Goode, 1970: 34) olması şeklindeki
görüşlerinin büyük ölçüde Yeni Mali Sosyoloji açısından karşılandığı
söylenebilir5.
Bu konuda Batı literatüründe yakın tarihli çalışmalarında Martin, vd.
(2009); vergileme ilişkisinin toplumun bütün kesimlerine yayılan dinamik
bir süreç olduğu görüşünden hareketle sorunun dar disipliner kalıplar ötesine
geçilerek araştırılması gerektiğinin altını çizerler. Disipliner bağlılığın
beraberinde getirdiği bir kısır döngüden bahisle “...tarihçi, sosyolog,
hukukçu ve siyaset bilimcilerin (public scientist) büyük bir kısmının, kamu
5

Goode, söz konusu bütünlüklü yaklaşımın eski Kameralist geleneğe geri dönüşle mümkün
olabileceğini düşünür.
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maliyesi alanında çalışmaları iktisatçılara bırakmış olmaları (surrendered)
nedeniyle vergilemenin toplumsal veya kurumsal kökenleri veya sonuçları
hakkında; iktisatçıların ise vergilemenin toplumsal veya kurumsal kökleri
veya sonuçları hakkında, bu tür sorular üzerine çalışmayı sosyolog ve diğer
sosyal bilimcilere bırakmış olmaları nedeniyle soru [sormadıklarını]”
(Martin, vd., 2009: 6) belirtirler. Genel olarak bakıldığında vergileme
sorununa ilişkin çalışmaların kamu ekonomisi alanına terk edilmesi veya bu
alanda kamu ekonomisinin hâkim olmasının bir sonucu olarak ekonomik
olmayan soruların geri plana itildiği söylenebilir.
Ancak 2000’li yıllarla birlikte bu algının giderek tersine döndüğü ve
vergi üzerine yapılan araştırmaların “etnik eşitsizlik, toplumsal cinsiyet
eşitsizliği yanı sıra batı demokrasilerinin ve refah devletinin kökeni gibi
daha birçok konuya ilişkin standart algıları...” (Martin, vd., 2009: 1)
sorgulama ve ötesine geçmeye başladığı görünmektedir. Bu algı değişimin
gerisinde akademi içinden olduğu kadar akademi dışından kaynaklı
gelişmelerinde etkili olduğu söylenebilir. Akademi içi gelişmeler açısından
bakıldığında görece küçük fakat yaratıcı bir sosyal bilimciler ve tarihçiler
grubunun kendi disipliner sınırlarını aşarak “vergi politikalarının toplumsal
temeli, vergi mükelleflerinin rızasının belirleyicileri ve vergilemenin
toplumsal sonuçları” (Tilly, 2009: xiii) çerçevesinde artan bir dialog içine
girdikleri görülmektedir. Akademi dışı gelişmeler açısından bakıldığında ise;
Amerikan devletinin yüksek profilli mali krizleri Mali Sosyoloji’nin
klasiklerine6 ilgiyi beraberinde getirmesi yanı sıra sermayenin dünya
ölçeğinde artan hareketliliğinin uluslararası vergi rekabeti korkusuna yol
açmış olması, ve Soğuk Savaş sonrasında kalkınma, geçiş ekonomilerinin
politik ekonomisi ve başarısız devletlerin finansman pratikleri olgularına
yeniden odaklanma gibi nedenler sayılabilir (Martin, vd., 2009: 11- 12).
Meslekten “sosyolog olmayanların teori ve araştırmanın önemli bir
parçasını sağladığı disiplinler arası bir çaba” (Tilly, 2009: xiii) olarak ortaya
çıkan bu yeni alanı, Martin, vd, “...artan dar disipliner kalıpları aşma ve
iktisadın tarih, toplum ve siyasetle bütünlüklü bir çalışma alanı olmasını
öneren Avustralyalı çağdaşı Rudolf Goldscheid’dan ödünç alan iktisatçı
Joseph A. Schumpeter’e [bir] saygı” (Martin, vd., 2009: 1) gereği yeni mali
sosyoloji olarak adlandırırlar. Onların ele aldıkları şekliyle Yeni Mali
Sosyoliji’nin esasında “senkretik” bir karakterde olduğu söylenebilir.
Günümüz Yeni Mali Sosyoloji’sinin kökenleri veya kurucu blokları olarak

6

(O’connor, 1973), (Bell, 1976), (Musgrave, 1980), (Padget, 1981) ve (Block, 1981)’un
çalışmaları bu çerçevede sayılabilir.
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ise, sosyal bilimler bütünü içinde yer bulan üç temel teoriyi ele alırlar
(Martin, vd., 2009: 7).
Bunlardan ilki olan Modernleşme Teorisi’ne göre ekonomik gelişme
kaçınılmaz olarak toplumları, vergilemenin modern biçimlerini geliştirmeye
yöneltmiştir. Tek yönlü ilerlemeye dayalı bir tarih anlatısı olması nedeniyle
“tarih dışı (ahistoric)” bir yaklaşım olmakla eleştirdikleri bu yaklaşımın,
“benzer gelişmiş ekonomiler ve toplumlarda olağanüstü çeşitlilikler üreten
kültürel ve kurumsal faktörlerin özgüllüğünü ihmal [ettiğini]” (Martin, vd.,
2009: 8) ileri sürerler7.
Yeni Mali Sosyoloji’ye kaynaklık teşkil edebilecek bir diğer yaklaşım
ise mükelleflerin rızası (constent) üzerine duran çalışmalara kaynaklık teşkil
etmiş olan, Elit Teorisi’dir. Savaş sonrası dönemde Kıt’a Avrupa’sında yankı
bulan ve Buchanan eliyle 1960’larda Amerikan Kamu Ekonomisine girmiş
olan bu yaklaşım, Kamusal Seçiş Teorisi’nin gelişmesinde de önemli bir rol
oynamıştır. Toplumlardaki temel çatışmayı yöneticiler ve vatandaşlar
arasındaki çıkar çatışmaları olarak ele alan bu yaklaşım, 1980’lerde “yeni
kurumculuk”’un çeşitli türlerine katkı sağlaması yanı sıra Kamu Seçişi
Teorisi bağlamında vergilemenin ekonomi politiğine yeni bir bakış8
sağlamaya devam etmektedir (Martin, vd., 2009: 8-10).
Yeni Mali Sosyoloji’nin son kurucu unsuru ise vergilemenin iktisadi
sonuçlarını ölçmekten ziyade, Schumpeter’in vergilemenin toplumsal ve
kültürel sonuçları üzerindeki ilgisini takip eden ve Militarist Teori olarak
adlandırılan gelenektir. Esas olarak Modernleşme Teorisinin eleştirisi
üzerine kurulu bu gelenekte merkezi soru, modern bürokratik devletin ortaya
çıkışıdır. Alman ve Avusturya geleneğinden – özellikle Weber ve
Hintze’den (1975) – etkilenen bu yaklaşım askeri rekabet ile vergilemenin
gelişiminin el ele gittiği görüşünden hareket eder (Martin, vd., 2009: 10).
20. yy sonlarında bahsi geçen bu üç teorinin birleşmeye başlamasıyla
gündeme gelen Yeni Mali Sosyoloji’nin ele aldığı konular açısından
iktisat/maliye bölümlerinin çoğunda okutulan standart kamu maliyesinden
oldukça farklı olduğu açıktır. Söz konusu farklılıklar “informal toplumsal
kurumlara odaklanma”, “tarihsel bağlamı ciddi bir şekilde dikkate alma” ve
son olarak “bireysel düzeyde ölçülebilenlerden ziyade toplumsal düzeyde
ölçülebilen olgular üzerinde yoğunlaşma” (Martin, vd., 2009: 13) olarak
7

8

Yeni Mali Sosyoloji’yi de dahil edebileceğimiz Weberci Tarihsel Sosyolojinin özellikle
Marksizme yönelik eleştirilerinde somutlanan bu argüman ve eleştirisine yönelik ayrıntılı
açıklamalar için (Sert, 2011a)’ya bakılabilir.
Özellikle Wagner (2007)’ın bu alandaki önemli katkıları sonuç bölümünde ele alınacaktır.
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sayılabilir. Bu sayılan farklılıklarla birlikte Mali Sosyoloji’nin basit bir
şekilde vergilemenin sosyolojik analizi olmanın ötesinde Yeni Mali
Sosyoloji adı altında, “...toplumsal, ekonomik ve siyasal değişiklikler
kapsayan makro-tarihsel bir paradigma” (Moore, 2004: 298) olarak
karşımıza çıktığını söyleyebiliriz.
Sonuç ve Genel Değerlendirme
Genel olarak bakıldığında Mali Sosyoloji’yi gerek ele aldığı sorunlar
veya araştırma konuları gerekse kullandığı yöntem açısından geleneksel
kamu maliyesi veya kamu ekonomisi yaklaşımından farklılaşması nedeniyle
eleştirel Maliye içinde değerlendirebiliriz. Yaklaşımın eleştirel temellerini
ilk kurucular olarak ele alabileceğimiz Goldscheid ve Schumpeter’in
analizlerinde bulmak mümkündür.
Yöntem açısından bakıldığında gerek Goldscheid gerekse
Schumpeter’in özellikle günümüzde hâkim neo-klasik iktisadın yöntemi
dışında tarihsel ve sosyolojik yöntemden hareket ettikleri görülmektedir.
Kriz dönemlerinde disiplinlerin gerek kendi tarihleri gerekse toplumsal
tarihe ve sosyolojiye giderek artan derecede yönelmelerinin bir sonucu
olarak değerlendirebileceğimiz bu yönelimin, “Yeni Mali Sosyoloji” başlığı
altında olağan dönemleri de kapsar şekilde genişlediği, bir başka ifadeyle
disiplinin temel yöntemlerinden biri haline geldiğini söyleyebiliriz.
Konular veya ele aldıkları sorunlar açısından bakıldığında ise
“öncülerin” özelde vergileme genelde ise kamu maliyesi sorununa
yaklaşımlarının daha genel bir tarih anlatısı çerçevesinde kurulduğu
görülmektedir. İçeriğinde salt mali sorunların yer almadığı, toplumların ve
özellikle devletin evrimini de kapsayan daha bütünlüklü bir yaklaşıma işaret
eden bu geleneğin “Yeni Mali Sosyoloji” tarafından sıkı bir şekilde takip
edildiği söylenebilir. “Yeni Mali Sosyoloji”’nin ‘klasikleri’ arasında
sayabileceğimiz Ardant, (1975), Finer (1975), Elias (2004), Tilly (1975;
1985; 2001) ve Mann’ın ( 1992a, 1992b, 1996) çalışmalarının da somutta
gösterdiği gibi söz konusu ‘Yeni’ yaklaşımı, basit bir şekilde “kamu maliyesi
ve vergilemenin sosyolojik analizi” olmanın ötesinde “toplumsal, ekonomik
ve siyasal değişiklikleri kapsayan makro-tarihsel bir paradigma” olarak
değerlendirmek mümkün görünmektedir.
Söz konusu paradigmayı daha kapsayıcı olan “İkinci Dalga Weberyan
Tarihsel Sosyoloji” (Hobson, 1998) bütünü içinde konumlandırabiliriz. Bu
konumlandırma, “değişim süreçlerini anlamaya çalışmak”, tek nedenlilikten
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ziyade “çok nedenliliğe (multi-causality)” vurgu yapmak,
evrensel
kurallardan ziyade farklılıklar üzerinde durup bunları açıklamaya çalışmak
gibi temel varsayımlar yanı sıra esasta devleti ele alış biçiminde var olan
ortaklıklarda kendini göstermektedir.
Aynı zamanda kendini makro-tarihsel bir paradigma olarak
kurmasının adeta zorunlu bir gerekliliği olan devlet ve toplumu ele alışa
ilişkin varsayımının, ‘özerk bir aktör olarak devlet’ şeklinde olduğu
söylenebilir. Devleti bu yönlü ele alış biçimi, beraberinde getirdiği yeni
tartışmalarla Mali Sosyoloji’nin ‘Yeni’ biçimlerinin ne olacağı açısından da
önemli görünmektedir.
Devleti ele alış açısından bakıldığında ise ilk olarak ‘özerk bir aktör
olarak devlet’ karşısında ‘içinde sınıf mücadelelerinin gerçekleştiği bir alan
olarak devlet’ şeklinde özetleyebileceğimiz Marksist perspektiften hareket
eden Teschke’in (2003; 2005) ulus devlet inşasına yönelik açıklamalarının
da ‘Yeni’ Mali Sosyoloji çerçevesinde değerlendirmek mümkün
görünmektedir.
Diğer yandan sorunu Kameralist öze geri dönüş çerçevesinde
“girişimci olarak devlet” ve “piyasaya müdahale eden (intervening into)”
devletten ziyade “katılan (participating within) devlet” şeklinde ele alan
Backhaus (2002a) ve Backhaus, Wagner’in (2004) çalışmalarını Mali
Sosyoloji’nin ‘Yeni’ biçimleri olarak değerlendirebiliriz. Özellikle
Wagner’in kamu ekonomisi veya kamu maliyesine farklı bir pencereden
bakma iddiasında olan çalışmasında (2007); hem kamu maliyesi hem de
Kamu Seçişi Teorisi’ndeki devleti var olan piyasa kurallarına müdahale eden
(intervening in) bir organizasyon olarak ele alan baskın yolu reddederek
Avusturyalı ve libertaryanlara meydan okur şekilde tıpkı piyasa gibi
bireylerin kendi amaçlarını takip ettikleri bir alan (is an arena in which)
olarak ele alması, Mali Sosyoloji’nin Campbell’in deyişiyle “bir Rönesansın
eşiğinde” (2009: 256) olduğunun somut göstergesi olarak yorumlanabilir.
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II. OTURUM

TÜRK VE FRANSIZ VERGİ HUKUKU KAPSAMINDA
MÜKELLEFLERİN KORUNMASI
Yrd. Doç. Dr. Neslihan KARATAŞ DURMUŞ*
Özet
Yasa koyucu vergilendirme işlemlerinde verginin taraflarına (devlete ve
mükellefe) bazı yetki, görev ve sorumluluklar vermiştir. Vergilendirme ilişkisinin
pasif tarafı olan mükelleflerin korunması amacıyla da vergi kanunlarıyla veya
düzenleyici işlemlerle bir takım haklar tanınmıştır. Mükellef hakları ile mükelleflerin
korunması (garantie du contribuable) kavramları birbirleriyle ilişkili olmalarına
rağmen farklı iki durumu ifade etmektedir. Pasif taraf olan mükellefin idare
karşısında korunması demokratik hukuk devletinin bir zorunluluğu olarak ortaya
çıkmaktadır. Vergilendirmede adalet ve eşitlik ilkelerine uygun davranılabilmesi ve
vergi bilincinin yerleşmesi için yasa koyucunun ve idarenin mükellefi koruyucu
düzenlemelere önem vermesi gerekir. Bu çalışmada, idarenin görüş değiştirmesi
karşısında mükellefin korunması, vergi denetimi sırasındaki koruyucu düzenlemeler
ve transfer fiyatlandırması müessesesi kapsamında peşin fiyatlandırma anlaşmasının
koruyucu yönü üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: mükelleflerin korunması, mükellef hakları, peşin
fiyatlandırma anlaşması, vergi denetimi

Abstract
The lawmaker gives rights, duties and responsibilities to the parties of
taxation( government and taxpayer). Tax laws and regulations provide some
protective rights for taxpayers as a passive side of tax relationship. Although
taxpayer rights and protection of taxpayer have close relation, these are different at
some points. Protection of taxpayer is a basic requirement for the democratic state of
law. The lawmaker and government have to give a lot of importance to protective
laws and regulations so as to provide justice and equity in taxation. In this study, I
will examine that protection of taxpayer if tax administration change his opinion and
*
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protective regulations about tax auditing and protection with cash pricing agreement
in transfer pricing.
Keyswords: protection of the taxpayer, taxpayer rights, advance pricing
agreements, tax audit

Giriş
Yasa koyucu vergileme işlemlerinde verginin tarafları olan devlet ve
mükellefe bazı yetki, görev ve sorumluluklar vermiştir. Verginin alacaklısı
konumunda olan devlete vergilendirme yetkisi verilmiş ve bu yetkinin nasıl ve
kimler tarafından kullanılacağına dair düzenlemeler yapılmış olmasına
rağmen; mükellefin daha çok ödev ve yükümlülükleri ön plana çıkmıştır.
Mükellefin ilk akla gelen ve asli ödevi vergisini zamanında usulüne uygun
şekilde ödemesidir. Nasıl mükelleflerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri
önemli ise, mükelleflerin hakları da o derece önemlidir. Vergi yasalarında
vergileme sürecinde mükelleflerin haklarını savunmaları amacıyla
başvuracakları yollar sayılmıştır. Ancak yasa koyucunun ihmal etmemesi
gereken bir husus vardır ki bu da mükelleflerin korunması müessesidir.
2005 yılında yayımlanan 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının
Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun ile gelir idaresi yeniden
yapılandırıldı. İlgili Kanun’da da belirtildiği gibi mükellef haklarını gözeterek,
mükellef odaklılık temel ilkelerine uygun bir idarenin yapılanması (Karyağdı,
Ankara Barosu Paneli) esası kabul edildi. Mükellef Odaklı Gelir İdaresi;
vergilendirme işlemlerine mükellef gözüyle bakabilen, sürekli değişen
mükellef ihtiyaçlarına cevap verebilen, altyapıyı oluşturup gerekli
örgütlenmeyi sağlayabilen ve vergiye gönüllü uyumu teşvik eden bir
anlayışın hâkim olduğu idare demektir. (Türkay,2013:149) İlgili Kanun ile
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) yapılandırılmış ve mükelleflerin vergiye
uyumunu kolaylaştırmak ve bunlara yönelik hizmetlerini yerine getirmek
görevleri içerisinde yer almıştır. Bununla birlikte GİB’in en önemli
görevlerinden biri de mükellef haklarının korunması olarak kabul edilmiştir.
Bu kapsamda değişik düzenlemeler yapılmıştır. Bütün bu uygulamaların
gereği olarak 2006 yılında Mükellef Hakları Bildirgesi yayımlanmıştır. Bu
bildirgenin ismi her ne kadar mükellef hakları olsa da içeriğine bakıldığında
daha çok idarenin tek taraflı taahhüdü niteliğindedir. Çünkü idarenin neler
yapacağına dair ifadeler yer almaktadır.
GİB bünyesindeki Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Denetim ve
Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı mükellef haklarının korunmasını sağlamak
ve buna ilişkin gerekli alt yapıyı hazırlamak, mükellef şikâyetlerini
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değerlendirmek ve bu konuda gerekli tedbirleri almak ve uyum
bozukluklarını tespit ve analiz etmek, çözümler üretmek gibi görevler
üstlenmiştir. (Güneş.2010:2)
Fransız vergi hukukunda da idarenin denetim ve düzeltme yetkisine
karşılık mükelleflerin sahip oldukları bir takım haklar ve koruyucu
düzenlemeler mevcuttur. Koruyucu düzenlemelerin kaynağı, Türk hukukunda
olduğu gibi, anayasa, yasalar, idari düzenleyici işlemler ve mahkeme
kararlarıdır.
Yargı kararlarının bu konuda çok önemi vardır. Yol gösterici nitelikte
kararlar vardır. 2008 Yılında Bütçe, Kamu Hizmeti ve Kamu Hesabı
Bakanlığı’nın hazırlatmış olduğu İdare ile Mükelleflerin İlişkilerinin Hukuki
Güvenliğinin Geliştirilmesi Raporu’nda da bu durum açıkça ifade edilmiştir.
İlgili raporda özellikle üç alanda alınacak tedbirlerle mükelleflerin daha iyi
koruma altında olacağından bahsedilmiştir.( Ameliorer la Securité…2008:5)
- Hukuk normlarının yapılması sırasında ve idarenin bu normları
uygularken dikkat etmesi gereken hususların neler olduğu;
- Bu normların uygulanmasının pratikteki şekillerinin nasıl olduğu yani
idare mükellef ilişkilerinin şekli;
- Vergi yargılaması sürecinin uzunluğundan bahsedilmiştir.
Ancak bu üç alanda gerekli tedbirlerin hepsi alınsa dahi, hakim
karşısında savunma hakkının tanınmaması durumunda, yürürlükte bulunan
yasal düzenlemelerin uygulaması garanti edilemez. Çünkü idarenin herhangi
bir şekilde hukuka aykırı davranması halinde mükellef yargı yoluna
başvurabilmeli ve kendini savunabilmelidir. Bu durum Thierry LAMBERT
tarafından şu şekilde ifade edilmiştir: Uyuşmazlık anında hukuki güvenlik
açısından geçerli olan tek koruma, hakim denetimine açık olarak, usul
kurallarına uyumdur. (Lambert,2011:157)
Vergi mükelleflerine tanınan haklar, kamu gücünü kullanan vergi
idaresinin işlemleriyle mükelleflerin hak ve çıkarlarını etkilemeden önce,
mükelleflerin bir takım hak ve yetkilerle donatılarak belirli standartlar
çerçevesinde korunmasını sağlamayı amaçlamaktadır. (ÖZPEHRİZ,
2006:110)
Mükellef hakları ile mükelleflerin korunması kavramları birbirleriyle
ilişkili olmalarına rağmen farklı iki durumu ifade etmektedir. Mükelleflerin
korunması denilince karsımıza iki taraflı bir ilişki çıkıyor: Kamu
hukukundan doğan yetkisine dayanarak vergi koyan devlet ve bu yetkiyi fiili
olarak kullanan idare karşısında, vergi ve diğer mali yükümlülükleri ödemek
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zorunda olan pasif taraf olarak da nitelendirilebilecek olan mükellef vardır.
Pasif taraf olan mükellefin idare karsısında korunması demokratik hukuk
devletinin bir zorunluluğu olarak ortaya çıkmaktadır. Çünkü vergilendirme
ilişkisindeki taraflar özel hukuk ilişkisindeki gibi eşit durumda olmayıp
taraflar arasında kamu gücünün kullanımından doğan bir eşitsizlik vardır.
Verginin kanuniliği ilkesi mükelleflerin korunmasında önemli bir yer
teşkil eder. Verginin ne üzerinden, ne zaman, hangi esaslara göre ve ne kadar
alınacağının bilinmesi, mükelleflerin haklarının korunmasıyla yakından
ilgilidir.(Aslan, Ankara Barosu Paneli) Bununla birlikte mükelleflerin yargı
yoluna başvurabilmeleri de haklarının korunması açısından çok önemli bir
yer teşkil eder.
Mükelleflerin korunması sadece ulusal çerçevede değil uluslararası
çerçevede de değerlendirilmesi ve ele alınması gereken önemli bir durumdur.
Bu özellikle uluslararası faaliyette bulunan mükellefler ve birden fazla devlet
ile bağı bulunan (ikamet, çalışma vs.) mükellefler için söz konusudur. Bundan
dolayı, devletler uluslararası çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşması ve
bilgi değişim anlaşmaları imzalamaktadırlar.
Mükelleflerin korunması kavramı Fransız vergi hukukundaki karşılığı
ile «garantieducontribuable» yasa koyucu ve idarenin arka plana atmaması
gereken bir müessesedir. Çünkü mükelleflerin vergisel yükümlülüklerini
gereği gibi yerine getirmesinde, devlet karşısında haklarının güvence altında
olduğu ve kendisinin korunduğu bilincinin yerleşmesinin çok büyük bir
önemi vardır. Vergiden kaçınma ya da vergi kaçakçılığı ile mücadelede en
önemli unsur vergi ödeme bilincinin yerleşmesidir. Bu bilincin yerleşmesi
için de yasa koyucunun ve idarenin yapmış olduğu düzenlemelerde
mükellefleri de korumaları gerekmektedir. Mükelleflerin kendilerini güvence
altında hissetmeleri yapmış oldukları faaliyetlerde veya işlemlerde emin
adımlarla yürümelerini sağlayacaktır ve idarenin keyfi davranışlarını
önleyecektir.
Bu kapsamda, çalışmamızın amacı, mükelleflerin korunması ile ilgili
olarak Türk ve Fransız vergi hukukundaki düzenlemeler üzerinde
açıklamalar yapmak ve eksiklikleri tespit etmektir. Bunu yaparken de,
mükellef hakları bağlamında açıklamalar yaparak, öncelikli olarak idarenin
görüş değiştirmesi halindeki koruma, daha sonra vergi denetimi sırasındaki
koruma ve son olarak da transfer fiyatlandırması kapsamında yapılan peşin
fiyat anlaşmaları kapsamında korumadan bahsedeceğiz.
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1. İdarenin görüş değiştirmesi karşısında mükellefin korunması
1.1 Türk Sisteminde Geçerli Olan Düzenlemeler
Mükellefler, vergi kanunlarının karmaşıklığı, sık sık değişmesi ve
kanunlardaki boşluklardan dolayı uygulamada tereddüte düştükleri
konularda nasıl hareket edecekleri konusunda bilgilendirilmeye ihtiyaç
duyabilmektedirler.
Türk hukuk sisteminde mükelleflerin vergi durumları ve vergi
uygulaması bakımından müphem ve tereddüdü mucip gördükleri hususlarda
vergi idaresinden izahat talep edebilmeleri Vergi Usul Kanunu’nun
413’üncü maddesinde düzenlenmiştir. Yazılı izahat olarak nitelendirilen bu
düzenlemeye uygulamada özelge ya da mukteza denilmektedir. Özelge ya da
mukteza, tereddüde düşülen belirli bir konuda yapılması gerekenleri
açıklayan yol gösterici yazı olarak anlaşılabilir. (Erdem, 2013)
Normal şartlarda izahat talebi, vergi kanunları ve tebliğlerde yeterince
açıklama olmaması halinde söz konusu olmalıdır. Ancak pratikte böyle
olmayıp, mükellefler kendi uygulamalarını idareye onaylatmaya ya da
doğrulatmaya ya da bir dayanak elde etmeye yönelik olarak mukteza
isteğinde bulunmaktadırlar (Arıkan, 1998:129).
Mükellefler özelge talebinde bulunurlarken izahat istedikleri konu ya
da olayı açık bir şekilde ve tüm maddi unsurları ile ortaya koymalılardır.
Aksi halde idarenin verdiği cevap gerçek olay ya da durumla uyuşmaz.
Özelgelerin nasıl verileceği ile ilgili usul ve esaslarla alakalı olarak
Mükelleflerin İzahat Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik
(MİTCDY) (1961) yayımlanmıştır. Bu yönetmelikte kimlerin nereden, ne
şekilde özelge talebinde bulunabileceği konusunda detaylı açıklamalar yer
almıştır. Bu çerçevede bakacak olursak özelgeler;
- Mükellefler ile vergi sorumluları, bunların mirasçıları, yetki
belgesine sahip kanuni temsilcileri veya vekillerince talep edilebilir.
(MİTCDY 9/1. madde)
- Odalar ve birlikler gibi mesleki kuruluşlar, kendi mükellefiyetleri ile
ilgili olanlar hariç olmak üzere, üyelerine ilan etmek amacıyla özelge
talebinde bulunamazlar. (MİTCDY 9/2. madde)
- Mükelleflerin gelir veya kurumlar vergisi bakımından sürekli
mükellefiyetlerinin bulunduğu vergi dairesi başkanlıkları ile vergi dairesi
başkanlığı bulunmayan illerde defterdarlıklardan talep edilir.(MİTCDY 10/1.
madde)
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- Diğer mükellef veya vergi sorumluları özelge talepleri için,
ikametgâh veya kanuni merkezlerinin bulunduğu vergi dairesi başkanlıkları
ile vergi dairesi başkanlığı bulunmayan illerde defterdarlıklara; ikametgâhı
veya kanuni merkezi bulunmayanlar ise Ankara, İstanbul ve İzmir Vergi
Dairesi başkanlıklarından herhangi birine başvurur. (MİTCDY 10/2. madde)
- Özelge Talep Formu kullanılmak suretiyle talep edilebilir. Bunun
dışındaki şekiller kabul edilmez. (MİTCDY 10/3. madde)
İzahat isteme hakkının etkin şekilde kullanılabilmesi için, idarenin de
üzerine düşen görevleri zamanında yerine getirmesi gerekir. Yani özelge
talebine doğru, açık, net ve zamanında cevap vermelidir. Yapılacak bir
işlemle alakalı olarak sonradan verilen bir muktezanın hiçbir önemi yoktur.
Türk hukukunda süre ile ilgili kanunda net bir düzenleme yoktur. GİB’in
Gelir Müdürlüğü Kamu Hizmet Standartları Tablosuna göre 45 günlük bir
süre vardır. Fakat uygulamada bu süreye pek uyulamamaktadır.
Özelge vermeye yetkili kişiler mükelleflere, kanunlar, genel tebliğler,
iç genelgeler, genel yazılar ve daha önce aynı konuda bildirilen Bakanlık
görüşleri doğrultusunda bilgi vereceklerdir. Bütün bu kaynaklarda soruya
çözüm bulamıyorsa yorum ilkelerini esas olarak çözüm üretmelidirler.
Çözüm yine de bulunamıyorsa kendi görüşleri ile birlikte konuyu Bakanlığa
ileteceklerdir.
Ayrıca verilen cevabın genişletilerek benzer olaylara uygulanmasını
engellemek için kanunun tüm maddi unsurlarına değinerek açık bir şekilde
cevap verilmelidir. İdarenin görüşleri arasında bütünlük ve devamlılık
sağlamak amacıyla, aynı kanun yürürlükte iken aynı şekilde özelge
verilmelidir. Mükellef haklarının korunması ve mükellefler arasında
eşitsizlik olmaması için, verilen özelge aynı konudaki diğer özelgelerle
çelişmemelidir.
Özelgelerin kapsamı ile alakalı olarak da sınırlama mevcuttur. Kanun
koyucunun idarenin özelge düzenlemesi ile hedeflediği amaç mükelleflerin
ve vergi sorumlularının vergi durumları ve vergi uygulamaları ile ilgili
tereddüte düştükleri zaman onlara bir anlamda yol göstermektir. Yani şahsi
bir bilgi talebi söz konusudur. Mükellef veya sorumlunun şahsına verilmiş
bir özelge olmadığı durumda, bu özelgenin yanılma halinin uygulanmasına
esas teşkil etmesi mümkün değildir. (Danıştay, K.2007/448) Bundan dolayı
aşağıdaki konularda özelge talep edilmesi mümkün değildir (MİTCDY 8.
madde).
- Başkalarının vergi durumları hakkında bilgi ve izahat talepleri.
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- Yargıya intikâl etmiş olaylara ilişkin izahat talepleri.
- Hakkında vergi incelemesi yapılmakta olan mükelleflerce veya vergi
sorumlularınca incelemeye konu olan işlemlerle ilgili izahat talepleri.
- Somut bir olaya dayanmayan, teorik hususlara ilişkin bilgi ve izahat
talepleri.
- Mücbir sebep hâli ilanı, vergi borçlarının terkini, belge düzenine
ilişkin yetkilerin kullanılması gibi kanunlarla uygulamanın tespitine dair
Maliye Bakanlığına yetki verilen konulara ilişkin talepler.
- Mükelleflerin ve vergi sorumlularının vergi uygulamaları ile ilgili
işlemlerinin gerçekleşmesinden sonra yaptıkları başvuruları ile Kanunun
122 nci maddesine göre vergi hataları ile ilgili yapılan düzeltme talepleri ve
124 üncü maddesine göre Maliye Bakanlığınca incelenecek olan şikâyet
yoluyla müracaatlar.
- Sözlü veya yazılı olarak veya internet aracılığıyla, 3071 sayılı
Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ve 4982 sayılı Bilgi Edinme
Hakkı Kanunu uyarınca yapılan talepler.
Özelgelerle ilgili olarak değinilmesi gereken diğer bir husus da
özelgelere ulaşma konusundadır. Önceki düzenlemede verilen muktezanın
bir örneği de ilgili vergi dairesine gönderilmekteydi. VUK m.413’te yapılan
değişiklikle kanun koyucu mükelleflerin kendi durumlarına uygun özelgeleri
inceleyebilmelerine imkan tanımak için GİB tarafından özelgelerin internet
ortamında yayımlanacağını hüküm altına almıştır. 16/01/2010 tarihinde
uygulamaya konulan özelge sistemi ile, mükellefe kısa zamanda doğru ve
net cevap vermek, muhatabın teke indirilmesi, başvuruların ve cevapların bir
standarda kavuşturulması, internetten yayın yoluyla şeffaflık sağlamak,
mükellefin uyum maliyetini azaltmak, idarenin iş yükünü hafifletmek,
bürokrasi ve kırtasiyeciliği azaltarak kaynakların verimli kullanılmasını
sağlamak amaçlanmaktadır. http://www.gib.gov.tr/fileadmin/ozelgesistemi/
Bu sistem sayesinde özelgeler arasındaki karşıtlık engellendiği için,
mükellefler arasındaki eşitsizlik ve adaletsizlik de bir anlamda engellenmiş
oldu. Çünkü özelge verilmeden önce olayla alakalı başka bir özelge olup
olmadığı kontrol etme imkanı var.
Her ne kadar mükellefler internet üzerinden özelgeleri
inceleyebiliyorlarsa da, bu durum onların bireysel başvurularına engel teşkil
etmez.
Özelgeler, kişilerin talepleri üzerine açıklanan idarenin görüşünü ifade
ettiğinden gerek soran gerekse yargı mercileri açısından bir bağlayıcılığı
yoktur. Bunların inceleme elemanlarını da bağlayıcı etkisi ise 6009 sayılı
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Kanunun (2010) yürürlüğe girmesine kadar söz konusu değildi. Ancak 6009
sayılı Kanunun 9. maddesi ile VUK’un 140’ıncı maddesinin birinci fıkrasına
(5) numaralı bent eklenmiştir. Buna göre “Vergi kanunlarıyla ilgili
kararname, tüzük, yönetmelik, genel tebliğ ve sirkülere aykırı vergi inceleme
raporu düzenleyemezler. Ancak, bu düzenlemelerin vergi kanunlarına aykırı
olduğu kanaatine varırlarsa bu hususu bağlı oldukları birimler aracılığıyla
Gelir İdaresi Başkanlığına düzenleyecekleri bir rapor ile bildirirler”. Bu
düzenleme ile sirkülerler de vergi incelemesi sırasında bağlayıcı kaynak
durumuna getirilmiştir.
Sirküler, Mükelleflerin İzahat Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair
Yönetmelik’in 2. Maddesinde şu şekilde tanımlanmıştır: vergi durumları ve
vergi uygulaması bakımından açık olmayan ve tereddüt edilen konular
hakkında aynı durumda olan tüm mükellef ve vergi sorumluları için
uygulamaya yön vermek ve açıklık getirmek üzere Gelir İdaresi
Başkanlığınca yayımlanan görüş. Özelgeler tek bir kişiye yönelik olduğu
halde, sirkülerler aynı durumda olan herkese yöneliktir. Tek bir konuda bir
kişiye yönelik özelge vermektense, sirküler vasıtasıyla bütüncül bir izahatta
bulunmak uygulamada birlik sağladığı gibi mükelleflerin korunması
açısından da önemlidir. Sirküler ve özelgeler vergi hukukunun tali
kaynakları arasında bulunmaktadırlar ve yeni bir hüküm getirmeyip, idarenin
görüşünü açıkladığı idari işlem niteliğindedirler.
Her ne kadar VUK m.140’a eklenen bent hükmünde açıkça özelge
terimi kullanılmamışsa da 6009 sayılı Kanun’da inceleme süreci ile ilgili
olarak yapılan değişiklik ile vergi inceleme raporlarının işleme konulmak
üzere vergi dairesine gönderilmeden önce rapor değerlendirme
komisyonlarınca vergi kanunları ile bunlara ilişkin kararname, tüzük,
yönetmelik, genel tebliğ, sirküler ve özelgelere uygunluğu yönünden
değerlendirileceği öngörülmüştür. Bundan dolayı, 5. bent hükmünde özelge
ifadesi kullanılmamış olsa da vergi incelemesi sonunda yazılacak raporlarda
özelgenin dikkate alınması ve buna göre raporların düzenlenmesi gerektiği
ortaya çıkmaktadır.
Özelgelerle ilgili bu düzenlemeden sonra 425 nolu Vergi Usul Kanunu
Genel Tebliğ (2013) ile de önemli değişiklikler yapılmıştır. Buna göre:
“Rapor değerlendirme komisyonları raporları özelgelere uygunluk yönünden
değerlendirirken eleştiri konusu yapılan hususla ilgili olan ve Gelir İdaresi
Başkanlığınca verilmiş özelgeleri dikkate alacak ve varsa adına rapor
düzenlenen
mükellefe
verilmiş özelge ile
sınırlı
kalmayacaktır.
Raporda, özelgede yer alan görüş aksine bir tenkit varsa rapor olumsuz
değerlendirmeye konu edilecek ve 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî
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Gazete'de yayımlanan Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması
ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in ilgili hükümlerine göre
işlem yapılacaktır. Olumsuz değerlendirmenin yapılabilmesi için özelgede
yer alan görüşün tam olarak raporda tenkit edilen konuyla ilgili olması diğer
bir ifadeyle verilen izahatın aynı durumda olan tüm mükellefler bakımından
uygulanabilir olması gereklidir. Ayrıca, rapor değerlendirme komisyonunun
dikkate alacağı özelgenin ilgili konuda Gelir İdaresi Başkanlığınca verilmiş
en güncel özelge olması gerektiği tabiidir.
Diğer taraftan rapor değerlendirme komisyonlarının bir özelgenin 369
uncu maddenin birinci fıkrası kapsamında olduğu kanaatine varmaları
hâlinde özelgenin değerlendirilmesi amacıyla 140 ıncı maddenin dördüncü
fıkrasında yer alan komisyon teşkil edilecek ve değerlendirme neticesinde
verilen karar ilgili rapor değerlendirme komisyonu ile incelemeye yetkili
olanı bağlayacaktır.”
Bu tebliğde de belirtildiği gibi vergi inceleme raporları düzenlenirken
sadece mükellefe verilen özelgeler değil aynı durumda olanlara verilmiş olan
özelgeler de dikkate alınacaktır. Yani mükellefin kendi talebi dışındaki
özelgelere de bağlayıcılık kazandırılmıştır. Ancak bu uygulama dikkat
edilecek olan husus verilen özelgenin aynı durumda olan bütün mükellefler
için uygulanabilir olması gerekliliğidir. Aynı konuda birden fazla özelge
olması halinde en güncel olan özelge dikkate alınacaktır.
VUK’un 140’ıncı maddesinin 5. fıkrasında da verilen bir özelgenin
hatalı olduğunun Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonu ile diğer rapor
değerlendirme komisyonlarınca tespit edilmesi halinde, bu özelge ile ilgili
son kararı vermek için 5 kişilik ayrı komisyon kurulacağı belirtilmiştir. Bu
komisyonun kararı hem inceleme elemanlarını hem de rapor değerlendirme
komisyonlarını bağlayıcı niteliktedir.
Özelgeler hakkında verdiğimiz bu genel açıklamalardan sonra,
mükellefin korunması ile özelge ilişkisine değinmekte fayda var. Mükellef,
idarenin vermiş olduğu görüşe uygun davranmak zorunda değildir. Ancak
uygun davranılmaması halinde ve yapılan işlemin hukuka aykırılık taşıması
durumunda hukuki ve cezai yaptırımlarla karşılaşması söz konusu olur.
Bunun aksi durumunda, yani idarenin görüşü kapsamında yapılan
işlemler sebebiyle mükellefler VUK m. 369 kapsamında koruma altına
alınmış olup; bunlar hakkında vergi cezası kesilmesi ve gecikme faizi
hesaplanması söz konusu değildir.Ancak bunun uygulanabilmesi için
kesilmesi gereken ceza ile yanılmaya neden olan durum arasında illiyet
bağının bulunması gerekir.
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VUK’un 369’uncu maddesine göre vergi cezası ve gecikme faizi
kesilmemesinin şartları vardır:
- İzahatin yetkili makam tarafından verilmiş olası gerekir
- Mükellefin kendisine verilmiş olması gerekir (vergi sorumluları da
mükellef gibi değerlendirilir)
- İzahatin yazılı olması gerekir.
Bu üç şart bir arada gerçekleşirse mükellef VUK m.369’dan
yararlanır. Ancak kanun maddesinden de anlaşılacağı gibi, özelgelerde
yanılma olması halinde, ileride mükellef aleyhine ikmalen veya resen
tarhiyat yapılmasını önleyemez, sadece mükellefe ceza kesilmesini ve
gecikme faizi hesaplanmasını önlerler.
Yaptığımız bütün bu açıklamalardan da açıkça görülebileceği gibi
mükellef açısından bağlayıcı olmayan bir idari işlem vergi incelemeleri
elemanları açısından bağlayıcı olabiliyor. Vergi incelemesi sırasında
özelgelere aykırı bir rapor yazılması mümkün gözükmüyor.
İdarenin açıkladığı görüşlere bağlılık sağlamak ve bu görüşler
arasında bir bütünlük olması için yapılmış olan bu düzenlemelerdeki amaç
da bir anlamda mükelleflerin korunmasıdır. Ancak bu düzenleme ile
mükellef inceleme elemanını karşısında koruma altına alınmış olmasına
rağmen, VUK 369’uncu madde çerçevesinde korumanın olabilmesi içim
özelgelerin kişilerin şahsına yönelik olarak verilmesi gerektiği konusunu
gözden kaçırmamak gerekir.
Buradan şu soruyu sorabiliriz. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sitesinde
yayınlanan özelgeleri inceleyerek bir işlem tesis etmiş olan bir mükellef
idarenin görüşünü değiştirmesi karşısında koruma altında mıdır? 425 nolu
Genel Tebliğ’de Rapor Değerlendirme Komisyonlarında aynı durumdaki
bütün özelgeler incelenerek bir değerlendirme yapılır dediğine göre internet
üzerinden yayınlanan özelgeye göre işlem yapan mükellef de 369’uncu
maddeden faydalanabilir mi?
Ne kanun koyucu ne de idare bu konuda net bir düzenleme yapmamış.
Bu durumda yorum tekniklerinden faydalanarak olaya bakılabilir. Kanun
maddesinde “mükellefin kendisine yazı ile” ifadesi kullanılmış olmasına
rağmen, kanun koyucunun ve idarenin mükellef haklarının korunması
çerçevesinde yapmış olduğu düzenlemeleri de göz önüne alırsak, geniş
yorum yapılarak bunların da korunması mümkündür denilebilir. Ancak vergi
hukukunda kanunda açık ve net olarak belirlenmiş hususlarla alakalı olarak
genişletici yorum yapmak mümkün değildir. Kanunda net şekilde belirtilen
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bir durum hakkında daha sonra yayınlanan düzenleyici işlemlerle ile
değişiklik yapmak mümkün değildir. Yani 425 nolu Genel Tebliğ ile
inceleme elemanları açısından bağlayıcılık hükmü getirilerek mükelleflerin
korunması amaçlanmışsa da bu durumun kanun hükmüne eklenecek bir ifade
ile yapılması daha uygundur. Hali hazırdaki uygulamada sorunlarla
karşılaşmak mümkündür. Çünkü kanun metnindeki ifade ile tebliğ metni
karşılaştırıldığında kanunun bağlayıcılığı karşısında tebliğe dayanılarak
işlem yapmak mümkün değildir. Her ne kadar Genel Tebliğ yayınlamadaki
amaç kanunun nasıl uygulanacağı ve yorumlanacağı olsa da, idarenin farklı
şekilde uygulamalar yapması söz konusu olabilir. Bu da mükellefi koruma
amacıyla yola çıkılmasına rağmen, mükellefin korunmaması ve hatta adalet
ve eşitlik ilkeleriyle de çelişir.
Ayrıca, GİB’in Özelge Sistemi incelendiğinde de bu durumun
mümkün olmadığını görüyoruz. Özelge Sistemi’nde Genel Bilgi adı altında
yapılan açıklamada “Onaylanan özelgelerin bir örneği sistem içinde örnek
özelge havuzuna atılacaktır. Böylece tüm yetkili birimlerin bu özelgeleri
görmeleri ve daha sonraki talepler için örnek olarak almaları mümkün
olacaktır.
Özelge havuzunda örneği oluşan özelgeler için merkeze tekrar onaya
gönderilmeyecektir. Özelge otomasyon sisteminde örnek alınan özelge ilgi
tutularak özelge yine aynı şekilde özelge otomasyon sistemi kullanılarak
oluşturulacaktır.” ifadelerine yer verilmiş. Yani bir mükellef daha önceden
yayınlanmış bir özelge ile aynı konuda talepte bulunursa, bu durumda idare
ilgili özelgeyi referans göstererek mükellefe cevap verir. Verilen cevap da
direk olarak talepte bulunan mükellefin ismine yapıldığı için koruma
kapsamına dahil edilir.
Buradan hareket edersek mükellefin kendisine yönelik olmayan
internet sitesinde örnek olarak yayınlanan izahatler VUK m.369’a göre
koruma kapsamına girmez. “Mükellefler doğrudan kendilerine hitaben
yazılmış olan bir özelge olmadığı sürece, kendi durumlarına uyan ancak
başka mükelleflere verilmiş olan özelgelerdeki benzer ya da aynı
mahiyetteki açıklamalara dayanarak işlem tesis etmeleri durumunda, daha
sonradan bu işlemlerini yanılma hali olarak ileri süremeyeceklerdir”(Erdem).
Sonuç olarak, 2010 yılından itibaren yapılmış olan değişikliklerle,
özelge konusunda istikrarlı, şeffaf ve hataları en aza indirmeyi amaçlayan bir
sistem oluşturmaya çalışılmıştır. Bu sistem ile de farklı birimlerce veya aynı
birimin farklı zamanlarda verdiği kararlar arasındaki farklılıklar sebebiyle
mükellefler arasında eşitsizlik yaratılması ve kötüye kullanımının
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engellenmesi hedeflenmiştir. Ancak VUK’un 369 ‘uncu maddesinde
yapılacak bir değişiklik ile korumanın kapsamının yeniden düzenlenmesinde
fayda vardır.
1.2 Fransız Sisteminde Geçerli Olan Düzenlemeler
Türk vergi hukukunda geçerli olan idarenin görüş değiştirmesi
karşısında mükellefin korunması müessesi Fransız Vergi Usul Kanunu’n
L80A ve L80B maddelerinde (LPF art. L80A-L80B) düzenlenmiştir. “Bu
maddeler, vergi idaresinin kanunları kötü yorumlamasına karşılık
mükellefleri koruyucu bir mekanizma imkânı sağlıyor.” (Cossalter, 2013)
LPF art. L80A mükelleflere idarenin kanun maddelerini
yorumlamasından kaynaklanan durumlarda görüşünü değiştirmesi karşısında
hukuki bir koruma sağlamaktadır. İdarenin bu görüşleri “doctrinefiscal”
olarak nitelendirilmekte olup, vergi idaresi tarafından yayınlanan talimatlar
şeklindedirler. Bunlar Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanır ve internet
üzerinden tüm mükelleflerin kullanımına açık şekilde yayınlanırlar.
www.impot.gouv.fr internet sitesi üzerinde bütün talimatları bulmak
mümkündür. Bu koruma bütün vergi kanunları, harçlar ve Genel Vergi
Kanunu (CodeGénéraldesİmpôts-CGI) kapsamında tahsil edilen veya
uygulanan diğer ödemeler için yapılan yorumlamaları kapsar. Ancak
parafiskal nitelikteki diğer zorunlu ödemeler konusunda yapılan yorumları
bu çerçevede değerlendirilmez.
İlgili maddeye göre, eğer mükellef idarenin talimat veya sirkülerler
aracılıyla yapmış olduğu yoruma göre bir işlem tesis ederse, idarenin daha
sonra farklı bir yorum yapması halinde hiçbir şekilde vergi miktarında artış
yapılamaz. Bu yorumlar idare açısından bağlayıcıdır.
İdarenin
yorumlayacağı vergi ile ilgili düzenlemeler kapsamında verginin matrahı,
oranı, ödenmesi ve zamanaşımı düzenlemelerinin yanı sıra, 1 Ocak 2009 dan
beri de, verginin tahsili ve vergi cezaları da vardır.
Bu maddenin uygulanabilmesi için,
- Vergi idaresi tarafından bir vergi kanununun talimat veya sirküler
şeklinde yorumlanmasının söz konusu olması halinde, mükelleflere ek vergi
konusunda koruma sağlanır.
- Buna karşılık, idarenin yorumunun kaynağı farklı ise, ki genellikle
idareden yazılı görüş sorulması halinde söz konusu olur, bu durumdaki
koruma sadece verginin miktarının arttırılmaması şeklinde oluyor.
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LPF art. L80 B “procédure de rescritgénéral” diye de adlandırılan bu
uygulamada ise mükelleflerin vergi kanunları karşısında kendi durumları ile
ilgili olarak idareden yazılı bilgi talebinde bulunması halinde sağlanan
koruma düzenlenmiştir. Bu madde çerçevesinde korumanın olabilmesi için
madde metnini detaylıca inceleyecek olursak şunlarla karşılaşabiliriz.
- Yazışma resmi olmalıdır : İdareden istenilen bilgi talebine karşılık
verilen cevap yazılı şekilde olmalıdır ve yetkili idari memur tarafından
imzalanmalıdır. Verilen cevaptaki yeterli, kesin ve belirli açıklamalarının
olması yazışmanın resmi olarak kabulü için yeterlidir. Bu durum Fransız
Danıştay kararları ile onaylanmıştır. (CE,2007: n° 274477 ayrıca bkz. CE,
2006: n° 271525, CE 2004: n° 255831) Yetkili idari memurun kim olduğu
CGI ann.III.art.350 terdecies’te belirtilmiş. Buna göre en az Kamu Gelirleri
Genel
Müdürlüğü
(DirectionGénéraledesFinancesPubliques-DGFİP)
bünyesinde yer alan denetim elemanı olmalıdır. Sadece bu memurlar
vergilendirilecek matrahı tespit edebilirler ve vergi miktarının
yükseltilmesine karar verirler. Bununla birlikte istenilen cevap resmi olarak
da mükellefin bilgisine sunulmalıdır. Prensip olarak elektronik ortamda
verilen cevaplar LPF art. L80B deki amacı gerçekleştirmek açısından yeterli
kabul edilmemektedir.
- Mükellefin bilgi talebi geçmişe ilişkin olmalıdır. Yani vergi
beyannamesini verme süresinden önce böyle bir talepte bulunulmalıdır.
Ancak burada da dikkat edilecek olan husus beyanname verme süresi ile
talepte bulunma süresi arasında da makul bir sürenin bulunması gerektiğidir.
Çünkü talebe karşılık idarenin vereceği cevap için de belirli bir süreye
ihtiyaç vardır.
- Mükellefin bilgi talebi kendi durumu ile ilgili olmalıdır. Başka
mükelleflerle ilgili olan talep kabul edilmez. Bunun tek istisnası ise,
mükellefin bir sözleşme ve faaliyet gerçekleştirmesi halinde bu durumla
alakalı olarak başka kişiler hakkında bilgi talebi olabilir ancak diğer
mükellefler için eşitlik ilkesi sekteye uğratılmamalıdır. (CE, 2004:n°249978)
- Mükelleflerin bağlı bulundukları vergi dairesinde bilgi talebinde
bulunulabilir. Yetkili olmayan vergi dairesine gönderilen talep, ilgili vergi
dairesine transfer edilir ve mükellef konu ile ilgili olarak bilgilendirilir.
İadeli taahhütlü mektup ile gönderilmelidir. Talep yazısında mükellef kendi
şahsi bilgilerini (isim soyisim veya şirket ismi, adresi) yazmalı ve talep
konusu olan olay açık şekilde anlatılmalıdır. Talep yazısındaki eksiklik
sebebiyle vergi idaresi mükelleften ek bilgi isteyebilir. Bunun da iadeli
taahhütlü mektup ile gönderilmesi gerekir. Bu süreçte iadeli taahhütlü
mektup kullanılması özellikle sürelerin hesaplanması açısından önemli
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olduğu kadar; mükellefin bilgim yoktu şeklindeki itirazlarını bertaraf etmek
içindir.
- Bilgi talebi kendi durumları ile alakalı olarak uygulanacak hukuki
düzenlemeyle ilgili olmalıdır. Yani mutla bir durum tespiti olmalıdır. Mesela
mükellefin hangi faaliyeti kapsamında hangi vergilendirme rejimine tabi
olduğu, yapılan giderlerin indirimi konusunda karşılaştıkları tereddütlerde,
vergisel anlamda hangi ülke rejimine bağlı olduğunun tespiti( ikametgah
ülkesi mi- faaliyet ülkesi mi) gibi konular olabilir.
- Mükelleflerin
kendileri
hakkında
uygulanacak
« hukuki
düzenleme »den kasıt ise vergi matrahı, vergi oranı, tahsil veya zamanaşımı
ile ilgili olabilir. (CE 1997: n° 125920 ve n° 165287) Uluslararası
anlaşmalar, kanun veya yönetmelikler de bu kapsamda değerlendirilir.
- Vergi idaresi mükellefin izahat talebine 3 aylık bir sürede cevap
vermek zorundadır. Mükelleflerin bu süresi de göz önünde bulundurarak
talepte bulunmaları gerekir.
- Bu madde kapsamında mükellefin korunabilmesi için iyi niyetli
olması gerekir. Yukarıda da belirtildiği gibi talebini tüm ayrıntıları ile
idareye açıklamalı ki idare ona göre cevap versin. Eğer mükellef aynı konu
ile alakalı olarak birden fazla vergi dairesinden bilgi talebinde bulundu ve
bunu de idareye bildirmedi ise bu durumda iyi niyetli olduğu kabul edilmez.
Mükellef idarenin görüşü çerçevesinde hareket etmiş ise idare
görüşünü değiştirse dahi mükellefe bu işlemlerle alakalı olarak ek vergi
salınması söz konusu değildir. İdare eski görüşü ile bağlıdır. Buradaki
düzenlemenin en önemli amacı mükellefin, idarenin görüş değiştirmesi
karşısında korunmasıdır. Aksi bir durumda mükellefler kendilerini güvende
hissetmezler ve vergiye uyum ve vergi bilincinin yerleşmesi açısından ters
etki yapar.
Mükellefin korunmasının başlangıcı, idarenin görüşüne göre hareket
ettiği gün itibariyle başlar. İdare istediği zaman görüşünü değiştirebilir, buna
hiç bir engel yoktur. Ancak yapılan değişiklikler geriye yürümez.
Sonuç olarak, Fransız sistemi ile Türk sistemi arasında idarenin görüş
değiştirmesi arasında uyum söz konusudur. Aradaki en önemli fark
özelgelerin bağlayıcılığı konusundadır. Özelgelerin vergi denetim
elemanlarını bağlayıcı özelliği karşısında, Fransız sistemine göre idarenin
görüşleri tavsiye nitelikli kararlar olup denetim elemanları bunlara uygun
davranmak zorunda değildir.
Diğer bir fark da süre konusundadır. Türk hukukunda 45 günlük bir
süre vardır. Ancak uygulamada idare bu süreyi geçebilmektedir. Geç gelen
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cevapların ise mükellef için hiç bir önemi kalmamaktadır. Bu da
mükelleflerin korunması açısından sıkıntılı bir durum olup, süreye uyum
konusunda gerekli düzenlemelerin yapılması mükellef haklarının korunması
açısından önem arz etmektedir.

2.

Vergi Denetimi Sırasında Mükelleflerin Korunması

2.1 Türk Sisteminde Geçerli Olan Koruyucu Düzenlemeler
Türk vergi hukuku ve Fransız vergi hukukunda ilke olarak beyan esası
geçerlidir. Beyan esası, her mükellefin kendi gelir ve giderini en iyi bilir
varsayımından hareketle, mükelleflerin kendi kazançlarını kendilerinin vergi
idaresine beyan etmesi esasıdır. Mükellefler, kanunların belirlemiş olduğu
usul ve esaslara uygun olarak süresinde beyannamelerini vermekle
yükümlüdürler. Beyan esasında mükellefin görevi vergi matrahını beyan
etmek, idarenin görevi de yapılan beyanın doğruluğunu kontrol etmektir.
(Öner, 2014:100) Verilen beyannameler aksi ispat edilene kadar doğru
kabul edilir. Türk vergi hukukundaki delil serbestisi ilkesi gereğince, vergi
idaresi beyannamelerin doğru olmadığını her türlü belge ile ispat edebilir.
Vergi denetimi çok boyutlu bir uygulama olup, Türk hukukunda
yoklama, inceleme, arama, bilgi toplama şeklinde gerçekleşmektedir.
Bununla ilgili esaslar da VUK’un 127 ile 152/A maddeleri arasında
düzenlenmiştir. Bunlar arasında en etkili olan denetim şekli vergi incelemesi
olup bunun yapılmasındaki amacın, ödenmesi gereken vergilerin
doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamak olduğu VUK m.134’de
hükme bağlanmıştır. Buradan hareket ile vergi incelemesinin revizyon ve
araştırma olmak üzere iki yönü olduğu söylenebilir. (Dilber ve Belge,
2012:137)
Vergi idaresinin mükellefin beyanı üzerinden vergiyi hesaplamakla
yükümlü olmasına karşılık olarak, mükelleflerin de vergilerin doğru
hesaplanması ve vergi miktarının doğru bulunmasını isteme hakkı vardır. Bu
çalışmamızda özellikle vergi incelemeleri sırasında mükelleflerin sahip
oldukları haklar çerçevesinde mükelleflerin korunmasından bahsedeceğiz.
Vergi incelemeleri sırasında uyulması gereken usul ve esaslar ile
mükellef hakları 31.10.2011 yılında yürürlüğe giren 28101 sayılı Vergi
İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik ile
yeniden düzenlenmiştir. Vergi incelemeleri sırasında mükelleflere bir takım
haklar tanınmış olmasının nedeni mükellefleri korumaktır. Korumanın
sağlanması için sadece mükellefe hak tanınmış olması yeterli olmadığı için,
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inceleme sırasında uyulması gereken temel ilkeler de ilgili yönetmeliğin 5.
maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddenin a fıkrasında da açıkça belirtildiği
gibi inceleme elemanları mükelleflerin hak ve hukukunu gözetmek
durumundadırlar.
İdarenin keyfi davranışının engellenmesi ve mükellefler arasında
adalet ve eşitlik ilkelerinin uygulanmasına ters bir durumun olmaması için
bu hakların düzenlenmesi bir anlamda hukuk devleti olmanın gereğidir.
Mükelleflere tanınan haklardan birkaçına bakacak olursak şunlara
değinebiliriz.
Vergi incelemelerinin yetkili kişilerce yapılması bir zorunluluktur.
Yetkili kişilerin kim olduğu VUK m.135’te sayılmıştır. Buna göre vergi
müfettişleri, vergi müfettiş yardımcıları, ilin en büyük mal memuru veya
vergi dairesi müdürleri tarafından yapılır. Ayrıca, Gelir İdaresi
Başkanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatında müdür kadrolarında görev
yapanlar her hal ve takdirde vergi inceleme yetkisine haizdir. VUK 136’ncı
maddeye göre vergi incelemesini yapan kişiler, kendilerinin yetkili
olduklarına dair resmi fotoğraflı bir belgeyi mükellefe göstermek
zorundadırlar. Mükellefin bu hakkı, yetkili olmayan kişilerin mükelleflerin
defter ve belgelerini incelemesinin engellenmesinde koruyucu bir önlemdir.
(Çetin, 2010:101)
Fransız sisteminde de aynı ilke geçerli olup denetimin şekline göre
yetkili kişiler farklılaşabilmektedir. Vergi denetimi sırasında herhangi bir
şekilde yetki aşımı olduğunda yapılan işlem geçersiz kabul edilir.
Vergi incelemesine başlanılmadan önce inceleme konusunun
mükellefe bildirilmesi, vergi incelemesinin istisnai haller (iş yerinin müsait
olmaması, ölüm, işin terk edilmesi gibi sebeplerin varlığı halinde
incelemenin inceleme elemanının dairesinde yapılması mümkündür) dışında
mükellefin iş yerinde yapılması, vergi incelemesinin belirli bir sürede (tam
inceleme yapılması halinde 1 yıl, sınırlı inceleme yapılması halinde 6 ay
içerisinde) bitirilmesi zorunluluğu gibi düzenlemelerin amacı da mükellefleri
koruyucu niteliktedir. İncelemenin mükellefin izni olmadıkça resmi çalışma
saatleri dışında yapılamayacağı şeklindeki düzenleme de mükellefi koruyucu
hükümlerdir.
Süre açısından konuyu ele alırsak, uzun süre iş yerinde inceleme
elemanlarının bulunması mükellefleri olumsuz yönde etkileyebilir. Bu
yüzden 6009 sayılı Kanun ile süre sınırlaması getirilmiştir. Süre
sınırlamasındaki belirleyici unsur da tam veya sınırlı inceleme ayrımıdır.
Bununla ilgili olarak kanun maddesinde bir tanımlama yoktur. Ancak
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Yönetmeliğin 3’üncü maddesinde tam inceleme ‘bir mükellef hakkında, bir
veya birden fazla vergi türü itibarıyla bir veya daha fazla vergilendirme
dönemine ilişkin her türlü iş ve işlemlerinin bütün matrah unsurlarını
içerecek şekilde, yapılan vergi incelemesini’ şeklinde tanımlanmıştır. Sınırlı
inceleme de tam inceleme dışında kalan vergi incelemesini ifade eder
şeklinde belirtilmiştir.
Vergi incelemesini yapacak olan kişilerin tarafsız bir şekilde
davranmaları da mükellefleri koruyucu düzenlemelerdendir. Vergi inceleme
elemanlarının vergi incelemesi sırasında yapılan incelemeyle sınırlı olmak
koşuluyla mükellefin aleyhine ve lehine olan tüm suç delillerini sağlıklı ve
nesnel biçimde toplamalarını beklemek ve istemek hukuken bir mükellef
hakkıdır. (Erol ve Elmas, 2014:262) Bu yükümlülük Vergi İncelemelerinde
Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik’in 5’inci maddesinde de
düzenlenmiştir.
Vergi inceleme elemanlarının tarafsız ve objektif davranma
zorunluluğu yanında düzenleyecekleri tutanaklarda da kendi yorumları değil
inceledikleri konuya ilişkin defter ve belgeler üzerinden yaptıkları tespitler
ve bulguların yer alması bir zorunluluktur. Tutanaklar incelenen konuya
ilişkin çekilmiş fotoğraf gibidir. (Erol ve Elmas, 2014:263) Mükellef lehine
ve aleyhine olan bütün hususlardan bahsetmelidir. VUK m. 141’ e göre de
eğer mükellefin itirazı veya bir konuyla alakalı değerlendirme var ise bunu
da tutanakta belirtmelidir.
Vergi incelemeleri ile ilgili görüşmelere, defter ve kayıtlarla ilgili olan
yetkili Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli
Mali Müşavirlerin kendisiyle birlikte katılmasını sağlamak ya da kendisini
temsilen yetkili bir temsilcisini göndermek hakkına sahiptirler. (Karaman,
2011:228) Bu düzenleme sayesinde mükellefler teknik olan konularda
yanlarında bulundurdukları kişilerden yardım alabileceklerdir. Bu da
koruyucu bir düzenlemedir.
Daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi inceleme elemanları idarenin
yayınlamış olduğu özelge ve sirkülerlere uygun inceleme raporları
düzenlemek durumundadırlar. 6009 sayılı Kanunu’n 9. Maddesi ile VUK m.
140’a eklenmiş olan bu düzenleme idarenin uygulamaları arasında bütünlük
sağlaması ve mükellefleri idare karşısında koruması açısından çok önemlidir.
Bu konuya yukarıda özelge kısmında detaylıca değindik. Bu yüzden tekrar
bu kısımda açıklama yapmayacağız.
Mükelleflerin korunmasına yönelik düzenlemeler inceleme raporunun
yazılması ile bitmemektedir. Hakkında rapor düzenlenen mükellef, raporla
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alakalı olarak yargı yoluna başvurma hakkına sahiptir, ki bu durum da
mükellefleri koruyucu niteliktedir.
2.2 Fransız Sisteminde Geçerli Olan Koruyucu Düzenlemeler
Türk sisteminde geçerli olan vergi denetimi sırasında geçerli olan
koruyucu düzenlemelerden bahsettikten sonra Fransız sistemine de bakmakta
fayda var. Bu kısımda öncelikli olarak Fransız mükellef hakları
bildirgesinden bahsettikten sonra vergi denetimi aşamasındaki koruyucu
düzenlemelerden bahsedeceğiz.
Mükelleflerin korunması ve idare ile ilişkilerinin nasıl olması
gerektiğini belirlemek için hem yasama (LPF art.L10 ve devamı) hem de
yürütme organı değişik düzenlemeler yapmıştır.
İdare ile mükellef arasındaki ilişkinin iyileştirilmesi ve mükelleflere
yönelik koruyucu tedbirlerin olduğu, idari hizmetlerdeki şeffaflığı ve açıklığı
güvence altına alan 83-1025 nolu 28 Kasım 1983 tarihli bir kararname
yayınlanmıştır. Daha sonraki aşamalarda kanunlar idari düzenleyici işlemler
ve mahkeme kararları ile mükelleflerin hakları ve korunmalarına yönelik
değişiklikler gerçekleştirilmiştir.
Mükelleflerin korunmalarına vergi denetimi açısından bakıldığında
şunu rahatlıkla görmek mümkün. Hangi tür vergi denetimi yapılırsa yapılsın
mükelleflerin sahip olduğu bir takım haklar ve koruyucu tedbirler vardır.
Ancak bu hak ve korumalardan maalesef mükelleflerin büyük bir kısmı
haberdar değildir. Bunlar da göz önünde bulundurularak mükellef vergi idaresi
arasındaki ilişkiler konusunda Eylül 2005 tarihinde Fransız vergi idaresinde
köklü bir değişiklik yapıldı ve “La charte du contribuable ” (Mükellef
Bildirgesi) yayınlandı. Verginin tahsilinin kolaylaştırılması ve hem idarenin
hem de mükelleflerin sorumlulukları ve hakları hakkında bilgiler içeren bir
bildirgedir.
Bu bildiğe kitapçık şeklinde(32 sayfa) olup birkaç bölümden
oluşmuştur.
Bildirgeye
her
mükellefin
ulaşabilmesi
için
http://www2.impots.gouv.fr/documentation/charte_contrib/index.htm internet
sitesinden de yayınlanmaktadır.
İdare ve mükelleflerin ilişkisi üzerinde detaylı bilgiler içeren bu bildirge
kaynak olarak “ İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi”ni esas almıştır.
Bildirgenin giriş kısmında şu açıklamalar yer almaktadır. İnsan Ve Yurttaş
Hakları Bildirgesi’nin 6. maddesindeki eşitlik, 13. maddesi vergilendirme ve
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vergide eşitlik ilkesi 14. maddedeki verginin kanuniliği ilkeleri esas alınarak
mükellef- idare ilişkisine yön verdikleri belirtilmiş. Vergi denetimi şeklinin ve
mükelleflerin korunmasının kanunla düzenlendiği belirtilmiş olup bu
kanunların iyi bir şekilde uygulanmasından da idare sorumludur. İdarenin
işlemleri de yargı denetimine açıktır.
Vergi idaresi mükelleflerin yerine getirmek zorunda oldukları vergisel
yükümlülükleri kolaylaştırma ve hafifleştirme için çalışmaktadır.
Mükelleflerin herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmaları halinde de onlara her türlü
yardımda bulunacaklarını bildirmektedirler. Bu çerçevede de idare,
mükellefler ile ilişkilerini iyileştirme çabası içerisindedir.
Bu bildirge kapsamında açıklanan konuları sırasıyla şöyle sırlayabiliriz:
- Vergi idaresinin hayatı kolaylaştırmaya yönelik hizmetlerinden
bahsedilmektedir.
- Mükelleflerin ne gibi yükümlülükleri olduğundan bahsediliyor.
- İdarenin mükelleflere saygı duyduğu ve onların haklarını kabul
ettiğinden bahsedilmekte ve hatta ilk cümle olarak iyi niyetin karine olarak
kabul edildiği yazılmaktadır.
- Denetim sürecinde mükelleflerin denetim elemanları ile birliktelik
içerisinde bir takım yükümlüklerinden bahsediliyor. Denetim sırasında
mükelleflerin neler yapması gerektiği, aksi davranışların ne gibi sonuçlar
doğurabileceğinden bahsediliyor. Denetimde idare mükellefin hatası veya
kaçakçılığı gibi bir durum tespit ederse ne gibi sonuçlarla karşılaşılacağından
bahsediyor.
- İdarenin adil davrandığından ve bu kapsamda
i. Alanında profesyonel olduğu
ii. Mükellefe karşı tarafsız ve gerçekçi davrandığından
iii. Mükellef ile ilişkisinde dengeyi araştırdıklarından
iv. Şeffaf olduğundan bahsediliyor.
- Mükellefin sadık olduğundan bahsedilmektedir. Mükellefin sadık
olmasından kastedilen de:
i. Vergi deklarasyonunun doğru ve tam olması
ii. İdarenin bilgi taleplerine karşı açık, net, tam ve zamanında cevap
verilmesi
iii. Durumları ne ise onu bildirmeleridir.
Türk sistemindeki mükellef hakları bildirgesi idarenin tek taraflı ve
taahhüdü niteliğinde olmasına karşılık Fransız mükellef bildirgesi iki taraflı bir
nitelik taşımaktadır. İdarenin yükümlülükleri ve neler yapacağı belirtilmesine
karşılık, idare ile ilişkilerdeki usul kuralları mükelleflerin neler yapması
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gerektiği, ne gibi haklarının olduğu ve denetim süreci hakkında da bilgiler
içermektedir. Bundan dolayı Fransız mükellef hakları bildirgesi daha kapsamlı
ve detaylı bir belge niteliğindedir.
Bu bildirge dışında özellikle vergi denetimine tabi mükelleflerin
haklarının ve korunmalarının sağlanması için düzenlenmiş başka bir bildirge
daha vardır: La charte des droits et obligations du contribuable verifié”
(Kontrol Edilen Mükelleflerin Hakları ve Yükümlülükleri Bildirgesi).
Bu bildirgenin içeriğine kısaca bakacak olursak denetim sürecindeki her
aşama ile ilgili olarak bilgiler yer almaktadır. Vergi kontrolü karmaşık ve
sadece uzman olanların anlayabileceği bir süreçtir. Bundan dolayı bu
bildirgenin vermiş olduğu bilgiler mükelleflerin korunması, hakları ve
yükümlülüklerini bilebilmeleri açısından çok önemlidir. 30 sayfalık bir
kitapçık şeklinde hazırlanmış olan bu bildirge mükellefler için bir el kitabı
niteliğindedir. Buna rağmen, bu konuda bir bilgisi olmayan mükelleflerin
anlaması maalesef kolay bir şey değildir. Bildirge içerisinde sadece hakların
ve yükümlülüklerin ne olduğu değil, denetim sürecindeki her aşamanın nasıl
gerçekleşeceği, kullanılan belgelerin nasıl bir içeriğe sahip olması gerektiği
hakkında da bilgiler vardır.
Vergi denetimleri sırasında idarenin mükelleflere bu bildirgeyi vermesi
gerekiyor. (BOI-CF-PGR-20-10-20120912) İdare bu yükümlülüğü yerine
getirmez ise denetim işlemi geçersiz sayılır. Eğer herhangi bir şekilde ek vergi
alınması için tarhiyat yapılmış ise bu durumda denetimdeki usulsüzlük
sebebiyle yapılan işlemler geçersiz sayıldığı için vergilendirme işlemi de iptal
edilir.
Eğer, mükellefe önceden haber verilmeden bir denetim yapılması söz
konusu ise, bu belgenin mükellefe imza karşılığında ilk görüşmede verilmesi
gerekiyor. İmza atılırken de idarenin yetkili elemanının düzenleyeceği
tutanağa “mükelleflerin hak ve yükümlülükleri bildirgesi ……tarihinde elden
teslim edildi” şeklinde yazılıp mükellefle imzalatılması gerekir. Denetim
aşamasında bildirgenin verilmesi uygulaması mükelleflerin korunması
açısından çok büyük bir öneme sahiptir. Çünkü mükellef elindeki bilgiler
çerçevesinde denetim elemanlarının herhangi bir hata yapıp yapmadığını takip
edebilmektedir.
Bütün bu açıklamalardan sonra Fransız sistemindeki denetimin nasıl
olduğuna bakmak gerekir. Vergi denetimi, idareye mükelleflerin
yükümlülüklerine uymalarını sağlama imkanı tanıdığı gibi ek
vergilendirmenin yapılması gereken durumlarda da bunu yapmaya yetki verir.
(Bouvier, 2003:101)
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Birden farklı şekilde denetim mekanizması vardır. İdarenin araştırma ve
soruşturmaları için kullandığı yöntemleri şöyle sıralamak mümkündür: Bilgi
toplama ( le droit de communication et la demande information), arama ve
belgelere el koyma (le droit de visite et saisie de documents), araştırma (le
droit d’enquête).
Denetimlerin şekline bakacak olursak da iki şekilde incelemek
mümkündür. Birincisi, iç kontrol (le contrôle fiscal interne) ki bu uygulama
Türkiye’deki şekli ile daha çok yoklamaya eş değerdir. İkincisi ise dış kontrol
(le contrôle fiscal externe) ki bu da vergi incelemesi (Vérification de
comptabilité) ve sadece gelir verisine tabi olanların denetimi (examen
contradictoire de la situation fiscale personnelle, - ESFP)şeklinde ikiye
ayrılır.
Bu çalışmamızda Fransız sisteminde geçerli olan dış kontrol
(Vérification de comptabilité) halindeki mükellefi koruyucu düzenlemelerden
bahsedeceğiz.
i. Mükellefin kontrol yapılmadan önce bilgilendirilmesi gerekir.
Bilgilendirme yazısı ya da ihbarname (l’avis de vérification) nin gönderilmesi
zorunlu olup, bunun içeriğinde de mükellefin hangi yıllarla alakalı kayıtlarının
denetleneceği, hangi vergi açısından denetim yapılacağı belirtilmelidir. (LPF
art.47) Bunun yazılmaması halinde yapılan işlem geçersiz kabul edilir.
ii. Mükellef isterse yanında bir danışman (muhasebeci, yeminli mali
müşavir veya avukat) bulundurabilir. Mükellefe bu hak tanınmış olduğu için,
idare ihbarnameyi gönderdikten sonra mükellefe uygun bir süre vermelidir ki
ilk görüşme esnasında yanında bir danışman bulundurabilsin. Aksi durum
işlemin geçersizliği sonucu doğurur. Uygulamada Fransız Danıştay’ı (Le
Conseil d’Etat) en az 2 günlük bir süreyi uygun süre olarak nitelendirmiştir.
iii. Mükellef Hakları bildirgesinin gönderilmesi zorunludur. Bununla
alakalı açıklamalar yukarıda yapıldığı için bu kısımda tekrarlamayacağız.
iv. Denetim sırasında mükellef denetimi yapan yetkili kişilerle kendi
faaliyeti ve muhasebesi hakkında görüş alışverişinde bulunabilir. Durumu
hakkında açıklama hakkına sahiptir. Denetim elemanları muhasebe kayıtları
hakkında bilgi almak istediklerinde mükellef ya da temsilcisi gerekli bilgileri
verir.
v. Vergi incelemesinin belirli bir sürede bitirilme zorunluluğu da
koruyucu tedbirlerdendir. (LPF art.52) Basit usulde vergiye tabi olan şirketler
için yapmış oldukları ciro miktarı ile de alakalı olarak, 3 aylık bir süre
geçerlidir.
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vi. Daha önce denetimi yapılmış yıllar ile alakalı olarak tekrar ikinci bir
denetim yapılması söz konusu değildir (LPF art.51). Ancak burada dikkat
edilmesi gereken aynı dönem ve aynı vergiler için denetim yapılması söz
konusu değildir. Daha önce sadece gelir vergisi açısından denetime tabi
tutulmuş bir şirket, denetim zamanaşımı süresi içerisinde (3 yıl) katma değer
vergisi açısından ayrı bir denetime tabi tutulabilir.
vii.Yapılan işlemlerle ilgili olarak mükellefin başvuru hakkı vardır.
Denetim sırasında veya denetimden sonra bu hakkını kullanabilir. (Michallon,
t.y.) Bu başvuru inceleme elemanının kadro açısından üst kadrosunda olan
kişiye başvuru hakkı niteliğindedir. Eğer mükellef denetim süreci ile alakalı
olarak itiraz edeceği bir huşu var ise Bölge Müfettiş’ine başvurabilir.
viii. Ek tarhiyat halinde, mükellef idareye başvurarak itiraz edebilir.
İdare bu başvuruya 60 gün içerisinde cevap vermezse veya reddederse bu
durunda yargı yoluna başvurma hakkı da vardır. Burada da görüldüğü gibi
idarenin vereceği karalar karşısında bu mekanizmalar sayesinde
korunmaktadır.
Mükellefin denetim sonucunda mükellefin itirazına 60 gün içerisinde
cevap vermesi de mükellefi koruyucu bir düzenlemedir. Ancak bu koruyucu
düzenlemenin istisnası da mevcuttur. 6 Aralık 2013 tarih ve 2013-1117
numaralı Kanun’un 51. maddesi ile LPF art.57 A (Fransız Vergi Usul Kanunu
57 A maddesi) da yapılan değişiklik ile; herhangi bir şirket veya tüzel kişiliğin
aktifinde 7 600 000€’ye eşit veya daha fazla yatırım ve katılım hissesi söz
konusu olursa bunlar için 60 günlük süre geçerli değildir. (DF, 2013:45) Bu
düzenlemenin yapılmasının sebebi de mükellefin korunmasını engellemek
değil, şirketin veya tüzel kişiliğin ekonomik açıdan kapasitesinin büyük olması
sebebiyle idare 60 gün gibi kısa bir sürede gerekli incelemeleri yapıp cevap
veremez anlayışıdır.
Fransız vergi hukukunda mükellefin korunması ile alakalı olarak
yapılan düzenlemelerin büyük bir kısmı usule ilişkin düzenlemelerdir. Eğer
mükellefler kendilerine yapılan ilk tebligattan itibaren usul kurallarına
uygunluğun dışına çıkılmış olup olmadığını incelerlerse, idarenin herhangi bir
aşamadaki usul hatasından dolayı yapılan bütün işlemler iptal ettirilebilir.
Usul kurallarına verdikleri önemden dolayıdır ki, denetime başlanılırken
mükellefe hakları ve yükümlüklerine dair bildirge verilmektedir. Bu uygulama
Türk sisteminde yoktur. Böyle bir uygulamanın Türk vergi hukukunda hayata
geçirilmesi halinde hem idare adına hareket eden denetim elemanları usul
yönünden hata yapmamaya gayret edeceklerdir; hem de mükellefler haklarını
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daha iyi bilecektir. Böyle bir uygulama ile de mükelleflerin güçlü olan idare
karşısında korunması daha iyi sağlanmış olacaktır.
Türk sisteminden farklı olarak, Fransız sisteminde aynı dönemlerle
alakalı olarak tekrar vergi incelemesi yapmak söz konusu değildir. Türk
sisteminde böyle bir yasak olmamakla birlikte, pratik hayatta zaten pek
uygulanmamaktadır.
3. Peşin Fiyatlandırma Anlaşması ile Koruma
3.1 Türk Sistemindeki Uygulama
5520 sayılı Kanun ile hukuk sistemimize ilk defa girmiş olan transfer
fiyatlandırması sistemi Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13. maddesinde
düzenlenmiştir. Buna göre ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı
olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da
satımında bulunursa, kazanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması
yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılacaktır.
Yapılan bu düzenleme uluslararası uygulamalar ile uyum sağlaması
için önemlidir. Emsallerine uygunluk ilkesi ve buna nasıl ulaşılacağı ile ilgili
olarak da OECD’nin belirlemiş olduğu yöntemler kanun maddesinde yer
almıştır. Bu yöntemlerin uygulanması konusunda mükelleflere seçimlik hak
tanınmış olup, istedikleri hallerde başka bir yöntem de kullanılabilecekleri
belirtilmiştir. Ancak mükellefler seçmiş oldukları yöntemlerle alakalı olarak
vergi inceleme elemanlarının eleştirilerine maruz kalabilirler. Bundan dolayı
seçim yaparken çok dikkat etmelidirler.
Uygulayacağı yöntem konusunda tereddütü bulunan ancak tespit
edeceği yöntem konusunda eleştiriye maruz kalmak istemeyen mükellefler,
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile anlaşma yapmak suretiyle,
ilişkili kişilerle gerçekleştirdikleri işlemlerde uygulayacakları fiyat ya da
bedel tespiti yöntemini belirleyebilirler. Peşin Fiyat Anlaşması (PFA) olarak
nitelendirilen bu yöntem Bakanlar Kurulunun 27.11.2007 tarihinde almış
olduğu 2007/128888 nolu Karar’ın 14 ve devamı maddelerinde detaylıca
açıklanmıştır.
Biz burada PFA’nın nasıl olacağından çok mükellef açısından
doğurduğu sonuçları ele alacağız. BKK’nın 14. Maddesinde bu anlaşmanın
yapılma amacının olası vergi ihtilaflarının önüne geçmek olduğu açıkça
belirtilmiş.
Bu uygulamadan sadece Kurumlar Vergisi mükellefleri
yararlanabilmektedir. Bununla ilgili olarak yapılan ilk düzenlemede bu
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anlaşmanın 01.01.2008 tarihinden itibaren sadece büyük mükellefler için
uygulanabileceği belirtilmiş olmasına rağmen 2 Seri Nolu Transfer
Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel
Tebliği'nin 2. Maddesiyle değiştirilmiş ve 01.01.2009 tarihinden itibaren
bütün kurumlar vergisi mükellefleri yararlanabilmektedir. Yapılan bu
düzenleme vergide eşitlik ilkesi açısından iyi bir değişiklik olmuştur.
Yapılan anlaşma 3 yılı geçmemek üzere ve tespit edilen şartlar ve süre
kapsamında kesinlik taşır. Mükellefler anlaşma şartlarına uydukları
müddetçe koruma altındadırlar. Mükellefler bu anlaşma ile transfer
fiyatlandırması sebebiyle idare ile uyuşmazlık yaşama riskini bertaraf etmiş
oluyorlar.
Bu açıklamalardan anlaşma yapan mükelleflerin vergi incelenmesine
tabi olmayacağı sonucu çıkarılmamalıdır. Mükellefler hakkında anlaşma
kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak belirlenen yöntemin uygulanması
inceleme konusu yapılabilir. İnceleme sırasında yöntem eleştiri konusu
yapılmayacak. Ancak yöntemin uygulanması, anlaşma şartlarına uyulup
uyulmadığı incelenebilecektir.
Bu anlaşmayı imzalayan mükellefler Yıllık Transfer Fiyatlandırması
Raporu hazırlamak zorunda değillerdir. Bunun yerine Peşin Fiyatlandırma
anlaşmasına İlişkin Yıllık Rapor hazırlar. Bu rapor sayesinde İdare
mükelleflerin anlaşmaya uygun davranıp davranmadığını kontrol eder.
Mükelleflerin korunması açısından çok önemli bir uygulamasına
rağmen uygulamada çok başvurulamamaktadır. Çünkü anlaşma sürecinde
mükellefler kendileri hakkında ticari sırları ve diğer hassas bilgileri vermek
zorunda oldukları için çok tercih edilmemektedir. Bir de anlaşmanın bir
tarafının idare olması sebebiyle süreç yavaş işleyebilmektedir. Bu da hızlı
karar verip uygulamak zorunda olan şirketler açısında sorun teşkil
etmektedir. 2008 yılından itibaren uygulanma imkanına sahip olan bu
düzenleme ilgili olarak ilk anlaşma 15 Temmuz 2011 tarihinde
imzalanmıştır.
Burada dikkat edilmesi gereken diğer bir konu da yapılan
anlaşmaların şahsiliğidir. Yani bir mükellef imzalanmış olan bir anlaşmayı
emsal olarak kullanarak işlem yapamadığı gibi yaptığı işlemlere kanıt olarak
da gösteremez. Böyle bir uygulama kesinlikle kabul edilmemekte ve
mükellefler için koruma sağlamamaktadır. Her anlaşma ilgili mükellefin
durumuna göre hazırlanıp imzalanmaktadır.
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PFA ismi gereği iki taraflı sözleşme olarak nitelendirilse de doktrinde
bunun anlaşma olmadığı, vergi idaresinin mükellefe uygulanacak transfer
fiyatlandırması konusunda kendisini bağlayıcı şekilde verdiği söz, bağlayıcı
bilgi niteliğinde olduğunu savunanlar da vardır. (Başaran Yavaşlar,
2013:298) Ancak hem anlaşma ifadesinin hem de bu süreçte bilgi
alışverişinde bulunulacak olmasının GİB ile bir müzakere anlamına
gelmediği kuşkusuzdur. (Ağar, 2001:310)
3.2 Fransız Sistemindeki Uygulama
OECD’nin model vergi anlaşmasının 25. maddesinde öngörülen Peşin
Fiyatlandırma Anlaşması , Fransız vergi sisteminde 7 Eylül 1999 da Fransız
Resmi Gazetesinde yayımlanan idari emir (L’instruction du 7 septembre
1999) ile yürürlüğe girmiştir. Bu anlaşma sayesinde idare vergi denetimi
sırasında elde etmekte zorlanacağı bilgilere ulaşma imkanı elde ediyor.
Bu anlaşma şirketlere kendi fiyat politikalarını belirleme konusunda
güvenlik sağlıyor ve aynı zamanda vergisel açıdan riskli durumlarla
karşılaşmalarını engellemiş oluyor.
Bu anlaşmanın yapılma amacı, uluslararası faaliyette bulunan
mükelleflerin faaliyetleri sırasında fiyat belirleme sırasında karşılaştıkları
sorunları çözmek veya aza indirmektir. Aynı zamanda bu mükelleflerin
ekonomik çifte vergilendirme ile karşı karşıya gelmeleri de engellenmiş
oluyor. Bu anlaşma ile idare ile mükellef arasındaki işbirliği imkanı da
gelişmiş oluyor.
Bu anlaşmanın yapılması tamamen şirketlerin insiyatifinde olup,
zorunlu değildir. Yetkili vergi idaresi ile mükellef arasındaki yapılacak
anlaşma çerçevesinde bilgi değişimleri sonunda taraflar anlaşırlarsa bunu
imzalarlar. Anlaşma süresi, tarafların belge ve bilgileri verirken hızlı
davranmaları ile alakalı olarak değişmekle birlikte, yaklaşık 18 aylık bir
zamandır. Anlaşmada fiyat belirleme konusunda hangi metodun
uygulanacağı, hangi işlemler için ve ne kadarlık bir süre için geçerli olduğu
yazılır. Bu anlaşma sayesinde mükellef idarenin, anlaşma kapsamındaki
işlemlerle alakalı olarak herhangi bir ek tarhiyat ya da cezaya karşı
korunmaktadır. Bu anlaşmalar genellikle 5 yıllık bir süre için imzalanırlar.
PFA, uluslararası faaliyette bulunan mültinasyonal şirketler ile
bunların ortakları veya bağlı ortaklıklarının yapabileceği bir anlaşmadır.
Genel Vergi Kanunun 57’nci maddesindeki (CGI art.57) işlemlerle alakalı
olarak yapılabilir. İlgili maddenin içeriği geniş olmakla birlikte, maddi ve
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maddi olmayan mallar veya hizmetlerle alakalı olarak yapılan faaliyetler
PFA kapsamında değerlendirilir. CGI art. 57 sadece kurumlar vergisi
mükelleflerine değil gelir vergisi mükelleflerine de uygulanabilir. “ Bu
madde Fransız vergi kanunlarına tabi bütün şirketler için uygulanır. Şirketin
faaliyetinin Fransa içinde veya dışında olmasının bir önemi yoktur.”
(Loizon, 2002:7)
Mükellefler açısından, bu anlaşmanın vergi güvenliği açısından bir
araç olduğu söylenebilir. Çünkü Uluslararası işlemlerin vergilendirilme
rejimini öngörebilme hale getirerek, belirsizlikleri ortadan kaldırmaya
yardımcı olur. (GIACCARDO, 2002:58)
LPF art.80 B-7’ye eğer idare fiyat belirlemesi konusunda mükellef ile
anlaşmaya varmış ise, bu işlemler sebebiyle hiçbir şekilde ek vergi salınması
söz konusu değildir. Çünkü mükellefler yapmış oldukları işlemler sırasında
kendilerini güvende hissetmeye ihtiyaçları vardır. Mükelleflerin korunması
ise vermiş oldukları bilgilerin doğru olması ve yapılan anlaşma hükümlerine
uygun davranılması halinde mümkündür. (Lambert, 2011:167)
Türk sistemi ile Fransız sistemi arasında bir uyum olmakla birlikte
anlaşmanın geçerlilik süresi konusunda farklılık vardır. Türk vergi
hukukunda bu anlaşmalar 3 yıllık bir süre için yapılmasına rağmen Fransız
vergi hukukunda 5 yıllık bir süre için yapılır.
Sonuç
Devletler, vergi mükelleflerinin haklarını arttırıp onları korumaya
yönelik tedbirler almalıdırlar ki vergilendirme sürecinde problemlerle
karşılaşmasınlar. Koruma tedbirlerinin alınmaması halinde vergi bilincinin
oluşmasında eksiklikler oluşabilmekte ve sonuç olarak da daha az vergi tahsil
etmek gibi bir durum ile karşılaşılabilmektir.
Mükellef haklarının korunmasına yönelik tedbirler arttıkça
mükelleflerdeki vergi ödeme bilinci de gelişecektir. Bu durum ayrıca
mükelleflerin gönüllü uyumlarını da arttıracaktır. Gönüllü uyum vergi
idarelerindeki kaliteyi artıracaktır. (Çetin, 2010:197)
Demokrasilerin gelişmesiyle bağlantılı olarak, bazı kişilerin de istemiş
olduğu gibi, mükellef gerçek statüsüne kavuşturulmalı ki bu durum idare ile
ilişkisini açıklığa kavuşturmasına imkan tanısın. (Lambert, 1985:120-121)
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ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİ BAĞLAMINDA VERGİ ZİYAI CEZASININ
ANAYASA’YA UYGUNLUK SORUNU
Yrd.Doç.Dr. Yıldırım TAYLAR*
Özet
Olağan en önemli kamu geliri olarak nitelendirilebilecek olan verginin
zamanında tahsili ve vergi düzenine aykırı davranışların önlenmesi amacıyla çeşitli
suç ve kabahatler kabul edilmiştir. Bu kabahatlerden birisi olan vergi ziyaı, verginin
zamanında tahakkuk etmemesi veya eksik tahakkuk etmesi sonucu ortaya çıkan
vergisel kayıp nedeniyle kesilen idari para cezasını ifade etmektedir. Temel hak ve
özgürlüklerin sınırlandırılmasında dikkate alınan ölçülülük ilkesi, vergi cezalarının
da amaç için elverişli, gerekli ve orantılı olmasını gerektirmektedir. Ancak vergi
ziyaı cezasına ilişkin mevzuat incelendiğinde, uygulanan cezaların ölçülü olduğunu
söylemek güçtür. Çalışmada bu cezaya ilişkin Vergi Usul Kanunu hükümlerinin,
ölçülülük ilkesi bakımından anayasaya uygunluğu üzerinde durulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Anayasa, vergi, vergi kabahati, vergi ziyaı, ölçülülük
ilkesi.

Abstract
Tax may be considered as the most important and regular public revenue.
Various crimes and misdemeanors were adopted in order to prevent the violation of
the tax system and to collect the tax on time. Tax loss which is one of the
misdemeanors can be defined as an administrative fine as a result of loss of tax due
to the not on time tax accruing or under-assessment. The principle of proportionality
in limiting the fundamental rights and freedoms requires tax penalties to be
necessary and proportionate. However it is hard to say that imposed penalties are
proportionate when we consider the regulations related to tax loss penalties. In this
paper we examined the constitutionality of the regulations related to tax loss in the
Tax Procedure Law in terms of the principle of proportionality.
Key words: Constitution, tax, tax misdemeanor, tax loss, principle of
proportionality
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Giriş

Vergi hukukunda, vergi düzenine aykırı eylemler için kabul edilmiş
çeşitli yaptırımlar bulunmaktadır. Bu yaptırımlardan bir kısmı, idarî para
cezasını gerektiren kabahatler şeklinde; bir kısmı ise hürriyeti bağlayıcı
cezayı gerektiren suçlar şeklinde düzenlenmiştir. Kabahat olarak kabul
edilen ve karşılığında idarî para cezası öngörülmüş olan düzene
aykırılıklardan birisi ise vergi ziyaı kabahatidir. Vergi ziyaı, kamunun,
verginin zamanında tahakkuk etmemesi veya eksik tahakkuk etmesi şeklinde
vergisel anlamda kayba uğraması durumunda, karşılığında idari para cezası
uygulanan bir zarar kabahatidir.
Vergi Usul Kanunu’nda vergi ziyaı, “…mükellefin veya sorumlunun
vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik
yerine getirmesi yüzünden verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesini veya
eksik tahakkuk ettirilmesini ifade eder.” şeklinde tanımlanmaktadır
(VUK.m.341/1). Bu kabahati işleyenlere uygulanacak olan yaptırım ziyaa
uğratılan verginin bir katı olarak belirlenmiş olup, Vergi Usul Kanunu’nun
359’uncu maddesinde yazılı (vergi kaçakçılığı oluşturan) fiillerle vergi
kaybına yol açılması durumunda ise ceza ziyaa uğratılan verginin üç katı
olarak uygulanmaktadır (VUK.m.344/1-2). Yapılan bir vergi incelemesi
sonucunda vergi ziyaına yol açıldığının tespit edilmesi üzerine vergi aslı,
vergi idaresi tarafından re’sen veya ikmalen tarhiyat yoluyla ve gecikme
faiziyle birlikte vergi yükümlüsü veya sorumlusundan talep edilmekte;
ayrıca duruma göre verginin bir katı veya üç katı tutarında vergi ziyaı cezası
uygulanmaktadır. Vergi aslı veya vergi aslının üç katı kadar bir idarî para
cezasının uygulanması ve bu cezalar için mevzuatta herhangi bir üst sınır
belirlenmemiş olması, vergi yükümlüsü veya sorumluları açısından
katlanılmaz bir yük oluşturmaktadır. Temel hakların sınırlandırılmasında ve
dolayısıyla ceza normlarının düzenlenmesinde dikkate alınması gereken
ölçülülük ilkesi, sınırlamada başvurulan aracın sınırlama amacını
gerçekleştirmeye elverişli olmasını, bu aracın sınırlama amacı için gerekli
olmasını ve araçla amacın ölçüsüz bir oran içinde bulunmamasını ifade
etmektedir. Bu açıdan vergi ziyaı kabahatine ilişkin uygulanan cezaların
ölçülü olmadığı söylenmelidir.
Vergi Usul Kanunu’na göre (m.335), tek bir fiil ile birden fazla vergi
ziyaına yol açılması durumunda, her vergi türü için bir kat veya üç kat vergi
ziyaı cezaları ayrı ayrı uygulanmakta ve bunların toplamı ceza muhatabından
talep edilmektedir. Ayrıca Vergi Usul Kanunu’ndaki tekerrür hükümleri
gereğince, vergi ziyaında uygulanacak ceza, yüzde elli oranında
arttırılmaktadır (VUK.m.339). Vergi Usul Kanunu’nun 359’uncu
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maddesinde yazılı kaçakçılık fiilleri için ayrıca hürriyeti bağlayıcı cezanın da
uygulanıyor olması, konuyu daha da önemli ve güncel hale getirmektedir.
Bu çerçevede çalışmada, vergi ziyaı cezasına ilişkin bir kat ve üç kat
ceza uygulamalarına, cezada üst bir sınır belirlenip belirlenemeyeceğine,
tekerrüre ve birleşmeye ilişkin hükümlere yönelik değerlendirme ve tespitler
yapılmakta ve bazı önerilere yer verilmektedir. Ayrıca konunun pratik
uygulaması, somut bir örnek üzerinden gösterilmektedir. Değerlendirme ve
tespitler yapılırken ölçülülük ilkesinin temel hakların sınırlandırılmasındaki
yeri, anayasa hukuku ve ceza hukuku doktrinindeki değerlendirmeler de
dikkate alınmaktadır.
1. Genel Olarak Ölçülülük İlkesi
1.1. Genel Açıklama
Kamu hukukundan kaynaklı bir tasarrufun (yasama, idari işlemler vb.)
hukuka uygun olması yanında o tasarrufun ölçülü olması da bir gerekliliktir.
Ölçülülük ilkesi (Verhältnismäßigkeitsgrundsatz), günümüzde temel hak ve
özgürlüklerin sınırlandırılmasında ve yapılan sınırlandırmaların anayasaya
uygunluk denetiminin yapılmasında başvurulan önemli bir ölçüt haline
gelmiştir1.
Ölçülülük ilkesinin en önemli uygulama alanı, temel hak ve
özgürlükler alanıdır. İlke, temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasında
sınırlamanın sınırını olarak kabul görmekte, yükümlülük getiren işlemlerin
kanunî bir dayanağının bulunmasını yeterli görmemektedir. İlkenin amacı,
kamu gücünün sınırlanması neticesinde, temel hak ve hürriyetlere en üst
düzeyde güvence sağlamaktır2.
Hukuk devleti, temel hak ve özgürlükler bakımından genellik ilkesinin
benimsendiği, hak ve özgürlüklerin garanti altına alındığı, hukuk kurallarına
ve anayasaya bağlılığın devletin tüm eylem ve işlemlerine egemen olduğu
devlettir3. Anayasa Mahkemesi de vermiş olduğu kararlarda temel hak ve
özgürlükler bakımından bir güvence sistemi kurulmuş olmasını hukuk
devleti ilkesinin vazgeçilmez bir unsuru olarak görmektedir4. 1982
1

Oğurlu, Ölçülülük İlkesi, s. 28.
Metin, s. 20.
3
Bu hususta bkz. Özbudun, s. 123; Tanör/Yüzbaşıoğlu, s. 97; Çağan, s. 144; Gözler, s. 82
vd.
4
Yüksek Mahkeme’ye göre hukuk devleti, “…insan haklarına saygı gösteren ve bu hakları
koruyan, adil bir hukuk düzeni kuran ve bütün faaliyetlerinde hukuka ve anayasaya uyan
2
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Anayasası temel hak ve özgürlükler bakımından genellik ilkesini kabul
etmiştir. Buna göre, “Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez,
vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir” (Any. m.12/1). Temel hak ve
özgürlüklerin sınırlanması konusu ise Anayasa’da “Temel hak ve hürriyetler,
özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen
sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar,
Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik
Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.” (Any.m.13)
şeklinde düzenlenmiştir. Anayasa, temel hak ve özgürlüklerin bir demokratik
hukuk devletinde nasıl sınırlandırılabileceğini ve bu sınırlamanın sınırlarını
(sınırlamanın içeriğini) açıkça göstermektedir. Bu sınırlama ölçütlerinden bir
tanesi de 2001 anayasa değişikliğiyle anayasa metnine dâhil olan “ölçülülük
ilkesi” dir5.
Ölçülülük ilkesi, unsurlarına da ışık tutacak şekilde “sınırlamada
başvurulan aracın sınırlama amacını gerçekleştirmeye elverişli olmasını, bu
aracın sınırlama amacı için gerekli olmasını ve araçla amacın ölçüsüz bir
oran içinde bulunmamasını ifade eder” şeklinde tanımlanmaktadır6. Temel
hak ve özgürlüklerin sınırsız olmadığı kabul edilmekle birlikte, eğer bu hak
ve özgürlüklerin kısıtlanması gerekliliği varsa bu kısıtlamalarda yalnızca
elverişli ve gerekli, yani ulaşılmak istenen amaca katkı sağlayan ve en az
yükümlülük getiren yumuşak araçlar kullanılmalı, sınırlamada orantılılık
korunmalıdır7. Anayasa’daki temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması
bir devlet…” tir (Ay.M. 29.11.1966 gün ve E. 1966/11, K. 1966/44, Ay.MKD. S. 5, s. 225). Diğer bir kararda ise hukuk devleti, “…Anayasa’nın 2. maddesinde belirtilen hukuk
devleti, eylem ve işlemleri hukuka uygun, insan haklarına saygılı, bu hak ve özgürlükleri
koruyup güçlendiren, her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek
sürdüren, Anayasa’ya aykırı durum ve tutumlardan kaçınan, Anayasa ve hukukun üstün
kurallarıyla kendini bağlı sayan, yargı denetimine açık olan devlettir.” şeklinde
tanımlanmıştır. Ay.M. 02.10.2014 gün ve E. 2014/65, K. 2014/150, (RG. 12.12.2014 29203). Anayasa Mahkemesi’nin yapmış olduğu bu tanımlama, şablon şeklinde
Mahkeme’nin neredeyse tüm kararlarında yer almaktadır.
5
2001 değişikliğinden önceki dönemde, ölçülülük ilkesi Anayasa’da açıkça belirtilmemiş
olmasına rağmen, Anayasa Mahkemesi ,“demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı
olmama” ve “öngörüldükleri amaç dışında kullanılamama” (Any.m.13/1) hükümleri ile
temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulmasını düzenleyen maddede yer alan
“durumun gerektirdiği ölçüde” (Any.m.15/1) hükmünden yararlanmaktaydı. (Oğurlu,
Ölçülülük İlkesinin Rolü, s. 163; Fendoğlu, s. 131).
6
Özbudun, s. 114.
7
Metin, s. 21; Gök, s. 420. Ölçülülük ilkesi, İsviçreli hukukçu Fritz Fleiner tarafından
“serçelerin topla vurulmaması”, Fransız hukukçu Guy Braibant tarafından “sineğin çekiçle
ezilmemesi” benzetmeleriyle açıklanmaktadır. (Metin, s. 20). İl Han Özay ise “vur
denildiği zaman öldürme deyişinin tam tersi olarak vur denince sadece vurulması”
şeklinde bir örnekleme yapmaktadır. (Özay, s. 950).
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ölçütlerinden biri, amaç ile araç arasında ölçülü bir bağlantının kurulmuş
olmasıdır. Ölçülülük ilkesi denilen bu ölçüt, özgürlüğün kural, sınırlamanın
ise istisna olmasını gerektirmektedir8. Bu açından ölçülülük ilkesi, temel
haklara yapılacak müdahaleler için öngörülebilir bir istisna olarak ortaya
çıkmaktadır9.
Ölçülülük ilkesi, temel haklar-kamu yararı ilişkisinde ve bu
kavramların bağdaştırılmasında başrolü oynamakta ve ikisinin en iyi biçimde
geçerliliğini sağlamaktadır. Bu ilke bireyin ve kamunun, devletin ve idarenin
hukuk ve menfaatlerin konumları arasındaki ilkesel uyuşmazlıkları çözen,
idarenin ve yasa koyucunun takdir yetkisine sınır koyan ve yargısal denetim
sıklığını arttıran bir genel hukuk ilkesi olarak kabul edilmektedir10.
Ölçülülük ilkesinin, kaynağını Anayasa’nın 2’nci maddesindeki hukuk
devleti ilkesinden aldığını söylemek mümkündür. Bu yaklaşım, özellikle
Alman Hukuku’nda taraftar bulmakta ve temel hak ve özgürlüklerin
sınırlandırılmasında
ölçülülük
ilkesi,
hukuk
devleti
ilkesine
11
dayandırılmaktadır . Kanaatimizce, hukuk devleti, temel hak ve
özgürlüklerin tanındığı ve koruma altında olduğu, her türlü eylem ve
işleminde başta anayasa olmak üzere hukuk kurallarıyla bağlı devlet olarak
tanımlandığında, temel hak ve özgürlüklerin sınırlanmasında amaç-araçorantılılık esaslarını dikkate alan ölçülülük ilkesi de hukuk devletinin bir
unsuru olarak kabul edilmelidir. Anayasa Mahkemesi, ölçülülük ilkesini
hukuk devleti ilkesinin bir gereği olduğunu kabul etmekte ve hakların
sınırlanmasına ilişkin iddiaları esas bakımından incelerken; önce
Anayasa’nın 2’nci maddesindeki hukuk devleti ilkesine dayanmakta,
ardından temel hakların sınırlanmasını düzenleyen 13’üncü maddeye atıf
yapmaktadır12.
8

Tanör/Yüzbaşıoğlu, s. 144.
Sachs, Art. 20, Rz. 146.
10
Rumpf, s. 20, 35. “…Ölçülülük ilkesiyle devlet, cezalandırmanın sağladığı kamu yararı ile
bireyin hak ve özgürlükleri arasında adil bir dengeyi sağlamakla yükümlüdür…” Ay.M.
11.04.2012 gün ve 2011/111, K. 2012/56, (RG. 06.10.2012 – 28433).
11
Sachs, Art. 20, Rz. 146. “Ölçülülük ilkesi, hukuk devletinin somutlaşmış bir ifadesi olarak
temel hakların sınırlanmasında göz önünde tutulan ilkelerin başında gelmektedir.”
(Sağlam, s. 112).
12
“…Anayasanın 2. maddesinde Hukuk devleti ilkesi Cumhuriyetin nitelikleri arasında
sayılmış; 13. maddesinde temel hak ve hürriyetlerin özlerine dokunulmaksızın yalnızca
Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla
sınırlanabileceği, bu sınırlamaların Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum
düzeninin ve laik "Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamayacağı
öngörülmüş; 38. maddesinde de, ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirlerinin ancak
kanunla konulacağı belirtilmiştir…” Ay.M. 03.01.2008 gün ve E. 2005/15, K. 2008/2,
9
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Ölçülülük ilkesine yönelik gerek doktrinde gerekse de yargı
kararlarında yer alan tanımlardan hareketle, ilkenin elverişlilik, gereklilik ve
orantılılık olmak üzere üç alt ilkeden oluştuğu görülmektedir.
1.2. Ölçülülük İlkesinin Kapsamı (İçeriği-Alt İlkeleri)
1.2.1. Elverişlilik (Geeignetheit)
Elverişlilik ilkesinde, amaç ile araç arasındaki ilişkinin niteliği önem
taşımaktadır13. Bu ilke, sözkonusu önlem ile istenilen sonuca ulaşılmasını,
diğer bir ifadeyle tedbirin (aracın) ulaşılmak istenen amaç için uygun
olmasını ifade etmektedir14. Araç, amaca ulaşmada etkisiz ya da amaca
ulaşmayı zorlaştırıcı bir etkiye sahipse, başvurulan önlem elverişli olarak
kabul edilemeyecektir15. Önlemin yardımıyla hedeflenen sonuca ulaşılmasını
desteklenebiliyorsa (önlem hedeflenen sonuca katkıda bulunuyorsa) önlem
elverişlidir16.
Oğurlu’ya göre, elverişlilik unsuru konusunda en somut örnekler,
kolluk ve idarî yaptırımlar bakımından verilebilir. Zarar veren ve kamu
düzenini bozan idarî ihlâl ile başvurulan sınırlandırma aracı olan idarî
yaptırım arasında bir dengenin kurulmasını sağlamak ,yaptırımın ölçülü
olmasına tek başına yetmemekte, ayrıca yaptırımın amaca ulaşmaya yeterli
(elverişli) olması da gerekmektedir17. Örneğin, başkasının sağlığını korumak
bakımından kapalı yerlerde sigara içilmesinin yasaklanması amaca elverişli
iken, açık havada da sigara içmenin yasaklanması bu amaca ulaşmak için
elverişli olarak değerlendirilemeyecektir18.

(RG. 05.07.2008 – 26927); “İtiraz konusu kuralın gerekçesinde, maddede belirtilen suçlar
nedeniyle hükmolunacak kısa süreli hapis cezalarının para cezası ya da diğer seçenek
yaptırımlara çevrilebilmesi yahut ertelenmesinin bu suçların etkili bir şekilde
cezalandırılmasını engelleyeceği, kişilerin suç işleme yönündeki eğilimlerini artıracağı ve
disiplini bozacağı, bu nedenle söz konusu kısıtlamanın gerekli olduğu belirtilmişse de
kanun koyucu, askeri ceza hukukunda erteleme kurumunu düzenlerken hukuk devleti
ilkesinin bir gereği ve ceza hukukunun temel prensiplerinden olan ölçülülük ilkesiyle
bağlıdır” Ay.M. 17.01.2013 gün ve E. 2012/80, K. 2013/16, (RG. 23.01.2013- 28537).
13
Uygun, s. 161.
14
Sachs, Art. 20, Rz. 149; Isensee/Kirchof, § 149, Rz. 146; Sağlam, s. 114;
Tanör/Yüzbaşıoğlu, s. 145; Uygun, s. 161; Gözler, s. 132; Metin, s. 26; Karakoç, Genel
Vergi, s. 1014; Yaltı, Sorumluluğun Sınırı, s. 522-523; Başaran-Yavaşlar, Sınır, s. 187.
15
Oğurlu, Ölçülülük İlkesi, s. 36.
16
Kimms/Schündler, s. 192.
17
Oğurlu, Ölçülülük İlkesi, s. 36-37.
18
Gözler, s. 132.
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Anayasa Mahkemesi, hukuk devletinin bir gereği olarak gördüğü
ölçülülük ilkesine uygunluk denetimi yaparken, elverişlilik alt ilkesinden
yararlanmaktadır. Mahkeme’ye göre, “Elverişlilik, başvurulan önlemin
ulaşılmak istenen amaç için elverişli olmasını” ifade etmektedir19. Diğer bir
kararında Mahkeme, uyuşturucu ve keyif verici maddeleri alarak araç
kullananların sürücü belgelerinin süresiz olarak alınacağına ilişkin
Karayolları Trafik Kanunu hükmünün anayasaya uygunluğunu denetlerken,
amaç ile araç olarak başvurulan yaptırım arasında bir değerlendirme yapmış
ve sözkonusu hükmü iptal etmiştir. Mahkeme’ye göre, “…İtiraz konusu
kuralın, toplumun, refah, huzur ve mutluluğunu etkileyen trafik kazalarının
önlenmesini sağlamak, dolayısıyla kişilerin can ve mal güvenliğini ve kamu
düzenini korumak amacıyla öngörüldüğü anlaşılmaktadır. Bu düzenlemenin
anayasal sınırlar içinde yasa koyucunun takdirinde olduğu açıktır. Ancak
itiraz konusu kuralda, sürücü belgesinin geri alınmasının düzenlendiği diğer
kuralların aksine muayene ve tedavi tedbirine yer verilmemesi, kişinin tedavi
ve ıslah olması halinde sürücü belgesi almasına imkan tanınmaması, güvenli
sürüş yeteneğini kaybetme ölçütüne yer verilmemesi ve belirli sürelerle
kademelendirmenin de yapılmaması nedeniyle kuralın hakkaniyete aykırı
sonuçlar doğuracağı açıktır. Ayrıca, yaptırımlarda güdülen asıl amacın
işlediği suçtan dolayı kişinin ıslah olmasını sağlayıp tekrar topluma
kazandırılması olduğu dikkate alındığında, itiraz konusu kuralla süresiz bir
hak yoksunluğu getirilmesi, yaptırımların ıslah edici yönüyle de
bağdaşmamaktadır”20.

1.2.2. Gereklilik (Erforderlichkeit)
Gereklilik ilkesi, hedeflenen amaca aynı derecede elverişli birçok araç
arasından en az müdahalede bulunan araçla ulaşmak şeklinde
tanımlanmaktadır21. Bu bağlamda amaca, kişiye daha az yükümlülük (borç)
yükleyen bir araçla ulaşılıp ulaşılamayacağı tartılmaktadır22. Gereklilik
ilkesinde elverişlilik ilkesinden farklı olarak, amaç ile araç arasındaki
ilişkinin niceliği önemlidir. Bu ilke gereğince sınırlamada başvurulan araç,
sınırlama amacına ulaşmak için gerekli olmalıdır. Amacı gerçekleştirmek
için aynı derecede birden çok etkili araç bulunuyorsa, bu araçlar arasında
temel hak ve özgürlüğü en az derecede sınırlayacak olan araç tercih
19

Ay.M. 17.01.2013 gün ve E. 2012/80, K. 2013/16, (RG. 23.01.2013- 28537).
Ay.M. 29.12.2011 gün ve 2010/104, K. 2011/180, (RG. 19.05.2012 – 28297).
21
Metin, s. 30.
22
Kimms/Schündler, s. 192.
20
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edilmelidir23. Elverişli araçlar arasından en az sınırlayıcı olan aracın
seçilmesi, amaç-araç ilişkisinden bağımsız olarak yapılmaktadır. En gerekli
(yumuşak) aracın belirlenmesi, gerekli olan araçların temel hak ve özgürlüğü
sınırlanacak kişilere getirdiği yüklerin dikkate alınmasını gerektirmektedir24.
Örneğin, sigaranın bireylere ve çevreye olan zararlarının bertaraf edilmesi
bakımından, sigara ürünlerine reklâm yasağı, otomatik makinelerden satın
alma yasağı ve ergin olmayanlara satılmaması şeklindeki önlemler, Alman
Anayasa Mahkemesi tarafından, amacın gerçekleştirilmesi için elverişli,
gerekli ve kesin bir önlem olarak değerlendirilmiştir25. Isırma ihtimali olan
bir köpeğin verebileceği zararın önlenmesi için, köpeğin ağzına koruyucu
takılması yeterli olup, köpeklerin dışarı çıkarılmasının yasaklanmasına veya
yolculuk boyunca kapalı bir yerde tutulmasına gerek yoktur26.
Oğurlu’ya göre, idarenin elindeki birçok sınırlama aracından ulaşmak
istediği amaç için en uygun aracın seçilmesi, elverişlilik ilkesiyle birlikte
değerlendirilebilecek ve birbirleriyle bazı noktalarda kesişen bir denetime
dönüşmektedir27. Gerçekten de elverişlilik ile gerekliliğin birlikte
değerlendirilmesinden hangi aracın ölçülü olduğunun tespit edilmesi
mümkündür. Öncelikle hangi önlemlerin hedeflenen amacı gerçekleştirmeye
elverişli olduğu tespit edilmekte, sonrasında bu araçlar arasında tercihte
bulunulmaktadır. Elverişli araçların sınırlama için en gerekli olanı ölçülülük
ilkesine en uygun olanıdır. Bu denetim de aracın amacı gerçekleştirmeye en
uygun olma niteliğini pekiştirmektedir.
Gereklilik ilkesi doktrinde zorunluluk ilkesi olarak da ifade
edilmektedir28. Anayasa Mahkemesi vermiş olduğu bir kararda gereklilik
ilkesini “gereklilik başvurulan önlemin ulaşılmak istenen amaç bakımından
gerekli olması…” şeklinde tanımlamakta ve amaç ile araç arasındaki
gereklilik ilişkisini sorgulamaktadır29. Sözkonusu kararda, Askeri Ceza
Kanunu’na göre verilen bazı hapis cezalarının ertelenemeyeceği, tedbir ya da
para cezasına çevrilemeyeceği yönündeki kanun hükmünün anayasaya
uygunluk denetimini yaparken, “…İtiraz konusu kuralın gerekçesinde,
maddede belirtilen suçlar nedeniyle hükmolunacak kısa süreli hapis
23

Uygun, s. 162. Ayrıca bkz. Sachs, Art. 20, Rz. 152; Isensee/Kirchof, § 156, Rz. 22;
Sağlam, s. 115; Tanör/Yüzbaşıoğlu, s. 145; Oğurlu, Ölçülülük İlkesi, s. 36-37; Gözler,
s. 132; Karakoç, Genel Vergi, s. 1015; Başaran-Yavaşlar, Sınır, s. 187.
24
Metin, s. 32.
25
BVerfFE 95, 173 (186 f.). Karar ve yorumu için bkz. Kimms/Schündler, s. 193.
26
Metin, s. 32.
27
Oğurlu, Ölçülülük İlkesi, s. 38.
28
Bu yönde kullanım için bkz. Tanör/Yüzbaşıoğlu, s. 145.
29
Ay.M. 17.01.2013 gün ve E. 2012/80, K. 2013/16, (RG. 23.01.2013- 28537).
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cezalarının para cezası ya da diğer seçenek yaptırımlara çevrilebilmesi
yahut ertelenmesinin bu suçların etkili bir şekilde cezalandırılmasını
engelleyeceği, kişilerin suç işleme yönündeki eğilimlerini artıracağı ve
disiplini bozacağı, bu nedenle söz konusu kısıtlamanın gerekli olduğu
belirtilmişse de kanun koyucu, askeri ceza hukukunda erteleme kurumunu
düzenlerken hukuk devleti ilkesinin bir gereği ve ceza hukukunun temel
prensiplerinden olan ölçülülük ilkesiyle bağlıdır…/ Ölçülülük ilkesiyle
devlet, cezalandırmanın sağladığı kamu yararı ile bireyin hak ve
özgürlükleri arasında adil bir dengeyi sağlamakla yükümlüdür. Askeri
disiplinin tesisinde zafiyeti önlemek amacıyla getirilen kural ve gerekçesi
dikkate alındığında, belirli suçlar açısından askeri disiplinin tesisinin
suçluların yalnızca hapis cezasıyla cezalandırılmalarıyla sağlanabileceği
şeklinde bir yaklaşımın benimsendiği görülmektedir. Kanun koyucunun,
1632 sayılı Kanun’da erteleme kapsamı dışındaki suçları belirlerken
suçların niteliğini, işleniş şekillerini, ağırlığını, askeri disiplin üzerindeki
etkisini, öngörülen ceza miktarlarını ve suçla korunan hukuki yarar gibi
etkenleri gözeteceği açıktır. Oysa itiraz konusu kuralla erteleme kapsamının
dışında tutulan suçlar arasında savaş ve seferberlik halinde işlenen suçlar
ile ceza üst sınırı on yıl hatta müebbet hapis cezası olanlarla birlikte cezası
çok hafif olan suçlar da bulunmaktadır. Bu durumda, asker kişiler yönünden
itiraz konusu kuralla erteleme kapsamı dışındaki suçlar belirlenirken
suçların niteliği, işleniş şekilleri, ağırlığı, askeri disiplin üzerindeki etkisi,
öngörülen ceza miktarları ve suçla korunan hukuki yarar gibi etkenlerin göz
ardı edildiği, bu yönüyle de kuralın kamu yararı ve bireyin hak ve
özgürlükleri arasında adil bir denge oluşturmadığından ölçülülük ilkesine ve
dolayısıyla hukuk devleti ilkesine aykırılık oluşturduğu açıktır.” şeklinde
karar vermiştir. Mahkeme kararında, sözkonusu suçlar için sadece hapis
cezası öngörülmüş olmasının, amacın gerçekleştirilmesi için en gerekli
önlem olmadığına, suçlar bakımından bir tasnif yapılarak erteleme ve diğer
tedbirlere çevirme yolunun da değerlendirilmesi gerektiğine hükmetmiştir.
1.2.3. Orantılılık-Dar Anlamda Ölçülülük (Proportionalität)
En genel tanımlamayla orantılılık ilkesi, araçla amacın ölçüsüz bir
oran içinde bulunmamasıdır30. Diğer bir ifadeyle ilke, sınırlandırmayla
ulaşılmak istenen amaç ile sınırlandırmada başvurulan aracın ölçüsüz bir

30

Özbudun, s. 114.
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oran içinde bulunmaması olarak tanımlanmaktadır31. Bu değerlendirmede
temel haklara müdahalenin ağırlığı ile bu müdahaleyi haklı hale getiren
sebeplerin ağırlığı ölçülmektedir32. Başvurulan araç, temel hak ve
özgürlükleri müdahaleye uğrayan kimselere katlanılması zor veya imkânsız
yükler getiriyorsa, ölçüsüz olarak kabul edilecektir. Orantılılık, somut olayın
özellikleri araştırılarak çatışan menfaatlerin makul bir denge içinde olup
olmadığının araştırılması sonucu belirlenebilmektedir. Katlanılan yük,
beklenen faydadan fazla ise başvurulan araçtan vazgeçilmesi
gerekmektedir33.
Anayasa Mahkemesi, vermiş olduğu kararlarda elverişlilik ve
gereklilik ilkeleri yanında orantılılığı da ilkenin zorunlu bir unsuru olarak
görmekte ve bu şekilde tanımlamaktadır. Mahkeme bir kararında, “…İtiraz
konusu kuralı, amaç ve sınırlama orantısının korunmasıyla ilgili "ölçülülük"
temel ilkesinin alt ilkeleri olan yasal önlemin sınırlama amacına ulaşmaya
elverişli olup olmadığını saptamaya yönelik "elverişlilik" sınırlayıcı önlemin
sınırlama amacına ulaşma bakımından zorunlu olup olmadığını arayan
"zorunluluk-gereklilik", ayrıca amaç ve aracın ölçüsüz bir oranı kapsayıp
kapsamadığını, bu yolla ölçüsüz bir yükümlülük getirip getirmediğini
belirleyen "oranlılık" ilkeleriyle çatışan bir sınırlama sayan görüşler…”
şeklinde, doktrindeki görüşlere paralel bir tanımlama yapmıştır. Anayasa
Mahkemesi, çalışmanın konusunu oluşturan vergi ziyaı kabahatinin de dâhil
olduğu, idari yaptırım gerektiren fiilleri değerlendirirken, orantılılık ilkesini
sıkça kullanmaktadır. Marka hakkına tecavüz sayılan eylemleri
gerçekleştirenlere, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası, yirmiyedi milyar
liradan kırkaltı milyar liraya (eski değerlerle) kadar ağır para cezası, bir
yıldan az olmamak üzere ticaretten men cezası verilmesini öngören kanun
hükmünde kararname hükmünü ölçülü olarak değerlendirmiş ve iptal
etmemiştir34. Diğer bir kararında, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin
31

Sachs, Art. 20, Rz. 154; Sağlam, s. 116; Tanör/Yüzbaşıoğlu, s. 145; Metin, s. 36; Gözler,
s. 133; Karakoç, Genel Vergi, s. 1015; Yaltı, Sorumluluğun Sınırı, s. 522.
32
Kimms/Schündler, s. 194.
33
Karakoç, Genel Vergi, s. 1015. Ayrıca bkz. Oğurlu, Ölçülülük İlkesi, s. 38.
34
“…556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin “Marka hakkına tecavüz sayılan fiiller”
başlığını taşıyan 61. maddesi delaletiyle, 61/A maddesinin itiraza konu (c) bendinde
düzenlenen marka hakkına tecavüz eylemleri, yasakoyucu tarafından suç kabul edilerek
yaptırıma bağlanmış ve yaptırım olarak da iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasına veya
yirmiyedimilyar liradan kırkaltımilyar liraya kadar ağır para cezasına veya her ikisine,
ayrıca işyerlerinin bir yıldan az olmamak üzere kapatılmasına ve aynı süre ticaretten men
edilmelerine hükmolunacağı öngörülmüştür. Böylece suçun işlenmesindeki özelliklere göre
hakime farklı cezalar uygulama imkanı sağlanmıştır. Bu yaptırımın demokratik toplum
düzeninin gereklerine aykırı olduğunu, hakkın özüne dokunduğunu, makul ve kabul
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kullanılıp kullanılmadığı ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla,
kollukça teknik cihazlar kullanılmasını kabul etmeyen sürücülere 2.000 Türk
Lirası idarî para cezası verileceği ve sürücü belgesinin iki yıl süreyle geri
alınacağı şeklinde düzenleme getiren Karayolları Trafik Kanunu hükmünü
ölçülü bulmuştur35. İptal kararı vermiş olduğu bir kararda ise ölçülülük
ilkesini daha ayrıntılı bir şekilde değerlendirmiştir. Bu kararda, özel radyo ve
televizyon kuruluşlarının brüt reklâm gelirlerinin % 5 i oranında ayrılacak
bir payın Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na aktarılmasını, bu payların Üst
Kurulca yapılan uyarıya rağmen, elde edildikleri ayı takip eden ayın
20’sinden itibaren iki ay içinde ödenmemesi halinde, ödemeyen yayıncı
kuruluşun lisansının ve yayın izninin iptal edilmesini öngören kanun hükmü
ölçülülük ilkesine aykırılık nedeniyle iptal edilmiştir36.
1.3. Vergi Hukukunda Ölçülülük İlkesi
Vergi, kamu harcamalarının finansmanı için gerçek ve tüzel kişilerden
ve hatta tüzel kişiliği olmayan topluluklardan alınan bir ekonomik değer
olduğundan, vergilerin konulmasından tahsil edilmesine kadar geçen süreçte,

35

36

edilebilir ölçüyü aştığını, ya da yaptırımla öngörülen amaç arasında makul ve adaletli bir
denge bulunmadığını söylemek mümkün olmadığından, düzenlemenin Anayasanın 13.
maddesine aykırı bir yönü de görülmemiştir” Ay.M. 03.01.2008 gün ve E. 2005/15, K.
2008/2, (RG. 05.07.2008 – 26927).
“…Başvuru kararlarında, alkollü araç kullanımı için öngörülen yaptırımlar ile kuralda
öngörülen yaptırım karşılaştırılarak aralarında orantısızlık bulunduğu belirtilmişse de
kuralda yaptırıma bağlanmış olan denetime uyulmaması eyleminin alkollü araç kullanımı
eyleminden bağımsız ve farklı bir eylem olması, kuralın alkol denetimini kabul etmeyen
sürücüler yanında uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin denetimini kabul etmeyen sürücüler
için de geçerli olan ortak bir hüküm niteliğinde olması ve uyuşturucu veya uyarıcı madde
aldığı tespit edilen sürücüler için de 3.600 Türk Lirası idari para cezası ve sürücü
belgesinin beş yıl süreyle geri alınması yaptırımının öngörülmüş olması birlikte
değerlendirildiğinde düzenlemenin kendi içinde tutarlı ve ölçülü olduğu da açıktır…”
Ay.M. 02.10.2014 gün ve E. 2014/65, K. 2014/150, (RG. 12.12.2014 – 29203).
“…İtiraz konusu kuralla öngörülen yayın izni ve lisansın iptali yaptırımı ile reklam geliri
üst kurul payının zamanında ödenmesinin amaçlandığı kuşkusuzdur. Bu çerçevede, söz
konusu yaptırımın hedeflenen amaca ulaşma bakımından elverişli olduğu söylenebilir ise
de itiraz konusu kuralın yer aldığı maddede, geciken ödemeler için 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanacağının özel olarak
düzenlendiği de gözetildiğinde, bu yolla tahsili mümkün olan bir alacak nedeniyle özel
radyo veya televizyonun yayın izni ve lisansının iptal edilmesinin Üst Kurul alacağının
tahsili bakımından zorunlu olduğundan söz edilmesi olanaklı olmadığı gibi, bu yaptırım ile
ulaşılmak istenen amaç arasında makul bir orantı da bulunmamaktadır. Bu durum ise
yaptırıma konu eylem ile yaptırım ilişkisinde ölçülülük ilkesinin ihlali sonucunu
doğurmakta ve hukuk devleti ilkesine aykırılık oluşturmaktadır.” Ay.M. 09.06.2011 gün ve
E. 2010/91, K. 2011/98, (RG. 21.10.2011 – 28091).
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vergilendirme yetkisiyle anayasal hak ve özgürlüklerin karşı karşıya gelmesi
kaçınılmazdır37. Devletin kişilerin hak ve özgürlüklerine müdahale eden
işlemlerinin başında vergilendirme gelmektedir38. Anayasa’nın 12’nci,
13’üncü ve 73’üncü maddeleri birlikte değerlendirildiğinde, kamu
harcamalarının gerektirdiği ekonomik kaynağı sağlamak amacıyla, kişilerin
temel hak ve özgürlüklerine bazı sınırlamalar getirilebileceği sonucuna
varılır. Temel hak ve özgürlüklerin vergilendirme amacıyla sınırlandırılması
ölçüsüz ve aşırı boyutlara ulaştığı takdirde, hak ve özgürlükler kullanılamaz
hale gelebilir veya konusuz kalabilir39. Ölçülülük ilkesi, bir temel haklara
müdahale hukuku olan vergi hukukunda, vergilendirme yoluyla başta
mülkiyet hakkı olmak üzere temel hak ve özgürlüklere müdahalede uyulması
gereken önemli bir ilke olarak kabul edilmektedir. İlke vergilendirme
yetkisinin aşırı ölçüde kullanılmasını önlemek amacıyla, bu yetki üzerinde
marjinal bir sınırlama aracı olarak değerlendirilmektedir40.
Vergi hukukunda ölçülülük ilkesi, vergi politikası kapsamında
getirilen düzenlemeler ve alınan tedbirlerle ulaşılmak istenen amaçlar
arasında makul bir ilişkinin bulunması olarak tanımlanabilir41. Amaç kamu
harcamaları için gelir elde etmek ve başvurulan araç vergi ise, temel hak ve
özgürlüklerin vergilendirme yoluyla sınırlandırılmasında ölçülülük denetimi
yapılırken, kullanılan vergi aracının gelir elde etme amacına elverişli, bu
amaç için gerekli ve orantılı olup olmadığına bakılması gerekmektedir42.
Verginin kamu harcamalarının finansmanında “elverişli-uygun” ve “gereklizorunlu” bir araç olduğuna kuşku yoktur. Çünkü günümüzde kamu
harcamaları için en doğal ve kabul edilir (olağan) kaynak vergidir. Bu
nedenle, vergi hukukunda ölçülülük denetiminde esas itibariyle “orantılılık”
alt ilkesi bakımından değerlendirmeler yapılması gerekmektedir. Diğer bir
ifadeyle, kamu harcamalarının finansmanı için vergi toplamak şeklindeki
amaç ile vergi borçlularının temel hak ve özgürlüklerine yapılan
müdahalenin ağırlığı arasında bir orantının hangi şartlarda oluşmuş
sayılacağı hususu üzerine odaklanılmaktadır.
37

“…Genelde, Devlet gelir ve giderlerinin söz konusu olduğu her alanda vergi ilişkisi doğal
bir sorundur. Vergi düzenlemeleri hemen hemen tüm hak ve özgürlükleri ilgilendirip
etkileyen yasama işlemleridir. Devletin, akçalı olanaklarının en önemli kaynağı olmak
yönünden vergi, bu hak ve özgürlükleri kullanma ve bunlardan yararlanmayı, tümüyle ya
da bir bölümüyle olanaklı ya da olanaksız kılar…” Ay.M. 07.11.1989 gün ve E. 1989/6, K.
1989/42 (RG. 06.04.1990 – 20484).
38
Çağan, s. 165; Öncel/Kumrulu/Çağan, s. 43-44.
39
Öncel/Kumrulu/Çağan, s. 44.
40
Tekbaş, s. 232.
41
Karakoç, Genel Vergi, s. 1015.
42
Başaran-Yavaşlar, Sınır, s. 189.
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Anayasa’nın 13’üncü maddesinde ifadesini bulan ölçülülük ilkesi,
sınırlama amacına (gelir elde etme) hangi ölçüde sınırlama (orantılılık) ile
ulaşılabileceğini tespit etmeye yaradığından, vergi hukukunda ölçülülük
yükün ağırlığı ile ilgilidir. Yüklenebilecek vergisel yükün ağırlığı
Anayasa’da “mali güç” (Any.m.73) olarak belirlendiğinden, vergi
hukukunda ölçülüğün “mali güç” ölçütüne denk geldiği söylenebilir43.
Dolayısıyla mali gücü aşan vergisel yükler, ölçüsüz kabul edilmelidir. Mali
güç ölçütünün, ölçülülük ilkesinin gerçekleştirilmesine elverişli olmadığı
yönünde görüş44 bulunmakla birlikte, kanaatimizce vergi yükü getiren
normlarda ölçülülük ve öze dokunma yasağı yönünden anayasaya uygunluk
denetimi yapılmasına olanak sağlayan başka bir ölçüt “şu an itibariyle”
mevcut değildir. Mali güç ölçütü düşünülmediğinde veya ölçülülükten
tamamen farklı bir ilke olduğu düşünüldüğünde, kamu geliri elde etmek
amacıyla yapılan vergisel müdahalenin orantılı olup olmadığının tespitinin
yapılması pek mümkün görünmemektedir. Dolayısıyla ölçülülük denetiminin
mali güç dikkate alınarak yapılması ve mali gücü aşan veya dikkate almayan
müdahalelerin ölçüsüz olduğunun kabulü gerekmektedir.
Anayasa Mahkemesi’nin vermiş olduğu kararlarda, vergi hukukunda
ölçülüğün kriterlerini açıkça saptadığını ya da ölçülülük ilkesi ile mali güç
arasında açıkça bir bağ kurduğunu söylemek mümkün değildir. Anayasa
Mahkemesi vermiş olduğu bir kararında (ekonomik denge vergisine ilişkin),
kanun hükmünü öze dokunma yasağına ve mali güç ilkesine vurgu
yapıldığını düşündüren gerekçelerle denetlemiş ve bu yönden Anayasa’ya
bir aykırılık tespit etmemiştir45. Diğer bir kararında, vergiye ilişkin kanun
hükmünün mali güç nazara alınmaksızın düzenlenmesinin, vergi yükünü
ağırlaştırdığı gerekçesiyle sözkonusu hükmü iptal etmiş, ancak iptal

43

Bu hususta bkz. Yaltı/Özgenç, s. 84; Saban, Vergi Hukuku Okumaları, s. 13. Ayrıca bkz.
Tekbaş, s. 232.
44
Başaran-Yavaşlar, Sınır, s. 193-194.
45
“…İtiraz gerekçesinde, geçmiş döneme ilişkin matrah üzerinden gelir vergisi alındıktan
sonra aynı matrahtan %10 oranında ekonomik denge vergisi alınmasının mükerrer bir
vergilendirme olduğu, mükellefin ödeme gücünü aşan ölçüde yük getirdiği belirtilmektedir.
/ Yükümlünün ödeme gücünü aşan ölçüde yük getirildiği savını hukuk devleti ilkesi
yönünden değerlendirirken, getirilen yükümlülüğün ağırlığına bakmak gerekecektir.
Getirilen yükümlülüğün ağırlığı temel hak ve özgürlükleri kullanılmaz hale getiriyorsa,
Anayasa'ya aykırılıktan söz edilebilir. / Ekonomik denge vergisi, vergi yükü olarak gelir
vergisine ek % 10 oranında yükümlülük öngörmektedir. Bunun, temel hak ve özgürlükleri
kullanılmaz ağırlıkta ve kişinin ödeme gücünü aşan ölçüde yük getirdiği söylenemez…”
Any.M. 06.07.1995 gün ve E. 1995/6, K. 1995/29, (RG. 10.02.1996 – 22550).
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gerekçesinde Anayasa’nın 13’üncü maddesine dayanmamıştır46. Anayasa
Mahkemesi, bu kararlarında vergi hukukunda ölçülüğün kriterinin mali güç
olduğunu açıkça ifade etmemesine rağmen, Mahkeme’nin aksi yönde bir
düşüncede olduğunu söylemek de mümkün değildir. Mahkeme’nin ölçülülük
ilkesi yönünden yapmış olduğu değerlendirmeyi Anayasa’nın 2’nci
maddesindeki hukuk devleti ilkesine ve Anayasa’nın 73’üncü maddesindeki
mali güce dayandırması, kanaatimizce, Mahkeme’nin ölçülülükle mali gücü
farklı algıladığını değil, sadece Mahkeme’nin ölçülüğü aynı zamanda hukuk
devletinin bir gereği olarak gördüğünü göstermektedir. Kaldı ki Anayasa’nın
13’üncü maddesinde sınırlamanın sınırı olarak gösterilen ölçülülük ilkesi,
kaynağını hukuk devletinden ve temel haklardan almakta olup47, anayasal
vergilendirme ilkelerinin çoğuyla bağlantısı kurulabilecek kadar geniş
içeriğe sahip ilkedir.
Ölçülülük ilkesinin, sadece vergi yükü getiren kanun hükümlerinin
konulması aşamasında değil, vergilendirme sürecinin her aşamasında ve
hatta vergi yargılaması hukukunda temel hak ve özgürlüklere müdahale
niteliği taşıyan kanun hükümlerinin konulmasında ve bu hükümlerin
uygulanmasında dikkate alınması gereken bir ilke olduğunu ayrıca belirtmek
gerekir48. Bu açıdan verginin oranı veya miktarı değerlendirirken ölçülülük
kriteri olarak mali güç ölçütünün dikkate alınması mümkünken, temel hak ve
özgürlüklere vergisel müdahale niteliği taşıyan diğer hükümlerin anayasaya
uygunluk denetiminde mali güçten ayrı başka ölçütlerin kullanılması
mümkündür. Bu açıdan Anayasa Mahkemesi’nin yurtdışı çıkış yasağına
ilişkin vermiş olduğu karar oldukça önemlidir. Mahkeme, vergi borcundan
ötürü yurtdışına çıkış yasağı uygulamasına ilişkin Pasaport Kanunu’nun
22’nci maddesi hükmünü iptal ederken, açıkça amaç (vergi borcunun tahsili)
ile araç (yurtdışına çıkış yasağı) arasındaki orantıya dikkat çekmiş ve

46

“…Öte yandan, Yasa'nın madde gerekçesinde, ek motorlu taşıtlar vergisine ilişkin hükmün
iptali nedeniyle ortaya çıkan ve uygulanmakta olan ekonomik program hedeflerini
tehlikeye düşüren gelir kaybının telafisi amacıyla düzenleme yapıldığı açıklanmakta ise de
bunun olağanüstü koşulların zorunlu kıldığı bir neden olarak kabulü mümkün
görülmemiştir. / Dava konusu düzenleme ile malî güç nazara alınmaksızın ve olağanüstü
bir durum da olmaksızın ikinci kez vergi tahakkuk ve tahsil edilmek suretiyle vergi yükü
araç sahipleri aleyhine ağırlaştırıldığından, 21. maddenin birinci fıkrası Anayasa'nın 2.,
10. ve 73. maddelerine aykırıdır, iptali gerekir.” Ay.M. 07.10.2003 gün ve E. 2003/73, K.
2003/86, (RG. 20.12.2005 – 26029).
47
Lang, in: Tipke/Lang, § 4 Rz. 209.
48
Bkz. ve karş. Karakoç, Genel Vergi, s. 1015-1016.
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yasağın vergi borcunun ödenmemesi durumunda hemen uygulanabilen bir
tedbir olmasını ölçüsüz bulmuştur49.
2. Ölçülülük İlkesi Bakımından Vergi Ziyaı Cezası
2.1. Genel Açıklama
Ölçülülük ilkesi, somut bir temel hak ve özgürlük sınırlamasının
amacı ile sınırlama aracı arasındaki ilişkinin denetlenmesini, hukuk
devletinin gerektirdiği rasyonel esaslara bağlayarak keyfi sınırlamaları
önleme fonksiyonuna sahiptir50. Bu bakımdan ölçülülük ilkesi, temel hak ve
özgürlüklere sınırlama getiren bütün alanlarda ve başvurulan bütün sınırlama
araçlarında dikkate alınması gereken bir ilkedir. Bu nedenle idarî yaptırım
uygulanmasını gerektiren fiiller için öngörülen yaptırımların da ölçülülük
ilkesi bağlamında anayasaya uygunluk denetimine tabi tutulması
mümkündür. Diğer bir ifadeyle ölçülülük ilkesi, sadece ceza hukuku
alanında değil, para cezası dâhil idarî yaptırım uygulanmasına olanak
tanıyan bütün hukuk alanlarında geçerli olan bir ilkedir51. Nitekim Anayasa
Mahkemesi kararlarında da ölçülülük ilkesinin cezai yaptırım gerektiren
bütün hükümlerde dikkate alınması gereken bir ilke olduğu, idarî yaptırırım
uygulanmasını gerektiren fiiller için öngörülen sınırlama aracının sınırlama
amacını gerçekleştirmek bakımından ölçülü olup olmadığının ortaya
49

“…Yurt dışı çıkış yasağında, vatandaşın yurt dışına çıkma özgürlüğünü sınırlamanın
amacı, vergi borcunun tahsilinin sağlanması, araç ise yurt dışına çıkışın yasaklanmasıdır.
Amaç ile araç arasında makul bir ilişkinin bulunduğunun söylenebilmesi için yurt dışına
çıkış ile vergi alacağının tahsilinin zorluğu veya olanaksızlığı arasında bağın varlığının
aranması gereği açıktır. Yasak, hiçbir koşul öngörmeksizin, hatta vergi borcunun tutarı
dahi belirtilmeden, vergi borcunun ödenmemesine bağlı olarak kendiliğinden uygulandığı
zaman amaç ile araç arasındaki makul ilişki ve denge ortadan kalkar. / Anayasa'nın 23.
maddesinde öngörülen sınırlama nedenleri ve bunlar arasında yer alan “vatandaşlık
ödevi” genel nitelikte, soyut bir kavramdır. Yasa koyucunun getireceği her sınırlayıcı
düzenlemede bu nedenleri somutlaştırması gerekir. Keyfiliğe varabilecek uygulamaları
önleyebilmek bakımından gerekli olan açıklık ve somutluk, sınırlamanın yasayla yapılmış
olarak kabul edilmesi için zorunludur. Aksi halde hukuk devletinin gerektirdiği belirginlik
karşılanmamış olur ve amaç-araç ilişkisini denetlemek güçleşir. İtiraz konusu kural, amaç
ve araçları açık, belirgin ve somut bir şekilde öngörmemiş, amaç ve araç arasında makul
ve uygun bir ilişki kurmayarak ölçülülük ilkesinin gereklerini yerine getirmemiştir. /
Açıklanan nedenlerle, itiraz konusu kural Anayasa'nın 2., 13. ve 23. maddelerine aykırıdır.
İptali gerekir.” Ay.M. 18.10.2007 gün ve E. 2007/4, K. 2007/81, (RG. 08.12.2007 –
26724).
50
Sağlam, s. 128.
51
Oğurlu, Ölçülülük İlkesi, s. 91; Sancakdar, s. 105; Ulusoy, s. 125; Erdinç, s. 252;
Katoğlu, s. 404.
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konulması gerektiği açıkça belirtilmektedir52. Mahkeme, cezaî düzenlemeler
konusunda kanun koyucunun geniş bir takdir yetkisine sahip olduğunu kabul
etmekle birlikte, ölçülülük ilkesinin bu yetkinin sınırını oluşturduğu, fiil ile
yaptırım arasında orantılılığın bulunmaması durumunda sözkonusu
düzenlemenin anayasaya aykırı olacağı düşüncesindedir53.
Ölçülülük ilkesi, vergi hukukunda sadece mali yükümlülüklerin
konulması aşamasında değil, vergilendirmenin tüm aşamalarında dikkate
alınması gereken bir ilkedir. Bu nedenle ilke, vergi ceza hukuku açısından da
geniş bir uygulama alanına sahiptir54. Vergi ceza hukukunda öngörülen
yaptırımların, ceza uygulaması yoluyla ulaşmak istenen amaçla orantılı
olması gerekir. Eğer hapis cezası veya idarî para cezası şeklinde uygulanan
vergisel yaptırım, amaçla orantılı değilse, diğer bir ifadeyle ceza muhatabı
açısından katlanılmaz bir yük oluşturuyorsa, ölçüsüz olarak
değerlendirilmelidir.
Uygulanan vergi cezalarının ölçülü olup olmadığı, Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi çerçevesinde de denetime tâbi tutulabilir. Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi’nin 7’nci maddesi ve buna ilişkin Mahkeme kararlarında
cezaların kanuniliği ilkesi belirtilmekle birlikte, cezaların orantılı ve ölçülü
olması gerektiğine ilişkin bir karara rastlanmamıştır. Para cezaları mülkiyet
52

53

54

“…Hak ve özgürlüklerin kullanılmasını engelleyen düzenlemeler, önleyen uygulamalar,
tümüyle geçersiz kılan oluşumlar, demokratik toplum düzeninin gerekleriyle bağdaşamaz.
Güdülen amaç ne olursa olsun, sınırlamalar, özgürlüğün kullanılmasını tümüyle ortadan
kaldıracak düzeyde ve ağırlıkta olamaz. Kamu yararı düşüncesine dayanan ceza yaptırımı
bile Anayasa'yla belirlenen ayrık durumlar dışında bir hak ve özgürlükten tümüyle ve
sonsuz yoksunluğu gerektiremez. Ancak belirli bir sınırlamayı getirebilir ki, bunun da
koşulları Anayasa'nın 13. maddesinde temel nedenler olarak sayılmıştır…” Ay.M.
07.11.1989 gün ve E. 1989/6, K. 1989/42 (RG. 06.04.1990 – 20484); “…Yasa koyucunun
idari yaptırıma konu eylemleri (kabahatleri) ve bu eylemler karşılığında uygulanacak
yaptırımları belirleme konusunda anayasal sınırlar içerisinde takdir yetkisi
bulunmaktadır. Ancak bu eylemler ile yaptırımlar arasında adil bir dengenin bulunması,
hukuk devleti ilkesinin bir gereğidir.” Ay.M. 09.06.2011 gün ve E. 2010/91, K. 2011/98,
(RG. 21.10.2011 – 28091).
“…Yasakoyucu, kamu düzeninin korunması amacıyla ceza hukuku alanında düzenleme
yaparken Anayasa’ya ve ceza hukukunun temel ilkelerine bağlı kalmak koşuluyla toplumda
hangi eylemlerin suç sayılacağı ve suç sayılan bu eylemlerin hangi tür ve ölçüde cezai
yaptırıma bağlanacağı konusunda anayasal sınırlar içinde takdir yetkisine sahiptir. Bu
yetki, idari yaptırımlar bakımından da geçerlidir. Bu bağlamda hukuk devletinde, ceza
hukuku alanında olduğu gibi idari yaptırımlara ilişkin düzenlemelerde de kuralların,
önleme ve iyileştirme amaçlarına uygun olarak ölçülü, adil ve orantılı olması gerekir…”
Ay.M. 29.12.2011 gün ve 2010/104, K. 2011/180, (RG. 19.05.2012 – 28297).
Bu yönde bkz. Candan, Temel İlkeler, s. 270; Şenyüz, s. 44; Karakoç, Genel Vergi, s.
1016.
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hakkını doğrudan etkilediğinden, idarî para cezalarında (vergi cezaları dâhil)
ölçülülüğü Sözleşme’nin Ek 1’inci protokolünde yer alan mülkiyet hakkı
çerçevesinde değerlendirmek mümkündür55. Protokolün 1’inci maddesi,
mülkiyet hakkının kullanılmasını/korunmasını ve mülkiyet hakkının
kullanımına getirilebilecek istisnaları düzenlemektedir. Buna göre, “Her
gerçek ve tüzel kişinin mal ve mülk dokunulmazlığına saygı gösterilmesini
isteme hakkı vardır. Herhangi bir kimse, ancak kamu yararı sebebiyle ve
yasada öngörülen koşullara ve uluslararası hukukun genel ilkelerine uygun
olarak mal ve mülkünden yoksun bırakılabilir./ Yukarıdaki hükümler,
devletlerin, mülkiyetin kamu yararına uygun olarak kullanılmasını
düzenlemek veya vergilerin ya da başka katkıların veya para cezalarının
ödenmesini sağlamak için gerekli gördükleri yasaları uygulama konusunda
sahip oldukları hakka halel getirmez”. Bu hükmüyle Sözleşme, mülkiyet
hakkının korunmasını esas almakta ancak devletlerin vergilerin ödenmesini
sağlamak amacıyla mülkiyet hakkına müdahale edebileceğini de bu hakkın
istisnası olarak kabul etmektedir. Vergilerin tahsilini güvence altına almak
ve sağlamak, vergi düzenine aykırılıkları önlemek ve yaptırımda bulunmak
amacıyla öngörülen vergisel düzenlemeler, “vergisel müdahale” kapsamında
değerlendirilmektedir56. Bu bakımdan sözleşmeye taraf devletlerin, verginin
ödenmesini sağlamak ya da vergi kanunlarına aykırı davranışları önlemek
amacıyla idari para cezası uygulamaları mümkündür. Ancak uygulanan
cezaların Sözleşme’ye uygun olduğunun söylenebilmesi için, mülkiyet
hakkının sınırlanmasına ilişkin esaslara uyulmuş olması gerekmektedir.
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında mülkiyet hakkına yönelen
vergisel müdahalelerin, kanuna dayanması, meşru bir amacının bulunması,
başvurulan araçla gerçekleştirilmek istenen amaç arasında bir orantılılık
ilişkisinin bulunması gerekir57. Vergi cezaları, kanuna ve vergi düzenini
bozan fiillerin önlenmesi meşru amacına dayanmakla birlikte, aynı zamanda
ölçülü de olmalıdır. Uygulanan vergi cezası, bireysel ve ağır bir yük
oluşturuyorsa58 ölçüsüz olarak kabul edilecektir.
2.2. Vergi Ziyaı Cezasının Amacı ve Cezaya İlişkin Hükümler
Vergi ziyaı kabahati, Devlet hazinesinin vergi kaybına uğratılması
sonucunu doğuran fillerle gerçekleşen ve yaptırımı vergi ziyaı cezası olarak
55

Demirbaş-Aksüt, s. 117.
Gümüşkaya, s. 107.
57
Gözübüyük/Gölcüklü, s. 423; Yaltı, Vergi Yükümlüsünün Hakları, s. 50; Gümüşkaya, s.
116.
58
Yaltı-Soydan, s. 105; Gümüşkaya, s. 150.
56
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öngörülen hukuka aykırılıklardır. Vergi Usul Kanunu’nun 344’üncü
maddesinde, Kanun’un 341’inci maddesinde yazılı hallerle vergi ziyaına
sebebiyet verilmesi olarak, ifade edilmiştir. Kanun’un 341’inci maddesine
göre ise “Vergi ziyaı, mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili
ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi
yüzünden verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesini veya eksik tahakkuk
ettirilmesini ifade eder. / Şahsi, medeni haller veya aile durumu hakkında
gerçeğe aykırı beyanlar ile veya sair suretlerle verginin noksan tahakkuk
ettirilmesine veya haksız yere geri verilmesine sebebiyet vermek de vergi
ziyaı hükmündedir” (m341/1-2). Vergi ile ilgili ödevlerin zamanında yerine
getirilememesi veya eksik yerine getirilmesi nedeniyle verginin zamanında
tahakkuk ettirilmemesi veya eksik tahakkuk ettirilmesi, kabahatin maddi
unsurunu oluşturmaktadır. Vergi ödevini yerine getirmeme, olumsuz bir
hareket (yapmamayı) ifade etmektedir. Bu hareketlerin sonucunda vergi,
ziyaı oluşuyorsa netice de gerçekleşmiştir59. Devlet hazinesinin vergi
kaybına uğramasını konu olan bir kabahat olduğundan, vergi ziyaı bir zarar
kabahati olarak nitelendirilmektedir60. Vergi ziyaı kabahatinin unsurları,
çalışmanın kapsamını ve amacını aştığından, sadece bu kadarına değinmekle
yetinmek istiyoruz.
Ceza hukuku ve kabahatler hukuku, hukukî değerleri korumak için
kanunlarda haksızlık teşkil eden fiillere yer vermekte ve bu fillerin
işlenmesini engellemek, yani hukukî değerleri koruma görevini
gerçekleştirmek için yaptırımlar öngörerek ve sözkonusu fiiller işlendiğinde
yaptırımları uygulayarak önleme amacını yerine getirmektedirler61. İdarî
yaptırımlar ise öncelikle, kişilere idare karşısındaki borç ve yükümlülüklerini
yerine getirmelerini hatırlatmayı ve böylece idarî düzeni sağlamayı
hedeflemektedir62. Vergi suç ve kabahatleri ile genel olarak amaçlanan, vergi
kanunlarının gereklerinin zamanında ve kurallara uygun olarak yerine
getirilmesidir63. Vergi ziyaı kabahati de dâhil vergi kabahatlerinin amacı,
vergi sisteminin hukukun öngördüğü şekilde yürümesini ve buna bağlı
olarak vergi geliri sağlanmasını gerçekleştirmektir64. Bu şekilde vergi
59

Saban, Vergi Hukuku, s. 496.
Öncel/Kumrulu/Çağan, s. 209; Karakoç, Vergi Ziyaı, s. 41; Şenyüz, s. 45; Karakoç,
Genel Vergi, s. 495.
61
Akbulut, s. 11.
62
Oğurlu, Yargısal Korunma, s. 37. Ayrıca bkz. Evren, s. 970.
63
Öncel/Kumrulu/Çağan, s. 209.
64
Kırbaş, s. 166; Başaran-Yavaşlar, Kabahat ve Yaptırımlar, s. 286; Taşdelen, s. 16;
Saban, Vergi Hukuku, s. 467-468; Öner, s. 140. “…Ceza siyasetinin konusu, hangi
eylemlerin suç olacağını ve suç olarak kabul edilen eylemlere ne tür ve miktarda ceza
verileceğini belirlemektir. Vergi suç ve cezalarında amaç, vergi yasalarının iyi biçimde
60
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kanunlarına uymakla yükümlü kimsenin hukuka aykırı fiili
cezalandırılmakta ve vergisel idarî düzene yönelik ihlâller önlenmeye
çalışılmaktadır65. Hatta vergi yükümlülüğünün, devletin diğer vergi
yükümlülerinden de vergiyi tahsil edeceğinin garanti altına alınması
durumunda katlanılabilir olduğu, bu nedenle vergi yükümlülerinin kanundan
doğan vergi yükünü taşımalarını sağlamak için devletin tüm uygun ve
gerekli araçları kullanmasının dürüst vergi yükümlülerinin yararına olduğu,
bu açıdan vergi suç ve kabahatlerinin vergi yükü dağılımının adil ve eşit
şekilde olmasını da koruduğu ifade edilmiştir66. Bu açıklamalar çerçevesinde
bakıldığında, vergi kabahatlerine ilişkin cezaların amacı, yaptırımların
caydırıcı etkisinden yararlanıp, vergisel alanda düzeni bozan davranışlarınfiillerin önlenmesidir. Bu bakımdan vergi kabahatlerine ilişkin cezaların
amacı gelir elde etmek değil, gelirin hukuka uygun bir şekilde elde
edilmesini önleyen davranışların engellenmesidir. Vergi cezalarının bu
niteliği Danıştay’ın bir içtihadı birleştirme kararında da açıkça
vurgulanmaktadır67.
Devlet, kanuna aykırı fiiller nedeniyle uğramış olduğu vergisel kaybı,
idarece tarhiyatlar yoluyla (VUK.m.29, 30, mük.30) ve gecikme faizi almak
suretiyle (VUK.m.112) zaten telâfi etmektedir. Uygulanan vergi ziyaı cezası,
kaybın telâfi edilmesinden ziyade, vergi kaybına yol açan kasıtlı veya kasıtlı
olmayan fiilleri önlemeyi amaçlamaktadır.
Vergi Usul Kanunu’na göre, “341 inci maddede yazılı hallerde vergi
ziyaına sebebiyet verildiği takdirde, mükellef veya sorumlu hakkında ziyaa
uğratılan verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası kesilir.
uygulanarak vergi borçlarının tespiti, zamanında ve eksiksiz ödenmesinin sağlanması,
böylece devletin gelir kaynaklarının güvence altına alınmasıdır.” Ay.M. 31.01.2007 gün
ve E. 2004/31, K. 2007/11, (RG. 18.05.2007 – 26526); “…Kamu giderlerinin
karşılanması, Anayasa’nın 73. maddesinde düzenlenen vergi ödevinin zamanında ve
eksiksiz yerine getirilmesi, yasaların etkinliğinin sağlanması için vergi suç ve cezalarına
yer verilmiştir.” Ay.M. 13.01.2011 gün ve E. 2009/21, K. 2011/16, (02.04.2011 – 27893).
65
Şenyüz, s. 45.
66
Bu yönde bkz. Seer, s. 221.
67
“…Diğer taraftan vergide amaç, kamu giderlerini karşılamak için kaynak sağlanmasıdır.
Vergi cezasında ise, vergi kanunlarına karşı işlenen fiil nedeniyle Devletin gördüğü zarara
eşit bir tazminat ya da zam almak değil, zararı aşan tutarda karşılık almak yoluyla faili
cezalandırmak ve ceza tehdidiyle söz konusu fiili önlemek amacı güdülmüştür. / … Bir defa
vergi cezası kamu giderlerini karşılamak üzere idarece tahsil edilen diğer bir ifadeyle
vergi karakteri taşıyan bir mali yüküm değildir. Vergi cezası, vergi kanunları hükümlerine
aykırı hareketleri önlemek için, bu tür davranışları cezalandırmak üzere kesilir.” Dş. İBK.
12.06.1980 gün ve E. 1977/1, K. 1980/2, (Danıştay Dergisi, S. 40-41, Yıl: 11, 1981, s. 69,
70).
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Vergi ziyaına 359 uncu maddede yazılı fiillerle sebebiyet verilmesi
halinde bu ceza üç kat, bu fiillere iştirak edenlere ise bir kat olarak
uygulanır.
Vergi incelemesine başlanılmasından veya takdir komisyonuna sevk
edilmesinden sonra verilenler hariç olmak üzere, kanuni süresi geçtikten
sonra verilen vergi beyannameleri için bu madde uyarınca kesilecek ceza
yüzde elli oranında uygulanır” (VUK.m.344).
Vergi Usul Kanunu’nun “Muhtelif Vergi Ziyaına Sebebiyet
Verilmesi” başlıklı 335’inci maddesine göre, “Vergi ziyaı cezasında cezayı
istilzam eden tek bir fiil ile başka neviden birkaç vergi ziyaa uğramış olursa
her vergi bakımından ayrı ayrı ceza kesilir”.
Cezalarda tekerrürü düzenleyen 339’uncu maddesine göre “Vergi
ziyaına sebebiyet vermekten veya usulsüzlükten dolayı ceza kesilen ve cezası
kesinleşenlere, cezanın kesinleştiği tarihi takip eden yılın başından başlamak
üzere vergi ziyaında beş, usulsüzlükte iki yıl içinde tekrar ceza kesilmesi
durumunda, vergi ziyaı cezası yüzde elli, usulsüzlük cezası yüzde yirmibeş
oranında artırılmak suretiyle uygulanır”.
Görüldüğü üzere Vergi Usul Kanunu’nda vergi ziyaına ilişkin
birbiriyle bağlantılı çok sayıda hüküm bulunmaktadır. Bu cezanın temel
şeklinin, ağırlaştırılmış şeklinin, tekerrür nedeniyle ceza artırımının ve
birleşme nedeniyle ayrı cezalar kesilmesinin, ölçülülük ilkesi bakımından
sıkıntılı sonuçlar doğurduğu ortadadır. Vergisini gecikme faiziyle birlikte
alan devletin, uygulamış olduğu bu cezaların, ceza amacını gerçekleştirmek
için elverişli, gerekli ve orantılı olup olmadığının incelenmesi
gerekmektedir.
Belirtilmelidir ki Vergi Usul Kanunu’nun vergi ziyaı cezasına ilişkin
hükmü, daha önce anayasaya uygunluk denetiminden geçmiş bir hükümdür.
Anayasa Mahkemesi, itiraz üzerine vermiş olduğu kararda, vergi ziyaı
cezasının hesaplanma şeklini Anayasa’ya aykırı bulmuş ve sözkonusu
hükmü Anayasa’nın 2’nci ve 38’inci maddelerine aykırılıktan iptal
etmiştir68. Ancak bu kararda cezanın ölçülü olup olmadığı ile ilgili herhangi
bir değerlendirme yer almamaktadır.

68

“…İtiraz konusu kuralda düzenlenen vergi ziyaı cezası, vergi, resim, harç ve benzeri mali
yükümlülük karakteri taşımayan, ancak vergi ziyaı suçu işleyenlere öngörülen bir
yaptırımdır. Bu durum gözetildiğinde cezanın hesaplanmasında esas alınacak olan
oranların yasayla belirlenmesi gerektiği kuşkusuzdur. / Kuralda, ziyaa uğratılan verginin
bir katına eklenecek olan cezanın hesaplanmasında esas alınacak olan gecikme faizi
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2.3. Vergi Ziyaı Cezasının Ölçülülük İlkesine Aykırı Yönleri
2.3.1. Cezanın (Bir veya Üç) Kat Olarak Uygulanması
Vergi Usul Kanunu’na göre, vergi ziyaı cezası kayba uğratılan
verginin bir katı olup, vergi kaçakçılığı oluşturan fiillerle (VUK.m.359)
vergi ziyaına yol açılması durumunda ceza ziyaa uğratılan verginin üç katı
tutarında kesilmektedir. Bu ceza miktarının bulunabilmesi için öncelikle
vergi ziyaının hesaplanması gerekmektedir. Bu miktar, zamanında tahakkuk
etmeyen veya eksik tahakkuk eden verginin bir misli (katı) olarak gösterilen
miktardır69.
Öncelikle belirtmek gerekir ki vergi ziyaı cezası, vergi kanunlarına
aykırı davranışların önlenebilmesi için “elverişli” bir araçtır. Bu bakımdan
cezanın ölçülülük ilkesinin alt ilkesi olan “elverişlilik” ilkesine uygun
olduğu söylenebilir. Ancak kesilecek cezanın kat olarak ve özellikle vergi
kaçakçılığına bağlı fiiller açısından verginin üç katı olarak belirlenmesinin
“gereklilik” ve “orantılılık” ilkeleri bakımından sorunlu olduğu açıktır.
Kabahatler Kanunu’nun genel gerekçesinde “İdarî nitelikteki para
cezası, bir uyarı (ikaz) fonksiyonu gördüğü gibi, kamu açısından oluşmuş
olan zararın giderilmesi amacına da hizmet edebilir. Bu nedenle, idarî para
cezasının mislî nitelikte olması mümkündür”70 şeklinde bir belirleme yer
almaktadır. Gerekçeye göre kamu açısından oluşan zararın tam olarak
tazmin edilmesi amacının gerçekleştirilmesi için kat ceza uygulanması
mümkündür. Devletin ziyaa uğratılan vergiyi, idare tarafından yapılan
tarhiyatlar yoluyla ve gecikme faizi de uygulamak suretiyle zaten alabildiği
dikkate alındığında, kat ceza uygulamasının vergi ziyaı cezası bakımından
hemen kabulü mümkün değildir. Bu bakımdan kat ceza miktarının cezanın
amacını gerçekleştirmek konusunda gerekli ve orantılı olup olmadığının
belirlenmesi gerekmektedir. Devletin, vergi alacaklarının tahsilini
güçlendirmek üzere mekanizmalar yaratması, meşru olmakla birlikte, bu
amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olandan fazlasına itibar ederek
malvarlığı haklarına müdahale etmesi ölçülü olarak kabul edilemez71.
oranının Bakanlar Kurulu tarafından ne zaman belirleneceğinin bilinmemesi ve bu
durumun sonuçta öngörülecek ceza miktarında belirsizliğe yol açacak olması,
Anayasa'nın, 38. maddesinde sözü edilen ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri
ancak kanunla konulur ve 2. maddesindeki “hukuk devleti” ilkelerine aykırılık oluşturur. /
Açıklanan nedenlerle, kural Anayasa'nın 2. ve 38. maddelerine aykırıdır. İptali gerekir.”
Ay.M. 06.01.2005 gün ve E. 2001/3, K. 2005/4, (RG.
69
Taşdelen, s. 202-203.
70
http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem22/yil01/ss840m.htm (Erişim. 15.09.2014)
71
Bkz. ve krş. Yaltı, Sorumluluğun Sınırı, s. 525.
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Kanaatimizce, vergisini faiziyle birlikte alan devletin ayrıca verginin bir katı
veya üç katı kadar ceza kesmesi, gerekli ve orantılı değildir72. Bu bakımdan
caydırma amacına ulaşmak için zaten aslı faiziyle tahsil edilen verginin bir
katı ceza kesmek gerekli olmadığı gibi orantılı da değildir. Ceza muhatabının
vergi kanunlarına aykırı davranmak suretiyle elde etmiş olduğu ekonomik
kazanım faiziyle birlikte geri alındığından, bundan sonrasında uygulanacak
cezanın ölçülü olduğunun söylenebilmesi, muhataba yüklenen yükün onun
nezdinde katlanılmaz ve ağır bir yük oluşturmamasına bağlıdır. Bu
bakımdan, vergi kadar veya verginin üç katı kadar bir para cezası
uygulanması, vergi yükümlü veya sorumluları bakımından katlanılmaz ve
telâfisi imkânsız sonuçlara yol açabilecek niteliktedir.
Vergi ziyaı cezasındaki ölçüsüzlük, özellikle cezanın üç kat
uygulandığı durumlarda daha da belirginleşmektedir. Üç kat vergi ziyaı
cezası, vergi ziyaına kaçakçılık oluşturan fiillerle yol açılması durumunda
uygulandığından, bu cezanın yanında ayrıca fiilin niteliğine göre değişen
ağırlıkta hapis cezası uygulanmaktadır73. Bu bağlamda sahte belge
düzenlemek veya kullanmak fiilini işleyen bir kimse, vergi aslı ve gecikme
faizi haricinde verginin üç katı kadar ceza ile muhatap olmakta ve ayrıca üç
yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktadır74. Böyle bir
72

Bu yönde benzer görüşler için bkz. Karakoç, Genel Vergi, s. 1017; Candan,
http://turgutcandan.com/ 2013/04/07/92/#_ftn1 (Erişim. 10.09.2014).
73
Hapis cezaları, Vergi Usul Kanunu’nun 359’uncu maddesinde, altı aydan üç yıla, üç yıldan
beş yıla ve iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası olmak üzere üç değişik kategoride
düzenlenmiştir. Anayasa Mahkemesi, kanun koyucunun, işlenen fiilin ağırlığını dikkate
alarak hürriyeti bağlayıcı ceza yanında idarî yaptırım da uygulanması yönünde düzenleme
yapmak konusunda takdir hakkına sahip olduğu düşüncesindedir. “…Yasa koyucu,
suçların niteliği, işlenme biçimi, içerik ve yoğunluğu, kamu düzenini ihlal derecesi ve
cezaların caydırıcılığı gibi nedenleri gözeterek, Anayasa ve ceza hukukunun temel ilkeleri
çerçevesinde, hangi eylemlerin suç sayılacağını ve bunlara verilecek cezaların tür ve
miktarını saptayabileceği gibi toplumsal sonuçları bakımından doğurduğu tehlikenin
ağırlığına göre, kimi eylemlere hürriyeti bağlayıcı cezalar dışında, idari yaptırımlar
uygulanmasını da öngörebilir…” Ay.M. 13.01.2011 gün ve E. 2009/21, K. 2011/16,
(02.04.2011 – 27893). Bu düşünce, kabul edilebilir olmakla birlikte ölçülülük ilkesi
yönünden denetim yapılmasına engel değildir.
74
Böyle bir uygulama, Kabahatler Kanunu’nun 15’inci maddesinin 3’üncü fıkrasında yer alan
düzenlemeyle de çelişir niteliktedir. Hükme göre, “Bir fiil hem kabahat hem de suç olarak
tanımlanmış ise, sadece suçtan dolayı yaptırım uygulanabilir. Ancak, suçtan dolayı
yaptırım uygulanamayan hallerde kabahat dolayısıyla yaptırım uygulanır”. Bir fiilin hem
kabahat hem de suç tanımına uygun düşmesi halinde suçtan dolayı cezaî yaptırım
uygulanacağının ve kabahatten dolayı idarî yaptırım uygulanmayacağının kabul edilmesi,
suçlar ile kabahatler arasında “non bis in idem” kuralının geçerli olduğunu göstermektedir.
(Kangal, s. 176). Düzenlemenin nedeni, suçun haksızlık içeriğinin kabahatin haksızlık
içeriğinden daha fazla olmasıdır. (Akbulut, s. 470). Doktrinde vergi kaçakçılığı suçu ile
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uygulama daha en baştan “elverişlilik” ilkesi bakımından eleştirilebilir.
İşlediği fiil nedeniyle, mali nitelikli bir ceza ile asla kıyaslanamayacak ve
kişi özgürlüğünden yoksun kalmayı gerektiren bir ceza ile muhatap olan bir
kimsenin, ödemek zorunda olduğu vergi aslının üç katı kadar bir idarî para
cezası ile cezalandırılması, cezanın önleme amacının gerçekleştirilmesi
açısından ne elverişli, ne gerekli ne de orantılıdır. Bu örnekte sahte belge
düzenleme veya kullanma fiili için hem hapis hem de vergi kaybından ötürü
üç kat cezanın uygulanabiliyor olması bir ölçüsüzlük, vergi kaybından ötürü
üç kat ceza uygulanması diğer bir ölçüsüzlüktür75. Hapis cezası alacak ve
özgürlüğünden yoksun kalacak kişi, üç kat vergi ziyaı cezasını ödeyebilecek
midir? Veya cezanın amacının gerçekleştirilmesi için, mutlaka faiziyle
birlikte tahsil edilen bir verginin üç katı ceza kesilmesi mi gereklidir?
Kanaatimizce bu sorulara verilecek cevap olumsuzdur. Verginin üç katı ceza
kesmeden, kişileri vergi ziyaı doğuran fiilleri işlemekten caydırmanın
mümkün olmadığı söylenemez.
Kat ceza uygulanması nedeniyle oldukça yüksek tutarlara ulaşan vergi
ziyaı cezaları, uygulamada ya hiç ödenememekte, ya uzlaşma yoluyla
cezanın önemli bir tutarından vazgeçilmesi suretiyle ödenmekte (kaçakçılığa
bağlı üç kat uygulaması hariç) ya da vergi affı niteliğindeki kanunlarla
tamamen veya kısmen ortadan kaldırılmaktadır. Örneğin, 6111 Sayılı
Kanun’un76 2’nci maddesinde, vergi aslının Kanun’da belirtilen oranda
faiziyle birlikte yine belirtilen tarihlerde ödenmesi durumunda vergi ziyaı
cezasının tamamının tahsilinden vazgeçileceği hükmü yer almaktadır. Vergi
affı niteliğindeki kanunlarda, genellikle affedilen yükümlülüğün vergi
cezaları olduğu dikkate alındığında, bu kadar yüksek tutarlı cezaların tahsil
edilemediği anlaşılmaktadır77. Ayrıca bu kadar yüksek cezalara rağmen,
vergi ziyaı kabahati arasındaki nitelik farkından (birinin sırf hareket suçu diğerinin neticeli
kabahat olmasından) ötürü tek bir fiile işlenmelerinin mümkün olmadığı yönünde bir görüş
bulunmasına (Candan, Temel İlkeler, s. 283; Taşdelen, s. 66) ve Vergi Usul Kanunu’nun
359’uncu maddesinin son fıkrası ile 340’ıncı maddesinin 2’nci fıkrası gereğince suç ve
kabahat için ayrı ceza uygulanmasına engel bulunmamasına rağmen, kanaatimizce
caydırıcılık amacının gerçekleştirilmesi açısından sadece suçtan dolayı hapis cezası
verilmesi yeterli olacaktır. Ayrıca ve hem de üç kat vergi ziyaı cezası uygulanması, hukuk
devleti ve ölçülülük ilkelerine aykırıdır.
75
Benzer bir değerlendirme, Vergi Usul Kanunu’nun 153/A maddesinde yer alan ve bazı
vergi suçlarını işleyenlerin duyurulacağı yani tehir edileceği yönündeki yaptırım için de
yapılmaktadır. Bu fiiller için hapis cezası yanında bir de teşhir cezasının öngörülmüş
olması, çeşitli gerekçelerle ölçülülük ilkesine aykırı olarak değerlendirilmektedir. Bu
hususta bkz. Baykara, s. 11 vd.
76
RG. 25.02.2011 – 27857 (1. Mük).
77
Vergi cezaları ödenebilir düzeye gelmediği sürece af düzenlemelerinin de bir ihtiyaç
olmaya devam edeceği yönünde bkz. Karakoç, Kesitler, s. 1202.
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vergi kaçakçılığı suçunda bir azalma meydana geldiğini söylemek de
mümkün değildir. Bütün bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere, bu kadar
yüksek tutarda kesilen ve ölçüsüz olan vergi ziyaı cezası, yükümlü veya
sorumluları caydırmaktan uzaktır. Tam tersine, ceza muhatapları zaten
ödenemeyeceği düşünülen bu cezalarla uğraşmak yerine, cezanın tahsilini
olanaksız hale getirmek için kanuna aykırı yolları (hileli tasarruflar) deneme
yoluna gitmektedir.
Vergi ziyaı cezasındaki ölçüsüzlük, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
açısından mülkiyet hakkı kapsamında sorumluluğu da gerektirecek
niteliktedir78. Gerçekten de uygulanan cezaların ulaşmış olduğu tutar ceza
muhatapları açısından bireysel ve ağır bir yük oluşturmakta, vergi
kanunlarına aykırı davranışların caydırılması amacı ile uygulanan araç (ceza)
arasında bulunması gereken “adil denge” kaybolmaktadır.
Kaçakçılığa iştirak eden kimseye, hapis cezası yanında (VUK.m.360)
yanında ayrıca bir kat vergi ziyaı cezası uygulanması da ölçülü değildir.
Çünkü vergi kaçakçılığı suçunda vergisel kazanım, esas itibariyle bu fiilleri
gerçekleştiren kimseler tarafından elde edilmekte ve bu durumun tespiti
üzerine de vergi aslı, faiziyle birlikte kendilerinden tahsil edilmektedir. Bu
bakımdan bu fillerin işlenmesine iştirak edenlerin hapis cezası yanında,
verginin bir katı kadar para cezası ile cezalandırılması, “elverişlilik” ilkesine
uygun görünse bile “gereklilik” ve orantılılık alt ilkelerine aykırıdır.
Kaçakçılığa iştirak edenler için öngörülen bir kat vergi ziyaı cezasının,
iştirak edenin suçun işlenmesinde menfaatinin bulunup bulunmamasından
ayrı düşünülerek uygulanması, bu ölçüsüzlüğü daha da derinleştirmektedir.
Kanaatimizce vergi kaçakçılığına iştirak için öngörülen hapis cezası
caydırma amacının gerçekleştirilmesi için yeterlidir.
Bütün bu sakıncaların giderilebilmesi açısından, vergi ziyaı cezasında
kat ceza uygulamasından vazgeçilmelidir. Bu açıdan, temel cezanın kayba
uğratılan verginin % 25’i, kaçakçılıkla vergi kaybına yol açılması
durumunda ise cezanın kayba uğratılan verginin % 50’si olarak
belirlenmesinin uygun olacağı ifade edilmiştir79. Kanaatimizce bu önerilen
oranlar, mevcut uygulamaya göre çok daha ölçülü olsa da vergi ziyaı
cezasına üst bir sınır çizilmesi halinde daha anlamlı olacaktır. Vergi
kaçakçılığına iştirak eden kimseye uygulanacak vergi ziyaı cezasının da %
78

Bu yönde değerlendirme için bkz. Demirbaş-Aksüt, s. 118. Yazar, değerlendirmesini üç
kat ceza kesilmesini gerektiren durumu (vergi kaçakçılığı) örnek vererek anlatmasına
rağmen, kanaatimizce bir kat ceza uygulaması da ölçülülük ilkesi bakımından Sözleşme’ye
aykırı değerlendirilebilir.
79
Öneri için bkz. Karakoç, Değerlendirme, s. 11.
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10 gibi bir orana düşürülmesi, ölçülülük ilkesi bakımından daha uygun
olacaktır80.
2.3.2. Ceza İçin Üst (Son) Bir Sınırın Bulunmaması
Mevcut uygulanan haliyle vergi ziyaı cezası için bir üst (son) sınır
bulunmamaktadır. Bu nedenle kayba uğratılan vergiye göre hesaplanan bir
kat veya üç kat vergi ziyaı cezası, hangi tutara ulaşırsa ulaşsın, vergi idaresi
tarafından kesilmek zorundadır.
Kabahatler hakkında genel kanun niteliğinde olan Kabahatler
Kanunu’nda, idari para cezaları için üst bir sınır yer almamaktadır81.
Kabahatler Kanunu’nun 17’nci maddesine göre, “(1) İdarî para cezası,
maktu veya nispi olabilir.
(2) İdarî para cezası, kanunda alt ve üst sınırı gösterilmek suretiyle de
belirlenebilir. Bu durumda, idarî para cezasının miktarı belirlenirken
işlenen kabahatin haksızlık içeriği ile failin kusuru ve ekonomik durumu
birlikte göz önünde bulundurulur”. Vergi ziyaı bakımından
değerlendirildiğinde, cezanın nispi olarak belirlendiği ve uygulanması
açısından vergi idaresine takdir yetkisi verilmediği görülmektedir.
Anayasa Mahkemesi, Kabahatler Kanunu’nun genel gerekçesinden
hareket ettiği izlenimi veren bir gerekçeyle idarî para cezalarında alt ve üst
sınır belirlenmesinin gerekli olmadığı yönünde bir karar vermiştir.
Mahkemeye göre, “…İdari para cezası, kabahat sayılan eylemin işlenmesini
önlemeye yönelik caydırıcılık fonksiyonu gördüğü gibi, kamu açısından
oluşmuş olan zararın giderilmesi amacına da hizmet etmektedir. Bu nedenle,
idari para cezasının alt ve üst sınırı gösterilmeden, nispi olarak belirlenmesi
mümkündür. / İtiraz konusu kuralda, Kurum tarafından verilecek idari para
cezasının, bandrolsüz veya etiketsiz satılan veya satışa arz edilen her cihaz
için cihazın satış bedeli kadar olduğu belirtilerek, cezanın üst sınırı
gösterilmeden, nispi olarak belirleneceği hükme bağlanmıştır. İtiraz konusu
80

Kabahatler Kanunu’nun 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrasında “Kabahatin işlenişine birden
fazla kişinin iştirak etmesi halinde bu kişilerin her biri hakkında, fail olarak idarî para
cezası verilir” düzenlemesi yer almaktadır. Vergi ceza hukukunda iştirak edilen fiil esas
itibariyle suç oluşturmasına rağmen, fiilin vergi ziyaına da yol açması nedeniyle, bu
hüküm gereğince de vergi kaçakçılığına iştirak eden kişiye idari para cezası uygulanması
mümkündür. Vergi kabahatleri bakımından iştirak hakkında bkz. Şenyüz, s. 243 vd.;
Taşdelen, s. 59-60.
81
Bunun, kanun koyucunun bilinçli bir tercihi olduğu ve kazüistik düzenlemeler gerektirmesi
nedeniyle ceza içeren özel kanunlara bırakıldığı yönünde bkz. Uğur, s. 205-206.

162

Yıldırım TAYLAR

kural ile Kuruma tanınan nispi idarî para cezası verme yetkisinin, kamuda
oluşan zararın giderilmesi yanında, caydırıcı olma amacını taşıdığı
anlaşılmaktadır. Bu düzenleme anayasal sınırlar içinde kanun koyucunun
takdirinde olup, bu konuda bir belirsizlik bulunmamaktadır…”82. Bu
gerekçe, kamunun uğramış olduğu zararın giderilmesi amacına hizmet eden
idari para cezaları açısından makul gibi görünse de kanaatimizce vergi aslı
ve gecikme faizi alındıktan sonra, diğer bir ifadeyle kamunun uğramış
olduğu zarar giderildikten sonra, vergi ve faizle birlikte uygulanan vergi
ziyaı cezası açısından kabul edilemez. Buna karşılık daha eski tarihli diğer
bir kararında ise nisbi olarak uygulanan cezanın çok yüksek rakamlara
ulaşması nedeniyle ölçüsüz hale geleceği ve bunun da anayasaya aykırılık
oluşturacağı gerekçesiyle itiraz konu hükmü iptal etmiştir. Mahkeme’ye
göre, “ Mükelleflerin vergi dairelerinde büyük güçlüklerle karşılaşmalarını
önlemek amacıyla vergilerini postane ve bankalar aracılığıyla ödemelerine
olanak sağlayan 41. maddenin 3418 sayılı Yasayla değişik itiraz konusu son
fıkrasında "tahsilatı yapan ilgili kuruluşların, bu görevleri süresinde yerine
getirmeyen sorumlularından, ödemeye konu amme alacağının %10'u
nisbetinde ayrıca ceza tahsil olunur" denilmektedir. / İtiraz istemine konu
kurala göre, tahsil edilen amme alacağını süresinde Merkez Bankası'na ya
da vergi dairelerine intikal ettirmeyen bankalarda veya postanelerde görevli
şube müdürlerinin tamamı, geciktirme süresine ve miktarına bakılmaksızın
%10 oranında idari para cezasına tabi kılınmaktadır. Aynı maddenin beşinci
fıkrasında ise tahsil edilen amme alacağının süresi içinde ilgili yerlere
intikal ettirilmemesi halinde tahsilatı yapan kuruluşlardan gecikme zammı
alınacağı belirtilmektedir. Bu fıkra ile amme alacağının geç intikal
ettirilmesi nedeniyle doğan zararın gecikme zammı alınmak suretiyle
giderilmek istendiği açıktır. Ancak, gecikme cezası ödeyen kuruluşların
amme alacağının geç ödenmesinde sorumluluğunu saptadığı görevlilere
rücu etme olanağı da bulunmaktadır. Bu durumda sorumlu görevlinin hem
gecikme zammını hem de %10 para cezasını birlikte ödemesi sonucu
doğmaktadır. Bu nedenle, tahsil edilen kamu alacağının süresinde ilgili
yerlere aktarılmasındaki gecikmeden dolayı, kamu alacağının yüzde onu
oranında idari para cezası öngörülmesi bu cezaların çok yüksek miktarlara
ulaşması sonucunu doğurabilecektir. Böylece yasa hükmü, sorumluları
ödeme güçlerini aşan, adaletli ve eylemle orantılı olmayan ölçüsüz bir
yükümlülükle karşı karşıya bırakmaktadır. Bu ölçütlerden yoksun olarak
konulan Yasa kurallarının Anayasa'nın 2. maddesinde sözü edilen hukuk
devleti ilkesine uygun olduğundan söz edilemez. Açıklanan nedenlerle, itiraz
82

Ay.M. 01.03.2012 gün ve E. 2011/22, K. 2012/31, (RG. 13.10.2012 – 28440).
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konusu kural Anayasa'ya aykırıdır”83. İncelenen kararlardan, Anayasa
Mahkemesi’nin vergi cezaları da dâhil olmak üzere idarî para cezaları
açısından üst sınır belirlenmemesinin, ölçülülük ilkesine uygun olup
olmadığıyla ilgili yaklaşımını net olarak tespit etmek mümkün değildir.
Nitekim incelenen ikinci kararda, kanun hükmü cezaların çok yüksek
miktara ulaşması nedeniyle iptal edilirken, cezaya üst bir sınır konulmasıyla
ilgili herhangi bir açıklama yer almamaktadır.
Vergi Usul Kanunu’nun vergi kabahatlerini düzenleyen bazı
hükümlerinde cezaların üst sınırı belirlenmiştir. Bu nedenle vergi ceza
hukukumuz kabahatlerde üst sınır yaklaşımına yabancı değildir. Örneğin,
tahsilât ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta
idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayan
kişilere uygulanacak nispi özel usulsüzlük cezası (2014 yılı için) 970.000
TL’yi84; fatura, gider pusulası, serbest meslek makbuzu ve müstahsil
makbuzu düzenlemeyen veya almayanlara uygulanacak % 10 oranındaki
nispi özel usulsüzlük cezasının yıllık toplamı (2014 yılı için) 97.000 TL’yi 85
geçememektedir.
Vergi Usul Kanunu açısından mehaz kanun niteliği taşıyan Alman
Vergi Usul Kanunu’nda (Abgabenordnung-AO) vergi ziyaı cezasına bir üst
sınır getirildiği görülmektedir. Alman Vergi Usul Kanunu’na göre, failin,
vergiyi büyük bir miktarda kayba uğratması veya hukuken haklı olmayan bir
vergisel avantajı edinmesi, vergi kaçakçılığı suçunun nitelikli hali olarak altı
aydan on yıla kadar hapis cezasını gerektirmektedir (AO § 370/3-1). Ancak
bu suçun oluşabilmesi kastın varlığına bağlıdır86. Buna karşılık, ağır bir
83

Ay.M. 23.03.2004 gün ve E. 2001/119, K. 2004/37, (RG. 21.07.2004 – 25529).
“Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince
düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayan mükelleflerden her birine, her
bir işlem için bu maddeye göre uygulanan cezalardan az olmamak üzere işleme konu
tutarın % 5'i nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir. Bu şekilde ceza kesilen mükellefler
hakkında üçüncü fıkra hükmü uygulanmaz.Ancak, bu fıkra uyarınca bir takvim yılı içinde
kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı 800.000 TL'yi (432 Sıra No.lu V.U.K Genel
Tebliği ile 1.1.2014'den itibaren 970.000 -TL) geçemez.” (VUK.mük.m.355).
85
“Verilmesi ve alınması icabeden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest
meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması veya düzenlenen bu belgelerde gerçek
meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi halinde; bu belgeleri düzenlemek ve almak
zorunda olanların herbirine, her bir belge için 10.000.000 liradan (1.1.2014'den itibaren
190 -TL) aşağı olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ
farkının % 10'u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir.
Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak tespit olunan yukarıda yazılı özel
usulsüzlükler için kesilecek cezanın toplamı 5.000.000.000 lirayı (1.1.2014'den itibaren
97.000 -TL) geçemez.” (VUK.m.353/1).
86
Seer, in: Tipke/Lang, § 23, Rz. 43.
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dikkatsizlikle (yüksek bir taksirle) vergi kaybına yol açılması ise, vergi
kabahati olarak düzenlenmiştir. Bu kabahat, en fazla 50.000 Euro’ya kadar
para cezası ile cezalandırılmaktadır (AO § 378/1-2)87.
Kanaatimizce vergi ziyaı cezasının ziyaa uğratılan vergi dikkate
alınarak nispi olarak belirlenmesi uygun olmakla birlikte, ceza açısından bir
üst sınır da tespit edilmelidir. Devlet ziyaa uğratılan vergiyi faiziyle birlikte
tahsil ettiğine göre, bundan sonra uygulanacak cezanın caydırıcılık-önleme
amacına hizmet etmesi gerekmektedir. Üst sınırı olmayan ve çok yüksek
miktarlara ulaşabilen bir ceza, hedeflenen caydırıcılık amacına ulaşılmasına
katkıda bulunmadığından elverişlilik, ceza muhatabının temel hak ve
özgürlüklerine en az dokunacak önlem olmadığından gereklilik, vergiyi
faiziyle ödemek durumunda olan muhataba ayrıca katlanabileceği bir yük
getirmediğinden orantılılık ilkelerine aykırıdır. Vergi ziyaı cezasına üst (son)
bir sınır getirilmek suretiyle de vergi ziyaına yol açan davranışların
engellenmesi mümkündür. Ancak belirtilmelidir ki bu üst sınırın tespiti çok
da kolay olmayacaktır. Kanun koyucunun yükümlü psikolojisini ve ceza
tutarlarının ekonomik caydırıcılık derecesini dikkate alarak bir üst sınır
belirlemesi, ölçülülük ilkesine uygun olacaktır.
2.3.3. Birleşme Hükümleri Nedeniyle Ayrı Ceza Uygulanması
Vergi Usul Kanunu’nun 335’inci maddesine göre “Vergi ziyaı
cezasında cezayı istilzam eden tek bir fiil ile başka neviden birkaç vergi
ziyaa uğramış olursa her vergi bakımından ayrı ayrı ceza kesilir”. Bu
hüküm gereğince, vergi yükümlüsü veya sorumlusunun tek bir fiili nedeniyle
birden fazla vergi açısından vergi ziyaı meydana gelmişse, her bir vergi
açısından ayrı vergi ziyaı cezasının kesilmesi gerekmektedir. Birden çok
vergi konulan hallerde bu vergiler için ayrı idarî düzen oluşturulmakta, vergi
konuları farklı belirlenmekte, tarh ve tahakkuk zamanları farklılaşmakta ve
dolayısıyla vergi ziyaı durumları da ayrı oluşmaktadır88. Bu çerçevede bir
fiilin gelir veya kurumlar vergisi, kurum veya gelir geçici vergisi ile katma
değer vergisini ziyaa uğratması halinde her bir vergi türü açısından ceza
kesilmesi, yasal bir zorunluluktur.
Fikri içtima, tek bir fiil ile birden fazla farklı suçun oluşmasına
sebebiyet verilmesidir. Türk Ceza Kanunu’nun 44’üncü maddesine göre,
“İşlediği bir fiil ile birden fazla farklı suçun oluşmasına sebebiyet veren kişi,

88

87
Ayrıntılı bilgi için bkz. Seer, s. 225 vd.
Taşdelen, s. 61.
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bunlardan en ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı cezalandırılır”. Fikri
içtimada ortada birden fazla suç bulunmasına rağmen, suç siyaseti
düşüncesiyle bu suçlar tek bir suç gibi kabul edilmektedir. Bu hükmün
dayanağı, kişinin işlemiş olduğu bir fiilden dolayı birden fazla kere
cezalandırılamayacağını ifade eden “non bis in idem” kuralıdır89. Fikri
içtima, her ihlâlin ayrı bir suç oluşturması ve ayrıca cezalandırılması
ilkesinin bir istisnası olarak kabul edilmektedir90. Ancak Vergi Usul
Kanunu’nda, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu hükümlerinden
farklı olarak91, bir fiil ile birden fazla vergi ziyaına yol açılması durumunda,
her vergi açısından ayrı vergi ziyaı cezasının uygulanacağı düzenlenmekte,
fikri içtima hükümlerinin uygulanması kabul edilmemektedir92.
Belirtilmelidir ki tek bir fiil ile birden fazla vergi ziyaına yol açılması
durumunda her vergi türü açısından ayrı vergi ziyaı cezası kesilmesine
olanak sağlayan hükmün (VUK.m.335), ölçülülük ilkesine doğrudan aykırı
olduğu savunulamaz. Vergi ceza hukukunda, kabahat ve suç siyasetinin bir
gereği olarak kanun koyucu, aynı türden bir fiil ile oluşan her kabahat
(sonuç) açısından ayrı ceza uygulanması yolunu tercih edebilir. Ceza tespit
ve tayin yetkisi kanun koyucunun takdirindedir. Ancak vergi ziyaına yol
açan fillerin birden fazla verginin uygulama alanına girdiği, vergi yükümlü
veya sorumlularına yüklenen ödevlerin birden fazla vergi türü açısından
geçerli olduğu, vergi ziyaı için öngürülen yaptırımın bizatihi miktar olarak
çok yüksek ve ağır olduğu dikkate alındığında, fikri içtima kurallarına aykırı
bir şekilde her vergi açısından ayrı ceza kesilmesi, bir ölçüsüzlük durumu
ortaya çıkarmaktadır. Örneğin, sahte belge kullanma fiili nedeniyle vergi
ziyaına yol açan vergi yükümlüsüne, gelir veya kurumlar vergisi, gelir veya
kurumlar geçici vergisi ve katma değer vergisi için ayrı üç kat ceza
89

Özbek/Kanbur/Doğan/Bacaksız/Tepe, s. 596.
Centel/Zafer/Çakmut, s. 502.
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Düzenlemenin Kabahatler Kanunu’nun 15’inci maddesinin 1’inci fıkrasında yer alan “Bir
fiil ile birden fazla kabahatin işlenmesi halinde bu kabahatlere ilişkin tanımlarda sadece
idarî para cezası öngörülmüşse, en ağır idarî para cezası verilir. Bu kabahatlerle ilgili
olarak kanunda idarî para cezasından başka idarî yaptırımlar da öngörülmüş ise, bu
yaptırımların her birinin uygulanmasına karar verilir.” hükmünün bir istisnası olduğu
söylenebilir. Bu yönde ayrıca bkz. Taşdelen, s. 61; Kangal, s. 176; Narter/Sarıcaoğlu, s.
83.
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Kırbaş, s. 175; Karakoç, Genel Vergi, s. 560; Öner, s. 147; Bilici, s. 118;
Narter/Sarıcaoğlu, s. 82. Saban’a göre, düzenleme fikri içtimaya yaklaşmakla birlikte
ondan farklı olup, tek bir fiil ziyaa uğratılan vergiler türü bakımından diğerinden farklı ise
suçlar arasından içtimadan söz edilemeyecektir. Bu nedenle kaç vergi açısından ziyaa
sebebiyet verilmişse o kadar vergi suçu işlenmiş sayılmakta ve her vergi bakımından ayrı
ceza kesilmektedir. (Saban, Vergi Hukuku, s. 486-487.
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uygulanmaktadır. Vergi türlerine ilişkin vergisel rejimin farklı olduğu, her
birinin farklı bir amaca hizmet ettiği ve bu nedenle her biri için ayrı ceza
uygulanmasının uygun olduğu yönündeki görüş savunulmaya değer olsa da
sonuçta kesilecek bütün cezaları ödeyecek kaynak (kişi, kurum veya
topluluk) tektir ve cezaların ulaşmış olduğu toplam miktar bu kaynağı
kurutabilecek niteliktedir. Bu durumun ölçülülük ilkesine aykırı olduğu ve
hatta hakkın özüne dokunduğu rahatlıkla söylenebilir.
Ayrı vergi ziyaı cezalarının uygulanmasının yarattığı ölçüsüzlüğün
giderilmesi bakımından şu önerilerin yapılması kanaatimizce mümkündür:
1) Eğer vergi ziyaı cezalarında kat cezasından vazgeçilerek cezaların
daha ölçülü ve caydırıcı olarak belirlenmesi durumunda, her vergi açısından
ayrı vergi ziyaı cezası uygulanmasına devam edilebilir.
2) Kabahatler Kanunu’nun 15’inci maddesinin 1’inci fıkrası hükmüne
benzer bir düzenleme yapılarak, en ağır vergi ziyaı cezasının kesilmesi
sağlanabilir. Vergi türlerinin farklı olması nedeniyle diğerlerinin yaptırımsız
kalmaması gibi bir endişe varsa, bu takdirde kesilen en ağır cezanın, diğer
vergiler açısından ölçülü bir yüzde dikkate alınarak arttırılması yoluna
gidilebilir.
3) Geçici verginin, izleyen yıl beyan edilip ödenecek gelir ve
kurumlar vergisinden mahsup edilmek üzere alınan bir vergi olduğu ve
teknik anlamda ayrı bir vergi türü olamayacağı dikkate alındığında, geçici
vergiye vergi ziyaı cezası uygulamasının yeniden gözden geçirilmesi
gerekmektedir.
2.3.4. Tekerrür Nedeniyle Cezanın Arttırılması
Tekerrür, bir suçtan mahkûm edilen kişinin mahkûmiyet kararının
kesinleşmesinden itibaren belirli bir süre içinde yeniden suç işlemesi durumu
olarak tanımlanmaktadır93. Türk Ceza Kanunu’nun 58’inci maddesinin 1’inci
fıkrasına göre “Önceden işlenen suçtan dolayı verilen hüküm kesinleştikten
sonra yeni bir suçun işlenmesi halinde, tekerrür hükümleri uygulanır. Bunun
için cezanın infaz edilmiş olması gerekmez”. Aynı maddenin 6’ncı fıkrasına
göre “Tekerrür halinde hükmolunan ceza, mükerrirlere özgü infaz rejimine
göre çektirilir. Ayrıca, mükerrir hakkında cezanın infazından sonra
denetimli serbestlik tedbiri uygulanır”. 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu,
tekerrür durumunu cezanın belirlenmesi aşamasında bir artırım sebebi olarak
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düzenlemişken, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu tekerrürü özel bir infaz
rejimi ve denetimli serbestlik tedbirinin uygulanabileceği bir durum olarak
düzenlemiştir94. Böylece 19’uncu yüzyıl ceza hukuku düşüncesine hâkim
olan klâsik suç teorisinin tekerrürü ceza artırım sebebi olarak kabul eden
yaklaşımı terkedilmiştir95. Tekerrürün cezalandırmanın genel ve özellikle
özel önleme amacının gerçekleşmesi bakımından yeterli olmadığı,
cezaevinde bulunan suçluların büyük çoğunluğunun mükerrir suçlular
olduğu, bu yönüyle tekerrürün bir cezalandırma amacı ve bu çerçevede
cezayı arttıran bir sebep olarak kabulünün doğru olmadığı gerekçeleriyle,
Türk Ceza Kanunu’nun tekerrüre ilişkin bu yeni yaklaşımının yerinde
olduğu savunulmaktadır96.
Kabahatler Kanunu’nda tekerrür kurumu ile ilgili genel bir düzenleme
yer almamaktadır. Bunun bilinçli bir tercih olduğu, nitekim hükümet
tasarısında yer alan düzenlemenin Adalet Komisyonu tarafından metinden
çıkarıldığı, kabahatin türüne göre daha kazüistik düzenlemeler gerektirmesi
nedeniyle konunun özel ceza kanunlarına bırakıldığı ileri sürülmüştür97. Bu
nedenle vergi kabahatlerinde tekerrür konusunda Vergi Usul Kanunu
hükümlerinin uygulanması gerekmektedir98.
Vergi Usul Kanunu’nun 339’uncu maddesine göre, “Vergi ziyaına
sebebiyet vermekten veya usulsüzlükten dolayı ceza kesilen ve cezası
kesinleşenlere, cezanın kesinleştiği tarihi takip eden yılın başından başlamak
üzere vergi ziyaında beş, usulsüzlükte iki yıl içinde tekrar ceza kesilmesi
durumunda, vergi ziyaı cezası yüzde elli, usulsüzlük cezası yüzde yirmibeş
oranında artırılmak suretiyle uygulanır”. Kanun’un bu düzenlemesi, cezanın
kesinleşmesini izleyen yılbaşından başlayarak iki ve beş yıllık süreler içinde
yeniden kabahat işlenmesini ceza artırım sebebi olarak kabul etmektedir. Fiil
ağırlaştıkça tekerrür nedeniyle arttırılacak ceza da çoğalmaktadır99. Tekerrür
hükmünün uygulanabilmesi için, ziyaa uğratılan verginin aynı türden olması
gerekmemekle birlikte100, ilk cezanın kesilmesini gerektiren kabahatle
tekerrür hali kabul edilen son kabahatin aynı türden olması şarttır101.
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Bkz. Artuk/Gökçen/Yenidünya, s. 880-882; Centel/Zafer/Çakmut, s. 597-598;
Öztürk/Erdem, s. 473-476; Özbek/Kanbur/Doğan/Bacaksız/Tepe, s. 676.
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Özgenç, s. 710.
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Özbek/Kanbur/Doğan/Bacaksız/Tepe, s. 677.
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Uğur, s. 205-206.
98
Taşdelen, s. 56.
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Öncel/Kumrulu/Çağan, s. 216.
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Öner, s. 150.
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Şenyüz, s. 235; Karakoç, Genel Vergi, s. 557; Taşdelen, s. 58. Üç kat vergi ziyaı cezası
kesilen durumlarda tekerrür hükümleri gereğince cezanın arttırılabilmesinin, ilk cezanın da
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Tekerrür hükümlerinin cezanın önceki tutarı dikkate alınmadan
uygulanması, kesilen ve kesinleşen düşük miktardaki ilk ceza nedeniyle,
sonraki cezanın çok yüksek rakamlara ulaşması gibi ölçüsüz bir sonucu da
doğurabilmektedir102. Belirtilmelidir ki Anayasa Mahkemesi, vergi
cezalarında tekerrür uygulamasının kanun koyucunun takdirinde olduğunu
belirterek, tekerrür nedeniyle vergi cezalarının arttırılmasında Anayasa’ya
aykırılık olmadığına karar vermiştir103.
Sonradan kesilecek vergi ziyaı cezasının tekerrür hükümleri nedeniyle
arttırılması, kanaatimizce, % 50 oranına bir ihtirazi kayıt koymak
kaydıyla104, doğrudan ölçülülük ilkesine aykırı bir uygulama olarak
değerlendirilemez. Ancak bir veya üç kat olarak kesilen ve aynı fiille farklı
türden vergilerin ziyaa uğratılması durumunda her vergi için ayrı kesilmesi
gereken vergi ziyaı cezası, % 50 tekerrür hükmünün uygulanması
durumunda katlanmakta ve cezada yer alan ölçüsüzlüğün daha da artması
sonucu doğmaktadır. Bu bakımdan bir kat kesilmesi gereken ceza bir buçuk
kat, üç kat kesilmesi gereken ceza dört buçuk kat olarak her bir vergi türü
bakımından ayrı ayrı uygulanmaktadır. Kanaatimizce kat olarak uygulanan
cezaların tekerrür nedeniyle % 50 oranında arttırılması, vergi kabahatlerinin
önleme amacından ziyade kamuya gelir sağlama amacına hizmet etmektedir.
Ölçülü ve caydırıcı olarak yeniden belirlenecek vergi ziyaı cezası, tekerrür
hükümleri uygulanmadan da amacın gerçekleşmesine hizmet edebilir. Bu
nedenle uygulamada da sorunlar çıkaran ve cezaların katlanmasını
sonuçlayan bu müessesenin kaldırılması seçeneği düşünülmelidir. Tekerrür
hükümlerinin kaldırılması durumunda, tekrar kabahat işleyenlerle bir kere
kabahat işleyenlerin aynı cezaya muhatap olacağı, bunun da cezanın
caydırıcı veya ıslah edici etkisinin kalmaması sonucunu doğurabileceği
yönünde bir görüş bulunmakla birlikte105, kanaatimizce, Türk Ceza Kanunu
kapsamında hapis cezaları bakımından bile artık cezada artırım sebebi olarak
uygulanmayan tekerrür kurumunun, parasal vergi cezaları bakımından
caydırıcı olma niteliği tartışmaya açıktır.

üç kat vergi ziyaı cezası olması şartına bağlanmasının uygun olacağı yönündeki görüş için
bkz. Karakoç, Genel Vergi, s. 556.
102
Bu sonucun ortadan kaldırılması için, tekerrür hükümlerinin uygulanması gereken cezanın
bir öndeki cezadan daha fazla artmaması şeklinde bir tavan getirilmesi yönündeki öneri
için bkz. Karakoç, Değerlendirme, s. 16; Karakoç, Kesitler, s. 1206; Bu yönde ayrıca bkz.
Çetinkaya, http://www.vmhk.org.tr/?p=2872 (Erişim. 10.09.2014).
103
Ay.M. 20.05.2010 gün ve E. 2009/51, K. 2010/73, (RG. 02.12.2010 – 27773)
104
Bu oranın ölçülülük ilkesine aykırı olduğu yönünde bkz. Karakoç, Kesitler, s. 1207.
105
Karakoç, Değerlendirme, s. 15.
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2.4. Konunun Pratik Uygulaması
Vergi ziyaı cezasının ölçülülük ilkesine aykırı yönlerinin net bir
şekilde görülebilmesi amacıyla bir örnek verilmesi uygun olacaktır.
Kurumlar vergisi yükümlüsü bir limited şirketin, 2012 yılının Aralık
ayında 100.000 TL. bedelli (katma değer vergisi hariç) sahte fatura temin
ettiğini, bu faturaları hem kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak
dikkate aldığını ve katma değer vergisini (% 18 genel oranlı) ilgili dönemde
indirim konusu yaptığını ve bütün bunların tekerrür süresi içinde
gerçekleştiğini varsayalım. Şirketin beyan 2012 yılının son dönem geçici
matrahı, 100.000 TL. olarak beyan edilmiştir.
a) Kurumlar vergisi bakımından (% 20): 20.000 TL. vergi aslı
tarhiyatı yanında 60.000 TL. (3 kat) vergi ziyaı cezası. Gecikme faizi
hesaplanmamıştır.
b) Kurumlar Geçici Vergi bakımından (% 20): Geçici vergideki %
10’luk hata payı dikkate alındığında (80.000 X % 20 = 16.000 TL.) 48.000
TL. (3 kat) vergi ziyaı cezası.
c) Katma değer vergisi bakımından (% 18): 18.000 TL. vergi aslı
yanında 54.000 TL. (3 kat) vergi ziyaı cezası. Gecikme faizi
hesaplanmamıştır.
d) Tekerrür hükümleri bakımından (% 50): Kurumlar vergisi için
30.000TL., kurum geçici vergisi için 24.000 TL., katma değer vergisi için
27.000 TL.
Örnekten anlaşılacağı üzere, ilgili kurumlar vergisi yükümlüsü
toplamda 38.000 TL. olarak elde etmiş olduğu vergisel avantajı gecikme
faiziyle birlikte zaten ödemektedir. Bunun dışında toplamda 243.000 TL.
vergi ziyaı cezası ile muhatap olmaktadır. Tekerrür hükümlerinin
uygulanmayacağı varsayılırsa toplam ceza 162.000 TL’ye ulaşmaktadır.
Kaçakçılık (sahte belge kullanma) fiili olmamış olsaydı vergi ziyaı
cezası bir kat olarak toplam 81.000 TL. olarak kesilecektir. Tekerrür
hükümlerinin uygulanmayacağı varsayılırsa toplam ceza 54.000 TL.
olacaktır.
Görüldüğü gibi her durumda ceza, toplamda ödenmesi gereken vergi
aslını çok aşmaktadır. Bu tabloda sözkonusu tutarların ölçülü olduğunu
söylemek mümkün değildir.

Yıldırım TAYLAR

170
Genel Değerlendirme ve Sonuç

Vergi, günümüzde kamu harcamaları için olağan en önemli kamu
geliridir. Verginin zamanında ve tam olarak tahsil edilmesi ise, devlet
tarafından oluşturulan vergisel düzenin en önemli amacıdır. Bu amacın
gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak ve ayrıca vergisel idarî düzene aykırı
davranışları önlemek bakımından, bu düzeni bozucu nitelik taşıyan bazı
filler kanun koyucu tarafından suç veya kabahat olarak düzenlenmiştir. Suç
veya kabahatler ve bunların yaptırımları yoluyla, bir yandan düzene aykırı
davranışların caydırılması ve düzenin hukuk kuralları çerçevesinde
sürdürülmesi, diğer yandan vergisini zamanında ve düzenli olarak ödeyen
vergi ödeyicilerinin sisteme sadık kalmasının sağlanması amaçlanmaktadır.
Para cezasını gerektiren kabahat niteliğindeki vergi ceza cezalarının,
bahsedilen amaçların gerçekleştirilmesi bakımından elverişli ve gerekli
olduğu açıktır. Bu cezalar yoluyla vergi yükümlüsü veya sorumlularına,
vergi ödemek noktasında idareye ve hatta bütün topluma karşı
sorumlulukları olduğu hatırlatılmakta ve sorumlulukların ihlâl edilmesi
durumunun hoş görülmeyeceği gösterilmektedir. Bu nedenle bir vergi
sisteminde para cezası şeklindeki idarî cezalar gereklidir ve bulunmalıdır.
Vergisel düzene aykırı davranışların para cezasıyla cezalandırılması,
şüphesiz ki ceza muhataplarının başta mülkiyet hakkı olmak üzere birçok
temel hak ve özgürlüğüne doğrudan bir sınırlandırma niteliğindedir. Bu
sınırlamaların hangi düzeye kadar hoş görülebileceğini, Anayasa hükümleri
belirlemektedir. Çalışmanın konusunu oluşturan ölçülülük ilkesi, temel hak
ve özgürlüklerin sınırlandırılmasının bir sınırı olarak, her geçen gün daha da
güncel hale gelen bir ilkedir.
Ölçülülük ilkesi genel olarak, bir temel hak ve özgürlüğün
sınırlandırılmasında başvurulan aracın sınırlama amacını gerçekleştirmeye
elverişli bulunması (amaca katkıda bulunması), amaç için gerekli (zorunlu)
olması ve araçla amacın ölçüsüz bir oran içinde bulunmaması (orantılılık)
anlamına gelmektedir. Bu açıdan ölçülülük ilkesinin elverişlilik, gereklilik
ve orantılılık olmak üzere üç alt ilkeden oluştuğu görülmektedir. Vergi ziyaı
cezasının, vergisel düzenin sürdürülmesi ve düzene aykırı fiillerin önlenmesi
bakımından “elverişli” olduğuna kuşku yoktur. Ancak uygulanan cezaların,
bu haliyle uygulanmalarının “gerekli” ve “orantılı” olup olmadığı hususu
tartışılırdır. Bu çerçevede vergi ziyaı açısından ölçülülük denetimi, daha çok
gereklilik ve özellikle orantılılık alt ilkeleri bakımından sözkonusu
olmaktadır.
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Vergi Usul Kanunu’na göre, vergi ziyaı cezası ziyaa uğratılan verginin
bir katı, kaçakçılık oluşturan fiillerle vergi kaybına yol açılması durumunda
ise verginin üç katıdır. Uğramış olduğu vergisel kaybı, idarece tarhiyatlar
yoluyla ve geçmişe dönük faiziyle birlikte alan devletin, ayrıca verginin bir
katı veya üç katı ceza kesmesi kanaatimizce ölçüsüzdür. Hukuka aykırı fiil
nedeniyle elde etmiş olduğu vergisel avantajı faiziyle birlikte ödemek
zorunda olan kişiye, ayrıca uygulanacak cezanın ölçülü olması, cezanın bu
kişi üzerinde ağır ve dayanılmaz bir yük oluşturmamasına bağlıdır. Verginin
bir kattı veya kaçakçılık filleri bakımından üç katı ceza uygulanması,
ölçüsüz ve muhatapları üzerinde telâfisi mümkün olmayan sonuçlara yol
açabilecek niteliktedir. Bu nedenlerle kanaatimizce vergi ziyaı cezasının kat
ceza olarak uygulanmasından vazgeçilmeli ve cezalar en fazla ziyaa
uğratılan verginin % 50’si olacak şekilde ölçülü olarak belirlenmelidir.
Vergi Usul Kanunu’nun, tek bir fiil ile birden fazla verginin ziyaa
uğratılması durumunda her vergi türü açısından ayrı ceza uygulanacağına
yönelik hükmü, vergi ziyaı cezasını ölçülülük ilkesi karşısında daha da
sorunlu hale getirmektedir. Bu hüküm gereğince her vergi türü için ayrı bir
kat veya üç kat ceza uygulanmakta ve toplam cezalar adeta dudak uçuklatan
tutarlara ulaşmaktadır. Vergi ziyaı cezası ölçülü bir düzeye indirildiği
takdirde ayrı ceza uygulaması sürdürülebilir. Kanaatimizce daha uygun bir
çözüm yolu olarak, en ağır cezayı gerektiren vergi ziyaından ötürü ceza
kesilmesi, ziyaa uğratılan diğer vergiler bakımından ise kesilen cezanın
belirli bir yüzdesi dikkate alınarak ceza artırımı yoluna gidilmesi seçeneği
düşünülmelidir.
Mevcut uygulamada vergi ziyaı cezasına ilişkin bir üst sınır
bulunmamaktadır. Bu nedenle ziyaa uğratılan vergi miktarına göre, vergi
ziyaı cezası üst bir sınır olmadan ulaşabildiği en yüksek tutara kadar
uygulanabilmektedir. Devlet ziyaa uğratılan vergiyi faiziyle birlikte aldığına
göre, bundan sonra uygulanacak cezanın caydırıcılık amacına hizmet etmesi
bakımından üst bir sınırı bulunmalıdır. Üst (son) bir sınırı bulunmayan ceza,
amaç için ne elverişli, ne gerekli ne de orantılıdır. Bu nedenle, vergi
yükümlüsü veya sorumlularının ceza psikolojisi ve ceza miktarlarının
caydırıcılık derecesi dikkate alınarak bir üst sınır belirlenmesi uygun
olacaktır.
Vergi Usul Kanunu’nun tekerrür hükmünün uygulanması
gerektiğinde, her vergi türü açısından ayrı uygulanan vergi ziyaı cezası % 50
oranında arttırılmakta ve bu hüküm nedeniyle cezalar katlanmaktadır.
Kanaatimizce vergi ziyaı cezasında tekerrürün caydırıcılık amacının
gerçekleşmesine etkin bir katkısı olduğu söylenemez. Türk Ceza Kanunu
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açısından hapis cezaları için bile artık ceza artırım sebebi olarak
uygulanmayan tekerrürün, vergi kabahatleri bakımından da kaldırılması veya
tekerrür nedeniyle arttırılacak cezaya sınır getirilmesi uygun olacaktır.
Vergi kaçakçılığına iştirak edenlere hapis cezası yanında ziyaa
uğratılan verginin bir katı kadar vergi ziyaı cezası kesilmesi gerekli ve
orantılı değildir. Caydırıcılık amacının gerçekleşmesi bakımından, iştirak
edenlere hapis cezası uygulanması kanaatimizce yeterlidir. Bu nedenle
iştirak eden kişiye uygulanan vergi ziyaı cezasının ya tamamen kaldırılması
ya da ziyaa uğratılan verginin % 10’u gibi bir tutara indirilmesi, uygun bir
çözüm gibi görünmektedir.
Son olarak, vergi hukukunun bir temel haklara müdahale hukuku
olduğu, kabahatlere uygulanan vergi cezalarının vergi yükümlüsü ve
sorumlularının başta mülkiyet ve çalışma hakkı olmak üzere temel hak ve
özgürlüklerini doğrudan sınırladığı ve cezanın son çare olması gerektiği
hususları unutulmamalıdır. “Ceza ne kadar yüksek olursa o kadar
caydırıcıdır” anlayışı, kanaatimizce geçerliliğini yitirmiş, eski bir anlayıştır.
Ağır, tahsil edilemez ve kişilerin ekonomik olarak silinmelerine yol açacak
cezalar yerine; ölçülü, caydırıcı ve ıslah edici cezalar tercih edilmelidir.
Ödenemeyen veya vergi affı niteliğindeki kanunlarla tahsilinden
vazgeçilmek zorunda kalınan cezalar caydırıcı olmadığı gibi, sürekli bir af
beklentisine de yol açmaktadır. Bu çerçevede, vergi ziyaı kabahatine ilişkin
cezalar da bir bütün olarak yeniden ele alınmalı ve cezalar daha adil,
caydırıcı ve ölçülü bir şekilde belirlenmelidir.
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VERGİ HUKUKUNDA CEZAYA DAİR GÜNCELLENEMEYEN
HUSUS: VERGİ KAÇAKÇILIĞINDA SUÇA KONU BELGE
Doç. Dr. Şafak Ertan ÇOMAKLI*
Yrd. Doç. Dr. Zülküf AYRANGÖL**

Özet
Türk vergi sistemi, kendi içinde genel nitelikte olan, Vergi Usul Kanunu
özelinde yapılandırılmış ve pozitif hukukta yasal şekilde ihdas edilmiştir. Sistemde
yer alan vergilere dair hususlar ise kendi kanunlarında belirtilmiştir. Buna karşılık
söz konusu vergilere ilişkin ortaya çıkabilecek mükellef kökenli sorunlara ise genel
kurallar itibariyle Vergi Usul Kanunu’nda yer verilmiştir. Bu sorunların en önemlisi
tarh edilmiş bir verginin ödenmemesi, az ödenmesi veya hiç ödenmemesi için
mükelleflerin hukuka aykırı çeşitli yollara başvurmak istemesidir. Bunların en
bilineni ve yaygını ise Vergi Usul Kanunu’nda yer alan "vergi kaçakçılığı" suçudur.
Kaçakçılık suçu Vergi Usul Kanunu 359 uncu maddede vücut bulmaktadır.
Bu suçun diğer vergi suçlarından farkı mükelleflerin devletin mali hükümranlığına
karşı gelmek istemesinden kaynaklanan davranışlarda bulunmasıdır. Ancak mevcut
vergi sistemimizde vergi idaresi genellikle hazineye gelir sağlamak kaygısından
dolayı “vergi kaçakçılığı” suçunu oluşturan unsurlara ilişkin kavramsal bir kargaşa
oluşturarak hem mükellef hem de yargı sistemini hukuka aykırı şekilde yanılgıya
düşürmektedir. Yani devlet kasası hukuka aykırı da olsa bir şekilde gelir elde
edebiliyorsa bu durum devletin üstün bir varlık olmasından dolayı sorgulanamaz
hale bürünmüştür.
Çalışmada “kaçakçılık” suçunun pozitif hukukta ki yeri anlatılacak olup; bu
suçun oluşmasında yer alan genel ve özel belgelerin neler olduğu ve Vergi Usul
Kanunu’nda yer almayan belgelerden yola çıkılarak mükellefe ceza verilip
verilmeyeceği Yargıtay kararları da esas alınarak açıklanmaya çalışılacaktır.
Anahtar kavramlar: Vergi, vergi suçu, vergi kaçakçılığı
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Abstract

Turkish Tax System is contracted in the context of Tax Procedural Code that
has general character. The other matters on tax that is included this system have
regulated relevant codes. In addition to this, the state has imposed tax in many areas
to enhance himself finance and legislated as a rule. On the other hand, the matter
that is originated from taxpayers are regulated in Tax Procedural Code as a general.
The most importance of this matter is to apply illegal ways to not pay partly or as
whole levied taxes. The most famous of them is evasion of tax that is located in Tax
Procedural Code.
The evasion of tax is regulated in article 359 of Tax Procedural Code. The
difference between this tax crime and others tax crimes that a taxpayer is to purpose
taxpayers disobey the fiscal sovereignty of the state. However in our existing tax
system, tax administration illegally misdirect both judicial system and taxpayers,
bringing uncertainty in related to the elements of tax evasion crime with the purpose
incomes of the National Treasury. In short, the unlawful incomes of state cause that
the state is transcendent and turn to unquestionable.
In the study, it is analyzed tax evasion crime in Turkish law. Also, it is
explained in the basis of the Supreme Court decisions what common and specific
documents that are used for committing are and whether it is punished or not on the
basis of the documents that are not located in Tax Procedural Code.
Keywords: Tax, tax crime, tax evasion

1. Kaçakçılık Kavramı
Kaçakçılık kelime anlamı olarak; “Bir devletin yasalarına karşı
gelerek yapılan ticaret” ve “Gizli olarak, sezdirmeden kaçırma işi” olarak
ifade edilmiştir (TDK; 2014). 1972 tarihli Ceza Yargılama Yöntemi Yasası
Terimlerine göre ise kaçakçılık tanımı şu şekilde yapılmıştır; “Vergi
vermeden, düzen kullanarak yasalarca alım satımı yasak edilen nesneleri
yurda sokma, yurttan çıkarma, gizlice alıp satma ve bundan bir kazanç
sağlama eylemi”dir. İktisat Terimleri Sözlüğünde ise kaçakçılık “Yasal
olmayan gizli yollardan ve herhangi bir vergi ödemeden ülke dışından
ülkeye mal sokulması” olarak tanımlanmıştır (İTS; 2004).
Tanımlara bakıldığında kaçakçılık Türkçe kullanımına göre “gizli” bir
olayın vuku bulduğu bir kavramsal yapıya bürünmektedir. Ayrıca “devletten
saklama” fiilinin vurgulandığı görülmekte ve bunların sonucunda “kanunlara
aykırı” davranılarak “kazanç sağlanması” üzerinde durulmaktadır.
Buna göre kaçakçılık tanımı yapılırken ana unsurlar aşağıda ki gibi
sıralanabilir;
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Gizleme, gizlilik fiilinin varlığı,
a) Gizliliğin devlete karşı yapılması,
b) Fiilin kanunlara aykırı olması,
c) Fiil neticesinde vergi ödenmemesi ve
d) Kazanç sağlanması.
Yukarıda sıralanan unsurlar dâhilinde lafzen kaçakçılık tanımını şu
şekilde yapmak mümkün olacaktır; “Devletin koyduğu kanunlara aykırı
şekilde, gizlilik içinde bulunarak yapılan faaliyetler sonucunda, vergi
ödenmemesi neticesini doğuran kazanç sağlayıcı davranışlardır”.
2. Genel Olarak Türk Hukukunda Kaçakçılık Tanımı
Türk mevzuatında kaçakçılık tanımını yapan pozitif hukuk
bulunmamaktadır. Bu hususta yalnızca kaçakçılık ile mücadele yollarının
gösterildiği ve fiillerinin tanımlandığı kanunlar bulunmaktadır.
Kaçakçılığa ilişkin başlıca kanun olarak 2007 tarih ve 5607 sayılı
“Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu” gösterilebilir. Bu ve benzeri kaçakçılık
fiillerine dair hususları içeren kanunlarda genel olarak “kaçakçılık fiilleri ve
yaptırımları ile kaçakçılığı önleme, izleme, araştırma usul ve esaslarına” yer
verilmiştir. Ancak 1928 tarih ve 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi
Müstahzarlar Kanununun 19 uncu maddesinde kanunun konuluş amacına
göre kaçakçılığa dair şöyle bir tarif yapılmıştır; “Memleket dışında yapılmış
müstahzarları ruhsatsız olarak ticaret amacıyla ithal etmek veya bunların
özelliklerini bilerek satmak veya satışa arz etmek veya sattırmak
kaçakçılıktır”.
Kaçakçılık Türk hukuk sisteminde özellikle gümrüklerle ve sınır
güvenliği ile ilişkilendirilerek ceza yapılandırılması üzerine tesis edilmiştir.
Buna göre suç örgütlerinin faaliyet alanına giren uyuşturucu kaçakçılığı,
göçmen kaçakçılığı, gümrük kaçakçılığı, insan ticareti, silah ve mühimmat
kaçakçılığı, akaryakıt ve sigara kaçakçılığı gibi çok çeşitli suç alanlarına
yönelik mevzuat oluşumuna gidilmiştir1. Yani kaçakçılık Türk hukuk
sisteminde sınır ihlalleri neticesinde ortaya çıkan durumlar ile

1

Sınır güvenliği açısından en önemli sorunlardan biri muhakkak kaçakçılıktır. Kaçakçılık
Türkiye’nin doğu ve güneydoğusunda en önemli geçim kaynağı hâline gelmiş ve bazı terör
örgütleri ile özdeşleşmiştir.
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ilişkilendirilmiştir. Aynı şekilde vergi kaçakçılığı suçuna dair ilgili kanunda
tanımlama yapılmamış yalnızca fiiller tanımlanmıştır.
3. Türk Vergi Hukukunda Kaçakçılık Suçu
Türk vergi hukukunda kaçakçılık suçu sınır ihlalleri veya güvenliğine
bağlı bir tanımlamaya dayanmamaktadır. Vergisel açıdan kaçakçılık suçu
vergi kanunlarında yer alan hukuka aykırı fiillere dayanılarak
oluşturulmaktadır2.
Genel olarak bakıldığında Vergi Usul Kanunu’nda kaçakçılık suçları
daha kapsamlı ele alınmıştır. Çünkü diğer kaçakçılık suçlarına ilişkin hukuka
aykırı fiiller neticesinde de vergi kaçağı doğacağından daha geniş bir
kapsama alanı oluşturduğu söylenebilir. Örneğin akaryakıt kaçakçılığına
ilişkin suç ve ceza ile göçmen kaçakçılığı farklı açılardan ele alınabilirken
her iki hukuka aykırı fiil neticesinde gelir elde eden kişiler ayrıca vergi
kaçakçılığı da işlemiş sayılabilirler3. Yani bir kişi akaryakıt kaçakçılığı
suçundan yargılanabilirken aynı zamanda söz konusu fiil neticesinde elde
ettiği gelirden dolayı vergi kaçakçılığı suçu ile de yüz yüze kalabilir.
Vergi hukuku bakımından “kaçakçılık” suçu ve cezasının Vergi Usul
Kanununun içinde düzenlendiği görülmektedir (VUK md. 359). Bu
bağlamda 5237 sayılı yeni Türk Ceza Kanununun etkilerine de değinmek
gerekir. Yeni TCK’nın yürürlüğe girmesinden sonra suç ve kabahatler
ayrıştırılarak farklı kategorilerde ele alınmışlardır. Bu durum Türk vergi
sistemine de yansımış ve Vergi Usul Kanunu’nda yer alan hukuka aykırı
fiillere ilişkin “suç” ayrımı yapılmıştır. Buna göre yaptırımları idari para
cezalarından oluşan bir grup hukuka aykırı fiil vergi kabahatleri olarak
yerinde bırakılmış; bazı fiiller ise içerik itibariyle yalnızca kısmi
değişikliklerle suç başlığı altında hapis cezası yaptırımlarıyla
değerlendirilmiştir. Vergi ile ilgili yükümlülüklerin yasaların öngördüğü bir
şekilde yerine getirilmemiş olması ile ilgili fiillerin bir bölümü, kamu düzeni
açısından sakıncalı görüldüğünden dolayı kaçakçılık kategorisine dahil
edilmiştir (Akdoğan, 2011:122).
2

Vergileme prensipleri ekonomik ve sosyal olmak üzere iki temel faraziyeye dayanmaktadır.
Bu konuda detaylı bilgi için bkz. Orhan Dikmen, Maliye Dersleri, 2. Baskı, Sermet
Matbaası, İstanbul, 1964, ss.225-239. Kanaatimizce kaçakçılık suçu ve yaptırımları
vergilemede ekonomik yaklaşımlardan ziyade toplumun devlet nezdinde oluşturduğu mali
sistemi tehdit ettiğinden dolayı sosyal yaklaşımlar çerçevesinde değerlendirilmelidir.
3
VUK Md. 9 vergiyi doğuran olayın kanunlarla yasak edilmiş bulunması mükellefiyeti ve
vergi sorumluluğunu kaldırmaz.
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Vergi ceza hukuku alanında önemli değişiklikler getiren (Çımat,
Armağan, 2011:230). 1998 tarihli 4369 sayılı kanunla yapılan değişiklikten
önce, Vergi Usul Kanunu’nun 344. Maddesinde idari nitelikte olan
kaçakçılık suçu ile ilgili hükümlere yer verilmiştir. Yapılan değişiklikle,
sadece vergi kaybına neden olmanın kaçakçılık olarak adlandırılmasının
doğru olmayacağı ve bunun mükellefler için çok ağır olduğu düşüncesinden
hareketle, kaçakçılık suçunun adı vergi kaybı olarak değiştirilmiştir
(Mutluer, 2008:301).Vergi sistemimizde suç ve cezaların nihai şekli tabloda
görüldüğü şekildedir.

Vergi Kabahatleri

Vergi Suçları

1) Vergi Ziyaı (Kaybı) Fiili

1) Kaçakçılık Suçları

2) Usulsüzlük Fiilleri

2) Vergi Mahremiyetini İhlal Suçu

2.1) Genel Usulsüzlük Fiilleri
2.1.1) I. Derece Usulsüzlükler

3) Mükelleflerin
Yapma Suçu

Özel

4)
Ekim
Sayım
Denetlememe Suçu

İşlerini
Beyanı

2.1.2) II. Derece Usulsüzlükler 5) Haysiyet ve Şerefe Tecavüz Suçu
2.2) Özel Usulsüzlükler
Bu duruma Vergi Usul Kanunu’nun Üçüncü Bölümünde yer alan
Suçlar ve Cezaları başlığı altında işaret edilmiştir. Bakıldığında Vergi Usul
Kanunu’nun 359. Maddesi ile Kaçakçılık Suçları ve Cezaları başlığı altında
suçun unsurlarına dair fiillerin sayılması ile cezaları da sıralanmıştır. Bu
bağlamda kaçakçılık suçunun maddi unsurunu oluşturan fiiller de yine aynı
maddede, üç grup halinde yer almıştır. Fakat vergisel açıdan kaçakçılık
suçunun tanımı 359. maddede yapılmamıştır.
Buna dair kavramsal tanımlama her ne kadar vergi ziyaı suçu ve
cezası başlığı altında “hazine kaybını” ifade eden bir biçimde yapılmış olsa
bile suçun yaptırımları bakımından ve neticeleri itibariyle 359. maddede yer
alan kaçakçılık suçuna dair bir izahat bulunmamaktadır. Bu nedenle adli bir
süreçte değerlendirilen kaçakçılık suçu vergisel bakımdan 359. maddede
yalnızca fiilleri, unsurları ve neticeleri itibariyle sınıflandırılmıştır.
Hürriyeti bağlayıcı ceza gerektiren vergi suçlarında suç sayılan fiilin
tespiti ve yaptırım uygulaması ceza mahkemelerinin görev alanındadır. Bu
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suçlarda vergi idaresinin suç duyurusunda bulunma veya mütalaa verme
(görüş bildirme) dışında inisiyatifi bulunmamaktadır (Öner, 2012:161).
Şöyle ki vergisel açıdan kaçakçılık suçu maddi anlamda hazinenin
parasal kaybından ziyade devletin oluşturmuş olduğu mali sistemi tehdit
eden fiillere yönelik cezaları içinde barındıran bir yapıda vücuda
getirilmiştir. Bu durum idari ve mali yaptırımların vergi kaçakçılığının
önlemede yetersiz kalacağı düşüncesiyle 1951 tarihli 5815 sayılı kanunla ruh
bulmaya başlamıştır (Oktar, 2011:339).
4. Vergi Kaçakçılığı Suçu ve Unsurları
Kaçakçılık suçu Vergi Usul Kanununda parasal vergi cezası dışında
hapis cezasıyla da müeyyideye bağlanmış temel vergi suçu kategorisindedir
(Uluatam ve Methibay, 2001:217). Bu suç ve cezalarına ilişkin hukuksal
yapı VUK 359 uncu maddede hüküm altına alınmıştır. Bu maddeye göre;
a) Vergi kanunlarına göre tutulan veya düzenlenen ve saklanma ve
ibraz mecburiyeti bulunan;
1) Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlar, gerçek
olmayan veya kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap
açanlar veya defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının
azalması sonucunu doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başka defter,
belge veya diğer kayıt ortamlarına kaydedenler,
2) Defter, kayıt ve belgeleri tahrif edenler veya gizleyenler veya
muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyenler veya bu belgeleri
kullananlar,
Hakkında on sekiz aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
Varlığı noter tasdik kayıtları veya sair suretlerle sabit olduğu halde, inceleme
sırasında vergi incelemesine yetkili kimselere defter ve belgelerin ibraz
edilmemesi, bu fıkra hükmünün uygulanmasında gizleme olarak kabul edilir.
Gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya
durumu mahiyet veya miktar itibariyle gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belge
ise, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgedir.
b) Vergi kanunları uyarınca tutulan veya düzenlenen ve saklama ve
ibraz mecburiyeti bulunan defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter
sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak
koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen
sahte olarak düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar, üç yıldan beş yıla
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kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gerçek bir muamele veya durum
olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belge, sahte belgedir.
c) Bu Kanun hükümlerine göre ancak Maliye Bakanlığı ile anlaşması
bulunan kişilerin basabileceği belgeleri, Bakanlık ile anlaşması olmadığı
halde basanlar veya bilerek kullananlar iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası
ile cezalandırılır.
371. maddedeki pişmanlık şartlarına uygun olarak durumu ilgili
makamlara bildirenler hakkında bu madde hükmü uygulanmaz. Kaçakçılık
suçlarını işleyenler hakkında bu maddede yazılı cezaların uygulanması 344.
maddede yazılı vergi ziyaı cezasının ayrıca uygulanmasına engel teşkil
etmez.
Genel olarak bakıldığında vergi kaçakçılığını suçu üç ana kavram
üzerine yapılandırılmıştır;
 Yanıltıcı belge oluşturmak ve kullanmak,
 Sahte belge düzenlemek ve/veya kullanmak,
 Kanuna aykırı olarak belgeleri basmak ve kullanmak.
Vergi Usul Kanunu 359. maddede düzenlenen bu suçlar genel
hatlarıyla ceza hukukundaki sahtecilik suçlarının türleridir. Özelde ise, özel
evrakta sahtecilik suçuna yaklaşmaktadır (Saban, 2006:249). Bakıldığında
bunlar aynı zamanda vergi ziyaı kabahatinin “ağır nitelikli” fiilleridir
(Şenyüz, 2012:229).
5. Vergi Kaçakçılığı Suçuna Konu Olan Belgeler
Çağdaş vergicilik, mükelleflerin tuttukları kayıtlar düzenine
dayanmaktadır. Vergi matrahının tespitinin dayanaklarını, vergi dairelerinde
tutulan kayıtlardan mükelleflerin tuttukları kayıtlara doğru kaydırmak ileri
bir vergileme tekniğinin ön şartıdır. Türkiye’de yükümlülerin, vergi
borcunun hesaplanması ile ilgili işlemlerini ve varlık durumlarını kaydetmek
yolundaki ödevleri çeşitli vergi kanunları bakımından ortak bir kanun olan
Vergi Usul Kanununda belirtilmiştir (Bulutoğlu, 1978:408).
Buna göre Vergi Usul Kanunu 359. maddesinde vergi kaçakçılığı
suçunun her türlü belge, defter ve kayıtla işlenemeyeceği hüküm altına
alınmıştır. Bu durum ilgili maddede şu şekilde açıkça ifade edilmiştir; “Vergi
kanunlarına göre tutulan veya düzenlenen ve saklanma ve ibraz mecburiyeti
bulunan defter kayıt ve belgeler…”Görülmektedir ki vergi kaçakçılığı
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suçunun hukuken vuku bulması için vergi kanunlarına göre tutulan veya
düzenlenen ve saklanma ve ibraz mecburiyeti bulunan defter, kayıt ve
belgelerde kanun hükmünde işaret edilen hukuka aykırı eylemlerin
gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Çünkü vergi kaçakçılığı ile ortaya çıkan devletin mali sistemini tehdit
ve bozma girişimi ancak devletin mali sisteminde yer alan defter, belge ve
kayıtlarla gerçekleştirilebilir (Çomaklı, 2014).
Buna göre ceza hukuku açısından suçun varlığının o suçla ilgili olarak
kanunda açık bir şekilde gösterilmiş kanuni tipin varlığına gereksinim
duyulduğuna göre; kaçakçılık suçunun oluşması için de vergi kanunlarına
göre tutulan veya düzenlenen ve saklanma ve ibraz mecburiyeti bulunan
defter kayıt ve belgelerin varlığı zorunludur.
Bu bağlamda Vergi Usul Kanunu’nda belge olarak düzenlenmesi
mümkün ve kaçakçılık suçunun unsurunu teşkil edecek belgeler aşağıda ki
gibidir;
- Fatura (VUK 229 vd.),
- Perakende satış vesikası, yazarkasa fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti
(VUK 233),
- Gider pusulası (VUK 234),
- Müstahsil makbuzu (VUK 235),
- Serbest meslek makbuzu (VUK 236 vd.),
- Ücret bordrosu (VUK 238),
- Taşıma irsaliyeleri, yolcu listeleri, günlük müşteri listeleri (VUK
240. Md.) olarak sıralanmıştır.
Mükelleflerin belge düzenleme, alma ve vermelerine ilişkin
yükümlülükleri Vergi Usul Kanununun ikinci kitabının üçüncü kısmında,
227-242 nci maddelerinde; belgelerin muhafaza ve ibraz yükümlülüğü de
253, 254 ve 256 ncı maddelerinde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir (Şükrü
Kızılot ve Zühal Kızılot, 2009:44).
Yukarıda işaret edilenlerin dışında Vergi Usul Kanununun mükerrer
257 nci maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak yapılan
düzenlemelerle, bazı belgelerin basımında disiplin sağlanmış ve Vergi Usul
Kanununda düzenlenmesi zorunlu belgeler kapsamına alınmıştır. Düzenleme
zorunluluğu getirilen bu belgeler aşağıda ki gibidir (Şükrü Kızılot ve Zühal
Kızılot, 2009:44);
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- Ambar tesellüm fişi,
- Adisyon,
- Reçeteler,
- Adisyon tipi perakende satış fişi,
- İrsaliye faturası,
- Döviz alım satım belgesi,
- Banka dekontları veya hesap bildirim cetvelleri (ekstreler), işlem
sonuç formları, sigorta poliçesi ve zeyilnameler, sigorta komisyon gider
belgesi ve ikrazatçılar tarafından kullanılan ödünç sözleşmeleri.
Burada dikkat edilmesi gereken husus Vergi Usul Kanunun belgeleri
isim isim sayması ve saymadığı belgeler için Maliye Bakanlığına yetki
vermesi ve ayrıca bunları da “diğer vesikalar” olarak adlandırmasıdır.
Söz konusu kanuna göre vergi kaybı haricinde meydana gelecek olan
hukuka aykırı fiiller neticesinde kaçakçılık suçunun oluşabilmesi için failin
bu kanunda yazılı belgeleri suçun unsuru olarak kullanmış olması
gerekmektedir. Buna ilişkin Vergi Usul Kanunu’nda yer alan “Vesikalar”
başlıklı madde hükmüne göre “Bu kanunda aksine hüküm olmadıkça, bu
kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere
ait olan kayıtların tevsiki mecburidir” (VUK md.227).
Yine aynı maddenin devamında “Bu Kanuna göre kullanılan veya bu
Kanunun Maliye ve Gümrük Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak,
kullanma mecburiyeti getirilen belgelerin, öngörülen zorunlu bilgileri
taşımaması halinde bu belgeler vergi kanunları bakımından hiç
düzenlenmemiş sayılır” hükmü yer almaktadır. Yani söz konusu belgelerin
şekil ve içerikleri de yine kanunda belirtilmiş ve sıralanmıştır.
Buna göre kaçakçılık suçunun unsurunu oluşturacak olan belgeler,
fatura, perakende satış vesikası, yazarkasa fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti,
gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu, ücret bordrosu,
taşıma irsaliyeleri, yolcu listeleri, günlük müşteri listeleri ve diğer
vesikalardır.
Örneğin damga vergisine konu edilebilecek bir sözleşme metninde
vergi kaybı doğuracak şekilde rakamsal değişikliğin yapılması veya damga
vergisi defterinin tutulmaması vergi ziyaı veya genel-özel usulsüzlük suçu
oluşturabilirken; sözleşme metni ile kaçakçılık suçunun oluşması kanunilik
ilkesi gereği mümkün görünmemektedir. Çünkü taraflar arasında yapılan
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sözleşme şekil itibariyle ve ruhu itibariyle özel bir belge sayılmaktadır. Bu
nedenle “kaçak sözleşme yapılmıştır” iddiası ile vergi kaçakçılığı suçunun
isnat edilmesi hukuka aykırı bir durum oluşturmaktadır. Söz konusu duruma
yargı kararlarında da işaret edilmektedir. Buna göre denebilir ki her vergi
sistemine ait her vergi kanununda kaçakçılık suçu işlemek mümkün
olmayabilir (Erginay, 1995:106). Verilmiş olan bir kararda “alıcı ve satıcı
arasında özel şekilde düzenlenen gayrimenkul satış senedinin resmi senet
olarak kabulüne imkân olmayıp vergiyi doğuran olay sayılamayacağı”
hüküm altına alınmıştır4. Çünkü herkes her şekilde alım ve satıma ilişkin
birçok evrak düzenleyebilir.
Başka bir yargı kararında ise “anılan liste ve söz konusu fatura
arasında oluşan çelişkinin nedeninin ortaya konulmasına yönelik hiç bir
araştırma yapılmadığı gibi, faturanın sahte olduğu yolunda bir tespitin de
bulunmadığı, sadece vergi dairesine bildirilen listeden hareketle aracın
kiralama faaliyetinde kullanılmadığı sonucuna ulaşılarak yapılan tarhiyatta
hukuki isabet görülmediği” hükmedilmektedir5.
Bu hususta kıyas yapılamayacağı da vergi hukuku ilkeleri ve
mevzuatına göre oldukça açıktır6. Buna dair yargı kararlarına bakıldığında;
“Vergilemeye ilişkin kurallar varsayım ve kanaate dayalı… vergileme
yapılmasını önlemeye yönelik düzenlenmiştir7”;
ve “İdari cezalar içinde geçerli olan, cezayı gerektiren fiilin tüm
unsurları tamam olmadan failin cezalandırılamayacağı yolundaki ceza
hukuku ilkesi gereğince de varsayım ya da kıyas yoluyla ceza uygulaması
olanağı bulunmadığından kesilen cezada isabet görülmemiştir”8.
Yani vergi hukukunun katı uygulanan prensibi olan kanunilik ilkesinin
gereği yargı kararlarıyla da desteklenerek Vergi Usul Kanunu’nda işaret
edilmeyen defter belge ve kayıtlara göre kaçakçılık suçu isnat
edilemeyecektir. Ayrıca belirtmek gerekir ki yargı kararlarında da sabit
olduğu üzere kaçakçılık fiiline ilişkin suçun tüm unsurları ile bir arada
olması yaptırımın uygulanması bakımından da bir zorunluluk halidir.

4

D.4.10.1.1978; E.1977/1196, K.1978/7
D. 3.D. 13.12.2011, 2009/445; 2011/7534
6
D. 4.D. 3.6.1998, 128/2379.
7
D.4.D. 27.4.2000, 4246/1817
8
D.3.D., 28.11.2000, 257/3903
5
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 Fiilin bütün unsurları bir arada gerçekleşmeden varsayım ya da
kıyas yoluyla ceza kesilemez…9
 cezai yaptırıma bağlanmış olan bir fiilin tüm unsurları ile oluşmuş
bulunduğu saptanmadıkça, faile ceza uygulanamayacağı yolundaki genel
ceza hukuku ilkesinin, idari cezalar için de geçerli olduğu…10
 Ceza kesebilmek için fiilin tüm unsurlarının tamam olması
gerektiği …11
Kaldı ki kanuni unsur vergi suç ve kabahatlerinde kanunilik ilkesinin
bir sonucudur. Yani burada idarenin kanuniliği ilkesi ön plana çıkmaktadır.
Bilindiği üzere İdarenin Kanuniliği İlkesi “idarenin işlem ve eylemlerini
kanunlara dayanarak yapması” dır.
Sonuç
Hukuka aykırı fiillerin suç sayılması ve bu aykırılığın ağırlık ve
niteliğine bağlı olarak farklı cezaların uygulanması doğaldır ve gereklidir.
Ancak, kanunilik ilkesi gereğince hangi fiillerin suç oluşturduğunun ve
bunları işleyenlere ne tür cezaların verileceğinin kanunlarda açık, net ve
tereddüte yer vermeyecek biçimde belirtilmesi gerekmektedir (Karakoç,
2004:101).
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 2. maddesine göre “kanunun
açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri
uygulanamaz” denilerek yine kanunilik ilkesine açık bir şekilde atıfta
bulunmuştur. Bu nedenle kanunda yer almayan ve kanuni şekle uygun
düzenlenmeyen ve öngörülen zorunlu bilgileri taşımayan belgeler suçun
konusuna dâhil edilemezler.
Vergi kaçakçılığı suçları münhasıran Vergi Usul Kanunu’na göre
muhafaza ve ibraz zorunluluğu olan defter kayıt ve belgelerle ilgilidir. Vergi
Usul Kanunu md. 227/3’te yer alan “…belgelerin öngörülen zorunlu bilgileri
taşımaması halinde, bu belgeler vergi kanunları bakımından hiç
düzenlenmemiş sayılır…” hükmü bu durumu doğrulamaktadır (Ok, 2002).
Yine aynı şekilde Yargıtay “sahte belge düzenlemek ve kullanmak suretiyle
kaçakçılık suçunun oluşabilmesi için suça konu olan belgelerin vergi
kanunları uyarınca tutulan veya düzenlenen ve saklanma ve ibraz
9

D.4.D.E.2008/800; K.2008/5855
D.3.D.E.1997/3369;K.1998/4588 ve D.4.D. E.1998/4001; K.1999/144;
11
D.4.D. E.2007/6067; K.2008/3357
10
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mecburiyeti bulunan belgelerden olması”nı suçun önkoşulu olarak
öngörmektedir.
Buna ilişkin Yargıtay 11. Ceza Dairesi, unsurları itibariyle oluşmayan
sahte fatura düzenleyip kullanmak suçu kabul edilip tarhiyat sonrası da
olduğu anlaşılan uzlaşmaya dayanılarak beraatına karar verilmesinin yasaya
aykırı olduğuna karar vermiştir12 (Parlar ve Demirel, 2002).
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III. OTURUM

VERGİLEME-DEMOKRASİ İLİŞKİSİ KAPSAMINDA VERGİYE VE
SİYASAL KATILIMA İLİŞKİN KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ
Prof. Dr. Muhlis BAĞDİGEN*
Arş. Gör. Seda YILMAZ**
Özet
Bireylerin seçmen ve mükellef olarak vatandaşlık ve vergi bilinci ile siyasal
sürece katılım sağlaması ve devletin de bu bilinçli katılım karşısında şeffaf ve hesap
verebilir bir yönetim ortaya koyabilmesi, demokrasinin sürdürülebilirliği açısından
önemlidir. Özellikle, vergi mükellefiyeti açısından beyan yoluyla vergilendirilen
mükelleflerin tevkifat yoluyla vergilendirilen mükelleflere göre vergi yükünü daha
fazla hissedecekleri varsayımı, demokratik yönetim sürecine diğerlerine nazaran
daha fazla müdahil olacakları beklentisini de beraberinde getirmektedir. Bu
bağlamda çalışma ile beyan ve tevkifat yoluyla vergilendirilen mükelleflerin vergiye
ve siyasal katılıma ilişkin algıları arasında farklılık bulunup bulunmadığı
araştırılmaktadır. Zonguldak, Bartın ve Karabük il merkezlerinde 620 kişiyle
gerçekleştirilen yüz yüze anket uygulaması sonrası elde edilen bulgular, ödenen
vergilerin demokratik yönetim sürecinde denetimi açısından beyan yoluyla
vergilendirilen mükelleflerin algılarının daha yüksek olduğu sonucunu ortaya
koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Demokrasi, Siyasal Katılım, Vergi Algısı, Vergi Bilinci
A COMPARATIVE ANALYSIS ON POLITICAL PARTICIPATION
WITHIN TAXATION-DEMOCRACY RELATION
Abstract
To maintain sustainability of democracy it seems crucial for both citizens and
taxpayers, with the awareness of being citizenship and tax consciousness, to
participate with political issues and government to act towards providing more fiscal
transparency and accountability. Especially with the assumption of that taxpayers
who are filling tax return feel more pressure of taxation than the taxpayers whose
*
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employer withholds taxes from their pay leads to more attendance for taxpayers
filling tax return than the others to participate in democratic decision making issues.
In this context, this study examines existence of the assumption to find out whether
any difference exists between the aforementioned two taxpayers on participation in
democratic decision making issues. The findings, obtained by face to face survey
conducted in Zonguldak, Bartın and Karabük cities with 620 people, indicate that
the taxpayers who are filling tax return have higher perception towards fiscal
accountability.
Keywords: Democracy, Political Participation, Tax Consciousness, Tax
Perception

1. Giriş
Temsili demokraside seçmenler, oy vererek seçtikleri temsilciler
aracılığıyla kamu harcamalarının miktarını, niteliğini ve dağılımını belirler.
Böylece, seçilen temsilciler vasıtasıyla siyasal karar alma sürecine
seçmenlerin katılımı dolaylı olarak sağlanmış olur. Seçmenlerin temsilciler
vasıtasıyla siyasal kararlarını verirken bu kararlarını etkileyen birçok faktör
olup, konumuz itibariyle bu faktörlerden birisi de seçmenlerin ödediği
doğrudan ve/veya dolaylı vergiler nedeniyle vergi mükellefi olmasıdır. Bu
bağlamda kamu harcamalarının finansmanını vergi ödeyerek üstlenen
seçmenlerin ödedikleri verginin hesabını siyasal mekanizmalar yoluyla
sorgulaması demokrasinin gereklerindendir.
Toplumda devlet ve vatandaş arasında maddi bir bağ olan vergiye
yönelik algı, vergi bilinci ve bu doğrultuda vatandaşlık bilincinin
oluşturulması, demokrasinin sağlıklı işlemesi açısından önemli olduğu kadar,
demokrasinin sağlıklı işlemesi de vergiye yönelik algının, vergi bilincinin ve
vatandaşlık bilincinin oluşturulması açısından bir o kadar önemlidir.
Dolayısıyla vergi ile demokrasi arasında karşılıklı ve bir o kadar da önemli
bir ilişkinin mevcudiyeti söz konusudur. Bu ilişkinin, bilhassa beyan yoluyla
ödenen ve dolayısıyla vergi yükünün daha yoğun hissedildiği vergi
mükellefleri nezdinde daha bariz olduğu bu çalışmanın temel varsayımıdır.
Ülkemizde dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payı
dolaysız vergilere göre oldukça yüksek olup, 2013 yılı genel bütçe vergi
gelirleri içerisinde bu oran yaklaşık %70 dolaylı vergi ve %30 dolaysız
vergiler şeklinde gerçekleşmiştir. %30 paya sahip dolaysız vergi gelirleri
gelir ve kazanç üzerinden alınan vergilerden oluşmakta olup, özellikle bu
oranın yaklaşık %20’si Gelir Vergisi (GV) gelirlerinden oluşmaktadır. Her
ne kadar GV beyan esasına dayalı bir vergi olsa da, gelirin unsurları arasında
yer alan ücret gelirleri daha ziyade tevkifat yoluyla yani kaynağında
vergilendirilmekte, ücret ödeyen ve vergi sorumlusu olan işveren ücretli
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adına bu vergiyi hesaplayıp, kişinin ücretinden mahsup ederek vergi
dairesine beyan edip ödemektedir. 2013 yılı itibariyle ücretler üzerinden
tevkifat yoluyla ödenen GV, toplam gelir vergisinin (genel bütçe vergi
gelirleri içinde %20 GV’nin %18’lik kısmını) %90’ını oluşturmaktadır.
Dolayısıyla, GV kapsamında elde edilen vergi gelirleri içerisinde payı
görece daha yüksek olan ücret gelirleri ağırlıklı olarak tevkifat yoluyla
vergilendirilmekte olup, ücretlilerin beyanname verme, belge toplama gibi
şekli ödevleri bulunmamaktadır.
Ücret gelirlerinin tevkif yoluyla vergilendirilmesi ve ücret geliri elde
edenlerin vergiye ilişkin şekli ödevlerinin bulunmaması, söz konusu
mükellef grubunun vergi yükü başta olmak üzere vergiye ilişkin algılarını ve
vergi bilinçlerini beyan yoluyla vergilendirilen ticaret ve serbest meslek
erbabı gibi mükelleflere kıyasla daha az düzeyde etkileyebilmektedir. Bu
durum, vergileme ile demokrasi arasındaki varsayılan karşılıklı ilişki
düşünüldüğünde, beyan yoluyla vergilendirilen mükelleflere nazaran tevkifat
yoluyla vergilendirilen mükelleflerin vatandaş olarak kendilerinden beklenen
yükümlülüklerin bilincinde hareket etmelerini de olumsuz yönde
etkileyebilecektir.
Çalışmada, elde ettiği ücret geliri üzerinden beyanda bulunmayan ve
tevkifat yoluyla vergilendirilen ücretlilerin vergiye ve siyasal katılıma ilişkin
algılarının ve siyasal karar almadaki etkinliklerinin, gerçek usulde ve beyan
yoluyla vergilendirilen ticaret ve serbest meslek erbabı mükellef grupları ile
karşılaştırılması amaçlanmaktadır. Bu amaçla; Zonguldak, Bartın ve
Karabük illerinde ücret, ticari kazanç ve serbest meslek kazancı elde eden
mükelleflerle yüz yüze yapılan anket uygulaması ile elde edilen veriler
analiz edilmektedir.
2. Vergi Algısı ve Vergi Bilinci Kavramları
Vergi, bireylerin yaşadıkları topluma olan bağlılıklarının bir karşılığı
olarak ele alınacak olursa, vergi bilincine sahip olmayan toplumlarda vergi
mükellefiyeti bir külfet olarak değerlendirilebilir (Yeniçeri, 2004:913). Bu
durumu kabul eden bireylerden külfet olarak kabul ettikleri vergi ödevinden
kurtulabilmek için mükellefiyete karşı psikolojik bir tutum sergilemeleri
beklenmektedir (Yüce, 2006-2007:68). Mükelleflerin vergi uygulamalarına
yönelik psikolojik tutumlarının incelenmesi, bu tutumların potansiyel
davranışlara yol açan eğilimler olmasından nedeniyle önemlidir (Aktan vd.,
2002:118). Vergilendirme yapılırken devlet tarafından verginin bireylerin
davranış, karar ve tercihleri üzerindeki etkileri dikkate alınmadığında devlet
açısından vergi gelirlerinde kayıpların ortaya çıkması ve ileriye dönük başka
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sorunların kendini göstermesi muhtemeldir (Yüce, 2006-2007:74). Ayrıca
verginin toplum tarafından kabul görmemesi sonucu vergiden istenilen
randımanın alınmaması mümkündür. Bu bakımdan vergi kanunlarının
toplum psikolojisinde de kabul görmesi gerekir (Mutluer vd., 2010:191). Bu
durum, mükellef psikolojisinin incelenmesi gerekliliğini ortaya
çıkarmaktadır. Mükellef psikolojisinin incelendiği vergi psikolojisi olarak
adlandırılan alanda vergi uyumu, vergi algısı, vergi bilinci ve vergi ahlakı
kavramları yer almaktadır.
Vergi kanunlarının ve vergi idaresi tarafından öngörülen
yükümlülüklerin mükellef tarafından tam ve zamanında yerine getirilmesi
vergi uyumu kavramını ifade etmektedir (Tunçer, 2005:219). Bireylerin
vergiye ilişkin yükümlülüklerini kendiliğinden yerine getirerek vergiye
gönüllü uyum göstermeleri bireylerin vergiyi doğru algılamalarına ve vergi
bilincine sahip olmalarına bağlıdır. Vergi algısı ve vergi bilinci, vergiye
karşı tutum ve davranışların belirleyicileridir (Sağlam, 2013:331). Bireylerin
vergi ile ilgili ödevlerini yerine getirmedeki isteklilik düzeyi olarak
(Akdoğan, 2011:189) tanımlanan vergi bilinci ve vergi olgusu hakkında
bireyin zihninde şekillenen veya oluşan fikir (Sağlam, 2013:319) olarak
tanımlanan vergi algısı, insanların vergiye bakışını yansıtmaktadır (Sağbaş
ve Başoğlu, 2005:126).
Mükelleflerin vergiye karşı tutum ve davranışlarını inceleyebilmek
için vergi algısı ve vergi bilinci kavramlarını da dikkate almak
gerekmektedir. Vergi algılamasını ve vergi bilincini etkileyen dolayısıyla
mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu etkileyen faktörler genel olarak ele
alınacak olursa; gelir düzeyi ve vergi oranları, sosyal ve demografik
faktörler, cezalar, denetim olasılığı ve önceki denetimler, sübjektif ve
objektif ölçüler ve tedbirler, mali müşavirlerin ve vergi danışmanlarının
etkisi, ahlaki ve sosyal dinamikler, vergi sisteminin karmaşıklığı ve vergi
affı gibi faktörlerin mükelleflerin vergiye karşı tutum ve davranışlarını
şekillendirdiği söylenebilir (Çelikkaya, 2002).
Vergi psikolojisi içerisinde yer alan ve vergi uyumu, vergi algısı ve
vergi bilinci kavramlarıyla etkileşim içerisinde olan bir başka kavram olan
vergi ahlakı ise vergi ödeme konusunda içsel bir motivasyon olarak ifade
edilmektedir. Vergi ahlakı kavramı, mükelleflerin vergiye yönelik tutum ve
davranışlarını önemli ölçüde etkileyen bir değişken olarak kabul
edilmektedir (Torgler, 2003:6).
Bu tespitlerden hareketle, vergi uygulamalarının sosyolojik olarak
toplum tarafından kabul görmemesi, devletin uygulamakta olduğu vergi
sisteminden istenilen verimi sunmaması sorununu beraberinde
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getireceğinden vergi uygulamalarına ilişkin karar vericilerin bu durumu göz
önünde bulundurarak politika üretmeleri önemlidir. Sosyolojik olarak vergi
uygulamalarının toplumun tarafından kabul görebilmesi için ayrıca bu
uygulamaların mükellef psikolojisi üzerindeki etkilerinin ve yansımalarının
tespiti için yeterli çalışmaların yapılması gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle,
bu durum, mükellef psikolojisinin incelenmesi gerekliliğini ortaya
çıkarmaktadır. Mükellef psikolojisinin incelendiği vergi psikolojisi olarak
adlandırılan alanda vergi uyumu, vergi algısı, vergi bilinci ve vergi ahlakı
kavramlarının yeterince ve her toplumun kendi sosyo-kültürel yapısı ve
değerleri de dikkate alınarak analiz edilmesi; daha sonra da farklı sosyokültürel yapılardan elde edilen geri bildirimlerle evrensel anlamda
çıkarsamalar yapılması gerekmektedir.
3. Vergileme-Demokrasi İlişkisinin Teorik Temelleri
Geleneksel maliye yaklaşımında, verginin mükellef üzerindeki
tüketim, tasarruf ve çalışma güdüsü gibi birtakım etkileri kabul edilmesine
rağmen vergi mükellefi pasif bir konumda tanımlanmaktadır. Halbuki aynı
zamanda bir seçmen olarak siyasal karar alma sürecinde etkili olabilen vergi
mükellefi uzun dönemde vergileme sürecini değiştirebilecek bir konumdadır
(Pınar, 2000:106).
Verginin hukuki temelleri hakkındaki görüşler; toplumun iktisadi
yaşam tarzına, siyasi rejimine ve hukuk sistemlerine bağlı olarak değişim
göstermiştir. Hukuki temel olarak nitelendirilen devletin vergileme
yetkisidir. Anayasal olarak kanunla beliren vergileme yetkisi, devletin
kendisine şahsi ya da mülki olarak bağlı olan birey ve kurumlar üzerindeki
kuvvetini göstermektedir. (Edizdoğan, 2007:150-151).
Verginin kim tarafından, neden, nasıl ve ne şekilde konupuygulanacağı ve kimlerden alınacağına ilişkin görüşler önemli olup, bu
görüşleri ortaya koyan teorilerden biri olan sosyal sözleşme teorisinde
insanların sosyal bir varlık olarak kendi hallerine hayatlarını devam
ettiremeyecekleri dikkate alınarak, sosyal anlamda hayatlarını idame
ettirebilmeleri için birlikte yaşama gerekliliği ve bu yaşamdan kaynaklanan
savunma, adalet gibi ortak ihtiyaçlar dikkate alınarak sosyal hayatın bir üst
organize şekli olan devlet aygıtı ile kişiler arasında zımni bir sözleşmenin
var olduğu kabul edilir. Kişiler, bu sözleşme gereği de devletin sunmuş
olduğu hizmetler karşılığında bir bedel ödeme yükümlülüğü altındadır
(Mutluer vd., 2010:188).
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Egemenlik hakkı teorisinde ise toplumun kendisinden beklediği
hizmetleri sunmak üzere var olan devlet, hukuki bir varlık olarak kendisine
atfedilen görevleri yaparken demokrasi ile yönetilen hukuk devletlerinde
başta anayasalar olmak üzere yasalarla kendisine yüklenmiş olan
hükümranlık hakkını kullanarak cebri olarak vergi almaktadır. Ancak
demokratik ülkelerde devletler, egemenlik hakkını ileri sürerek vergi almada
keyfi hareket etme serbestisine sahip bulunmamaktadır. Demokrasi dışı
rejimlerde dahi, devletlerin vergi alma hakları birtakım yollarla
sınırlandırılabilmektedir. Demokrasi ile yönetilen toplumlarda devletler,
başta anayasalar olmak üzere kanunlara uymak zorundadır. Bu durum,
vergilemede devletin egemenlik hakkını kullanırken uyması gereken yasal
bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır (Mutluer vd., 2010:191).
Her iki görüşün ortak paydası, devletin vatandaşlar için kamu hizmeti
sunması ve vatandaşların da bu hizmetlerin bir karşılığı olarak vergi
ödemesidir. Egemenlik teorisi, devletin vergileme yetkisinin varlığını ancak
var olan siyasi rejime göre de sınırlandırılabilmesini ele almaktadır. Devlet,
vatandaşlara kamu hizmeti sunacaktır; ancak sunulan bu kamu hizmetinin
türü, miktarı, kimler için sunulacağı, nasıl sunulacağı ve ayrıca sunulan
hizmetlerin finansmanının hangi vergilerle, kimlerden, hangi şartlarda ve
nasıl alınacağı siyasal talep vasıtasıyla siyasal karar alma süreci içerisinde,
daha ziyade siyasi gücü elinde bulunduran irade tarafından belirlenmektedir.
(Bulutoğlu, 2008:3-5)
Kamu tarafından üretilen mal ve hizmetlere ilişkin alınan kararlarda
aktif role sahip olanlar, bürokratlar ve siyasal gücü elinde bulunduran aynı
zamanda seçmenlerini temsil eden politikacılardır (Bağdigen, 2001:15).
Bununla birlikte, günümüz kamu yönetimi anlayışındaki gelişmeler de
dikkate alındığında iyi yönetişim uygulamaları kapsamında siyasal karar
alma sürecine bürokrat ve politikacılara ilave olarak özellikle sivil toplum
örgütleri ile baskı gruplarını da dâhil etmek gerekmektedir. Siyasal
mekanizma içerisinde kendisine hükümet etme görevi verilen siyasal güçten,
kendisine verilmiş olan hükümet etme yetkisini süreç içerisinde başta sivil
toplum örgütleri ve baskı grupları olmak üzere toplumun farklı
katmanlarının da nabzını tutarak sürdürmesi beklenir.
Demokratik rejimlerde, başta seçmenler olmak üzere toplumu
oluşturan bireyler, gerek seçimler vasıtasıyla, gerekse sahip oldukları lobi
yapma, baskı uygulama gibi tamamen hukuki olan bir takım enstrümanlarla
karar vericileri kamu kesimince sunulacak mal ve hizmetlerin miktar ve
bileşimine ilişkin kararlarında etkileyebilmektedir. Özellikle seçimler,
temsili demokrasilerde halkın beklentileri doğrultusunda uygulanacak olan
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politikaları belirleyecek olan vekillerin tespiti amacıyla yapılan siyasal
uygulamalardır.
Bireyler devletten bekledikleri hizmet ve miktarını siyasal yoldan,
demokrasilerde seçimler ve temsil yoluyla duyurmaktadır. Sunulacak mal ve
hizmetlerin maliyetleri de bireyler tarafından yine demokratik temsil ve
siyasal karar yolu ile konan vergilerin ödenmesiyle paylaşılır (Bulutoğlu,
2008:58-61). Bireyler kamu tarafından sunulacak mal ve hizmetlerin türü ve
miktarı hakkındaki tercihlerini siyasal süreçte temsilcileri aracılığıyla
duyururken, hükümet de bürokrasiden bütçe aracılığıyla kamu
hizmetlerinden ne kadar istediklerini belirtirler (Bulutoğlu, 2008:172).
Temsili demokrasilerde halk, seçtiği vekillere yönetim yetkisini ve
sorumluluğunu devreder. Halkın temsilcileri olan vekilleri ve siyasi güç
tarafından atanan bürokratlar da kamusal mal ve hizmetleri sunarlar. Sunulan
bu mal ve hizmetler ise başta vergi olmak üzere çeşitli gelir kaynakları ile
finanse edilir. Temsilciler kendilerine devredilen yetki ve sorumlulukları
yerine getirirken yaptıkları faaliyetler hakkında seçmenini ve toplumu
bilgilendirirler (Aktan vd., 2009:249). Bu durum, hesap verebilir olmanın
gereği olup, yönetsel anlamda şeffaflığın da gereğidir.
Siyasal yönetim biçiminin meşruiyeti, katılımcılık, yerinden yönetim
gibi demokrasinin temel araçlarının uygulanma düzeyi ve diğer siyasal
faktörler, bireylerin vergi ödeme veya ödememe tercihleri üzerinde etkili
olmaktadır. Mutlak monarşilerde ve despotik rejimlerde temsilsiz
vergilemeye karşı halkın gösterdiği tepkiler ve isyanlardan ötürü siyasal
faktörlerin vergi ödeme/ödememe tercihleri üzerindeki etkili olması ve
halkın kendi temsilcilerini kendilerinin seçebildiği ve denetleyebildiği
demokratik rejimlerde vergiye gönüllü uyumun daha yüksek olması beklenir
(Aktan, 2006:133). Birer seçmen olarak bireyler seçtiği vekillere yönetim
yetkisini ve sorumluluğu devrederken, aynı zamanda birer vatandaş ve/veya
vergi mükellefi olarak kendilerinden vergi bilincine sahip olmaları da
beklenir. Dolayısıyla, vergi bilinci dendiği zaman mükellefin vergi ödeme
isteği akla geldiğinden, aynı zamanda bir seçmen olan vergi mükellefinin
kamu kesimini algılaması ve siyasal otoriteden beklentisi de göz ardı
edilmemelidir (Pınar, 2000:98).
Vergiye karşı gösterilen tepkiler açısından temsilsiz vergileme özel bir
öneme sahiptir. Temsilsiz vergilemede, egemenliğin mutlak sahibi olan
toplum, yetki vermediği bir otorite tarafından vergilendirildiğinden vergilere
muhatap olan mükelleflerin vergiye karşı tepki göstermesi sonucunu
doğurmaktadır. Avrupa’da ortaya çıkan vergi isyanları, genel olarak Magna
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Carta Libertatum adını taşıyan hak ve özgürlük bildirgesinin yayınlandığı
1215 tarihinden sonraki dönemlere rastlamaktadır. Magna Carta Libertatum
ile vergileme yetkisi ilk defa resmen tespit edilmiştir. Vergileme yetkisi
sınırlandırılarak temsilsiz vergi olmaz ilkesi yönünde dolaylı da olsa ilk adım
atılmış, ilerleyen süreçte devletlerin yönetim yapısında önemli değişmeler
gerçekleştirilmiştir. Demokrasinin gelişim sürecinde bu girişim başlangıç
noktası olarak kabul edilmekte ve demokrasinin gelişimiyle yönetimin
meşruluğu konusundaki duyarlılık da artmaktadır.
Toplumun daha duyarlı hale gelmesi, devlet yönetiminin
sorgulanmasının yolunu açmış ve gerçekleşen haksız uygulamalar karşısında
gösterilen tepkileri de artırmıştır. (Aktan vd., 2002:156-157). Bu tepkiler
tarihsel süreç içerisinde incelendiğinde İngiltere’de Wat Tyler İsyanı diğer
adıyla Peasants’ Revolt İsyanı (1381) ve Hampden Hareketi (1629),
Fransa’da Poujade Hareketi (1950), Amerika’da Pul Vergisi İsyanı (1765),
Boston Çay Partisi İsyanı (1773), Shays İsyanı (1786-87), Viski İsyanı
(1794), Fries İsyanı (1799), Gümrük Tarifesi İsyanları (1828-1861), Büyük
Buhran yıllarında vergiye karşı yapılan direniş (1929) vergi
uygulamasındaki haksız olduğu düşünülen uygulamalara karşı yapılan
tepkilerden bazılarıdır (Aktan vd., 2002:156-185). Vergi uygulamalarına
karşı yapılan bu tepkiler genellikle ağır ve temsilsiz olduğuna inanılan
vergilere karşı ortaya çıkmıştır.
Mükellefin devletin meşru varlığını kabul etmesi, devlete olan
bağlılığı ve duyduğu güven duygusu ve kamu hizmetlerinden yeterli ölçüde
yararlandığına inanmasının verginin mükellef tarafından istenerek
ödenmesini kolaylaştıracağı beklenir (Çataloluk, 2008:219). Aynı zamanda
iyi vatandaş olma bilincine sahip bireylerin, toplumsal düzen için gerekli
olan verginin ödenmesi ve diğer kurallara uyulmasında kendiliğinden ve
gönüllü olarak çaba göstereceği düşünülür. Böylece, vergileme süreçlerinde
etkin bir şekilde rol alan mükellefin zaman içinde vergilemeye ilişkin bilgi
ve algı düzeyinin de gelişeceği kabul edilir (Aktan ve Çoban, 2006:149).
Vergileme yetkisinin anayasal düzenlemelerle kimler tarafından, nasıl
ve ne şekilde kullanılabileceğinin düzenlenmiş olması ve bu yetkinin de
temsili demokrasilerde parlamentolar tarafından halk adına kullanılması,
verilen bu yetkinin temsiliyet ve demokrasi arasındaki etkileşiminin iyi
analiz edilmesini gerektirmektedir. Bu bağlamda öncesinde takip eden başlık
altında literatürde yer alan çalışmalara yer verilmekte, sonrasında ise
mükelleflerin vergiye ve siyasal katılıma ilişkin algıları analiz edilmektedir.
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4. Literatür Özeti
Literatürde mükelleflerin vergiye karşı tutum ve davranışlarını
etkileyen faktörlerin incelenmesine yönelik pek çok ampirik analize
rastlanmaktadır. Demokrasi ve siyasal katılım unsurlarının ele alındığı
çalışmalara bakıldığında, söz konusu unsurların mükelleflerin vergiye karşı
tutum ve davranışlarını önemli ölçüde etkilediği sonucuna ulaşılmaktadır.
Alm, Mc Clelland ve Schulze’nin (1998) yaptığı çalışmanın sonuçları, vergi
ile ilgili konularda oylama yapılmasının vergi uyumu üzerinde olumlu etkiye
sahip olduğunu göstermektedir. Torgler’in 2003 ve 2005 yılında yaptığı
çalışmalarda doğrudan demokrasinin vatandaşların doğrudan siyasal
katılımını sağlama imkânı vermesi sebebiyle vergi ahlakını önemli ölçüde
etkilediği ortaya koyulmuştur. Alm ve Torgler (2006) tarafından yapılan
çalışmada ise doğrudan demokrasi rejiminde toplanan vergiler ile harcama
yapılırken vatandaşların tercihlerin dikkate alındığından mükelleflerin
vergiye uyumlarının yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Ülkemizde yapılan çalışmalara bakıldığında; Muter, Sakınç ve Çelebi
(1993) tarafından mükelleflerin vergi karşısındaki tutum ve davranışları ve
bu davranışları ortaya çıkaran faktörlerin incelenmesi amacıyla yapılan anket
çalışmasında, vatandaşların ödedikleri vergi ile kamu hizmeti arasında bağ
kuran mükelleflerin vergi yükünü daha az hissettikleri sonucuna ulaşılmıştır.
Aynı çalışmada mükelleflerin devlet harcamalarının yöneldiği alanları ve
yapılma şeklini izleyip izlemedikleri ve bunları ödedikleri vergilerle
ilişkilendirerek değerlendirmede bulunup bulunmadıkları incelenmiş; elde
edilen bulgulara göre, devletin toplamış olduğu vergileri harcama biçimi ve
sorumluluğu mükelleflerin vergiye bakışlarını etkileyen önemli bir faktör
olarak dikkat çekmiştir. Ömürbek, Çiçek ve Çiçek (2007) tarafından yapılan
çalışmada ise ödenen vergilerin açık ve net olarak nerelerde kullanıldığının
bilinmesi ve daha şeffaf ve hesap verebilir bir devlet yönetimi vergi
bilincinin oluşmasını ve artmasını etkileyen en önemli iki faktör olarak tespit
edilmiştir.
Açık Toplum Vakfı ve Boğaziçi Üniversitesi (2010) tarafından vergi,
temsiliyet ve demokrasi ilişkisi üzerine vatandaşların algılarının ölçülmesine
yönelik yapılan çalışmanın ülkemizde bu konuda yapılan en kapsamlı
çalışma olduğu söylenebilir. Çalışmada yalnızca vergi mükelleflerinin değil,
tüm vatandaşların algıları ölçülmeye çalışılmıştır. Çalışmada elde edilen
bulgulara göre, vatandaşların vergi ödemenin kendilerine ülke yönetiminde
söz sahibi olma hakkı verdiği görüşünde oldukları; ancak, demokratik
temsiliyet, kamu yönetiminin şeffaflığı ve hesap verebilirliği konularında
algılarının olumsuz olduğu tespit edilmiştir.
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5. Farklı Mükellef Gruplarının Vergi ve Siyasal Katılıma İlişkin
Algılarının Karşılaştırılmasına Yönelik Araştırma
5.1. Araştırmanın Amacı ve Metodolojisi
Bu başlık altında, elde ettiği ücret geliri üzerinden tevkifat yoluyla
vergilendirilen ücretliler ile beyan yoluyla vergilendirilen ticaret ve serbest
meslek erbabı mükellef gruplarının vergiye ve siyasal katılıma ilişkin algıları
ve siyasal karar almada ne kadar etkin oldukları yüz yüze yapılan anket
uygulamasından elde edilen verilere göre karşılaştırmalı olarak analiz
edilmektedir. Anket, demografik bilgiler haricinde alan yazı taramasına
dayalı olarak hazırlanan 32 sorudan oluşan 5’li Likert ölçeğinden (1.
Kesinlikle Katılmıyorum, …, 5. Kesinlikle Katılıyorum anlamına gelmek
üzere) oluşmaktadır.
Araştırmada, beyanname veren vergi mükelleflerinin ve beyanname
vermeyip tevkifat yoluyla vergilendirilen mükelleflerin vergiye ve siyasal
katılıma ilişkin algılarının karşılaştırılması amaçlanmaktadır. Beyanname
veren mükellefler arasından ticari kazanç ve serbest meslek kazancı elde
eden mükellefler, elde ettiği ücret geliri üzerinden beyanname vermeyip
tevkifat yoluyla vergilendirilen mükellefler arasından ise kamu kurumu ve
kuruluşlarında çalışanlar ana kütle belirlenmiştir.
Zaman ve maliyet kısıtları da göz önüne alınarak, araştırmada coğrafi
açıdan da sınırlamaya gidilmiş; anket uygulaması Batı Karadeniz
Bölgesi’nde yer alan Zonguldak, Bartın ve Karabük il merkezlerinde
gerçekleştirilmiştir. Ana kütlenin 1 milyon ve üzeri olduğu durumlarda
ulaşılması gereken asgari örneklem büyüklüğü istatistiksel geçerlilik
açısından %95 güven aralığında ve %5 hata payı ile 384 olarak
hesaplanmaktadır (Sekaran and Bougie, 2010:296). Örneklem büyüklüğü
olarak ele alınan birim sayısının asgari örneklem sayısından fazla olmasının
evrenin temsil düzeyini artıracağı da dikkate alınarak bu çalışmanın
örneklem sayısı 620 olarak belirlenmiştir. Zaman ve maliyet etmenleri
sebebiyle ana kütlenin tamamına ulaşmanın güç olması ve araştırma
evreninin geniş bir coğrafi alanda yer alması sebebiyle örnekleme girecek
birimlerin seçiminde kota örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Kota örnekleme
yöntemi, ana kütleye ilişkin çerçevenin var olduğu ancak birim seçiminin
keyfi olarak yapıldığı bir olasılıklı olmayan örnekleme yöntemidir (Anadolu
Üniversitesi, 2009:178). Ana kütleye ilişkin bilginin mevcut olduğu ve
örneklemin evrenin büyüklüğüne orantılı şekilde seçildiği kota örnekleme
yöntemi olasılıklı olmayan örnekleme yöntemleri içerisinde temsil düzeyi en
yüksek örnekleme yöntemi olarak kabul edilmektedir (MEB, 2011:14).
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Ana kütle hacmine dair bilgi edinmek amacıyla Zonguldak, Bartın ve
Karabük illerinde ücretli olarak kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ve
ticari kazanç ve serbest meslek kazancı elde eden mükelleflerin sayılarına
araştırma kapsamında Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerinden ve Zonguldak
Vergi Dairesi Başkanlığı ile Karabük ve Bartın İl Defterdarlıklarından
ulaşılmıştır. Evren, anket yapılan iller ve mükelleflerin gelir kaynaklarına
göre (ücretliler, ticaret ve serbest meslek erbabı olmak üzere) tabakalara
ayrılarak her tabakanın ana kütle hacmi içindeki oranı bulunmuştur.
Mükellef sayısına göre ticari kazanç ve serbest meslek kazancı elde eden
mükellefler için %44’lük, ücretliler olarak kamu kurum ve kuruluşlarında
çalışanlar için %56’lık bir tabaka ayrımına gidilmiştir. Bu tabakalara göre,
ticari kazanç ve serbest meslek kazancı elde eden mükellefler için 273,
ücretli olarak çalışanlar için 347 örneklem belirlenmiştir. Örnekleme alınan
620 kişiye anket uygulanmış, bu uygulama sonucunda değerlendirilebilir
nitelikte 583 anket (örneklemin %94’ü oranında) elde edilmiştir. Ankete
katılan mükelleflerden 3’ü hem ticari kazanç hem ücret geliri elde ettiklerini
bildirmiştir. Bu mükelleflerin cevaplarına ilişkin değerlendirmeler analiz dışı
tutulmuş ve 580 anket üzerinden analizler tamamlanmıştır.
5.2. Verilerin Analizi
Anket uygulaması ile elde edilen veriler kodlanarak bilgisayar
ortamına aktarılmış ve SPSS 19.0 Paket programı aracılığıyla analiz
edilmiştir. Analiz başlamadan önce anketin güvenirliği test edilmiş, daha
sonra da sırasıyla ankete katılanlara ait demografik bilgiler frekans analizine
tabi tutulmuştur. Keşifsel faktör analizi (Exploratory Factor Analysis)
yapılarak ölçeğin boyutları tespit edilmiş ve faktör analizi sonucunda ortaya
çıkan faktörlerin güvenirliği test edilmiştir. Her değişken ve faktör için
ortalama ve standart sapma hesaplanmış, ticari kazanç ve serbest meslek
kazancı elde eden mükelleflerin ve ücretlilerin vergiye ve siyasal katılıma
ilişkin algı düzeylerinin faktör analizi sonucunda ortaya çıkan her faktör için
anlamlı düzeyde farklılık gösterip göstermediği sınanmıştır.
5.3. Araştırma Bulguları
Bu bölümde, araştırma sonuçlarına ilişkin elde edilen bulgulara yer
verilmektedir. Araştırma bulguları; demografik bilgiler, faktör analizi ve
güvenirlik analizi sonuçları, algı düzeylerinin karşılaştırılmasına yönelik
yapılan analiz sonuçlarından oluşmaktadır.
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5.3.1. Araştırma Örneğinin Genel Özellikleri

Tablo 1’de araştırma örneğinin genel özellikleri yer almaktadır.
Tablo 1: Araştırma Örneğinin Genel Özellikleri
Demografik
Özellikler
Cinsiyet
Kadın
Erkek

Grup A
Fr
%

Grup B
Fr
%

Demografik
Grup A
Grup B
Özellikler
Fr %
Fr
%
Gelir düzeyi
50
20.3 114 34.1
0-15.000 TL
37 15.0 11
3.3
196 79.7 220 65.9
15.00177 31.3 191 57.2
30.000 TL
30.00162 25.2 91
27.2
45.000 TL
45.00132 13.0 18
5.4
60.000 TL
60.001 TL ve 17 6.9
5
1.5
üzeri
Yaş
Mükellefiyet
süresi
20’den küçük 1
0.4
2
0.6
5 yıldan az
59 24.0 117 35.0
20-29
26
10.6 85
25.4
5-9 yıl
38 15.4 33
9.9
30-39
75
30.5 108 32.3
10-14 yıl
37 15.0 40
12.0
40-49
78
31.7 83
24.9
15-19 yıl
23 9.3
41
12.3
49’dan büyük 50
20.3 45
13.5
19
yıldan 86 35.0 86
25.7
fazla
Eğitim düzeyi
Ortalama
yıllık vergi
İlkokul
21
8.5
2
10.6
0-1.000 TL
22 8.9
44
13.2
Ortaokul
61
24.8 7
2.1
1.001-2.000
50 20.3 51
15.3
Lise
TL
Ön Lisans
107 43.5 38
11.4
2.001-3.000
52 21.1 31
9.3
Lisans
TL
Lisansüstü
29
11.8 30
9.0
3.001-4.000
34 13.8 17
5.1
TL
24
9.8
142 42.5
4.001-5.000
25 10.2 36
10.8
TL
3
1.2
115 34.4
5.001 TL ve 35 14.2 66
19.8
üzeri
Cevapsız
28 11.4 89
26.6
* Grup A: Ticari kazanç ve serbest meslek kazancı elde eden mükellefler; Grup B: Ücret
geliri elde eden mükellefler
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Buna göre, ticari kazanç ve serbest meslek kazancı elde eden
mükellefler ile ücret geliri elde eden mükelleflerin önemli bir kısmı
erkeklerden oluşmaktadır. Erkeklerin oranı bu mükellef grupları için
sırasıyla %79.7 ve %65.9’dur. Ticari kazanç ve serbest meslek kazancı elde
edenlerin çoğunluğu (%31.7 ile) 40-49 yaş grubu, ücret geliri elde edenlerin
çoğunluğu (%32.3 ile) 30-39 yaş grubu arasındadır. Eğitim düzeylerine
bakıldığında ise ticari kazanç ve serbest meslek kazancı elde eden
mükelleflerin büyük çoğunluğunu (%43.5 ile) lise, ücret geliri elde edenlerin
büyük çoğunluğunu (%42.5 ile) lisans mezunudur. Hem ticari kazanç ve
serbest meslek kazancı elde edenlerin (%24 ile) hem de ücret geliri elde eden
mükelleflerin çoğunluğu (%35 ile) 5 yıldan daha az süredir vergi mükellefi
olduklarını bildirmişlerdir.
Tablo 1 incelendiğinde, gelir düzeyleri bakımından her iki mükellef
(ticari kazanç ve serbest meslek ile ücretli) grubunda da çoğunlukla 15.00130.000 TL aralığında yıllık gelir elde edildiği beyan edilmiştir. Ancak
30.001-45.000 TL yıllık gelir dilimi
her iki mükellef grubunda
azımsanmayacak paya sahiptir. Ankete katılan mükelleflerin ne kadar vergi
ödediklerini bilip bilmediklerini öğrenmek amacıyla kendilerine ödedikleri
ortalama yıllık vergi sorulmuştur. Ticari kazanç ve serbest meslek kazancı
elde edenlerin nispeten çoğunluğu (%21.1 ile) 2.001-3.000 TL arasında
yıllık vergi ödediklerini, ücret geliri elde eden mükelleflerin çoğunluğu
(%26.6 ile) ise ne kadar vergi ödediklerini bilmediklerini bildirmişlerdir.
Ödedikleri verginin ne kadar olduğunu bilmeyenlerin oranı ticari kazanç ve
serbest meslek kazancı elde eden mükelleflerde %11.4’tür.
Demografik bilgilerin tümü incelendiğinde, iki mükellef grubunun da
cinsiyet, gelir düzeyleri ve mükellefiyet sürelerine ilişkin bilgileri
katılımcıların çoğunluğu bakımından paralellik arz ettiği gözlenmektedir.
Yaş, eğitim düzeyleri ve ödedikleri vergiyi bilme oranlarında ise cevapların
çoğunluğu bakımından ayrışma olduğu anlaşılmaktadır.
5.3.2. Faktör Analizi Sonuçları
Ölçekte yer alan 32 maddenin faktör yapısını değerlendirmek üzere
keşifsel faktör analizi yapılmıştır. Elde edilen verilerin keşifsel faktör
analizine uygun olup olmadığını belirlemek için yapılan analizler sonucunda
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve Bartlett değerleri sırasıyla KMO=0.943 ve
Bartlett Küresellik testi=9,443.476 p=0.000 olarak istatistiksel olarak
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anlamlı bulunmuş1 ve verilerin faktör analizi yapmaya uygun olduğu
istatistiksel olarak tespit edilmiştir.
Anket uygulamasından elde edilen verilere temel bileşen analizi
yöntemi (Principal Component Analysis) ve Varimax dik döndürme tekniği
(Varimax with Kaiser Normalization) uygulanmıştır. Araştırmada; her
faktörün altında en az üç maddenin yer alması, bir maddenin bir faktörde
gösterilebilmesi için 0.40 ve daha büyük faktör yüküne sahip olması ve
maddelerin bulundukları faktördeki yük değerleri ile diğer faktörlerdeki yük
değerleri arasındaki farkın 0.10 ve daha yukarı olması şartları aranmıştır.
Ayrıca, faktör analizine öz-değeri 1’den büyük faktörler alınmıştır. Bu
şartlara uymayan maddelerin (4 madde) elenmesinin ardından yinelenen
analizler sonucunda, ölçekte yer alan maddelerin öz-değeri 1’den büyük olan
dört faktör altında toplandığı belirlenmiştir. Ölçekte yer alan bütün madde
yüklerinin ise 0.40’tan büyük (0.472 ila 0.833 arasında) olduğu görülmüştür.
Toplam 28 maddeden oluşan ölçeğin açıkladığı kümülatif varyans oranı ise
%59.12 olarak hesaplanmıştır.
Tablo 2’de faktör analizi sonucu ortaya çıkan faktörler ve faktörlerin
sahip olduğu maddelerin bulundukları faktördeki yük değerleri
verilmektedir.
Tablo 2: Faktör Analizi Sonuçları
No
1
2
3
4
5

1

Faktörler ve Maddeler
Faktör 1: Vergi ve Hizmet Sunumu
Ödenen vergiler, vatandaşlara hizmet olarak tekrar geri
dönmektedir.
Sunulan kamu hizmetleri, toplumun genelini memnun etmektedir.
Vatandaşlar, ödediği verginin karşılığını yeterince almaktadır.
Ödenen vergiler, toplumun ortak ihtiyaç duyduğu alanlara
harcanmaktadır.
Devlet, vergi ile ilgili konularda vatandaşları yeterince
bilgilendirmektedir.

0.833
0.817
0.798
0.783
0.739

KMO, örneklem yeterliliğini ölçen ve değeri 0 ile 1 arasında değişen bir katsayıdır. Bu
katsayının 0,5’den küçük olması durumunda faktör analizi uygulanamamaktadır. KMO
katsayısı 1’e yaklaştıkça oldukça iyi olduğu kabul edilmektedir. KMO değerinin 0.943
olması örneklemin faktör analizi açısından yeterliliğinin çok iyi olduğunu göstermektedir.
Bartlett’in küresellik testi ise, verilere ilişkin korelasyon matrisini kullanarak analize dahil
edilen değişkenlerin aralarında genel bir ilişki olup olmadığını test eder. Bu testin sonucu
anlamlı ise (p<0,05) değişkenler arasında faktör analizine uygun ilişkiler olduğu yorumu
yapılmaktadır. Bartlett küresellik testi sonucunda p=0.000 olduğundan veriler faktör
analizine uygun olduğu söylenebilir (İslamoğlu ve Alnıaçık, 2013:375).
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Eğitim alanında yapılan uygulamalar toplumun genelini memnun 0.733
etmektedir.
7
Sağlık alanında yapılan uygulamalar toplumun genelini memnun 0.726
etmektedir.
8
Sosyal güvenlik alanında yapılan uygulamalar toplumun genelini 0.675
memnun etmektedir.
9
İstihdam alanında yapılan uygulamalar toplumun genelini 0.568
memnun etmektedir.
* Öz değer=6.225, Açıklanan Varyans (%)=22.234, Kümülatif Varyans
(%)=22.234
Faktör 2: Vergi ve Saydamlık
10 Vatandaşlar seçmen olarak, ödediği verginin nerede-nasıl 0.706
kullanıldığını oy sandığında sorgulamaktadır.
11 Vergiler toplanırken vatandaşlara karşı şeffaf davranılmaktadır.
0.689
12 Toplanan vergiler harcanırken vatandaşlara karşı şeffaf 0.673
davranılmaktadır.
13 Kamu
kaynakları
kullanılırken
vatandaşlara
hesap 0.638
verilebilmektedir.
14 Vatandaşlar, ödediği vergilerin nereye-nasıl harcandığını 0.585
bilebilmektedir.
15 Genel olarak, toplumda kimlerin ne kadar vergi ödediği 0.498
bilinebilmektedir.
16 Vergilendirmede vatandaşların gönüllü uyumu esas alınmaktadır.
0.472
* Öz değer=3.957, Açıklanan Varyans (%)=14.132, Kümülatif Varyans
(%)=36.366
Faktör 3: Vergi ve Demokrasi
17 Vergi ödemek, vatandaşların devlete olan bağlılığını 0.727
göstermektedir.
18 Vergilendirme ile demokrasi arasında sıkı bir ilişki vardır.
0.722
19 Vergilendirme, demokrasinin gelişmesi için önemli bir araçtır.
0.670
20 Vatandaşlar, demokratik hak ve özgürlükleri karşılığında vergi 0.624
ödemektedir.
21 Vergi ödemek, vatandaşlara toplumu ilgilendiren konularda söz 0.583
sahibi olma hakkı vermektedir.
22 Vergi ödemek, vatandaşlara devletten hesap sorma hakkı 0.550
vermektedir.
* Öz değer=3.363, Açıklanan Varyans (%)=12.011, Kümülatif
Varyans (%)=48.377
Faktör 4: Vergi ve Yönetim
23 52 milyon seçmen arasında her seçmenin sahip olduğu bir oy 0.606
önemlidir.
24 Demokrasi sağlıklı işlemektedir.
0.575
25 Toplanması gereken vergilerin tamamı tahsil edilebilmektedir.
0.565
26 Kamu
hizmetleri
sunulurken
toplanan
vergiler
israf 0.550
6
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edilmemektedir.
Vergilendirmede vatandaşların ödeme gücü dikkate alınmaktadır.
0.542
Vergilerin tam ve zamanında ödenip ödenmediğini tespit etmek 0.523
için vatandaşlar düzenli olarak denetlenmektedir.
* Öz değer=3.008, Açıklanan Varyans (%)=10.742, Kümülatif Varyans
(%)=59.119
27
28

( KMO= 0.943; Bartlett Küresellik Testi= 9,443.476, p=0.000)
Tablo 2’de yer alan faktör analizi sonuçlarına göre;
 İlk faktör vergi ve hizmet sunumuna ilişkin olup,
kapsamaktadır.
 İkinci faktör vergi ve saydamlığa ilişkin olup,
kapsamaktadır.
 Üçüncü faktör vergi ve demokrasiye ilişkin olup,
kapsamaktadır.
 Dördüncü faktör vergi ve yönetime ilişkin olup,
kapsamaktadır.

9 maddeyi
7 maddeyi
6 maddeyi
6 maddeyi

5.3.3. Güvenirlik Analizi Sonuçları
Ölçeğin ve faktörlerin güvenirliğini test etmek üzere ölçeğe ve faktör
analizi sonucunda ortaya çıkan faktörlerin sahip olduğu maddelere yapılan
Cronbach’s Alfa güvenirlik analizi sonuçları Tablo 3’te yer almaktadır.
Tablo 3: Güvenirlik Analizi Sonuçları
Faktör
Vergi ve Hizmet
Sunumu
Vergi ve
Saydamlık
Vergi ve
Demokrasi
Vergi ve Yönetim

Madde Sayısı
9

Cronbach’s Alfa Katsayısı
0.930

7

0.870

6

0.809

6
İlk Analiz

Ölçek

32

0.755
Madde
Çıkarma
Sonrası
Analiz
28

İlk Analiz

0.921

Madde
Çıkarma
Sonrası
Analiz
0.940
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Tablo 3 incelendiğinde, Cronbach’s Alfa katsayısı (α)2 0.940 olduğu
için ölçeğin yüksek güvenirliğe sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Faktör
bazında bakıldığında Cronbach’s Alfa katsayısının 0.755 ila 0.930 arasında
değerler aldığı görülmektedir. Bu duruma göre, her bir faktörün
güvenirliğinin kabul edilebilir seviyede olduğu anlaşılmaktadır.
5.3.4. Mükelleflerin Algı Düzeylerinin Karşılaştırılması
Ticari kazanç ve serbest meslek kazancı elde eden mükellefler ile
ücret geliri elde eden mükelleflerin vergiye ve siyasal katılıma ilişkin algı
düzeylerini yansıtan verilerin ortalama ve standart sapmalarına ilişkin bilgi
Tablo 4’te verilmektedir.
Tablo 4: Algı Düzeyi Ortalamaları
No
1
2
3
4

5

6

7

2

Faktörler ve Maddeler
Faktör 1: Vergi ve Hizmet Sunumu
Ödenen vergiler, vatandaşlara hizmet
olarak tekrar geri dönmektedir.
Sunulan kamu hizmetleri, toplumun
genelini memnun etmektedir.
Vatandaşlar,
ödediği
verginin
karşılığını yeterince almaktadır.
Ödenen vergiler, toplumun ortak
ihtiyaç
duyduğu
alanlara
harcanmaktadır.
Devlet, vergi ile ilgili konularda
vatandaşları
yeterince
bilgilendirmektedir.
Eğitim alanında yapılan uygulamalar
toplumun
genelini
memnun
etmektedir.
Sağlık alanında yapılan uygulamalar
toplumun
genelini
memnun
etmektedir.

Grup A
Ort.
SS.

Grup B
Ort.
SS.

2.9870

1.43747

2.5945

1.12762

2.9553

1.38874

2.4481

1.02479

2.5122

1.39698

2.2036

1.01759

3.0937

1.58496

2.3736

1.05120

2.6351

1.32851

2.2045

1.02362

2.5835

1.30627

2.1165

1.04991

3.2502

1.40064

2.6840

1.20522

Sosyal bilimlerde yapılan araştırmalarda Cronbach’s Alfa katsayısı genel olarak aşağıdaki
şekilde değerlendirilir (İslamoğlu ve Alnıaçık, 2013:278):
• 0,00 < α < 0,40 ise ölçek güvenilir değildir.
• 0,41 < α < 0,60 ise ölçek güvenirliği düşüktür.
• 0,61 < α < 0,80 ise ölçek güvenirliği kabul edilebilir seviyededir.
• 0,81 < α < 1,00 ise ölçek güvenirliği yüksektir.
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8

9

10

11
12

13
14

15
16

17
18
19
20

21

22

23

24

Sosyal güvenlik alanında yapılan
uygulamalar
toplumun
genelini
memnun etmektedir.
İstihdam
alanında
yapılan
uygulamalar
toplumun
genelini
memnun etmektedir.
Faktör 2: Vergi ve Saydamlık
Vatandaşlar seçmen olarak, ödediği
verginin nerede-nasıl kullanıldığını oy
sandığında sorgulamaktadır.
Vergiler toplanırken vatandaşlara
karşı şeffaf davranılmaktadır.
Toplanan
vergiler
harcanırken
vatandaşlara
karşı
şeffaf
davranılmaktadır.
Kamu
kaynakları
kullanılırken
vatandaşlara hesap verilebilmektedir.
Vatandaşlar,
ödediği
vergilerin
nereye-nasıl
harcandığını
bilebilmektedir.
Genel olarak, toplumda kimlerin ne
kadar vergi ödediği bilinebilmektedir.
Vergilendirmede
vatandaşların
gönüllü uyumu esas alınmaktadır.
Faktör 3: Vergi ve Demokrasi
Vergi ödemek, vatandaşların devlete
olan bağlılığını göstermektedir.
Vergilendirme ile demokrasi arasında
sıkı bir ilişki vardır.
Vergilendirme,
demokrasinin
gelişmesi için önemli bir araçtır.
Vatandaşlar, demokratik hak ve
özgürlükleri
karşılığında
vergi
ödemektedir.
Vergi ödemek, vatandaşlara toplumu
ilgilendiren konularda söz sahibi olma
hakkı vermektedir.
Vergi ödemek, vatandaşlara devletten
hesap sorma hakkı vermektedir.
Faktör 4: Vergi ve Yönetim
52 milyon seçmen arasında her
seçmenin sahip olduğu bir oy
önemlidir.
Demokrasi sağlıklı işlemektedir.

2.7531

1.30317

2.4990

1.11241

2.1259

1.24579

2.1500

1.00694

1.8785

1.13994

2.1081

1.22548

1.9135

1.15040

2.2444

1.22917

1.8402

1.14059

2.0227

1.14929

1.8597

1.14498

1.9865

1.07660

2.4212

1.44199

1.8944

1.05745

2.6715

1.43858

2.2744

1.15401

2.4129

1.35476

2.1051

1.04809

3.0008

1.34013

3.0488

1.31201

2.2529

1.29164

2.6126

1.22387

2.7459

1.32711

2.7500

1.21891

2.4772

1.24150

2.4876

1.20988

2.1313

1.27831

2.3430

1.23099

2.1208

1.38030

2.2706

1.25449

3.4526

1.50699

4.1108

1.24729

1.9972

1.18530

2.2923

1.17753
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Toplanması
gereken
vergilerin
tamamı tahsil edilebilmektedir.
Kamu hizmetleri sunulurken toplanan
vergiler israf edilmemektedir.
Vergilendirmede vatandaşların ödeme
gücü dikkate alınmaktadır.
Vergilerin tam ve zamanında ödenip
ödenmediğini tespit etmek için
vatandaşlar
düzenli
olarak
denetlenmektedir.

1.7770

1.07649

1.8712

1.01732

2.2163

1.26173

2.2716

1.11875

1.8708

1.11374

2.1474

1.12807

2.3426

1.24780

2.4566

1.09079

* Grup A: Ticari kazanç ve serbest meslek kazancı elde eden mükellefler; Grup B:
Ücret geliri elde eden mükellefler
** Ölçek: 1=Kesinlikle Katılmıyorum, …, 5=Kesinlikle Katılıyorum

Tablo 4 incelendiğinde; ticari kazanç ve serbest meslek kazancı elde
eden mükellefler ile ücret geliri elde eden mükelleflerin algı düzeyi
ortalamasının en yüksek olduğu maddenin “… her seçmenin sahip olduğu
bir oy önemlidir” olduğu görülmektedir. Bu ortalama mükellefler için
sırasıyla =3.4526 ve =4.1108’dir. En düşük ortalamaya sahip madde de
her iki mükellef grubu içinde aynı olup bu madde “toplanması gereken
vergilerin tamamı tahsil edilebilmektedir” maddesi olmuştur. Bu madde için
ticari kazanç ve serbest meslek kazancı elde eden mükelleflerde ortalama
=1.7770 iken ücretliler için =1.8712 olarak hesaplanmıştır.
Tablo 5’te faktör analizi sonrasında ortaya çıkan faktörlerin ortalama
ve standart sapmalarına ilişkin bilgiye yer verilmektedir.
Tablo 5: Faktörlere İlişkin Ortalamalar ve Standart Sapmalar
Faktör
Vergi ve Hizmet Sunumu
Vergi ve Saydamlık
Vergi ve Demokrasi
Vergi ve Yönetim
Ölçek

Grup A
Ort.
2.7662
2.1425
2.4548
2.2761
2.4099

SS.
1.12491
0.94346
0.92975
0.86382
0.77951

Grup B
Ort.
2.3637
2.0912
2.5854
2.5250
2.3913

SS.
0.83192
0.87318
0.89844
0.72742
0.70983

* Grup A: Ticari kazanç ve serbest meslek kazancı elde eden mükellefler; Grup B: Ücret
geliri elde eden mükellefler
** Ölçek: 1=Kesinlikle Katılmıyorum, …, 5=Kesinlikle Katılıyorum
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Tablo 5 incelendiğinde; ticari kazanç ve serbest meslek kazancı elde
eden mükelleflerin en yüksek algı düzeyi ortalaması, vergi ve hizmet sunumu
boyutunda =2.7662 olarak, ücret geliri elde eden mükellefler için vergi ve
demokrasi boyutunda

=2.5854 olarak hesaplanmıştır. Algı düzeyi

ortalamasının en düşük olduğu boyut ticari kazanç ve serbest meslek kazancı
elde eden mükelleflerde =2.1425 ortalamayla ve ücret geliri elde eden
mükelleflerde

=2.0912 ortalamayla vergi ve saydamlık olmuştur. Algı

düzeyi ortalamalarının ortalamasına bakıldığında ise ticari kazanç ve serbest
meslek kazancı elde eden mükellefler için hesaplanan =2.4099 ortalama
değeri ile ücret geliri elde eden mükellefler için hesaplanan

=2.3913

ortalama değerinin birbirine yakın olduğu görülmektedir.
Grafik 1’de ise ticari kazanç ve serbest meslek kazancı elde eden
mükellefler ile ücret geliri elde eden mükelleflerin vergiye ve siyasal
katılıma ilişkin algı düzeylerinin profili yer almaktadır.
Grafik 1: Algı Düzeylerinin Profili
5

4

3

2

1

1 A:2 Ticari
3 4 kazanç
5 6 ve7 serbest
8 9 meslek
10 11 kazancı
12 13 14
15eden
16 17
18 19 20 Grup
21 22B:23
24 25 26 27
* Grup
elde
mükellefler;
Ücret
geliri elde eden mükellefler
Grup A
Grup B
** Ölçek: 1=Kesinlikle Katılmıyorum, …, 5=Kesinlikle Katılıyorum

*** Yatay eksende madde numaraları, dikey eksende katılma dereceleri yer almaktadır.
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Ticari kazanç ve serbest meslek kazancı elde eden mükellefler ile
ücret geliri elde eden mükelleflerin vergiye ve siyasal katılıma ilişkin algı
düzeylerinin faktör analizi sonucunda ortaya çıkan faktörler açısından
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık gösterip göstermediğinin analiz
edilebilmesi için öncelikle analiz yöntemine karar verilebilmesi
gerekmektedir. Bunu yapabilmek için parametrik testlerin varsayımlarından
verilerin normal dağılıma sahip olup olmadığına bakılmıştır. Faktörlerin
normal dağılıma uygunluğu Kolmogorov-Smirnov testi ile incelenmiş; buna
göre her bir faktör için hesaplanan değerin 0.05 anlamlılık düzeyinden küçük
bir değerde olduğu tespit edilmiş, dolayısıyla istatistiksel anlamda faktörlerin
normal dağılıma sahip olmadığı tespit edilmiştir. Normal dağılıma sahip
olmadığı için faktörler, parametrik olmayan verilere uygulanan MannWhitney U testi ile analiz edilmiştir.
Ticari kazanç ve serbest meslek kazancı elde eden mükellefler ile
ücret geliri elde eden mükelleflerin vergiye ve siyasal katılıma ilişkin algı
düzeyleri arasında faktör analizi sonucunda elde edilen dört faktör bazında
farklılık olup olmadığı aşağıdaki hipotezler kapsamında test edilmiştir.
H01, 02, 03, 04: B1, 2, 3, 4 = 0 (Ticari kazanç ve serbest meslek kazancı elde
eden mükellefler ile ücret geliri elde eden mükelleflerin sırasıyla vergi ve
hizmet sunumu, vergi ve saydamlık, vergi ve demokrasi ve vergi ve yönetim
boyutuna ilişkin algıları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık
bulunmamaktadır.)
Ha1: B1 ≠ 0 (Ticari kazanç ve serbest meslek kazancı elde eden
mükellefler ile ücret geliri elde eden mükelleflerin vergi ve hizmet sunumu
boyutuna ilişkin algıları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık
bulunmaktadır.)
Ha2: B2 ≠ 0 (Ticari kazanç ve serbest meslek kazancı elde eden
mükellefler ile ücret geliri elde eden mükelleflerin vergi ve saydamlık
boyutuna ilişkin algıları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık
bulunmaktadır.)
Ha3: B3 ≠ 0 (Ticari kazanç ve serbest meslek kazancı elde eden
mükellefler ile ücret geliri elde eden mükelleflerin vergi ve demokrasi
boyutuna ilişkin algıları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık
bulunmaktadır.)
Ha3: B3 ≠ 0 (Ticari kazanç ve serbest meslek kazancı elde eden
mükellefler ile ücret geliri elde eden mükelleflerin vergi ve yönetim boyutuna
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ilişkin algıları
bulunmaktadır.)

arasında

istatistiksel

olarak

anlamlı

bir

farklılık

Buna göre; mükelleflerin vergiye ve siyasal katılıma ilişkin algı
düzeylerinin dört faktör bakımından karşılaştırılmasına yönelik yapılan
Mann-Whitney U test sonuçları Tablo …’de yer almaktadır.
Tablo 6: Mann-Whitney U Testi Sonuçları
Faktör
Vergi ve Hizmet
Sunumu
Vergi
ve
Saydamlık
Vergi
ve
Demokrasi
Vergi ve Yönetim
*

Sıra Ortalaması
Grup A Grup B

Mann-Whitney U Testi
Z değeri
P

323.70

266.05

-4.097

0.000

H0
Kabul/Red
H01 Red

293.60

288.22

-0.383

0.702

H02 Kabul

276.01

301.17

-1.789

0.074

H03 Kabul

257.83

314.56

-4.036

0.000

H04 Red

∝=0.05; z tablo değeri= 1.96

** Grup A: Ticari kazanç ve serbest meslek kazancı elde eden mükellefler; Grup B: Ücret
geliri elde eden mükellefler
*** Ölçek: 1=Kesinlikle Katılmıyorum, …, 5=Kesinlikle Katılıyorum.

Tablo 6’da yer alan Mann-Whitney U test sonuçları incelendiğinde;
vergi ve hizmet sunumu boyutu için z değeri -4.097 ve istatistiksel anlamlılık
düzeyi 0.000 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuca göre, 0.05 anlamlılık
düzeyinde istatistiksel olarak boş hipotez (H01) reddedilmektedir. Buna göre,
ticari kazanç ve serbest meslek kazancı elde eden mükellefler ile ücret geliri
elde eden mükelleflerin vergi ve hizmet sunumu boyutuna ilişkin algıları
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunduğu anlaşılmaktadır
(Ha1: B1 ≠ 0). Farklılığın yönü için iki grubun sıra ortalamalarının hangisinin
daha büyük olduğuna bakıldığında, ticari kazanç ve serbest meslek kazancı
elde eden mükelleflerin sıra ortalamasının 323.70; ücret geliri elde eden
mükelleflerin sıra ortalamasının ise 266.05 olduğu tespit edilmiştir. Bu
durumda vergi ve hizmet sunumu boyutunda ticari kazanç ve serbest meslek
kazancı elde eden mükelleflerin algı düzeylerinin ücret geliri elde eden
mükelleflere göre daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır.
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Kamu hizmetlerinin karşılığında alınan vergi, bireylerin bu
hizmetlerden yararlanma düzeyleri dikkate alınmadan ödeme gücü ölçütüne
göre alınmaktadır. Vergi, esas itibariyle karşılıksız yapılan bir ödeme olsa da
bireylerin ödedikleri vergiler karşılığında kendilerine sunulan kamu
hizmetlerinden
yararlanma
düzeyleri
vergiye
karşı
tepkilerini
belirleyebilmektedir. Bireylerin gelirlerinde bir azalma yaratan ve bu özelliği
sebebiyle bireyler tarafından mali bir yük olarak görülebilen verginin
bireylere hizmet olarak geri dönmesi vergiye bakış açılarını olumlu yönde
değiştirecektir. Sunulan hizmetlerden bireylerin doğrudan ve yeterince
yararlanabilmeleri ve hizmetlerin kalitesi ve devletin bu hizmetleri
sunmadaki başarısından duyulan memnuniyet, mükelleflerin vergiye ilişkin
algılarını etkileyecek dolayısıyla da vergi bilinçlerini artıracaktır. Vergi
bilincine sahip mükellef, ödediği vergiler karşılığında devlet tarafından
kendilerine sunulan hizmetlerin bir nevi takipçisi olacak ve hizmetlerin
niteliğini ve yeterliliğini sorgulayacaktır. Analiz sonuçlarına göre, beyan
yoluyla vergilendirilen ticari kazanç ve serbest meslek kazancı elde eden
mükelleflerin, bu yöndeki algılarının ve bilinçlerinin tevkifat yoluyla
vergilendirilen ücretlilere nazaran daha yüksek olduğu varsayımı istatistiksel
olarak desteklenmektedir.
Vergi ve saydamlık boyutu için z değeri -0.383 ve istatistiksel
anlamlılık düzeyi 0.702 olarak hesaplanmıştır. Buna göre, 0.05 anlamlılık
düzeyinde boş hipotez (H02) reddedilememektedir. Diğer bir ifadeyle, ticari
kazanç ve serbest meslek kazancı elde eden mükellefler ile ücret geliri elde
eden mükelleflerin vergi ve saydamlık boyutuna ilişkin algıları arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (H02: B2 = 0). Vergi
bilincine sahip bireyler, ödedikleri vergilerin nerede-nasıl kullanıldığını
bilmek isterler. Bireylerin demokrasinin de gereği olarak ödedikleri
vergilerin denetimini yapabilmesi için devlet yönetiminin şeffaf olması,
topladığı vergileri nerede, ne amaçla kullandığını kamuoyuyla paylaşması
gerekir. Kamu kaynaklarının kullanımında saydam ve hesap verebilir olma,
kamu mali yönetiminin önemli ilkelerindendir. Bu özelliklere sahip bir
yönetim şekli, aynı zamanda bireylerin devlete güven duymasını sağlayacak
ve bireylerin vergiye karşı algılamalarını değiştirecektir. Ayrıca, bireylerin
kimlerden, ne kadar vergi toplandığını bilebilmesi ödedikleri vergiler ile
toplumdaki diğer bireyler tarafından ödenen vergileri kıyaslayabilmelerine
imkân sağlayacaktır. Bu şekilde, bireylerin vergiye ilişkin adalet algılamaları
da değişecektir. Analiz sonuçlarına göre, ticari kazanç ve serbest meslek
kazancı ile ücret geliri elde eden mükelleflerin her iki mükellef grubu için de
en düşük ortalamaya sahip olan vergi ve saydamlık boyutuna ilişkin algıları
arasında farklılık bulunmadığı anlaşılmaktadır.
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Vergi ve demokrasi boyutu için z değeri -1.789 ve istatistiksel
anlamlılık düzeyi 0.074 olarak hesaplanmıştır. Buna göre 0.05 anlamlılık
düzeyinde boş hipotez (H03) reddedilememektedir; elde edilen test sonucuna
göre ticari kazanç ve serbest meslek kazancı elde eden mükellefler ile ücret
geliri elde eden mükelleflerin vergi ve demokrasi boyutuna ilişkin algıları
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (H 03: B3 =
0). Demokratik rejimlerde kamusal mal ve hizmetlerin arzının belirlendiği
siyasal karar alma sürecine seçmenler doğrudan veya dolaylı olarak katılım
sağlayabilmektedir. Temsili demokraside, bu hakkın kullanımı seçmenler
tarafından belirlenen temsilciler vasıtasıyla yani dolaylı olarak
gerçekleşmektedir. Bireyler, kamusal kararlara ilişkin tercihlerini oylama
mekanizmasıyla yansıtmakta ve seçim yoluyla iktidara gelen siyasal partiler
de seçmenlerin tercihlerini dikkate alarak kamu hizmeti sunmaktadır.
Demokratik siyasal karar alma sürecinde önemli bir unsur olan seçmenlerin
tercihlerinin doğru yansıtılabilmesi toplumsal tercihlerin isabetli bir şekilde
ortaya konabilmesi açısından önem arz etmektedir. Seçmenlerin devlet
politikaları ve partilerin programları hakkında bilgi sahibi olması, söz
konusu politikaları takip etmesi ve değerlendirmesi ve bu bilinçle oy
kullanması halinde toplumsal tercihler siyasal sürece doğru bir şekilde
yansıyabilecek ve ancak bu şekilde sağlıklı bir demokrasiden söz
edilebilecektir. Analiz sonuçlarına bakıldığında, ticari kazanç ve serbest
meslek kazancı ile ücret geliri elde eden mükelleflerin vergi ve demokrasi
boyutuna ilişkin algıları arasında bir farklılık bulunmadığı anlaşılmaktadır.
Ancak, ücret geliri elde edenlerin en yüksek ortalamaya sahip olduğu
boyutun vergi ve demokrasi boyutu olduğu ilgili tablolardan (bkz. Tablo 5)
görülmektedir. Seçmenlerin eğitim seviyesinin yüksek olması parti
programları hakkında bilgi sahibi olma olasılığını artırdığından (Şener,
2007:172) ankete katılan mükelleflerden ücret geliri elde edenlerin eğitim
seviyesinin ticari kazanç ve serbest meslek kazancı elde eden mükelleflere
göre daha yüksek oluşunun algı ortalamalarının daha yüksek olmasında
etkisi olabileceği düşünülmektedir.
Vergi ve yönetim boyutu için z değeri -4.036 ve istatistiksel anlamlılık
düzeyi 0.000 olarak hesaplanmıştır. Buna göre, 0.05 anlamlılık düzeyinde
boş hipotez (H04) reddedilmektedir. Yapılan test sonucuna göre ticari kazanç
ve serbest meslek kazancı elde eden mükellefler ile ücret geliri elde eden
mükelleflerin vergi ve yönetim boyutuna ilişkin algıları arasında istatistiksel
olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (Ha4: B4 ≠ 0). Farklılığın yönü için
iki grubun sıra ortalamalarının hangisinin daha büyük olduğuna bakıldığında
ticari kazanç ve serbest meslek kazancı elde eden mükelleflerin sıra
ortalamasının 257.83; ücret geliri elde eden mükelleflerin sıra ortalamasının

Vergileme-Demokrasi İlişkisi

215

ise 314.56 olduğu görülmektedir. Bu durumda ücret geliri elde eden
mükelleflerin algı düzeylerinin ticari kazanç ve serbest meslek kazancı elde
eden mükelleflere göre daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır.
Demokraside, her birey tek ve eşit oya sahiptir. Toplumda alınacak
kararların belirlenmesinde tek bir oyun rolünün ufak olduğu düşünülebilir.
Bireyler, tek bir oyun siyasal kararların belirlenmesi açısından önemli
olmadığını düşünürlerse siyasal sürece ilgi duymayabilirler (Aktan ve
Dileyici, 2006:115). İlgisiz bir seçmenin varlığı, siyasal katılımın sağlıklı bir
şekilde sağlanamadığı anlamına gelir. Bireylerin, sahip olduğu oyun önemli
olduğunu düşünmeleri bu bakımdan önemlidir. Ayrıca, demokrasinin varlığı
ve sağlıklı işleyişi, mükelleflerin siyasal yönetime güvenini sağlayacak ve
vergiye ilişkin algılamalarını olumlu yönde etkileyecektir. Aynı zamanda,
kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ve toplanan vergilerin
kamu hizmetlerine dönüştürülürken israf edilmemesi mükelleflerin vergiye
karşı tutumunu da önemli ölçüde etkilemektedir. Söz konusu unsurların
dikkate alındığı bir vergi yönetimi, vergi uygulamalarının da sağlıklı bir
şekilde gerçekleşmesini sağlayacaktır. Ayrıca, devletin toplaması gereken
vergileri tahsil edebilmesi ve ödenmeyen vergilerin denetlenmesi, bireylerin
vergilerini tam ve zamanında ödemeyenler karşısında adaletsiz bir konumda
olduklarını düşünmemelerini sağlayacaktır.
6. Sonuç ve Değerlendirme
Temsili demokraside siyasal karar alma süreci içerisinde dolaylı
olarak yer alan seçmenlerin devletle aralarında maddi bir bağ olan vergi
konusundaki tutum ve davranışları, yönetimin demokratikliği ve
demokrasinin sürdürülebilirliği açısından önem arz etmektedir. Vatandaşlık
bilincine sahip seçmen ve mükelleflerin davranışı vergi bilinci ile
birleştiğinde tercihlerinin siyasal karar alma sürecine yansıtılması daha
sağlıklı olacaktır. Ödediği verginin denetimini, devlet politikalarını takip
etme ve değerlendirme suretiyle yapan ve oylarını bu bilinçle kullanan
bireyler devlet yönetiminin de şeffaf ve hesap verebilir olmasını
bekleyecektir.
Çalışmada, beyan yoluyla vergilendirilen ticari kazanç ve serbest
meslek kazancı elde eden mükelleflerin, tevkifat yoluyla vergilendirilen
ücretlilere göre beyanname verme ve vergiye ilişkin şekli ödevlerinin
bulunması bakımından vergi yükünü daha yoğun hissettikleri, dolayısıyla
vergi ve vatandaşlık bilinci içerisinde hareket edecekleri varsayılmakta ve
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söz konusu iki mükellef grubu arasında bu bakımdan bir farklılık olup
olmadığı yüz yüze yapılan anket yöntemiyle araştırılmaktadır.
Araştırmada ele alınan değişkenler, yapılan analizler sonucunda vergi
ve hizmet sunumu, vergi ve saydamlık, vergi ve demokrasi ve vergi ve
yönetim olarak dört boyut altında toplanmıştır. Beyan yoluyla vergilendirilen
mükelleflerin algı düzeylerinin en yüksek vergi ve hizmet sunumu
boyutunda, tevkifat yoluyla vergilendirilen mükelleflerin ise vergi ve
demokrasi boyutunda gerçekleştiği tespit edilmiştir. Her iki mükellef
grubunun vergi ve saydamlık boyutuna ilişkin algılarının ise en düşük
seviyede olduğu gözlemlenmiştir. Analiz sonrasında ortaya çıkarılan
boyutlar açısından beyan ve tevkifat yoluyla vergilendirilen mükellefler
arasında bir farklılık bulunup bulunmadığı incelenmiş; vergi ve hizmet
sunumu boyutuna ilişkin algılar bakımından beyan yoluyla vergilendirilen
mükellefler lehine, vergi ve yönetim boyutuna ilişkin algılar bakımından
tevkifat yoluyla vergilendirilen mükellefler lehine istatistiksel olarak
farklılık bulunduğu tespit edilmiştir. Vergi ve saydamlık ve vergi ve
demokrasi boyutları bakımından ise iki grubun algıları arasında istatistiksel
olarak bir farklılığa rastlanmamıştır.
Elde edilen bulgular, beyan yoluyla vergilendirilen mükelleflerin
tevkifat yoluyla vergilendirilen mükelleflere göre ödedikleri vergi ve
karşılığında kendilerine sunulan kamu hizmetlerini sorgulayabilme bilincine
sahip oldukları varsayımını istatistiksel olarak desteklemektedir. Diğer
taraftan da tevkifat yoluyla vergilendirilen mükelleflerin çoğunluğunun ne
kadar vergi ödediklerini bilmediklerini bildirmesine karşın vergi ve
demokrasi boyutuna ilişkin algı düzeyinin beyan yoluyla vergilendirilen
mükelleflere göre daha yüksek olması dikkat çekmektedir. Ankete katılan
tevkifat yoluyla vergilendirilen mükelleflerin eğitim seviyesinin daha yüksek
olmasının bu sonucun ortaya çıkmasında etkili olabileceği düşünülmektedir.
Ancak, demokratik süreçteki hak ve rollerinin bilincinde olmalarına rağmen
mükelleflerin ödedikleri verginin miktarı hakkında bilgi sahibi olmaması,
ödenen vergilerin denetimini sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebilmelerini
olumsuz yönde etkileyebilir. Sonuç olarak, gelir vergisi ödeyen bütün
mükelleflerin beyanname kapsamına alınmasının hem demokratik bilincin
yerleşmesini sağlayacağı hem de var olan bilinci pekiştireceği
düşünülmektedir.
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VERGİ AHLAKI VE ANOMİK DAVRANIŞLAR
O. Fatih ŞEHİTOĞLU*

Özet
Vergi, ekonomik yönü kadar toplumu dönüştürme gücü bakımından sosyal
yönü de olan bir argümandır. Vergileme sürecinde, taraflar arasında komplike ve
çoğu kez çatışma riski taşıyan ilişkiler yaşanmaktadır. Eğer sosyoloji ile verginin
uyumu sağlanabilirse, yaşanan problemlerin çözümünde önemli bir basamak olacak,
böylece sosyal barışın önündeki engellerden biri ortadan kalkacaktır.
Mükelleflerin vergiyle ilgili olumsuz tutumları, davranışlara uyumsuzluk
olarak yansımaktadır. Bir “sapma davranışı” olarak tanımlanabilecek böylesi anomik
durumlar, yerleşik bir vergi ahlakının olmamasından kaynaklanmaktadır. Bu açıdan,
mükellefi yeterli bilince ulaştırma adına gösterilecek gayretler doğrudan vergi
gelirlerini artırıcı, dolaylı olarak da gelir dağılımını adaletli bir şekle sokucu etkisi
nedeniyle oldukça önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Vergi ahlakı, sapma davranışı, vergi anomisi.

Abstract
Tax is an argument in economic aspect, and also conversion of society in
social aspect. During the taxation process; complicated and entertaining high risk of
dispute interactions between parties take place. If the coordination between
sociology and taxation is facilitated, it would be an important stepping stone to solve
the current problems, and thus one of the major obstacles for social peace would be
removed.
Taxpayers’ negative attitude towards tax reflects their acts adversely. These
anomic circumstances, which can also be described as “behavioral variance”, are
resulted from lack of established tax ethics. For this reason, it is considerably
important to make efforts that results to raise awareness of taxpayers to increase tax
income directly and also to maintain the fair income distribution indirectly.
Key Words: Tax ethic, behavioral variance, tax anomie.

*

Gelir İdaresi Başkanlığı, Devlet Gelir Uzmanı, osehitoglu@gelirler.gov.tr

O. Fatih ŞEHİTOĞLU

220
Giriş

Maliye politikasının en güçlü enstrümanı olan vergi, mükellefle devlet
arasında tesis edilmiş karşılıklı ilişkinin hukuki bir görünümüdür. Bu ilişki
doğumdan itibaren hayatın her safhasında farklı şekillerde mükellefin
karşısına çıkmakla birlikte söz konusu ilişkinin sınırlarını belirleyen taraf,
kamu otoritesi yani devlettir.
Bir borç-alacak ilişkisi olan vergi, karşılıksız ve zora dayalı bir özellik
arz ettiğinden, potansiyel bir direncin olması gayet tabiidir. Taraflar arasında
çatışmaya açık olan vergileme alanında sürecin yönetimi bu açıdan oldukça
önemlidir. Vergi, devletin bakış açısıyla kamu hizmetlerini finanse etmek
için egemenlik yetkisine dayanılarak zorla tahsil edilen gelir özelliği taşırken
mükellefin bakış açısıyla bir tür yük olarak algılanmaktadır. Vergiye
yüklenilen anlam vergi ahlakının varlığını destekler nitelikte (Baloğlu,
Yılmaz & Şeker, 2010: 116) olduğundan üzerinde hassasiyetle durulmalıdır.
Verginin mükellefteki yük algısından ötürü ortaya çıkan olumsuz tutum,
davranışlara yansımakta ve “sapma davranışı” olarak nitelendirilebilecek
uyumsuzluklar yaşanabilmektedir.
İşte bilinç eksikliği sebebiyle yaşanan böylesi uyumsuzluklar, vergi
ahlakının yetersiz oluşunun bir göstergesidir. Boos’a göre insanların vergi
vermekten mutlu olduğu bir ülke olmadığından (Işık, 2009) hareketle,
mükellefe vergi ahlakının kazandırılması doğrudan vergi gelirlerini artırmak,
dolaylı olarak da gelir dağılımında adaleti sağlamak adına hayati bir önem
taşımaktadır.
Klasiklere göre vergi, sadece mali saikle toplanmışken zamanla
vergilemenin amacında değişiklikler ortaya çıkmıştır ki böylece devlet,
"vergilemede müdahale ilkesi (Steuerinterventionismus)" çerçevesinde
vergiyi gelir elde etme amacının yanında ekonomik ve sosyal bazı amaçlara
ulaşabilmek için de kullanmıştır (Değirmendereli, 2009: 211). Haddizatında
verginin sosyal amacının varlığı, normlar hiyerarşisinin en üstünde yer alan
Anayasa 73. maddede açıkça ifade edilmiştir.
Sosyoloji, “cemiyetteki karşılıklı sosyal münasebetleri inceleyen ve
cemiyeti hareket halinde bulunan bir bütün olarak ele alan bir ilim” olarak
tanımlanmakta, sosyolojinin üzerine düşen görevin Fındıkoğlu’na göre
“cemiyetin hukuki hayatını gösteren malumat ve malzeme içinde normal
(sağ, salim, tabii) olanlarla anormal (hasta, sakim, patolojik) olanları
ayırmak” (Kurtkan, 1968: 8-29) olduğu dile getirilmektedir. Olayların arka
planındaki yapısal etkenlerin rolü ve yönlendirici kimliği hesap edilmeden
yapılan müdahaleler, karşılaşılan problemleri derinlik boyutundan
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uzaklaştırarak çözümsüzlüğe itmektedir (Türkdoğan, 2008: 8). Bu anlamda
toplumun hareketli bir bütün şeklinde ele alınması zorunluluğundan ötürü
sosyoloji, zaruri olarak ihtisaslaşma yoluna gitmelidir (Kurtkan, 1968: 9) ki
Türkdoğan’a göre günümüz Türk sosyolojisinin önemli bir sorunu sapkın
(deviant) sosyoloji alanıdır ve bu yeni yan disiplin alanında sosyal bilimler
metodolojisine dayalı incelemelere ihtiyaç duyulmaktadır. Zira hiçbir
bilimsel araştırma, yapısal dinamiklere eğilmeden ülke genelinde cereyan
eden olaylara çözüm getiremeyecektir. Dolayısıyla sosyoloji alanında
gelişme ve ilerleme, bu tür araştırmaya dayalı metot ve teknikleri kullanmak
suretiyle başlatılan çalışmalar yoluyla sağlanacaktır (2008: 9, 200).
Bu çerçevede, toplumsal yaşamda vergileme alanında ortaya
konulacak sosyolojik yaklaşımın, yaşanan problemlerin tespitinde ve
çözümünde önemli bir basamak olacağı ve ufuk açıcı öneriler sunabileceği
açıktır. Eğer mükellef tepkileri sağlıklı bir şekilde ortaya konulabilirse,
öngörülebilirlik sebebiyle vergi politikalarının uygulanabilirliğinde ve
başarısında önemli mesafelerin alınacağı muhakkaktır. Özetle bu çalışma,
konuyla ilgili yapılmış araştırmalardan elde edilen çıkarımlar ışığında
mükelleflerin vergiye yönelik tutum ve davranışlarını sosyolojik zeminde
anlamayı hedeflemektedir.
1. Vergi Bilinci
Descartes “Cogito, ergo sum” yani “Düşünüyorum, öyleyse varım”
derken insanın varlık sebebini dile getirmiştir. Bu yönüyle insan, diğer
varlıklardan farklı olarak düşünebilme yetisiyle kendinin farkına varır ve bir
bilince ulaşır. Ancak bilinç her ne kadar bireysel bir görünüm arz ediyor gibi
olsa da, bilincin toplumsal yönü gözlerden ırak tutulmamalıdır. Zira
bireyselle toplumsal iç içe ve kuvvetli bir etkileşim halindedirler.
Örneğin, işsizlik kişisel bir problemmişçesine değerlendirilebilir fakat
artan işsizlik oranları ve muhtemel yansımaları, işsizlik problemini
bambaşka mecralara taşıyabilmektedir. Veya kişinin boşanması kişisel bir
durum olarak düşünülebilir ancak bir ülkede boşanma oranı her geçen gün
artıyor ise konu artık toplumsal bir boyut kazanmış demektir ve çözüm
önerilerinin de sosyolojik olarak ortaya konulması gerekmektedir.
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1.1. Bilinç

En genel anlamda bilinç, TDK Sözlüğünde “insanın kendisini ve
çevresini tanıma yeteneği, şuur” olarak ve Felsefe Sözlüğünde ise “insanın
nesnel dünyayı ve kendi kişisel varlığını anlamasına etkin biçimde katılan
zihinsel süreçler toplamı” (Frolov, l997: 59) şeklinde tanımlanmaktadır.
Yani psikolojik anlamda bilinç, bireyin bireysel ve toplumsal gerçeklerin
farkına varması ve bu farkındalık sürecinde aktif olarak yer alması demektir.
Bilincin, sosyolojik bir olgudan çok psişik görünüme sahip olduğu
düşüncesi, toplumsal boyutunun ihmal edilmesine sebep olmaktadır. Hâlbuki
birey-toplum etkileşimi öylesine sıkı bir ilişki içindedir ki, Durkheim bu
durumu “toplumun geri kalan bölümü bizdeki merkezkaç eğilimleri
sınırlamak için üzerimizde ağırlığını duyuruyor ve biz de kendi açımızdan
başkaları üzerindeki bu ağırlığa katılarak onların bizim üzerimizdeki
ağırlığını etkisiz kılmaya çalışıyoruz” (1992: 327-329) cümlesiyle dile
getirmektedir. Merton’a göre ise bilinç, toplumsal bağlantının bir sonucudur
(Ergun, 1982: 82). Bu demektir ki, toplumsalın inşasında bireyin önemi ne
anlama geliyor ise bireyin kararlarında da toplumun etkisi o anlama
gelmektedir.
Toplumbilim Terimleri Sözlüğünde bilinç, "toplumsal ilişkiler
sürecinde insanın nesnel çevresini ve kişisel varoluşunu anlamasını sağlayan
düşünsel süreçlerin tümü" (Ozankaya, 1984: 21) olarak ifade edilmekte ve
toplumsal ilişkiler yaklaşımın merkezine alınarak bilince sosyal gerçeklik
hüviyeti kazandırılmaktadır. Demek ki sosyolojik bakış açısından bilinç,
toplumsal yaşamı anlayabilmekte fonksiyonel bir konumda yer almaktadır.
Birey kendi bilincinde var olanlar sebebiyle, toplumun gözüyle görmekte ve
öyle davranmaktadır.
Tutum, bireye dayandırılmakta ve “bireyin psikolojik objeyle ilgili
düşünce, duygu ve davranışlarını oluşturan eğilim” şeklinde
tanımlanmaktadır (Kağıtçıbaşı, 2004: 114). Bir tutumu içeren bilinçlenmede
ise (Ergun, 1982: 28) bireyin bilinci, yaşadığı kişisel deneyimler ve sosyokültürel etkenlerin yoğrulmasıyla oluşmaktadır. Bireye rehberlik eden bilinç,
tutum ve davranış olarak gün yüzüne çıkmaktadır. İşte toplumsallaşma
süreci denilen bu devrede izafi yönü de olan toplumsal bilinç, bireye içinde
yaşadığı toplumun ortak alanlarını sunmaktadır. Burada kast edilen ortak
alanlar, bireysel bilinçten farklı ve ötesinde bir anlam taşımaktadır.
Tönnies’in ortak irade (Kösemihal, 1989: 204), Durkheim'in ise kollektif
bilinç dediği toplumsal bilinç, bireysel bilinçten önce gelmekte ve birey
üzerinde zorlayıcı bir etki yapmaktadır (Tolan, 1991: 24) yani müeyyide
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gücüne sahip bulunmaktadır. Bu anlamda birey toplumsal olanla ne kadar
uyum içindeyse yani toplumsal normlar ne kadar özümsenmişse toplumsal
baskı o derece az hissedilmektedir.
Bilincin sistematik incelenmesini konu alan fenomenolojik
yaklaşımda (Marshall, 2009: 241), Husserl geliştirdiği fenomenoloji
kavramını “insan duyuları ile doğrudan kavranacak şeylere ilgi” şeklinde
tanımlanmaktadır yani fenomenolojide kişi dünya ve gerçekliklerin nasıl
yorumlandığıyla ilgilenmektedir. Aynı ekolden Schutz içinse, bireyin günlük
hayat durumlarına atfettiği anlam çok önemlidir. Schutz projektörü bireyin
kendi durumuna çevirmekte ve böylece toplumsal ve kültürel olan üzerinde
durmaktadır. Gerçekliğin toplumsal inşası anlamında Berger ve Luckmann
da toplumsal düzene süregelen bir insan üretimi olarak bakmakta, toplumsal
düzeni “geçmiş insan etkinliğinin sonucu” saymakta ve insan etkinliğinin
ancak onu üretmeye devam ettiği sürece var olabileceğini dile
getirmektedirler (Wallace & Wolf, 2004: 298, 325).

1.2. Vergi Bilinci
Kimse kamu hizmetlerinden ve bu hizmetlerin gerektirdiği
fedakârlıktan vazgeçemez ve hatta gereken fedakârlıkta bulunmuyor ise bu
hizmetlerin faydasından da mahrum edilemez (Türk, 2002: 10). Kamusal
mallarda toplumun bilinçaltına yerleşmiş bulunan “devletin malı deniz ..”
anlayışı, vergi bilincinin olmayışı/eksikliği ile açıklanabilir. Bireysel
teşebbüsün liberal politikalarla desteklendiği günümüz ekonomik hayatında,
kamu malına karşı sergilenen bu vurdumduymazlığın üzerinde ciddi olarak
durulması gerekmektedir.
Aslında günümüzde vergi sistemimizin temelinde vergi tarhiyatının
beyana dayalı olması vardır ve bu uygulama kanun koyucunun mükellefe
duyduğu güvenin de bir göstergesidir. Bazı mükelleflerin kanunlara aykırı
davranma olasılığı dikkate alınarak, insana saygı duyan ve ona güvenen
çağdaş bir sistemden vazgeçilmesi düşünülemez (Akdoğan, 2011: 62).
Demek ki problemin çıkış noktası mevcut vergi sistemiyle ilgili değildir,
insan kaynaklı olarak yaşanan bu problemin çözümü de ancak insan
unsurunu içerecek şekilde bilinçlenmeyi artırmakla mümkündür, zira sorun
aslında kendi içinde çözümünü de barındırmaktadır.
İnsanın en ayırt edici özelliklerinden birisi, kendilik bilincine sahip
olmasıdır (Giddens, 2008: 201) ki, verginin önemini bilen ve bu bilinçle
hareket eden bir toplumsal davranış şekli, vergi bilincinin de temelini
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oluşturmaktadır. Eğer alınan vergilerin topluma geri dönüşünün olduğu
kanaati
toplumda
oluşmamışsa/oluşturulamamışsa
yapılan
yasal
düzenlemelerin sürekliliğinden ve kalıcılığından bahsetmek de mümkün
olamayacaktır. Her bireyin davranışı sonucun oluşumuna katkı sağlamakla
birlikte vergi bilinci, bireysel bir konu olmaktan çok toplumsal bir nitelik
taşımakta ve genelleşen tavır ve davranışlar da uygulamanın başarısını
belirlemektedir (Akdoğan, 2007: 184). Dolayısıyla bir vergi uygulamasında
başarı sağlanmasında, toplumun verginin önemini bilmesi (Akdoğan, 2011:
15) başka bir tabirle vergi bilincine sahip olması büyük önem taşımaktadır.
Bu çerçevede, vergi bilincini bir algılama ve bunun sonucunda ortaya konan
davranışlara yansıma çerçevesinde ele almak gerekmektedir.
“Kamu hizmetlerinin gerçekleştirilmesi bakımından verginin önemini
bilen toplum bireylerinin, vergi ile ilgili ödevlerini yerine getirmedeki
istekliliklerinin düzeyine” vergi bilinci denilmektedir. Hatta vergi bilincini
“yalnızca mali fedakârlıklarda bulunması öngörülen kesimlerin sahip
olmaları gereken bilinç düzeyi” olarak tanımlanmanın ötesinde, kavram daha
da genişletilerek “yönetme ve yönlendirme görevi verilenlerin” (Akdoğan,
2007: 183) bilinci de kavrama dâhil edilmektedir. Vergi bilinci önemlidir
zira bir ülkede vergi bilinci sağlandığında kayıt dışı ekonomi önlenmekte,
önemli ölçüde sosyo-ekonomik gelişmeler sağlanmakta, vergi idaresinin
organizasyonları ve vergi denetimleri daha kolay, hızlı ve etkin hale
gelmektedir.
Ahlak, hukuk, görgü kuralları, din, idare ve eğitim toplumsal yapının
var olan ve devam eden karmaşık mekanizmalarının birer parçasıdırlar.
Sosyal kurum, toplumsal yapının sistematiği içerisindeki sosyal ilişkiler
ağını muhafaza edici ve devamlılığını sağlayıcı davranışları standardize eden
biçimlerdir (Radclıffe-Brown, 2006: 24-27). Bu anlamda kültürel normlar,
gelişmiş gelenekler, yaşam tarzı ve vergi oyununun aktörlerinin davranışları
ve bunları etkileyen tarihi birikimler bir toplumun vergi kodunu veya
şifresini belirlemektedir. Bazı maliyeciler bu konuyu toplumun vergi
DNA’sı başlığı altında ele almaktadırlar ki buradaki DNA vurgusu,
toplumun vergi yapısı ve kodlarının çözümü anlamında kullanılmaktadır
(Işık, 2009).
Her toplumun, ekonomik kalkınmasının aşamalarına göre kendine
özgü bir vergi yapısı vardır ve toplumsal yapının dinamizmi bu yapının bir
parçasını oluşturan vergi yapısının da zaman içinde değişmesine neden
olmaktadır (Heper, 1981: 85). Heraklitos’un “değişmeyen tek şey değişimin
kendisidir” ifadesiyle değişimin varlığı muhakkaktır ve maddi-manevi
kültürel ögelerin değişmesi de doğaldır. Bir bütünün parçaları olan bu
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ögelerin değişim süreçlerinde yaşanan farklılıklar kültürel gecikmenin sebebi
olmaktadır. Bu anlamda kültürel gecikme, “bir toplumun teknik gelişmesi ile
ahlaki ve hukuksal kurumları arasındaki uçurum” olarak tanımlanmakta ve
kimi toplumlarda görülen bazı problem ve çatışmaların “ahlaki ve hukuksal
kurumların teknik gelişme düzeyine ayak uyduramamasıyla” (Marshall,
2009: 445) açıklanabileceği ifade edilmektedir. Dolayısıyla kültürün maddimanevi ögeleri arasındaki uyumsuzluk hali dengesiz bir durum ortaya
koymakta ve böylesi uyumsuzluklar da daha çok toplumsal değişimlerin
yoğun olarak yaşandığı dönemlerde gerçekleşmektedir.
Bu bağlamda, Türkiye’de sanayileşmenin simetrisi olan değer
sistemlerinin henüz yeterince yerleşmemiş (Erkan, 2000: 191) olduğu
söylenebilir. Bahsi geçen uyumsuzluk haline örnek olması bakımından,
BM’nin her yıl yayınladığı İnsani Gelişme Raporu verileri dikkate değer
sonuçlar içermektedir. Söz konusu raporda yer alan İnsani Gelişme Endeksi
(İGE); insani gelişmeyi, gelirin yanı sıra eğitim ve sağlığa ilişkin
göstergeleri de dikkate alarak ölçmeyi hedefleyen bir endekstir. Türkiye
2010 yılındaki İGE değeriyle 169 ülke arasında 83. sırada yer almaktayken
sadece gelir esas alındığı 57. sırada yer almaktadır (Şeker, 2011: 18).
Aslında bu rakamlar, gelişmişliği salt maddi refahın artışı olarak algılamanın
yanlış olacağının da bir göstergesi olup (Gök, 2007: 160), bu iki sıralama
arasındaki farkın ancak vergi bilinci temelinde açıklanabileceğini
göstermektedir.

2. Vergi Uyumu
Mükelleflerin vergiye uyum gösterme (vergi ödeme) veya
göstermeme (vergi ödememe) davranışı tamamen kendi kişisel seçimlerinin
bir fonksiyonu olarak ortaya çıkmaz; fert için davranışından dolayı sosyal
kabul de önemlidir ve fert başka kimselerin davranışlarını da dikkate
almaktadır (Serim, 2009: 173). Bu noktada toplumsal bütünleşme ve
uyumun sağlanmasında, mükelleflerin % 81’i verginin bir arada yaşamanın
önemli bir koşulu olduğunda hem fikir olduklarını ifade etmişlerdir (Baloğlu
vd., 2010: 60). O halde aynı imkânlara sahip olmalarına rağmen kimi
mükellefler iyimser bir ortamın da etkisiyle vergisel sorumluluklarını yerine
getirmekte iken neden kimi mükellefler sürekli vergi kaçırmanın/vergiden
kaçınmanın yollarını aramaktadırlar?
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2.1. Toplumsallaşma ve Uyum

Sosyal ilişki, iki veya daha fazla sayıdaki bireysel organizma arasında
bireysel çıkar, karşılıklı çıkarların oluşması veya kısıtlı imkânlar nedeniyle
çıkarların çatışması nedeniyle oluşan düzenler bütünlüğünü anlatmaktadır.
Burada çıkardan bahsederken, özne ve nesne arasında gerçekleşen tüm
ilişkiler ima edilmektedir ki toplum üyelerinin çıkarı için bağlı olunan
gözlemlenebilir kurallar, sosyal değerler bir sonuç olarak karşımıza
çıkmaktadır (Radclıffe-Brown, 2006: 26-27). Bu anlamda toplumsal
olguların temeli, bütün bireysel bilinçlerin birleşip birbirlerine uyarlanırken
oluşturduğu temeldir; böylece bir araya gelen bireylerin oluşturduğu küme,
tek tek her bireyden ayrı nitelikte bir gerçekliktir ve toplumsal çevre, asıl
olarak ortak düşüncelerden, ortak inançlardan, ortak alışkanlıklar ve
eğilimlerden kurulu bulunmaktadır (Durkheim, 1992: 330, 312).
Toplum içinde hangi durumda nasıl davranılması gerektiğini gösteren
ve yaptırımı olan değerler sistemi olarak normlar; gereksinim üzerine ortaya
çıkan/kalkan, davranışları şekillendiren, göreceli ve yazılı/yazısız özellik
taşırlar. Çoğulun olduğu her yerde normlar mutlaka vardır ve bireylere bir
çeşit kılavuzluk yaparlar yani bireylerin seçimlerini yönlendirirler. İşte toplu
olarak yaşamanın gereklerinden biri de toplumsal normlara uyma
zorunluluğudur. Toplumsal düzenin sağlanabilmesi ancak bireylerin benzer
davranışlar sergilemesiyle mümkün olabilir. Konsensüsüsün sağlandığı
böylesi toplumlarda genel bir düzenden ve refahtan söz edilebilir. Bu
kurallara uymayan bireylere ise uymama davranışının mahiyetine göre farklı
cezalar uygulanır. Ancak burada sorun şu ki bugünün modern toplumunda
bireyler, uyacakları normları içinde yaşadıkları toplumun bütününden çok,
yakın ilişki kurdukları gruplardan sağlama yolunu seçebilmektedirler.
Toplumun aşırı büyümesi bireyleri, yüz yüze ilişkilerin egemen olduğu
küçük birincil gruplara yönlendirmekte ayrıca stereo tipleri (kalıp yargı)
yayan kitle iletişim araçları sebebiyle birey, toplumca benimsendiğini
düşündüğü davranış biçimlerini sergileyebilmektedir.
Buradaki stereo tip, Walter Lipman’ın Public Opinion (1922) başlıklı
kitabında “kafamızdaki sabit, dar ufuklu resimler”i karşılayacak şekilde
geliştirilmiş ve genellikle de aşağılayıcı bir anlam yüküyle kullanılmıştır; bu
açıdan sosyolojik tipleştirme (fenomenoloji) sürecinin karşısında yer alan bir
bakışı temsil etmektedir (Marshall, 2009: 701). Yani stereo tip (kalıp yargı)
fert veya topluluk hakkında sahip olunan bir tür kanaat olup insanları kimi
sınıflara, tiplere bölmeyi ifade etmektedir. Ki bu bölünmenin her zaman
gerçeğe ve bilinen kanıtlara dayanması da gerekmez sadece bazı özelliklerin
bu sınıflara dâhil fert veya topluluklarda olduğu varsayılmaktadır.
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Toplumsal kuramda normların gelişimi iki şekilde gerçekleşmektedir;
toplum bireylerinin standart uygulaması anlamında normal kabul edilen
mevcut davranış kalıbı ve bireylerin yapması gereken emredilen davranışı
anlatan bir kalıp olarak norm düşüncesi. Bu anlamda beklentiler de tahmine
dayalı beklentiler ve zorunlu beklentiler olarak sınıflandırılabilir.
Toplumsallaşma, normlar içselleştirildiğinde gerçekleşmekte ve normlara
uymak bir tür “ikinci doğa” halini almaktadır (Outhwaite, 2008: 527-528).
Dolayısıyla değer ve normlar sosyal içeriklidir; birey bunları sosyal
çevresinde hazır bulur ve sosyalleşme sürecinde öğrenir; işlevselciler için
normlar ve değerler açık ve bireyi etkileyecek şekilde “orda dışarıdadır”
(Wallace & Wolf, 2004: 307). Yani sosyalleşme denildiği zaman, insanın
biyolojik bir varlık iken aynı zamanda sosyal bir varlık olması, toplumun bir
üyesi haline gelmesi anlaşılmalıdır. Tutum araştırmasında, değerler,
insanların etik ya da uygun davranışlar hakkında, neyin doğru neyin yanlış
olduğu, neyin istenebilir neyin alçakça olduğu konusunda taşıdıkları fikirleri
gösterir (Marshall, 2009: 133).
Dolayısıyla toplumsallaşma, bir defaya mahsus olarak çocukluk
sırasında oluşan bir şey olmamakta, bunun yerine edinilmiş olan kişilikler
alışılagelmiş olan toplumsal ilişkiler yolu ile yeniden ve yeniden inşa
edilmektedir (Wallace & Wolf, 2004: 302). Bireyin bilinci, toplumsal değer
ve normların benimsenmesiyle belirlenmekte (Erkan, 2000: 191) ve istikrar
kaynağı olan bu normlar birey için toplumsal kılavuz görevi ifa etmektedir
(Slattery, 2007: 34). Zira toplum, yalnızca bireylerin duygu ve etkinliklerini
eşitsiz bir yoğunlukla kendine çeken bir şey değildir, o aynı zamanda
düzenleyici bir güçtür (Durkheim, 1992: 245). Ahlaki değerler ve sosyal
kurallar, getirdikleri sosyal kontrol yoluyla ekonomik birimlerin belli
davranış tip ve kalıplarını belirlemektedirler. Sosyal normlarla hukuk
normlarının çizdiği sınırlar belirleyici ve yönlendirici olmakta, başlangıçta
sosyo-ekonomik davranışların temelinde yatan motif zamanla ortadan
kalkmakta ve bunların çoğunun yerini otomatik olarak gerçekleşen
alışkanlığa bağlı davranış almaktadır (Erkan, 2000: 46). Böylece çevre ile
olan tecrübelerimiz -gerek aktif gerekse pasif - bizde birtakım davranış
formlarının oluşmasına yol açmaktadır (Güngör, 1993: 17). Demek ki her
zaman hukuk biçimini almasa da, toplumun her kesiminin meşru olarak
ulaşmaya çalışabileceği en yüksek gönenç düzeyini göreli bir kesinlikle
saptayan (Durkheim, 1992: 254) gerçek bir düzenleme bulunmaktadır.
Parsons’un toplumların yapılanma şeklini ve uyumunu açıklamayı
amaçlayan genel eylem kuramındaki kültürel sistemin temel çözümleme
birimi, anlam ve simgesel sistemlerdir. Parsons “toplumsallaşma” anahtar
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kavramıyla, paylaşılan değerler üzerinde durmaktadır yani toplumsallaşma,
toplumsal değerlerin bireylerce benimsenmesi hatta daha da öte
içselleştirilmesi durumunda gerçekleşmektedir. Toplumsal denetimin
sürmesinde işte bu toplumsallaşma, toplumu bütünleştirici bir baskı olarak
görev yapmakta ve toplumsal denge ancak bu yolla sağlanabilmektedir
(Wallace & Wolf, 2004: 33-50). Toplumun işleyişini kendi düzenleyebilme
yeteneği ve normlara uyma için kullanılan araçları açıklayan kavrama,
toplumsal denetim denilmektedir (Outhwaite, 2008: 804). Yani bir bütün
olarak değerli bir yer tutan toplumsal denetim, davranışları yönlendirerek
normlara uymayı sağlayabilecek ve sapkınlıkla başa çıkabilecek bir takım
mekanizmalar olarak toplumsal düzenin korunabilmesi için merkezi bir
öneme sahip bulunmaktadır (Marshall, 2009: 742). Sosyoloji Sözlüğünde
toplumsal denetim konusu, ezici (polis ve ordu gibi) ve yumuşak (kitle
iletişim araçları gibi) olarak sınıflandırılırken (Marshall, 2009: 742);
Giddens’ta aynı konu “toplumsal dayatma” kavramıyla ele alınmakta ve
olumlu (uyum gösterici davranışı ödüllendirme) ya da olumsuz (uyum
göstermeyen davranışı cezalandırma) veya biçimsel ya da biçimsel olmayan
olarak sınıflandırılmaktadır (2008: 844). “Toplumsallaşma işlediği takdirde
toplumun bütün üyeleri paylaşılan değerlere bağlı olacaklar, örnek
değişkenler arasında uygun seçimde bulunacaklar ve uyum, bütünleşme ve
diğer hususlarda kendilerinden beklenenleri yapacaklardır” (Wallace &
Wolf, 2004: 50). Eğer toplumsallaşma bireylerin toplumsal normları
öğrenme ve uymaları ise toplumsal denetim, uyma sürecine uygun olmayan
davranışlarda devreye girmektedir (Outhwaite, 2008: 804). Zira insan
davranışları genellikle toplumsal olarak biçimlenmiş ve kalıplaşmış
niteliktedir (Giddens, 2008: 49). İçselleştirilen değer ve normlar, bireyin
bilinci hatta vicdanı haline gelmektedir ve dolayısıyla Parsons da Durkheim
gibi “temel değer sisteminde ahlaklılığın önemi” üzerinde durmaktadır
(Slattery, 2007: 377). Düzen probleminin çözümünün “normatif düzene
güdüsel bağlılıktan” geçtiğini söyleyen Parsons (Tatlıcan, 2011: 155),
toplumsal yaşamdaki rolüyle ilgili olarak norm ve değerlerin bireylerin nasıl
davranacaklarının tahmin edilmesine imkân sağladığını ve bunun da pratikte
önemli olduğunu ifade etmektedir (Outhwaite, 2008: 528). Parsons, sapkın
davranışı yetersiz toplumsallaşmaya göre açıklamakta ve bu tür davranışları
sınırlandırmak için de sosyal kontrol kurumlarına ihtiyaç duyulduğunu
söylemektedir (Slattery, 2007: 378) zira toplumsal kontrol mekanizmaları
toplumsal dengeyi bozabilecek sapkınlığa karşı “ikincil korumalar” olarak
işlev kazanmaktadır (Outhwaite, 2008: 805).
Uyum davranışları daha çok insanın öznel (sübjektif) beklenti
düzeyine bağlı olarak gerçekleşirken, nesnel (objektif) beklenti düzeyi sosyal
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çevrenin davranış ve rol beklentilerinden oluşmaktadır. Genellikle öznel
beklenti düzeyi, nesnel beklenti düzeyinin altında kalmakta (Erkan, 2000:
40), insan kendi üzerinde ait olduğu herhangi bir şeyi görmesiyle birlikte
kendini aşan amaçlara bağlanabilmekte ve bir kurala uyabilmektedir
(Durkheim, 1992: 406). İşte nesnel beklenti düzeyine uygun davranışlar -ki
ilgilinin beklentileriyle toplumun beklentileri ne kadar birbirine paralelse o
oranda uyumdan bahsedilebilir- toplumla uyum içerisindeki davranışlardır
(Erkan, 2000: 40-41) aksi ise sosyal sistemin beklediği davranışlarla çelişen
veya çatışan davranışlardır.

2.2. Vergi Uyumu
İnsan davranışları yaşanan olaylardan sağlanan algı ve bu algı ile
oluşan tutuma göre oluşmaktadır dolayısıyla vergiye karşı gösterilen tepkiler
bir sonuç özelliğini taşımaktadır. Risk alma ve isyan duygusu mükelleflerin
hoşnutsuzluk derecesine bağlı olarak, başlangıçta bireysel olma özelliği
taşıyan tepkiler zamanla toplumsal tepkilere dönüşebilmekte ve devletin
varlığını tehdit eden isyan olaylarının yaşanmasına neden olabilmektedir. Bu
anlamda vergiye karşı tutumların derecesine bağlı olarak ortaya çıkan tepki
türleri kabul, pasif tepki ve aktif tepki şeklinde üç aşamada ele alınmaktadır.
Kabul aşamasındaki bu olumlu davranışın bizdeki karşılığı gönüllü uyum
olarak adlandırılmaktadır (Aktan, Dileyici & Saraç, 2002: 117-123). Batı
literatüründe ise, vergi mükelleflerinin vergi idaresine çok fazla iş
düşmeden, kendi rızaları ile doğru beyanda bulunmalarını sağlayan faktörler
ve bunların mükellef beyanlarına etkileri konusunda yapılan çalışmalar genel
olarak İngilizce sözlüklerde vergi ödeme istekliliği anlamında kullanılan Tax
Compliance başlığında yürütülmektedir (Batırel, 1996). Özellikle son 15-20
yıldan beri başta ABD olmak üzere -ABD Gelir İdaresi (IRS) vergi
mükelleflerinin vergiye gönüllü uyum derecesini ölçmek için “Mükelleflerin
Uyumluluğunu Ölçme Programı” (TCMP)’den gelen bilgilere göre hareket
etmektedir- Hollanda, İspanya, İsviçre ve Danimarka gibi ülkeler bu soruna
ciddi bir şekilde eğilmektedirler. Bu amaçla söz konusu ülkelerde vergi
mükelleflerinin kendi rızaları ile vergi ödeme istekliliklerini arttıran
faktörlerin neler olduğu saptanmakta ve daha sonra da bu faktörlerin vergi
mükelleflerinin gelirlerini doğru beyan etmelerine olan etkisi ampirik ve
deneysel çalışmalarla test edilmektedir (Çelikkaya, 2002).
OECD ülkeleri arasında 90′lı yıllarda vergi kaçırmanın toplumsal
olarak kesinlikle mazur görülemeyeceğini dair yapılan bir çalışmadaki
sonuçlar oldukça enteresandır. Bu oran, OECD ülkeleri ortalamasında %
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54,5 olarak çıkarken, Belçika’da % 33,9 ve Japonya’da ise % 81,9 olarak
tespit edilmiştir. Aradan 5 yıl geçtikten sonra aynı araştırma tekrarlanmış ve
OECD ortalamasını % 60′a yükseldiği görülmüştür (Küçük, 2011); oranın
artması ülkeler adına sevindirici bir durumdur zira gönüllü uyumun her
geçen gün yükseldiğinin bariz göstergesidir.
Ülkelerin oranlarındaki farklılıklardan da görüldüğü üzere toplumsal
kurallara uyma, ülkelere göre değişmektedir zira sosyoloji araştırmaları,
değer hükümleri konusunda tam bir “kültürel rölativizm”e sahip
bulunmaktadır (Güngör, 1993: 3). Az gelişmiş ülkelerde uymama davranışı
adeta normal karşılanır hale gelmekte, kurallara uymamak için çok farklı
yöntemlere başvurulmakta ve bu toplumlarda “yandaşlık, nepotizm,
yolsuzluk, etnik milliyetçilik, mafya yapılanmaları, sınıfsal, klik veya dinsel
ayrışmalar” önemli rol oynamaktadır. Hatta söz konusu kuralların sadece
“bu kurallara uymama şansı olmayanlara uygulandığı düşünülmektedir”
(Küçük, 2011: 18). Tüm meslektaşları (aynı zamanda rakipleri) vergi
kaçırdığında vergisi kaynakta kesilmeyen herhangi bir mükellef vergilerini
tam ve zamanında öderse (vergiye tam uyum gösterirse) -zaten bir
işletmenin kuruluşunda yüksek vergilerin girişimi engellediği düşüncesi
yaygın olduğundan (Baloğlu vd., 2010: 85)- bu davranışın piyasada rekabet
etme gücü üzerinde azalmaya sebep olacağını hesap etmekte ve bunun da
kendisini iş hayatının dışına koymak anlamına geleceğini düşünmektedir
(Serim, 2009: 173).
3. Vergi Ahlakı
“Aristotales bir eserinde şöyle diyordu: Atina sitesi kaleleri ayakta
iken ahlakı harabe olmuştu. Türkiye için böyle karamsar bir tablo çizmek
istemiyorum ancak toplumsal gidişin akılcı ve bilimsel yaklaşımlarla
çözümlenmemesi halinde “Atina” sitesinin düştüğü akıbetten bizi kimler
kurtarabilecektir?”; bu açıdan Türkdoğan’a göre, toplumsal yapı ve kültürel
değişime yaklaşım biçimleri, aslında olayların arka planında yatan etken
unsurların aydınlatılmasında biricik yaklaşım yöntemidir, dolayısıyla
kültürel değişme sürecinde yapısal unsurların etkileyici bir rolü vardır (2008:
490, 491).
“Doğru olan, iyi olan nedir” sorusuyla ilgili olarak Güngör, iyinin
kendiliğinden başka bir şeyle tarif edilemeyeceğini bilakis sadece sezgi ile
kavranabileceğini ifade etmektedir (1993: 7). Güngör’e göre bir inanç olması
bakımından değer, “dünyamızın belirli bir kısmıyla ilgili idrak, duygu ve
bilgilerimizin bir terkibi demektir ve tek bir inanca değil bir arada organize
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olmuş bir grup inanca” karşılık gelmektedir. İnsanın sosyal gelişmesi
genellikle bir ahlaki gelişmeden ibaret olduğundan ahlak değerleri,
psikolojinin önemli bir konusunu oluşturmaktadır. İnsanın sosyal bir varlık
olması başka insanlarla karşılıklı ilişki halinde yaşaması demektir
dolayısıyla böyle bir hayatın öncelikle ahlak değerlerine dayanması şaşırtıcı
değildir. Bu açıdan, bugünkü felsefenin en eski kaynağı sayılan Sokrates ilk
defa “nasıl davranmamız” gerektiği hakkında sistemli fikirler ileri sürdüğü
zaman Ahlak Felsefesinin de ne olduğunu göstermiştir (1993: 3, 8, 19).
Değerlerin öğrenilmesi daha çok rol öğrenmesi şeklinde bir sosyal
öğrenmedir; herkes toplum içinde bir mevkiye (kız, erkek, memur, tüccar,
evli, dul, genç v.s.) ve bu mevki için toplumun uygun gördüğü rollere
sahiptir. “O halde biz bulunduğumuz her mevkide o mevkideki insanların
neler yapması, neler düşünmesi, nelere kıymet vermesi v.s. gerektiği
hakkındaki fikirlere sahip oluruz”; bu değerler arkalarında toplum desteği
buldukça bizde yerleşir (Güngör, 1993: 50) ve fakat bu destek zayıflayınca
da değişmeye veya dejenere olmaya müsait hale gelir. Zira sistemler, “moral
ve ahlaksal değerleri ihmal ederek son amaçlarına” ulaşamazlar (Talas,
1980: 14), ki sistemin kapitalist veya sosyalist olması sonucu değiştirmez.
Bu anlamda ahlak normları sosyal normların bir çeşididir, normların
öğrenilmesi ve benimsenmesi sosyalleşme denilen prosesin büyük bir
parçasıdır; “Gelişmeci psikologlar, önemli olanın insanın çevreden aldığı
izlenimleri belli bir şekilde organize etme kabiliyetidir demektedirler zira
insan sadece çevreyi kendi zihin ve davranış şemasına sokmakla kalmaz
fakat aynı zamanda kendi zihnini çevreye aksettirir ve çevreye bir anlam
verir”. Sosyal Öğrenme Teorisine göre ahlak öğrenilen bir şeydir, yani ferdin
hayatının büyük bir kısmını, hatta bütününü kaplayan bir öğrenme sürecidir.
Bir kimsenin ahlak normlarını ve değerlerini öğrenmesi, esas itibariyle cezamükâfat yoluyla ve bir kimseyi model edinmekle (özdeşleşme) olmaktadır
bu açıdan söz konusu teori, ahlaki davranışın kazanılmasını “modellerle
öğrenme” (Güngör, 1993: 15-16, 42-43) prensibine dayandırmaktadır.
Ahlak, TDK Sözlüğünde “bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda
oldukları davranış biçimleri ve kurallar” olarak tanımlanmaktadır. Modern
Toplumsal Düşünce Sözlüğünde ise “yaşam tarzındaki gerekçeleri sağlayan
düşünce veya düşünceler bütününün kişi veya gruplarca kabul görülmüş
veya beyan edilmiş haline” (Outhwaite, 2008: 21) ahlak denilmektedir. Bu
açıdan çeşitli davranış olanakları ve tercihleri arasından belli birini seçmesi
insanın kendi kişilik ve varlığını gerçekleştirmesidir (Erkan, 2000: 43).
Güngör ahlaki hükümleri kabaca ikiye ayırır; bunlardan ilki ahlaki
mecburiyet veya mükellefiyet (mükellefiyet) hükümleridir ki burada bir
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eylemin ahlaki niteliği söz konusudur, ailenize yardım etmelisiniz gibi;
ikinci tipte ahlaki değer hükümleri ise, Ahmet iyi çocuktur, dedikoduculuk
çirkin şeydir (1993: 18) şeklindeki yargılardır.
Bu çerçevede, vergi ahlakı “gelir kazananların vergilerini yasalara
uygun ölçü ve zamanda ödemeleri konusundaki tutum, davranış, inanç ve
değer yargıları” demektir (Seyidoğlu, 1992: 949). Bir başka tanımlamada ise
vergi ahlakı mükelleflerin vergi kanunlarından doğan mükellefiyetlerini,
gerçeğe uygun bir şekilde yerine getirme konusundaki davranışlarının
düzeyidir denilmektedir. Verginin önemini, gerekliliğini ve kanunlardan
doğan mükellefiyetlerini bilen kişilerin, bundan kaynaklanan ödevlerini
sağlıklı bir şekilde yerine getirmeleri beklenir. Kanunların bilinmemesi,
muhatap kalınacak hukuki işlemler bakımından etkili değildir. Vergi ahlakı,
etkileri ve sonuçları itibariyle toplumsal boyutta önem kazanır. Toplumun,
bir verginin gerekliliği konusunda etkin bir şekilde bilgilendirilmesi ve
yapılan düzenlemelerin temel vergi ilkelerine uygun olması, vergi ahlakının
oluşumu bakımından gereklidir. Bu zorunluluğa rağmen, mükelleflerden
kaynaklanan olumsuz davranış biçimi ortaya çıkıyorsa, hizmet sunum
koşullarındaki yeterliliğin gözden geçirilmesi gerekir. Ayrıca kamu
harcamalarındaki etkinlik ve isabetlilik konusunda toplumun sürekli
bilgilendirilmesi ve şeffaflık sağlanması, vergi ödevlerini yerine
getirmeyenlerin tespit edildiği ve kanunlar çerçevesinde yaptırım
uygulandığı kanaatinin oluşturulması büyük önem taşımaktadır (Akdoğan,
2007: 184-185).
Vergi ahlakını etkileyenler arasında demokrasi anlayışı, devlete
güven, inançlar, gelenekler, demografik özellikler, sosyal statü, yaşam şekli
ve vergi kültürü gibi sosyo-kültürel faktörler yanında; vergi oranları, vergi
yükü, gelir seviyesi, kamu harcamaları, kayıt dışı ekonomi, vergi sisteminin
yapısı, vergi adaleti, vergi suçları, vergi cezaları, vergi afları, vergi idaresinin
etkinliği ve meslek mensuplarının etkisi gibi mali faktörleri de saymak
mümkündür.
Demokratik kültürün gelişmiş olduğu ülkelerde vergi ahlakı da paralel
olarak gelişmişlik özelliği göstermektedir. “Özellikle de doğrudan
demokrasinin gelişmiş olduğu ABD, İsviçre gibi ülkelerde vergi ahlâkının
demokratik ahlâkın bir parçası” olduğu gerçeği gözden kaçırılmaması
gereken bir noktadır. Toplumların değişme hızı da vergi ahlâkını etkiler;
kimi toplumlarda bu hız çok yüksek kimi toplumlarda ise düşüktür.
Toplumsal değişmenin süratli olduğu, ekonomik, teknolojik kalkınmanın hız
kazandığı, zenginliklerin çok çabuk el değiştirdiği, aile değerlerinin kabuk
yenilediği, toplumsal yozlaşma denilen kuralsız ve kaotik değişimin vergi
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ahlâkına da menfi tesir ettiğini kabul etmek gerekir (Küçük, 2011). Ayrıca,
vergilerin belirli bir hizmet karşılığı olmaksızın alınıyor olması yani ortaya
çıkan ve gelişen bedavacılık olgusu, özellikle kamu hizmetlerinden yeterli
nitelikte ve miktarda yararlanamadığını düşünen mükellefler için vergi
ahlakının oluşumunda önemli bir engel teşkil etmektedir.
4. Sapma Kavramı ve Vergi Anomisi
4.1. Anomi
Değerlerde kargaşanın yaşandığı bir durumun adı olan “anomi”,
Yunanca kökenli bir kelime olup “kuralsızlık” demektir. Zamana, kişiye,
toplumlara göre farklılıklar gösterdiğinden anomi kavramı görecelidir ancak
genel anlamda “kurala uymayan, alışılmışın dışında olan” yani kısacası
normal olmayan anlamına geldiğini söylemek yerinde olacaktır. Sosyoloji
Sözlüğünde anomi kavramı “bir toplumun normlarının etkisizleşmesi,
çöküntü, karışıklık ya da çatışma olması durumu” olarak ve sapkınlık
kavramı ise “norm ihlali kalıbı” şeklinde karşılık bulmaktadır (Marshall,
2009: 32, 639). Marx’da “yabancılaşma” olarak ifade edilen bu durum,
Durkheim’da toplumsal hastalık anlamında “kuralsızlık” şeklinde (Wallace
& Wolf, 2004: 29) ele alınmaktadır.
Anomi, bir kişilik tipi olarak sapkınlığı odak noktasından çıkarıp,
dikkatleri sapkınlığın belli türde toplumsal yapıların bir özelliği olduğu
düşüncesi üzerine yoğunlaştırmıştır. Bu düşünce daha sonraları -örneğin
suçluluğu toplumsal düzen içindeki gerginliklerin sonucu sayan kuramlarda
(Merton’un çalışmaları gibi)- kendisini gösterecek bir hüviyete kavuşmuştur
(Marshall, 2009: 640). Parsons sapkınlığı “olumsuz yaptırımların
uygulanmasını gerektiren bir dengesizlik kaynağı” olarak göstermekle
birlikte (Wallace & Wolf, 2004: 53), sapkınlık ile suç pek çok durumda
örtüşmesine rağmen aynı şey değildir; sapkınlık, suç kavramından daha
geniştir. Sapkınlık, hem bireysel davranışlar için hem de grupların
etkinlikleri için geçerli olarak kullanılan bir kavramdır (Giddens, 2008: 842).
Durkheim intiharı üç ana başlıkta incelemektedir (1992: 9, 10);
bireyin toplumsal çevresiyle bütünleşmemesi sonucu olan Bencil İntihar,
aşırı toplumsal bütünleşme sonucu olan Elcil İntihar ve birey davranışlarında
uyulacak ölçülerin bulunmaması sonucu olan Kuralsızlık İntiharı. Burada
konumuzla ilgili olan üçüncü tür intiharda, insanların etkinliklerindeki düzen
bozulmakta ve bundan duyulan acı kişileri intihara sürüklemektedir. Asıl
olarak bireysel tutkular bakımından toplumun etkisi görülmemekte, böylece
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bireyi düzenleyecek sınırlayıcı hiçbir güç ortada kalmamaktadır (1992: 263264). “Acısını çekmekte olduğumuz huzursuzluk, ekonomik bir yoksulluğun
değil ama korkunç bir manevi yoksulluğun göstergesidir” diyen Durkheim,
“Neyin olanaklı neyin olanaksız, neyin haklı, neyin haksız olduğu; meşru
istek ve beklentilerin neler olduğu; hangilerinin ölçüyü aştığı bilinmez olur;
böylece istek ve dileklerde bir sınır kalmaz. İşte, tam da daha güçlü bir
disipline gerek duydukları bir sırada tutkuların daha başıboş kalması
nedeniyle, bu bozulma ya da kuralsızlık durumu daha da ağırlaşır” (1992:
404, 257) ve “kuralsızlık isteklerin uygun sınırları aşmasına izin vermekle
düşlere ve dolayısıyla da düş kırıklıklarına kapıyı açar” (1992: 295).
Durkheim, bu anlamda anomiye özellikle geniş bir yer ayırarak
kavramı “kesin kuralcı normların göreceli olarak daha az olduğu toplumu
tanımlamak için” kullanmaktadır (Outhwaite, 2008: 528). Anominin
toplumsal yaşamda belli alanlardaki davranış kalıplarını düzenleyen “hiçbir
açık ölçünün bulunmadığı durumlarda ortaya çıktığı”ndan bahsetmektedir
(Giddens, 2008: 844). Uyum ve sapmayı anlamada iki temel değişkenin
olduğunu söylemektedir, gruba bağlılık derecesi ile değer ve normatif
düzenleme derecesi (Tatlıcan, 2011: 74). Aslında Durkheim’e göre “bireyin
istekleri ile toplumun düzen ve kontrol ihtiyaçları arasında temel bir
çatışma” sürekli yaşanagelen bir durumdur (Slattery, 2007: 35). İntihar ’da
“toplumsal düzenin nasıl mümkün olduğunu anlama yönünde ciddi bir
girişim” (Tatlıcan, 2011: 74) ile sosyolojik çözümleme yapılırken, keskin ve
süregelen (kronik) olmak üzere iki tip kuralsızlık dile getirilerek özellikle
kronik anomiye odaklanılmakta (Wallace & Wolf, 2004: 28), toplumun
mekanik dayanışmadan organik dayanışmaya geçiş sürecinde anominin
ortaya çıktığı ifade edilmektedir (Marshall, 2009: 33). Sanayi öncesi
toplumların mekanik dayanışması esasen kolektif bilince yerleşmiş olan
ortak inanç ve değerler üzerinde yükselmekle birlikte, sanayi toplumunun
ortaya çıkmasıyla toplumsallaşma ve farklılaşma kaynaklı karşılıklı
bağımlılığa dayanan yeni bir organik dayanışma biçiminin ortaya çıktığı
görülmektedir (Marshall, 2009: 743). Bu bağımlılığın sebebi, bireyin diğer
mesleklerdeki bireylerin sağladığı mal ve hizmetlere her geçen gün daha
fazla gereksinim duymasıdır (Giddens, 2008: 48). Sanayileşme ve aşırı
tüketim, uzmanlaşma ve egoizmayı teşvik ederek tüm bu süreci
hızlandırmakta; giderek artan tutkular ve arzular, geleneksel disiplinlerin ve
sınırlamaların gücünü artık koruyamaz hale gelmesine sebep olmaktadır
(Slattery, 2007: 35-36). Ahlaki gelişmenin, işbölümündeki ve
uzmanlaşmadaki hıza ayak uyduramadığı yerlerde anormal veya anomik bir
patolojik işbölümünün görüldüğünden bahisle anomik intiharın daha çok
organik toplumlarda görüleceği dile getirilmektedir. Çünkü böylesi
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dönemlerde bireyler toplum düzenine daha az bağlı kalmaktadırlar
(Marshall, 2009: 32-33). Kısaca Durkheim; neye inanacaklarını bilemez
duruma düşen bireylerin toplumsalla entegrasyonunu gittikçe zorlaştıran, bir
çeşit “psikolojik düzensiz ve anlamsız durumu”n (Marshall, 2009: 33) ortaya
çıktığını söylemektedir. Burada unutulmaması gereken nokta, anominin
sadece toplumsal kuralsızlığı açıklayan bir analiz olmayışı ve “aynı zamanda
bir bireysel davranış açıklaması” olmasıdır (Slattery, 2007: 37). Toplumsal
durum ile onun bireysel yankıları arasındaki farkın büyüklüğüne dikkate
çeken Durkheim (1992: 327), bir yandan toplumsal bir yöne çekilmekte
olduğumuzu bir yandan da kendi doğamızın eğilimini izlediğimizi dile
getirmektedir.
Merton ise Sosyal Yapı ve Anomi başlıklı denemesinde, anominin
amaçlarla araçların kesişme noktasında ortaya çıktığını söyleyerek kavrama
farklı bir yaklaşım getirmektedir. Amerikan Rüyasından bahsederek açık
toplumu tartışmaya açarken, dikey mobilitenin çok yüksek olması sebebiyle
ekonomik başarıya ulaşmak uğruna kültürel hedeflerden ayrılma sonucunun
doğabileceğini ifade etmektedir. Toplumdaki ekonomik kaynakların
sınırlılığı böylesi bir yükselme imkânını sadece belli ayrıcalıklı gruplara
tanıdığından, ayrıcalıksız kişiler arasında göreli yoksunluk duygularının
filizlenmesine neden olabilecek ortamın, meşru hedeflere ulaşmayı
sağlayabilecek meşru yapısal araçlardan uzaklaşmaya sebep olacağını dile
getirmektedir. İşte bu durumun, “meşru amaçlara ulaşmanın alternatif
araçlarını sunuyor gibi görünen çeşitli bireysel sapkınlık biçimlerine zemin”
hazırlayacağından bahsetmekte (Marshall, 2009: 33), toplumsal normların
gerçeklerle çatıştığı durumda bireyin davranışı üzerindeki gerilime vurgu
yapmakta ve sapkınlığı “ekonomik eşitsizliklerin bir yan ürünü” olarak
görmektedir (Giddens, 2008: 845). Maddi başarının fazlasıyla önemsendiği
ancak amaca ulaşmadaki meşru yolların çok da belirgin olmadığı Amerikan
toplumunda, sonucun “Parsonscı anlamda “sistem” için bir “gerilim”
kaynağı olacağına ve önemli ölçüde sapmaya yol açacağına” değinmektedir
(Wallace & Wolf, 2004: 66). Özetle Merton, modelini grafiğe dökerken,
meşru hedeflere gayri meşru yollarla ulaşmak için sergilenen davranışların,
toplumsal yapı ile kültürel yapı arasında anomiye sebep olduğunu
anlatmaktadır.

4.2. Vergi Anomisi
Kişisel düzeyde vergi alanında ortaya çıkan uyumsuzlukların sosyal
boyuta taşınması, gerek toplumsal yaşam gerekse ekonomik yaşam
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üzerindeki etkileri bakımından bir kısır döngünün ortaya çıkmasına neden
olmaktadır (Özpınar, 2009: 273). Hatta ağır, haksız ve adaletsiz vergiler
karşısındaki direniş, aynı zamanda bir devletin varlığını da tehdit edebilecek
kadar güçlü (Aktan vd., 2002: 186) olabilmektedir.
Bu çerçevede, vergileme olgusunun Durkheim’ın anomi kavramı ile
psikolojik ve sosyolojik yönden bağlantısı ön plana çıkartılarak vergileme
alanı ile sosyal-psikolojik alan arasındaki ilişkinin kurulması sağlanabilir.
Çünkü vergileme, gerek kişisel gerekse sosyal yönü ile mali alanın yanında
hem psikoloji hem de sosyoloji ile ilgilidir. Kişisel ve psikolojik yönü ile,
vergiye ilişkin konularda mükellefin kendi vicdanına ve insiyatifine
bırakılması veya vergiden kaçınmada mükellefin vergiye karşı kendi kişisel
düşünceleri ve tepkileri öne çıkmaktadır. Vergilemenin sosyal yönü ile öne
çıkansa, kişisel bazda oluşan bu tepkilerin sistemin işleyişini olumsuz yönde
etkilemesi ve gerek ekonomik gerekse sosyal açıdan planlanan hedeflerden
sapmaların belirginleşmesidir. Dolayısıyla “vergi anomisi” çeşitli unsurların
etkisiyle, vergiye ilişkin temel kural ve normların kişisel ve toplumsal
düzeyde geçerliliğini yitirmesi (Özpınar, 2009: 268-269) olarak
tanımlanabilir.
Ülkemizde 1929 yılında % 11,6 olan toplam vergi yükü 1932 yılında
% 21,1’e yükselmiştir. Vergi yükünün artmasına paralel olarak vergi
ödememe eğilimleri de artmıştır. Normal dönemde % 10 olan vergi
ödememe oranı (tax delinquency rate) bu dönemde % 30 gibi yüksek bir
seviyeye ulaşarak önemli bir artış göstermiştir (Aktan vd., 2002: 185). Öyle
ki Danıştay ve mahkeme kararlarından hareketle yapılan bir araştırmanın
sonuçlarına göre, vergi kaçırmada yaygın olarak 116 yöntemin kullanıldığına
(Candan, 2004) dikkat çekilmiştir.
4.3. Ampirik Çalışmalardan Örnekler
Verginin mükelleflere ifade ettiği anlam; % 55 ile yasal bir ödeme
(Baloğlu vd., 2010: 63); % 41 ile (Çiçek, 2006: 104) ve % 33,3 (Çiçek,
Karakaş & Yıldız, 2008: 69) ile kamu hizmetlerinin karşılığı; % 13 ile para
ve % 11,6 ile de devlet (Çak, Şeker & Bingöl, 2010: 33) olarak çıkmıştır ki
farklı araştırmalarda çıkan bu sonuçlar nötr bir yaklaşımın karşılığıdır.
Mükelleflerin % 78,9’luk büyük bir çoğunluğu ödenen vergilerin
yükünü ağır ve çok ağır hissettiklerini ifade etmiş olmakla birlikte (Çiçek,
2006: 105); vergi kaçıranları sahtekâr, hırsız ve vatan haini olarak
nitelendirmişlerdir (Baloğlu vd., 2010: 89).
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Toplumda verginin bir vatandaşlık görevi olarak diğer görevlere göre
hangi düzeyde kabul gördüğünü ölçmek için katılımcılara bazı vatandaşlık
görevlerini 1-10 arası değerlendirmeleri istendiğinde; kanun ve kurallar
uymak 8,4 puan, seçme ve seçilme hakkı 8,3 puan, askerlik yapmak 7,3 puan
ve vergi vermek 7,2 puan şeklinde çıkmıştır. Demek ki vergi vermek
vatandaşlık görevleri içinde sıralamada ancak 4. sırada kendine yer
bulmuştur (Çak vd., 2010: 33).
Vergi mükelleflerine göre vergi kaçırmanın nedenleri sorulduğunda;
“herkes kaçırıyor ben de kaçırıyorum mantığı”, vergi idaresinin ve denetimin
yetersiz oluşu, kanunların vergi kaçırmaya müsaitliği, eksik vergi bilinci,
kamu harcamalarındaki israf ve mevzuatın sıklıkla değişmesi (Çiçek vd.,
2008: 251) şeklinde sebepler dile getirilmiş; devletin vatandaşlara eşit
davranmaması ve mükelleflerin devlete güvenmemesi yüksek bir oranla
ifade edilmiş (Baloğlu vd., 2010: 98); toplumda bireylerin gerçek gelirlerini
beyan etmeyerek dürüst davranmadığı düşüncesi yaygın bir kanaat olarak
belirtilmiştir (Çak vd., 2010: 72).
Mükellefin vergi kaçırmasının hukuki cezalardan korkma derecesine
bağlı olduğu en fazla kabul gören görüş olarak ortaya çıkmıştır. Bu görüşü,
ahlaki yapı, devlete bağlılık ve iyi bir vatandaşlık göstergelerini içeren
ifadeler izlemiştir (Çak vd., 2010: 40). Her ne kadar vergi kaçıranların hak
ettikleri cezayı almadıklarına olan inanç % 83,8 gibi yüksek bir oranda
çıkmış olsa da (Baloğlu vd., 2010: 82), mükelleflerin vergi kaçırıp
kaçırmaması öncelikle alabileceği cezalardan korkmasına bağlı olduğu dile
getirilmiştir.
“Sizce ülkemizde herkes vergisini tam olarak ödüyor mu?” sorusuna
verilen cevaplarda dramatik bir şekilde “Hayır” diyenlerin oranı % 97,1
olarak çıkmış (Çiçek vd., 2008: 80), üstelik bu durumun % 46,6 ile herkesi
vergi kaçırmaya ittiği ve % 44,8 ile de vergi ödeme şevkini kırdığı (Çiçek,
2006: 114) yani olumsuz tablonun toplamda % 91,4 olduğu görülmüştür.
Hâlbuki başkalarının vergi ödeme konusunda dürüst olduğuna inanç, vergi
ödeme konusunda istekliliği artırmaktadır. Vergi ahlakı ve onun yansıması
olan bireysel vergi ödeme davranışı, kişisel fayda optimizasyonuna
olduğundan daha büyük ölçüde sosyal kurallara ve psikolojik değişkenlere
sıkı sıkıya bağlılık gösterdiği (Serim, 2009: 156) görülmektedir.
“Kazancınızın ne kadarını vergi olarak vermek istersiniz?” sorusuyla
ilgili olarak; kişisel kazancın %5’ine kadarını vergi olarak verebileceklerini
söyleyenlerin oranı 2006 yılında yapılan bir araştırmada % 45,6 iken
(Yılmaz & Şeker, 2007: 38), aynı soruya verilen cevapların oranı 2010
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yılında yapılan bir başka araştırmada ise % 38,6’ya gerilemiştir (Çak vd.,
2010: 42).
Mükellefler % 64,8 oranla vergi aflarının ekonomiye herhangi bir
fayda getirmeyeceğine inanmakta (Baloğlu vd., 2010: 84), özellikle vergi
afları ile dürüst mükelleflerin cezalandırıldığını ve vergi adaletinin
bozulduğunu düşünmektedirler (Çiçek vd., 2008: 91). Bu yönüyle devlet bir
yandan alacağından vazgeçmiş olurken öte yandan vergisini düzenli ödeyen
mükelleflerin de vergi kaçırma konusunda yeni arayışlara girmesine zemin
hazırlamış olmaktadır (Demir, 2009).
Mükelleflerde vergi bilincinin arttırılması için; bir araştırmada adil bir
vergi reformu, toplumun eğitim seviyesinin yükselmesi ve daha şeffaf ve
hesap verilebilir devlet yönetimi özellikle etkili faktörler olarak
vurgulanırken (Çak vd., 2010: 67); bir başka araştırmada ise vergi
sisteminde adalet, eğitim ve kamu harcamalarındaki savurganlık (Çiçek vd.,
2008: 81) ilk üç sırada yerini almıştır. Buradaki her iki araştırmada da ilk
sırayı alan adalet vurgusu oldukça önemlidir; zira bir araştırmada toplumun
% 77,5’i (Çiçek, 2006: 107); bir başka araştırmada % 71,2’si (Çiçek vd.,
2008: 73); diğer bir araştırmadaysa % 60,7 gibi büyük bir kısmı vergi
kanunlarının adil olmadığını düşünmekte hatta % 63,4’si devletin bazı
kesimleri koruduğuna inanmaktadır (Baloğlu vd., 2010: 71-72).
Yapılan bir başka ampirik bir araştırmada ise; erkeklerin kadınlara,
evlilerin bekarlara, gençlerin yaşlılara göre vergi kaçırma eğilimlerinin daha
fazla olduğu görülmüştür. Hatta gönüllü uyum oranları mesleklere göre
farklılık göstermekte, mükellefin mensup olduğu meslek gurubunda
kaçakçılık yaygınsa, bu durum bireysel olarak bu mükellefin de vergi verme
azmini ve şevkini kırmaktadır. Aynı şekilde doğru beyanda bulunmama
eğilimi (non-compliance), maaş ve ücret geliri ile negatif, serbest meslek
gelirleri ile de pozitif bir ilişki içerisinde bulunmaktadır. Ayrıca eğitim
düzeyi yüksek olan mükelleflerin, vergilerin ekonomik ve sosyal işlevleri
konusundaki bilinçli tutumları bunların vergi kaçırma konusundaki
eğilimlerinin daha düşük olmasına neden olduğu (Çelikkaya, 2002)
görülmektedir.
Sonuç olarak, mükelleflerin davranışları üzerinde hem sosyo-kültürel
etkenlerin ve hem de mali etkenlerin etkisi olmakla birlikte, ilginç olan
sosyo-kültürel etkenlerin daha belirleyici olmasıdır. Öyle ki 45 ülkede
yapılmış uluslararası bir araştırmada regrasyon analizi kullanılmış ve vergi
kaçakçılığı üzerindeki en belirleyici olan değişkenler grubunun, sosyal
değişkenler olduğu (Richardson, 2006) tespit edilmiştir.
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Sonuç
Toplumsal normlara çoğunluğun uyması beklenir zira değerler genel
kabulün ardından yaptırımlarla desteklenerek karşımıza somut toplumsal
normlar olarak çıkarlar. Toplumsal normların geçerliliklerini ve güçlerini
kaybetmeleri sonucu normlara uymayan birey sayısı artar, yani dengesizlik
hali genel bir davranışa dönüşür ve toplumsal denge bozulur. Uyma toplumla
bütünleşme sonucunu doğururken, uymama sosyal çözülmelerin nedeni olur
zira bireylerin toplumsal olanla ilişkileri azalmıştır. Hâlbuki toplumun düzen
ve devamlılığı ancak sosyal bütünleşme ile sağlanabilir. Toplumda yaşanan
ahlaki zaafiyet sebebiyle toplumsal dayanışma duygusu ve böylece aidiyet
hissi zayıflayan nereye ait olduğunu bilemeyen birey, parçası olduğu
toplumun gururunu da taşıyamamaktadır. Kendinden bekleneni veremeyen
ve bunu alışkanlık haline getirerek patolojik bir durum sergileyenlerin
artması, normalle anormalin yer değiştirmesine dolayısıyla toplumun ağır bir
bedel ödemesine sebep olmaktadır.
Devlet, geçmişten günümüze gündelik yaşamı egemenlik yetkisine
dayanarak düzenlemektedir ki bu konuda toplumsal yaşamın vazgeçilmez bir
unsuru olan verginin önemi -üstelik vergi gelirlerinin gayri safi milli
hasılaya oranının ülkemizde % 20 civarında olduğu da göz önüne alınırsatartışılmaz bir gerçektir. Ancak çatışma alanının hassas dengeler üzerine
kurulduğu vergicilik, taraflar için bünyesinde zorlukları da barındırmaktadır.
Mükellef elindeki gelirden vazgeçmek istemezken devlet de bunun kamu
hakkı olduğunu ve gerekirse de zora dayanarak alacağını dile getirmektedir.
Bu karmaşık ama karşılıklı ilişkinin çözümlenmesi özellikle de günümüz
şartlarında büyük önem arz etmektedir. Mükellefin direnç göstermesinin
doğal olduğu vergilemede, ortaya konan mükellef tepkilerinin sosyolojik
olarak incelenmesi her geçen gün bir ihtiyaç olarak kendisini
hissettirmektedir. Eğer mükelleflerin tutum ve tepkileri dikkate alınmaz ise
devlet açısından vergi kaybının ötesinde başkaca sorunlar ortaya
çıkabilmektedir. Tarihsel tecrübeler çok açık bir şekilde göstermektedir ki
vergi, medeni bir toplum inşa etmek için gereklidir ancak aynı zamanda
medeniyeti tahrip edebilecek ölçüde tehlike arz eden mali bir araçtır.
Birey karşılaştığı olaydan ne anlarsa, ona göre bir tutum
sergilemektedir ki psikolojide buna algılama denilmektedir. Algılama
sürecinde, uyarıcılar beyne iletilmekte, düzenlenmekte ve bir karşılık
bulmaktadır. Bu anlamda, verginin algılanışının tarihi ve kültürel yönleri göz
ardı edilmemelidir.
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Vergi mükellef tarafından nasıl algılanmaktadır, davranışların
temelinde yatan nedir; psikolojik bir taahhüt mü yoksa rasyonel bir tavır mı?
Tüm bu süreç yani mükellef psikolojisi birey, toplum ve devlet arasında
karşılıklı etkileşimle ortaya çıkmaktadır. Hatta bu etkileşimin, adeta “tavuk
mu yumurtadan çıkar yoksa yumurta mı tavuktan çıkar” türü bir synopsisizm
halinde birbirinin hem sebebi hem de sonucu olduğu görülmektedir. Devletin
uyguladığı yanlış politikalar, tepkisel hareketler sebebiyle mükellefin
vergiden kaçınmasına ve/veya vergi kaçırmasına neden olmaktadır. Vergi
gelirlerindeki azalmayı finanse etmek durumunda kalan devlet ise -hele de
iktidarların popülist politikaları, yaşanılan bir takım olumsuz gelişmeler ve
dahi sosyal devlet anlayışının bütçeye getirdiği sürekli bir artış da göz
önünde bulundurulursa- vergi oranlarını artırmakta veya yeni vergiler
koymaktadır. Çözümsüzlüğü beraberinde getiren bu kısır döngü, toplumsal
gerginliklere de davetiye çıkarmaktadır. Hâlbuki bu problem, merkezinde
insan unsurunu barındırmaktadır dolayısıyla çözüm de ancak insan esaslı
projelerle sağlanabilecektir. Bu anlamda farklı bir disiplin olarak
sosyolojinin bakış açısına ve sunabileceği çözüm önerilerine kulak vermek
yerinde olacaktır.
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VERGİ ALGISI – EĞİTİM İLİŞKİSİ: ÇEŞİTLİ ÜNİVERSİTELERDE
MALİYE BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN VERGİ ALGILARINI
BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Prof. Dr. Binhan Elif YILMAZ*
Araş. Gör. Sinan ATAER**
Araş. Gör. Müge YETKİN***
ÖZET
Toplumsal yapı içindeki bireylerin devlet algısı, demografik yapıları, eğitim
düzeyleri, birbirleri ile olan etkileşimleri, inançları ve motivasyonları, vergi algısını
ve vergi direncini belirleyen, birbirleriyle iç içe geçmiş ve hiç biri diğerinden
bağımsız olarak ele alınamayan faktörlerdir. Vergi algısını belirleyen faktörlerden
eğitim değişkeni, bu çalışmada ön plana çıkarılmaktadır. Öyleki eğitim değişkeninin
vergi algısı üzerindeki etkilerinin değerlendirileceği grup, ülkemiz üniversitelerinde
Maliye eğitimi alan öğrencilerdir.
Çalışmamızda Türkiye’de Maliye eğitimi veren üniversitelerden belirli
kotalara göre belirlenmiş toplam 1470 öğrenci ile bir alan araştırması
gerçekleştirilmiştir. Alan araştırması ile hem maliye eğitiminin vergi algısı itibariyle
etkinliğini hem de bir değişken olarak eğitimin vergi algısı üzerindeki etkilerinin
görülebilmesinde, çok önemli bir örneklem grubuna ulaşılmıştır. Gerek kapsamlı bir
Maliye eğitiminin gerekse toplumumuzun bir parçası olan üniversite öğrencilerinin
kamu hizmetleri ve vergiyi gerçekte nasıl algıladıkları, bu çerçevede karşılaştırmalı
olarak ele alınmış ve vergi algısının ve vergiye karşı geliştirilen davranışların
özünde, eğitim ile ilgili noktalar tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Vergi algısı, Eğitim, Maliye Eğitimi, Mali Sosyoloji

ABSTRACT
The perception of tax of the individuals who are in the social structure;
demographic structures, education levels, interactions between each other, beliefs,
motivations are the factors which determine the perception of tax and the resistance
against tax. The factors are entwined and could not be handled independent from
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each other. In fact; the group that will be evaluated in terms of education variable’s
effects on the perception of tax, is the Public Finance students in our country’s
different regions. In our study, a field survey was implemented to the 1470 students
who are indicated according to quotas from all of the regions of Turkey. A
remarkable group of sample have been reached, in terms of evaluation of the Public
Finance education’s effects on the perception of tax as well as education level’s
effects on perception of tax. Some points related with the education in exact of the
perception of tax and behaviours developed against tax are determined, it was
handled comparatively how the real perceptions about tax and public utilities in
terms of either an enhanced Public Finance education or the students which are a
part of our society.
Keywords: Perception of Tax, Education, Public Finance Education, Fiscal
Sociology

Giriş
Devletlerin büyük bir kısmı için temel gelir kaynağı olan vergiler,
bireyin devletle olan ilişkisini gösteren en önemli bağlardan biridir. Devlet
ile bireyin ilişkisini belirleyen bu önemli bağda, her birinin güçleri farklıdır.
Devlet, bu ilişkinin yapısını belirleyen baskın taraftır. Devlet ile bireyin
beklentileri ya da çıkarları açısından da yapıları birbiririnden farklıdır. Birey,
en etkin şekilde kamudan hizmeti alıp, aynı zamanda satın alma gücünde
azalma yaşamamayı arzularken, devlet de sosyal ve ekonomik açıdan
istikrarı sağlayabilmek için daha fazla vergi toplayarak hedeflerine ulaşmak
eğilimindedir. İşte bu ikilem, verginin sadece mali ve ekonomik değil, aynı
zamanda toplumsal bir olgu olduğunun göstergesidir. Bu nedenle toplum
yapısının ve onun en önemli unsuru olan bireylerin vergi algısı ve ödeme
eğilimi, oldukça önemlidir.
Vergi, bir ülkedeki tüm kesimlerin ekonomik, sosyo-politik faaliyet ve
hareketlerinin merkezinde yer alır. Bir tür kaynak paylaşım aracı olan
vergiler, her türlü toplumsal değişimler sonucunda farklı şekillerde
değerlendirilir. Toplumun değişimi ile devletin yapısı, ihtiyaçları ve
vergilemenin değişimi arasında bir bağlantı vardır. Kamu maliyesi araçları
ve onların etkilerini şekillendiren devlet ile toplum bağlantısı, sadece
ekonomik açıdan tartışılamaz. Mali sosyoloji bu bağlamda ekonomi dışı
neden ve sonuçları da dikkate alır. Mali sosyoloji, vergileme ve kamu
maliyesinin ardındaki sosyal süreci inceler.
Mali sosyoloji alanındaki ilk çalışma, İbn-i Haldun ile başlar. İbnHaldun, Mukaddime’sinin önsözünde, vergi yükü ile medeniyetlerin
büyümesi veya batışı arasındaki ilişkiyi teorik olarak ele almıştır. Ayrıca
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İbn-i Haldun mali olayların, özellikle kamu gelir ve giderlerindeki
değişiklilerin iyi anlaşılabilmesi için, toplumların içinde bulundukları
dönemin sosyolojik şartları üzerinde durmuştur (Ugan, 1990). Mali sosyoloji
kavramını ilk kullanan R. Goldscheid ise, bu alandaki ilk klasik yazarlardan
biridir. Vergilemenin bir sosyal davranış olduğunu vurgulayan Goldscheid,
kamu maliyesi biliminin fonksiyonel ilişkilerinin kökenlerini, toplum yapısı
içinde araştırmıştır (Goldsheid, 1958).
Vergilemenin bir toplumsal davranış olduğunu vurgulayan Torgler,
Frey ile birlikte, geleneksel modelleri vergilemeyi toplumsal yaşamdan izole
bir davranış olarak ele aldıkları için dezavantajlı bulur. Onlara göre
yükümlüler, vergilerini diğer yükümlülerin sosyal davranışlarına bağlı olarak
ödedikleri için, diğerleri ne kadar dürüst algılanırsa, vergiye gönüllü uyum
da o kadar başarılı olur (Torgler and Frey, 2004).
1. Vergi Algısı Ve Vergiye (Gönüllü) Uyum
Maliye literatüründe oldukça sık yer alan vergiye gönüllü uyum,
gerçekte verginin nasıl algılandığına bağlı olarak gerçekleşir. Yükümlülerin
vergi ödeme eğilimini belirleyen tutum ve davranışlarını anlamak, tamamen
kendi çıkarlarına göre hareket ettiğini savunan görüşlerle birlikte, aynı
zamanda yükümlülerin diğerleriyle, devlet ve vergi otoriteleri ile olan
ilişkilerini ortaya koyabilmek anlamına gelir. Bu nedenle toplumun genel
anlamda vergiye bakış açısını anlayarak uygun bir vergi sistemi
oluşturulması önem taşır (Baloğlu v.d., 2010: 3).
Yükümlü vergiye uyum gösteriyorsa, bu gerçekte tüm
yükümlülüklerinin zamanında ve doğru bir şekilde yerine getirilmesi,
anlamını taşır. Uyum vardır, ancak gönüllü olup-olmadığı sorgulanabilir.
Eğer yükümlü gönülsüz bir şekilde vergiye uyum gösteriyorsa, yakalanma
riski ve cezalandırılma endişesi yaşıyordur. Bu durumu açıklayan model,
Rasyonel Tercih ya da Ekonomik Suç Modeli olarak anılır. Bu modelde
yükümlü rasyonel bir bireydir ve kamunun zorlayıcı gücü, onlarda
yakalanma ve ceza alma korkusu uyandırır (Allingham and Sandmo, 1972).
Yükümlü yakalandığı durumda katlanacağı parasal ceza ve toplumsal baskı
şeklindeki maliyet ile yakalanmadığı durumda ödemediği vergi kadar
sağlayacağı faydayı karşılaştırdığında, maliyet faydadan daha düşükse, vergi
kaçırmayı kendisine hak olarak görebilir. Bu rasyonel birey bu modele göre
vergiye uyum göstermez ve toplumdan dışlanma ya da toplumun kendisini
olumsuz değerlendirmesi önem arz etmez. Eğer vergi ödemediğinde
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oluşacak maliyet, faydadan daha yüksek ise o zaman uyum gösterir. Ancak
bu uyumun gönüllü olup-olmadığı tartışmalıdır.
Vergiye gönüllü uyumu açıklayan model olan Ahlaki Duygular
Teorisi ya da Tutumsal Modele göre, yükümlüler vergilerini tam ve
zamanında ödeme konusunda güdülenirler ve içsel bir motivasyona
sahiptirler. Söz konusu modelde vergiye uyum açısından sadece ekonomik
faktörler değil, siyasal, kurumsal, dinsel, hukuksal, yönetimsel ve
demografik faktörlerin de bir bütün olarak incelenmesi gerekir. Yükümlünün
içinde bulunduğu toplum içerisindeki rolü, o toplumun yapısı, değer
yargıları, inancı, görüşleri ve demografik özelliklerinin mutlaka
değerlendirmeye alınması gerekir.
Bu eksiklikleri giderecek Sosyolojik Model ise kanunlara uymama
konusunda, sosyal kısıtlamaların önemi üzerinde durur. Başlıca sosyal
kısıtlamalar; çocukluktaki sosyalleşme sürecinde kanuna uyulmadığında
suçun psikolojik cezalandırılmasını veya vatandaşları görev ve
yükümlülüklerini yerine getirmekten dolayı pozitif kendine saygı ödüllerini
yöneten ‘içselleştirilmiş uyum normları’ndan kaynaklanır. Sosyal
kısıtlamalar aynı zamanda vergisini ödemeyeni toplumdan dışlayan veya iyi
vatandaşa daha fazla statü sağlayan diğer vatandaşlardan gelen, sosyal
yaptırım ve ödülleri de içerir. Bu çerçevede iki tür motivasyon söz
konusudur: Görev olarak algılanan, içselleştirilmiş uyum motivasyonu ve
saygı olarak algılanan, diğerlerinin bireye karşı davranışlarından gelen
motivasyon (Scholz, 1998: 140’den aktaran Baloğlu v.d., 2010: 4).
Vergiye gönüllü uyum bu açıdan hem içsel bir motivasyon hem de
dışsal sosyal ve kültürel faktörlere bağlı olarak farklılaşır. Bireysel faktörler
ve sosyal etkileşimler sonucunda, bireyin vergi algısı şekillenir. Tüm
bunlardan hareketle çalışma, cari ya da potansiyel yükümlülerin vergi
algılarını, çok çeşitli faktörler bazında belirlemeye çalışır. Ancak bireye
özgü demografik faktörlerden biri olan eğitim, çalışmamız açısından özel bir
öneme sahiptir.
2. Vergi Algısı Bağlamında Eğitim Ve Maliye Eğitimi
2.1. Vergi Algısında Bir Demografik Değişken Olarak Eğitim
Eğitim1, bir bireyin yetenek, tutum ve davranış şekillerini geliştirmede
başvurduğu yöntemler bütünü olarak tanımlanabilir. Bu tanımda eğitime
1

Alan araştırmasında eğitim, eğitim kurumlarında verilen eğitim kapsamındadır.
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bakış açısı, onu talep eden birey tarafındadır. Eğitimi arz eden tarafından ise
eğitim, geçmişin bilgilerini yeni kuşaklar için kullanılabilir hale getirme
sanatıdır (Good, 1973). Bu haliyle eğitim, arz edenlerle talep edenlerin bir
kurumda bir araya gelmeleri ile oluşan bir ekonomik faaliyettir. Dolayısıyla
eğitim, bireylerin toplumsal hayata hazırlanma sürecini geçirdikleri, yasalara
ve ahlaki düzenlemelere uyumunu kolaylaştıran önemli bir kurumdur.
Eğitim, devletin ekonomiye müdahalesi yolunu açan bir yarı kamusal
mal niteliğindedir. Yarı kamusal malların en önemli özelliği, dışsallıklara
sahip olmalarıdır. Eğitimin üretim kapasitesini arttırma, teknolojik
gelişmeleri izleme, eğitimli ailelerce eğitimli bir nesil yetiştirebilme, keşif ve
buluşları olanaklı kılma şeklinde sıralanabilen, topluma saçılan dışsal
faydaları bulunur. Eğitim alanlar da, kişisel gelirin artması ve toplumda
prestij elde etme gibi eğitimin özel faydalarını elde ederlerken, bu ve benzeri
özel faydaların dışında topluma saçılan dışsal faydaları dikkate almazlar.
Ancak toplumda beşeri sermayenin güçlenmesi yönünde önemli katkılar
oluşacağı kesindir.
Farklı düzeylerdeki eğitim, bir toplumdaki bireylerin yasalarla olan
ilişkisinin düzeyini belirlemede önemli bir değişken olarak karşımıza çıkar.
Bireylerin eğitim düzeyi, vergi algısını ve vergiye uyumu, pozitif ya da
negatif olarak etkiler. Dolayısıyla bireylerin eğitim seviyesi yükseldikçe
vergiye uyumu ya da direnci söz konusu olabileceği gibi, eğitim seviyesi
düşerken aynı şekilde uyum ya da direnç kendini gösterebilir (Yılmaz, 2012:
250).
Lewis (1982)’e göre vergi ya da mali kurum ve olaylarla ilgili elde
edilen bilgi arttıkça, vergiye uyum derecesi daha da artar. Böylelikle
bireylerin kamu mal ve hizmetlerinin faydaları hakkında farkındalıkları artar.
Yine Lewis (1982)’e göre mali açıdan bilgisizlik ve vergi mevzuatına hakim
olamama, vergilemeye ilişkin olumsuz davranışların gelişmesine katkı yapar.
Bununla beraber düşük eğitim düzeyine rağmen, vergileme hakkında
bilgi sahibi yükümlüler de olabilir. Düşük eğitim düzeyindekiler, diğerlerine
göre daha düşük zaman maliyeti sayesinde, özel bazı bilgiler elde edebilirler;
örneğin vergi kaçırma ve vergiden kaçınma fırsatlarını diğerlerine göre daha
iyi bilme olanağına sahipken, vergiye uyumları düşük olabilir (Torgler,
2006: 89).
Öte yandan eğitim düzeyi yüksek yükümlülerin sahip oldukları mali
bilgi, vergiden kaçınma uygulamalarını da pozitif etkileyebilir. Ayrıca
eğitim düzeyi yüksek yükümlülerin devletin sunduğu hizmetlere veya
devletin muhtemel savurganlıklarına yönelik değerlendirmeleri daha isabetli
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olduğunda, edindikleri eleştirel bakış açısı, onların vergiye uyumunu
azaltabilir (Torgler ve Schaltegger, 2005: 13).
Görüldüğü üzere genel olarak eğitimin üç yönüne dikkat çekmek
gerekir (Torgler, 2006: 89):
- Mali bilgi derecesi,
- Vergi kaçırma ve vergiden kaçınma fırsatlarını içeren bilgi derecesi,
- Son olarak vergiler ile finanse edilen kamu mal ve hizmetlerine
yönelik bilgi derecesi.
Böylece eğitimin vergi algısı üzerindeki etkisinin net olmadığı ortaya
çıkar. Pek çok ampirik çalışma, eğitimin vergi ahlakı ve vergi uyumu
üzerindeki etkisini tanımlama ve etki derecesi hakkında fikir vermeye
yardımcı olur (Torgler, 2006: 89).
Jackson ve Milliron (2002)’a göre vergi yasalarına uyum açısından
düşük eğitim düzeyi, yükümlülerin uygulamalar hakkındaki bilgilerinin
yetersizliğine yol açtığından, vergi uyumunu olumsuz etkiler. Hatta
yükümlülerin vergiye karşı uyumsuz davranışlarını gerekçelendirici bir
durum da oluşur. Ayrıca düşük eğitim düzeyi, genel bir mali ihmâlkarlığa
neden olabilir. Eğitim düzeyi düşük yükümlüler vergilemeyi yük olarak
görme eğiliminde oldukları ve vergi gelirleri ile finanse edilen hizmetleri ve
onların faydalarını fazla önemsemedikleri için, vergilemeye karşı negatif
duygular geliştirebilir (Jackson ve Milliron, 2002: 64).
Eğitim sayesinde vergi algısı yönlendirilebilir. Eğitim, verginin
kabullenilmesinde önemli rol oynarken, onaylanmamasında da etkili bir
faktördür. Dolayısıyla eğitim düzeyinin, her iki açıdan da vergi algısı
üzerindeki etkisi büyüktür.
Eğitim, vergi algısını ya da vergi ahlakını tahmin edebilme yönünde,
gelir düzeyi, meslek grubu gibi değişkenlerin bir alternatifi olarak da
kullanılır. Eğitim sayesinde sorumluluk duygusu taşıyan bilinçli bir toplum
yaratmak mümkün olabileceği gibi, düşük eğitim düzeyinde bazı
yükümlülerin vergiye karşı direnç konusunda kendilerini haklı görmeleri de
söz konusu olabilir. İşte tüm bu neden ve olasılıklardan dolayı katılımcıların
eğitim seviyesinin bilinmesi için, belli dönemlerde toplumun farklı kesimleri
ile yapılacak alan araştırmaları ve mülakatlara ihtiyaç vardır.
Bu ihtiyaca yönelik sayısız araştırmaya literatürde rastlanabilir.
Avrupa ülkelerinde yapılan çalışmalara göre, vergi yükümlülerinin eğitim
düzeyleri yükseldikçe vergiye karşı olan tutumları daha olumlu olmaktadır.
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Çünkü eğitim düzeyleri düşük olan yükümlüler, mali konulardaki
eğitimsizliklerinden dolayı vergilere karşı olumsuz davranışlarda
bulunabilirler. Örneğin Orviska ve Hudson tarafından İngiltere’de 2002
yılında 860 denekle görüşülerek yapılan bir anketin sonuçlarına göre, eğitim
düzeyinin yükselmesi vergiye karşı olan tutumu olumlu yönde
etkilemektedir (Orviska and Hudson, 2002: 89-92). Ayrıca İspanya ve
ABD’de 1999-2000 yıllarında yapılan araştırmaların sonuçlarına göre, düşük
eğitim düzeyindekilerin daha yüksek vergi ahlakına sahip oldukları
görülmüştür (Alm ve Torgler, 2006: 237).
Türkiye’de 2007 yılında İstanbul’da 1000 vergi yükümlüsüne
uygulanan bir anketin sonuçlarına göre, eğitim düzeyinin artmasının
yükümlülerin vergiye uyumu üzerinde olumlu etkileri saptanmıştır (Yılmaz
ve Şeker; 2007). Türkiye çapında 3000 denek ile yapılan bir başka
araştırmada, deneklerin eğitim düzeyleri arttıkça vergi verme eğiliminin
azaldığı, vergi kaçıranları haklı ve normal görme olasılığının arttığı,
yükümlülerin devletin vergilerin kapsamı ve harcanmasına ilişkin daha
eleştirel oldukları ve vergi kanunlarının adaletsizliği yönünde fikirlerde
yoğunlaşma olduğu, ödenen verginin hizmet olarak çok daha düşük oranda
geri döndüğü düşüncesinin ağırlıklı olduğu görülmüştür (Baloğlu v.d.;
2010).
2.2. Maliye Eğitiminin Kapsamı Ve Vergi Algısına Etkisi
Maliye; hukuk, siyaset, tarih, sosyoloji, psikoloji, muhasebe gibi
sosyal bilim dallarının bir çoğuyla yakın ilişkiler içinde olan bir disiplindir.
Maliyenin konusunun arzettiği genişlik, maliye ile bu bilim dallarının
kesişme noktalarında, çeşitli maliye dallarının doğumuna yol açmıştır. Mali
hukuk, mali iktisat, maliye politikası, maliye tarihi, mali sosyoloji ve mali
psikoloji gibi. Bu dalların her birinde mali olaylar, mali kurumlar ilişkili
oldukları sosyal bilim dallarının araç ve gereçleriyle ele alınır ve o dalın
kendine özgü yöntemleri ile araştırma ve inceleme konusu yapılır (Öncel ve
Kumrulu, 1985: 2).
Maliye biliminin içeriğinin gösterdiği bu zenginlik, maliye eğitiminde
de yansımasını bulur ve sözü edilen maliye dalları, ders programlarında ayrı
birer konu olarak yerlerini alır. Öte yandan ilişki alanının genişliği sonucu
maliye, sadece iktisat fakültelerinin ders programlarına özgü bir öğretim
konusu değildir. Aynı zamanda hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari
bilimler, işletme fakülteleri ile çeşitli enstitü ve meslek yüksek okulları gibi
bir çok yüksek öğretim kurumunun ders programlarında, farklı yön ve
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konuları ele alınıp işlenen bir sosyal bilim dalı niteliğine sahiptir (Öncel ve
Kumrulu, 1985: 2).
Maliye Bölümü öğrencilerine, bölüme girişten mezun olana dek, kamu
ekonomik birimleri ve kamu tüzel kişilerine ilişkin mali olaylar ve
ekonomik, sosyal, siyasi, hukuki sonuçlarını çok yönlü analiz etmesini
sağlayacak teorik ve uygulamalı maliye dersleri okutulur. Bunun yanında
muhasebe, ekonomi ve hukuk alanındaki temel derslerle de desteklenmiş
kapsamlı bir öğretim hizmeti verilir.
Maliye eğitimi sürecinde, ekonomik ve mali olayları analiz edebilen,
hem özel kesimin hem de kamu kesiminin her düzeydeki yetişmiş eleman
ihtiyacını karşılayan bireyler yetiştirmek amaçlanır. Bu açıdan hem kamu
hem de özel kesimde görev alabilen mezunlar, özellikle kamuda denetleme
(vergi müfettişleri gibi) ve uygulama (defterdar, gelir müdürü, muhasebe
müdürü, vergi dairesi müdürü ve memuru) görevi alabilirler. Bunun yanında
mezunlar hemen her bakanlıkta uzmanlık ve Adalet Bakanlığı bünyesinde
idari hakimlik de yapabilirler. Özel kesimde de tüm teftiş ve denetim
birimlerinde görev alabilir, mali müşavirlik, serbest muhasebecilik, yeminli
malî müşavirlik görevlerini üstlenebilirler. Bir önemli nokta da, kamuda
denetim görevini üstlenenler kamunun gelir kaynaklarını arttırma amacını
taşırken, özel kesimde müşavirlik yapanlar, yükümlünün daha az vergi
ödeyebilmesine yönelik amaç taşırlar.
Maliye bölümü öğrencileri, gerek yukarıda bahsedilen şekilde maliye
eğitiminde devleti ve vergilemeyi tüm bileşenleri ile öğrenerek gerekse
toplumun bir bireyi olarak devleti ve vergi olgusunu değerlendirerek vergi
algısına sahip olurlar. Bu açıdan Maliye bölümü öğrencileri, hem maliye
eğitiminin vergi algısı itibariyle etkinliğinin hem de bir değişken olarak
eğitimin vergi algısı üzerindeki etkilerinin ortaya konabilmesinde, çok
önemli bir örneklem grubudur.
3. Maliye Eğitiminin Vergi Algısına Yönelik Etkileri : Bir Alan
Araştırması
3.1. Araştırmanın Konusu, Kapsamı, Yöntemi Ve İlkeler
3.1.1. Araştırmanın Konusu Ve Kapsamı
Bir vergi sisteminde yer alan vergilerin, etkin ve adil uygulama
olanağına kavuşulması; cari ve potansiyel yükümlülere uygun şekilde dizayn
edilerek varolan sosyal katkı düzeyinin arttırılması, toplumun her kesiminin
vergi algısının belirlenmesine bağlıdır. Bunun için de toplumun en önemli
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unsuru olan bireylerin, sadece ekonomik değil, siyasal, kurumsal, dinsel,
hukuksal, yönetimsel ve demografik yapılarının bir bütün olarak incelenmesi
gerekir. Buradan hareketle çalışma, cari ya da potansiyel yükümlülerin vergi
algılarını, çok çeşitli faktörler bazında belirlemeye çalışır. Ancak bireye
özgü demografik faktörlerden biri olan eğitim, çalışmamız açısından özel bir
öneme sahiptir.
Vergiye ilişkin algıyı belirleyen faktörlerden eğitim değişkeni, bu
çalışmada ön plana çıkarılmaktadır. Öyleki eğitim değişkeninin vergi algısı
üzerindeki etkilerinin değerlendirileceği grup, ülkemiz üniversitelerinde
Maliye eğitimi alan öğrencilerdir. Öğrencilerimiz bölüme girişten mezun
olana dek başta devlet olmak üzere kamu tüzel kişilerinin faaliyetleri, bu
faaliyetler için gerekli mali araçların ele edilmesi ve kullanılması, tüm
bunların sonucunda ortaya çıkan ekonomik, mali, sosyal, siyasi etkileri ile
mali yüklerin adil bir şekilde bölüşülmesini içeren; Kamu Maliyesi, Maliye
Teorisi, Kamu Ekonomisi, Maliye Politikası, Devlet Borçları, Devlet
Bütçesi, Vergi Teorisi ve Politikası, Vergi Hukuku, Türk Vergi Sistemi,
İşletme Vergiciliği, Vergi Uygulamaları, Mali Yargı, Vergi İcra Hukuku,
Vergi Ceza Hukuku, Yerel Yönetimler, Sosyal Güvenlik ve Kamu Girişim
Maliyesi gibi teorik ve uygulamalı dersleri okumaktadır.
Çalışmamızda Türkiye çapında coğrafi bölgelere göre temsil kabiliyeti
olan 14 üniversitede Maliye eğitimi gören toplam 1470 öğrenci ile bir alan
araştırması gerçekleştirilmektedir. Araştırmaya katılan deneklerin yarısı
Maliye bölümüne yeni kaydolanlar, diğer yarısı ise Maliye bölümünden
mezun olma aşamasında olanlardır. Gerek kapsamlı bir Maliye eğitiminin
gerekse toplumumuzun bir parçası olan üniversite öğrencilerinin kamu
hizmetleri ve vergiyi gerçekte nasıl algıladıkları bu çerçevede karşılaştırmalı
olarak ele alınmakta ve vergi algısının ve vergiye karşı geliştirilen
davranışların özünde, eğitim ile ilgili noktalar tespit edilmektedir.
Öte yandan çalışmada görüşlerine başvurulan öğrencilerin vergiye ait
düşünceleri, devlet hakkında ve birey hakkında olmak üzere iki ana eksen
üzerinde belirlenmeye çalışılmaktadır. Bir başka deyişle bir yandan vergiyi
toplayan ve harcayan devletin birey tarafından nasıl konumlandırıldığı öne
çıkarken, öte yandan -doğrudan kendileri hakkında değil ancak- genel olarak
bireylerin vergi karşısında nasıl konumlandıkları ve konumlanmaları
gerektiği hakkındaki görüşlere, belirtilen çerçeve içinde yer verilmektedir.
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3.1.2. Araştırmanın Evreni Ve Örneklem
Araştırmanın evrenini, Türkiye’de maliye eğitimi veren
üniversitelerde okuyan 3350 Maliye Bölümü ilk ve son sınıf öğrencisi
oluşturmaktadır.
Araştırmanın evreninin büyüklüğü nedeniyle temsil kabiliyeti oldukça
yüksek bir örneklem seçilmeye özen gösterilmiştir. Bunu sağlamak için bazı
kriterler dikkate alınmıştır. Maliye bölümü öğrencileri ülkemiz geneline eşit
dağılmadıkları için, öncelikle TÜİK’in çalışmalarında coğrafi bölgeleri
temsil eden Düzey 1’e (12 bölge birimi) göre tabakalandırma yapılmıştır.
Ardından yine TÜİK’in çalışmalarında illerin GSYH’deki paylarına göre
uygulanan Düzey 2 (26 il birimi) ayrımı göz önünde bulundurularak
tabakalandırma yapılmıştır. Düzey 2’deki illerde Maliye eğitimi veren 14
üniversitede okuyan 1470 öğrenci, araştırmanın örneklemini oluşturmuştur
(Tablo 1 ve Grafik 1).
Her araştırmada belirli faktörlerin dışarıda bırakılması ile
gerçekleştirilen soyutlama ihtiyacı, bu çalışmada da yapılmıştır. Bu
bağlamda ikinci öğretim ve uzaktan öğretim yöntemi ile maliye eğitimi alan
öğrenciler, araştırmanın evreni dışında tutulmuştur.
Grafik 1. Alan Araştırmasının Yapıldığı İller ve Örneklem Sayısı

Araştırmada soruların sahadaki uygulanabilirliğini kontrol etmek
amacıyla, İstanbul Üniversitesi Maliye Bölümü öğrencilerinden 50 tanesi ile
pilot çalışma gerçekleştirilmiştir. Söz konusu anketlerde her hangi bir
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sorunla karşılaşılmadığından, 50 adet anket, araştırmanın bulguları
değerlendirilirken dikkate alınmıştır.
Tablo 1. Alan Araştırmasının Yapıldığı Bölgeler, İller, Üniversiteler ve
Örneklem
Düzey 1
(12 Bölge Birimi)

Düzey 2
(26 Bölge Birimi)

Kod

Tanım

Kod
TRA1

Tanım
ERZURUM

TRA

KUZEYDOĞU ANADOLU

TRA2

AĞRI

TRB1

MALATYA

TRB2

VAN

TRC1

GAZİANTEP

TRC2

ŞANLIURFA

TRB

ORTADOĞU ANADOLU

Üniversite Adı

İnönü Üniversitesi

Harran Üniversitesi

TRC

GÜNEYDOĞU ANADOLU

TRC3

MARDIN

TR1

İSTANBUL

TR10

İSTANBUL

TR21

TEKİRDAĞ

TR2

BATI MARMARA

TR22

BALIKESİR

Balıkesir Üniversitesi

TR31

İZMİR

TR32

AYDIN

Dokuz Eylül Üniversitesi
Adnan Menders
Üniversitesi

TR33

MANİSA

TR41

BURSA

TR42

KOCAELİ

TR51

ANKARA

TR52

KONYA

TR61

ANTALYA

TR62

ADANA

TR63

HATAY

TR71

KIRIKKALE

TR72

KAYSERİ

TR3

TR4

TR5

TR6

TR7

EGE

DOĞU MARMARA

BATI ANADOLU

AKDENİZ

ORTA ANADOLU

İstanbul Üniversitesi ve
Marmara Üniversitesi

Uludağ Üniversitesi
Gazi Üniversitesi ve
Hacettepe Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi

Erciyes Üniversitesi

3.1.3. Araştırmanın Yöntemi, Hipotezi Ve İlkeler
Araştırmada veriler, kesit survey metodundan yararlanılarak
toplanmıştır. Bilindiği üzere surveyler geniş bir evreni temsil ederek, hem
açıklayıcı hem de tanımlayıcı nitelik taşır ve örneklem üzerinde aynı anda
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çok fazla sayıdaki değişkeni analiz edebilme imkanı vererek toplumun adeta
resmini çeker. Ayrıca surveyler geniş kitlelerin eğilim, tutum, inanç ve
düşüncelerini ölçmede oldukça iyi bir araç (Babbie, 1998: 273) olması
nedeniyle, çalışmanın amacına uygundur. Bu çerçevede Türkiye’de Maliye
bölümü bulunan 14 üniversitede toplam 1470 adet denekle, anket çalışması
yapılmıştır.
Anket, 5’li likert ölçeği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Ankette yer
alan önermelerin değerlendirilmesi, bireylerin eğilimini bütün olarak
görmeyi sağlaması açısından önemlidir. Dolayısıyla burada bireylerin
ifadelere katılma dereceleri ve buna bağlı olarak aralarındaki ilişki ortaya
konmak istenmiştir.
Araştırmanın temel hipotezi, toplumun en önemli unsuru olan
bireylerin vergi algılarının, vergiye dirençleri, demografik ve sosyal
faktörlere bağlılığıdır. Araştırmamızda öğrencilerin vergi algısını
belirleyebilmek için, birden çok bağımsız değişken kullanılmıştır (Tablo 2).
Tablo 2. Alan Araştırmasına İlişkin Bağımlı ve Bağımsız Değişkenler
Bağımlı Değişken

Vergi Algısı
(Bağımlı Değişken)

Bağımsız Değişkenler
Yaş
Cinsiyet
Eğitim
Gelir
Yaşam Şekli
Yerleşim Yeri
Devlet algısı
Vergi kaçırma

Alan araştırması sonucu ortaya çıkan veriler, SPSS 21.0 programı ile
analiz edilmiştir. Elde edilen veriler kullanılmadan önce ayıklama ve veri
temizliği yapılmıştır.
Elde edilen verilerden frekans tabloları oluşturulmuştur. Tabloların
anlamlılık düzeyini ölçmek için T-testleri ve güvenilirlik testleri yapılmıştır.
Daha sonra değişkenler arasında ilişkinin varlığını görebilmek için çapraz
tablolar düzenlenmiş ve yorumlanmıştır.
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3.2. Araştırma Bulguları
3.2.1. Demografik Bulgular
3.2.1.1. Yaş Ve Cinsiyet Dağılımı
Araştırmaya katılan Maliye eğitimi alan birinci ve dördüncü sınıf
öğrencilerinin yaş dağılımı, Grafik 1 ve Grafik 2’de gösterilmektedir.
Grafik 1. Yaş Dağılımı (Birinci Sınıf Öğrencileri)
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Araştırmaya katılan birinci sınıf öğrencilerinin %43’lük kısmı 18
yaşında, %23,5’lik kısmı 19 yaşında, %19,6’lık kısmı 20 yaşındadır (Grafik
1). Grafik 2’ye göre de son sınıf öğrencilerinin %36,4’lük kısmının 21
yaşında, %39,6’lık kısmının 22 ve %24,5’luk kısmının da 23 yaşında
oldukları görülmektedir.
Grafik 2. Yaş Dağılımı (Son Sınıf Öğrencileri)
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Grafik 1 ve Grafik 2’den görüldüğü üzere beklenen şekilde,
üniversiteye başlama yaşı olan 18 ve 19 yaş, birinci sınıf öğrencileri arasında
yaygın şekilde görülmekte, normal mezuniyet yaşı olarak kabul edilen 22
yaş ve 23 yaş ise dördüncü sınıf öğrencileri arasında yoğunlaşmaktadır. Bu
durumda değerlendirmeler yapılırken, üniversite ve maliye eğitiminin etkisi
incelenirken, ilerleyen yaşın etkisi de ortaya konulmuş olmaktadır.
Grafik 3. Cinsiyet Dağılımı (Birinci Sınıf Öğrencileri)
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Araştırmaya katılan birinci ve son sınıf öğrencilerin cinsiyet
dağılımını gösteren Grafik 3 ve Grafik 4’e göre; kadın katılımcıların oransal
olarak daha fazla olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu durum, kadınların daha
katılımcı olduklarını gösterdiği gibi, üniversiteye devam oranlarının da
kadınlar arasında daha sık görülen bir durum olduğu söylenebilir.
Grafik 4. Cinsiyet Dağılımı (Son Sınıf Öğrencileri)
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3.2.1.2. Yerleşim Durumu ve Göç
Yaşam şeklini belirleyen önemli unsurlardan biri, yerleşim
durumudur. Aynı zamanda bireyin halihazırda yaşadığı yere gelişini içeren
şartlar ve zamanı da, yaşam şekli üzerinde etkilidir. Ayrıca yerleşim yerinin
vergiler üzerinde etkili olduğu ve daha çok şehirlerden toplandığı bilinir.
Şehirler kısa sürede olmasa da bireylerin tercih ve beklentilerini değiştiren
mekanlardır. Öte yandan şehirde kalış süresi vergiye uyum göstermek
açısından irdelenmesi gereken bir noktadır (Baloğlu v.d., 2010: 49).
Grafik 5. Doğum Yeri (Birinci Sınıf Öğrencileri)

Grafik 6. Doğum Yeri (Son Sınıf Öğrencileri)
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Deneklerin doğum yerlerine göre dağılımları Grafik 5 ve Grafik
6’dadır. Ankete katılan birinci sınıf öğrencilerinin %25’i il, %50’si ilçe
doğumlu iken, son sınıf öğrencilernde şehir doğumlular daha ağırlıklı bir
yapı arz etmektedir (Grafik 5 ve 6).
3.2.1.3. Gelir Düzeyi ve Ekonomik Statü
Gelir, bireylerin ekonomik davranışlarını yönlendiren önemli bir
etkendir. Vergi, büyük ölçüde yükümlünün gelirinden ödenir ve onun satın
alma gücünü azaltır. Bu nedenle kısıtlı kaynaklara sahip olan bireylerin vergi
ödeme eğilimini olumsuz etkilemesi beklenir. Ancak literatürde bir yandan
düşük gelire sahip olanlarla yüksek gelire sahip olanlar arasında vergiye
uyum açısından önemli bir farklılık olmadığı belirtilirken, diğer yandan gelir
seviyesindeki artışın vergiye uyumunu olumsuz etkilediğine ilişkin sonuçlar
elde edilmiştir.
Grafik 7. Objektif Gelir Düzeyi (Birinci Sınıf Öğrencileri)
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Araştırmaya katılan öğrencilerin hanehalkı gelirleri, Grafik 7 ve
Grafik 8’de gösterilmektedir.
Birinci sınıf öğrencileri arasında hanehalkı gelirini 0-1000 TL
aralığında gösteren öğrenciler %60’lık bir kısım oluştururken, 2001 TL’nin
üzerinde geliri olduğunu beyan eden öğrenciler, %10’luk bir seviyenin
altında kalmaktadır (Grafik 7).
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Grafik 8. Objektif Gelir Düzeyi (Son Sınıf Öğrencileri)
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Son sınıf öğrencileri arasında gelir düzeyi beyanı farklılaşmaktadır.
2001 TL’nin üzerinde hane halkı geliri olduğunu ifade eden öğrenciler
%25’lik seviyeye ulaşırken, gelirinin olmadığını ya da 1000 TL’nin altında
olduğunu ifade eden öğrencilerin oranı %40 düzeyine düşmektedir. %55
seviyesinde bir çoğunluk ise hanehalkı gelirlerini 1001 TL ile 3000 TL
arasında ifade etmektedir (Grafik 8).
Alan araştırmalarında katılımcıların gelir durumuna ilişkin soru
sadece rakamlara yani objektif miktarlara dayandığında, katılımcının gerçek
gelir durumunu yansıtmayabilir. O nedenle gelir, tek başına bireylerin sosyal
sınıfını belirleyen bir kriter oluşturmakta yetersizdir. Örneğin ekonomik
krizler ya da birden elde edilen hızlı gelir artışları, gelir gruplarında
kaymalara neden olur, dolayısıyla aynı gelir düzeyinde olan bireylerin dahi
vergiye yaklaşımı farklı olabilir. Bu çerçevede gelirle beraber yaşam şeklinin
de incelenmesi gerekliliği ortaya çıkar. Yaşam şekli, bireyin mensubu
olduğu sosyal sınıfı belirleyen bir kriter olmaktan çok yerleşim durumu, alışveriş alışkanlıkları ve bireylerin tutum ve değerleri ile vergi ödeme eğilimini
etkileyen bir faktör olarak ele alınmıştır (Baloğlu, v.d., 2010: 28).
Ekonomik statünün bir göstergesi olarak mal sahipliği ile vergi
arasında bir ilişki kurmak açısından, birinci grup mallar (PC/Laptop, Akıllı
Telefon, Plazma/LCD TV, araba ve ev) kullanıma yönelik ve özel olarak
iletişim, genel olarak teknolojideki hızlı değişimin gerekli kıldığı ve
hayatımızda yer alması kaçınılmaz olan mallardır. İkinci grup mallar ise
(birden fazla araba, yazlık ev, dubleks/tripleks lüks ev ve lüks tekne)
konumsal mallar ya da prestijli mallar olarak adlandırılabilir. Konumsal
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değere sahip olan bu mallar tüketicisine bir statü sağlar ve aynı zamanda
yaşam şeklinin bir göstergesi sayılır. Mal sahipliğinin konumsal bir değer
taşıması halinde bireyler toplumda bu mallan elde etmek için genellikle
kaynaklarını savurarak rekabet ederler ve “sosyal tuzak”lara yakalanabilirler.
Bu durumda bireylerin devlete vergi yoluyla transfer etmesi gereken
ödemelerden kaçınması söz konusu olabilir (Baloğlu v.d., 2010: 48).
Araştırmada öğrenciler gelir düzeylerini bazen daha çok bazen de
daha az gösterebilirler. Bu nedenle objektif gelir düzeyleri yanında sübjektif
ve göreceli olarak deneklerin sahip oldukları gelir düzeyini nasıl
değerlendirdiklerine ilişkin bir soru da yöneltilmiştir. Hem gelir düzeyiyle
yakından ilişkili olması hem de tüketimin bireylerin yaşam şeklinin
göstergesi olabilecek mallara sahiplik durumu sorgulanmıştır.
Grafik 9. Sübjektif Gelir Düzeyi (Birinci Sınıf Öğrencileri)
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Subjektif gelir düzeyi sorularına verilen cevaplar birinci sınıf
öğrencileri için değerlendirildiğinde PC/Laptop bilgisayar sahipliği oranı
%85, akıllı telefon sahipliği oranı %94, hanehalkında LCD televizyon
sahipliği oranı %52 olarak görünmektedir. Katılımcıların neredeyse yarısının
hane halkında otomobil sahipliği görülmüştür. Yine konut sahipliği de
%62,7’lik oranla yaygın olarak karşımıza çıkmaktadır. Yaklaşık %6’lık bir
katılımcının birden fazla otomobili ve %8’e yakın katılımcının da yazlık evi
olduğu ulaşılan sonuçlar arasındadır (Grafik 9).
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Grafik 10. Sübjektif Gelir Düzeyi (Son Sınıf Öğrencileri)
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Son sınıf öğrencileri arasında sübjektif gelir düzeyi sonuçları
değerlendirildiğinde, LCD TV, otomobil, konut, yazlık ev ve birden fazla
otomobil kalemlerinde birinci sınıf öğrencileri ile çok yakın sonuçlar elde
edildiği görülmektedir. Ancak PC/Laptop ve akıllı telefon sahipliği oranları
farklılaşmaktadır. Dördüncü sınıf öğrencileri arasında akıllı telefonu
olmayanlar %17 gibi önemli bir oran oluşturmaktadırlar. Birinci sınıfta bu
oran sadece %6’dır. Bu durum 4-5 yaşın bile teknolojik olarak bir değişimi
ifade edebileceğini ortaya koymaktadır (Grafik 10).
3.2.2. ALAN BULGULARI
3.2.2.1. Devletin Gelir Kaynaklarına İlişkin Algı
Vergi, devletin egemenlik hakkına dayalı olarak, kamu hizmetlerini
finanse etmek için ödeme gücü olan gerçek ve tüzel kişilerden, zorunlu ve
karşılıksız olarak, belli kurallara göre alınan parasal tutarlardır. Pek çok ülke
kamu hizmetlerini finanse etmede esas gelir kaynağı olarak vergiyi kullanır
ve bütçe gelirlerinin en ağırlıklı kalemini vergi gelirleri oluşturur. Ayrıca
çeşitli nedenlerle devletin finansman kaynağı olarak görebildiği, vergi gibi
zorunlu, devamlı, olağan gelir türleri olmayan para basma, borçlanma ya da
özelleştirme yoluyla elde edilen gelirler de mevcuttur.
Devletin gelir kaynaklarını henüz inceleme ve öğrenme aşamasına
geçemeyen öğrencilere göre devletin temel gelir kaynağının vergiler
olduğunu düşünenlerin oranı, %80’dir. Deneklerin eğitim durumlarına göre
devletin esas gelir kaynağı olarak vergi toplaması düşüncesi, eğitim seviyesi
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yükseldikçe yoğunlaşmaktadır. Dördüncü sınıf öğrencilerinin yaklaşık
%96’lık kısmına göre kamunun temel gelir kaynağı, vergilerdir (Tablo 3).
Tablo 3. Devletin Esas Gelir Kaynağı Nedir?

Sınıf

A1
0

1

2

4

Total

% Sınıf

2.0%

96.1%

.0%

2.0%

100.0%

% Sınıf

.0%

96.2%

1.9%

1.9%

100.0%

% Sınıf

1.0%

96.2%

1.0%

1.9%

100.0%

Birinci Sınıf
Dördüncü Sınıf

Total

Araştırmaya katılan öğrenciler arasında devletin esas kaynağının
vergiler olduğunu düşünenler, aynı zamanda kamu gelirleri içinde en yüksek
payın vergiler olduğunu ileri sürenlerdir (Tablo 4).
Tablo 4. Kamu Gelirleri İçinde En Yüksek Payı Vergiler Oluşturuyor

Sınıf

B1
1

3

4

5

Total

% Sınıf

9.8%

5.9%

37.3%

47.1%

100.0%

% Sınıf

1.9%

1.9%

28.3%

67.9%

100.0%

% Sınıf

5.8%

3.8%

32.7%

57.7%

100.0%

Birinci Sınıf
Dördüncü
Sınıf

Total

3.2.2.2. Vergilendirme Yetkisine İlişkin Algı
Devletin egemenlik gücünün vergi uygulamasındaki yansıması,
vergilendirme yetkisidir. Vergilendirme yetkisi, dar ve geniş anlamda olmak
üzere iki şekilde ifade edilebilir. Dar anlamda vergilendirme yetkisi, devletin
veya yetkiyi devletten almış olan kamu tüzel kişilerinin, vergi koyma
konusundaki yetkileridir. Geniş anlamda vergilendirme yetkisi ise, kamu
harcamalarını karşılamak üzere, gerçek ve tüzel kişiler üzerine konulan her
türlü mali yükümlülüğe ilişkin yetkidir.
Devlet, vergilendirme yetkisini, bir anlamda egemenlik hakkını,
halkın temsilcilerinden oluşan parlamento (meclis) aracılığıyla kullanır.
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Devlet, bir hukuki ve kurumsal varlık olarak vergilendirme yetkisini
kullanarak vergi toplar ve bu açıdan vergi alacaklısıdır. Bazı ülkelerde ve
bazı durumlarda yerel nitelikteki emlak vergisi ya da çevre temizlik vergisi
gibi vergilerin yerel yönetimlerce tahsil edildiği görülür. Ancak söz konusu
vergilerin konusunu ve yükümlüsünü belirleyen, bir başka deyişle vergiyi
salan merkezi yönetim ise, yerel yönetimlerin vergilendirme yetkisinden
bahsedilemez.
Tablo 5. Devlet Vergi Koyma Gücünü Nereden Alıyor?

Sınıf

A2
0

1

2

4

Total

% Sınıf

.0%

84.3%

9.8%

5.9%

100.0%

% Sınıf

1.9%

94.3%

3.8%

.0%

100.0%

% Sınıf

1.0%

89.4%

6.7%

2.9%

100.0%

Birinci Sınıf
Dördüncü Sınıf

Total

Araştırmaya katılan öğrencilerin %90’lık kısmına göre vergi koyma
yetkisi, halka aittir. Birinci sınıf öğrencilerinde söz konusu pay %84 iken son
sınıf öğrencilerinin %95’i bu fikre katılmaktadır. Birinci sınıf öğrencilerinin
%10’luk kısmına göre ülkemizde vergi koyma gücünü elinde tutan kesim,
bir başka deyişle vergilemede etkili olanlar, işadamlarıdır. Bu görüş son
sınıfa gelindiğinde hemen hemen kaybolmaktadır (Tablo 5).
3.2.2.3. Kamu Harcamaları Algısı
Vergi psikolojisi çalışmalarının ilk müelliflerinden olan Schmölders’e
(1960) göre, halkın gözünden devletin nasıl göründüğü çok önemlidir.
Devlet hakkındaki yargılar, tüm vatandaşlık görevlerini ve vergi algısını,
buna göre tutum ve davranışları yönlendirir.
Devletin nasıl algılandığı ve devlet hakkındaki düşünceler, vergi algısı
üzerinde belirleyicidir. Bir başka deyişle bireyin devlet algısı ya da devlete
karşı tutumu, vergi algısının önemli bir göstergesidir. Aslında her birey için
kendi devleti, mutlaka güçlü ve adil olmalıdır. Ancak bireyin hayal ettiği bu
ideal devlet ile gerçek hayattaki devlet algısının örtüşmemesi olasıdır.
Ortaya çıkan bu hayal kırıklığı, vergi direncinin haklı çıkarılmasına neden
olabilir.
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Birey açısından vergi algısını belirleyen en önemli faktör, kamu
hizmetlerinden yararlanma derecesidir. Bireylerin ödedikleri vergiler ile
kamu hizmetlerinden sağladıkları fayda arasında her zaman bir denge olması
beklenemez. Bazıları mali rant elde ederken, bazıları mali sömürü altında
kalabilir. Bu durum, bireylerin vergiye olumlu ya da olumsuz bakışını ortaya
çıkarır. Kamu harcamalarının bireylerin tercihlerine uyumluluğu, vergiye
karşı davranışlarında rol oynar. Bireyler, isteği doğrultusunda
gerçekleşmesini beklemediği ya da desteklemediği hizmetler karşısında,
ödediği verginin boşa gittiğini düşünebilir.
Bireyler, devletin her an ve koşulda kendilerine fayda sağlayacağına
ve yanlarında olacağına inanırlarsa, ödedikleri vergileri “devlete bağlılık”
anlayışı içinde değerlendirirler. Ancak devleti kabul etmeyen ya da devlete
güvenmeyenler, devletin saldığı bir vergiyi isteyerek ödemez. Bu şekilde
devletin gelirinde meydana gelen azalış, kamu hizmetlerinin de aksamasına
neden olarak (Şenyüz, 1995: 38) devlete güvenmeyen kesimin düşüncelerini
haklı çıkartacak şekle bürünür ve bu süreç bir kısır-döngü halini alır.
Schmölders’e (1968) göre de devlete bağlılığı zayıflayan yükümlü, vergisini
red şeklinde olmasa bile, vergiye karşı ilgisizliği artar ve sonuçta “devlet
düşmanlığı” ve “vergi mukavemeti” yaygınlaşır.
Tablo 6. Kamu Harcamaları Algısı

Eğitim-Sağlık
Savunma
Borç Faizleri
Altyapı
Sosyal Güvenlik
Kültür-Turizm

Düşük
Düzeyde
8,7
5,8
3,8
12,5
3,8
7,7

Yetersiz

Kararsız

Yeterli

29,8
15,4
18,3
37,5
29,8
25,0

29,8
26,9
44,2
29,8
35,6
26,0

26,0
37,5
10,6
12,5
26,9
29,8

Yüksek
Düzeyde
5,8
14,4
22,1
6,7
3,8
11,5

Araştırmaya katılan birinci sınıf öğrencilerinin %33’ü, dördüncü sınıf
öğrencilerinin de %45’i eğitim ve sağlık hizmetlerinin yetersiz olduğunu
düşünmektedir. Savunma harcamalarının da birinci sınıf öğrencilerinin
%15’i, dördüncü sınıf öğrencilerinin %31’i yetersiz olduğunu
düşünmektedir. Borç faizlerinin düzeyine ilişkin algıya bakarsak; birinci
sınıf öğrencilerinin dörtte biri, dördüncü sınıf öğrencilerinin beşte biri, faiz
ödemelerinin yüksek olduğunu düşünmektedir (Tablo 6).
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Altyapı harcamalarına yönelik olarak yapılan değerlendirmeye göre bu
hizmetin yetersizliğine yönelik algı, dördüncü sınıf öğrencilerinde daha da
güçlü olarak ortaya çıkmaktadır (Tablo 6).
Sosyal güvenliğe yönelik harcamaların yeterli olduğunu düşünen
birinci sınıf öğrencileri toplamın %40’ıdır. Ancak dördüncü sınıf
öğrencilerinin sadece %20’lik kısmı, sosyal güvenliğe yapılan harcamaların
yeterli düzeyde olduğunu beyan etmektedir (Tablo 6).
Kültür-turizm harcamalarına yönelik algının incelenmesinde ulaşılan
sonuçlara göre; tüm öğrencilerin dörtte birlik kısmı bu harcama kalemini
değerlendirmede kararsız kalmaktadır. Birinci sınıf öğrencilerinin %30’u,
dördüncü sınıf öğrencilerinin de %35’i için kültür-turizm harcamaları
yetersiz düzeydedir (Tablo 6).
3.2.2.4. Vergilemede Karşılığa İlişkin Algı
Toplanan vergilerin nasıl ve nereye harcanacağı, ekonomik olduğu
kadar toplumsal sonuçları olan kararlardır. Mevcut yasalar içinde vergilerin
herhangi bir kamu harcamasına ya da bölgeye tahsis edilmesi söz konusu
değildir, vergilerin tümü ortak bir havuzda toplanır.
Toplumu oluşturan kesimler bakımından vergi, karşılıksız bir
ödemedir. Vergi gelirleri, bireylerin kamu hizmetlerinden elde ettiği
faydalara bakılmaksızın harcanır. Bir başka deyişle hiç kimse devlete
ödediği vergi kadar kendisine kamu hizmeti sunulmasını isteyemez ve hiç
kimse, devletin sunduğu kamu hizmeti kadar vergi verme isteğinde
bulunamaz. Bu bağlamda verginin, zamansal ve mekansal karşılığı yoktur ve
vergilemede “Bumerang Etkisi”nden bahsedilemez.
Vergide karşılık, bireyin vergiye direncinin gerekçelerinden biridir.
Bu durum, bireyin vatandaşlık statüsünü, yani devlete karşı olan ödevleri ile
devletten beklediği hakları arasındaki ilişkiyi de açıklamakta önem taşır.
Tablo 7. Ödediğim Vergilerin Karşılığını Gördüğüme İnanıyorum.

Birinci Sınıf
Dördüncü Sınıf
Toplam

% Sınıf
% Sınıf
% Sınıf

B2
1
7.8%
9.4%
8.7%

2
29.4%
20.8%
25.0%

3
41.2%
43.4%
42.3%

4
13.7%
18.9%
16.3%

5
7.8%
7.5%
7.7%

Total
100.0%
100.0%
100.0%
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Araştırmaya katılan öğrencilerin hemen hemen yarısı, vergilerin
karşılığının görülme ihtimali konusunda fikir beyan etmemektedir. Birinci
sınıf öğrencilerinin yaklaşık %40’ı, dördüncü sınıf öğrencilerinin de yaklaşık
%30’u, ödenen vergilerin karşılığını göreceğine inanmamaktadır (Tablo 7).
Tablo 8. Ödediğim Vergilerin Ülke Ve Toplum Yararına Kullanıldığına
İnanıyorum
B3
1

2

3

4

5

Total

% Sınıf

3.9%

9.8%

45.1%

31.4%

9.8%

100.0%

% Sınıf

15.1%

15.1%

37.7%

22.6%

9.4%

100.0%

% Sınıf

9.6%

12.5%

41.3%

26.9%

9.6%

100.0%

Birinci Sınıf
Dördüncü Sınıf
Total

Ödenen vergilerin ülke ve toplum yararına kullanıldığına dair inanca
sahip olanların çoğunluğu birinci sınıflarda toplanırken, son sınıf
öğrencilerinde bu inanç giderek zayıflamaktadır (Tablo 8). Öte yandan
araştırmaya katılan birinci sınıf öğrencilerinin hemen hemen yarısı, son sınıf
öğrencilerinin de %35’lik kısmının, ödedikleri vergilerin ihtiyaç duydukları
alanlarda kullanılıp-kullanılmadığına dair fikri bulunmamaktadır. Öğrenciler
arasında birinci sınıflarda %35’i, son sınıfta hemen hemen yarısı, ödedikleri
vergilerin ihtiyaç duydukları alanlarda kullanılmadığını düşünmektedir
(Tablo 9).
Tablo 9. Ödediğim Vergilerin İhtiyaç Duyduğum Alanlarda
Kullanıldığına İnanıyorum
B4
1

2

3

4

5

Total

% Sınıf

7.8%

27.5%

45.1%

15.7%

3.9%

100.0%

% Sınıf

11.3%

28.3%

35.8%

15.1%

9.4%

100.0%

% Sınıf

9.6%

27.9%

40.4%

15.4%

6.7%

100.0%

Birinci Sınıf
Dördüncü Sınıf
Total
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3.2.2.5. Vergi Bilinci – Toplumsallık Algısı
Vergi, toplumsal (kolektif) ihtiyaçların finansmanına yönelik bir kamu
gelir türüdür. Toplumsal ihtiyaçlar, toplumda bir arada yaşamamız sonucu
ortaya çıkarlar. Bir arada yaşamanın sonucunda toplum bilincinin oluşması
ve toplumsal etkileşimin ortaya çıkması beklenir. Verginin tam ve
zamanında ödenmesi, toplumda bir arada yaşayan diğerlerinin tepkisini göz
önüne alarak gerçekleştirilen bir eylemdir. Toplumsal etkileşim ile bireyler o
topluma, aidiyet duygusu ile bağlanırlar. Toplumsal etkileşim ile birlikte
vergiye yüklenen anlam, "vergi toplumda bir arada yaşamanın bir gereğidir"
ifadesi ile tespit edilmektedir.
Elde edilen verilere göre deneklerin %70’lik kesimi için vergi,
toplumda birarada yaşamanın bir gereğidir. Bireyler bu düşünceleriyle
kendilerini vergi ödeme fonksiyonunu yerine getirerek, bir anlamda
toplumsal etkileşim ve bütünleşmenin sağlanmasına katkıda bulunabilecek
aktörler olarak tanımlamaktadırlar.
Tablo 10. Vergi, Toplumda Bir Arada Yaşamanın Gereğidir
B5
1

2

3

4

5

Total

% Sınıf

5.9%

9.8%

15.7%

39.2%

29.4%

100.0%

% Sınıf

3.8%

5.7%

17.0%

34.0%

39.6%

100.0%

% Sınıf

4.8%

7.7%

16.3%

36.5%

34.6%

100.0%

Birinci Sınıf
Dördüncü Sınıf
Total

Araştırmaya katılan birinci sınıf öğrencilerinin %15’i, son sınıf
öğrencilerinin de %8’i, verginin toplumda bir arada yaşamanın bir gereği
olduğu düşüncesine katılmazken, bu fikre katılım oranı her iki sınıf
grubunda da %70’in üzerine çıkmaktadır. Bu haliyle öğrencilerin vergi
ödemeye, toplumda bir arada yaşamanın gereği olarak toplumsal bir değer
atfettikleri söylenebilir (Tablo 10).
Toplumsal etkileşim arttıkça, vergiye uyum mekanizması da güçlenir.
Devlet algısı ile vergi algısı, vergi psikolojisi çalışmalarının merkezinde yer
alır. Araştırmaya katılan birinci sınıf öğrencilerinin %15’i, son sınıf
öğrencilerinin ise %5’ine göre toplumdaki vergi bilinci, devletin
görüntüsünün bir yansıması değildir. Ancak araştırmaya katılan öğrencilerin
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toplam %70’lik kısmına göre devletin görüntüsü topluma vergi bilinci olarak
yansımaktadır. Bu yargı, son sınıf öğrencilerinde birinci sınıf öğrencilerine
oranla daha yüksektir (Tablo 11).
Tablo 11. Toplumdaki Vergi Bilinci, Devletin Görüntüsünün Bir
Yansımasıdır
B6
1

2

3

4

5

Total

% Sınıf

3.9%

11.8%

17.6%

41.2%

25.5%

100.0%

% Sınıf

1.9%

3.8%

20.8%

43.4%

30.2%

100.0%

% Sınıf

2.9%

7.7%

19.2%

42.3%

27.9%

100.0%

Birinci Sınıf
Dördüncü Sınıf
Total

3.2.2.6. Üniversite Eğitimi – Vergi İlişkisi
Araştırmamızın odak sorusu; öğrencinin aldığı maliye eğitiminin vergi
bilincini arttırıp-arttırmadığıdır. Birinci sınıf öğrencilerinin %17’sinin
üniversite eğitiminin vergi bilincini arttırıp-arttırmadığı yönünde fikri
yokken, bu oran son sınıf öğrencilerinde %5’e kadar gerilemektedir.
Dolayısıyla öğrencilerde dört yıllık eğitimin sonunda vergi bilinci oluşacağı
ya da oluşmayacağı yönünde kararsızlık hemen hemen ortadan kalkmaktadır.
Ayrıca araştırmaya katılan birinci sınıf öğrencilerinin yarısı, dördüncü sınıf
öğrencilerinin ise yaklaşık %80’lik kısmı, üniversite eğitimi almanın, vergi
bilincinin artmasına yol açtığını düşünmektedir (Tablo 12). Dolayısıyla
Maliye bölümü öğrencileri son sınıfa geldiklerinde, maliye eğitiminin vergi
bilinci üzerinde pozitif etki yarattığını ifade etmektedir.
Tablo 12. Üniversite Eğitimi Almak Vergi Bilincimi Arttırır
B7
1

2

3

4

5

Total

% Sınıf

11.8%

7.8%

17.6%

29.4%

33.3%

100.0%

% Sınıf

3.8%

3.8%

5.7%

28.3%

58.5%

100.0%

% Sınıf

7.7%

5.8%

11.5%

28.8%

46.2%

100.0%

Birinci Sınıf
Dördüncü Sınıf
Total
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Vergi gelirleri ile beslenen kamu harcamalarından biri olan eğitimin,
diğer şartlar sabit iken, vergi geliri arttıkça niteliği de artacaktır. Araştırmaya
katılan öğrencilerin yaklaşık üçte biri, vergi gelirleri artışının kendi
eğitimlerinin kalitesine yansıması yönünde herhangi bir fikri
bulunmamaktadır. Vergi geliri artışı ile eğitim hizmetinin kalitesinin artışı
arasında bağlantı kuranlar birinci sınıf öğrencilerinin %33’ü, dördüncü sınıf
öğrencilerinin hemen hemen yarısıdır (Tablo 13).
Tablo 13. Devletin Vergi Gelirleri Arttığında Daha Kaliteli Bir Eğitim
Hizmeti Alacağıma İnanıyorum
B8
1

2

3

4

5

Total

% Sınıf

7.8%

23.5%

35.3%

17.6%

15.7%

100.0%

% Sınıf

11.3%

13.2%

32.1%

17.0%

26.4%

100.0%

% Sınıf

9.6%

18.3%

33.7%

17.3%

21.2%

100.0%

Birinci Sınıf
Dördüncü Sınıf
Total

3.2.2.7. Vergilemede Adalet Algısı
Kamu harcamalarının finansmanında oluşan yükü topluma bölüştüren
vergiler ile ulaşılması hedeflenen ilk amaç, malidir. Ancak bu amaca
ulaşılırken birtakım koşulların da gerçekleşmesi gereklidir. İlk olarak
vergileme dolayısıyla katlanılan fedakarlığın mümkün olan en düşük
düzeyde olması, bunun için de yüksek gelirlilerden düşük gelirlilere oranla
daha fazla vergi alınarak dikey adaletin, aynı durumda olanların da aynı
vergisel işleme tabi tutulması ile yatay adaletin sağlanması gerekir. İkinci
olarak, veri bir vergi hasılatının sağlanması için katlanılan objektif ya da reel
vergi yükünün en düşük düzeye inmesi, bir başka deyişle verginin tarh ve
tahsil masraflarının mümkün olduğunca düşük olmasının yanında,
vergilemenin emek, tasarruf ve yatırım kararlarını saptırmaması arzulanır.
"Devlet çok kazanandan çok vergi almalıdır" ifadesi, aslında vergi
sisteminde yatay ve dikey adalet anlayışı bakımından bireyin vergiye
yaklaşımı üzerinde önemli rol oynar. Verginin ödeme gücü ile orantılı olarak
alınması sonucunda, toplam vergi yükü aynı ödeme gücüne sahip olanlara
aynı, farklı olanlara da farklı biçimde dağıtılır ve vergileme dolayısıyla
katlanmak zorunda kalınan fedakârlığın herkes için eşitlenmesi sağlanır
Ancak vergilemede adalet amacına ulaşılırken, vergilerin emek, tasarruf ve
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yatırım gibi makroekonomik değişkenler üzerinde saptırıcı etkiler, etkinlik
kaybına neden olur. Vergilemede ulaşılmaya çalışılan iki amaç olan etkinlik
ve adalet, birbirleriyle çatışma eğilimi içine girer.
Tablo 14. Devlet Çok Kazanandan Çok Vergi Almalıdır
B9
1

2

3

4

5

Total

% Sınıf

7.8%

3.9%

19.6%

19.6%

49.0%

100.0%

% Sınıf

1.9%

3.8%

11.3%

24.5%

58.5%

100.0%

% Sınıf

4.8%

3.8%

15.4%

22.1%

53.8%

100.0%

Birinci Sınıf
Dördüncü Sınıf
Total

Tüm bunlara bağlı olarak öğrencilerin "devlet çok kazanandan çok
vergi almalıdır" ifadesine katılım oranı toplamda %76’dır. Devletin çok
kazanandan çok vergi almasına karşı çıkanlar toplam öğrencilerin sadece
%8.5’idir. Birinci sınıf öğrencilerinin %65’i, son sınıf öğrencilerinin ise
%83’üne göre devlet çok kazanandan çok vergi almalıdır (Tablo 14).
Tablo 15. Türkiye’de Vergi Oranları Düşük Olsa Daha Çok Vergi
Toplanır
B10
1

2

3

4

5

Total

% Sınıf

5.9%

7.8%

35.3%

39.2%

11.8%

100.0%

% Sınıf

3.8%

11.3%

39.6%

32.1%

13.2%

100.0%

% Sınıf

4.8%

9.6%

37.5%

35.6%

12.5%

100.0%

Birinci Sınıf
Dördüncü Sınıf
Total

"Türkiye’de vergi oranları düşük olsa çok daha çok vergi toplanır"
ifadesine araştırmaya katılan öğrencilerin yarısı katılmaktadır. Katılmayanlar
%10 civarında olup, %37’si de kararsızlık içindedir. Birinci sınıf
öğrencilerinin %53’ü, son sınıf öğrencilerinin de %45’i vergi oranlarının
düşmesi durumunda vergi hasılatının artacağını düşünmektedir (Tablo 15).
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Daha önce ele alınan vergi oranlarının yüksekliğinin tasarruf ve
yatırımları engellediğine dair düşünceler de, bu görüşleri desteklemektedir.
Ayrıca bu düşünceler, vergi oranları ile devletin tahsil edeceği toplam vergi
gelirleri arasındaki ilişkiyi gösteren "Haldun-Laffer Eğrisi"ne uygundur.
Vergi oranlarındaki artış belli bir noktaya kadar devletin vergi gelirlerinin
artmasını sağlarken, vergi oranlarının daha da yükseltilmesi, vergiye ilişkin
algının olumsuzlaşmasına, dolayısıyla devletin vergi gelirlerinin azalmasına
yol açabilmektedir.
3.2.2.8. Devlet Eliyle Ayrımcılık Algısı
Devletin bazı kesimleri ayrıcalıklı hale getirip getirmediği, vergi
algısının adil olmasında önemli bir faktördür. Vergi algısı açısından vergi
kanunlarındaki boşluklar yoluyla devletin bazı grupları veya kesimleri
koruması önem taşır. Etzioni’ye göre, pratikte kanundaki bütün boşluklar,
çıkar gruplarından biri veya diğeri için bir imtiyazı temsil etmektedir
(Etzioni, 1985: 8’den aktaran Baloğlu, v.d., 2010: 72).
Vergi ile ilgili düzenlemelerin dayanağı Anayasa’dır. Vergi ödevine
ilişkin anayasal ve temel ilkeler, 1982 Anayasası’nın siyasi haklar ve ödevler
ile ilgili dördüncü bölümünde, “vergi ödevi” başlıklı 73. maddede yer alır.
Adı geçen maddeye göre “…Vergi, resim, harç ve benzeri mali
yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır. Vergi, resim,
harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle
oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar
içinde değişiklik yapmak yetkisi Bakanlar Kuruluna verilebilir”.
73. maddenin 3. fıkrası, verginin kanuniliği ilkesine vurgu yapar.
Vergi ile ilgili düzenlemelerin kanunlarla yapılması, sadece şekilsel bir
düzenleme değildir. Ancak uygulamalarda kolaylık sağlanması, zamandan
tasarruf edilmesi ve maliye politikası uygulamalarında gecikmenin
önlenmesi gibi yargılarla, “kanunilik” ilkesinin kapsamının daraltıldığı ya da
bu ilkeden fedakârlık edildiği durumlar mevcuttur. 73. maddenin son
fıkrasında, kanunilik ilkesine uygun olmakla beraber sonuçları açısından
Bakanlar Kurulu’na büyük yetki ve fonksiyon verilidiği görülür. Bu hüküm
çerçevesinde, alt ve üst sınırları kanunla belirtilmiş olmak kaydıyla vergi,
resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerle ilgili olarak muaflık, istisnalar,
indirimler ve oranlarla ilgili olarak düzenleme yapabilme konusunda
Bakanlar Kurulu’na yetki verilebilir. Bakanlar Kurulu, kendisine tanınmış
olan yetkiye dayanarak, kararnamelerle, belirtilen sınırlamalar dahilinde
yaptığı düzenlemelerle, vergi uygulamasına yön verebilir.
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Tablo 16. Devlet Bazı Kesimlerden Vergi Almak İstemiyor
B12
0
Birinci
Sınıf
% Sınıf 2.0%
Dördüncü
Sınıf
% Sınıf .0%
Total
% Sınıf 1.0%

1

2

3

4

5

Total

17.6%

11.8%

33.3%

21.6%

13.7%

100.0%

3.8%

7.5%

26.4%

37.7%

24.5%

100.0%

10.6%

9.6%

29.8%

29.8%

19.2%

100.0%

Vergiler aracılığıyla bazı kesimlere tanınan ayrıcalıkların varlığının
sorgulanmasıyla, araştırmaya katılan öğrencilerin yarısının bu yargıya
katıldığı, %11’inin de katılmadığı ortaya çıkmaktadır. Birinci sınıf
öğrencilerinin %35’ine göre devlet vergiler aracılığıyla ayrımcılık yapmakta
iken, son sınıf öğrencilerinin bu yargıya katılım payı %63’e çıkmaktadır.
Buna göre devlet, farklı gruplara eşit olmayan fırsatlar tanımaktadır (Tablo
16).
Yolsuzluk, ellerinde kamusal güç bulunduranların özel çıkar ve statü
kazanabilmek amacıyla söz konusu yetkilerini ilgili toplumdaki örf, adet,
gelenek, görenek ve hukuk kurallarına aykırılık gösterecek şekilde belirli
kişi ya da gruplar lehine kullanmaları eylemidir (Korkmaz v.d., 2007: 16).
Yolsuzluklar, vergiye direncin önemli gerekçelerinden biri haline
gelerek işlerlik kazanır ve kayıt dışılığı arttırır. Böyle bir gerekçelendirme
bireyin vicdanını rahatlatırken, bireyin devlete ve yöneticilere karşı güvenini
sarsar. Öte yandan birey hayal kırıklığı, haksızlığa uğramışlık hissi ve
kızgınlık duyarak, tepki gösterir.
Tablo 17. Yolsuzluklar Vergi Ödeme İsteğini Azaltıyor
B13
1

2

3

4

5

Total

% Sınıf

3.9%

5.9%

11.8%

25.5%

52.9%

100.0%

% Sınıf

3.8%

3.8%

5.7%

18.9%

67.9%

100.0%

% Sınıf

3.8%

4.8%

8.7%

22.1%

60.6%

100.0%

Birinci Sınıf
Dördüncü Sınıf
Total
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Araştırmaya katılan öğrencilerin %83’lük kısmı yolsuzlukların vergi
ödeme isteğini azalttığını düşünmektedir. Birinci sınıf öğrencilerinde bu pay
%79 iken, son sınıf öğrencilerinde %90’a yükselmektedir (Tablo 17).
Araştırmaya katılan öğrencilere göre vergi algısının olumsuzlaşmasına yol
açan yolsuzluk faktörünün çok önemli olduğu ortaya çıkmaktadır.
Tablo 18. Aslında Devlet İsterse Söke Söke Vergi Alır
B22
1

2

3

4

5

Total

% Sınıf

3.9%

5.9%

17.6%

33.3%

39.2%

100.0%

% Sınıf

5.8%

9.6%

9.6%

34.6%

40.4%

100.0%

% Sınıf

4.9%

7.8%

13.6%

34.0%

39.8%

100.0%

Birinci Sınıf
Dördüncü Sınıf
Total

Tüm yaşanan ve devlet eliyle ortaya çıkan ayrımcılık düşüncelerini
ortadan kaldırabilecek bir iddia, “devlet isterse söke söke vergi alır”
iddiasıdır. Bu iddiaya katılım oranı, toplam %74’dür. Birinci sınıf
öğrencilerinin %72’si, son sınıf öğrencilerinin de %75’ine göre devlet isterse
söke söke vergi alır. Birinci sınıf öğrencilerinin yaklaşık beşte biri bu
konuda fikri bulunmamakta iken son sınıf öğrencilerinde karasızlık oranı
%10’a gerilemektedir (Tablo 18).
Tablo 19. Hayır Kurumlarına Bağış Yapan Daha Az Vergi Ödemelidir
B11
1

2

3

4

5

Total

% Sınıf

21.6%

31.4%

25.5%

13.7%

7.8%

100.0%

% Sınıf

20.8%

15.1%

18.9%

37.7%

7.5%

100.0%

% Sınıf

21.2%

23.1%

22.1%

26.0%

7.7%

100.0%

Birinci Sınıf
Dördüncü Sınıf
Total

Siyasi, sosyal ve ekonomik anlamda hayırseverlik, en az varlığa sahip
olan yoksul kesimlerin, yaşama şanslarını arttırmak ve mevcut durumlarını
daha da iyileştirmek için kâr amacı gütmeden yapılan davranışlardır. Bir
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devlet için vatandaşlarını hayırseverliğe motive ederek toplumsal
diğerkamlığı gerçekleştirmek ve sonuç olarak suçu azaltmak mümkündür.
Özellikle hayır kurumlarına gönüllü bağışları artırmak amacıyla vergiden
yapılacak indirimler söz konusu olabilir (Chamlin ve Cochran, 1999: 204222). Bu şekilde bağışların vergiden indirimi, bireylerin hayır kurumlarına
yaptığı bağışların oranını arttırır. Bağış yapanlar, hayırsever olarak toplumda
ün ve prestij elde eder. Ancak devlet vergi geliri kaybına uğrar. Azalan vergi
gelirleri nedeniyle kamunun gerçekleştiremediği hizmetleri, hayırseverler
gerçekleştiriyor, gibi görünür. Veri kamu harcaması düzeyinden vazgeçmek
mümkün olmuyorsa, vergi yükü, diğer tüm mükellefler üzerine yayılır.
Böylelikle hayorseverlerin ortaya çıkardığı hizmetlerin maliyetine, esasında
vergi yükü ağırlaşan diğerleri katlanmış olur.
Toplumda hayır kurumlarına bağış yapanların daha az vergi ödemeleri
konusundaki görüşlerine başvurulan öğrencilerin cevapları incelendiğinde;
destekleyenler desteklemeyenlerden daha fazladır. Birinci sınıf
öğrencilerinin %25’i bu görüşü desteklerken, son sınıf öğrencilerinin %45’i
desteklemektedir (Tablo 19).
Araştırmaya katılan öğrencilerin %34’lük kısmına göre hayır
kurumlarına yapılan bağışlar nedeniyle yükümlüler daha az vergi ödemelidir.
Birinci sınıf öğrencilerinin sadece %21,5’ine göre hayır kurumlarına bağış
yapanlar daha az vergi ödemelidir. Son sınıf öğrencilerinde bu oran, %45’e
yükselmektedir (Tablo 19).
3.2.2.9. Vergi Kaçakçılığına İlişkin Algı
Bireylerin vergi algısının en önemli belirleyicilerinden biri,
hissettikleri vergi yükü ve bu yükün belirleyicisi de vergi oranlarının
seviyesidir. Buna göre vergi oranları arttıkça yükümlülerin vergileme
karşısındaki tutumlarının derecesi de olumsuz yönde değişebilir. Vergi
oranlarının artışı karşısında gelir ve ikame etkileri çerçevesinde çeşitli
davranış şekilleri geliştiren yükümlülerin kimi vergisini tam ve zamanında
ödemeye devam ederken, kimi tüketimini, kimi tasarrufunu kısar ya da
çalışmamayı tercih eder.
Araştırmaya katılan öğrencilerin %30’una göre, yüksek vergi oranları
karşısında vergi kaçırmak doğaldır. Yüksek vergi oranlarının, vergi
kaçırmanın gerekçesi olduğunu düşünenlerin oranı birinci sınıftakiler için
%15, son sınıf öğrencileri için ise %41’dir (Tablo 20).
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Tablo 20. Yüksek Vergi Oranları Karşısında Vergi Kaçırmak Doğaldır
B15
1

2

3

4

5

Total

% Sınıf

43.1%

21.6%

19.6%

7.8%

7.8%

100.0%

% Sınıf

18.9%

22.6%

17.0%

30.2%

11.3%

100.0%

% Sınıf

30.8%

22.1%

18.3%

19.2%

9.6%

100.0%

Birinci Sınıf
Dördüncü Sınıf
Total

2008 küresel krizi ile beraber sermayenin kâr eğiliminde görülen
düşüş ve yaşanan durgunluk, günümüz piyasa şartlarının olumsuzluğunun
temel nedenlerinden biridir. Vergi de parasal bir meblağ olarak, yükümlünün
satın alma gücü üzerinde olumsuz etki bırakır. İşte araştırmada sorgulanan,
günümüz piyasa şartlarının olumsuzluğunun, vergi kaçırmanın
gerekçelerinden biri olup-olmadığıdır. Söz konusu soruya olumlu cevap
verenlerin oranı %15,4’dür. Son sınıf öğrencilerinin %21’i için günümüz
piyasa şartlarında vergi kaçıranlar haklı iken, birinci sınıf öğrencilerinin
%9,5’i için bu şartlarda vergi kaçırmak doğal görünmektedir. Bunun yanında
görüşüne başvurulan öğrencilerin %45’i, günümüz piyasa şartlarında vergi
kaçıranları haklı görmemektedir. Birinci sınıf öğrencilerinde bu pay %53’e
kadar çıkarken, son sınıf öğrencilerinde %37’de kalmaktadır (Tablo 21).
Tablo 21. Günümüz Piyasa Şartlarında Vergi Kaçıranları Haklı
Görüyorum

Birinci
Sınıf
Dördün
cü Sınıf
Total

B14
0

1

2

3

4

5

Total

% Sınıf

2.0%

51.0%

29.4%

7.8%

3.9%

5.9%

100.0%

% Sınıf

.0%

37.7%

22.6%

18.9%

13.2%

7.5%

100.0%

% Sınıf

1.0%

44.2%

26.0%

13.5%

8.7%

6.7%

100.0%

Bireylerin birlikte yaşadığı diğer bireyler ile vergi ödeme davranışları
açısından algılarını tespit etmek üzere "bulunduğum bölgede vergi
kaçırmanın yaygın olması" ifadesine katılıp- katılmadıkları sorulmaktadır.
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Burada aynı zamanda bireylerin
sorgulanmaktadır (Tablo 22).

birbirlerine

olan

güvenleri

de

Vergisel ödevlerin yerine getirilmesinin tüm bireylerce yeterince
yerine getirilmediği inancının yaygın olduğu anlaşılmaktadır. Kayıtdışında
kalanlar olduğu gibi kayıt içinde kalanların da vergiye direnç ve sahip
oldukları olumsuz vergi algısı, diğerlerince algılanmaktadır.
Ancak bu noktada bireylerin davranışlarına yönelik sorulara insanların
ideal olana yakın cevapları verdikleri gözden kaçırılmamalıdır. Bu sebeple
‘herkes vergi kaçırıyor" düşüncesinin yaygınlaşmasının, er ya da geç cari ve
potansiyel yükümlüleri olumsuz yönde etkileyeceği açıktır.
Tablo 22. Bulunduğum Bölgede Vergi Kaçırmanın Oldukça Yaygın
Olduğunu Sanıyorum
B17
1

2

3

4

5

Total

% Sınıf

23.5%

21.6%

33.3%

13.7%

7.8%

100.0%

% Sınıf

9.6%

19.2%

40.4%

25.0%

5.8%

100.0%

% Sınıf

16.5%

20.4%

36.9%

19.4%

6.8%

100.0%

Birinci Sınıf
Dördüncü
Sınıf
Total

Vergi direnci ve/veya olumsuz vergi algısı, bir bulaşıcı hastalık gibi
toplumda yayılır. Bulunduğu bölge, sektör ya da ailede vergi kaçıranlar ve
bu durumdan rahatsızlık duymayanlar arttıkça, toplumsal etkileşimin ve bir
arada yaşamanın bir sonucu olarak vergi kaçırmanın haklı olabileceği
düşünülür.
Araştırmaya katılan öğrencilerin %30 gibi önemli bir kısmı, vergi
kaçırmanın yaygın olduğu ortamda, kendilerinin de aynı tutumu
benimsemeyeceklerini belirtmektedir. “Herkes vergi kaçırırsa ben de
kaçırırım” ifadesini haklı bulan öğrenciler, birinci sınıftakilerin %27’si ve
son sınıf öğrencilerinin %33’üdür (Tablo 23).
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Tablo 23. Herkes Vergi Kaçırırsa Ben De Kaçırırım
B16
1

2

3

4

5

Total

% Sınıf

47.1%

11.8%

13.7%

9.8%

17.6%

100.0%

% Sınıf

40.4%

13.5%

13.5%

15.4%

17.3%

100.0%

% Sınıf

43.7%

12.6%

13.6%

12.6%

17.5%

100.0%

Birinci Sınıf
Dördüncü
Sınıf
Total

Sonuç
Vergi sistemlerinin yeniden yapılandırılmasında en fazla ihmal edilen
aktör, vergi ödemekle yükümlü olup, aynı zamanda toplumun en önemli
unsuru olan bireylerdir. Toplumsal yapı içindeki bireylerin devlet algısı,
demografik özellikleri, eğitim düzeyleri, toplumsal etkileşimleri, vergi
algısını ve vergiye direnci belirleyen ve hiç biri diğerinden bağımsız olarak
ele alınamayan değişkenlerdir. Bu değişkenlerin analizi, verginin tam ve
zamanında ödenmesinde, bireyler ve toplumun yapısı açısından etkili ve
vergi algısı üzerinde belirleyici olarak, bir sistemin nasıl işleyeceğine ilişkin
önemli ipuçları verir.
Bu çalışma ile devletin cari ve potansiyel yükümlülerini vergi
vermeye motive edebilmesi için, toplumun öne çıkarılacak devlet ve vergi
algılarının belirlenmesine kaynak oluşturan demografik ve toplumsal
yapılarını ortaya koyabilmek, vergi algısının olumlanmasının önündeki
eğitime yönelik engeller ile mevcut mekanizmaları tıkayan unsurları
belirlemek amaçlanmakta, ayrıca çözüm önerilerini tespit etmekte faydalı
olacak bir veri setine ulaşılmaktadır. Araştırmada üniversitelerimizde maliye
eğitim alan birinci ve dördüncü sınıf öğrencilerinin, öncelikle vergiye ilişkin
görüşleri ve devleti, özellikle vergi bağlamında nasıl değerlendirdikleri,
sistem hakkındaki beklentileri, araştırmanın değişkenlerince analiz
edilmektedir. Maliye bölümü öğrencilerimiz, gerek maliye eğitimi almaları
gerekse toplumun bir bireyi olarak devleti ve vergi olgusunu bağımsız olarak
öğrenip, tartmaları açısından, hem maliye eğitiminin vergi algısı itibariyle
etkinliğini hem de bir değişken olarak eğitimin vergi algısı üzerindeki
etkilerinin görülebilmesinde, çok önemli bir örneklem grubunu
oluşturmaktadır.
Söz konu örneklem grubu ile gerçekleştirilen alan araştırmasının temel
bulgularına göre; araştırmaya katılan öğrencilerin %90’lık kısmı, vergileme
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yetkisinin halkta olduğunu düşünmektedir. Birinci sınıf öğrencilerinin
%10’luk kısmına göre ülkemizde vergi koyma gücünü elinde tutan kesim,
bir başka deyişle vergilemede etkili olanlar, işadamlarıdır. Bu görüş son
sınıfa gelindiğinde hemen hemen kaybolmaktadır. Vergi gelirleri ile
beslenen kamu harcamalarına yönelik algı, Maliye Bölümü öğrencileri
açısından olumsuz bir görünüme sahiptir. Özellikle eğitim, sağlık ve sosyal
güvenlik harcamalarının yetersiz olduğuna dair inanç, son sınıflara doğru
artış göstermektedir.
Araştırmaya katılan birinci sınıf öğrencilerinin yaklaşık %40’ı,
dördüncü sınıf öğrencilerinin de yaklaşık %30’u, ödenen vergilerin
karşılığını göreceğine inanmamaktadır. Ayrıca birinci sınıflar öğrencilerinin
%35’i, son sınıf öğrencilerinin de hemen hemen yarısı, ödedikleri vergilerin
ihtiyaç duydukları alanlarda kullanılmadığını düşünmektedir. Öğrenciler
arasında vergilerin, toplumda bir arada yaşamanın gereği olarak algılanması
yaygınlaşırken, kendilerini bir anlamda toplumsal etkileşim ve
bütünleşmenin sağlanmasına katkıda bulunabilecek aktörler olarak
tanımlamaktadır.
Araştırmamızın odak sorusu; öğrencinin aldığı maliye eğitiminin vergi
bilincini arttırıp-arttırmadığıdır. Öğrencilerde dört yıllık eğitimin sonunda
vergi bilinci oluşacağı ya da oluşmayacağı yönünde kararsızlık hemen
hemen ortadan kalkmakta, birinci sınıf öğrencilerinin yarısı, dördüncü sınıf
öğrencilerinin ise yaklaşık %80’lik kısmı, maliye eğitimi almanın, vergi
bilincinin artmasına yol açtığını düşünmektedir. Dolayısıyla Maliye bölümü
öğrencileri son sınıfa geldiklerinde, maliye eğitiminin vergi bilinci üzerinde
pozitif etki yarattığını ifade etmektedir. Ancak öğrencilerin, vergi geliri
artışının, eğitim olanaklarını zenginleştireceği yönünde kaygıları da
bulunmaktadır.
Vergiler aracılığıyla bazı kesimlere tanınan ayrıcalıkların varlığının
sorgulanmasıyla, araştırmaya katılan öğrencilerin yarısının bu yargıya
katıldığı, %11’inin de katılmadığı ortaya çıkmaktadır. Birinci sınıf
öğrencilerinin %35’ine göre devlet vergiler aracılığıyla ayrımcılık yapmakta
iken, son sınıf öğrencilerinin bu yargıya katılım payı %63’e çıkmaktadır.
Buna göre devlet, farklı gruplara eşit olmayan fırsatlar tanımaktadır. Ayrıca
vergi algısının olumsuzlaşmasına yol açan bir başka faktör de
yolsuzluklardır. Tüm yaşanan ve devlet eliyle ortaya çıkan ayrımcılık
düşüncelerini ortadan kaldırabilecek bir iddia olan, “devlet isterse söke söke
vergi alır” iddiasına katılım oranı ise toplam %74’dür.
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Araştırmamızın son bulgularından biri de, vergi kaçakçılığının nasıl
algılandığıdır. Araştırmaya katılan öğrencilerin %30’una göre, yüksek vergi
oranları karşısında vergi kaçırmak doğaldır. Yüksek vergi oranlarının, vergi
kaçırmanın gerekçesi olduğunu düşünenlerin oranı birinci sınıftakiler için
%15, son sınıf öğrencileri için ise %41’dir. Araştırmaya katılan öğrencilerin
%30 gibi önemli bir kısmı, vergi kaçırmanın yaygın olduğu ortamda,
kendilerinin de aynı tutumu benimsemeyeceklerini belirtmektedir. “Herkes
vergi kaçırırsa ben de kaçırırım” ifadesini haklı bulan öğrenciler, birinci
sınıftakilerin %27’si ve son sınıf öğrencilerinin de %33’üdür.
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IV. OTURUM

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE KENTLEŞME VE KAMU
HARCAMA POLİTİKALARI ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR
İNCELEME
Yrd. Doç. Dr. S. Çağrı ESENER*
Yrd.Doç. Dr. Eda BALIKÇIOĞLU**
Yrd. Doç. Dr. Pelin VAROL İYİDOĞAN***
Özet
Kentleşme olgusu dünya nüfusundaki hızlı artışa bağlı olarak son yıllarda
sıklıkla tartışılan bir konudur. Kentleşmenin etkilediği çok sayıda değişken
içerisinde mali değişkenlerin göreli önemi dünya ekonomilerinde kamu hacmindeki
artışa bağlı olarak ön plana çıkmaktadır. Bu çerçevede çalışmamızın amacı,
kentleşmenin kamu büyüklüğünün bir göstergesi olarak kamu harcamaları
üzerindeki etkisinin statik ve dinamik panel veri analizi yöntemleriyle 44 gelişmekte
olan ülke açısından 1990-2012 dönem aralığı için ampirik olarak incelenmesidir.
JEL Kodları:C33, H50, R51.
Anahtar Kelimeler: kentleşme, kamu harcamaları, panel veri analizi

1. Giriş
Kent, sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinin ekonomik faaliyetlerinin
gerçekleştiği, dikey ve yatay toplumsal hareketliliğin yaygın olduğu,
nüfusun tabakalaştığı, rollerin farklılaştığı, çeşitli sosyal gruplardan oluşan
yerlerdir. Kent ile kırsal alan arasındaki en önemli fark üretim ve sosyal
davranış biçimlerinde görülür. Köylerde yaşayanlar geçimlerini tarım ve
hayvancılıkla sağlarken, kentte yaşayanlar sanayi, ticaret ve hizmet
sektörlerinde yoğunlaşırlar.
*
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Kent sayısının ve kentlerde yaşayan nüfusun artması ise kentleşme
olarak tanımlanmaktadır. Kentleşme beraberinde örgütleşme, işbölümü ve
uzmanlaşmayı gerektirir. Bir ülkenin kalkınmışlık ölçüsünü, ulusal
üretimden ya da üretimin yapısal kaynaklarından çok, kentleşmenin kapsamı
belirlemektedir. Modern anlamda kentleşme, sanayileşmeyle birlikte
başlamıştır. Kalkınma çabaları hızlanan ve yeniden yapılanma sürecine giren
kentlerimiz, öncelikle nüfus hareketlerinden etkilenmiştir. Ayrıca, kentlerin
sanayileşmesi ve buna bağlı olarak gelişen kentleşme hareketleri Avrupa
kentlerinde olduğu gibi bir yüzyıla yayılarak değil, birden bire ve sıçramalı
bir büyüme göstermiştir.
Kentleşmenin artma nedenleri olarak makineleşme sonucunda tarım
sektöründe insan gücüne ihtiyacın azalması, tarımda düşük verimlilik, toprak
yetersizliği, doğal afetler, iklim koşulları, eğitim düzeyinin artması, sağlık
hizmetleri, ulaşım, haberleşme, iş bulabilme ümidi gibi daha birçok
ekonomik, siyasi, teknolojik ve psiko-sosyal nedenler gösterilmektedir.
Ancak sözü edilen hızlı kentleşme birtakım sorunları da beraberinde
getirmektedir. Bunlardan ilki köyden kente göç sonucu iş arayan vasıfsız
işgücünün yoğunlaşması ve çalışma amacıyla kayıt dışı sektörlere
yönelmeleridir. Bir diğeri artan nüfus dolayısıyla ortaya çıkan arsa ve konut
sağlanması sorunudur. Bunu sonucunda sağlıksız kentleşme ve altyapı
sorunları ortaya çıkmaktadır. Bir başka temel sorunlardan biri de sosyal
çevreye uyum sağlayamama sorunudur.
Tüm bu sorunlardan dolayı kentleşmenin artması sonucu kamu
harcamalarına da ihtiyaç duyulmaktadır. Dünya Bankası (2013) raporuna
göre, kentsel büyümedeki artışla başa çıkabilmek için gerekli alt yapı ve
hizmetlere yönelik politika paketlerinin oluşturulması gereklidir. Bu
çerçevede, devletin ulaşım, konut ve sağlık gibi alanlarda yapacağı
yatırımlar “Milenyum Kalkınma Amaçları”ndan olan kentsel yoksulluğu
önlemek için büyük önem taşımaktadır. Kentleşmenin kamu harcamalarını
arttırıcı etkisi; Wagner, Musgrave ve Todaro tarafından da ortaya
konulmaktadır. Wagner (1883) kentleşme sonucunda artan sanayileşmeyle
birlikte kamu harcamalarının artışının hızlanacağını ifade etmektedir.
Musgrave (1969) ve Todaro ve Smith (2012) ise kamu harcamalarının
artmasında nüfus, kentleşme ve kalkınmaya bağlı olarak artan ihtiyaçların
önemli olduğunu vurgulamaktadır.
Bu çerçevede, çalışmanın ikinci bölümünde kamu harcamaları ve
kentleşme ilişkisini inceleyen ampirik literatüre yer verilmektedir. 3.
bölümde ise veri, yöntem ve ampirik bulgulara değinilmektedir. Sonuç
kısmında ise genel bir değerlendirme yapılmaktadır.
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2. Literatür İncelemesi
Kamu harcamalarının belirleyici faktörlerini araştıran Tablo 1’de yer
verdiğimiz çalışmalar incelendiğinde kentleşmenin önemli değişkenlerden
biri olduğu göze çarpmaktadır. Dao (1995), çalışmasında 1988 yılı için 105
ülkede kamu harcamalarının bileşenlerini en küçük kareler yöntemi ile
incelemiştir. Çalışmanın sonucunda kentleşmenin sosyal güvenlik ve sosyal
refah devleti harcamalarını artırarak kamu harcamalarını artırdığı sonucuna
ulaşmıştır. Sturm (2001), çalışmasında 123 OECD ülkesini 1970-1998 yılları
arasında panel veri analiziyle incelemiş ve kentleşmenin kırsallaşmaya göre
kamu harcamalarını azalttığı sonucuna ulaşmıştır.
De Mello (2002), çalışmalarında 1985-1994 yılları arasında Brezilya
belediyelerini panel veri analiziyle incelemişler ve kentleşmenin kamu
harcamalarında ve ekonomik büyüme üzerinde güçlü etkisi olduğu sonucuna
ulaşmışlardır. Gupta vd. (2002) çalışmalarında, seçilmiş 50 ülke arasında
yatay kesit veri veriyi en küçük kareler yöntemiyle incelemişler ve
çalışmanın sonucunda kamu harcamalarını etkileyen önemli faktörlerden
birinin kentleşme olduğunu ortaya çıkarmışlardır. Lewis (2005),
çalışmasında 1997-2002 yılları arasında Endonezya ekonomisini iki taraflı
en küçük kareler yöntemiyle incelemiştir. Çalışmanın sonucunda
Endonezya’da kentleşmeyle birlikte kamu harcamaları ve vergilerin de
arttığını belirtmiştir. Mohammadi vd. (2008) çalışmalarında, 1950-2005
yılları arasında Türkiye ekonomisindeki kamu politikalarını ARDL sınır
testiyle analiz etmişlerdir. Sonuç olarak, Türkiye'de kamu harcamalarının,
Wagner Kanununa benzer şekilde sanayileşmeyle birlikte arttığını ve artışı
sağlayan değişkenlerden birisinin de kentleşme olduğunu vurgulamışlardır.
Shonchoy (2010) çalışmasında, 1984-2004 yılları arasında 111 gelişmekte
olan ülkeyi panel veri analiziyle incelemiş ve kentleşmenin kamu
harcamalarını etkileyen demografik değişkenlerden biri olduğu sonucuna
ulaşmıştır.
Zang vd. (2012) çalışmalarında, 1978-2006 dönemleri arasında 30 Çin
eyaletini dinamik panel veri yöntemiyle analiz etmişler ve çalışmanın
sonucunda kamu harcamalarının artması kentleşme düzeyinin artmasını
önemli ölçüde etkilemediğini ifade etmişlerdir. Abbas ve Hiemenz (2013)
ise çalışmalarında 1972-2009 yılları arasında Pakistan ekonomisini zaman
serileri yöntemiyle analiz etmişlerdir. Analiz sonucunda kentleşmenin
Pakistan'daki kamu harcamalarını artırdığını söylemişlerdir. Hasan ve Nair
(2014) çalışmalarında mekânsal dağıtım analiziyle 1991-2010 yılları
arasında Malezya ekonomisini incelemişler ve sonuç olarak kentleşmenin
şehirlerdeki harcamaları artırarak mega kentler oluşmasına neden olduğunu
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belirtmişlerdir. Lewis (2014) çalışmasında, Endonezya ekonomisini 19602009 yılları arasında zaman serisi analiziyle araştırmışlar ve Endonezya’da
kentleşmenin kamu harcamalarını ve ekonomik büyümeyi artırdığı sonucuna
ulaşmışlardır.
Bu doğrultuda, amacımız, kentleşmenin bir demografik faktör olarak
kamu harcamaları üzerindeki etkisini ‘güncel (WDI 2014 ve aynı kaynaktan
derlediğimiz)’ veriler vasıtasıyla çeşitli statik ve dinamik panel analiz
yöntemleriyle inceleyerek mevcut literatüre katkı sağlamaktır.
Tablo 1: Kentleşmenin Kamu Harcamalarını Etkilediğini Gösteren
Çalışmalar
Çalışma

Örneklem

Dao M.Q.
(1995)

1988 yılı 105
ülke

Sturm (2001)

123 OECD
ülkesi 19731998 dönemi

Gupta,
Marijn,
Tiongson
(2002)

Yöntem
En küçük
kareler
yöntemi
Zaman serisi
ve panel veri
analizi

Yatay kesit veri
seçilmiş 50 ülke

En küçük
kareler
yöntemi

De Mello
(2002)

1985-1994,
Brezilya
belediyeleri

Panel veri
analizi

Lewis (2005)

Endonezya,
1997-2002

İki taraflı en
küçük kareler
yöntemi

Mohammadi,
Çak ve Çak
(2008)

Türkiye, 19502005

ARDL Sınır
testi

Schonchoy
(2010)

1984-2004
yılları arasında
111 gelişmekte
olan ülke

Panel veri
analizi

Sonuç
Kentleşme kamu
harcamalarını etkilemektedir.
Kentleşme kırsallaşmaya göre
kamu harcamalarını
azaltmaktadır.
Kamu harcamalarını etkileyen
önemli faktörlerden biri
kentleşmedir
Kentleşmenin kamu
harcamaları ve ekonomik
büyüme üzerinde güçlü etkisi
bulunmaktadır.
Kentleşmeyle birlikte kamu
harcamaları ve vergiler de
artmaktadır.
Türkiye'de kamu harcamaları
Wagner'in kanunundaki gibi
sanayileşmeyle birlikte
artmaktadır ve artışı sağlayan
bu değişkenlerden biri de
kentleşmedir.
Kentleşme kamu
harcamalarının demografik bir
bileşenidir
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Zang, Chen
ve Zang
(2012)

30 Çin eyaleti
1978-2006
dönemi

Dinamik panel
veri analizi

Hasan ve
Nair (2014)

1991- 2010 yılı
Malezya
ekonomisi

Mekansal
Dağıtım
analizi

Lewis(2014)

1960-2009
yılları arası
Endonezya
ekonomisi

Zaman serisi
analizi
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Kamu harcamalarının artması
kentleşme düzeyinin artmasını
önemli ölçüde etkilemektedir.
Malezya şehirlerindeki
kentleşme yerel yönetimlerin
harcamalarını artırıp şehirlerin
büyümesine neden olmaktadır.
Endonezya’da kentleşme
kamu harcamalarını ve
ekonomik büyümeyi
artırmaktadır.

3. Veri, Yöntem ve Ampirik Sonuçlar
Çalışmada 1990-2012 dönemi için kentleşmenin kamu harcamaları
üzerindeki etkisi veri erişilebilirliğine bağlı olarak seçilen 44 ülkeyi1 içeren
bir panel kullanılarak analiz edilmektedir. Bu amaçla, aşağıda genel
çerçevesi verilmiş ve yatay ile dikey kesit birimleri aynı anda analize dahil
eden panel modelini tahmin etmekteyiz:

Yit  it   X it   it

(1)

Burada, i yatay kesit birimleri (i=1,…,N), t ise dikey kesit birimleri
yani zamanı (t=1,.., T) simgelemektedir. (1)’de yer alan panel veri
modelinin genel formunun çalışmamızın temel regresyonuna (Model 1)
uyarlanmış biçimi aşağıda yer almaktadır:

KHARCit  it  1KBGSYIHit  2 BORCit  3 ACIKit  4YARDIM it   it

(2)

Burada yer alan temel modele demografik değişkenlerin (NFSBUY ve
KENT) eklenmesiyle kentleşmenin kamu harcamaları üzerindeki etkisinin
analizine imkan sağlayan Model 2’ye ulaşılmaktadır. Model 1 ve Model 2’de
yer alan bağımlı ve açıklayıcı değişkenlere ilişkin bilgi Tablo 2’de yer
almaktadır:

1

Dünya Bankası ‘Dünya Kalkınma Göstergeleri (WDI)’ doğrultusunda çalışmada
verilerinden yararlanılan ve Türkiye’nin de dahil olduğu orta gelir grubuna dahil 44
gelişmekte olan ülke EK-1’de yer almaktadır.

286

ESENER – BALIKÇIOĞLU – VAROL İYİDOĞAN

Tablo 2: Verinin Tanımlanması
DEĞİŞKEN
KHARC
BORC
AÇIK
YARDIM
KBGSYİH
NFSBUY
KENT

TANIMI
Kamu Tüketim Harcaması/Gayrisafi Yurtiçi
Hasıla
Toplam Borç Servisi/Gayrisafi Milli Gelir
İthalat ve İhracat Toplamı/Gayrisafi Yurtiçi
Hasıla
Net Resmi Kalkınma Destek ve Yardımları
(2011 Sabit ABD $)
Kişi Başı Gelir Büyüme Oranı
Nüfusun Büyüme Oranı
Kentsel Nüfus (% Toplam Nüfus)

KAYNAK
WDI 2014
WDI 2014
WDI 2014
WDI 2014
WDI 2014
WDI 2014
WDI 2014

Panel analiz sabit katsayı ve eğim katsayısına ilişkin yapılan
varsayımlara bağlı olarak3 farklı şekilde gerçekleştirilmektedir. Bunlardan
ilki, havuzlanmış verilerin kesit ve zaman boyutu ihmal edilerek tahmin
yapan “En Küçük Kareler Yöntemi”dir. İkincisi ise, sabit terim katsayıların
farklı, eğim katsayılarının ise aynı olduğu “Sabit Etkiler Modeli”dir. Son
olarak, “Rassal Etkiler Modelinde” ise sabit terim katsayıları yatay kesit
birimlerden yani ülke etkilerinden bağımsız olarak rassal olarak
dağılmaktadır. Bu çerçevede, sabit etkiler modelinde çok sayıda kukla
değişken kullanıldığından yatay kesit sayısı yüksek olmakta, bunun
sonucunda serbestlik derecesi azalmaktadır. Rassal etkiler modeli ise, sabit
etkiler modelinin aksine, bireysel hata terimleri ile açıklayıcı değişkenlerin
ilişkisiz olduğu varsayımına dayanmaktadır. Dolayısıyla birbirinden farklılık
arz eden iki model arasında tercih yapılması önemli bir aşamayı işaret
etmektedir. Bu tercih, açıklayıcı değişkenler ile sabit terim katsayıları
arasında korelasyon olmadığı boş hipotezini içeren Hausman testi
aracılığıyla
yapılmaktadır.
Aşağıda
3
model
çerçevesinde
gerçekleştirdiğimiz tahminlere ve Hausman testi sonuçlarına yer
verilmektedir.
Tablo 3: Havuz Yöntemine Ait Sonuçlar

BORC
AÇIK
YARDIM

MODEL 1
MODEL 2
KTUKHARC (Bağımlı Değişken)
.1276607***
.1016515***
(4.26)
(3.46)
.0129171***
.0205699***
(3.17)
(5.12)
-5.47e-10***
-6.29e-12
(-2.98)
(-0.03)
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KBGSYİH

.0000617*
(1.66)

NFSBUY
KENT
_CONS

11.83397***
(23.73)
0.0000
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-.00017***
(-3.92)
-.4071715***
(-3.18)
.1034887***
(8.94)
7.664956***
(10.37)
0.0000

F Test (veya Wald χ² ) p
değeri
956
955
N
44
44
Ülke Sayısı
15
15
Minimum Gözlem Sayısı
23
23
Maksimum Gözlem Sayısı
22
22
Ortalama Gözlem Sayısı
Not: ***, **, * sırasıyla %1, %5 ve %10 istatistiksel anlamlılık düzeylerini; _CONS
sabit terimi, N gözlem sayısını, F ise F-testini (parametrelerin anlamlılık
düzeylerini) ve Prob>F değerini göstermektedir. Parantez içerisinde ise t ve z
istatistikleri yer almaktadır.

Tablo 3’te Model 1 ve Model 2 baz alınarak kamu tüketim
harcamaları ile veri bağımsız değişkenler arası ilişki incelenmiştir. Sözü
edilen tahminlerde ‘Havuz’ (Pooled OLS) Yöntemi’nden faydalanılmıştır.
Bulgular söz konusu değişkenin, birinci modelde; borç servisleri, dışa açıklık
seviyesi, kalkınma destek ve yardımları, kişi başına GSYİH ile
ilişkilendirilebileceğini göstermektedir. Değişkenlerden borç servisleri, dışa
açıklık ve kişi başına GSYİH ile kamu tüketim harcamaları arasında pozitif
yönlü bir ilişki bulunurken kalkınma destek ve yardımları ile arasında ise
ters yönlü istatistiksel ilişki bulunduğu tespit edilmiştir. Kişi başına GSYİH
değişkeni kamu tüketim harcamalarını açıklayıcılıkta istatistiksel olarak %10
düzeyinde anlamlı iken diğer tüm değişkenler %1 seviyesinde anlamlıdır.
İki numaralı genişletilmiş modelde ise; borç servisleri, dışa açıklık
seviyesi, kişi başına GSYİH anlamlı çıkmasına karşın kalkınma destek ve
yardımları anlamlılık seviyesini yitirmiş görünmektedir. Modele eklenen iki
demografik değişkenden ilki olan nüfus büyüme oranı ile kamu tüketim
harcamaları ilişkisi ters yönlü görünmektedir. Buna karşın, kentsel nüfus
yüzdesi ile bağımlı değişken arasındaki ilişkinin yönü pozitiftir. Modelde yer
alan istatistiksel olarak anlamlı tüm bağımsız değişkenlerin %1 önem
düzeyine sahip olduğu gözlemlenmektedir. Analiz -her iki model birlikte
değerlendirildiğinde-, bağımlı değişken ile bağımsız değişkenler arasında
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genel olarak ilişkilendirilebileceğine dair sinyaller barındırmaktadır. Ancak
özellikle kalkınma destek ve yardımları ile kişi başına GSYİH’in anlamlılık
seviyeleri ve yönlerinin tutarlılığı açısından, modellerin, bir ileri aşamada
(sabit ve rassal etkiler çerçevesinde) ele alınması gerektiğine de işaret
etmektedir.
Tablo 4: Sabit ve Rassal Etkiler Yöntemlerine Ait Sonuçlar

BORC
AÇIK
YARDIM
KBGSYİH

NFSBUY
KENT
_CONS
F Test (veya Wald χ²
) p değeri
Breusch-Pagan LM
Test χ² p değeri
Hausman Test χ² p
değeri
Wooldridge
(Otokorelasyon) χ² p
değ.
Poi-Wiggins LR
Benzerlik Oranı
Testi
(Heteroskedastisite)
χ² p değeri
N
Ülke Sayısı

MODEL 1
MODEL 2
KHARC (Bağımlı Değişken)
Sabit E.
Rassal E.
Sabit E.
Rassal E.
-.0081603
-.0005755
-.006652
.0005475
(-0.39)
(-0.03)
(-0.31)
(0.03)
-.0077101
-.0045802
-.0099328*
-.0059107
(-1.36)
(-0.85)
(-1.67)
(-1.07)
-1.21e-10
-1.68e-10
-1.03e-10
-1.33e-10
(-0.78)
(-1.09)
(-0.67)
(-0.87)
.0001417*** .0001064** .0002592*** .0002365***
(-2.66)
(-2.11)
(-3.89)
(-3.86)
.4160388**
.3165255*
(2.10)
(1.73)
.1123439*** .1059333***
(3.25)
(4.03)
15.44131*** 15.0643*** 9.811801*** 9.937172***
(27.29)
(18.94)
(5.70)
(6.82)
0.0000
0.0000

956
44

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0001

0.0001

0.0000

0.0000

956
44

955
44

955
44
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15
15
15
15
Minimum Gözlem
Sayısı
23
23
23
23
Maksimum Gözlem
Sayısı
22
22
22
22
Ortalama Gözlem
Sayısı
Not: ***, **, * sırasıyla %1, %5 ve %10 istatistiksel anlamlılık düzeylerini; _CONS
sabit terimi, N gözlem sayısını, F ise F-testini (parametrelerin anlamlılık
düzeylerini) ve Prob>F değerini göstermektedir. Parantez içerisinde ise t ve z
istatistikleri yer almaktadır.

Tablo 4 üzerinde yer alan Model 1’de kamu tüketim harcamalarının;
borç servisleri, dışa açıklık seviyesi, kalkınma destek ve yardımları ile kişi
başına GSYİH arasındaki etkileşimine yer verilmiştir. Gerek ‘Sabit’ gerekse
de ‘Rassal Etkiler’ modeline göre yapılan analizin tek anlamlı değişkeni
olarak kişi başına GSYİH göze çarpmaktadır. Söz konusu değişkenin kamu
tüketim harcamaları ile olan ilişkisi sabit etkiler modeline göre %1 önem
düzeyinde anlamlı iken rassal etkilerde ise %5 seviyesinde istatistiksel
olarak anlamlıdır. Her iki modelde de kişi başına GSYİH ile bağımlı
değişken arasındaki istatistiksel ilişkinin ters yönlü olduğu
gözlemlenmektedir.
Genişletilmiş olan Model 2’ye göre, sabit etkiler ile rassal etkiler
yöntemleri ile görece farklı anlamlılık düzeyleri yakalansa da özellikle
demografik değişkenlerin yarattığı etki dikkat çekicidir. Sabit etkiler
modelinde, dışa açıklık ve kişi başına GSYİH ile kamu tüketim harcamaları
ters yönlü ilişkiye sahip iken; nüfus büyüme oranı ve kentsel nüfus yüzdesi
ile ise söz konusu ilişki pozitif yönde görünmektedir. Dışa açıklık hariç
tutulmak kaydıyla aynı durum rassal etkiler modeli için de geçerlidir.
İlişkiler rassal etkiler açısından da aynı yönde olmakla birlikte anlamlılık
seviyelerinde birtakım farklılıklar söz konusudur. Genişletilmiş sabit etkiler
modelinde kentsel nüfus değişkeni ile kişi başına GSYİH %1, nüfus büyüme
oranı %5, dışa açıklık seviyesi %10 önem düzeyinde iken; rassal etkiler
modelinde ise kentsel nüfus yüzdesi ve kişi başına GSYİH yine %1 fakat
nüfus büyüme oranı %10 seviyesinde istatistiksel olarak anlamlıdır.
Kontrol değişkeni olarak da ele alabileceğimiz değişkenler bir yana
bırakıldığında, yapılmış olan analizlerden çıkarılabilecek en net sonuç;
demografik değişkenlerin -özellikle de kentsel nüfus yüzdesinin- kamu
tüketim harcamalarını güçlü bir biçimde ve pozitif yönde etkilediğidir. Söz
konusu yorum, gerek havuz yöntemi gerekse de sabit ve rassal etkiler
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modelleri açısından geçerli görünmektedir. Analizi, Hausman ve diğer test
sonuçları doğrultusunda2 sabit etkiler modeli yönünde derinleştirdiğimizde,
kentsel nüfus yüzdesini gösteren bağımsız değişkene; kişi başına GSYİH,
nüfus büyüme oranı ve etkisi muğlak sayılabilir olmakla birlikte dışa açıklık
seviyesinin eşlik ettiği söylenebilir. Dar modelde sadece kişi başına GSYİH,
geniş modelde ise bu değişkenlerin hepsi birlikte kamu tüketim
harcamalarının açıklayıcısı konumundadır.
Kamu harcamalarının bir bölümü uzun dönemli yatırımları
gerektirdiğinden, bir önceki döneme ait harcamalardan etkilenmekte,
dolayısıyla dinamik bir yapı taşımaktadır. Statik panel veri analizi
modellerinde gecikmeli bağımlı değişkenin kullanılması sapmalı ve tutarsız
katsayı tahminlerine yol açmaktadır. Bu çerçevede, çalışmamızın ikinci
aşamasında, statik analizi takiben, kentleşme ile kamu harcamaları ilişkisi
dinamik panel veri analizi yöntemiyle incelenmektedir. Hata terimiyle
korelasyonsuz olan, bağımlı değişkenin gecikmeli değerinin araç değişken
olarak regresyona dahil edildiği, Arellano ve Bond (1991) tarafından
önerilen “Genelleştirilmiş Moment Metodu (GMM)” dinamik panel modeli
aşağıda yer almaktadır:

Yit Yit 1   X it  i  uit

(3)

Y bağımlı değişkeni, X açıklayıcı değişkenler vektörünü,  birim
etkileri ifade etmektedir. Bu tahmin yöntemi aynı zamanda içsellik
problemlerini de engellediğinden tercih edilmektedir. Model 1 ve Model
2’nin iki aşamalı GMM yöntemiyle3 tahminini Tablo 5’te yer almaktadır.
Tablo 5: Arellano-Bond Dinamik Panel Tahmin Sonuçları
MODEL 1
2

MODEL 2

Yorumlamada sabit veya rassal etkiler yöntemlerinden hangisinin seçilmesi gerektiğinin
tespiti için Breusch-Pagan LM Testi uygulanmıştır. Buna göre, hem F (veya Wald) testleri
hem de LM testleri sıfır hipotezini reddettiğinden Hausman test sonuçlarına dayanılarak
değerlendirme yapılması gerektiği belirlenmiştir. Hausman test sonucu ise sabit etkiler
modeline odaklanılmasının sağlıklı olacağını söylemektedir. Yine bu doğrultuda (tüm
modellerin tutarlılığı açısından) çalışmada, otokorelasyon ve heteroskedastisite incelenmiş;
Wooldridge ve Poi-Wiggins testlerine başvurularak yapılan bu analizler sonucunda da söz
konusu sorunlara rastlanmamıştır.
3
Bir aşamalı GMM tahmini sonucunda hata terimlerinin birinci farkının otokorelasyon
taşıdığı boş hipotezi reddedilmekte bu durum da modelin yanlış tanımlandığını
göstermektedir. Bu eksikliği gidermek amacıyla, çalışmamızda iki aşamalı GMM
kullanılmaktadır.
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KTUKHARC (Bağımlı Değişken)
0.634***
0.644***
(0.009)
(0.010)
-0.026***
-0.027***
BORÇ
(0.002)
(0.003)
-0.001
-0.002
AÇIK
(0.00)
(0.001)
-0.003
-0.005*
YARDIM
(0.004)
(0.003)
6.762***
-8.318***
KBGSYİH
(0.456)
(0.974)
0.036
NFSBUY
(0.144)
0.041***
KENT
(0.016)
877
876
N
43.523
38.787
Sargan Test
-0.746
-0.741
2. Sıra Otokorelasyon
44
44
Ülke Sayısı
Not: ***, **, * sırasıyla %1, %5 ve %10 istatistiksel anlamlılık düzeylerini, N
gözlem sayısını göstermektedir. Parantez içerisinde ise z-istatistikleri yer almaktadır.
KHARC (-1)

Tablonun son iki sütununda yer alan Sargan ve otokorelasyon test
istatistikleri sırasıyla kullanılan araçların uygun olduğunu ve “2. derece
otokorelasyon yoktur” boş hipotezinin reddedilmediğini göstermektedir.
Katsayıların anlamlılıklarını incelediğimizde, araç değişken olarak
kullandığımız kamu harcamasının birinci farkının %1 düzeyinde anlamlı
olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, temel modelde kullanılan borç
servis yükü ve kişi başı gelirin kamu harcamaları üzerinde anlamlı ve
sırasıyla negatif ve pozitif bir etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.
Demografik değişkenlerin dahil edildiği Model 2’de benzer bir sonuca
ulaşmakta ancak kişi başı gelirdeki artışın kamu harcamalarını azalttığı
görülmektedir. Bunun yanı sıra, beklentilere uygun olarak, borç servis
yükündeki artış transfer harcamalarını arttıracağından, kamu tüketim
harcamaları da göreli olarak azalacaktır. Bu durum her iki modelde borç
servis
yükünün
negatif
olmasını
açıklamaktadır.
Demografik
değişkenlerimizden olan ve çalışmanın temelini oluşturan kentleşmenin ise
beklendiği gibi kamu harcamalarını pozitif ve yüksek bir anlamlılık
düzeyinde (%1) etkilediği sonucuna ulaşılmaktadır. Çalışmamızın bu
ampirik sonucu 2. Bölümde yer verdiğimiz literatür ile Musgrave (1969),
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Todaro ve Smith (2012)’nin ortaya koyduğu teorik çerçeveyle de uyum
göstermektedir.
Sonuç ve Değerlendirme
Yaklaşık son yarım asırlık dönemi ele alan bu çalışmada kamu mali
politikalarının kentleşmeyle olan ilişkisi incelenmeye çalışılmıştır. Sözü
edilen ilişkinin tespiti için veri kamu tüketim harcamaları bağımlı
değişkeniyle, Türkiye’nin de dahil olduğu gelişmekte olan 44 ülkenin
şehirleşme ve nüfus büyüme oranları (başlıca demografik değişkenler),
çeşitli panel veri analiz yöntemleriyle ampirik olarak etkileşime sokulup test
edilmiştir. Çalışmada -literatüre bağlı kalınarak-, harcama ve kentleşmeyle
ilişkilendirilebilecek diğer bazı değişkenlere de kontrol değişkeni olarak yer
verilmiştir. Havuz yöntemi, sabit ve rassal etkiler modelleri ile dinamik
panel veri analizinin kullanıldığı çalışmada analizler sonucunda her iki
demografik değişkenin de en azından kamu ‘harcama’ politikaları üzerinde
önemli ölçüde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Analizlerde -kentsel nüfus yüzdesi ve nüfus büyüme oranları dışında-,
diğer kontrol değişkenlerinden kişi başına gayrisafi yurtiçi hasıla, dışa
açıklık seviyesi ve borç servislerinin de kamu tüketim harcamalarıyla ilişkili
olduğu tespit edilmiştir. İstatistiki ilişkinin yönüne ilişkin soru işaretlerini
ortadan kaldırmak gayesiyle analizler derinleştirilerek farklı yöntemlere
başvurulmuştur. Bu şekilde uygulanan testler nihai olarak; hem temel hem
de genişletilmiş modellerde kişi başına gayrisafi yurtiçi hasılanın da
demografik değişkenler kadar kamu tüketim harcamalarıyla istatistiksel
olarak ilişkilendirilebileceğini göstermiştir. Söz konusu ilişkinin, büyük
ölçüde ters yönde, yüksek önem düzeylerinde ve anlamlı olduğu tespit
edilmiştir. Asıl inceleme alanımız olan kentsel nüfus yüzdesi ve nüfus
büyüme oranları ile kamu mali politikaları arasındaki ilişki ise dikkat
çekicidir. İncelenen gelişmekte olan ülkelerin 1990-2012 arası yıllar için
gerek nüfus artış oranları gerekse kentsel nüfusun yüzde değişimleri kamu
tüketim harcamalarını pozitif yönde etkilemiştir. Sözü edilen artırıcı etki
kentsel nüfus söz konusu olduğunda istatistiksel olarak daha da güçlü ve
anlamlı görünmektedir.
Sonuç olarak, kentleşmenin kamu harcamaları üzerindeki etkisi;
Musgrave ve Todaro tarafından da ortaya konulduğu gibi çalışmamızda da
doğrulanmaktadır. Tarım sektöründe ortaya çıkan sorunlar, eğitim düzeyinin
artması, sağlık hizmetleri, ulaşım, haberleşme, iş bulabilme ümidi gibi
birçok faktörlerle artan kentsel nüfus beraberinde çeşitli istihdam, çevre, arsa
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ve konut sorunlarını ortaya çıkarmaktadır. Bu ve benzeri gelişmeler ise
devlet bütçelerine önemli miktarlarda yük getirmektedir. Hızlı nüfus artışı ve
kentleşme, devletlerin maliye politikalarında önem verdiği önceliklerden
birisi haline gelmiştir. Devletler, kentleşme sorunlarının çözümüne yönelik
olarak çeşitli (nüfus, istihdam, çevre, arsa, konut ve benzeri) politikalar
geliştirerek iktisadi sisteme bir noktada müdahil olmaktadırlar. Sözü edilen
başlıkların her biri ise maliye ilmi içerisinde yine birer ayrı çalışma
konusunu oluşturacaklardır.
EK-1. Panel Veri Analizinde Kullanılan Gelişmekte Olan Ülkeler
Arnavutluk
Azerbaycan
Beyaz Rusya
Bolivya
Brezilya
Bulgaristan
Çin
Dominik Cum.
El Salvador
Endonezya
Ermenistan

Fas
Fildişi Sahilleri
Filipinler
Gabon
Guatemala
Güney Afrika
Hindistan
Honduras
Kamerun
Kolombiya
Kongo, Cum.

Kosta Rika
Lübnan
Macaristan
Makedonya
Malezya
Meksika
Mısır Arap Cum.
Moldova
Nikaragua
Pakistan
Panama

Peru
Romanya
Senegal
Sri Lanka
Svaziland
Tayland
Türkiye
Ukrayna
Ürdün
Vietnam
Zambiya
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BELEDİYELERİN YÖNETİMİNDE BİR PİYASA EKONOMİSİ
BAKIŞ AÇISI: PROFESYONEL KENT YÖNETİCİSİ MODELİ
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Özet
Piyasa ekonomisinde mal ve hizmet üreten birimler paydaş memnuniyetinin
sağlanması için yüksek kalite ve düşük maliyet şartlarını sağlamanın yolunu
araştırmaktadırlar. Yeni teknolojilerin kullanılması, mal ve hizmetlerin düşük
maliyetle sunulması, müşterilerden (paydaş) gelen taleplerin değerlendirilmesi
piyasa ekonomisinde kar amacı güden birimlerin dikkat ettiği bazı hususlardır.
Bahsedilen şartların paydaşlara güncel olarak sağlanmasında nitelikli yönetici
faktörü önem arz etmektedir. Bu nedenle piyasa ekonomisi birimleri kendilerine en
uygun deneyim, bilgi ve eğitim seviyesine sahip profesyonel yöneticiyi kadrolarında
bulundurmak için uğraş göstermektedirler. Günümüzde kamu yönetiminin yaşadığı
değişim (iyi yönetişim) ile birlikte kamu hizmet birimlerinde de bu yönde beklentiler
başlamıştır. Vatandaşa en yakın kamu hizmet birimi olan belediyelerin vermiş
olduğu hizmet yelpazesinin genişliği ve harcanan kaynakların büyüklüğü etkin bir
şekilde yönetimin gerekliliğine işaret etmektedir. Belediyelerin etkin maliyet ve
kalitede hizmet sunabilmeleri ve talepleri karşılayabilmeleri için piyasa
ekonomisindekine benzer bir şekilde profesyonel yönetime ihtiyaçları olduğu
düşüncesi ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada Türkiye’de henüz uygulanmayan
profesyonel yöneticilik uygulamasının bir modeli olan “Meclis – Kent Yöneticisi
Modeli”nin ihtiyaçların doğru tespiti, kaynağın rasyonel ayrımı, düşük maliyetle
hizmet sunumu, kaliteli hizmet üretimi, vatandaş memnuniyeti gibi birçok açıdan
irdelemesi yapılmakta ve kavram Türkiye açısından değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Profesyonel kent yöneticiliği, belediye yönetim
modelleri, etkililik, etik kodlar.
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A Market Economy Perspective on the Management of Municipalities:
Professional City Manager Model

Abstract
Units producing goods and services in market economies are investigating
ways to ensure the high quality and low cost requirements for ensuring stakeholder
satisfaction.The use of new technologies, goods and services offered at low cost,
evaluation of demands from customers (stakeholders) are some of the factors taken
into account by profit-oriented units in the market economy. The factor of being a
qualified manager is of great importance in keeping stakeholders up-to-date about
aforementioned conditions.Therefore. market economy units have been struggling to
incorporate professional staff having the most appropriate experience, knowledge
and level of education in their own accord. Recently, there have been expectations in
this regard about the public service units as well, with changes experienced by the
public administration (good governance).Being the nearest public service unit for
citizens, the width of range of services given by the municipality and the size of
resources spent refer to the necessity of an effective management. The idea has
emerged that municipalities need to have a professional management in a manner
similar to that in a market economy so that they could serve a cost effective and
quality service and thus meet the demands. In this study "Council - City Manager
Model", a model of professional management practices which is not as yet
implemented in Turkey, has been scrutinised in many aspects such as the correct
determination of needs, rational separation of resources, low-cost service delivery,
quality service production, citizen satisfaction, and the concept has been evaluated in
terms of Turkey.
Keywords: professional city manager, municipal management models,
effectiveness, ethical codes.

1. Giriş
Kamu yönetiminde yer alan dinamik sorunlara statik çözümler
değişimin önünü tıkayan kalıplaşmış politika biçimleridir. Bürokratik karar
alma yöntemleri ve profesyonelliğin olmayışı kamu yönetiminde sorun
çözme kabiliyetini azaltmaktadır. Bu nedenle getirilen yenilikçi sistemlerle
birlikte kamu yönetiminde pragmatik bakış açısının sağlanmasında yönetici
faktörünün göz önüne alınması önem arz etmektedir. Kamu yönetiminde
görev alan seçilmiş ve atanmış kişilerin aldıkları kararlar ve uyguladıkları
politikalar çerçevesinde kamu hizmetleri gerçekleştirilmeye çalışılır. Kamu
hizmetlerinin sunumunda hizmeti alan taraf olarak halkın dikkat ettiği
önemli konu hizmetin rasyonel düzeyde olup olmadığı, kendisine olan
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maliyetinin düşüklüğü ve sunum kalitesinin yüksekliğidir. Eğer bunlar
sağlanmadıysa halkın gerek seçilmiş gerekse atanmış kişilerle ilgili
memnuniyetsizlikleri söz konusu olacaktır.
Kamu hizmetlerinin sunumunda vatandaşa en yakın kurum olarak
görev yapan belediyeler bu özelliği itibarıyla güncel kalite ve maliyet
standartlarını yakalamakla görevlidirler. Vatandaşa en doğru hizmeti en
doğru maliyet ve kalitede sunmak profesyonelce alınan kararlarla mümkün
olacaktır. Bu nedenle belediyelerde ilkesel değişikliklere ilave olarak
yönetim kademelerinde piyasa ekonomisinde yer alan profesyonel sorun
çözme tekniklerinin uygulanması önemlidir. Belediyelerde etkinlik odaklı
yönetimin sağlanması için yerel sorunların çözümünde piyasa ekonomisi
bakış açısını sağlayacak profesyonel yöneticilere ihtiyaç vardır. Piyasa
ekonomisi temelli profesyonel yönetimin belediyelerde hayata geçirilmesi
için çeşitli yapısal değişikliklerin yapılması gereklidir. Türkiye’de
belediyelerde yapısal anlamda görülmeyen profesyonel yöneticilik ABD’de
uzunca bir süredir uygulanmaktadır. Bu kapsamda aşağıda profesyonel
yöneticiliğin vurgulandığı model olan “Meclis – Kent (şehir) Yöneticisi
Modeli” irdelenecektir.
2. Profesyonel Yönetici İhtiyacı ve Meclis-Kent Yöneticisi Modeli
Kamu yönetiminde toplumsal ihtiyaçların karşılanması için
demokratik bir şekilde görevlendirilen yöneticilerin toplumsal
sorumlulukları, vergiler yoluyla maaşlarının verilmesinin yanında
kullandıkları kaynakların topluma ait olması ile doğru orantılıdır.
Yöneticinin görevini yaparken göz önüne alması gereken en önemli konu,
toplumun kendisine emanet ettiği kaynakları toplum için her türlü fedakârlığı
göstererek etkin şekilde kullanması zorunluluğudur. Ancak bununla ilgili
önemli olan nokta yöneticinin bu konularda yeterli anlayışa ve bilgiye sahip
olup olmadığıdır. Kamuda üst düzey yöneticilik yapacak kişilerin
demokratik parlamenter sistemde siyasetçiler tarafından göreve getirilmeleri,
diğer bir deyişle siyaset çerçevesinde aday gösterilerek seçtirilmeleri çoğu
zaman yeterli derecede profesyonelliğe sahip yöneticinin belirlenip
belirlenmediği konularında halk arasında şüphe doğurmaktadır. Diğer bir
deyişle iyi bir siyasetçi aynı zamanda iyi bir profesyonel yönetici
olmayabilir. Hatta bazı durumlarda siyasi olarak alınmak zorunda olan
kararlar profesyonellikten uzak düşmektedirler. Bu şüphe uygulama ile
birlikte negatif ya da pozitif şekilde kendini göstermektedir. Ancak birçok
örnek göstermektedir ki yöneticiliğe getirilen kişilerin genel olarak
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pozisyonun gerektirdiği yönetimsel yeterliliklerine dair eksikliklerin önemli
düzeyde olduğudur. Yöneticilerde görülen eksikliklerin en önemlileri; siyasi
bağlılıklar, kamu mevzuatını bilmemek, personelle iletişim kuramamak,
toplumla iletişim eksikliği, ihtiyaç-kaynak ilişkisini kuramamak, kamusal
işleri önemsememektir. Bu hususların varlığı yönetim modelindeki
eksiklikleri ortaya çıkartmaktadır. Bu hususların ortadan kaldırılmasında
sunulabilecek iki önemli çözüm önerisi olabilir (Sürgit, 1970: 21). Bunlardan
ilki mevcut yöneticilerin eğitimidir. Bu konuda ülkeler oluşturdukları
merkezler kanalıyla bunu gerçekleştirme yoluna gitmişlerdir. Örnek vermek
gerekirse Türkiye’deki “Türkiye ve Amme İdaresi Enstitüsü” (TODAİE),
Almanya’daki “Yönetim Bilimleri Yüksekokulu” ile “Bayern Yönetici
Eğitim Programı” (Karaer, 1989: 86), Japonya’da “Kamu Yönetimi
Enstitüsü”, Filipinlerde “Yöneticilik Akademisi” (Ergun, 1983: 27) bu
kapsamdadır. Bu uygulama kapsamında yöneticilerin eğitimi değişen şartlara
göre devamlı yapılacaktır. Çözüm olarak getirilebilecek ikinci husus yeni
yöneticilerin kamu ve özel sektörü içerecek şekilde mevzuat ve uygulama
yönleri kuvvetli kişiler olarak yetişmeleri yüksek yönetici olarak yöneticiliğe
talip olmalarıdır. ABD’de 1960’lı yıllarda kurulan “Federal İdareciler
Enstitüsü” yönetici olmak isteyenlerin başvurup hem teorik (yöneticilik
dersleri veren uzmanlardan) hem de uygulama (sektördeki deneyimli
yöneticilerden) dersleri aldıktan sonra yönetici olarak yetiştikleri bir okul
olmuştur (Cem, 1970: 102). Fransa’da ise “Ulusal Yönetim Okulu” (Ecole
Nationale d’Administration-ENA), yönetici yetiştirilmek üzere kurulmuştur.
Kamu yöneticileri kamunun her kesiminde görev alabilecek şekilde ve akla
gelebilecek her konuda eğitim almaktadır. Fransa’da Bölgesel Yönetim
Enstitülerinin (Instituts Régionaux d’Administration-IRA) kurulmalarıyla
bütün devlet kurumları için genel yeteneklere sahip kamu yöneticileri
yetiştirilmektedir (Barbaza, 2001: 83). IRA mezunu kişi muhasebe, idari
işler, hukuk, bütçe kontrolü, yasa hazırlayabilme ve personel konularında
görev alabilecek niteliktedir. Her iki çözüm de ülkelerin şartlarına göre
belirlenecek çözümlerdir. Ancak seçilecek yöneticilerin belirlenmesinde
önemli olan nokta profesyonel yönetici seçiminde hiçbir şekilde siyasi
düşüncelerin ya da menfaat ilişkilerinin düşünülmemesidir. Bu konu
özellikle halka daha yakın hizmet sunan yerel yönetimler için önemlidir.
Yerel düzeyde halk ile karşı karşıya olan yöneticilerin hizmet-kaynak
bağlantısını çok iyi kurması ve hesap verebilmesi yönetim anlayışı açısından
gereklidir. Yerelde önemli ölçüde görev ve kaynak kullanımı içerisinde olan
idareler belediyelerdir. Belediyelerde yöneticilerin ve meclisin seçim ile
göreve gelmesi bu idareleri ön plana çıkartmaktadır.
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Belediyelerin bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkıda bulunabilmeleri
için yerel düzeyde görevlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmeleri
gereklidir. Yasalarla kendilerine verilen görevlerin hizmete dönüşmesinde
bölgeden ve merkezi yönetimden elde edilen kaynakların etkin bir şekilde
kullanılmasında belediyelerin çeşitli sorumlulukları söz konusudur.
Belediyeler verdikleri hizmetlerle hem fayda yaratmalı hem de bunu uygun
maliyetlerle yerine getirmelidirler. Belediyelerin yasalarla kendilerine
verilen görevleri arasında belde sakinlerinin ihtiyaçlarının karşılanması,
yönetmelik ve yasaklar koymak, cezalar vermek, çeşitli konularda ruhsat
vermek, vergi ve vergi benzeri gelirlerin tahsilatını yapmak, içme suyunu
sağlamak, atık ve yağmur suyunu uzaklaştırmak için tesisler kurmak
işletmek ve işlettirmek, toplu taşıma sağlamak, taşınmazların kullanılması,
borçlanma, toptancı ve perakendecileri denetlemek, gıda güvenliği
çalışmaları yapmak, ekonomi ve ticaretin gelişmesi için çalışmak yer
almaktadır (5393 Sayılı Belediye Kanunu). Bu görevler gün geçtikçe
karmaşıklaşan, rasyonalite odaklı çözüm geliştirilmesi gereken ve yerine
getirilirken düşük maliyet yüksek faydanın merkeze alınarak
gerçekleştirilmesi gereken sorumluluklardır.
Geçmişten günümüze var olan ve gelecekte de artarak devam edecek
olan yerel düzeydeki görevlerle ilgili ortaya çıkan sorunlar için ideal çözüm
yollarının aranması bu sorunların çözümünden sorumlu olan belediyelerin
yönetimsel yapılarının her dönem sorgulanmasına neden olmuştur.
Günümüzde halen devam eden bu arayış daha etkili, verimli, sonuç odaklı,
ölçülebilir, hesap verebilir, katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışının
oluşturulmasını amaçlamaktadır. Bu yönde etkili olduğu düşünülen ve ilk
olarak ABD’de ortaya konulan ve uygulanan “Profesyonel Yönetici Modeli”
uygulaması klasik anlamda günümüzde uygulanan başkan – meclis1
modeline alternatif olarak gündeme getirilmesi gereken önemli konulardan
biridir. Yeni kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde bu modelin özel sektör
tarzı yönetimin kamu yönetimine ihracı şeklinde değerlendirilmesi
mümkündür. Diğer bir deyişle meclis-kent yöneticisi modelinde yönetsel
olarak özel kesim işletme yönetimi ilkelerinden yararlanılması ve bu yöndeki
yönetim tekniklerinin uygulanması esas alınmıştır (Yalçındağ, 1997: 12). Bu
modelin uygulaması sayesinde ticari işletme benzeri yönetim tarzı ile
etkililik, performans ölçümü, taşeronlaştırma (hizmetlerin satın alımı),
kamusal karar alma parametrelerinin değişimi amaçlanmaktadır. Kamusal
1

Başkan- meclis modeli klasik anlamda oluşturulan ve güncel olarak Türkiye’de uygulamada
olan modeldir. Bu modelde başkan hem siyasi bir lider olarak karar alıcı hem de
yürütmeden sorumlu olan bir pozisyonu doldurmaktadır.
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kararların alınmasında; süreç, uygunluk, özel ölçümler, kurum-içi raporlama
gibi işletme teknikleri yer almaktadır (Kluvers-Tippett, 2001: 519). Bu
modelle birlikte belediyenin vatandaşları bir paydaş pozisyonuna, belediye
meclisi ise adeta onların yönetim kurulu görevine getirilmektedir. Belediye
meclisi kent politikalarını oluştururken meclis tarafından işe alınan kent
yöneticisi ise bu politikalarını hayata geçirmektedir. Bu yapılanma ile
birlikte kent yöneticisi piyasa ekonomisindeki herhangi bir şirketin
CEO’suna (Chief Executive Officer) başka bir deyişle genel müdürüne
benzemektedir (Dickens vd.,2012:2). Massad, meclis-kent yöneticisi
modelinin özel sektördeki bir işletme gibi maliyet azaltmaya ve verimlilik
geliştirmeye odaklandığını başkanın kuvvetli olduğu başkan - meclis
modelinin ise daha çok seçimler ile ilişkili olduğunu vurgulamaktadır (Kim,
2003:121).
Şema-1: Meclis-Kent Yöneticisi Modeli

Kaynak: Dickens vd. 2012, p.7.

Meclis-kent yöneticisi modelinde ön plana çıkan profesyonel yönetici
kavramının yönetim anlayışı içine girmesi ile seçilmiş meclisin atanmış
kişiye kararlarını uygulatması söz konusu olmuştur. Bu modelin işleyişini
gösteren Şema-1’de seçimler sonucunda seçmenlerin verdiği yetki ile
başkanın belirlendiği ve meclisin oluştuğu, sonrasında bu siyasiler tarafından
kent yöneticisinin atandığı ve yöneticinin daire başkanlarını (direktör)
atadığı şeklindeki bir yapılanmanın olduğu anlaşılmaktadır. Bu sayede
profesyonel yönetici bir şirket yöneticisi gibi kendi ekibini kurabilir ve
kendisi gibi profesyonel niteliklere sahip daire başkanlarını göreve
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getirebilir. Bu durum aynı zamanda belediye başkanının liyakat göz önüne
alınmaksızın siyasi atamaları yapmasını engelleyebilmektedir.
3. Profesyonel Kent Yöneticisi Pozisyonunun Ortaya Çıkışı ve
Gelişimi
Meclis – kent yöneticisi modelinin kaynağına bakıldığında yirminci
yüzyılda Amerikan kentlerinde iş ve kent devrimi ile birlikte ileriye dönük
çeşitli gruplar tarafından israf, savurganlık ve bazen de yozlaşan
politikacılara karşı desteklenmiş ve oluşmuş bir anlayışın olduğu
görülmektedir. Belediye işlerinin düşük standardı, kamu fonlarının yanlış
uygulamalarla boşa harcanması, şehrin geleceği ile ilgili eksik vizyon, sınırlı
hedefler için bile eksik enerjinin var oluşu, toplum yararından ziyade politik
mekanizma içerisinde güç ve gücün kontrolü çabası, topluluk arasında
kıskançlık ve kötülüğün (işbirliğinin olması gerektiği durumda bile) var
olması, toplumdaki gerçek iş yapısını halkın bilme hakkı çerçevesinde
açıkça söylenmesi gerektiği halde gizlenmesi, değişen derecelerde işlerdeki
memnuniyetsizlik, güvensizlik ve şüphenin belediye başkanı ve meclisin
üzerinde olması gibi konular birçok Amerikan şehrinin meclis-kent
yöneticisi modelini benimsemesini sağlamıştır (White, 1968:ix).
İlk profesyonel belediye ya da kent yöneticisi uygulaması ABD’de
Virginia Eyaletine bağlı Staunton şehrinde 1908 yılında ortaya çıkmıştır.
Charles E. Ashburner, Staunton belediyesinin ilk profesyonel yöneticisi
olarak atanmıştır. Charles E. Ashburner İngiltere, Fransa ve Almanya’da
eğitim görmüş ve aynı zamanda birçok farklı işte çalışmış bir mühendistir.
Staunton şehrinde yer alan bir barajın onarımını belediyeye gelen diğer
onarım tekliflerine göre daha düşük maliyetle yapmayı başarmıştır. Bu
başarı Asburner’ın ilk profesyonel belediye yöneticisi olmasını sağlamıştır.
1908-1911 yılları arasında görev yapan Asburner aynı zamanda (City
Managers’ Association) Kent Yöneticileri Kurumu’nun ilk başkanı olarak
seçilmiştir. (Svara and Nelson, 2008: 10). İlk profesyonel belediye
yöneticisinin görevine başlamasının nedeni; piyasada çalışma deneyimi olan
bir yönetici olarak belediyenin sorunlarına düşük maliyetli çözüm
üretebilmesidir. İlk profesyonel belediye yöneticisinin verimlilik odaklı
bakışı belediyelerde profesyonel yönetici pozisyonunun oluşmasına neden
olmuştur.
Yerel yönetimlerde profesyonel yönetici olarak görevlendirilen ve
özel sektördeki CEO (Chief Executive Manager) olarak tabir edilen “İcra
Kurulu Başkanı” veya “Genel Müdür” kadrosuna çok benzemekle beraber
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bu pozisyona göre farklı yönleri olan CAO (Chief Administrative Officer) “Yürütücü İdare Müdürü” yerel meclis tarafından atanmaktadır (Keene vd.,
2007:32). Belediyelerde belediye meclisi tarafından atanan profesyonel kent
yöneticisi (CAO) belediye meclisi tarafından hazırlanan politikaların
gerçekleştirilmesi ve şehrin günlük işleri ile ilgilenmektedir. Yönetici sadece
konusuyla ilgili eğitim almış ve profesyonel deneyimi olan kişiler arasından
atanır. Tipik bir kent yöneticisi pozisyonu, kent meclisi ile uyumlu olan
politika ve programları uygulayan, belediyenin daire başkanları ve
yöneticilerini işe alma ve denetlemeden sorumlu olan, meclisin önem verdiği
konularda bütçeyi geliştiren, bütün kent sözleşmelerini yöneten, meclise ve
başkana yönetici olarak tavsiyelerde bulunan pozisyondur. Bunun yanında
yönetici, belediyenin daire başkanları-müdürleri ile meclis ve başkanla
irtibatı sağlamaktadır (Dickens vd., 2012: 2). Kent yöneticisi bir profesyonel
olarak güçlü bir idealist olmasının yanı sıra politik çevrenin gerçeklerini
kabul ederek meclise ve topluma hizmet veren realist bir kişiliğe sahip
olmalıdır (Basehart vd., 2000:5).
Kent yöneticilerinin başarılı olabilmeleri için yazında çeşitli tavsiyeler
yer almaktadır. Bu konuda yöneticilerin en önemli özellikleri profesyonel
yönetici niteliklerine sahip olmalarıdır (Yalçındağ, 1997: 13). Bu eksende
diğer özellikleri; çevreyle ilişki kurulması, tüm paydaşların dikkatli ve
yoğun şekilde dinlenmesi, kibar olunması, tevazu ve özgüvenli davranış
şekli, sahne arkasında çalışılması ve operasyonlara hâkimiyet, belediye
meclisine gerekli saygının gösterilmesi, meclis üyelerinin özen gösterdiği
konulara eğilmek ve bu konularla ilgili hizmet vermek, meclis üyelerinin
önceliklerine saygı duymak, meclis üyelerini zamanında bilgilendirmek ve
işleyişten haberdar kılmak, zorlu meclis üyeleri ile anlaşmak, belediyenin
uzun vadeli hizmet bakış açılarının meclis üyeleri ve yönetici açısından
örtüşmesi, meclis üyelerinin başarısı yöneticinin başarısı olarak
algılandığının bilinmesi, topluma saygılı davranılması, bireysel ve mahalli
hizmetlerin toplum ve meclis isteklerine karşı dengeli götürülmesi, halkın
ihtiyaçlarını meclis gündemine gelmeden giderilmesi (pro-aktif davranış),
yüksek bütünlük ile kesinlikle dürüst olunması, liderlik davranışının
sergilenmesi, büyük düşünülmesi ve hedeflerin çıtasının yükseltilmesi,
yeterli risk alınması ve hizmet için hevesli olunmasıdır (O’Connell, 2007:
21).
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4. Profesyonel Kent Yöneticisi Modelinin Teorik ve Pratik
Faydaları
Teoride, profesyonel kent yöneticisi pozisyonuna atanarak gelen kişi
seçilerek gelen belediye başkanına göre etkililik odaklı olmalıdır. Politika
alanındaki yetenek sayesinde seçilerek gelen başkanın aynı zamanda
yönetimsel yeteneği olmayabilir. Weingast, Shepsle ve Johnson (1981)
yaptıkları çalışmalarla politikacıların kendi programlarına destek sağlamak
için sürekli olarak yaptıkları projelerin faydalarını abarttıklarını
belirtmişlerdir. Belediye projelerinin hesaplarının fayda-maliyetinin
değiştirilmesi politik süreci etkililikten uzaklaştırmaktadır. Etkisiz faydamaliyet davranışları aslında politikacıların oy maksimizasyonu yapmak
istemelerinden kaynaklanmakta, politikacılar sadece kendileri ile ilgili
konulara odaklanmaktadır. Bu bağlamda meclis-kent yöneticisi modeli,
başkan-meclis modeline göre daha etkili denebilir. Çünkü kent yöneticileri
kamu yönetimi alanında eğitimlidirler ve etkisizlik yaratacak oy elde etme
kaygısını direk olarak üzerlerinde hissetmemektedirler (Kreft, 2003: 6).
Profesyonel kent yöneticiliğinden beklentiler, pozisyonun devamı için
oluşturulan temel ilkeler üzerine inşa edilmektedir. İlk olarak profesyonellik
kavramının kamu yönetimine bir ilke olarak sokulması sonuç odaklı bakışın
geliştirilmek istenmesinde önemlidir. Profesyonellik eskiden beri kamu
yönetiminde dikkate alınmış bir değerdir. Bunun yanında gelinen noktada
günümüzde kamu yönetiminde profesyonellik uygulamaları ile ilgili pek az
bir şüphe söz konusudur. Profesyonellikte yöneticinin önemli niteliklere
sahip olması idare için avantajdır. Göreve getirilecek kişinin lisansüstü
derecede eğitim görmüş, önderlik niteliğine sahip, iyi ahlak ve karakterde
olmasına özen gösterilmesi gerekir (Yalçındağ, 1997: 13). Profesyonellik,
yöneticiye kesin bir derecede özerklik verir ayrıca yöneticinin yönetimsel
kararların alınmasında ve fikirlerinde korkusuzca hareket etmesini sağlar
(Demir, 2011: 152).
Diğer önemli unsur ise yöneticinin sorumluluğudur. Woodrow
Wilson’ın “Yönetim Çalışması” adlı yarım kalmış eserinde değindiği
sorumluluk kamu yönetimi çevresinde önemli bir ilgi alanı olmuştur. Bir
kent yöneticisinin uzun bir süre önce söylediğine göre: “Kendimi kent
meclisinin işe alınmış bir eli gibi görüyorum. Son analizlerde kamu için
çalışmıyorum ve kentin bireysel vatandaşı için çalışmıyorum; meclis için
çalışıyorum.” demiştir. Burada yönetici, profesyonelliğin getirdiği
sorumluluğu keskin bir şekilde ifade etmektedir. Seçilen yöneticiler
bürokrasiyi sorumsuzlukla, değişime direnmekle ve her zaman gündemlerini
bozmakla suçlamaktadırlar. Yerel seviyede gözlemciler politik yönetim
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ilişkilerinde çift taraflı bir güç dengesinin olduğunu söylemektedirler. Svara
(1990), görevde kaldığı süre içerisinde toplumun desteğini alan yöneticilerin
soruşturmaya tabi olmadığına dikkat çekmektedir. Vurgulanan çalışmaların
sayısının artması kamu yönetiminde yöneticilere daha fazla sorumluluk
verilmesi gerektiğini göstermektedir (Demir, 2011: 152).
Bir diğer unsur ise temsildir. Vatandaşların taleplerinin
seslendirilmemesi ve ifade edilmemesi seçimlerin olduğu ortamda dikkat
çeken bir eksikliktir. Birçok bilim adamı bu kavramı geliştirerek kamu
yöneticilerinin eğer hizmet verdiği kişileri temsil ediyorlarsa ona göre
davranmaları gerektiğini söylemektedir. Bu bakış açısına göre kent
yöneticisi seçmenler ile seçilenler arasında bir köprü olarak ve birçok
aktiviteye katılarak onların seslerini taleplerini seçilen makamlara
iletmektedir. Bu değeri benimseyerek kent yöneticisi hizmet ettiği
topluluğun sözcüsü olmakta ve onların sesi olarak yüksek dereceli politika
yapıcılarla iletişimini sağlamaktadır (Demir, 2011: 153). Profesyonel kent
yöneticisinin halkı katılımcılığa teşvik etmesi ve onların görüşleri ile birlikte
kararları ortaklaştırması piyasa ekonomisinde var olan müşteri memnuniyeti
ilkesinin bir şekliyle kamu yönetimine transferidir.
Bunlarla birlikte meclis-kent yöneticisi modelinin geçmişten
günümüze idari ve mali birçok faydası bulunmaktadır. Modelin tercih
edilmesindeki nedenler olarak gösterilebilecek birçok pratik örnek
bulunmaktadır. Örneğin Michigan eyaletine bağlı Manistee şehrinde bu
modelin uygulanması ile her 1000 dolar başına 7,43 dolar vergi düşüşü
yaşanmıştır. Bunun yanında muhasebe ile ilgili gelişmiş yöntemler bu kentte
oluşturulmuştur (Holden, 1916: 338). 1914 yılında sadece malzeme satın
alma yolu ile 20.000 $ tasarruf olduğu hesaplanmıştır. Bu miktar o zamanın
bütçelerinde önemli bir yer kaplamaktadır (Holden, 1916: 339). Amerikanın
OHIO Eyaletinin Dayton şehri meclis-kent yöneticisi modeli altında birçok
maliyet-etkinlik başarısı göstermiştir. Bunlardan bazıları şunlardır: Çöp
toplama maliyetlerini ton başına 2,60 dolardan 1,60 dolara indirilmesi ve
kendi kendini idame ettiren çöp azaltan bir tesis inşa edilmesi, su arzının
günlük 10 milyon galona çıkartılması ve gelecekte yeterli kaynağı sağlamak
için kapsamlı planlar yapılması, su hizmetinin varsa ödeme esasına göre
verilmesi (kontörlü sistem), iki tane 10 milyon galon rezervli su depoları
inşa edilmesi, 5 milyon kapasiteli rezerv yapılması, modern temelli sağlık
departmanı kurulması, kentte kurulan kliniklerde ve evlerinde hastalara
hizmet etmek için 5 tane hekimin şehre tanıtılması, halk sağlığı hemşireliği
sisteminin kamu sağlık kuruluşları sağlık departmanı altında birleştirilmesi,
gıda ve mandıra hizmetlerinin pastörizasyonu için sağlık denetimi ve gıda
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işleyicilerine yönelik denetim oluşturulması, bebek ölüm oranının binde 124
ten binde 67 ye düşürülmesi, düşkünler için yüz dönümlük bir çiftlik ve bu
tesisin modern ıslah yöntemlerine göre işletilmesi, geliştirilmiş ve
genişletilmiş kamu dinlenme tesisleri kurulması, kimsesiz (sığınma evi)
bayanlar için evler kurulması, modern muhasebe sistemi ve bilimsel
bütçeleme getirilmesi, merkezi bir satın alma departmanı kurulması,
muhasebe sistemlerinin dışarıdan bağımsız bir şekilde denetlenmesi, finans
departmanının tekrar gözden geçirilmesi ve gelir-giderlerin en iyi şekilde
kontrolünün sağlanması, şehrin tümünde çöp toplanması, devlet okullarında
tıbbi muayene imkânının sağlanmasıdır (Woodruff, 1928: 603-604).
Aşağıda yer alan Tablo-1’de Amerikan yerel yönetimlerinde hesap
verebilirliğin meclis-kent yöneticisi modeli ve başkan-meclis modeli
açısından kıyaslaması yer almaktadır. Tablo’da kent yöneticisinin meclise
tabi olması ve özel sektördeki gibi başarısız olduğunda işine son
verilebileceği yani performansının halk adına meclis tarafından
değerlendirileceği fakat seçilen belediye başkanının ise belirli bir zaman için
göreve geldiği ve bu süreyi tamamladığı belirtilmektedir. Başkan-meclis
modelinde belediye başkanının pozisyonu güçlüdür ve meclis, başkandan
hizmetlerle ilgili bilgi almakta zorlanabilir. Yönetimsel olarak bakıldığında
ise meclis-kent yöneticisi modelinde daha keskin bir sorumluluk ayrımı söz
konusudur. Bu modelde politik otorite kent meclisinde, yönetimsel otorite
ise kent yöneticisindedir. Bu konu ile ilgili başkan-meclis modelinde güçler
ayrılığı sistematiği üzerinde net bir politik ve yönetimsel ayrılığın olmadığı
belirtilmektedir. Ayrıca alınan kararlarda başkan ve meclis arasında bir veto
çekişmesi söz konusudur.
Tablo-1: Amerikan Yerel Yönetimlerinde Hesapverebilirlik

Kaynak: Bligh Grant- Brian Dollery and Jeff Gow, An Assessment of Alternative Elected
Leadership Models for Australian Local Government, Working Paper Series, Centre for
Local Government, School of Business, Economics and Public Policy, University of New
England, Armidale NSW, 2010, s.15
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Profesyonel yönetici seçilenlerle uyumlu bir şekilde çalışma sonucu
doğru yerlere doğru kaynakların sarf edilmesini ve sorunlara sonuç odaklı
bakılmasını sağlar. Geniş çaplı politika tartışmalarında bulunarak geçmiş ve
geleceği düşünerek günün sorunlarına odaklanır. Bu durum uzun dönemli
vizyon geliştirmek için politika ve amaçların oluşturulmasını ve yasaların
ötesinde etik standartların gerçekleştirilmesini sağlar. Toplumda farklı
istekleri olanlar için uzlaşma ortamı sağlar, (siyasiler, özel sektör,
vatandaşlar) ve bir veya iki kesimden ziyade tüm topluma yönelme veya
odaklanma sağlanır. Hizmetlerin sağlanmasında eşitlik ve adalet ilkelerine
bağlı kalma yönetimsel kararlarda iltimas geçme yerine liyakate göre karar
alma sağlanır. Örgütsel işleyişte mükemmelliği yakalamak için yenilikler
yapılır. Bunun için açıklık, etkililik ve eşitlik ilkelerine bağlı hizmetler
sunar, politikalar uygular ve bunları değerlendirirler.
5. Yürütücü ve Politikacı Olarak Profesyonel Kent Yöneticisi
Uygulaması
Yöneticinin politika yapmadaki rolü literatürde genişçe ele alınmıştır.
Kent yöneticilerinin yürütücü görevinin yanında politika yapımında ne
derece yer alması gerektiği yönetimsel bir sorundur. Tartışma, kurumsal
tasarım ve gerçek uygulamalar arasındaki boşluktan kaynaklanmaktadır. Bir
belediye tüzüğü genellikle politika yapmak için kent yöneticisine resmi güç
vermez. Sadece seçilmiş yetkililer politika yapma yetkisine sahiptir çünkü
onlar yasal olarak seçilirler ve seçmene hesap vermelidirler. Kurumsal
olarak kent yöneticisinin yasalara uyması veya politika yapımında yasal
onay alması gereklidir. Politik yönetimsel ikilemin zorlayıcı algısı aynı
zamanda kurumsal düzenleme olarak yer almaktadır. 1950’lilerin başlarına
kadar Bosworth üç çeşit kent yöneticiliği tespit etmiştir; birincisi yönetimsel
yönetici, ikincisi politika araştırıcı-yönetici, üçüncüsü toplum lideri-yönetici
modelidir. Yazarın vurguladığına göre bu üç model de politika yapımı ile
ilgilidir. Kammerer’in işaret ettiğine göre kamu yönetimi literatüründe kent
yöneticisinden en fazla beklenen rol politik liderlik ve yenilikçiliktir. Booth
(1968) ve Fannin (1983) kent yöneticilerinin aktivitelerini ve politika
yapımındaki davranış kalıplarını tanımlamışlardır. Daha sonraki çalışmalar
da onaylamaktadır ki: kent yöneticileri politika yapımına katılmakta ve hatta
liderlik rolünde bile bulunmaktadır (Zhang, 2012: 29). Killian ve Choudhury
(2010) profesyonel yönetici için 4 tane görev belirlemişlerdir. Bunlar:
Yönetim görevi, akıl hocası oluşu, yorum gücü ve teknoloji uzmanı olarak
görev almasıdır. Yaptıkları çalışmada profesyonel yöneticinin zamanlarının
%25-%49 arasını geleneksel yöneticilikle geçirdiği bunun yanında politika
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yapımında rol aldıkları ve yaklaşık olarak zamanlarının üçte birini buna
harcadıkları görülmektedir. Yapılan çalışmada toplum ile ilişkilerin düşük
bir düzeyde zaman aldığı görülmektedir (Phillips, 2012: 53).
Şema-2: Görev - Yönetim Ayrımı ile Politika ve Yönetim ile ilgili
Paylaşım Alanları

Kaynak: Watson, Dauglas J.- Hassett, Wendy L., Local Government Management, Current
Issues and Best Practices, An ASPA Classics Volume, 2003, s.45

Yukarıda yer alan Şema-2’te meclise ve yöneticiye ait tüm alanlar
içerisinde ideal bir görev ayrımı şematize edilmiştir. Bölünmüş alanlar
meclis ve yöneticiye ait çeşitli konularda tavsiye edilen hareket bölgeleridir.
Meclise ait alan şeklin sol tarafında, yöneticiye ait alan ise sağ tarafında yer
almaktadır. Şekildeki bölümleme ile kabaca amaçlanan görev paylaşımı ve
ayrışımı ile ilgili uygun dereceyi bulmaktır. Belirlenen alanlar arası geçişler
uygunsuz olarak kabul edilmektedir (Watson-Hassett, 2003: 45). Şekle göre
gerçekleştirilen görev ayrımında meclisin daha çok karar alıcı konumda
olduğu yöneticinin ise alınan kararları uygulayan yürütücü rolünü üstlendiği
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görülmektedir. Bu nedenle şekil içerisinde meclise tanınan “görev alanı”
daha geniştir. Kentteki yerel vergi oranlarının belirlenmesi, anayasal
konular, projelerin ve programların uygulanması, bütçenin onaylanması gibi
dengeli politik paylaşımın yanında bu işlerin yürütülmesi ile ilgili
yöneticinin denetlenmesi, şikâyetlerin alınması gerekirse yöneticiyi işten
almak ve yeni bir yöneticinin atanması gibi yönetim işleri meclisin bu alanda
ilgilendiği sınırlı faaliyetlerdir. Şekle göre yöneticiye tanınan alanda ise
meclisin almış olduğu kararları uygulamak, tavsiyelerde bulunmak, bütçeyi
düzenlemek, prosedürleri yerine getirmek, malzeme ve insan kaynaklarını
düzenlemek gibi daha çok yönetimsel işler yer almakla birlikte, amaçların
belirlenmesinde sınırlı ve politikaların gerçekleştirilmesinde ise bir denge
söz konusudur. Aşağıda (2007) Tablo-2’de yapılan bir araştırmada başkan,
kent yöneticisi ve meclisin politika yapımındaki gücünü ölçen sorulara
verilen cevaplar oranlar halinde yer almaktadır.
Tablo-2: Politika Yapımında Başkan, Meclis ve Şehir
(kent)Yöneticisinin Rolleri (%)

Kaynak: Gwendolyn Voelpel, The Policymakıng Role Of The Mayor In CouncılManager Cıtıes: Detractıng And Enhancıng Factors, MBA, University of Nebraska
Omaha, 2007, p.14.
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Tablo’ya göre belediye başkanının politikaların medya aracılığıyla
mecliste savunulmasında meclisten sonra en etkili pozisyon olduğu
görülmektedir. Modelin yapısına paralel bir sonuç olarak belediyenin dış
yüzü olarak siyasiler yer almaktadır. Mali konularda ise başta meclis ve kent
yöneticisi öncelikleri belirlemekte ve buna paralel bir şekilde stratejiler,
politikalarda görüş birliği yaratmak bu pozisyondakiler tarafından
gerçekleştirilmektedir. Diğer kurumlarla bağlantılı olarak hizmet verme ve
belediye hizmetlerinin amaç ve kapsamını belirleme, vatandaşların
örgütlenmesine ilişkin görevler, yeni politikaların teklifi ve bütçenin
geliştirilmesi gibi konular daha çok kent yöneticisinin görev alanına
girmektedir. Yapılan araştırma sonucunda genel olarak kent yöneticisinin
sadece yürütücü görevlerle ilgilenmediği aynı zamanda politika yapımında
yüksek bir oranda yer aldığı görülmektedir.
6. ABD’de Meclis-Kent Yöneticisi Modeli ve Profesyonel
Yöneticiler
Bu kısımda profesyonel kent yöneticiliğinin ortaya çıktığı ABD’de bu
konu ile ilgili istatistiklere yer verilerek konunun önemine dikkat çekilip
değerlendirmeler yapılmıştır. Önceki başlıklarda kent yöneticisinin seçilerek
gelen siyasiler tarafından atama ile göreve geldiği belirtilmişti. İstenildiğinde
siyasiler tarafından işine son verilebilecek kent yöneticilerinin görev süreleri
ABD’de 2009 yılında ortalama 7,4 yıl, 2012 yılında ise ortalama 7,3 yıl
olarak tespit edilmiştir. Bu durum belirli bir süre için seçilerek göreve gelen
belediye başkanı ve belediye meclis üyelerinin ABD’de göreve atadıkları
profesyonel kent yöneticilerini uzun bir süre görevden almadıklarını
göstermektedir (ICMA, Statistics and Data- http://icma.org, 2013).
Aşağıda Tablo-3’de ABD’de tercih edilen yerel hükümet modellerinin
oransal ve sayısal verileri (1990-2007) yer almaktadır. Araştırma 2.500’ün
üzerinde nüfusa sahip belediyelerde yapılmıştır. Tablo’ya göre tercih edilen
modeller yüksek oranda başkan-meclis ve meclis-kent yöneticisi şeklinde
kategorize olmuştur. 1990 yılında 3.645 (%54,5) belediye tarafından tercih
edilen başkan-meclis modeli 2007 yılına gelindiğinde 3.131 belediye
tarafından tercih edilmiştir. %14,1 oranında bir tercih düşüşü yaşayan
başkan-meclis modeli bu düşüşün 515 tanesini 10.000’nin altında nüfusa
sahip belediyelerde yaşamış ve yalnızca 1 tane 10.000‘nin üzerinde nüfusa
sahip belediye tarafından tercih edilir hale gelmiştir. Meclis-kent yöneticisi
modelinde ise değişim yukarı yönlü seyretmektedir. 1990 yılında başkanmeclis modeline göre %36,2 oranı ile 2.420 belediyede daha az tercih edilen
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model 2007 yılına gelindiğinde %48,9 oranında tercih edilerek 3.520
belediyenin yönetiminde uygulanmıştır. Meclis-kent yöneticisi modelinin
tercih edilirliği 1990 yılından 2007 yılına gelindiğinde %45,5 artış
göstermektedir. 1.100 belediye tarafından tercih edilen modelde 574
belediyenin 10.000’nin altında nüfusa sahip olduğu, 526 belediyenin
10.000’nin üzerinde nüfusa sahip olduğu görülmüştür.
Tablo-3: ABD’de Yüksek Oranda Tercih Edilen Hükümet Modelleri

Kaynak: James H. Svara and Kimberly L. Nelson, Taking Stock of the Council-Manager
Form at 100, Public Management, August 2008, ICMA.org/pm, p.9.

Tablo’ da “Diğer” olarak adlandırılan modeller ise 1990 yılında düşük
bir oranda yer almakla birlikte (%9,2) 2007 yılına gelindiğinde bu oranlar
(%7,5) daha da düşmektedir. Toplamda 74 belediye tarafından tercih edilen
“Diğer Modellerin” nüfusu 10.000’nin altındaki 47 belediyede ve 10.000’nin
üstündeki 27 belediyede uygulandığı görülmüştür.
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Grafik 1: ABD’de Meclis- Yönetici Modelini Kullanan Şehirlerin
Nüfus Kategorileri (1990-2007)

Kaynak: James H. Svara and Kimberly L. Nelson, Taking Stock of the Council-Manager
Form at 100, Public Management, August 2008, ICMA.org/pm, p.9.

Yukarıdaki Grafik-1’de ABD’de meclis-kent yöneticisi modelini
uygulayan kentlerin (1990-2007) nüfus kategorileri yer almaktadır. Grafikte
göze çarpan nokta 2500-4999 nüfus kategorisinde yer alan belediyelerde
1990 yılında %20 civarı seyreden meclis-kent yöneticisi modelinde 2007
yılına gelindiğinde %40 oranına yaklaşılmasıdır. Grafikte 250.000-499.999
nüfus kategorisi dışında meclis-kent yöneticisi modelinin 1990 yılından
2007 yılına gelindiğinde daha az tercih edildiği bir kategori olmamıştır.
Denebilir ki birçok nüfus kategorisindeki belediyede 1990 yılından 2007
yılına gelindiğinde meclis-kent yöneticisi modeli daha tercih edilir hale
gelmiştir.
Aşağıda Tablo-4’de ABD’de kent yöneticilerinin yıllara göre cinsiyet
bilgileri yer almaktadır. Tablo’ya göre tüm yıllarda bu uzmanlık alanında
erkek yöneticilerin oransal olarak daha fazla yer aldığı görülmektedir. 1974
yılında %99 olan erkek kent yöneticilerinin oranı yıllar geçtikçe azalma
göstermiştir. Bayan kent yöneticisi oranının giderek arttığının görüldüğü
tablo’da 2009 yılına gelindiğinde bu oranın %20’1’e yükseldiği
görülmektedir. 2012 yılına gelindiğinde ise bayan kent yöneticilerinin
toplam içerisinde çok az bir oranda azaldığı görülmektedir. Tablo’ya göre
profesyonel kent yöneticiliği alanında erkeklerin oranının son 20 yılda bir
azalış gösterdiği ve kadın kent yöneticilerinin tercih eğiliminin arttığı
söylenebilir.
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Tablo-4: Kent Yöneticilerinin Yıllara Göre Cinsiyetleri (ABD)

Kaynak: ICMA, Statistics and Data,
(Erişim:10.10.201).

http://icma.org/en/icma/career_network/education/data,

Diğer önemli bir konu ise kent yöneticilerinin aldıkları ücretlerdir.
Belediyelerde büyük bir bütçe ve personelin idaresini yapan yöneticilerin bu
sorumluluğa paralel bir şekilde ücret alması beklenmektedir. Tablo-5’de
ABD’de yıllara göre profesyonel kent yöneticilerinin aldıkları ortalama
maaşları yer almaktadır. Maaşların 1934 yılından bu yana sürekli artış
eğilimde olduğu görülmektedir. Bu yılda 5.100 dolar olan profesyonel kent
yöneticisi maaşı 1999 yılında yaklaşık 15 kat artarak 75.675 dolar seviyesine
gelmiştir. Daha sonraki yıllarda artışın devam ettiği bu pozisyonun maaşı
2012 yılına gelindiğinde ortalama 110.972.08 dolar seviyesine kadar
yükselmiştir.
Tablo-5: Kent Yöneticilerinin Yıllara Göre Aldıkları Ortalama Ücretler
(ABD)
1934

1971

1999

2002

2005

2009

2012

5,100$

18,000$

75,675$

89,001$

97,060$

109, 000$

110,972.08$

Kaynak: ICMA, Statistics and Data, Erişim: 10.10.2013.

Profesyonel kent yöneticiliği ile ilgili analiz edilmesi gereken bir diğer
konu ise yöneticilerin yaşlarıdır. Tablo-6, 1934-2012 yılları arasında
profesyonel kent yöneticilerinin yaşları ile ilgili oransal bilgileri
bulundurmaktadır. 1934 yılına bakıldığında kent yöneticilerinin 41-50 yaş
kategorisinde %37’lik bir oranda en fazla tercih edildiği görülmektedir. 1971
yılına gelindiğinde ise 30-40 yaş kategorisinin %45 ile en çok tercih edilen
yaş aralığı olduğu, bununla birlikte 30 yaş altı kent yöneticilerinin %26 ile
en fazla bu yılda tercih edildiği görülmektedir. 2000 yılından sonra 30 yaş
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altı kent yöneticilerin az bir oranda tercih edildiği görülmekle beraber diğer
yaş kategorilerinde de inişler çıkışlar yer almaktadır. Denebilir ki 2000
yılından sonra kent yöneticiliği yaş ortalaması giderek artış göstermektedir.
51-60 yaş kategorisi 2000 yılında %37’den 2009 yılında %46’ya kadar
yükselmiş ve bu yıllarda en fazla tercih edilen yaş aralığı olmuştur. 2012
yılında bu oran (%39,5) biraz düşmekle beraber en fazla tercih edilen yaş
kategorisi olma özelliğini devam ettirmiştir. Bununla beraber 60 yaş üstü
kent yöneticilerinin en fazla görev aldığı yıl %23,8 ile 2012 yılıdır.
Tablo-6: Belediye ve Kent Yöneticilerinin Yaşı (%)

Kaynak: ICMA, Statistics and Data, Erişim:10.10.2013.

Yıllara göre değişikliğe uğrayan ve analiz edilen diğer bir konu
profesyonel kent yöneticilerinin eğitim durumlarıdır. Aşağıda Tablo-7’de yer
alan profesyonel kent yöneticilerinin eğitim durumlarının yıllar geçtikçe
iyileşme gösterdiği söylenebilir. Doktora derecesine ait veriler 2002 yılından
itibaren bulunmakla beraber kent yöneticilerinin 2002 yılında %1,5 oranında
bu dereceye sahip olduğu ve bu oranın 2012 yılına gelindiğinde %2,1’e
yükseldiği görülmektedir. Tablo’ya göre değişimin en fazla olduğu eğitim
derecesi türü master (yüksek lisans), MBA, MPA, eğitim seviyeleridir. 1934
yılında %13 olan master derecesine sahip kent yöneticisi oranı sırasıyla
1971’de %27, 2002’de %60, 2006’da %62, 2009’da %58,1, 2012 yılında ise
%59 seviyesindedir. 1934 yılında lise mezunu olan kent yöneticisi oranının
%21 olduğu 2012 yılına gelindiğinde ise bu oranın %2,5’a kadar düştüğü
söylenebilir. Genel olarak bakıldığında ise 2012 yılında kent yöneticilerinin
büyük bir kısmının master derecesine sahip olmakla birlikte %23,5’inin dört
yıllık fakülte mezunu olduğu görülmektedir. Bu durum günümüzde kent
yöneticilerinin büyük bir kısmının dört yıllık fakülte mezunu veya master
derecesine sahip olmasının beklendiği şeklinde yorumlanabilir.
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Tablo-7: Belediye ve Kent Yöneticilerinin Eğitimi

Kaynak: ICMA, Statistics and Data, Erişim:10.10.2013.

7. Profesyonel Kent Yöneticisi Modelinin Türkiye Açısından
Değerlendirmesi ve Sonuç
Yerel hizmetlerin görülmesinden sorumlu ve vatandaşa en yakın kamu
örgütlenmesi belediyelerdir. Önemli bir kamu kaynağını kullanan
belediyelerin bu öneme uygun yönetim niteliğine sahip olması
düşünülmelidir. Bu bağlamda Türkiye’deki belediyelerin yönetim niteliğinin
gelişmiş ülke örnekleri dikkate alınarak geliştirilme gerekliliği 2023
hedefleri temel alındığında önemlidir. Bu önemin çerçevesinde belediyelerin
içinde bulunduğu durumun gözden geçirilmesi gereklidir. Türkiye’de
belediyeler, gerek sayıları gerekse hizmet verdikleri nüfusun büyüklüğü ve
kullandıkları fonlar itibarı ile profesyonel yönetime ihtiyaç duyan kamu
yönetimi birimleridir. Piyasa ekonomisinde faaliyette bulunan kuruluşların
üretimleri ve kullandıkları kaynaklar ile sahip oldukları varlıkların milyon
dolarlar boyutunda olduğu ve bunları yönetmek üzere profesyonel
yöneticiler istihdam ettikleri dikkate alındığında daha fazla kaynakları
yöneten kamu yöneticilerinin durumlarının tartışılması geç kalınmış bir
konudur. Bu konu yenilenen yerel yönetim yapımız çerçevesinde daha da
önemli hale gelmiştir.
2012 Tarih ve 6360 Sayılı “On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi
Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile il ve ilçe merkezlerinde ikamet
edenlerin oranı 2012 yılında %77,3 iken, 14 ilde büyükşehir belediyesi
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kurulması ve büyükşehir statüsündeki 30 ilde, belde ve köylerin ilçe
belediyelerine mahalle olarak katılması ile bu oran 2013 yılında %91,3
seviyesine gelmiştir. Bu kanun ile Türkiye’de belediye hizmetlerinden
faydalanan kişi sayısı 70.034.413’e ulaşmıştır2. Buna karşılık Türkiye’deki
belediyelerin sayısı 2013 yılında 2950’den 2014 yılında 1396’ya
düşürülmüştür. Ekonomik büyüklüklerine bakıldığında ise Türkiye’deki
belediyelerin 2013 yılında toplam gelirleri yaklaşık 53.9 milyar TL, giderleri
ise 59.9 milyar TL’dir. Belediyelerin gider bütçesi gerçekleşmesinin merkezi
yönetim gider bütçesi gerçekleşmesine oranı %14,6 civarındadır3.
Rakamlara göre Türkiye’de belediyelerin sosyal, ekonomik ve mali
anlamda görevlerinin önemli olduğu anlaşılmaktadır. Bu görevleri yerine
getirmek için elde edilen mali fonların ve insan kaynağının belediye
yönetimleri tarafından etkili bir şekilde kullanılması gereklidir. Bu anlamda
Türkiye’deki belediyelerin hizmet etkinliğini sağlayabilmek için yönetim
anlayışlarında niteliksel dönüşümlerinin gerçekleştirilmesi gereklidir.
Türkiye’deki belediyeler çeşitli profesyonel odaklı değişimleri
gerçekleştirdikten sonra ortaya çıkardığı katma değer artacaktır.
Meclis-kent yöneticisi modeli içinde profesyonel yönetici uygulaması
Türkiye’de yerel yönetimlerde bugüne kadar tercih edilmemiştir. Modelin
ABD örneğinden anlaşılacağı üzere birçok belediyede harcama ve yönetim
etkililiği sağlama konusunda oldukça başarılı sonuçlar elde edildiği
görülmektedir. Bu durum modelin gün geçtikçe daha da tercih edilen bir
yönetim şekli haline gelmesini sağlamıştır. Meclis-kent yöneticisi modelinin
değerlendirilmesinde Türkiye’deki belediyelerin kurumsal yapısını
incelemek faydalı olacaktır. Türkiye’de yerel yönetimlerde tercih edilen
model “Başkan-Meclis Modeli” diğer deyişle “Güçlü Belediye Başkanı”
uygulamasıdır. Bu modelde belirtildiği üzere yürütme ve yasama bir elde
toplanmış ve belediye başkanı belediye meclisinin varlığına rağmen oldukça
güçlü konumdadır. Türkiye’de uygulanan bu modelde belediye başkanı
belediye meclisinin başkanıdır. Belediye başkanı hukuka aykırı gördüğü
meclis kararlarını 5 gün içerisinde nedenini bildirerek belediye meclisine
geri iade edebilir. Ancak yeniden görüşülmesi istenilmeyen kararlar ile
yeniden görüşülmesi istenip de belediye meclisi üye tam sayısının salt
çoğunluğuyla kabul edilen kararlar kesinleşir. Belediye başkanı, meclisin
ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine on gün içinde idarî yargıya başvurabilir
(5393 Sayılı Belediye Kanunu, m:23). Belediye başkanı büyükşehir
belediyelerinde genel sekreter ve daire başkanlarını (müdürlerini) atar. Bu
2
3

http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist, Erişim Tarihi:20.10.2014.
www.bümko.gov.tr verilerinden yararlanılarak oluşturulmuştur. Erişim Tarihi:20.10.2014.
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görevlendirmelerde sadece genel sekreter için belediye başkanının İçişleri
Bakanlığı’na öneride bulunması ile bakanlığın ataması gerçekleşir. Bu konu
ile ilgili belediye meclisine bilgi verilir. Büyükşehir belediyesinde
hizmetlerin yürütülmesi belediye başkanı adına onun direktifi ve
sorumluluğu altında mevzuat hükümlerine, belediyenin amaç ve
politikalarına, stratejik plânına ve yıllık programlarına uygun olarak genel
sekreter ve yardımcıları tarafından sağlanır. Belediye birimlerinin kurulması
ve kaldırılması belediye meclisinin kararı ile olur (5216 Sayılı Büyükşehir
Belediye Kanunu, m:21). Bunun yanında belediye başkanının belediyeyi
sevk ve idare etmek, kurumsal stratejiyi oluşturmak, belediyeyi törenlerde
temsil etmek, davalarda davacı veya davalı olarak bulunmak, sözleşmeler
yapmak, bütçeyi uygulamak, belediye meclis ve encümen kararı
gerektirmeyen görevleri yapmak gibi yasada belirtilen birçok görevi
bulunmaktır. (5393 Sayılı Belediye Kanunu, m:38, 5216 Sayılı Büyükşehir
Belediye Kanunu, m:18 )
Türkiye’de uygulanan başkan-meclis modeli ya da güçlü belediye
başkanlığında büyükşehir belediyelerinde profesyonel kent yöneticisi yerine
yürütme işlerini üstlenen pozisyon olarak belediye başkanının atamış olduğu
genel sekreter bulunmaktadır. Büyükşehir belediyeleri dışında görülmeyen
genel sekreter, belediye başkanına bağlı ve onun adına hareket eden
yürütücü konumdadır. Bu pozisyondaki kişi belediyenin yönetimsel işleri ile
ilgilenen fakat bunu belediye başkanına bağlı şekilde gerçekleştiren politika
ile ilgilenmeyen yöneticidir. Genel sekterin atanmasında devlet memuru
olma şartı aranmaktadır. Yüksek dereceli bürokrat olarak atanan genel
sekreterlerin atanmasında yüksekokul mezunu olması dışında herhangi bir
uzmanlığa sahip olması aranmamaktadır.
Türkiye’de belediye başkanı ise siyasi partilerin aday göstermesinden
sonra seçimlerle belirli bir dönem (5 yıl) için göreve gelmektedir. Belediye
başkanı belediyenin politik ve yürütücü olarak her türlü işlerinden
sorumludur ve belediyenin başıdır. Belediye başkanının bir siyasi partiden
aday gösterilerek göreve gelmesi kendisine politik bir kimlik vermektedir.
Bu durum belediye başkanının belediye işlerinde merkezi politikalar veya
parti politikaları paralelinde hareket etmesini sağlayabilecek bir handikaptır.
Ayrıca belediye meclisinin işlevini azaltıyor ve tek elden yönetimi yüksek
oranda hâkim kılmaktadır. Bu sistemde sadece büyükşehir belediyelerinde
olan ve profesyonel kent yöneticisi benzeri olduğu söylenebilecek genel
sekreter uygulamasının etkinlik sağlama açısından oluşturulduğu
söylenebilir, ancak bunu ne derecede yerine getirdiği şüphelidir. Genel
sekreterin belediye başkanı tarafından atanması ve onun direktiflerini yerine
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getirmesi aynı şekilde belediye işlerinde politik kararlar alınmasını
sağlayabilir. Aynı zamanda profesyonel bir kimlikle atanması şartı olmayan
genel sekreter, işlerde etkililik odaklı bakmak istese bile başkana bağlı
olduğu için bunu gerçekleştiremeyebilir. Bilindiği gibi meclis-kent yöneticisi
modelinde ise profesyonel yönetici meclise bağlı, belediye başkanı ise
törensel faaliyetlerle ilgilenen siyasidir. Belediye meclisi yapısı itibariyle
belediye başkanına göre halkı daha fazla temsil etmektedir. Bu durumda
benzer pozisyonda bulunan genel sekreter profesyonel yöneticiye göre
politize olmuş bir pozisyondadır. Genel sekreter Türkiye’de belediye
başkanının direktiflerini yerine getiren politik yönetimin devamı
durumundadır.
Meclis-kent yöneticisi modelinin başkan-meclis modeline göre
ayrıldığı noktalar itibariyle ortaya konan handikaplar Türkiye içinde de
geçerlidir. Gerekli yasal ve yapısal altyapı gerçekleştirildikten sonra
profesyonel yöneticilerin belediyelerde yer alması ve belediye başkanlarının
görev sorumluluklarında getirilecek düzenlemeler siyasi olmaktan uzak,
etkililik odaklı, rasyonel ve pragmatist bakılan belediyeler yaratılmasını
sağlayabilir. Profesyonel yöneticiler kararlarını alırken başkan-meclis
modelinde yer alan belediye başkanları gibi oy potansiyeli taşıyan hedef
seçmenleri, çıkar ve baskı gruplarını ve bağlı oldukları siyasi partiyi
gözetmek zorunda kalmayacaklardır. Geçmişte ve günümüzde Türkiye’de
maalesef siyasal iktidar ile üst düzey yöneticiler arasında yaşanan önemli
sorun iktidar değişikliğinde yöneticilerinde değişmesidir. Bu durumda hem
kadrodaki yöneticiler tedirginlik yaşamaktalar hem de bu durumdan kamu
hizmetlerin etkili sunumu yönünden zarar görmektedir (Meriç, 1974: 78).
Profesyonel yöneticinin siyasal yönünün dışarda tutulması özelliği ile
katılımcı anlayış çerçevesinde uzun vadeli bakış açıları ile yapılan
yatırımlarda yapısal değişikliklere gidilebilecek, refaha katkıda
bulunulabilecek, halkın genelinin istekleri göz önüne alınabilecek ve
seçimler öncesinde popülist harcamalar yapılmayacaktır. Türkiye’de
geçmişte de dile getirilen yönetici sorunu “yüksek yönetici” kavramı
(Canman, 1978:9) ile ele alınmış yöneticilikte siyasal anlayışın yerini
uzmanlaşma anlayışının almasının önemi vurgulanmış ancak geçmişte ve
günümüzde yöneticiliğin profesyonelleşmesi konusunda adımlar atılmamış,
geleneksel usul olan görev yapılarak deneyim kazanılması modeli geçerli
olmaya devam etmektedir. Bu çerçevede Türkiye’de özellikle belediye
kaynaklarının etkin harcanması seçmen-siyasetçi bağlantısında konunun
öneminin vurgulanmasını gerektirmektedir. Bunun için seçilenlerin
niteliklerinin bir belediyeyi yönetme niteliğinde olması, sadece siyasi güç ile
yönetime gelinmesinin engellenmesi gerekmektedir. Aday gösterilen
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kişilerin belli eğitimlerden geçmiş kişilerden olması eğitim belgesi almamış
kişilerin aday gösterilememesi konusunda yasal değişiklikler yapılmalıdır.
Bu durum kişilerin seçme ve seçilme haklarını engeller gibi görülse de arka
planda eğitim alan kişiler açısından bakıldığında kamu menfaati ön planda
olacağından toplum bu konuda itiraz etmeyecektir. Türkiye’de profesyonel
yönetim-yönetici anlayışının belediyeler gibi seçimle iş başına gelen diğer
yönetici kadroları içinde düşünülmesi toplum nezdinde kamunun
yücelmesini sağlayacaktır.
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V. OTURUM

SAVAŞ'IN GETİRDİĞİ KORKU'NUN, İHTİKAR'IN VE
PROPAGANDA SAVAŞLARI'NIN YAŞANDIĞI BİR ÜLKEDE
SAVAŞ MALİYESİ UYGULAMASI: VARLIK VERGİSİ
Ali Rıza GÖKBUNAR*
Özet
11.11.1942 tarihinde yürürlüğe giren 4305 sayılı Varlık Vergisi Kanunuyla
“servet ve kazanç sahiplerinin” servetleri ve olağanüstü kazançları, bir defaya
mahsus olmak üzere vergilendirilmiştir. Bu vergi ile bütçenin finansmanı, savunma
harcamalarının arttırdığı kamusal yükün adaletli bir şekilde dağıtılabilmesi için
savaşın getirdiği koşullardan yararlanarak yüksek gelir elde edenlerin
vergilendirilmesi ve piyasalarda etkili olan ihtikârın ve karaborsanın önlenmesi
amaçlanmıştır.
Varlık Vergisi; mükelleflerinin ödeyecekleri vergi miktarı mahallin en büyük
mülkiye amiri, en büyük mal memuru, ticaret ve belediyelerden seçilecek üyelerden
oluşturulan komisyonlar tarafından takdir yolu tespit edilmiş, 15 gün içinde tarh ve
tahsil edilmiştir. Varlık Vergisi uygulamada kaldığı sürede İstanbul dışındaki
mükelleflerin önemli bir bölümüm belirlenen sürede vergilerini öderlerken,
mükelleflerin büyük çoğunluğunun yaşadığı İstanbul kentinde büyük bir dirençle
karşılaşılmıştır. Bu direnç komisyonların mükelleflerin ödeyebileceklerinden daha
yüksek vergi belirlemesi ve verginin ödenme süresinin çok kısa olmasından
kaynaklanmıştır.
Bu çalışmada, Varlık Vergisinin yürürlüğe girmesiyle birlikte mükelleflerin
vergileme karşı tepkileri, vergi uygulacılarının verginin tahsil edilmesi için
geliştirdiği yöntemler ve bunların mali ve sosyal sonuçları incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Varlık Vergisi, Savaş Mâliyesi, Mali Sosyoloji.
“PROPERTY TAX”: AN IMPLEMENTATION OF WAR-TIME FISCAL
IMPLEMENTATION IN A COUNTRY OF FEAR, OVER-PRICING AND
PROPAGANDA IN THE UPHEAVAL OF WORLD WAR II
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Abstract

With the promulgation of the Property Tax Law Number 4305 dated
November 11th, 1942, properties and extraordinary earnings have been for once
taxated for “those related taxpayers”. The very related tax in question was designed
to deal with the calamities in the turbulent times of the World War II i.e., to avoid
several problems such the overpricing and black markets, to tax those extra-earnings
attained in the circumstances of the War, to redistribute the costs of the War’s
pressure on the country in more equal terms besides the financing of budget.
In the implementation of the Property Tax, the amount due to the tax payers
was determined by the highest public authority along with the Public Property
Auditor and representatives selected from the local authorities such as municipalities
and commerce chambers. Throughout the times of implementation of the tax, the
related scheme was confronted with a great deal of opposition from those taxpayers
residing in Istanbul while total portions of the tax were paid off by those tax payers
residing out of Istanbul. This phenomenon has been due to the fact that amounts of
property tax of 1940s have been determined at a level beyond the affordability of
taxpayers and due to the short-term timing of the deadlines granted for the payment
of the tax.
This work shall elaborate on the resistance of tax payers to the infamous
1940s Property tax, the methods of tax implementers to have the realization of tax
payments and the financial and social ramifications of the process.
Key Words: Property Tax, War-time Fiscal Management, Fiscal Sociology.

GİRİŞ
“1939''dan sonra yabancı mallar ithalatının kısıtlanması, hammadde ve
yedek parça kıtlığı, yurt içi arzı etkilemeye başladığında, kentliler üst düzey
bürokı atlar dahil— ileride kıtlığını çekeceklerini düşünmedikleri mallar için
bile umutsuzluğa düşmüşlerdi. Yetersiz arz sonucu, üst düzey bürokratlar
kendilerini, en alt kesimden hamal ve ayakkabı boyacıları ile birlikte
kuyruklarda buldular. Tümü de, enflasyonun kuı banlat ı olarak, sabit
gelirleri ve düşük ücretlerinden astronomik fiyatlar ödemek
durumundaydılar. ” (Clark, 1984:30). Clark’m belirtiği bu atmosferden
işletme sahipleri, büyük çiftçiler, gayrimenkul sahiplerinin bazıları daha
fazla kazanç hırsıyla mal ve hizmetlerin fiyatlarım aşırı artırmışlar, bir kısım
mal ve hizmetleri karaborsa aracılığıyla satarak günlük yaşamı iyice
katlamaz hale getirmişlerdi.
Cumhurbaşkanı İsmet İnönü 2.11.1942 tarihli TBMM açış
konuşmasında: "Şuursuz bir ticaret havası, hcıkh sebepleri çok aşan bir
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pahalılık belası, bugün Vatanımızı ıstırap içinde bulunduruyor. Bulanık
zamanı bir daha ele geçmez fırsat sayan eski batakçı çiftlik ağası ve elinden
gelse teneffüs ettiğimiz havayı ticaret metaı yapmaya yeltenen gözü doymaz
vurguncu tüccar ve bütün sıkıntıları politika ihtirasları için büyük fırsat
sayan ve hangi yabancı milletin hesabına çalıştığı belli olmayan birkaç
politikacı, büyük bir milletin bütün hayatına küstah bir şekilde kundak
koymaya çalışmaktadırlar. Üç beş yüz kişiyi geçmeyen bu insanların vatana
karşı aşikâr olan zararlarım gidermek yolu elbet vardır. ” sözleriyle bu
kişilere (vurgunculara) karşı gerekli tedbirlerin alınacağını şu şekilde ifade
etmiştir Söz konusu kişilerin vergilendirilmesine yönelik olarak 1011.11.1942 tarihlerine CHP Meclis Grubu’nda Varlık Vergisi Kanun tasarısı
görüşülmüş ve tasarı kabul edilerek TBMM gönderilmiştir.
Başbakan Şükrü Saraçoğlu 11.11.1942 tarihinde TBMM’de
görüşülmeye başlayan Varlık Vergisi Kanunu’nun temel amacının: "Harp
yıllarında en çok parayı tüccarlar kazandığı için bu Varlık Vergisinin en
büyük yükünü bittabi onlar taşıyacaktır. Esasen nevilere, sınıflara ve
zümrelere ayrılmış bulunan ve verdikleri vergi ve yaptıkları iş malûm olan
bu sınıf mensupları hakkında kazandıkları paraların komisyonca takdir
edilen bir kısmım vergi olarak istemekte tereddüt duymuyoruz. ” savaşın
getirdiği koşullardan aşırı zenginleşen kesimler olarak belirtmiştir.
Saraçoğlu verginin piyasalar üzerinde oluşturacağı etkiyi de şu şekilde
belirtmiştir: “Bu vergi ile takip ettiğimiz hedef tedavüldeki paraları azaltmak
ve memleket ihtiyaçlarına karşılık hazırlamaktır. Bu böyle olmakla beraber,
bu kanunun tatbikatından, Türk parasının kıymetlenmesi, muhtekirler
üzerinde toplanan halk buğzunun silinmesi, vergileri ödemek için bizzarure
satışa çıkacak malların fiyatlarda bir itidal husule getirmesi gibi, tabii
faydaların tahassül etmesi de imkân haricinde addedilemez".
Saraçoğlu Hükümeti İstanbul kentinden milli savunmada daha fazla
fedakârlık beklemektedir. Bu durumun temel nedenini ise dönemin CHP
milletvekillerinden olan Suat Hayri Ürgüplü anılarında Başbakan ve Maliye
Bakanı'ndan dinlediği şekliyle şöyle aktarmaktadır. Mİstiklal Savaşandaki
fedakârlığa benzer bir fedakârlığın zorunlu olduğuna kesin bir dille ve
heyecanla belirttiler. İstiklal Harbi'nde işgal altındaki İstanbul ve İzmir
1den gerekli yardım alınamamıştır. Şimdi en büyük fedakârlık oralardan
gerekmektedir" düşüncesindeydiler (Yalçın, 2012:325).
Fakat mükelleflerin bazıları ise İstanbul kentinde yaşanan anoniminin
etkisinde kalarak savaş ortamının getirdiği mali yükü paylaşmak yerine
vergiden kurtulma yollarını aramışlardır. Ancak bu durum verginin
uygulanmasını sağlayan kamu yetkililerinin daha şiddetli önlemler almasına
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da neden olmuştur. Özellikle İstanbul kentinde diğer şehirlere göre sert
önlemlerin alınması (vergisini ödemeyen mükelleflerinin hemen çalışma
alanlarına gönderilmesi, haciz işlemleri uygulaması gibi) yoluna gitmişlerdir.
Diğer taraftan bu kente verginin önemli bir miktarının Ödenmemesi
nedeniyle, vergisini ödemeyen mükellefler hakkında basının yapmış olduğu
propaganda faaliyetleri adeta borçlu mükelleflerin vatandaşlar arasında
istenmeyen kişi olarak görülmesine yol açmıştır.
Bu çalışmada; ülkemizde II. Dünya Savaşı sürecinde kamu
harcamalarının finansmanı, karaborsa ve aşın fiyat artışlarının önlenmesi
beklentisiyle uygulamaya Varlık Vergisine yönelik olarak İstanbul
kentindeki iş dünyasının vergilendirmeye karşı gösterdikleri tepkiler,
verginin uygulanması sırasında basının verginin kamuoyunda kabul görmesi
ve tahsilat sürecinde bir propaganda aracı olarak basının kullanılması ve
sonuçları incelenmiştir.
1. Varlık Vergisinin Temel Yapısı ve Vergiden Beklentiler
Türkiye fiili olarak savaşa girmese de, savaşa hazırlıksız yakalanmış
ve büyük ekonomik ve mali sorunlar yaşanmıştır. Savaş ekonomisinin
çerçevesini çizen Milli Korunma Kanunu savaş çıktıktan (1 Eylül 1939) altı
ay sonra yürürlüğe girmiştir (19 Şubat 1940). Var olan kaynakların ve tüm
üretimin savunma hizmetlerine yöneltilmesi, işgücünün önemli bir kısmının
(özellikle tarım kesiminden) silah altında tutulması üretimin azalmasına ve
ithalatın düşmesine neden olurken kıtlıklar, suiistimaller ve yolsuzluklar
arttırmıştır (Coşar, 2003:3).
1940’lı yıllarda uygulanan sıkı fiyat politikalarının serbest
bırakılmasıyla piyasada malların çoğalacağı ve fiyatların ucuzlayacağını
bekleyen Şükrü Saraçoğlu Hükümet’i katı fiyatları belirleme politikasını terk
etmiştir. Şükrü Saraçoğlu’nun fiyatların serbest bırakılması konusunda almış
olduğu kararları destekleme ve fiyat artışlarını önleme konusunda iş dünyası,
hükümetle beraber iş birliği yapacağını kamuoyuna açıklamıştı. Ancak
piyasada malların bollaşması ve fiyatların düşmesi beklenirken tam tersi bir
durum yaşanmıştır.
Söz konusu durumu Atay şu şekilde belirtmektedir: “Zeytinyağını 80
kuruşta tutacaklarım Hükümete vadedenler, onu birkaç hamlede 200 kuruşa
fırlatmışlar ve amme menfaati devletinin yüzüne, bıyık altından
gülmüşlerdir. Pirinci karaborsa fiyatının iki misline çıkarıp soygunculuğa
başladıktan sonra, eski karaborsa fiyatından 20 kuruş fazlaya, yani 110
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kuruşa bir memurlar kooperatifine pirinç vereceklerini vadederek,
gazetelerde aleni teşekkür isteyenler olmuştur(Atay, 1942). Diğer yandan da
bu fiyat serbestlemesi sayesinde büyük kazanç sağlayan tüccarların bir
kısmının elde ettikleri kazançları gayrimenkul satın alarak
değerlendirmeleri, gayrimenkullerin spekülatif bir şekilde fiyatlarının
artmasına neden olmuştur. Bu konuda Atay şu izlenimlerde bulunmaktadır:
“Sonra bu vurguncular, ellerine geçen milyonlardan şüphe etmişler,
büyük şehirlerde misli görülmedik bir sefahate, bir arsa ve gelir alım
satımına başlamışlardır. Topraklarına milyon gömenler, tabii zamanlarda
ancak 3 bin lira gelir veren bir kaplıca binaların yarım milyon teklif edenler
olmuştur. — Ne yapıyordun?" diye sorulduğu vakit, — Zeytinyağı benim
için etkiden 25 kuruştu; yarın da Öyle olacaktır. Ben kaplıcayı kaç kâğıda
değil, kaç kilo zeytinyağına aldığıma bakarım!" cevabını vermişlerdir. ”
(Atay, 1942).
Serbest piyasa sisteminin getirdiği sorunların yanında savaşın
etkisinin giderek hissetmeye başlayan ülke karaborsa, ihtikâr, aşırı fiyat
yükselişleri ile büyük şehirlerin iaşeni temin etme sorunu ile karşı karşıya
kalmıştır.
Vakit Gazetesi, 22 Eylül 1942.
Vurguncu bir tacirin bulduğu kurnazlık Malını saklamak için
yalandan borçlanmış ve stok malı gizlice yüksek fiyatla satmış
Millî Korunma Müddeiumumiliği kurnazca tertip edilmiş mühim bir,
ihtikâr hadisesinin tahkikatına el koymuş bulunmaktadır. Hadise
şudur:
Tahtakalede demir ticareti yapan Sami Abnaf adında biri, depo
malzemenin son zamanlarda kıtlaşması üzerine, elinde mevcut malları
çok yüksek fiyata satmak ümidiyle saklamak istemiş, bu maksatla da
güya R. İ. adında bir tüccara 60 bin lira borçlanmış gibi bir senet
hazırlamıştır. Bundan sonra da dükkânını kapatmış ve kendisine
müracaat edenlere: - Mallarım haciz edilmiştir! Diyerek satmamıştır.
Fakat el altından da yüksek fiyatlarla müşteri bulmuş ve evvelki gün
dükkânın arka tarafından mallarını kaçırmağa başlamıştır. _
Tasvir-i Efkâr, 26 Eylül 1942. Vurgunculuk, Vurgunculuk
İstanbul Milli Korunma Müddeiumumiliği dün de geniş bir ihtikâr
hadisesine el koymuştur. Bu 65 bin kiloluk bir bakır çivi işidir ki, en
az bir hesapla kilo başında 1.5 liralık ihtikar yapıldığı farzedilse 100
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bin lira para vurulmuştur. Vurguncu Galata'da Frank Han karşısındaki
ticaret sahibi Zodikyan adında bir Ermeni’dir.
Zodikyan dükkânında mevcut 65 bin kilo çiviyi hem İthalat Birliğine
kaydettirmeyerek kaçırmış hem de birçok tacir ve müessese)ere söz
vermiş olduğu halde sadece beş kişiye sattığı söyleyerek beş fatura • •
« ! * » » =* ibraz etmiştir. Faturalardaki fiyatlar normalidir.
Fakat bu bir şey ifade etmemektedir. Zira bu kabil satışlarda fazla
paralar ayrı ayrı esasa alınmaktadır. Zodikyan hakkında
Müddeimmulikçe şiddetle takibata başlanmış bulunmaktadır. Bugün
celp edilecek ve mahkemede yirmiye yakın tacir şahit olaraktır.
Yeni Asır Gazetesi, 26 Nisan 1942.
Sahte Fatura Yolsuzlukları: Sahte fatura ile satış yapanlar
tutuldular
Vilâyet fiyat murakabe teşkilâtı dün muvaffakiyetli bir cürmü meşhut
hazırlamıştır. İzmir’ de pamuk yağı fabrikası işlenerek pamuk yağı
ticareti yapan Gomel müessesesinin devletin tespit eylediği azamî
fiyattan fazlasına ve gizli elle pamuk yağı sattığı fiyat murakabe
teşkilâtına ihbar edilmiştir. Fiat murakabe şefliği bu ihbar üzerine
tetkikat yaptırmış, ihbarın doğruluğunu öğrenince Gomel müessesesi
cürmü meşhut halinde yakalanmak üzere tertibat aldırmıştır. İki fiyat
murakabe memuru gizli polis kadrosundan bir memurla takviye
edilmiş ve üçü birden tüccar sıfatıyla Gomel fabrikasına giderek
pamuk yağı satın almak istemişlerdir.
Müessese çok dikkatli hareket eylemekle beraber, üç varil pamuk
yağma talip olan bu yağlı müşterileri kaçırmak istememiştir. Müessese
fiyat bahsinde devletin tespit eylediği 75 kuruş üzerinden fatura
vereceğini, fakat pamuk yağlarını 92 kuruştan satabileceğini bildirmiş,
böylece 92 kuruş üzerinden mutabakat hâsıl olmuştur. ___

Başbakan Şükrü Saraçoğlu gelir ile gider arasındaki farkı kapatmak,
tedavüldeki artan para miktarını normal seviyeye indirmek, fevkalade
giderleri karşılamak ve sosyal adaleti sağlamak amacıyla olağanüstü bir
vergi olan Varlık Vergisi Kanun tasarısını TBMM'de sevk etmiştir (Güçlü,
1996:178).
Varlık Vergisi Kanun tasarısı ilk önce 10 Kasım 1942 tarihinde CHP
Meclis Grubu’nda görüşülmüştür. Meclis grubundaki görüşmeleri Asım Us
Vakit Gazetesi’ndeki yazısında şu şekilde gerçekleştiğini belirtmektedir:
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“Saraçoğlu hükümeti aylardan beri çok mahremane bir tarzda çalışarak
hazırladığı tedbirleri mucip sebepleri ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin
sah günkü meclis grubu içtimaında uzun uzadıya anlatmıştı. Akşamın saat
20’sine kadar süren bu içtimadan sonra grupta bütçe, iktisat, maliye ve
adliye encümenlerinden intihap edilen bir komisyon toplanmış ve
komisyonun müzakereleri de akşamın saat 21 ’inden sabahın saat dördüne
kadar sürmüştü. Bu müzakerelerde bilhassa Varlık Vergisi kanun layihası
üzerinde tetkikler yapılmış ve hükümetle meclis grubu arasına muayyen
esaslar üzerinde bir anlaşmaya varılmıştır.
Böylece kanun layihasının Büyük Millet MeclisiJnin umumi
heyetinde müzakeresi kararlaştırılmıştır. Meclis umumî heyeti dün sabah bir
defa saat onda ve öğleden sonra saat içte toplanarak sayın Başvekil
Saraçoğlu ’nun nutkunda İhtilâl kokan ’ tabiri ile tavsif ettiği bu lâyihayı
bütün azasının ittifakı ile bir kanun şekline getirmeğe muvaffak olmuştur. ”
Komisyon aynı gece tasarı üzerinde çalışmalarını bitirerek kanuna son
şeklini vermiş, 11.11.1942 tarihinde TBMM’de görüşülen tasarı, 4305 sayı
ile yasalaşmıştır.
Varlık Vergisi uygulayıcılarından Esat Tekeli verginin mükelleflerini
şu şekilde belirtmektedir (Tekeli, 1943): Varlık Vergisi Kanunu, devlet,
mülhak bütçeli idareler, Vilâyet Hususi İdareleri, Belediyeler. Devlet İktisadi
Teşekkülleri ve kanunla muayyen bankalar ve teşekküller hizmetinde maaş
ve ücretle çalışanlar müstesna olmak üzere bütün Kazanç Vergisi
mükelleflerini, Varlık Vergisine tabi tutmuştur. Başlıca Kazanç Vergisi
mükelleflerini ise şöyle sıralayabiliriz:
i) . Ticarethanesi bulunan ve beyannameye tabi olan ve olmayan
mükellefler,
ii) . Serbest meslek sahipleri,
iii). Hizmet erbabı, yani beyannameli mükelleflerin yanında aylıkla ve
gündelikle çalışanlar,
iv). Gündelik gayri safı kazancı üzerinden vergi veren mükellefler
yani dükkân mağaza gibi ticarethanesi bulunmayan ve gezginci halde çalışan
iş sahipleri, beyannamesiz mükelleflerin yanında aylık ve gündelikle
çalışanlar, satıcılar ve vapurlar ve hacmi üç yüz tonilâtodan yukarı gemiler
hariç olmak üzere nakliyat vasıtaları işletenlerdir.
Basın tarafından Varlık Vergisinden beklentiler neredeyse tüm günlük
gazetelerde haber ve makale olarak yer almış ve vergilemeye karşı olumlu
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bir kamuoyu oluşturmaya çalışılmıştır. Örneğin, Yeni Asır Gazetesi’nde
Şevket Bilgin Varlık Vergisi Kanunu’nun kabulünden iki gün sonra 14
Kasım 1942 tarihinde kaleme aldığı makalesinde Varlık Vergisi’nden
beklentileri şu şekilde özetlemiştir (Bilgin, 1942):
i) Bu kanun, en ziyade harp yüzünden fevkalâde kazançlar temin
edenleri kendi içine almıştır. Vergi sistemimizde sosyal adalete bu derece
yaklaşmış bir kanuna ilk defa olarak yer verilmiştir, diyebiliriz. Şimdiye
kadar birçok büyük kazanç sahipleri maalesef vergi mükellefiyetinden
sıyrılma yolunu buluyorlardı. Bugün devletin kat kat ağırlaşan yükünü
karşılamak bahis mevzuu olduğuna göre azami hassasiyetle ele alınan bu
işte, vergi kaçakçılığına ne yer, ne de imkân olmayacağını kuvvetle ümit
etmekteyiz.
ii) Varlık Vergisi, bugünkü buhranda asıl meşum rolü oynayan
vurguncuların hudutsuz kazançlarından devlet ve milletin nefine olarak
büyük mükellefiyetler temin etmekle bu zümrenin iğrenç bir mahiyet alan
kazanç üzerinde soğuk bir duş tesiri yapacaktır. Böylece vurguncunun,
spekülatörün cüretini kırmak belki imkan dâhiline girecektir.
iii) Fevkalade ahval devam ettiği müddetçe, umumî hayat için bir
tehlike teşkil eden zenginleşme ihtirasına karşı ‘Varlık Vergisi’ nin yatıştırıcı
bir rol görmesi de mümkündür.
iv) Bu vergi mükelleflerinin ellerindeki malların fiyatlarını
yükselterek bunu yine müstehlikin sırtından çıkaracakları iddiasına gelince,
biz böyle bir şeyin olamayacağına kaniyiz. Evvela verginin kendi
mahiyetinden doğacak neticeler, sonra devletçe alınmakta olan birçok yeni
tedbirler buna imkân vermeyecektir.
v) Varlık Vergisinin en büyük neticesi paramızın satın alma kudretini
artırma olacaktır. Bundan hiç şüphe etmeyelim. Başvekilimizin nutuklarında
söyledikleri gibi, tedavüle çıkan para 700 milyon lirayı bulması bir taraftan,
menkul eşya fiyatlarıyla gayrimenkul kıymetlerinin alabildiğine yükselmesi
diğer taraftan milli paranın iştira kudretine tesir etmiştir. Şimdi devlet
tedavüldeki paranın mühim bir kesiminin fevkalâde kazanç mükelleflerinden
‘Varlık Vergisiyle’ geri alacaktır. Salâhiyettarlara göre bazı mükelleflerin
kendilerine tarh edilecek vergiyi vaktinde tediyeden imtina etmeleri halinde,
birçok stokların birden satışa çıkarılması eşya fiyatlarının itidale avdetine
yardım edecektir. Bütün bunlar milli paranın lehine kaydedilecek şeylerdir.
Varlık Vergisi’nden hükümetin mali ve iktisadi beklentilerinin yanı
sıra, halkın, bilim ve aydınların vergiden beklentileri farklı olmuştur. Necip
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Fazıl, Varlık Vergisi’nden beklentileri şu şekilde belirtmiştir (Kısakürek,
1943):
• Milli Fayda: Varlık vergisinin birinci faydası sermayenin, dolayısı
ile iş ve teşebbüs kıymetinin devlet elinde bir gerek ve oradan tam bir vezin
ve ahenk içinde fertlere dağılarak milli manada içtimaileşmesi.
• İktisadi Fayda: Varlık Vergisinin ikinci faydası, hükümetin yüze üç
yüz elli nispetinde ihraç ettiği nakit ve itibar kıymetine karşı, ihracın ve
netice itibariyle pahalılığın yansı nispetinde bir iade tedbiri olması.
• Mali Fayda: Varlık Vergisinin üçüncü faydası, paranın değeri
kısmen "ade ” edildikten sonra, yeni ihraçlara lüzum kalmadan, fevkalâde
günler için hükümetin elinde büyük bir ihtiyat teşkil etmesi.
• İçtimai Fayda: Varlık Vergisinin dördüncü faydası, artık
devrimizde ve bütün yeryüzü plânında içtimai bünyenin felaketim teşkil
ferdi sermaye dahamesine mani olunması.
• Ahlâki Fayda: Varlık Vergisinin beşinci faydası, tabiî olmayan
şartlarda bulanık zaman ve mekânlar istismarcılarını, devlet itibari
düşmanlarım bu arada cezalandırılması.
• Ruhi Fayda: Varlık Vergisinin altıncı faydası, bu dünya
hengâmesinde Türk Cumhuriyet Hükümetini kuvvet, cesaret, teşebbüs, bilgi
ve dünya görüşü kıymetine uzak farz edenlere, artık tepelerinde muazzam bir
devlet iradesi yaşadığını telkin etmesi.
Varlık Vergisi uygulaması, sınırları kanunla çizilmiş objektif
kriterlerden çok komisyonların tahmin ve takdirlerine dayalı sübjektif
kriterler çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Keyfiyetin had safhada olduğu
Varlık Vergisi uygulamasında, mükelleflerin komisyon kararlarına karşı
idari ve adli yargı mercilerinde dava açma hakkının ortadan kaldırılması, bu
verginin en zayıf ve eleştiriye açık noktalarından birisidir (Bakkal,
2003:105).
Varlık Vergisi sürecinde mükellefin ödeyeceği vergi, "kesin, açık ve
belirir olmayıp keyfî bir takdir ile belirlenmiş ve kıstasları öğrenilememiştir.
Bu da, mükelleflere çıkarılan vergilerin mal varlıkları ve mali güçlerini aşan
şekilde belirlenmesine yol açmıştır. Varlık Vergisi nin tahakkuku zaman
zaman göreceli olmuş, insanların kılık kıyafeti ve toplum içindeki statüsü
dikkate alınarak vergi konulduğu olmuştur (Haytoğlu, 2005:163).
Mükellefleri büyük bir vergi yükü altına sokan bu verginin 15 gün
içinde ödenmesini beklemek mükellefleri büyük bir sıkıntıya sokmuş, bu
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kısa sürede vergi borçlarım ödeyebilmek için ellerindeki servet unsurlarım
gerçek değerlerinin çok altında satmak zorunda bırakmıştır (Bakkal,
2003:108).
2. Varlık Vergisi Mükelleflerinin Vergilemeden Kaçınma ve
Kaçma Teşebbüsleri
23 Aralık 1942 tarihli Tan Gazetesi’nde Zekeriya Sertel “Varlık
Vergisi Hakkında Bir Hasbihal” adlı makalesinde mükelleflerin tutumlarını
şu şekilde açıklıyordu: “İstanbul hala Varlık Vergisi etrafındaki
dedikodularla çalkalanıp duruyor.
Mükelleflerden bir kısmı kendilerine tarh edilen vergi miktarım makul
görüyor ve seviniyorlar. Fakat şimdiye kadar şu veya bu hileli yola
başvurarak vergiden kaçma yoluna başvuran ve bu sebeple mühimce vergi
ödemeye çalışmamış bulunan tüccar, kendilerine konan vergiyi ağır buluyor,
ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Bu gibiler, bu defa da ergeç bu vergiyi
atlatmanın yolunu bulacaklarım, hiç olmazsa yükü kısmen olsun
hafifletmeğe muvaffak olacaklarını sanıyorlar. Birkaç günden beri ortalığı
kaplayan türlü dedi-koduların kaynağı bu insanlardır. Bunlar vergiyi ödemek
için çereler arayacağına, vergiyi çürütecek yollara sapıyor ve inanılmayacak
dedi kodular inşa ediyorlar.
2.1. Türk Vatandaşlarının Vergilemeden Kurtulma Teşebbüsleri
Ülkemizde özellikle İstanbul’daki vergi mükelleflerinin bir kısmı
Varlık Vergisi’sine kurtulmaya yönelik faaliyetlerde bulunmuşlardır. Bunlar:
2.1.1. Vergi Dairelerin Çalışanlarının İşlerini Engelleme
Varlık Vergisi mükellefleri Verginin ihtası ve mükellef listelerinin
ilanı sürecinde vergi dairelerisi çalışlanlarımn ofislerine kalabalıklar şeklinde
gelerek onların çalışmalarını engellemeye yönelik bir takım faaliyetlerde
bulunmuşlardır. İstanbul Valisi bu durumu engellemek için basma beyanatta
bulunmuş ve mükelleflerin vergi dairelerine gelmelerinin mevcut durumu
değiştirmeyeceğini bildirmiştir.
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İkdam Gazetesi, 29 Aralık 1942.
İtiraz Mahiyetindeki Başvurular
Defterdarlığa her gün yüzlerce kişi müracaat ederek vergiler
hakkında yeni bir karar olup olmadığını sormaktadırlar. Bu hususta
vilayet makamı namına dün gazetecilere şu beyanat verilmiştir:
“Varlık vergisi dolayısıyla vergi tahakkuk ettirilen mükelleflerin
Vilayet ve Defterdarlığa bizzat veya adamları vasıtasıyla müracaat
ederek makamları fuzuli işgal ettikleri görülmektedir. Mükerrer
tahakkukları müstesna olmak üzere itiraz mahiyetinde bulunan
müracaatlar kat'iyyen kabul edilmeyeceğinden bu mükelleflerin hiçbir
suretle vilâyet ve diğer makamlara başvurmamaları lâzımdır

2.1.2. İtiraz Dilekçesi Verme
Varlık Vergisi tarhiyatlarımn yanlış yapıldığında ilişkin olarak Maliye
Bakanlığı’na dilekçeler verildiğine ilişkin olarak gazetelerde haberlerin
yayınlanması, mükellefin dilekçe vererek vergilemeyi durdurulacağı ve
kurtulacağı zannı kamuoyunda oluşmasıyla pek çok mükellef vergiden
kurtulmak için Maliye Bakanlığına başvurmuştur. Mükelleflerin vergileme
karşı dirençlerinden bir diğeri de itiraz dilekçeleri vermeleridir. Yaklaşık 1215 bin arasında mükellef kendilerine hatalı Varlık Vergisi tahakkuk
ettirildiğine iddiası ile dilekçe vermiştir.
Bu dilekçelerin incelenmesi sonucunda 3 bini Maliye Bakanlığı
bürokratları tarafından tetkik edilerek 12 bin adedinden mükerrer vergi
tahakkuku görülerek bunlar nazarı itibara alınmış, diğer dilekçeler
reddedilmiştir (Yeni Sabah, 14 Ocak 1943).
Son Posta Gazetesi, 14 Ocak 1943.
TBMM Arzuhâl Encümeni tarafından şu açıklama yapılmıştır:
“Öteden beri ittihaz ve takip ettiği usul herhangi bir mevzua dair
encümene vaki olacak müracaat üzerine evvelemirde ait olduğu
vekâletten bahis mevzuu muamele hakkında malûmat ve mütalaa
istemek ve alacağı cevap ve mütalaa üzerine müzakere yapmaktır. Bu
itibarla Varlık Vergisi tarhiyatma müteallik olarak Büyük Millet
Meclisi Arzuhal encümenine verilen arzuhallerin tetkik ve mütalaa
dermeyan edilmek üzere Maliye Vekâleti’ne tevdi edilmiş olması
encümence bilumum müracaatlar hakkında yapılan muameleden farklı
bir mahiyet irae etmemekte ve binaenaleyh Maliye Vekâleti’ne tevdi
olunan arzuhallerin sahiplerine tarh edilmiş Varlık Vergisinin bu
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sebeple tahsili teehhür edeceği yolundaki zan ve tahminler gayrivarit
bulunmaktadır.

2.1.3. Sahip Olunan Varlıkları Başkalarının Üzerine
Aktarma/Saklama
Sahip oldukları servetler üzerinden Varlık Vergisi mükellefi olan
birçok mükellef sahip oldukları varlıkları muvazaalı bir şekilde bir başka
kişiye aktarmaya çalışarak vergiden kaçınmaya yoluna gitmişlerdir. Bu
duruma yönelik valilikler önlemler almışlar, Varlık Vergisi mükelleflerinin
vergilerini ödediklerine dair bir belgeyi gösterme şartı ile gayrimenkullerinin
devrine izin verilmiştir.
Ulus Gazetesi, 18 Kasım 1942
Varlık Vergisi mükelleflerinden bazılarının bu mükellefiyetten
mümkün mertebe kurtulmak maksadıyla bazı muvazaalara teşebbüs
ettikleri görülmüş, buna mani olmak için yeni tedbirler almak zarureti
hâsıl olmuştur. Bu hususta aldığımız malumata göre emlak ve arazi
sahiplerinden bazıları kendi adlarına yazılı bulunan gayrimenkullerin
bir kısmını akrabalarına devretmek suretiyle kendilerine tahmil
edilmek istenilen mükellefiyetten kurtulmak istemişlerdir. Tapu ve
kadastro umum müdürlüğü, Varlık Vergisi’nin tatbikatında tapu
dairelerimi ilgilendiren her hangi bir yanlışlığa meydan vermemek
maksadıyla, bütün tapu dairelerinden kanunun 14 üncü maddesinin
son fıkrası üzerinde gayet hassas bulunmalarını istemiştir. Yapılan bir
tebliğde Varlık Vergisi ile ilgili bulunanların mükellefiyetlerini yerine
getirdiklerine dair varidat dairelerinden tapu dairelerine birer belge
getirmedikçe gayrimenkul satışına müteallik muamelelerin
yapılmasının doğru olmayacağı bildirilmekte ve her ne suretle
yapılmış olursa olsun bu muamelelerin hükümsüz kalacağının kanun
icabı bulunduğu beyan olunmaktadır. Bu suretle Varlık Vergisi
dışında kalmayı mümkün kılacak satışların önüne geçilmiş olacaktır.
____ _____ _____

Varlık Vergisi’nin borçlu mükellefleri varlıklarının bir kısmım Varlık
Vergisi mükellefi olmayan kişilerin evlerine gizleyerek vergilemeden
kurtulma yoluna gitmişlerdir. Rıfat Bali’nin Varlık Vergisi HatıralarTanıklar kitabında Varlık Vergisi uygulamasını yaşayan tanıkların anılarında
toplumun belirli bir kısmının mükelleflere verdiği desteklere ilişkin anılar
mevcuttur (Bali, 2012:55-121):
• Seta Ağacan: “1942 senesinde Varlık Vergisi bize dokunmadı. O
günleri iyi hatırlıyorum. Bir gün halam elime bir çocuk arabası verdi. Bunu
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evinize götür dedi. Eve varınca durumu anladım. Halam arabanın içine
gümüş ve çeşitli kıymetli eşyalar doldurmuş, üstüne de bebeği yatırmıştı.
Annem getirdiklerimi sakladı. Böyle böyle gidip gelerek, halamın dadılık
yaptığı zengin Yahudi ailesinin kıymetli eşyalarından bir kısmını kurtarmış
oldum. ”
• Mine Urgan: “Oturduğumuz apartmanın 10 dairesinde Varlık
Vergisi’nin gadrine uğrayan Gayrimüslimler oturuyordu. Sadece üç dairede
Müslüman aileler vardı. Varlık Vergisi’ni çok az ya dahiç vergi alınmazken,
tanımadığı ve komşuluk da etmediği bu Gayrimüslimlerden ödemeyecekleri
vergileri istenmesini büyük bir haksızlık olarak duyan Şefika (Mine
Urganların komşusu) bir operasyona girişti. On dairenin kıymetli eşyaları
yatak odama taşında. O küçük odada üst üste yığılmış otuz kırk halı, on
radyo, on ya daha fazla çatal bıçak ve yemek takımları, kıymetli vazolar,
biblolar, gramofonlar, kürk mantolar ve daha neler vardı neler.”
Varlık Vergisi mükellefi olup, vergi borçlarını ödemeyen mükellefler
işyerlerindekı ticari mallan başka depolara saklama, Varlık Vergisi borcu
olmayan başka bir işadamına işyerinde satılmasını sağlama gibi yöntemlere
başvurarak hem ticari yaşamlarım devam ettirme hem de ticari mallarına icra
işlemi yaptırmaktan kurtulma yoluna gitmişlerdir.
Gazetelerin ikinci veya üçüncü sayfalarında yayınlanan haberlerde
mükelleflerin Varlık Vergisi borçlarından dolayı icradan nasıl kaçtıklarına
ilişkin örneklerle mevcuttur*.
Tasviri Efkâr, 23 Aralık 1942.
Mağazasından Malların Kaçıran Bir Yahudi Tüccar
Dün Sültanhamanı civarında Hoca Alâeddin sokağında Fındıklıyan
Hanında 5/20 numarada tuhafiye ve kumaşçılık üzerine iş gören R. E.
A namında bir Yahudi tüccarın mağazasında bulunan mallarını
kaçırdığı tespit edilmiş ve kendisi suç üstünde yakalanmıştır.
Rafael’in dükkânı mühürlenmiş ve kendisi hakkında da derhal takibata
girişilmiştir.
İkdam Gazetesi, 31 Aralık 1942.
Varlık vergisi mükelleflerinden bazı kimselerin geceleri ticarethane ve
mağazalarından eşya kaçırdıkları alâkadarlara ihbar edilmiştir.
Bilhassa bazı müsevi vatandaşların dükkân ve depolarındaki malları
Varlık Vergisini ödemiş olan ve ayni cins malların ticaretini yapan
arkadaşlarının dükkânlarına kaçırdıkları anlaşılmaktadır.
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Bunun üzerine vilâyet lazım gelen tedbirlerin alınması için
Defterdarlığa ve bütün alâkadarlara emirler vermiştir. Bu tarzda
hareket ettikleri tespit edilen veya mal kaçırırken yakalanacak olanlar
derhal mahkemeye verilerek şiddetiyle cezalandırılacağı gibi malları
da müsadere edilecektir.
Tasviri Efkâr Gazetesi, 31 Aralık 1942.
Mağazalarını Boşaltan Açıkgözler
Söylendiğine göre bazı tüccar mükellefler, vergiyi ödemedikleri
takdirde ellerindeki malların haczedilmesini önlemek gibi sakim bir
düşünce ile geceleri mağazalarından mallarını kaçırmaktadırlar.
Alâkadar ve zabıta bu gibi sözde açıkgözce hareketleri önlemek için
icap eden bütün tedbirleri almış bulunmaktadır.
Akşam Gazetesi, 3 Ocak 1943.
Varlık Vergisi münasebeti ile piyasalardaki durgunluk devam
etmektedir. Esnaf ve tüccar, fiyatları düşürmekte hala mütereddittir.
Evvelce de yazdığımız gibi şehrimizde henüz birçok gizli depo
mevcuttur. Bu depoların sahipleri fiyatların yükselmesini beklemek
üzere buralar mal yığmışlardı.
Alınan tedbirlerle bunlar sonra fiyatların yükselmesine mani olunacak
şekilde hareket edileceğinden gizli depolar mallarını piyasaya
çıkarmağa başlamışlardır. Bu vesile ile son günlerde komisyoncuların
faaliyetleri artmıştır. Mal sahipleri gizli depolardaki malları bir an
evvel eritmek istemektedirler.

2.1.4. Ülkeyi Terk Etme
Varlık Vergisi’nin ödenme süresinin bitmesiyle birlikte, haciz ve
kamplara gönderilme sürecinin başlamasıyla birlikte borçlarını ödeyemeyen
bazı mükelleflerin yurt dışına çıkmaya teşebbüs etmişlerdir. Sınırda
yakalanan vergi mükelleflerinden yakalanarak ikamet ettikleri şehirlere geri
gönderilmişlerdir.
Söz konusu mükelleflerin yurt dışında kaçışlarıyla ilgili olarak
dönemin gazetelerinde haberler söz konusu olması ve diğer yandan savaşın
devam ettiği ve Türkiye- Suriye sınırında sınır güvenliğinin az olduğu bu
yıllarda (mayınlama ve sınır telleri yoktur) sınır geçişlerinin çok kolay
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olduğu bilinmektedir. Bu yüzden sınırdan Suriye kaçan ve geri dönmeyen
Varlık Vergisi mükellefi olabileceği muhtemeldir, fakat bunların sayısı
hakkında kesin bir bilgi yoktur, ancak tahmini 20 mükellefin yurt dışına
kaçtığına yönelik gazete haberleri söz konusudur.
Gece Postası, 15 Ocak 1943.
Beyoğlunda Şahkulu sokağında terzilik yapan Robert İçim kendisine
tahakkuk ettirilen 5.000 liralık vergisini, gene şehrimizde manavlık
yapan Berç Erkut da 5.000 lira Varlık Vergisi borcunu vermemek için
memleketten kaçarlarken Hatay’da yakalanarak dün şehrimize
getirilmişlerdir. Suçlular şimdilik nezaret altındadırlar.

Cumhuriyet, 19 Ocak 1943.
İstanbul ve Ankara’daki Varlık Vergisi mükelleflerinden olup
tagayyüb eden sekiz on kadar Musevi Hatay’da yakalanmışlar ve
şehrimize getirilmişlerdir. Bundan başka İstanbul’dan İsparta’ya giden
birkaç kişi de yakalanmıştır. Varlık Vergisini ödememiş olan bu
şahıslar da Musevi’dir ve İsparta’ya gülyağı satın almak üzere
gittiklerini söylemişlerdir.
Tasvir-i Efkâr Gazetesi, 14 Ocak 1943.
Zabıta yine Hatay’da, Antakya tarikile Suriye kaçmak isteyen Püzaııt
Yalnızyan adındaki diğer bir Varlık Vergisi mükellefi yakalamıştır.
Püzant Yalnızyan, 25 yaşında olup Mühendis Mektebini yeni bitirmiş
ve bundan altı, yedi ay evvel İstanbul’da Bankalar Caddesinde Nuri
handa bir yazıhane açarak komisyonculuk etmeğe bağlamıştır.
Son defa kendisine 40 bin lira Varlık Vergisi tarh edilmişken 27
kânunuevvelde yazıhanesini kapayarak Adana'ya gidiyorum diye
İstanbul’dan ayrılmıştır. Fakat Püzant, "Antakya’ya geçmiş oradan
Suriye’ye kaçmak isterken vaziyeti zabıtanın dikkatini celp ederek
yakalanmıştır. Bunun bir Varlık Vergisi mükellefi olduğu
anlaşıldıktan sonra mevcutlu olarak İstanbul’a gönderilmiştir.
__________________
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2.2. Azınlıkların Vergilemeden Kurtulma Teşebbüsleri
Yabancı ülkelerle sıkı iş ilişkileri bulunan yabancı uyrukluların sahip
oldukları işletmeler ve şubeleri, diplomatik temsilcilerin yardımı ile
kendilerinden istenen verginin önemli bir kısmını azaltmayı, hatta bazı ülke
temsilcilikleri tamamen verginin kaldırılmasını sağlamıştır. Örneğin
Amerikalı mükellefler kendilerine tahakkuk edilen vergiyi hiç
ödememişlerdir. İngiliz uyruklu bir işletme olan Knatchbull-Huhessen
istenilen 7 milyon lira tutarındaki vergiyi 2.5 milyon liraya indirilmesini
sağlamıştır (Glasneck, 1966:271).
İstanbul’da ticari faaliyetlerini sürdüren yabancı uyruklu vatandaşlara
tahakkuk ettirilen Varlık Vergisi ilgili ülkelerin büyükelçiliklerinin baskı
yapması sonucu çok az bir kısmı tahsil edilebilmiştir. Almanların 4.2 milyon
lira değerindeki vergileri 3.2 milyon liraya; Amerikalıların 666 bin lira
değerindeki vergileri 411 bin liraya; Fransızların 2.859 bin lira değerindeki
vergileri 2.828 bin liraya; İngilizlerin 6.447 bin lira değerindeki vergileri
2.828 bin liraya; İtalyanların 23.645 TL değerindeki vergileri 18.143 liraya
ve Sovyetler Birliği'nin de 177 bin liraya değerindeki vergileri ise 67 bin
liraya indirilmiştir. Toplam 3.872 yabancı yükümlünün, ilk saptamaya göre,
79.500 bin liranın üzerinde Varlık Vergisi ödemesi gerekirken, bu miktar,
daha soma, 50.750 liraya indirilecektir. Ancak bu son rakamın da tamamı
tahsil edilememiştir. Bu rakam da % 36,13 oranında bir indirime uğramış ve
ancak 42.548 bin lira tahsil edilebilmiştir (Koçak, 2010:505).
Diğer yandan Almanya kendi vatandaşlarının sahip olduğu
işletmelerin Varlık Vergisini Ödenmesi için 5 milyon lira RM göndererek
onların varlıklarına el konulmasını önlemiştir (Glasneck, 166:271).
3. Varlık Vergisi Ödenmesine Yönelik Basın Yoluyla Kamuoyu
Oluşturma Çabaları
Başbakan Saraçoğlu, Varlık Vergisi konusunda basının desteğini
sağlamak amacı ile kanun meclisten çıkmadan önce ülkenin önde gelen
gazetelerinin başyazarları ile bir toplantı yaparak, kanunun çıkarılış
amaçlarını neler olduğu açıklamış ve gazetecilerden Verginin kamuoyu
tarafından benimsenmesi için kamuoyu oluşturmalarını istenmiştir. Kanunun
çıkışından sonra İstanbul basını, Varlık Vergisi listelerinin asılmasından
sonra yeni ve daha yoğun bir kampanya başlatmış ve bu verginin zamanında
ödemenin ne kadar önemli bir vatandaşlık görevi olduğu konusunda yayınlar'
yapmışlardır (Aktar, 1996:129).
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Verginin ihdasında ve uygulanması sürecinde basın desteğini
vermiştir. Verginin gerekliliği konusunda birçok makale gazetelerde
yayınlanırken, mükelleflerin vergilerini ödemeleri için âdete bir propaganda
aracı olarak görevlerini yerine getirmiştir.
Varlık Vergisrni ödeme süresi dolduktan sonra, Aşkale kafilelerinin
toparlanması ve haciz sonucu satış yolu ile tahsilatın başlaması sürecinde
basının katkısı daha net olarak ortaya çıkmaya başlamıştır. Hacizler ve
satışlarla ilgili haberler bütün ayrıntıları ile İstanbul basınında yer almaktadır
(Aktar, 1996:133).
Akşam Gazetesi 21 Ocak 1943
Varlık Vergisini ödemeyen mükellefler hakkında dünden itibaren
tahsili emval kanunun tatbikine başlanmıştır.
Defterdarlık, evvelki gün geç vakte kadar maliye tahsil şubelerine
müracaatla borcunu pek az yahut da hiç ödememiş olan en yüksek
miktardaki mükelleflerin isimlerini muhtevi listeyi hazırlamış ve dün
sabahtan itibaren şehrin muhtelif mıntıkalarındaki haciz ekipleri
faaliyete geçerek haciz muamelelerine başlamışlardır.
Haciz muamelesi, borçlu mükellefin deposu, antreposu, ev eşyası
vesairesi mühürlenerek yapılmıştır. Haczedilen malların kıymetlerinin
tespitine ve tahsili emval kanununa göre bunların açık artırma İle
satılığa çıkarılmasına ancak bugünden itibaren başlanacaktır. Dün
haczi yapılan borçlu mükelleflerin sayısı 47’dir. Bunlar iki yüz bin
liradan fazla vergi konulanlardır.
Bu 47 mükelleften bir kısmı vergisi hiç vermemiş, bir kısmı da tarh
edilen vergiye karşı pek az miktarda mesela ancak yüzde ayım ve
nihayet yüzde bir derecesinde ödeyerek kanunun kastettiği manada
“hüsnüniyet” göstermiş olanlardır.
Haklarında haciz muamelesi yapılan mükelleflerin listesi dün akşam
maliye teftiş heyeti reisi B. Şevket defterdar B.Faik tarafından vali ve
belediye reisi Doktor Lütfi Kırdar’a verilmiştir. B. Lütfi Kırdar’da bu
listedeki isimlere göre nezdine çağırdığı emniyet müdür vekili B.
Muzader Akalma talimat vermiştir. Bunların bir yere savuşmalarına
mal, para kaçırmalarına meydan verilmemiştir. __________
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3.1. Varlık Vergisi’ne Yönelik Olarak Yayınlanmış Köşe Yazıları
Varlık Vergisi’nin TBMM kabul edilmesiyle birlikte yazılı basın
Verginin halk tarafından kabul görmesi için gerekli kamuoyu desteğini
vermiş, özellikle gazetelerin başyazarları köşelerinde verginin önemini
okuyucularına farklı gerekçelerle açıklamışlarıdır. Örneğin Cumhuriyet
Gazetesi baş yazarlarına göre “Varlık Vergisi savaş yıllarının maddi
sıkıntılarını görmeyenlerin vatana karşı milli görev” olarak
nitelendirilmiştir. Cumhuriyet Gazetesi’nde yer alan makalede şu şekilde
açıklanmıştır (Cumhuriyet, 17 Aralık 1942): “Şu misallerin yanında Varlık
Vergisi, çok mütevazı, çok alçak gönüllü bir kanundur. Biz henüz dövüşe
girmedik, fakat her memleket gibi onun tesirleri altında kaldık, zararlarına
uğradık. Halkımızın büyük çokluğunu teşkil eden değişmez gelirli
vatandaşlar, İstihsalle istihlâk arasındaki zaruri denksizlikten fazla eziyet
çekti. Daha da çekecek. Milli varlığımız uğrunda hiç bir özveriden
kaçınmayan, her yoksulluğa tahammül eden bu memleketin fakir ve orta
halli evlatları yurt müdafaası yükünü omuzlarında taşırken, ufak bir azlığın
terlemeyecek kadar az yorulmasına yahut hiç yorulmasına, halta bunlardan
bazılarının halkın sırtına binip ona üstelik bir de kendini taşıtmaya
kalkmasına elbette müsaade edilemezdi, işte Varlık Vergisi, yurttaşların
sırtındaki özveri yükünü mümkün mertebe herkese bir ölçüde dağıtmak
azmiyle harekete geçen inkılapçı, ileri görüşlü, adalet düşüncelerine ve
millet vicdanına uygun bir kanundur. Onun şümulü içi ne girenlerden,
kendini cezaya çarpılmış yahut bir angarya yüklenmiş farzedenler çıkarsa,
büyük bir hata işlemiş olurlar. Varlık Vergisi bir ceza değil, bir vazifedir.
Her vazife gibi başarıldığı zaman yurda faydası dokunarak ve fert
ancak bu surede kendi kendine karşı bir değer kazanabilecektir. Fazla kazanç
insana yalnız maddî rahatlık vermez; ayni zamanda okuyup derinleşme, az
çok bilgi ve düşünce sahibi olma imkânlarım da verir. Bu temiz havayı
teneffüs eden insanların bu vatana karşı taşıdıkları borcu maddî bir ölçüye
nasıl sığdırabiliriz? ”
Ulus Gazetesi yazarlarından Turgut Aytuğ 22 Kasım 1942 tarihli
yazısında bu adaletin şu şekilde sağlandığı belirtmektedir: “İşte üç seneden
beri içinde bulunulan “iktisadi şartların darlığından doğan güçlükleri istismar
ederek yüksek kazançlar elde ettikleri halde kazançları ile mütenasip
derecede vergi vermeyenleri istihdaf eden ve içinde bulunduğumuz
fevkalade vaziyetin icap ettiği fedakârlığı bunları da kazanç ve kudretleriyle
mütenasip bir derecede iştirak ettirmek maksadıyla ‘servet ve kazanç
sahiplerinin’ servet ve kazançları üzerinden alınmak üzere 4305 sayılı
kanunla Varlık Vergisi adiyle bir mükellefiyet tesis
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edilmiştir. Bu vergi fedakârlıkta müsavat prensibine dayanmakta ve
bütün servet sahipleriyle bilcümle kazanç erbabını mükellef kılmaktadır.
Verginin ihdasındaki sebepler tedavüldeki para hacmini daraltmak yani
iktisadi dünyanın unuttuğu bir nevi deflasyon yapmak, ilerideki masraflara
bir karşılık temin etmek ve vatandaşlara amme masraflarına iştirakinde
adaleti temin etmektir
16 Aralık 1942 tarihli Yeni Asır Gazetesi’nde yer alan baş makalede
Varlık Vergisi, varlığın bir zekatı olduğu belirtmektedir (Yeni Asır Gazetesi,
18 Aralık 1942); “Varlık Vergisi, gerçekten bir varlık zekâtıdır. Bunu
ödeyenler bir taraftan vatandaşlık dayanışmasının icaplarına uymakta, diğer
taraftan kendi varlıklarını da en sağlam şekilde korumaktadırlar. İş
adamlarının ve zenginlerin ödevi, devletin bu tedbiriyle göz önünde tutulan
maksada yardım etmeğe devam etmektir. Bunu için de sermayelerini,
faaliyetlerini, varlıklarını her zamankinden ziyade iş sahasında tutmaları, bu
işlerde kolay kazançları değil, milli servetleri vergilendirecek teşebbüsleri
göz önünde bulundurmaları, istihsali artırmağa, piyasaya bolluk vermeğe
çalışmaları ve bu yolda çekingen olmamaları lâzımdır. ”
Akşam Gazetesi yazarlarından Necmettin Sadak (1942) ise özetle
Varlık Vergisi ile ilgili olarak görüşünü okuyucuları ile şu şekilde
paylaşmıştır; “Varlık Vergisinin hedefi bellidir. Hükümetin gayesi, küçük iş
sahibi vatandaşları yüklenemeyecekleri ağırlıklar altın ezmek değildir.
Varlık Vergisi, her şeyden önce türlü vatan borçlarının, şimdiye kadar
bunlardan kaçmış veyahut kurtulmuş olanlar arasında da paylaşılmasıdır.
Varlık Vergisi, bir zenginlik vergisidir. ”
İkdam Gazetesi yazarlarından Hayri Muhiddin (1942) göre Varlık
Vergisi şeref vergisidir çünkü: “Varlıklı vatandaşlar Varlık Vergisi
veriyorlar. Bu vergi birinci bakımda bir şeref vergisidir. İlan edilen listelere
göz gezdirdiğiniz zaman, kendi kendinize sorunuz: Bu listelerde, adınızın
bulunmaması mı size daha çok şeref verir, bulunması mı? Bir vatandaş bu
listelerde kendi adının bulunmamasından dolayı memnunluk duyabilir mi?
Kim, Varlık Vergisi veren vatandaşlara gıpta etmez? Bu gıpta duygusu,
sanılmamalıdır ki, sadece o kadar servet kazanabilmiş vatandaşlardan olmayı
isteyişimizden geliyor”.
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2.2. Mükelleflerin İş Alanlarına Gönderilmesinin Verginin
Ödenmesi Yönelik Olarak Bir Propaganda Aracı Olarak
Kullanılması
Varlık Vergisi’nin ödenmesi süresinde mükellefler üzerinde olumlu
propaganda yöntemleri de kullanılmıştır. Bu yöntemlerden birisi Varlık
Vergisi miktar olarak tahakkuk eden ve ödeyen mükelleflerin vergi hakkında
olumlu görüşlerini yayınlamak olmuştur. Örneğin 26 Aralık 1942 tarihli Son
Telgraf ve Cumhuriyet Gazetelerinde Varlık Vergisi mükelleflerinin
verginin konulma gerekçesine yönelik olumlu görüşleri yer almıştır. Söz
konusu haber şu şekildedir:
Son Telgraf Gazetesi, 26 Aralık 1942
En yüksek Varlık Vergisini Ödeyecek olanlar
Gazetemize ihtisaslarım anlatıyorlar. “Varlık Vergisi” mükellefleri bu
şeref vatan borcumu ödemekle .şevkle şitap etmektedirler. Ezcümle bu
vergiyi en dozla yekûn üzerinden verecek olan vatandaşlardan bazları
ile bu sabah konuştuk. İki milyon lira tarh olunan armatör Barzilay
Adnan şunları söyledi: Vatan hizmetinden kaçınmak aklımızın
geçmez. Şüphe yok ki, ödemeğe mecbur olduğumuz para, az bir para
değildir, Fakat, vatan davasında fertlere düşen vazifeleri ayrı olduğunu
bilenlerdeniz. Kimi, silâh omuzda hudutları bekler, kimi memleketimi
su veya bu hizmetinde bulunur, kimi de, sırası geldiği zaman, servetini
vatan uğruna seve seve feda etmek mevkiinde kalır. Bu sonuncu
vazife bir çak emsalimiz gibi bizim firmamızı da düşmüş oluyor. Bu
hizmete, ne kadar ağır olursa olsun seve seve katlanacağız __
Akşam Gazetesi, 2 Ocak 1943
Bazı mükellefler, namlarına tarh olunan Varlık Vergisi’nin tamamını
Maliye veznelerine yatırmaktadırlar. Karaköy Börekçi Fırını sahibi B.
1 Çeyrek de bunlar arasındadır. B. Hüseyin Çeyrek, dün kendisi ile
konuşan bir muharririmize şunları söylemiştir:
“Bir gazetenin yazdığına göre güya ben 300,000 liradan aşağı vergi
konulacağım tahmin etmemişim; listeye baktığım zaman da aynı
rakamı görmüşüm ve 300 bin lirayı Maliye veznesine sayarken, artık
yeter senin borcun 30.000 liradır; demişler ve üstünü iade etmişlerdir.
Karaköy Fırını için 37.500 lira, fırının Beyoğlu şubesi için 30.000 bin
lira vergi tarh edilmiş, iki verginin mecmuu 67.500 lirayı Beyoğlu
Maliye şubesine yatacak sandım ve bu para ile oraya gittim.
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30.000 lirasını aldılar. 37.500 lirayı da götürüp Galata Maliye
şubesine yatırdım demiştir. _________ ______

Varlık Vergisi’nin ödenme süresinin bitimi olan 1.1.1943 tarihinde
tahakkuk edilen verginin tahsilata oranı % 29’u, cezalı ödeme süresi sonunda
olan 25.2.1943 tarihinde % 57’si ve 15.3 1943 tarihinde ise % 51 ’i tahsil
edilmiştir. Mükelleflerini önemli bir bölümünün ikamet ettiği İstanbul ilinde
ise 1.1.1943 % 19’u, 25.2.1943 tarihinde % 41 ’i ve 15.3.1943 tarihinde ise
% 45’i tahsil edilmiştir (Treizième Rapport Annuel, 1943:291).
Varlık Vergisi’nin beklenen süre içerisinde önemli bir bölümünün
toplanamaması nedeniyle Maliye Bakanlığı bürokratları vergi kanunu
içerisinde yer alan müeyyideleri uygulamaya yönelmeye başlamaya
başlamışlardır. Diğer yandan bu sürecin başlanması konusunda basında
önemli destek vermiştir. Abidin Daver İkdam Gazetesinin 23 Ocak 1943
tarihli sayısında yer alan makalesinde bu konuya ilişkin görüşlerini şu
şekilde kaleme alır: İstanbul’da Varlık Vergisi mükelleflerinin bir kısmı, boş
bir ümide kapılarak şimdiye kadar vergi borçlarını ödemiyorlardı. Bu şehrin
zengin mükelleflerine tarh edilen 355 milyon lira olduğu halde, ödenen para
88 milyonu bile bulmamıştı... Bu memleket tarafından gösterilen
misafirperverlikten faydalanarak zengin oldukları halde ona karşı bu nazik
anda vazifelerini yapmamak için bütün şiddetiyle tatbik edilecektir... Onlar
bilhassa harbin başından beri bu yolu tutmamış olsalardı ‘ar yılı değil kar yılı
prensibine’ göre dört elle sarılmışlardı. İtalyanların meşhur mukaddes
'mukaddes hodgamlık [Kutsal Bencillik] ’ sözüne taş çıkartacak bir
hadgamlıkla yalnız kendi canlarını ve servetlerini düşünmemiş olsalardı, çok
değil biraz daha eksik kazanmağı gönül rızasıyla kabul etmiş bulunsalardı,
bugünkü vaziyete düşmezlerdi. Fakat paraya tapanlar, bir türlü bu vatana
karşı olan vazifelerini anlayamadılar; fedakârlık borcunu ödemeği
düşünmediler. Kendilerine gösterilen kolaylıklardan da istifade etmek
istemediler.
Şimdi kanunun demir eli yakalarına yapışmıştır. Gönül rızasıyla
vermeğe bir türlü kıyamadıklarını kanun onlardan almağa başlamıştır. ”
Varlık Vergisi’nin % l’lik cezalı ödeme sürecinin bitmesiyle birlikte,
Varlık Vergisi’ni ödemeyen mükelleflerin ödemelerinin hızlandırılması
amacıyla basın aracılığıyla propaganda başlamıştır. Öncelikle vergi borcunu
ödemeyen 5 bin kişinin listelerinin hazır olduğu ve hemen çalışma
kamplarına gönderileceklerine yönelik haberleri gazetelerde yer almıştır.
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Vakit Gazetesi, 14 Ocak 1943.
İlk Grup Yakında Sevk Ediliyor.

Beş Bin Kişilik İlk Parti Hasankale’ye Gönderilecek.
Diğer bazı yerlerde de talimatname esaslarına uyularak evvelâ şevki
icap eden mükelleflerin listeleri tanzim edilmeye başlanmıştır. Nafla
Vekaleti ilk parti olarak beşlin kişinin çalışabilmesini temin için
hazırlıklarını bildirmiştir. İlk gurup Hasankale Erzurum-Erzincan yolu
üzerinde vazife görecektir. Bu gurubun on gün sonra şevkine
başlanacağı bildirilmektedir.
Varlık Vergisi’nin ödeme süresinin bitmesi ve % 2’lik ikinci cezalı
ödemesi süresinin bitimiyle birlikte verginin ödenmesini hızlandırmak
amacıyla propaganda amaçlı yayınlar başlamıştır. Bu propagandanın
temelinde vergisi ödemeyenlerin çalışma kamplarına gönderileceği ve
bu kamplardaki çalışma koşulların zorluğu temel konu edinilmiştir.

Cumhuriyet Gazetesi, 22 Ocak 1943.
100 Bin İşçiye İhtiyaç Var.
Nafıa Vekâleti Varlık Vergisini ödemeyen mükelleflerin
çalıştırılacakları yerleri tespit etmiştir. Mükellefler, vilâyet tefrik
edilmeksizin umumî olarak Kars - Sivas yolunda çalıştırılacaklardır.
İskân, iaşe ve mevsime göre çalışma imkânlarım yerlerinde tespit ve
sevk işlerini tanzim etmek üzere Nafıa Vekâleti tarafından bu
mıntıkaya bir heyet gönderilmiş ve ilk tevzi merkezlerinde Nafıa
büroları teşkil edilmiştir.
Mükellefler ilk tevzi merkezlerine zabıta nezareti altında sevk
edilecek ve oradaki Nafıa bürolarına teslim olunacaklardır. Zabıta,
teslim ettiği her mükellef hakkında mâliyenin verdiği cetvellere yazılı
malûmatı da Nafıa bürolarına tevdi edecektir.
İlk kafileler Aşkale’ye gönderilecektir. Oradaki yol işleri için lüzumlu
miktarda mükellef Aşkale’de toplandıktan sonra Erzurum’a, daha
sonra Erzincan’a sevkİyat yapılacaktır. Sivas – Kars yolu 100 bin
işçiye ihtiyaç gösterdiğinden esasen yekûnları bu miktarı
doldurmayacağı anlaşılan mükelleflerin başka bir nafıa işinde
çalıştırılmalarına lüzum kalmayacaktır. Varlık Vergisi borcuna
mukabil hiç bir tediyede bulunmamış olanlarla vergisini kısmen
ödemekle beraber haciz kabil mallarını kaçırmış olanlar ilk sevk
edilecek kafileleri teşkil edecektir. ______________________

Savaş Maliyesi Uygulaması: Varlık Vergisi
Son Posta Gazetesi, 22 Ocak 1943,
Sevk Edilecek Varlık Vergisi Mükellefi 10 Bin Kişiyi Bulacaktır:
“Varlık Vergisi ödemeyenler yakında kafile halinde Aşkale’ye
gönderilecekler, oradan çalınma yerlerime gideceklerdir. Bir
komisyon birinci kafileye dâhil olacaktan teşkil etmektedir. Yurdun
her tarafından sevk edilecek olan birinci parti 10 bin kişiyi
bulacaktır”.
27 Ocak 1943 tarihinde İstanbul’dan Aşkale’ye ilk mükellef grubu
gönderilmiştir. Bu grubun gönderilmesi basının birinci gündem
maddesi olmuştur. 28 Ocak 1943 tarihli Son Posta Gazetesi, kamplara
gönderilen Varlık Vergisi mükelleflerine ilişkin haberi ilk sayfada
vermiştir. Haberin yer aldığı birinci sayfada mükelleflere ilişkin şu
bilgi okuyuculara sunulmuştur:

Son Posta Gazetesi, 28 Ocak 1943.
“Aşkale yolcuları tıbkı Uludağ seyahatine çıkar gibi giyinmişlerdi.
Ayaklarında golf pantolonları gözlerinde kar gözlükleri vardı”
Haberin devamının yer aldığı iç sayfalarda ise; “Aşkale yolcuları saat
19.30 da Haydarpaşa istasyonunun yan kapısından önlerinde bir polis
memuru okluğu halde göründüler. “Hepsi golf pantolonlar giymişler,
ayaklarına çizmeler geçirmişlerdi. Başlarında seyahat kasketleri,
gözlerinde kar gözlükleri vardı. Sanki Uludağ'a kayak sporu yapmağa
gidiyorlardı.
Mevcutlu olarak geldiklerin den sayılarak irene bindiler. Zeytinyağı
taciri Yorgi kafilenin babını teşkil ediyordu. Kafilenin sonuncu
manifaturacı Kazesi idi. Trene girince vagonun penceresine çıktılar.
Orada teşyie gelenlerle görüştüler. İçlerinden en şeni Kazes, en ciddisi
Sekip Adut. Yolculardan biri resmini çekmiye çalışan gazete
fotoğrafçılarına mâni olmaya kalkılan kızım paylıyor.
Yolcu uğurlarken duyulan mut ad mükâlemeler...Bir pencereden ikinci
plânda kalan bir yolcunun sesi duyuluyor:
— Kuzum mösyö Alber para işini çabuk hallet. Celki Ankara ’dan
dönerim.
Avukat Gat Franko karışma sesleniyor:
— Ceketimi yolla... Her ay yiyeceğimi ve bilhassa şarabım
göndermeyi unutma
Kamplara gönderilen ikinci kafileye yönelik olarak yapılan haberlerde
yine mükellefler karşı yürütülen bir propaganda söz konusudur. Söz
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konusu haberin ayrıntılarında mükellefleri Aşkale’ye göndermeye
gelen yakınları hakkında şu bilgiler verilmektedir:
Son Posta Gazetesi, 13 Şubat 1943.
Uğurlayıcılar aracında bulunan ve ekseriyeti teşkil eden kürk mantolu
şık giyinmiş genç bayanlar da suiniyet sahibi yolcularına paket, paket,
fundanlar, şişe şişe losyonlar hediye etmişlerdir.

Metinde görüldüğü gibi mükelleflerin çok rahat oldukları verilirken,
mükelleflerin tutuklanmadan önce Uludağ tatiline gittikleri ve zenginlerin
sporu olarak kabul edilen golf oynadıkları İzlenimi verilmektedir. Böylelikle
okuyucu gözünde bu kişilerin zengin sınıf mensubu oldukları algısı
oluşturulmaya çalışılmıştır. Söz konusu algı ile bu kişiler üzerinde Varlık
Vergisi mükellefiyeti iğinin getirilmesinin doğru ve adaletli bir davranış
olduğu gösterilmeye çalışılmıştır.
Ayrıca mükelleflerin Aşkale’ye gönderilme süreçlerinin basında yer
alması vergilerini ödemeyen mükelleflerin ödeme süreçlerinin
hızlandırmasına ve ödemeleri yapmaları yönünde etkili olmuştur.
Aşkale’ye sevk edilen mükelleflerle ilgili olarak da basında
mükelleflerin çalışma alanlarındaki yaşam şartları ve faaliyetlerine ilişkin
olarak gazetelerde çok sayıda haberler yer almıştır.
Örneğin 2 Şubat 1943 tarihli Halkın Sesi Gazetesi’nde yer alan bir
haber şu şekildedir: “Erzurum ’dan bildirildiğine göre Varlık Vergisini
ödemedikleri için İstanbul’dan gönderilen 32 kişilik kafile Erzurum'da nafıa
fen memurlarına teslim edilmiştir. Bunlar jandarma nezaretinde Aşkale’ye,
oradan sıfırın altında 15 derece soğukta Pınarkaban köyüne
gönderilmişlerdir. Borçlu mükellefler Kopdağı eteğinde deniz yüzünden
1721 metre yükseklikte kâin olan ve etrafında bir buçuk metre kar bulunan
köyde geceyi şilteler üzerinde geçirmişler, Dün sabah saat yedi buçukta işe
başlamışlardır”.
Söz konusu haberde vergi ödenmesinde suiistimal edenlerinde benzer
bir kaderle beklediği algısı oluşturulmaktadır.
Diğer yandan söz konusu gerçeğe aykırı ve abartılı haberler
mükelleflerin üzerinde bir baskı oluşturması şüphesiz mümkündür. Ancak
söz konusu haberlerin birçoğu ‘Varlık Vergisi’ uygulamasının azınlıklar
üzerinde uygulanan baskı politikaları olarak değerlendiren birçok kimse için
bir kaynaklık teşkil etmektedir.
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Clark (1984) Varlık Vergisini borçlarını ödemeyen mükelleflerin
gönderildiği Aşkale çalışma kampındaki günlük yaşamlarını yer aldığı
haberleri hakkında mükelleflerin üzerindeki etkisini şu şekilde belirtmiştir:
“Bu kişilerin önemli bir bölümü toplandı ve özeli bir trene konularak Doğu
Anadolu ’ya gönderildi.
Gidecekleri yer, Erzurum ’un batısındaki, Türkiye ’de derin karları,
vahşi kurtları, ulaşılmazlığı ve diğer zorluklarıyla ünlü yüksek Aşkale’deki
bir çalışma kampıydı. Burası, rahatına düşkün kentlilerin Türk Sibiryası’
olarak düşündükleri bir yerdi, çok azı orada bulunmuştu veya gitmeyi
düşündü. Gerçekte 1400 kadar sürgün içiş Aşkale'de yaşam sertten çök sıkıcı
oldu. Zaman çoğunlukla konuşmakla ve kâğıt oynamakla geçiyordu. Hemen
hiç bir insanlık dışı muameleyle söz konusu olmadı; buna karşılık gazeteler
karların içinde ellerinde küreklerle ile çevrelerine hiç de uymayan iri kıyım
tüccarların muhafızlarla sarılı fotoğraflarına çok yer verdiler. Yaşadıkları
yerlerde İstanbul, İzmir ve Bursa’da bu propaganda çok etkili oldu fotoğraf
lafına çok yer verdiler. Yaşadıkları yerlerde, İstanbul, İzmir ve Bursa'da bu
propaganda çok etkili oldu. ” (Clark, 1984:34).
Çalışma kamplarına gönderilmesi planlanan pek çok mükellef daha
kampa gitmeden bazıları ise kampa katıldıktan hemen sonra yüksek
derecedeki borçlarını ödemişlerdir. Bazıları daha İstanbul’daki ilk toplanma
yeri olan Moda’da vergi borçlarını ödemişlerdir (Moda kampında bulunan
39 mükelleften Moiz ve Leon Taranto 875 bin lira olan borçlarını
ödediklerinden serbest bırakılmışlardır (Cumhuriyet Gazetesi, 28 Ocak
1943).
Çalışma alanlarına sevk edilmek üzere toplama merkezine getirilen
yükümlü 2.057 kişi olup, 579 kişi sevk listelerinde isimleri yer almış, fakat
şevkten önce vergilerini ödemişler, 57 mükellef kampta ödemiş, 21 mükellef
ise kamptan sonra vergi borcunu ödemiştir (Ökte, 1951:157).
Bu konuya ilişkin olarak Cumhuriyet Gazetesinin 1 Şubat 1943 tarihli
bir haberde örnekler söz konusudur:
Cumhuriyet Gazetesi, 1 Şubat 1943.
“Varlık Vergisi mükelleflerinden olup vergiyi vermedikleri için
Aşkale ye sevkedilmek üzere yakalananlardan beş kişi; borçlarını
ödemeğe teşebbüsle bu hususta hüsnüniyetle hareket ettikleri
kanaatini uyandırmışlardı. Ve haklarında bu kanaat edinildiğinden, 32
kişilik ilk kafileye katılarak yola çıkarılmamışlar, neticeye kadar
Moda kampında alıkonulmuşlardı. Bunlardan manifatura taciri Mikâil
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hemen serbest bırakılmıştır__

3. Savaşın Koşullarının Varlık Vergisi Üzerindeki Etkisi
Almanya'nın savaşa girmesi ile birlikte Türkiye, İngiltere ve Fransa ile
yapmış olduğu üçlü ittifak şatlarını uygulamayarak 14 Haziran 1940'da
tarafsızlığını ilan etmiştir. Antlaşma gereği müttefikler Türkiye'ye vermeleri
gereken askeri destek kapsamında lojistik desteği vermemişlerdir.
Savaşa girerse Almanya ve Rusya ile karşı karşıya kalacağım öngören
Türk idareciler antlaşmanın 2 sayılı protokolünü gerekçe göstererek savaşa
girmeme kararma varmıştır. II. Dünya Savaşını Türk idarecileri Avrupa’nın
çatışmasının bir ürünü olarak görmüş ve Türkiye'yi bu kanlı savaştan uzak
tutmaya önem vermiştir. Bu durum bir bakıma Alman tehlikesini de uzakta
tutmanın anahtarı rolündeydi. Türkiye bu süreçte her iki tarafın tehlikesinden
kendini uzak tutabilmek için bıçak sırtı bir süreci yönetmek zorunda
kalmıştır. Taraf olması ise geleceğin belirsiz olduğu bir ortamda yine büyük
riskler alması sonucunu doğurabilecekti (Yalçın, 2012:317).
Diğer yandan ithalat ve ihracatında Almanya'nın toplam payı yaklaşık
olarak % 50'yi geçen Türkiye için, ekonomik bakımdan Almanya'ya ve
kısmen de diğer Orta Avrupa ülkelerine bağımlılık ciddi bir sorundu. Daha
savaşın başladığı gün, ekonomik bakımdan bağımlı olduğu Almanya ile
siyasal bakımdan daha yakın olduğu müttefikler arasında kalan Türkiye'nin
çok zorlu ekonomik sorunlarla karşı karşıya kalacağı hemen anlaşılıyordu.
Türkiye'nin yeni müttefikleri olan Batılı devletler İse, bu boşluğu kısa
zamanda doldurma olanağına sahip değillerdi. Diğer yandan, Almanya ile
nispeten istikrarlı bir kara ve demiryolu ticareti sürdürebilen Türkiye, Batılı
devletlerle ticaretinde aynı olanaktan yoksundu. Türkiye ile Batılı
müttefikler arasındaki ulaşım yalnızca Akdeniz üzerinden denizyolu ile
mümkündü. Ancak savaş zamanında bu yol güvenli sayılamazdı (Koçak,
2010:368).
Dolayısıyla ülkemizin savaş sürecinde Almanların gerilemesine kadar
ekonomisi sürdürmek için Almanlarla işbirliği yapmak zorundaydı ve bu
nedenle belki de bazı siyasi talepleri de yerine getirmiş gibi davranmak
zorundaydı. Hiç kuşkusuz verginin ortaya çıkmasında doğrudan bir Alman
ve faşist baskı veya etki olmamıştır. Fakat Kuruluş Savaşı sonrası Türk
insanını içinde bulunduğu aşağılık duygusundan kurtarmak için yapılan
Türkçü telkinlerle yetişen o zamanki bürokrat kadronun, Hükümetin
Alınanlara işbirliği için biraz serbest bıraktığı Nazi propagandasının baş
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teması olan ırkçılığın etkisi altında da kalarak ve bu arada azınlıkların haksız
kârlarına karşı tepki duyarak bu kişilere daha fazla yüklenmiş olduğu da
kuşku götürmez (Oran, 1969:244).
CHP milletvekillerinden Ahmet Barutçu tarafından yayınlanan “Siyasi
Hatıralarım” adlı kitapta Varlık Vergisi Tasarısının CHP Meclis
Grubu’ndaki görüşmeleri sırasında kanun hakkında bir konuşma yapan
Başbakan Şükrü Saraçoğlu’nun "Bu kanun aynı zamanda bir devrim
kanunudur. Bize ekonomik bağımsızlığımızı kazandıracak bir fırsat
karşısındayız. Piyasamıza egemen olan yabancıları böylece ortadan
kaldıracak, Türk Piyasasını Türklerin eline vereceğiz (Barutçu, 1977:267).
İfadesini kullandığını belirmektedir. Ahmet Barutçu’nun anı kitabı dışında,
Başbakanın tarafından verginin esas amacının “sermayenin Türkleştirilmesi”
ifadesine yönelik olarak yapıldığına ilişkin olarak başka bir kanıt yoktur.
Ancak bu ifade birçok çalışmada Varlık Vergisi’nin azınlık karşıtı bir
uygulama olduğunun bir kanıtı olarak kullanılmıştır.
Aktar göre Varlık Vergisi azınlık karşıtı bir politikanın ürünüdür.
Çünkü: “İkinci Dünya Savaşı yıllarında, 11 Kasım 1942 günü TBMM’de
görüşülerek kabul edilen 4304 sayılı Varlık Vergisi Kanunu sadece iktisadi
değil; siyasi ve kültürel açılardan da önemli bir uygulama olarak göze
çarpar. Varlık Vergisi uygulaması, esas olarak, kanunun hazırlamşı;
TBMM'de kabulü; o dönemin yayın organlarında desteklenmesi; kimin ne
kadar vergi ödeyeceğini tespit eden komisyonların çalışma biçimleri; vergi
mükelleflerinin isimlerinin ve vergi miktarının ilân edilmesi; en fazla bir ay
ile sınırlandırılmış ödeme süresi; bu süre içinde vergi borcunu
ödeyemeyenlerin mallarının haczedilerek icra yolu ile satışı ve bütün bunlara
rağmen vergi borcunu ödeyemeyen mükelleflere borçlarım; ‘bedenen
çalıştırarak ödetmek’ amacıyla çalışma kamplarına gönderilmeleri gibi alt
süreçler içerir. Bu aşamalar bir bütünlük içinde ele alındığında, Varlık
Vergisi Kanunu Tek Parti Döneminde birçok kez karşımıza çıkan ‘azınlık
karşıtı ’ politikalara örnek olarak gösterilebilir (Aktar, 1996:97)”. Tezel’de
benzer bir şekilde: “verginin uygulanış biçimi resmen açılanmasa da,
hükümetin asıl amacının, İstanbul ve İzmir ’deki yerli gayrimüslim tacir ve
sanayicilerin Türkiye ekonomisindeki güçlerini kırmak ve Müslüman-Türk
işadamlarına özellikle dış ticaret sektöründeki yer sağlamak olduğunu açığa
çıkardı.
Vergi matrahlarının takdir edilmesi ve vergi tarh işlemleri sorumsuz
bir keyfilik içinde sürdürüldü. Bu işlemlerde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
olan Rum, Ermeni ve Yahudiler çok farklı ölçütler uygulandığı”
görüşündedir (Tezel, 1996: 262). Clark’ ise; “gayrimüslimlere uygulanandan
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daha düşük oranda vergilendirilmesiyle, savaş dönemi vurgunculuğuna
duyulan kamusal tepki resmî yoldan, gayrimüslimlerin birkaç yüzyıldan beri
süren ticari üstünlüklerine duyulan özel tepkilerin” gayri resmi bir biçimde
yatıştırılması olarak değerlendirmektedir (Clark, 1984:29).
Varlık Vergisi Almanların, Avrupa Kıtasının önemli bir kısmını işgal
ettiği ve Sovyetler Birliği girdiği savaşta başarılı olduğu dönemde uygulama
konulduğu ve yine Rusların Alman ilerlemesini durdurduğu ve gerilediği
dönemlerde ise yürürlükten kaldırılması kamuoyunda, verginin Almanların
baskısı sonucunda özellikle Yahudilere uygulandığı konusunda bir diğer
görüş vardır.
Ancak bu görüşün tam tersine Türkiye’nin Almanya’nın siyasi
baskıları sonucu Yahudilere ülkede baskı yapılıyor görünümü vermek için,
Yahudilerden Varlık Vergisi alındığı ve borçlarını ödeyemeyen özellikle
Yahudi mükellefleri çalışma kamplarına esasında göstermelik bir şekilde
bulundukları iddiası da söz konusudur.
Naziler Yunanistan’ı işgal etmiş, Türk sınırına kadar dayanmışlardı.
Böyle bir hengamede Türkiye’nin oynamaya çalıştığı politikayı bazı
Yahudiler yanlış anlamışlardır. Örneğin bunlardan biri “Varlık Vergisi”
sebebiyle Musevilerin Aşkale’ye gönderilme olayıdır. Aslında işin iç yüzü bu
değildir. Türkiye burada ince bir politika uygulamıştır. Amaç gözü dönmüş
Almanya ile muhtemel bir savaşı Önlemek ve gizlice dışarıdan gelecek
Yahudilere de yardımcı olabilmekti. Aşkale sürgününün içyüzü bambaşkadır.
Yahudi Türk vatandaşı Josef Bencuya, bakın bu gerçeği nasıl anlatıyor:
“Ben babamdan defalarca dinledim. Biz beş yüz senedir Türkiye’de
yaşıyoruz. İspanya ’dan gelenlerdeniz. Babam bize şunları anlatmıştı: Türk
hükümeti Hitler ’in baskısından kurtulmak için Musevi kökenli
vatandaşlarını Aşkale’ye göndermiştir. Varlık Vergisi işin göstermelik
tarafıdır. Çünkü Aşkale ’ye sadece Varlık Vergisi verebilecek varlıklı
Yahudiler değil varlıkları olmayanlar da gönderilmiştir. Varlık Vergisi
verenler de gönderilmiştir. Yahudilerin yaşlıları ve kadınları dışındakiler
buraya gönderilmiştir. Yaşlılara da tembih edilmiştir ki fazla dışarıda
dolaşmasınlar, mümkün olduğunca evde otursunlar diye. Türkiye ’ye
vurmaktan vazgeçen Hitler o zaman Türkiye ’den şu istekte bulunuyordu:
Türkler Yahudileri fırınlarda yaksınlar. Hatta bir ara fırınların Türkiye ’ye
gönderilmesi gündeme gelmiş, ancak Türkiye biz hallederiz deyince bu defa
fırınların krokileri Almanlar tarafından gönderilmiştir. Bu baskı karşısında
İsmet Paşa ve Fevzi Çakmak Aşkale sürgününü icat ederek bu baskıdan bir
süre de olsa kurtulmayı planlamışlardır. Aşkale’deki bu kampta ibadet
yerleri mevcuttu. Kütüphane ve benzeri hizmetlerden yararlanılıyordu.
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Babam kampın komutanını anlata anlata bitiremezdi. Albayın her zaman
kapısı açıktı. Herkes çok rahatlıkla görüşebiliyordu. Hitler tehlikesi ne
zaman bitti, kamp yeri de bitti ve herkes geri döndü. Hitler ’e yapılan bu
oyun öyle güzel oynanmış ki, bazen şehirde Yahudi Türk vatandaşları
gezdirilmiş ve hatta bir defa da dumanlar tüttürülmüş kamp yerinden. Sanki
fırınlar tüttürülmüş gibi. Bu hadise tamamen Türk devletinin Türk vatandaşı
olan Yahudileri korumak ve Hitler’in baskısından kurtarmak içindi. ” (Reca,
2014:1).
1992’de Heybeliada’da düzenlenen 500. yıl kutlama etkinlikleri
çerçevesindeki konferansa ve buradan Prof Dr. Stanford Shaw'un yaptığı
aktarımlara bakmakta yarar vardır. Stanford Shaw yaptığı bir mülakatta şu
yorumlan duymuş ve aktarmıştır (Öztürk:2013:161): "Bizler vatansever
Türklerdik, ödememiz gerekeni memnuniyetle ödedik, herkes acı çekmeyi
bekliyordu. Ancak daha fazla ödememizi istediler ama hiç paramız
kalmamıştı. Diğer yandan Naziler hükümetin bizleri katletmesini veya onlara
teslim etmesini bekliyordu ancak bunu yapmadılar. Yunanistan ve
Avrupa’daki kardeşlerimizin çoğunluğunun aksine hayatta kaldık”.
İkinci Dünya Savaşı sırasında yaşanan bir çok olay ülkemizde
Yahudailere karşı bir ırkçı tutum olarak nitelendirilmiştir. Ancak ülkemiz
İkinci Dünya Savaşı sırasında yaklaşık 30 bin Yahudi, 40 gemiyle aralıklı
olarak Balkanlardan yola çıkarak, Boğazlardan geçip Filistin’e ulaşmasını
sağlamış, bazı Türk gemileri de gizlice Yahudileri kurtarmaya çalışmıştır.
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
TBMM’de 17 Mart 1943 tarihinde yeni kurulan İkinci Saraçoğlu
Hükümeti’nin programım okuyan Başbakan Şükrü Saraçoğlu Varlık
Vergisi’nin mali sonuçlarını bir başarı olarak değerlendirmiştir. Saraçoğlu
Varlık Vergisi’nin mali sonuçlarını şu şekilde açıklamıştır:
“Arkadaşlar. Bir taraftan ordunun her gün artan yüksek masraflarının
ne vakit hitam bulacağının belli olmaması, diğer taraftan da Merkez,
Bankası’mn yükselen emisyon miktarı, hep bir arada göz önüne getirilecek
olursa hükümetin ne kadar sert bir darlıkla karşı karşıya kaldığı anlaşılır. İşte
bu darlık karşısında çalıştık, çabaladık ve tesirli bir tedbir bulduk.
Varlık Vergisi: Bu vergi bugüne kadar hâzineye 225 milyon Ura
verdi. Bu vergi sayesinde ufuktaki bulutlar dağıldı. Bu vergi sayesinde
mâliyemiz genişledi. Hesapsız ve zararlı sarf olunan birçok para yerinde
olarak, pazardan çıkarıldı.
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Emisyon miktarı arttırılmadı. Hatta bu miktar 767 milyondan 720
milyona düştüğü gibi Merkez Bankamız mühim kısmı son aylarda olmak
üzere 35 ton da altın aldı. Bununla Merkez Bankası ndaki altınlar bildiğimiz
altınlardan 15 milyona varmıştır. Dikkatinizi celp ederim. Banka bunlardan
maada son birkaç ay içinde 12 milyon İngiliz lirası biriktirdi.
Böylece Türk parası hiçbir zaman bu kadar sağlam olmadı ve böylece
paramız çok memlekette gıpta uyandıracak bir duruma yükseldi Dünya
muharebesi dördüncü yılını yaşarken bu vasiyette bulunmanın çok
memnuniyet verici olduğunda şüphe edilemez (Başbakan Şükrü Saraçoğlu,
18 Mart 1943, Tasvir-i Efkâr)”.
1942 yılında tarh edilen Varlık Vergisi 463 milyon TL’yi buldu.
Bunun 318 milyonu 1942 ve 1943 yıllarında toplandı. 1943 yılının genel
bütçe gelirlerinin yaklaşık % 30'unu oluşturan Varlık Vergisi'nin gelir
sağlama amacını başarıyla gerçekleştirdiği görülmektedir (Tezel, 1986, 369).
Varlık Vergisini, Gayrimüslimler 166 milyon lira, Müslümanlar 115
milyon lira, yabancılar da 33 milyon lira vergi ödemişlerdir. Böylece,
makbuz karşılığı tahsil edilen, yaklaşık 315 milyon liranın, % 53’ünü
Gayrimüslimler, % 36,5'unu Müslümanlar ve % 10,5’unu da yerleşik
yabancılar ödemişlerdir. Bütün verginin yarısının yalnız 4.000 mükellef
tarafından ödenmiştir (Koçak, 2010:518).
Diğer yandan Varlık Vergisi Komisyonlarına dönemin tek partisi olan
CHP siyasetçilerinin etkilemesi söz konusudur. CHP örgütlerinin sundukları
raporlarda etkili olduğundan CHP ile ilgili kişiler en alt düzeyde
vergilendirilmiş veya vergilendirilmemiştir. Örneğin Mersin Ticaret Odası,
Belediye ve CHP fahri azası olan S.Ş.Î. şarap, peynir ve soğuk hava deposu
işiyle meşgul olan, 1.sınıfa mensup, 30.000 TL sermaye sahibi olmasına
rağmen kendisinin ödemekle yükümlü olduğu vergi yaptığı iş ve
sermayesiyle orantılı \olmayacak şekilde 1.000 lira olarak belirlenmiştir.
CHP'nin Mersin İhsaniye Mahallesi Ocak Azası olan H.Ç. toptan portakal,
limon, sebze işiyle uğraşan, 1938 yılında 5.000 lira sermayeye sahip bir
mükelleftir. Ödemesi gereken vergi 600 TL'dır. CHP’nin Mersin İhsaniye
Ocağı Fahri azası olan, H.A. perakende kasaplık yapan, 1931 yılında
sermayesi 4.000 lira olan bir esnaf olmasına rağmen, Varlık Vergisi
ödememiştir. İlgi çeken bir diğer nokta da, milletvekilleri vergi oranlarını
değiştirebilmek için büyük çaba sarf etmişlerdir (Alpsoy, 2001:121-122).
Varlık Vergisi uygulaması esasına “savaş rantının” bölüşüm
mücadelesidir. Bürokratlar, yazarların ve siyasetçilerin oluşturduğu birliğe
karşı, savaş döneminde aşırı kazanç elde eden iş adamları yer almış ve
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devletle bu iş adamları arasında tam bir savaş rantını paylaşma mücadelesi
yaşanmıştır.
Maliye bürokratları ve Varlık Vergisi Komisyon üyeleri büyük bir
hırsla ele geçirdikleri fırsatlardan yararlanarak daha fazla vergi toplama
yarışına girerken, mükelleflerin bir kısmı ise vergisini ödememek için
mücadele etmiştir. Ancak bu süreçte bazı iyi niyetli mükellefler neredeyse
tüm servetlerini kaybetmişlerdir.
Savaş harcamalarının fınansım karşılamak ve savaşın yükünü adaletli
bir şekilde dağıtılması gayesiyle uygulamaya konulan Varlık Vergisi iktisadi
ve sosyal etkisinin devam ettiği süreçte ilk etapta devlet veya onu yönetenler
galip gelmişse de belirli bir dönem sonrası kaybeden taraf bürokratlar,
siyasetçilerin oluşturduğu birlik olmuştur.
Varlık Vergisi uygulamasının İstanbul ticaret burjuvazisi içinde
egemen konumda olan gayrimüslimleri biçtiğini ve bu hasada rağmen
piyasada ayakta kalmaya devam edenlerin artık eskisi gibi büyüyemediğini
söylemek pek mübalağalı olmaz (Aktar, 1996:144). Diğer yandan savaş
soması Türkiye’sinin [ekonomiyi] gitgide daha çok millileştirmeye eğilimli
olan hızlandırılmış bir devlet kapitalizmini benimsemesi Türkiye
Yahudilerinin ekonomik hayat üzerindeki etkilerinin azalmasına yol
açmıştır. Türk hükümetinin devletçi bir kapitalist ekonomiye yönelme
eğilimi arttıkça, Türk Yahudilerindeki göç eğilimi de artmaktadır (Bali,
2001:173-183).
Varlık Vergisi’nin uzun dönemli etkisi iş hayatındaki güveni
zedelemesiydi. Bu vergi somasında Hristiyan ve Musevi iş adamları yatırım
yapma konusunda çekimser davrandılar ve çoğu Türkiye'den ayrıldı (Çoşar,
2003:16). Bürokrat kökenli yönetici kadro, Varlık Vergisi ile toplumdaki
varlıklı çevrelerle ilişkilerini önemli ölçüde zedelemiş oldu. Bu verginin
uygulamasında bazı Türkler çok karlı çıkmış olsalar da, verginin estirdiği
kasırga zengin Müslüman-Türklerde ürküttü (Tezel, 1996:263). İlk olarak,
azınlıklarla ortaklıkları bulunan Müslüman girişimcilerin ciddi sorunları
olmuştu. İkincisi, verginin etkisiyle ortaya çıkan piyasa durgunluğu tüm
işadamlarını olumsuz yönde etkilemekteydi (Buğra, 1997:169). İzmir'de
Varlık Vergisi başarı ile uygulanmasına rağmen, İstanbul'dan sonra İzmir'de
de ticari hayatta bir hayli ürküntü meydana getirdi. Öyle ki İzmir'de dış alım
ve satım yapan firmaların yarıya yakını yabancıların eline geçti. Bunun
yanında İzmir’in nüfus yapısında da etkili oldu (Güçlü, 1998:182).
Diğer taraftan İş Dünyasının uzun dönemli olarak yatırım kararlarında
ve sermayenin sahipliğinin değişimine neden olduğu söylemek doğrudur.
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Ama kısa dönemde Varlık Vergisinden beklenilen ihtikârın ve karaborsanın
önlenmesi yönelik beklenti gerçekleşememiştir. Bu konuya ilişkin olarak
dönemin Valisi Vali Lütfi Kırdar’m dün gazetelerde çıkan beyanatını şu
şekildeydi:"... okuyanlar mühim bir ahlak meselesi karşısında kaldığımızı ve
bu mevzu üzerinde derin derin düşünmek mecburiyetinde olduğumuzu
anlaşmışlardır. İstanbul halkından tam 40 bin kişi evet yanlış anlaşılmasın
tam 40 bin kişi altı ay zarfında ihtikâr ve Belediye Nizamatına aykırı hareket
etmekten, karışık mal satmak ve sairden cezalandırılmıştır. Bu 40 bin
rakamı, 80 kişiden ibaret olan mahdut belediye zabıtasının yakaladıklarıdır.
” Sonuç olarak birçok Varlık Vergisi mükellefi ödemiş oldukları vergiyi kısa
sürede karaborsa ve ihtikâr yaparak geri kazanmışlardı (Tasvir-i Efkâr
Gazetesi, 18 Eylül 1943).
Varlık Vergisi tüm illerde ve hemen hemen büyük tüm ilçelerde
kurulan Varlık Vergisi Komisyonları’nın ve uygulacı bürokratlarının
tutumları farklı farklı olmuştur. Bu farklılık vergi matrahının belirlenmesi,
borçlu mükelleflerin mallarını haciz ve çalışma kamplarına gönderilme
sürelerinde çok belirgin olmuştur. İstanbul’da vergisini ödemeyen
mükelleflerin vergi ödeme süresi bittikten birkaç gün soma çalışma
kamplarına gönderilmesine rağmen bazı illerden çok az sayıda mükellef ve
İstanbul’daki mükelleflere göre daha geç bir zamanda çalışma kamplarına
gönderilmiştir.
Örneğin İzmir Defterdarlığının önerisi ve Valinin tasdiki ile Emniyet
Müdürlüğü borcunu ödemeyen mükellefleri tutuklayarak, peyderpey
Tepecik'teki toplama kampına sevk etmeye başladı. İzmir'de kamp ve iş
merkezine sevk işlemi biraz geç olarak işleme konulmuştur. Normalde vergi
tarh işleminden 45 gün soma bu işlemlerin yapılması gerekirdi. Diğer bir
deyişle İzmir’de kamp ve iş merkezine sevk işlemi Ocak 1943 tarihinde
başlaması icap ederken. Ağustos 1943 tarihinde ilk işlem yapılmış ve Kemer
toplama kampına 27 kişi sevk edilmiştir. Bu kadar geç uygulama yapılması,
yerel yöneticilerin iyi niyetlerini göstermektedir (Güçlü, 1998:177).
İkinci Dünya Savaşı’nm tüm olumsuzlukları ile yaşandığı tüm
dünyada milyonlarca kişi esir kamplarda işçi olarak çalıştırılmasına rağmen,
ülkemizde 1300 vergi mükellefinin çalışma alanlarına gönderilmesi ve
buralarda yaşadıkları sıkıntılar azınlık karşıtı politikalar olarak günümüze
taşınmaktadır.
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MALİYE’NİN TARİHSEL UĞRAKLARI: MALİ DÜŞÜNCENİN
KÖKENLERİ, EVRİMİ ve BUGÜNÜ
Arş. Gör. Metehan CÖMERT*
Özet
‘Ekonomiyi anlamanın olmazsa olmazı tarihi anlamaktır.’ (Dowd, 2013: 17)
der Dowd. Dowd’un iktisadi alanı inşa ederken kullandığı bu metafor mali
düşüncenin tarihsel süreç içerisindeki evrimi için de pekala kullanılabilir. Esasen,
maliye yazını iktisadi yazının tanık olduğu köklü dönüşümleri henüz geçirmedi.
Bağımsız bir disiplin olarak Maliye’nin -bilhassa Türkiye’de- teknik bir alan
içerisinde hapsedilerek tarihsel alandan kopartılması -Hodgson’un da ifade ettiği
gibi ‘tarihsizleştirme’(Aktaran: Sert, 2011: 5)- maliyenin düşünsel tarihinin teorik
zenginlikten yoksun kalması şeklinde bir sonuç doğurdu. Tarihin hareketsiz bir
düzlemde seyretmeyeceği, yani ‘Quita non movere.’(Tanilli, 1963: 1123) algısının
tarihsel alan için geçerli olmadığı argümanından hareketle, mali düşüncenin
geçirdiği dönüşümün incelenmesi makalenin temel gayesidir. Tarihi hızlandırmak
(Jessua, 2005: 41) pahasına, maliyenin, mali düşüncenin, devletin oluşumunun
inceleneceği ve geniş bir literatürün ele alınacağı bu makale, tarih ile maliyeyi -son
yıllarda yapılan çalışmalarla ilintili olarak- kavuşturmayı hedeflemektedir. Bu
anlamda, makalenin önemli uğraklarından biri de maliyenin eleştirel bir analizini
esas alan mali sosyolojidir. Bir diğer önemli nokta da, Türkiye’de akademik ilginin
görece yeni yöneldiği alanlar olan tarihin, devletin kökenlerinin, vergilemenin
dönüştürücü gücünün ve sosyolojinin maliye bilimi içerisindeki inşasına katkıda
bulunmaktır.
Anahtar Sözcükler: Maliye Tarihi, Mali Düşünce, Mali Düşüncenin
Tarihsel Evrimi, Maliye Disiplini

HISTORICAL PROCESS OF PUBLIC FINANCE: THE ROOTS OF
FISCAL THOUGHT, ITS EVOLUTION AND TODAY
Abstract
'Understanding history is the sin qua non for understanding economy' says
Dowd (2013: 27). This metaphor used by him while constructing the economic field
may also be used for the evolution of fiscal thought in historical process.
Substantially, the literature on public finance has not experienced the radical
*
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changes that the economics literature did. The fact that public finance as an
independent discipline is cut off from historical context by being restrained to a
technical field -'dehistoricization' as Hodgson mentioned (quoted in Sert, 2011: 5)has resulted in deprivation of the discipline of theoretical richness. Moving from the
idea that history does not move on a still plane is not valid for the historical field, in
other words 'Quita non movere' (Tanilli, 1963: 1023), the main aim of this article is
to analyze transformation of fiscal thought. At the risk of 'accelerating history'
(Jessua, 2005 [2001]: 41), this article aims at bringing public finance and history
together in which public finance, fiscal thought and making of state will be
examined vis-a-vis dealing with a broad literature in relation to recent studies. In this
sense, one of the crucial resorts of this article is economic sociology based on a
critical examination of public finance. Another important point is to contribute
building of connections between public finance and history, roots of state,
transformative power of taxation and sociology as a relatively new fashion in
Turkish academic circles.
Keywords: History of Public Finance, Fiscal Thought, Historical Evolution
of Fiscal Thought, Public Finance Discipline

1. Sınırların Belirsizliği Üzerine: Mali Düşünceyi ve Maliye
Disiplinini Anlamlandırmak
‘Maliye ilmi hakkıle tetkik edilebilmek için umumi nazariyelerden
maada maliye tekniğini maliye tarihi ve mümkün olduğu kadar çok
memleketin mali tatbikatı hakkında malümat sahibi olmak lazımdır.’ (Pelin,
1934: 12) diye buyurur maliyenin bilimsel anlamda yerleşiklik
kazanmasında başat rollerden birisine sahip olan Ordinaryüs Profesör
hocamız. Maliyeye ilişkin ilk temel metinlerden biri olma özelliğine sahip bu
fasikülde, yukarıda alıntılanan satırları anlamlandırmaya çalıştığımda, bilhassa Türkiye’de- ‘mali alanın giderek teknik sınırlar içerisine hapsolarak
düşünsel zenginliğinin yoksunlaşması’ gerçeğinin tam da günümüz maliye
öğretisinin içinde bulunduğu tehlikeyi yansıttığını -cehaletim mazur
görülsün- fark ettim. Dostoyevski’nin meşhur ‘onulmaz farkındalık
hastalığı’ burada da hemen yanıbaşımızdaydı. ‘Maliye’ye hakim olan
yaklaşımın iktisattaki neo-klasik yaklaşıma paralel şekilde ‘mali’ alanı
teknik bir düzeye indirgeyip onu toplumsal, tarihsel ve sınıfsal bağlarından
kopuk olarak ele alınması (Sert, 2011: 2) olarak da betimlenebilecek bu
anlayışın mali öğretideki tahakkümünü giderek şiddetlendirmesi üzerine
yazılan bu yazı, mali düşüncenin tarihsel uğraklarına -elden geldiği kadardeğinmeyi amaçlamaktadır. Burada aslolan amaç tarihsel sürecin,
düşüncenin evrimselleşme aşamalarının, sosyolojinin, toplumların, devletin
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ve sosyal bilimlerle iç içe geçmişliğin esasında maliye yazını için taşıdığı
hayati öneme değinmeye çalışmaktır.
O halde, anlatımızın anlamlılığını kuvvetlendirmek üzere, tarihin
sosyal bilimleri biçimlendirici özelliğine değinen bir kaç yazarın
düşüncelerine başvurarak başlayalım. İlkin, Dowd ‘Ekonomiyi anlamanın
olmazsa olmazı tarihi anlamaktır.’ (Dowd, 2013: 17) diyerek tarihselliği
iktisadi düşünce alanının ayrılmaz bir parçası olarak görmüştür. İktisat
yazını ile sürekli bir etkileşim içerisinde bulunarak serpilen maliye yazınını
da bu çıkarımdan muaf tutmak pek de doğru olmazdı. Carr’da bu konuda
bize katılacaktır. Carr’a göre, ‘Tarih bir süreçtir ve siz süreçten bir parçayı
çıkarıp sadece onu inceleyemezsiniz... her şey tümüyle birbirine bağlıdır.’
(Carr, 2013: 42). O halde, ‘mali düşünce, maliye yazını, maliye bilimi,
maliye öğretisi’ -hangi türden bir betimlemeyi esas alırsak alalım-, tümüyle
birbirine bağlı -Carr’ın da bahsettiği- bütünlüklü ve birbiri ile iç içe geçmiş
olan tüm bu tarihsel süreci kapsam dışında bırakmak ya da süreci yalıtarak
incelemek de pek mümkün değildir. Bir de Braudel’in bize yardım etmesine
izin verelim; ancak Braudel’in söyledikleri temelde iktisat ya da maliyeye
ilişkin olmamakla birlikte aydınlatıcıdır: ‘Hayatı dev bir sorun, bir denklem,
daha doğrusu kısmen birbirlerine bağlı, kısmen de bağımsız bir denklemler
yumağı olarak düşünün... Bu denklemlerin çok karmaşık, sürprizlerle dolu
olduklarını ve çoğu zaman köklerini keşfedemediğimizi unutmayın.’
(Gulbenkian Komisyonu, 2002: 11). Burada vurgulanmak istenen, mali
düşüncenin oluşum sürecinin anlamlandırılmasında, tarihsel süreçlerin
anlatımın başat karakteristiğini yansıtacak olması ve bu anlatı yapılırken
tarihin dipsiz kuyularında mutlaka değinilmemiş, ulaşılamamış kısımların
var olma ihtimalinin de göz ardı edilmemesi gerçekliğidir. Tarihin
mut(ğ)laklığına doğru yapılacak olan bu serüvende ise -az sayıda ama çok
değerli- bilim insanlarının yaptığı çalışmalar anlatının şekillenmesini
belirleyecek olanlardır. Özetle, -ve ısrarla üzerinde durduğumuz haliyleyapmaya çalış(acak)tığımız şey mali düşüncenin köklerini keşfe çıkmaktır;
başarısız olma pahasına. Bu da bir anlamda ‘tarihsizleştirmenin tarihini
yazma’ gayretidir.
Maliye biliminin memleket sınırları içerisinde nasıl bir dönüşüm
geçirdiğine değinmek aslında bize ‘düşünülen-yapılan’ ya da ‘hayal edilengerçekleşen’lerin neler olduğunu açıkça gösterebilir. 1985’te yapılan ve
oldukça değerli bir çalışma olan ilk maliye sempozyumuna dönelim ve
maliyenin nasıl bir disiplin olduğunu saptamaya çalışalım. Prof. Dr. Mualla
Öncel ve Prof. Dr. Ahmet Kumrulu şöyle tarif ediyor maliyeyi:
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‘Bilindiği gibi maliye sosyal bilim dallarından birçoğu ile yakın
ilişkiler içinde olan bir disiplindir. Hukuk, iktisat, siyaset, işletme iktisadı,
tarih, sosyoloji, psikoloji, muhasebe ve istatistik gibi dallar bu ilişkiler içinde
ilk akla gelenler olmaktadır. Konusunun arzettiği genişlik maliye ile bu
bilimlerin kesişme noktalarında çeşitli maliye dallarının doğumuna yol
açmıştır. Malî hukuk, malî iktisat, maliye politikası, maliye tarihi, malî
istatistik, malî sosyoloji gibi.’ (Türkiye 1. Maliye Eğitimi Sempozyumu,
1986: 2)
Maliye disiplini, yukarıda tanıklık ettiğimiz ve pek çoğumuzun
üzerinde mutabık kaldığı şekliyle disipinler arası bir bilim olma iddiasını
taşır. Sadece mali olaylar üzerinde yoğunlaşarak ivme kazanmaz.
Vergilemenin teknik boyutuna başat bir anlam atfetmesi ya da sınırlarını
diğer alanlardan yalıtma çabasına girmesi suretiyle bilimsellik iddiasında
bulunması ve matematiksel gerçeği yegane gerçeklik olarak kabul eden
doğası ile ilerleme arayışına girmesi esasında önemli bir tehlikeye işaret
etmektedir. Maliye disiplini için bu defa sözü Prof. Dr. Abdurrahman
Akdoğan’a bırakalım:
‘İşin teorik boyutunu iyi bilen bilimsel analiz ve değerlendirmeler
yapma becerisine sahip, ancak işin hukuki yönünü ve uygulamasını
bilmeyen ve dolayısiyle bu açıdan gerekli analiz yeteneğine yeterince sahip
bulunmayan bir maliyeci mi yetiştirilecektir? Yoksa, tersine mevzuata
hakim, mali hukukun bilimsel ve uygulamaya dönük taraflarını iyi bilen,
ancak; maliyenin teorik boyutunu, sosyal ve iktisadi önem ve fonksiyonlarını
bilmeyen bir maliyeci mi yetiştirilecektir? Her iki halde de yetersizlik
vardır.’ (Türkiye 1. Maliye Eğitimi Sempozyumu, 1986: 21)
Vurguladığımız çıkmazın ya da yetersizlik halinin maliye disiplininin
kurumsallaşma sürecinde de kendini gösterdiği aşikardır. Genel bir
çıkarımda bulunacak olursak, maliye biliminin temel karakteristiğinin
‘sınırların belirsizliği’ üzerine inşa edildiğini söylemek pekala mümkündür.
Maliyeyi sınırları keskin bir çizgiyle katı bir alana hapsetmek ve sınırlarını
belirlemek, esasında maliye disiplini -ironik olarak- disipline edeceği
düşünülebilir. Çok kullanılan ve liberal öğretinin üzerine inşa edildiği
metaforu Fransızca yetisizliğimiz ile kendi düşüncelerimize kalkan olarak
kullanmaya çalışalım ve benimsenecek bir öneriyi bu kelime bütünlüğünün
benliğinde somutlaştıralım; ‘laisser libèrer’.
Metnin ana gövdesine geçmeden evvel -henüz akademinin birinci
yılını doldurmuş halimle- maliye alanında çalışmalarımı yoğunlaştırma ve
bu konu üzerine bir kaç kelam etme cesaretini nereden bulduğum meselesine
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değinmeyi arzuluyorum. Mali düşünce alanına fazlaca sayıda bilimsel katkı
sağlayan ve bu alanın derinliğinin artmasında oldukça önemli bir figür olan
Backhaus ‘Neden Maliye?’ sorusuna verdiği cevapta maliyenin politika
üretme amacı olan bir bilim olduğundan ve maliye alanında yapılan
çalışmaların karar alma mekanizması ile somutlaştırılarak gerçek insan
yaşantısına etkisinin ne olduğunu ölçebilme imkanının mevcudiyetinden
bahseder (Backhaus, 2002: 614). Her ne kadar kendisi ‘seçme bilimi
(science of choices)’(Backhaus, 2002: 630) tanımlamasını iktisadi ve mali
alan için sarf etse de ben bu söylemi kendi kişisel kararlarım doğrultusunda
ve tüm cehaletimle yorumlayarak seçme nedenimi Backhaus’tan
farklılaştırıyorum. Her şeyden evvel ilk olarak devlet ile toplum ya da
yönetenler ile birey arasındaki en net ilişki olarak tanımlama gereksinimi
duyduğum vergiden yola çıkıyorum; tarihi şekillendirici etkisini coğrafi sınır
tanımadan devam ettiren vergiden. Halk türkülerine sirayet etmekten tutun
da isyan çıkarma ve düzen değiştirme yetisi gibi geniş bir yelpazede
savrulma ve etki meydana getirme kapasitesi bu denli yoğun olan bir
kavramın böylesi bir bilim içerisindeki merkezi konumuna şaşırmamak ve
bunu araştırma gayretine düşmek anlaşılabilir bir eylem olsa gerek.
Zamanını tam olarak hatırlayamadığım ancak üniversite lisans eğitiminin ilk
yıllarına tekabül ettiğini düşündüğüm bir sempozyumda Prof. Dr. Hüseyin
Bağcı -maliye ile hiç bir ilişkisi olmayan bir konuda şöyle bir kelam etti ve
henüz yeni filizlenen beyinlere seslendi. Weber’in devlet tanımında (Tilly,
2001: 127) olduğu gibi zor kullanma yetisinden bahseden hoca, kapalı
alanlarda sigara yasağı meselesindeki davranış değişikliğinin sebebini tek bir
düzleme oturttu, devlet gücü. İnsan yaşantısına bu denli mutlak bir sirayet
etme gücü olan bir mekanizma üzerine düşünmek de yine belli bir noktaya
kadar anlaşılabilir diye düşünüyorum. Naif bir küresel servet vergisinden ve
eşitsizlikleri engellemek adına devlet aygıtının işlevselliğinden bahseden
Piketty (Piketty, 2014) de bu kavram üzerine kafa yormanın önemli bir uğraş
olduğu konusunda beni destekleyecektir.
Çalışma üç bölüm olarak planlandı. Geleneksel olandan farklı olarak,
giriş kısmı kısa bir özden ibaret görülmedi ve ‘sınırsızların belirsizliği’
üzerine inşa edilen bir anlatı olmasından hareketle bölümler arasındaki
sınırların katı bir şekilde belirlenmesinden dikkatle uzak duruldu. Giriş
kısmında somutlaştırmaya çalışılan şey esasında mali düşüncenin ya da
maliye disiplininin anlamlandırılmasında sezilen tehlikeler idi ve
teknikleşerek tarihsellikten soyutlanma üzerine çıkarımlarda bulunuldu.
Bunun yanı sıra, maliye biliminin ne olduğu ya da ne olmaması gerektiğine
ilişkin edilen bir kaç satıra kişisel anlamlandırma gayretleri eklenmeye
çalışıldı. Şimdi, biraz önce belirtildiği gibi, mali düşüncenin tarihsel
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uğrakları yazının ana temasını oluşturacaktır. Schumpeter’den,
Goldscheid’e; İbn-i Haldun’dan Tilly’e geniş bir yazın -bu alana katkı
sağlayan değerli bilim insanlarının yardımıyla- anlatılmaya çalışılacaktır.
Bunun yanısıra, mali alanda ele alınan pek çok kavrama ilişkin
değerlendirmelere de satır aralarında rastlamak mümkündür. Kısacası
yapılmaya çalışılan şey; matematiğin, tarihsizleştirmenin, soyutlaştırmanın,
yalıtılmışlığın maliye disiplini içerisinde epistemolojik bir kategori olmaktan
çıkıp organik bir kategoriye dönüştüğü sistematiğe karşı argümanlar
geliştirmekten ibarettir.
2. Mali Düşüncenin Tarihsel Uğrakları ve Tarihsel Bağların
İnşası
‘Bir sorunu ve çözümüne giden patikayı biçimsel olarak belirlemiş
olsak da boş konuşmuş olmamak için söz konusu sorunu içeriklendirmek
gerekmektedir.’ (Ördek, 2011: 3) diye buyurur Aydın Ördek. İlk bölümde
sezilen tehlike ve bunun üzerinden geliştirilen argümanları
içeriklendirebilmek adına bu bölümde yapılmaya çalışılacak olan şey
maliyenin düşünsel zenginliğini ortaya koyabilmektir. İlk olarak, Ördek’in
açıklamalarını hakkıyla teslim edelim ve burada yer verelim; nitekim yaptığı
çıkarımlar Türkiye’de varlığını daimileştirme arayışı içerisinde olan maliye
disiplini için oldukça önem arz etmekte. ‘Silme bir içeriksizlik, tarih dışılık:
modern toplumun olmazsa olmaz cemaatleri, daha da devleti yok sayıyor
görünmek.’ diye eleştirir disiplinin içerisinde bulunduğu durumu ve
neoklasik yazının saf bilim olma iddiasının neden olduğu fizikalizmin
maliye disiplinine dayatıldığından bahseder (Ördek, 2011: 7). Burada aynı
şekilde Gürkan, maliye disiplininin maliye düşüncesine özgü bir tarihsel
düşünce odağıyla inceleyenlerin sayısının azlığından yakınır ve disiplinin
teorik sorunlarını ‘teknikleşme, uzmanlaşma ve disiplinleşme’ düzleminde
görür (Gürkan, 2013: 3). Yani, maliye alanı, genel anlamda inceleme
nesnesinin (devletin) ontolojisine girişmemiş ve öteki disiplinler ile eşitsiz
bir ilişki içerisine girerek disiplinler arasında kalmıştır; tarih yüklü kamu
tartışması yürütmeden ve devlet-toplum kompleksini (Ördek, 2011: 8)
anlamlandırmadan yoluna devam etmeye çalışmıştır. O halde, biz de burada
tarihsel sürece başat bir rol vererek tartışmaya ve belli başlı bir çok
düşünürün düşündü(rdü)klerini aktarmaya çalışalım.
Her şeyden evvel, tarih hareketsiz bir düzlemde seyretmez. Bu
anlamda, ‘Quieta non movere.’ (Tanilli, 1963: 1123) algısı tarihsel olan için
geçerli değildir. Tarih, sürekli bir dönüşüm yaratarak bir önceki zamana
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göre, oldukça farklı ve beklenmedik tahayyüllerin gerçekleşmesine tanıklık
eder. O halde bu dönüşümlerin incelenmesine ilk olarak SchumpeterGoldscheid ile başlayalım. Buradaki amaç, yazının özetinde olduğu gibi
farklı bir maliye tahayyülüne yol açan mali sosyolojiye kapı aralamak ve
maliyeyi tarihsel bağları ile kavuşturmaya çalışmaktır.
Tarihsel anlamda, her gelişme tarihçi Arnold Toynbee’nin deyimiyle
‘dürtü ve tepki’ düzleminde seyreder (Appleby, 2012: 8). Bu anlamda,
Schumpeter’in yaşadığı dönem içerisindeki gelişmelerin Schumpeter için
ilham kaynağı olması son derece kuvvetli bir ihtimaldir. Farklı bir anlatımla,
iktisadi alan özgül iktisadi düşüncelerin geliştiği dünyanın bir yansıması
olarak görülebilir (Galbraith, 2004: 12). O halde, Schumpeter’in ‘Vergi
Devleti’ konseptini ve öngördüğü krizi -Schumpeter’in de işaret ettiği üzeretarihsel perspektif içerisinde değerlendirmeye çalışmak yerinde olacaktır.
Verginin, modern devletin evrilme sürecinde oynadığı rolün farkında olan
Schumpeter, ‘vergi devleti krizi’ kavramını, I. Dünya Savaşı’nın hemen
ardından çöken kapitalist ekonomileri maliyesini tahlil etmek için
geliştirmiştir (Gürkan ve Karahanoğulları, 2013: 4). Schumpeter’in ‘vergi
devleti’ni araştırmaya iten saik de buydu. ‘Mevcut ekonomik düzen savaş
yükünün ağırlığı altında çökecek miydi?’ (Schumpeter, 1991 [1918]: 99)
sorunu ile ilgilenmesi O’nu oldukça kapsamlı bir araştırma yapmaya itmiştir.
Bu haliyle Schumpeter, ekonomik düşünceleri ‘daha geniş bir sosyal
bağlam’ (Musgrave, 1992: 89) içinde değerlendirmeyi seçerek, -ampirik
gözlemlerden farklı olarak- ‘tarihsel süreci’ analiz etmiş ve yeni bir konsept
türünün literatürdeki yerini sağlamlaştırmasına yol açmıştır.
Schumpeter, Goldscheid’in ‘mali sosyoloji’ yaklaşımını kullanarak
devletlerin ve toplumların evriminde mali olayların oynadığı rolün
çıkarımını yapmaktadır (Gürkan ve Karahanoğulları, 2013: 5). Burada,
dikkate şu hususun çarpması yüksek ihtimaldir. Schumpeter’e göre vergi,
devletlerin oluşum sürecinin tam kalbinde yatmaktadır (Gürkan, 2014: 52)
ve bu anlamda vergiye ilişkin yapılacak olan çıkarımlar bir ulusun tarihinin
net olarak görülmesinde mutlak bir rol oynayacaktır. O halde, Schumpeter’in
yaptığı şey de –Keynes in yaptığı gibi- iktisadi düşünce tarzını yeniden inşa
etme (Eatwell ve Milgate, 2011: 2) çabasıdır. Özetlemek gerekirse, vergi
devletinin yaşadığı ya da yaşaması muhtemel olan krizin çözümlenmesi, salt
bir iktisadi perspektifle açıklanamaz. O halde, Schumpeter’in yazınıyla; ‘Her
şey değişmek zorundadır.’ (Schumpeter, 1991 [1918]: 100).
Vergiye toplumların tarihinin analizinde başat bir rol ayıran
Schumpeter’in gözünden vergi devletinin oluşum sürecine göz atalım. İlk
olarak belirtmek gerekirse, maliye tarihinin başlangıç noktası modern
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vergilemedir (Gürkan, 2014: 50). Vergilendirme hem bireysel hem de
toplumsal olarak ekonomik alana doğrudan nüfuz edebilmektedir. Bu
sebeptendir ki vergilemenin gücü ve hacmi giderek daha büyük ölçekte
kendini geliştirdikçe ‘vergi devleti’ kavramı ortaya çıkmıştır. İktisadın
modernleşme sürecinde, feodal toplumlarda ortaya çıkan vergilendirme
ihtiyacı, dönemin karakteristik özelliği olan savaşlar sebebiyle oldukça
fazlalaşmıştı. Bu gerçek, hakim yapının değiştirilmesi yönünde bir uyarıya
işaret etmekteydi. Feodal sistemin, prenslerin savaş giderleri ve savurgan
harcamalarını karşılamayacak düzeye gelmesi, modern vergilemeyi gündeme
getirdi (Gürkan, 2014: 50). Bu gelişme sonucunda yaşanan dönüşüme ilişkin
berrak bir açıklama şu satırlarda bulunabilir:
‘... 15. Yüzyılın son çeyreğinden itibaren başlayan mali zorluklar ile
birlikte, feodal gelirleri harcamalarına yetmeyen prenslerin toplumsal
çatışmalardan zaferle çıkarak, etkili bir bürokratik mekanizmayla vergi
gelirlerini artırma yolları aramasının modern vergilendirmeyi ve devlet
oluşumunu ortaya çıkardığı görülür.’ (Gürkan, 2014: 52)
O halde, Schumpeter’in anlatımıyla, denilebilir ki ‘vergiler sadece
devleti oluşturmaya yardımcı olmadı, aynı zamanda onu şekillendirdi
(Schumpeter: 1991: 108). Daha da öteye gidecek olursak maliye yazınının
üzerinde yükseldiği ‘vergi’ kavramının ne denli hayati olduğu ortaya
çıkacaktır:
‘Mali zorluk söz konusu olmasaydı modern devletin ortaya çıkışındaki
birincil neden de olmazdı. Dolayısıyla, bu zorluğun ortaya çıkışını ve vergi
toplama yöntemleri ile kusursuz olarak giderilmesini ortaçağ yaşam tarzının
çözülmesiyle açıkladık... Vergi yalnızca yüzeydeki bir olgu değildir, vergi
devlet gelişimini belirli bir yönde özetleyen bir açıklamadır. Vergiler
yalnızca devletin oluşumunda yardımcı olmamıştır. Vergiler devleti
biçimlendirmiştir. Vergi sistemi gelişimi diğer organları da gerektiren bir
organdır.’ (Aktaran: Gürkan, 2014: 52).
Tarihsel sürecin ötelenmesi eğiliminin tahakkümünü arttırdığı maliye
öğretisi içerisinde Schumpeter’e ilişkin bu denli farklılaşan yorumlar bulmak
pek de mümkün değildir. Ancak daha önce belirttiğimiz gibi, inceleme
nesnesini kamu olarak gören ve bu anlamda büyük bir mutabıklığın
bulunduğu maliye cenahında yukarıda -eksiklerle anlatılan- sistematik pek
de anlamlandırılmamıştır. Aslında, kamu tercihi yazını bu Schumpeteryan
düşünce üzerine yoğunlaşsa da, anlatmaya çalıştığımız şey mali düşüncenin
tarihsel bağların inşa edilmesi suretiyle daha da kuvvetleneceğidir. İktisadi
disiplinin alt bir dalı olarak görülmeye çalışılan maliye disiplinin düşünsel
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tarihinin zenginliği ilerleyen satırlarda daha da detaylandırılacaktır. Ancak
burada, tekrara düşmek pahasına söylenebilecek yegane şey, vergi gibi mali
analizin kalbinde yatan bir aracın tarihsel süreç içerisinde toplumları ve
devletleri şekillendirme gücüne bakıldığında, bu alanda yoğunlaşan
çalışmaların ne kadar değerli olduğudur. Schumpeter’e dönelim ve bu yazı
içerisinde kendine yer bulamayan görüşlerinin berrak bir biçimde anlatıldığı
farklı çalışmalara okuyucuyu yönlendirelim. Bu doğrultuda, yaratıcı yıkım
süreci ile kamusal olanın özel olana tahakkümü, toplumsal taleplerin artması,
kapitalist dokuya uygun olmayan eğilimlerin gelişmesi ve başarılı bulduğu
kapitalizmin esasında başarısından dolayı çökme ihtimali gibi pek çok mali
alanla ilintili fikri ileri süren Schumpeter’in mali düşünceye olan
katkılarıiçin şu çalışmalara göz atmak oldukça aydınlatıcı olacaktır. [Bu
konuya ilişkin çok değerli çalışmalar için Bkz: Gürkan (2014), Sert (2011),
Gürkan ve Karahanoğulları (2013)]
Schumpeter’in kullandığı mali sosyoloji konseptini ilk olarak kullanan
Goldscheid’e değinelim şimdi kısaca. Goldscheid’ göre; ‘Sosyal bilimler
bütünü içerisindeki en önemli eksiklerimizden birisi mali sosyoloji teorisinin
olmaması ve kamu maliyesi sorununun sosyolojik temel olmaksızın ele
alınmasıdır.’ (Aktaran: Sert, 2011: 6). Goldscheid’e göre salt olarak kamu
maliyesinin gelir, gider, bütçe gibi teknik ve yüzeysel bir düzleme
indirilmesi sakıncalıdır. Kamu maliyesinin ve verginin yukarıda bahsedilen
şekillendirici gücünü somutlaştırmaya çalışan Goldscheid’e göre bu
bahsedilen kavramlar devletlerin tarihsel evrimi üzerinde önemli etkiler
meydana getirmiştir. ‘Devletin mülksüzleştirilmesi’ kavramı üzerinde
yoğunlaşan Goldscheid’e göre yapılması gereken -Schumpeter’in
söylediğinin aksine- devletin mülklerine yeniden sahip olmasıdır. Ücretli
emeğin mülksüzleştirilmesinden ziyade devletin mülksüzleştirilmesine
yaptığı vurgunun yanı sıra devletin vergi ve borca bağımlı hale gelmesine
çözüm olarak geliştirdiği bir önceki cümledeki önerme nedeniyle Marksist
yazın tarafından ‘kapitalizmin eksikliğini giderme’ konusunda eleştiri
aldığını (Sert, 2011: 7) da kısa bir not olarak düşelim.
Benjamin Franklin de bu gerçek üzerine yoğunlaşmıştı ve ‘Bu
dünyada ölüm ve vergi dışında hiç bir şey mutlak değildir.’(Burg, 2004: 6)
diyerek salt olarak teknik yanını almaya meylettiğimiz mali araçların
önemine vurgu yapmıştı. Schumpeter’de de Goldscheid’de de bu vurgu
mutlaktır. İlk olarak bu iki düşünürü ele almamızın temel nedeni de tam
olarak buydu; tarihsel uğrakların eşliğinde düşünsel zenginliği ortaya
koyabilmek. Bu açıdan bakıldığında, denilebilir ki, tarihsel süreç içerisinde,
toplumların değişimi ve dönüşümü aşamalarında vergi -biz buna mali olarak
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adlandırdığımız diğer kavramları da ekleyebiliriz- oldukça kritik bir rol
oynamıştır. Bodin’in de işaret ettiği üzere, zalim bir hükümdar olma
çizgisine yaklaştıran şey ufacık bir çizgidir; kamusal tuvaletlerden vergi alan
-ve bu oran kuvvetle muhtemel çok da yüksek değildi- Vespasian tarihte bir
tiran olarak iz bırakmıştır (Wolfe, 1968: 279). İlişki oldukça basit bir
düzlemde ilerlemektedir; oldukça küçük bir vergiyi hayata geçiren ya da göz
yuman bir iktidar erki ve binlerce yıla yayılan kahredici bir unvan. Tilly de
aynı doğrultuda çıkarımlarda bulunur. O’na göre, halk savaş araçlarına
doğrudan el konmasına büyük bir direniş göstermiş ve devlet bu anlamda
vergilerin nakdi olarak toplanmasına ve zor araçlarının yardımıyla bu işlevin
yerine getirilmesine karar vermiştir (Tilly, 2001 [1990]: 151). Karşımıza
çıkan şey ‘malumun ilamı’ndan başka bir şey değildir.
Hazır Tilly demişken, biraz da Tilly’nin maliyenin düşünsel tarihi
üzerindeki etkisini geniş bir düzlemde analiz etmeye çalışalım. İlk olarak
devletin basit bir tanımını ve gelişim sürecini -yüzeysel de olsaanlamlandırmaya çalışalım ve evvelce bahsettiğimiz ‘hareketsiz olmayan
tarih’ safhasına daha sonra Tilly’i de ihtiva edecek bir biçimde geçelim.
Marx Weber, devleti şöyle tanımlar: ‘Devlet, belirli bir toprakta meşru fiziki
güç kullanma tekelini elinde tuttuğunu (başarıyla) iddia eden insan
topluluğudur.’ (Tilly, 2001 [1990]: 127). Burada dikkati çeken ve oldukça
kavramsal bazda tanıdık gelen ‘devlet’ aygıtına ilişkin ve bu aygıtın tarihsel
süreçte modern anlamda nasıl ortaya çıktığına ilişkin bir kaç saptama
yapabiliriz. Modern anlamda devlet, daha liberal bir tandans ile açıklamak
gerekirse, insan doğasının bir ürünüdür, tarihin her safhasında yer almış ve
gelişmeye paralel olarak hakimiyetini mutlaklaştırmıştır. Bu görüşle taban
tabana zıt bir anlatımla, -ve Tilly’nin de benimsediği üzere- devletin ortaya
çıkışı toplumsal işbirliğin gelişimiyle alakalı olmayıp, tamamen fetihçiliğin
ve savaşın bir sonucu olmasıdır. Bu görüş, Oppenheimer’dan Rothbard’a
kadar geniş bir kesim tarafından benimsenmiştir (Erdoğan, 2010: 1).
Yeryüzü üzerinde, devletin tanımına ve gelişimine ilişkin Marksist
kuramlardan sosyolojik kuramlara dek oldukça geniş bir literatür vardır.
Hatta, Paul Valery devlete ilişkin görüşünü, daha doğrusu devlet üzerine
çalışmanın, anlamlandırmanın zorluğunu şu şekilde açıklar: ‘If the state is
strong, it crushes us. If it is weak, we will perish.’ O halde devletin ortaya
çıkmasında -modern anlamda- gücün, şiddetin, savaşın etkin olduğu
muhakkaktır. Savaşlar ve güç kullanımı, bu anlamda, tarihsel süreç
içerisinde oldukça şekillendirici etkiler meydana getirmiştir. Yaşadığımız
yüzyıl itibariyle, savaşların yoğunluğunu azalmış gibi görünse de, artan
oranda savaşkan bir dünyayla karşı karşıya kaldığımız gerçeği oldukça
gerçekçi bir akıl yürütmedir (Tilly, 2001 [1990]: 125). Özel, kişisel, öznel
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alandan çok kamunun, devletin nüfuz alanı içerisinde ve devlet
faaliyetlerinden kaynaklanan savaşkanlığın ortaya koyduğu sonuç şu şekilde
yorumlanabilir. Devlet, şiddet araçlarını denetlemek, yönetmek ve tekeline
almak yönünde artan bir eğilim göstermektedir ve dünyanın çoğu yerinde
devlet faaliyetleri, devlet sahasındaki şiddetle devletten uzak sivil yaşamdaki
görece şiddet-dışılık arasında ürkütücü bir tezat yaşanmaktadır (Tilly, 2001
[1990]: 125). Genel bir betimleme yapacak olursak, tarihsel süreci devlet
yöneticilerinin şiddet araçlarını kontrol altına almada başarılı olduğu ve
silahın özel; şiddetin-zorun özel yaşamdan, sivil halktan koparıldığı ve bu
doğrultuda devletin bir tahakküm kurduğu ileri sürülebilir. Yine, diyebiliriz
ki; Modern devletin oluşum sürecinde askeri ve mali gelişmeler oldukça
önemli bir rol oynamışlardır. Bunu açıklayan en berrak örnek yine Tilly’nin
şu satırlarında somutlaşır:
‘Bir yöneticinin silahlı kuvvet yaratması sürekli devlet yapısını üretti.
Çünkü hem ordu devlet içinde önemli bir örgüt haline gelmişti hem de
kurulması ve işletilmesinin tamamlayıcı örgütlerini –hazine, iaşe hizmetleri,
askere alma düzeni, vergi daireleri ve dahası- gerektirmekteydi.’ (Tilly, 2001
[1990]: 128).
Askeri yapının devlet yapısının üretilmesindeki rolüne merkeziyetçi
bir rol tanıyan bu anlayıştan farklı olarak mali gelişmeler de benzer
sonuçların doğmasına neden olmuştur. Schumpeter’in iddia ettiği üzere, mali
hususlar toplumların analiz edilmesinde iyi bir başlangıç noktasıdır
(Schumpeter, 1991 [1918]: 101). Feodal toplumdan modern topluma evriliş
sürecinde mali sorunların başat bir rol oynadığını ileri süren Schumpeter,
toplumların yükseliş ve düşüş nedeninin mali sorunlar olduğunu ileri
sürmüştür (Musgrave, 1992: 91). Buna göre, feodal bağlılık süreçlerinin
çözülmesiyle birlikte, eski düzen ortadan kalkmış ve geleneksel finansman
biçimleri yetersiz hale gelmiştir. Bu durum da, artan savaş maliyetleri ve
prenslerin borçlarıyla birlikte mali düzenin sürdürülemez olmasına sebebiyet
vermiştir (Sert, 2011: 10). Yine, devletin sivil halk üzerinde, sivil halkı
şiddet araçlarından arındırarak kurduğu tahakküm kendisinin ‘zor’
araçlarında yoğunlaşmasına neden olmuştur. Bu durum Tilly için oldukça
önemli bir değişimi gözler önüne sermektedir. Devletin zor araçlarının
inşasında kapitalistlerden ve sermayeden destek almasının temel sebebi, -ki
sistemin inşası buna bağlıdır- parasal gelirdir. Parasal gelire olan bu denli
şiddetli duyumsama, devletlerin eski kalıplarından sıyrılarak nakdi vergi
toplama yoluna gitmesine yol açmıştır ve toplanan vergiyle zor araçları satın
alma-akabinde de bu araçları kullanarak tekrar vergi alma sarmalı
oluşmuştur (Tilly, 2001 [1990]: 151).

368

Metehan CÖMERT

Mali olayların ve askeri gelişmelerin modern devletin oluşum
süresinde oynadığı rol esasen birbirleriyle de ilişki içerisindedir. Daha evvel
belirttiğimiz üzere, savaşa duyulan ihtiyaç ve savaşların realize olması salt
olarak şiddet açısından sonuçlar ortaya çıkarmadı, bunun yanı sıra orduların
beslenmesi, vergi toplanması, hazine oluşturulması gibi pek çok mali
karakterli hususun da ihtiyaç olarak belirmesine neden oldu. Kısacası, büyük
savaşlar için yürütülen hazırlıklar, devletlerin genişlemesi, pekişmesi için
ana vesileleri oluşturdu ve yeni siyasal örgütlenme biçimleri yarattı (Tilly,
2001 [1990]: 128). Savaşların yoğunluğunun giderek artması, Avrupalıların
savaşı adeta bir yaşam biçimi olarak belirlemelerine yol açtı. Savaşın gebe
olduğu sonuçlar salt olarak kendini savaş istatistiklerinde göstermedi. O
zamana dek herhangi bir bütçeye -ya da modern anlamda bütçeye- sahip
olmayan pek çok devlet bu savaşlar silsilesi sebebiyle ulusal bütçelemeye
önem vermeye başladılar. Savaşlar giderek artan oranda kamu
harcamalarının artmasına, bu durumda kamusal anlamda gelire duyulan
ihtiyacın fazlalaşmasına neden oldu.
Savaşın ve mali hususların birbirleri ile etkileşim içerisinde bulunarak
yeni bir devlet tahayyülünü ortaya çıkarması aslında önemli bir değişimin
işaretidir. Bu dönüşümün tarihsel arka planını inceleyecek olursak oldukça
farklı bulgulara ulaşabiliriz. Alışılageldiği gibi, tarihsel bir analiz yaparak
gelinen noktayı açığa kavuşturalım. İtalyan şehir devletlerinin onbeşinci
yüzyıla değin oynadığı başat rol, Avrupa’nın savaş alanına dönmesiyle bir
anda farklılaştı. Denizaşırı savaşların üstüne kara savaşlarının da
eklemlenmesiyle, ordular geçmişe oranla oldukça büyüdü. Devlet bütçeleri,
vergiler ve borçlar da bu doğrultuda şekillendi. Savaş yapmak nihayetinde
sadece asker toplamak ve onlara ödeme yapmak değildi (Tilly, 2001 [1990]:
144). Farklı bir çok masrafın da bu skalaya eklenmesiyle birlikte paralı
askerlik sistemi dediğimiz sistem yavaş yavaş yerini devletlerin kendi ulusal
ordusunu kurması yönünde bir eğilimi ortaya çıkardı. Ulusun
ordulaştırılması mali anlamda da oldukça farklı etkiler meydana getirdi. Zira,
Tilly’e göre, anayurdu savunma çağrısının savaş gayretlerine büyük katkıda
bulunmasına karşılık, kitle askerliğine, kamulaştırıcı vergilendirmeye ve
savaş amaçlı üretime duyulan güven devletleri halk direnişine karşı
korunmasız bir hale düşürür ve daha önce hiç olmadığı kadar halkla muhatap
eder. Bu noktadan sonra, savaş yapmayla sivil siyasetin ilişkisi temelden
farklılaşmıştır (Tilly, 2001 [1990]: 148). O halde denilebilir ki, en temel
varlığı olan ‘can’ını devlet için ortaya koyan birey de artık devletten talep
eden bir niteliğe bürünmüştür. Artık devletin, modern anlamda farklı bir
yapıya bürünmesi ve bu doğrultuda işlevselleşmesi kaçınılmaz olarak
görülmektedir. Yurttaşın kimliksel olarak geçirdiği bu başkalaşım ve savaş
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ekseninde büyüyen modern devlet, artık eski görünüm biçimlerinden
tamamıyla farklı bir şekilde yoluna devam edecektir. Aynı görüş,
Goldscheid’de de somutlaşmaktadır. Ona göre, ‘İktidarın savaş ve mali
ihtiyaçları, toplumsal biçimlerin kaynağı olmuştur.’
Moderniteyi, eskiye karşı çıkış ve ondan kopma, yeni ilişkiler ağı
oluşturma (Aslan, 2011: 11) olarak betimleyecek olursak, yaşanılan
dönüşümü daha da anlamlandırmış oluruz. Savaşların giderek pahalılaşması
paralelinde para toplama hedefini hiç olmadığı kadar mutlaklaştıran devlet
yöneticileri, modern devleti eski olanın tam karşısına koymuş ve belirgin bir
kopuş yaşanmıştır. Burada, Tilly’nin sözlerine kulak vermekte fayda vardır.
Modern devletin oluşum sürecinde askeri ve mali olayların önemini esasında
aşağıdaki paragraf tam olarak açıklamaya muktedirdir:
‘... Askeri silahların kullanılması bireylere yasaktır ve ne türden olursa
olsun merkezi otoritenin tekelindedir. Ve benzer biçimde bireylerin mülk ve
gelirinin vergilendirmesi merkezi toplumsal otoritenin elinde bulunmaktadır.
Bu yolla merkezi otoritede toplanan finans araçları onun askeri tekelini
kurmasını sağlar ve bu tekel de vergilendirme tekelini sağlar. Birinin
öbürüne hiçbir biçimde önceliği yoktur, bunlar aynı tekelin iki yüzüdür.’
(Tilly, 2001 [1990]: 152).
Yer yer değinmemize rağmen, Tilly’nin ulus devletin diğer devlet
biçimlerine baskın çıkmasının nedenlerini irdeleyelim. Ancak bunu
yapmadan evvel, Tilly’nin oluşturduğu sistematiği gözden geçirmek ve bu
bağlamda tartışmak daha faydalı olacaktır. ‘Zor, Sermaye ve Avrupa
Devletleri’nin Oluşumu’ adlı kitabındaki amacını kolektif eylemin tarih ve
dinamiği, şehirleşme süreci ve ulus devletlerinin oluşumu olarak belirleyen
Tilly, yüzlerce yıl boyunca çeşitli bileşimlerle oluşan devlet biçimlerinin
galibinin ulus devlet olduğunu belirtir. Temel niyetini şu şekilde açıklamakta
Tilly: ‘Hikaye, sermaye ve zorla ilgili.’ (Tilly, 2001 [1990]: 42). Sermaye ve
zor’u temel bileşenler olarak ele alan Tilly, bunların farklı etkileşimlerinin
çeşitli devlet mekanizmaları meydana getirdiğini öne sürmekte. Buna göre,
şehirlerin gelişmesi sermaye birikiminin yoğunlaşmasıyla mümkün
olmaktadır. Zor araçlarının birikimi ve yoğunlaşması da bu doğrultuda
devletleri ortaya çıkarır (Tilly, 2001 [1990]: 47). Temel açıklamalardan
sonra Tilly, üç farklı devlet tipinden söz eder. Bunlar, haraç alan
imparatorluklar, şehir devletleri ve ulusal devletlerdir. İlk yapı, büyük bir
askeri organizasyon ve el koyma mekanizması temelinde şekillenen ve yerel
yönetimleri büyük oranda geniş özerklik sahibi bölgesel iktidar sahiplerine
bırakan bir nitelik arz etmektedir. Bu yapı, tarihsel süreç bağlamında egemen
güç gibi görünse de, imparator dışında önemli biri önemli düzeyde zor aracı
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biriktirdiğinde veya imparator kitlesel zor uygulama yeteneğini yitirdiğinde
genelde dağılır (Tilly, 2001 [1990]: 50). Bu durumun örnekleri, Osmanlı
İmparatorluğu’nun hüküm sürdüğü yıllarda oldukça fazladır. Görece küçük
bir tebaanın yönetici güçlerin yetkisine erişme yetisi olduğu sistem olan
şehir devletleri de yine ulus devletlerin karşısında başarısız bir pozisyonda
yer almaktadır. Bu iki yapı içerisinde ise, savaş çevresinde doğup gelişen,
devleti kurumsallaştıran ve öteki devletler gibi el koyma hakkını kullanan,
fakat tebaası halkıyla daha fazla savunmaya, yargıya ve hatta bazen üretim
ve dağıtıma yatırım yapması için zor araçlarını terk etmesi pazarlığına
zorlanan ulusal devlet vardır (Tilly, 2001 [1990]: 52). Toparlayalım ve ele
aldığımız konu bağlamında değerlendirelim. Tilly’e ve değindiğimiz diğer
bilim insanlarının da ileri sürdüğü üzere, esas inceleme nesnesini ‘devlet’
olarak kabul ettiğimiz maliye biliminin bu aygıtın oluşum sürecinden uzak
olarak ele alınması pek de rasyonel bir tercih gibi gözükmemektedir. Devlet,
devletin oluşum süreçleri, devletin zor kullanma yetisi, vergisel boyut,
toplum ile olan ilişki gibi sayısını fazlalaştırabileceğimiz nice fazla unsurun
bu bilim sahasında daha derinlikli olarak incelenmesi ve
değerlendirilmesinin oldukça faydalı olacağı kanaatindeyim.
İbn-i Haldun’un da bu satırlarda hakkını teslim edelim. Schumpeter’in
çok daha sonra yaptığı gibi, İbn-i Haldun da maliye tarihini, mali olayları,
vergiyi çok boyutlu bir kapsam içerisinde ele almış ve ve bu kavramların
sosyolojik boyutlarını ihmal etmemiştir. Yani devleti salt bir araç olarak
görmektense, çok boyutlu toplumsal ilişkilerin bir etkileşimi olarak görme
eğilimi İbni Haldun’ın anlatılarında tematik bir özellik sergilemektedir.
Genel olarak liberal bir çizgiye yakın bir anlatıya sahip olduğu iddia edilen
İbni Haldun için de vergi -tıpkı Schumpeter de olduğu gibi- oldukça
önemlidir. Devletin müdahaleci yapısının pazar ekonomisine zarar verdiğini
öne süren Haldun için, devlet yöneticileri harcamalarına ve bu doğrultuda
vergileri artırma davranışı içerisindedir. Bu görüş Schumpeter’in yenilik
yaratıcı
süreçlerin ve
kapitalist
sistemin temel
motiflerinin
bürokratikleşmeye evrilmesiyle eş değer sayılabilir. Bu davranışın
yerleşiklik kazanması her iki düşünürde de sistemin sonunu getirme
tehlikesini barındırır. Örneğin, İbni Haldun şöyle der:
‘Gelenek, itiyat ve refah çok olduğu için bunların devlet
yöneticilerinin ihtiyaçları çoğalır. İhtiyaçlarını kapatmak için tebaaya yeni ve
ağır vergiler yükletirler… Pazarlarda satılan eşya, mal ve her nesneden
vergiler alınır, her çeşit vergiler ihdas olunur, devletin, ricalin israfı, refah ve
bolluğa alışması arttıkça ihtiyaç ve masraflar derece derece artar ve çoğalır.
Devlet yıkılmaya yüz tuttuğu devirde pazarlarda satılan her şeyden vergi
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alır… İdare edenlerin ihtiyaçları ve masrafları fazlalaşır; kendisinin,
havassının ve devlet ricalinin ihtiyaçları ve bağışları çok olduğu için
hükümdar haraç ve vergileri o nispette artırır, toplanan vergiler ihtiyaçları ve
masrafları kapatmadığından vergileri daha da çoğaltır.’ (Aktaran: Gürkan,
2013)
Biraz daha ileri gidecek olursak;
‘En sonunda devletin lüks tüketime yönelik harcamalarının artışı
ekonomiyi aşırı vergi yükü altına sokar ve ekonomik üretkenlik ve ticari
kapasite düşer. Bunun sonucunda devletin vergi geliri azalır ya da toplanan
vergi geliri artan harcamaları artık karşılayamaz. Vergi geliri düşen ve
harcamalarını karşılayamayan hükümdar iktidarını koruyabilmek için
gittikçe daha otoriter bir hale gelir ve askeri harcamalarını artırır.’ (Aktaran:
Gürkan, 2013)
Bu gelişmeler silsilesinin nihai noktası devletin giderek daha
müdahaleci tutumlar benimseyerek pazar ekonomisine içerisine girme
çabasıdır. Bu noktadan sonra, Schumpeteryan düşüncedeki aşamalar burada
da somutlaşır. Her iki düşünce de, devletin çöküşüne dair öngörülerde
bulunarak vergisel olanın iktisadi hayatta kapsadığı yerin önemine dikkat
çeker. Sonuç itibariyle, devletin ya da erkin, giderek harcama artırıcı, ve
dolayısıyla vergi artırıcı tutumlar içerisine girmesi salt bir krizden ziyade
topyekun bir çöküşe işaret etmektedir. İbn-i Haldun’un öngördüğü çöküşü ve
bu sürece götüren sistematiği de göz önünde bulundurmak suretiyle
Haldun’u liberal bir düzlemde değerlendirme eğilimi giderek itibar gören bir
yaklaşım olarak somutlaşmıştır. Burada görece haklılık payı olmakla birlikte
Haldun’un eserinde yer verdiği şu söze de bakmak yerinde olacaktır; ‘Çoğa
rağbet ve meylettirirsen, gönül, çoğa ve bola meyleder; az ile kanaate
alıştırırsan, az bir nesne ile de kanaatlenir.’1 Kuvvetle muhtemel, bu satırları
benimseyen bir düşünürü pek çok kesimin sorgulamadan kabul ettiği
kapsamın çok daha ötesinde konumlandırmak daha doğru olacaktır.
Schumpeter, Goldscheid, Tilly, İbn-i Haldun’a ve satır aralarında
farklı düşünürlere değindik. Esasında sürekli belirttiğimiz üzere maliye
tarihinin düşünsel zenginliğini belli isimlere indirgeyerek bir sınır çizmek
yazının genel ruhuna aykırı bir durum teşkil edecektir. Ancak, gerek yazarın
cehaleti, gerekse pek çok bilim insanını hakkıyla yorumlayamama
ihtimalinin hissettirdiği acziyet hissi böylesi bir durumun ortaya çıkmasına
neden oldu. Yine de sözlere bir sınır koymanın faydasının olmadığı
1

Bu deyiş ile ilk defa ‘Modern Maliye Teorisinin Klasik Kökenleri: İbni Haldun’dan PostKameralizme Mali Düşünce’ Gürkan (2011)’de karşılaşılmıştır.
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bilincinden hareket ederek, savruk bir anlatıyla farklı noktalara da değinmek
okuyucunun da dikkatini çekecektir. Bu bağlamda, Gürkan’ın sistematiğini
benimseyelim ve kısaca değinmek suretiyle ilgili makaleyi henüz okumamış
olanların ilgisini bu değerli çalışmaya yöneltelim. Gürkan maliye tarihini
alternatif kuramsal yaklaşımlarla anlamlandırmaya çalıştığı yazısında
sırasıyla Schumpeter, Goldscheid, Elias, Tilly, Pirenne, Ellul, Scott ve
Marx’a değinir. Tüm bu yazarlara yer verdikten sonra maliye tarihini
biçimlendiren temel süreçleri ticaret, para, meta üretimi, ilk birikim, finans
kapital, devlet borcu, kent, savaş maliyesi, modern vergileme ve yönetim
teknikleri gibi belli başlı dinamiklerle açıklar ve kapsamlı bir maliye tarihi
araştırmasının maliye tarihine özgü kuramsal yaklaşımların karşılaştırmalı ve
derinlikli bir analiz gerektiğini iddia eder. (Gürkan, 2014).2
Yine hızlı bir tarihsel geçişle, son zamanların iktisadi fenomenine,
Piketty’e de değinelim. Piketty esasında bölüşüm meselesi üzerinde genel
olarak yoğunlaşsa da vergi kayıtlarını baz alarak uzun süren tarihsel bir
analiz yapmış ve veri üzerinden eşitsizliklerin tarihsel seyrine odaklanmıştır.
Eşitsizliklerin 21. yüzyıl itibariyle tekrar yoğunlaşmaya başladığından dem
vuran Piketty’e göre, eşitsizliklikteki belirli dönemlerde meydana gelen
azalmaların kapitalizme içkin olduğu sanrısı yanlıştır ve farklı değişkenler
böylesi bir sonucun doğmasına yol açmıştır. Gelir ve servette yaşanan
eşitsizlikler yaşadığımız yüzyıl itibariyle 19. yüzyıldaki yüksek düzeylerine
tekrar ulaşmıştır ve kapitalizmin çelişkisi esasında burada yatar. Buna göre,
‘Sermayenin getiri oranı, üretim ve gelirin büyüme oranını aştığında ki 19. yüzyılda durum buydu ve 21.yüzyılda da gerçekleşme olasılığı çok
yüksektir- kaptializm demokratik toplumların dayandığı meritokratik
değerleri derinden sarsan, rastgele ve sürdürülemez eşitsizlikleri otomatik
olarak üretmeye başlar.’ (Piketty, 2014: 2)
Piketty’nin önümüzdeki döneme dair kötücül düşünceleri ve önerdiği
çözüm ise şu şekildedir:
‘Servet eşitsizlikleri başlangıçta nasıl meşrulaştırılmış olursa olsun,
servetler katlanır ve bu artış tüm sınırları aşar ve kamu yararı bağlamındaki
her tür olası akılcı mazeretin önüne geçer. ... servet hiç bir yere kaybolmaz
ve katlanarak artar, bu sürece artan oranlı küresel bir vergi konulması
girişimci dinamizmini ve uluslararası ekonomik açıklıkları korur ve
patlamaya hazır bu süreci demokratik olarak denetlemenin tek yoludur.’
(Piketty, 2014: 478)’
2

Burada çok yüzeysel olarak değinilen ve esasında oldukça bütünlüklü bir kuramsal çerçeve
çizen bu çalışma için bkz. (Gürkan, 2014)
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O halde Piketty’nin öneri olarak sunduğu şeyi tahmin edebiliriz.
Sermayeden küresel bir vergi alarak tüm devletlerin bir konsensüs
oluşturması tadında naif bir öneriyle tüm bu çelişkili ve karamsar sistematiği
çözümleme uğraşı içine giren Piketty için bile devlet, vergi, toplumsal
sınıflar, servet, gelir paylaşımı gibi konular anlatısının başat karakteristiğidir.
Güncel olanı anlatarak varılmak istenen sonuç aslında; ‘Tüm tarih boyunca
düşünsel zenginliğini, devletlerin ortaya çıkış sebebindeki yegane rolünü,
toplumların dönüşümündeki temel sebep oluşunu ortaya koymaya
çalıştığımız mali düşüncenin ya da maliye biliminin günümüzde de önemini
artarak sürdürdüğü ve hayati rolünün göz ardı edilmemesi gerektiği’ şeklinde
özetlenebilir.
3. Sonuç Yerine: Kürklü Otomobilli Kadın ve Maliye Bilimi
Değerli bir maliye bilim insanı ile başladık yazıya, aynı şanstan son
kısmı da mahrum bırakmayalım. Prof. Dr. Fazıl Hakkı Sur; ‘Büyük bir
bütünün nihayet bir parçası olan bugünü anlayabilmek için Maliyede
geçmişe bakmak zaruridir.’ (Sur, 1949: 248) der. Esasında bu yazıda -eksik
haliyle- yapılmaya çalışılan da bu idi. Yine, maliye yazınının düşünsel
zenginliğine işaret etmek ve devleti, toplumu, tarihi, insanı, sosyolojiyi ve
pek çok farklı kavramı ihtiva eden maliye bilimini çok boyutlu ve
interdisipliner bir çerçeveye oturtmak gayesini güttü ilgili yazı. İnsana,
topluma, devlete dayanan bu bilim alanının tüm bu olgulardan yalıtılması
tehlikesine ve diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin ilişkisizleştirilmesine
karşı bir çıkış temelinde yükselen bu yazı, maliye yazınını salt olarak teknik
bir düzeyden ibaret görmenin ve matematiksel-nicel doğanın sonsuz
dehlizlerine ruhunu teslim etmenin sakıncalarını dile getirmeyi bu
doğrultuda amaç edindi. Nihayetinde, inceleme nesnelerinden biri insandı.
İnsanın toplumu ve devleti, genel olarak tarihi şekillendirici gücünü
görmezden gelen ve bu anlamda kaynağını aldığı husustan yoksun kalan bir
düşünce sahası düşünülemezdi. ‘Demek hükümet kürklü otomobilli kadının
aşındırdığı asfalt yolların parasını benden alacak.’ (Aktaran: Özdemir, 237)
diyerek 30’lu yıllarda başkaldıran kadını görmezden gelemezdi;
gelmemeliydi. İnceleme nesnelerinden biri vergiydi, devletti; devlet ve
vatandaşın birbirine en çok yaklaştığı(!) alanı ihmal etmesini düşünmek pek
de akılcı olmayacaktı.
‘Atatürk’ün, memleketin efendisi olarak gösterdiği köylü, jandarma ve
tahsildardan, yol ve tarım ürünleri vergilerinden sızlanıyor, feryat ediyordu.
Memleketin efendisi, altı liralık yol vergisini veremediği için kendisini
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günlerce yollarda veya madenlerde çalıştıran, yetiştirdiği ürünü vergi adı
altında keyfi ölçülerle elinden alan bir terör rejimine artık kendi devleti
gözüyle bakamaz olmuştu.’ (Aktaran: Özdemir, 242)
Sonlandıracak olursak; devletten insana, topluma; sosyal ilişkilere,
sınıflara, diğer bilim sahalarına dek geniş bir zenginlikten beslenen maliye
bilimine ‘deniz feneri’ rolü düşmesine bu anlatılanlar paralelinde gönül razı
olmadı. Sadece belli gerçekleri yansıtan ve yansıttığını pür bir gerçeklik
alanı olarak kabul eden, ışığıyla aydınlatamadığı yüzyılları karanlıkta
bırakan bir bilim olma iddiasına tüm bu söylenenler doğrultusunda karşıt
görüşler geliştirilmeye uğraşıldı. Bu yapılırken, öznellikten uzak
durulmamakla birlikte, pek çok bilim insanı ve düşünceye -eksik kalması
muhtemeldir- yer verilmeye çalışıldı. Toplumsal ilişkiler, modern devletin
ortaya çıkması, verginin gücü, mali sistem gibi pek çok kavram üzerinde
ısrarla durularak halihazırda tahakkümünü şiddetlendirmiş hakim anlayışa
alternatif inşa edilmeye çalışıldı. Savlamamızın temel gerekçeleri gerek
tarihsel perspektif gerekse güncel olan ile somutlaştırıldı. Ve son olarak da
denilebilir ki; tüm bu bahsedilen mekanikleştirme ve tarihsizleştirme
anlayışına karşı ‘tarihsizleştirmenin tarihini yazmak’ gibi iddialı bir söylem
benimsemenin bedeli de bu doğrultuda okuyucunun insafına bırakıldı.
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MALİYE TARİHİNDEN HALK EDEBİYATINA YANSIYAN
VERGİ SORUNLARI
Doç.Dr. Selçuk İPEK*
Özet
Toplumumuzda ne zaman maliye ve maliyecilerle ilgili bir konu açılsa,
korku, tedirginlik ve endişe dolu söylemler ve mimiklerle karşılaşılmaktadır. Elbette
bunlar tarihsel süreçten kaynaklanan bir takım yansımalardan kaynaklanmaktadır.
Toplum zihninde neden böyle bir algı oluştuğunu anlayabilmek için konuyu maliye
tarihi ve daha özelde vergi tarihi açısından da incelemek gerekmektedir. Ancak,
toplumların tarihsel gelişimi üzerine çoğu zaman resmi tarih-gerçek tarih tartışmaları
damgasını vurmaktadır. Bazı yazarlar, resmi tarihin, sorunlara ve olaylara halkın
gözüyle bakılmadan yazıldığını, yönetime yakın olanların yönetimlerin istediği
şekilde olayları yansıttığını belirtmektedirler. Bazı yazarlar da halkın gerçek
tarihinin yazılabilmesi için halka başvurulması gerektiğini belirtmektedirler. Halkın
sözcülüğüne başvurulmadan tarihteki toplumsal olay ve sorunların gerçek
boyutlarını kavramak zordur.
Tarihsel olayların gerçek boyutuna ulaşabilmenin en güzel yollarından biri;
halkın gözü, kulağı ve dili olan türkülerde, şiirlerde ağıtlarda ve destanlarda anlatılan
hikayelere kulak vermektir. Türk halk edebiyatında da maliye tarihine ve vergilere
ilişkin çok önemli bilgiler yer almaktadır. Bu çalışmada bu husus daha çok halk
edebiyatının önemli unsurları olan türkü ve şiirler bağlamında ele alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Maliye tarihi, vergi, halk edebiyatı, türkü, şiir.

Abstract
Whenever public finance and financier are mentioned in our society,
expressions and gestures with full of fear, anxiety and worry are revealed. Of course,
these are caused by a number of reflections stemming from historical process. In
order to understand why such a perception formed in the mind of the society, the
issue should be examined in the context of fiscal history, in particular tax history.
However, most of the the time, the official history- real history debates mark on the
historical development of societies. Some authors emphasize that the official history
reflects issues, written by those close to the management, in favor of management
regardless of the perceptions of public on issues and events. Some authors also state
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that the public should be consulted to write the true history of public. It is difficult to
grasp the real dimension of the issues and events in history without consulting to
public.
One of the best ways to reach the actual size of historical events is to pay
attention to the tales mentioned in folk songs, poetries, elegiacs and epics, the eye,
ear, and language of public. The Turkish folk literature also includes important
information on fiscal history and taxes. In this study, this issue is examined mainly
in terms of folk songs and poems, important elements of folk literature.
Keywords: Fiscal history, tax, folk literature, folk song, poem.

Giriş
Vergi sorunları, ve halk edebiyatını bir arada düşünmek ilk başta
anlamsız gelebilir. Ancak halkın gerçek tarihinin öğrenilmesi için
yararlanılabilecek en önemli kaynaklardan biri olarak gösterilebilecek halk
türküleri, şiirler, fıkralar, destanlar, ağıtlar gibi halk edebiyatı unsurları,
içinde aşk, ölüm, doğa gibi konuları barındırmakla birlikte, vergi gibi sosyal,
ekonomik ve siyasal konulara da yer vermektedir.
Örneğin, Bedri Rahmi Eyüboğlu türküler için şunları söylemektedir:
“Memleket ahvalini onlardan sor
Kitaplarda değil, türkülerde ara Yemen’i
Öleni, kalanı gidip gelmeyeni
Ben türkülerden aldım haberi”
Ayrıca aşağıdaki şu anonim dörtlük Osmanlı toplum yapısını çarpıcı
bir biçimde yansıtmaktadır.
Şalvarı şaltak Osmanlı
Eğeri kaltak Osmanlı
Ekende yok biçende yok
Yiyende ortak Osmanlı .
Bu açıdan Osmanlı tarihi açısından günümüze aktarılanların
doğruluğu konusunda yaşanan tartışmalarda önem arz eden birkaç noktayı
belirtmek gerekmektedir . İlk sorun tarihsel açıdan vaka-yazarlarının
aktardıkları bilgilerin doğruluğu hususudur. Vaka-yazarlarının aktardıkları
bilgilerde tarafsız bir tarihçiliğin izlerine rastlamak zordur. Kaldı ki onlar da
tarafsız bir tarihçilik değil, Âli Osman’ın Şanını dile getirdiklerini
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belirtmektedirler. İkinci bir husus, Osmanlı’da kanunname, tahrir defterleri,
mühimme defteri gibi belgeler çoğu kez mukaddimelerle ve devlet
adamlarının yorumlarıyla sunulmuştur. Bu yorumlarda belgelerin ortaya
koyduğu somut bilgilerle çelişen unsurlar vardır. Bu durumda araştırma
yapan tarihçiler de çoğu kez farkına varmadan Osmanlı ideolojisini bilgi
olarak aktarmışlardır.
Pamuk(2003) da Osmanlı tarihinin devletçi bakış açısıyla yazıldığını
ve yorumlandığını belirtmektedir. Çünkü belgeler neredeyse devlet için
çalışanlar tarafından hazırlanmış, buna karşılık toplumu oluşturan kesim
geriye belge olacak bir şey bırakmamıştır. Böylece devlet ve toplum
özdeşleştirilmiş ve aralarındaki farklar yeterince vurgulanmamıştır. Ayrıca
Osmanlı tarihinin devlet katında yazılması toplumun çelişkisiz, kaynaşmış
bir bütün olarak gösterilmesine neden olmuş, üretimi gerçekleştirenlerin
tarihine yeterli ilgi gösterilmemiştir.
Aynı sorunun maliye ve vergi tarihine ilişkin olarak yapılan
araştırmalarda da geçerli olduğunu söylemek mümkündür. Ancak tarih
sadece araştırmacıların resmi belgelere dayanarak aktardıkları veya vakayazarlarının aktardıklarından ibaret olmamalıdır. Özellikle konumuz gereği
vergi tarihinin gelişiminde vergilemenin taraflarından biri olan halkın da
sözcülüğüne başvurmak gerekmektedir. Bu da onun türkülerine,
destanlarına, şiirlerine başvurulması demektir.
Çalışmamızda ilk olarak maliye tarihi ve halk edebiyatı ilişkisi ele
alınacak, daha sonra Osmanlı vergi sisteminden halk edebiyatına yansıyan
vergi sorunlarından bahsedilecektir. Son olarak da halk edebiyatı
unsurlarından türkü ve şiirlerde yer alan vergisel hususlara yer verilecektir.
1. Maliye Tarihi Açısından Halk Edebiyatı
Halk edebiyatı halkın ruhundan doğan, halkın ruhunda yaşayan, halkın
değerlerini konu alan bir çalışma alanıdır. Dolayısıyla halkın yaşayış, inanış,
duygu ve kültürel karakterinin yansımasıdır. Divan edebiyatı yüksek
zümreye hitap etmesine rağmen, halk edebiyatı geniş halk kitlelerinin
sevinçlerini, özlemlerini, acılarını, sorunlarını dile getirmektedir (Güleç,
2011, s. 1).
Bizde iki türlü halk edebiyatı vardır. Biri halkın ortaklaşa yarattığı
edebiyat, asıl halk edebiyatı(sahipleri belli değil), biri de belli halk
şairlerinin dile, tele getirdiği bir edebiyat ki buna da alışılmış ağızla halk
edebiyatı denilmektedir. Birincisinde halk hikayeleri, halk masalları, halk
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efsaneleri, halk fıkraları, bilmece, atasözü, türküler vardır. İkincisinde halk
şairlerinin, aşıkların edebiyatı vardır (Güney, 1971, s. 249).
Çoğu kez halk edebiyatı ve halk bilimi aynı anlamda kullanılmaktadır.
Bu genel olarak doğrudur. Çünkü her ikisinin kapsadığı ürünlerin, konuların
tümünü kesin çizgilerle ayırmak ve sınıflandırmak pek sağlıklı olmaz. Yine
de tanımlamak gerekirse; halk edebiyatı, toplumun ortak duygu ve
düşünceleri ile yoğrulan efsane, destan, aşık tarzı ürünleri hikaye, masal,
fıkra, bilmece, atasözü, türkü, ağıt, mani, ninni gibi kişisel ve anonim
yapıdaki geleneksel sözlü halk anlatılarını kendine özgü yöntem ve
metotlarla derleyen, sınıflandıran, inceleyen, yorumlayan ve sonuçlar
çıkaran bir bilim dalıdır. Halk bilimi ise, toplumun gelenek, görenek ve
inanışlarıyla töresel ve törensel davranış ve yaşam biçimlerini oluşturan
geleneksel değerlerle, halk kültürünün bütün konu ve kaynaklarını araştıran
bir bilim dalıdır (Aslan, 2010, s. 10).
Halk biliminin ürünleri; halk edebiyatı (destan, halk hikayeleri,
masallar, halk fıkraları, deyimler, atasözü, türkü, mani, bilmece, tekerleme,
şiir, çocuk türküleri, alkış, kargış ve küfür, halk seyirlik oyunları), adet ve
töreler, inanışlar, örf ve adetler, halk bilgisi olarak sıralanabilir. Bu açıdan
bakıldığında, halk edebiyatı ile halk bilimi ilişkisi anonim halk edebiyatı
ürünlerinde görülmektedir. Halk edebiyatı ürünleri aynı zamanda halk
biliminin inceleme alanına girmektedir (Güleç, 2011, ss. 560-561).
Halk edebiyatının en önemli unsurlarından biri türkülerdir. Türküler
toplumun yaşama biçimini yansıtır. Halk edebiyatıyla halk müziği en çok
türkülerde biraraya gelir. Çünkü insanlar sevdasını, sevgisini, üzüntüsünü,
sorunlarını kısaca hayatının büyük bir bölümünü türkülerin diliyle
anlatmıştır (Artun, 2004, s. 131).
Başgöz’e (2008, s.15) göre Türkiye’nin sözlü geleneğinde, bir ezgi ile
söylenen halk şiirlerinin her çeşidi için yaygın olarak kullanılan ad “halk
türküsü”dür. Buradaki halk şiiri ifadesi hem anonim şiir hem de âşıkların
şiiri anlamındadır. Âşıkların şiirleri de bir ezgiyle söylendiği için, yaratıcıları
anonim olmadığı halde onlara da türkü denilmektedir (Başgöz, 2008, s. 15).
Köroğlu, Karacaoğlan, Dadaloğlu, Dertli, Ruhsati, Emrah ve Seyrani bu
âşıklarımızdan bazılarıdır. O halde türküler temelde iki kaynaktan
beslenmektedir. Bunlardan birincisi Türk halk edebiyatı ve aşık edebiyatıdır.
İkincisi ise anonim türkülerdir. Anonim türkülerinde başlangıçta mutlaka bir
söyleyicisi vardır. Ancak aradan uzun süre geçmesi nedeniyle bunlar
unutulmuştur.
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Toplum yaşamına ilişkin bilgi edinirken mutlak anlamda resmi
belgelere bağlı kalmak yanlış sonuçlara ulaşmaya neden olabilir. Daha önce
de belirttiğimiz gibi olaylara sadece devletin veya yönetici sınıfın gözüyle
değil halkın gözüyle de bakmak gerekmektedir. İşte bu açıdan türküler
toplum yaşamının günlük işleyişi açısından bir nevi bir anlatım mekanizması
kabul edilmelidir. Türküler toplumda bazen tiyatronun, kitabın, gazetenin ve
bazen de ahlakın yerini almıştır. Bu nedenle türkülerin hemen hemen
hepsinde sosyal, siyasal ve ekonomik bir boyut vardır. Ekonomik sorunların,
sosyal ve siyasal olayların toprak düzeninden kaynaklanan sorunların
türkülerde ağıt, taşlama, ninni ve hikayeler şeklinde ortaya çıktığı
görülmektedir.
Toplumsal yaşamda türkülerin önemli işlevleri olduğunu
söyleyebiliriz. Türkü, modern iletişim araçlarını yokluğunda mektup, telgraf,
elektronik posta gibi bir iletişim aracı olmuştur. Türkü, değerler taşıyıcısıdır.
Kişisel ve sosyal değerlerimiz türküler aracılığıyla, insandan insana,
kuşaktan kuşağa aktarılır. Bu değerlere açık veya dolaylı destek verir veya
karşı çıkar. Türkülere yansıyan değerler mutlaka kurulu düzene destek veren
değerler değildir. Örneğin sultana, padişaha, hükümete destek veren türkü
metnine rastlamak çok zordur. Ancak padişaha sitem eden ve onu uyaran
türkülere rastlamak mümkündür. “Hiç mi merhamet yok Sultan Aziz’de”,
“Sultan Reşat vermez bize tezkere, bizi kandırı” veya “Padişahım haberin
olsun Urum elleri satıldı” diyen türkülerde bunu açıkça görmek mümkündür
(Başgöz, 2008, ss. 144-146).
Osmanlı tarihine ilişkin resmi kayıtlarda çoğu kez bulunamayan
bireysel ve toplumsal halk hareketlerine ilişkin bilgileri türkülerde
yakalamak mümkündür. Bu türkülerin bir başka önemli yanı daha vardır.
Bilindiği gibi Osmanlı tarihi, resmi yazıcıların elinden çıkan ve sarayın
görüşünü yansıtmakla görevli olanlar tarafından yazılmıştır. Diğer resmi
yazışmalar da (Mühimme Defterleri, Şer’iye Sicilleri) hemen hemen aynı
doğrultudadır. Şer’iye Sicillerinin önemi daha çok olayı canlı olarak
yakalamasındadır. Bu bakımdan bu kayıtlar birçok konuda bilgi
vermektedirler. Ancak söz konusu kaynakların tamamı taraflardan birinin
yani yönetenlerin sözcülüğünü yapmaktadır. Öte yandan halkın sözcülüğünü
yapanlarsa, kaynağını halktan ve halkın temsilcilerinden alan türkülerdir.
Bunun için de türkülerde resmi yargılamanın yerini halk yargılaması
almaktadır (Bayrak, 1996, ss. 127-128).
Yöneten–yönetilen ilişkisindeki çatışmaları konu alan türkülerde
konumuzla ilgili özellikler şu şekilde sıralanabilir (Bayrak, 1996, ss. 128131): Bu türkülerde slogan haykıran bir eda yoktur. Başkaldırma ve yiğitlik
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ile hüzün sürekli iç içedir. Bireysel ve toplumsal başkaldırıcıların başından
geçenleri anlatan manzum ürünler olarak da nitelendirilebilirler. Genellikle
kapitalizm öncesi üretim ilişkilerinde ortaya çıkar ve kırsal kesimle ilgilidir.
Olay kahramanı hemen bütünüyle olumlu yönleriyle doğruluk, dürüstlük,
açıklık, mertlik ve yiğitlik yönleriyle verilir. Çeşitli toplumsal ve tarihsel
olaylar bu türkülerin temel öğe ve temalarından biridir. Türkü kahramanının
yaşadığı dönemin zulüm, baskı ve haksızlıklarına duyduğu kin, nefret ve
başkaldırı hemen her türküde açık ya da kapalı bir şekilde kendini gösterir.
Türkü kahramanı adaletin, doğruluğun, eşitliğin simgesi olarak görünür.
Türkülerin en önemli unsurlarından biri de aşıklardır. Aşık
kelimesinin genel anlamı yanında dilimizde özel bir anlamı bulunmaktadır.
Bu kelime yerine daha önceleri saz şairi, halk şairi gibi ifadeler kullanılsa da
son yıllarda halk ozanı sözü kullanılmaktadır. Aşık, Türk halk edebiyatında
yaklaşık 16. yüzyılın başlarından bu yana beliren bir sanatçı tipidir. Aşık şiir
yazmaz, söyler. O’nda şiir müzikten ayrılmaz (Boratav, 2000, ss. 20-21).
“Âşıklar yüzyıllar boyu halkın his ve duygularını, kendi yaratıcı güç ve
yetenekleri oranında dile getirmişlerdir. Bu özellikleriyle de halkın
toplumsal, kültürel ve sosyal yaşamında önemli roller üstlenmişlerdir. İnsan
psikolojisi gereği âşıklar da toplumdan, yönetimden beklediklerini
göremeyince karşılaştıkları aksaklıkları düzensizlikleri ve adaletsizlikleri
kıyasıya yermişler, olumsuzluklara tepkiler göstermişlerdir. Âşıkların türkü
ve şiirleri incelendiğinde başkaldırı ve yergi şiirlerini oluşturan olgu
genellikle ekonomik bozulmaya, sarayın ve taşra yönetiminin çeşitli adlarla
aldığı vergi, rüşvet ve yapılan talanlara dayanmaktadır.
Osmanlı döneminde âşıkların dizelerinde yansıttıkları tepkiler bir nevi
başkaldırı olarak nitelendirilirse de bu başkaldırı isyan boyutuna varmayan;
genel olarak çekinmeden gözler önüne serilen; dozu kimi zaman yüksek
tutulmuş eleştiriler niteliğindedir.
Halk edebiyatının önemli unsurlarından biri de şiirlerdir. Halk şiiri,
halk şairinin sanat mahsullerini yazı yoluyla değil, ağızdan ağıza, sözlü
gelenek yoluyla yaymasıyla oluşmuştur. Halk şairleri şiirlerini yazmazlar,
çalıp, çağırıp söylerlerdi. Böylece bu şairler en eski çağların şiir geleneğini
devam ettirmişlerdir (Boratav, 2000, s. 20).
Halk şiiri değişik konuları içermekle birlikte (Boratav, 2000, s. 21),
18. yüzyılda toplum sorunlarına eğilir hale gelmiş, 19. yüzyılda en verimli,
en olgun çağını yaşamış ve gerçekçi boyutunu tam anlamıyla bu yüzyılda
kazanmıştır. Bireysel ve toplumsal alanlarda geçmiş yüzyılların tüm
olanaklarından yararlanan ozanlar, ortaya sağlam şiirler koymuşlardır
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(Zelyut, 1989). 19. yüzyılda halk şiirinin iç çelişkilerin artması ve düşünce
akımlarının yaygınlaşmasıyla halk şiiri daha protest bir hal almıştır. Bu
dönemde halk ozanlarının öncekilere göre çok daha politize oldukları
söylenebilir. Dönemlerin tüm kötülüklerini ve yolsuzluklarını bu dönem
ozanlarının şiirlerinde rahatlıkla bulabiliriz. Bu açıdan bu dönemin
sözcüsünün Seyrani olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır (Bayrak, 1996,
s. 73). Seyrani, Tanzimat sonrasında huzursuzluklara, yozlaşmaya ve batı
taklitçiliğine karşı millî ve dînî değerlerine bağlı halkın gösterdiği tepkini bir
sözcüsü durumundadır. O, gördüğü kötülükler ve haksızlıklar karşısında
susmamış, bu yolda hayatını hiçe saymıştır (Yüksel, 1987, s. 16).
Halk edebiyatı şiirlerinde; aşk, doğa, din, yiğitlik ve toplumsal
sorunlar gibi temalar işlenmiştir. Aşıklar şiirlerinde çok çeşitli bireysel ve
toplumsal sorunları dile getirmişlerdir. Konular başkaldırı, isyan, felsefi
düzlemde karşı çıkış, bazı olumsuz durumların ve kişilerin eleştirisi, doğa
güçlerinden yakınma gibi şekillerde karşımıza çıkmaktadır. Halk şiirinde her
türlü duygu düşünce, dilek, iş ve eylemlerin dile getirildiği görülmektedir
(Artun, 2004, s. 107).
Halk şiirinde toplumun büyük yeri vardır. Rahatlıkla eleştirilir, öğüt
verilir, kınanır, yerilir, hayran, kul köle olunur, can feda edilir. Şiir-öğüttenkit üçlüsü bu şiirin töresidir. İlgisiz hükümete rahatlıkla haykırılır,
zalimlere, haksızlara çekinmede karşı çıkılır, ahlak dışı hareket edenler çok
ağır bir dille yerilir. Halk şairi halkın gözü, kulağı, kalbi ve dilidir. Halkın
derdi, dileği sevgisi ve nefreti aşığın dilinde ve telinde şekillenir.
Dadaloğlu’nun,
“Belimizde kılıncımız kirmani
Taşı deler mızrağımın temreni
Hakkımızda devlet vermiş fermanı
Ferman padişahın, dağlar bizimdir”
dörtlüğü bunu açıkça göstermektedir (Özbek, 1975, s. 41).
2. Halk Edebiyatında Yer Alan Vergi Sorunları
Osmanlı vergi sistemi ve sorunları denilince belki de üzerinde çok
tartışılacak ve ciltlerce kitap yazılabilecek bir konu ortaya atılmış demektir.
Ancak bu çalışmada konumuzla sınırlı kalmak amacıyla Osmanlı vergi
sisteminin sadece halk edebiyatında(özellikle türküler ve şiirlerde)
karşımıza çıkan sorunlarına değinilecektir.
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Halk edebiyatında vergilemeye ilişkin olarak en çok ağır vergi yükü
ve keyfi vergileme, vergi tahsildarları ve mültezimler ve tımar sisteminden
kaynaklanan sorunlardan bahsedilmektedir. Bu sorunların temelinde de
toprak düzeni ve bu düzenden kaynaklanan egemen güçler sorunu vardır. Bu
nedenle bu kısımda bu hususlara ilişkin sorunlardan bahsedilecektir.
2.1. Toprak Düzeni ve Egemen Güçler Sorunu
Osmanlı İmparatorluğu’nda üretimim esas itibariyle tarıma dayalı
olması, toprak düzenini önemli kılmaktadır. Tımar sistemi, Osmanlı’da en
yaygın toprak düzenini, tarımsal artığa el koymanın en yaygın biçimini
oluşturmuştur. Tımar sistemi çerçevesinde reayanın ürettiği artığa devletin
vergi yoluyla el koyması Osmanlı’daki en yaygın üretim ilişkisini
oluşturmaktaydı (Divitçioğlu, 1967).
Üretim sistemi içerisinde Osmanlı düzeninde bütün değerlerin
yaratıcısı köylülerdi. Dolayısıyla, yarattıkları değerin bir bölümüne öteki
zümreler ve saray sahip çıkmaktaydı. Başlangıçta özel mülkiyetin çok sınırlı
olduğu sosyal yapıda klasik anlamdaki sınıfsal sömürünün, Avrupa
ölçülerine vurulamayacak kadar önemsiz olduğu söylenebilir. Ancak, özel
mülkiyetin ve onun sonucunda derebeyliğin yaygınlaşması, Osmanlı
ülkesinde de köylülerin batı derebeyliklerini hatırlatan ölçülerle
sömürülmesine yol açmıştır (Cem, 2002, s. 200).
“16.yüzyılın sonlarından itibaren tımar sistemindeki bozulmaya
paralel olarak, devlet boş tımarları iltizama vermek gibi bir çözüme
yöneldiğinde mahalli eşraf bunları ele geçirmekte başkalarına oranla daha
şanslı olmuşlardır. Çıkarlarıyla ve önemli teminatlarla, bulunduğu yerde
kökleşmiş olması eşrafa devletin gözünde kapıkullarından ve hepsi de geçici
diğer devlet memurlarından daha emin bir yer kazandırmıştır. Hatta eyalet
yöneticileri bile iltizamla ellerinde topladıkları büyük toprakları duruma
daha derinliğine vakıf, dolayısıyla reayayı son damlasına kadar sağmakta
daha usta olan mahalli mültezimlere geçirmeyi tercih etmişlerdir. Ayrıca
ikide bir yer değiştiren yöneticiler, yeni geldikleri bir yerde kendilerine
ranttan önemli bir pay verebilecek tecrübeli kişilerin bulunmasından hoşnut
kalmaktadırlar. Böylece büyük memurlar bugün var yarın yokken mahalli
mültezimler hep yerlerinde kalmışlar ve ağır ağır ama emin bir biçimde
toprağa kök salmışlardır” (Yerasimos, 2000, s. 479). Ayrıca bu yerel güçler
merkezi bürokrasiyi atlatarak köylülerden çekilen artığa el koymanın yolunu
da bulduklarında, bağımsız bir iktisadi güç elde ederek merkezi yönetim
karşısında bir tehdit unsuru haline gelmiştir.
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Malikane sisteminin gelişmesiyle birlikte miri topraklar ve üzerindeki
köylü mukataa sahibine fiilen bağımlı hale gelmiştir. Halbuki daha önce
mukataa sahibi köylü idi. Köylü, kanunla saptanmış vergi ve resimler tımar
veya has sahibine öderdi, başka bir şey ödemek zorunda değildi. Yeni
durumda toprağın tasarruf hakkını devletle reaya arasına girmiş olan zengin
ve nüfuzlu bir ağalar zümresi elde etmiş olup köylü devlete ait vergilerden
başka bu ağalara da ayrıca bir rant ödemektedir. Mukataa sahipleri
çoğunlukla askeri sınıftan iken, bu süreçte mukataa topraklarını ele geçiren
ağalar, zamanla mahalli vergilerin toplanması, asker yazılması ve mahalli
asayişin sağlanması gibi idari görevleri de yüklenerek ayanlar devrini
açmışlardır (İnalcık, 2009, ss. 331-332).
17. yüzyılın başlarında Osmanlı toplumu, artık gittikçe güçlenen bey
ve ağaların egemenliğine girmiş, köylü çağımıza dek sürecek yalnızlığa ve
yoksulluğuna terk edilmiştir. Bu yüzyılda Anadolu köylüsü iki çıkmaz
arasında sıkışıp kalmıştır; ya ırgatlaşmaya, sömürüye, soyguna rıza gösterip
yeni düzene, yarı köleliğe ayak uyduracak, ya da köyünü terk edip kimsenin
ulaşamayacağı uzak köşelere, sarp yerlere kaçmıştır. Toprak mülkiyetinin
değişmesinden ötürü ekonomik ve sosyal yapının uğradığı çöküntü Celali
İsyanları’ndan başlayarak izlenebilir. Bu isyanlar, düzen değişiminin bir
sonucu ve hızlandırıcı etkenidir. Yarattıkları karmaşıklık beylerin ve ağaların
türemesini kolaylaştırmış, uzunca bir süre, toprak, kapanın elinde kalmıştır.
İltizamın yaygınlaştığı ve toprak mülkiyetinin özelleştiği oranda, devlet
ekonominin iplerini elinden kaçırmıştır. Bir zamanların o çok korkulan
başıboş ekonomik güçleri artık egemen duruma gelmişlerdir. Celali isyanının
“büyük kaçgunluk” döneminden sonra, tarım kesiminden alınan vergilerde
önemli bir düşme olmuştur. Köylerin boşalması, halkın yeni ve sapa
yerleşme merkezleri araması gibi nedenler bir yandan üretimi, öte yandan
vergileri azaltmış; devlet iltizam usulünde ek gelir beklerken, eski gelirlerin
düşmesiyle de karşılaşmıştı (Cem, 2002).
Osmanlı’da belli bölgelerin vergi gelirleri yerel yöneticilere ve
özellikle ayanlara bırakılırken zulüm ve yolsuzlukların önlenebileceği
düşünülmüştür. Fakat sonuç istenilen gibi olmamış, ayanların idari ve diğer
bilgilerden yoksun olmaları bu kurumun en kötü idari gelenekler üzerine
kurulmasına yol açmıştır. Bazı ayanlar elde ettikleri görevleri sayesinde
servetlerini artırma yolunu seçmişler ve yasak olmasına rağmen halkın
zahirelerini zorla toplayarak yabancılara satmışlardır (Özkaya, 2008).
“18. ve 19. yüzyıl yöneticileri gibi, ayanların da halkla ilişkileri
genellikle iyi değildi. Ayanlar, çıkarları için vergi dağıtım ve toplanmasında
yolsuzluk yapıyorlar, diğer yönetici ve görevlilerle birlikte halk yararına
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olmayan işlere karışıyorlardı. Ayanların merkezi yönetim karşısında
zenginleşmesi ve güçlenmesinin bir başka nedeni de devletin doğrudan
topladığı vergiler olmuştur. Devlet bu vergileri toplayabilmek için
merkezden tahsildar gönderiyordu. Ancak bu kişilerin hem güvenlik hem de
ekonomik donanımı yoktu. Bu nedenle tahsildarlar belli bir bölgeye
ulaştıklarında görevlerini yapamıyorlardı. Kaldı ki yerel güç odakları (eşraf,
hanedan, derebeyi, ayanlar, mütegallibe1 gibi) da halkı vergi ödememeleri
yönünde kışkırtıyorlardı. Dirlik sahipleri ve merkezi yöneticiler gerekli
vergileri toplayabilmek için devreye yine yerel güç odaklarını ve özellikle
ayanları sokuyorlardı. Böylece ayanlar, diğer güç odakları ile birlikte yerel
düzeyde egemenliklerini tam anlamıyla ilan ediyorlardı. Bu arada ayanların
himayesi altına girenler vergi ödemiyorlardı. Ayanlar olağanüstü koşulları
fırsat bilerek köylülerden haksız ve fazla para topluyor, bu yoldan
zenginliklerine zenginlik katıyorlardı”.(Çulcu’dan aktaran Gökbunar,
2003,s.103-104).
2.2. Ağır Vergi Yükü Sorunu
Anadolu çiftçisinin maruz kaldığı baskılara dair şöyle bir görüş vardır:
“Gerçektende Osmanlı İmparatorluğu’ndaki küçük üretici, belki de dünyada
en çok vergilendirilmiş bireydir” (Quataert, 2008, s. 51). Bu görüşün doğru
yönleri oldukça fazladır. Çünkü Osmanlı vergilerinden elde edilen gelirler
ile reayanın vergi diye ödedikleri kesinlikle birbirine eşit değildir.
Bahsedilen vergi düzeni devletin geliri yönündendir. Vergi ödeyenler
açısından ise durum farklıdır. Çünkü reayadan hazineyle hiçbir ilişkisi
bulunmayan tekalif-i şakka adlı vergiler de alınmaktaydı (Akdağ, 1999, s.
191).
Reaya bir taraftan köylerde çiftlikler kuran resmi hüviyeti haiz
kişilerle, diğer tarafta ağır vergi talebinde bulunan devletin taleplerine
muhatap oluyordu. Mali şartların devleti tımar sahiplerinden daha çok vergi
almak yoluna itmesi, toprak üzerinde çalışan ve ucuz kredi kaynaklarından
mahrum köylü halkı, fakir çiftçiyi sermaye sahibi mütegallibeden yüksek
maliyetle borçlanmaya zorlamış ve baş gösteren kıtlıklar ve güvensizlikler
ortamında borcunu ödeyemeyen çiftçinin toprağına sermaye sahibi ya el
koymuş ya da çok düşük fiyatla bu toprağı satın almıştır (Akgündüz ve
Öztürk, 1999, s. 463). Taşradaki idarecilerin çoğu görevlerini belli bir bedel
ödeyerek satın aldıklarından, bu bedelleri kısa bir süre için tayin edildikleri
1

Zorba, zorba takımı.
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görev bölgelerinde mal ve vergi toplayarak çıkarmaya çalışmaları halkın ağır
vergi yükü altında kalmasına neden olmuş ve büyük bir tepki doğurmuştur
(Gökbunar, 2007, s. 72).
Mühimme defterleri ve Şeriyye Sicilleri Anadolu halkının durumuna
ilişkin adeta bir röntgen filmi gibidir. Bu belgelere göre halkın büyük bir
kısmı ödeme gücünü aşan vergilerden çok çekmiş, adaletsiz vergilerden
bunalmış, yerel yöneticilerin keyfi davranışlarından bunalmıştır (Kazancı,
2006, s 11). Örneğin, vergi dağıtımında önemli bir yer olan tevzi
defterlerinin hazırlanmasında da ayanlar önemli bir güç haline gelmişlerdir.
Bunlar kendilerine tabi köylere vergilemede kolaylık sağlarken diğer
köylerin vergi yükünü artırmışlardır (Gökbunar, 2007, s. 103).
Üretici reaya devlete ödediği vergilerin yanı sıra, çiftlik sahibine de
önemli bir para vermek zorunda bırakılıyordu. Yani çiftlik olarak
adlandırılan toprakların büyük çoğunluğunda, küçük köylü işletmelerine
dayanan yapı varlığını koruyor, ancak reaya üzerindeki baskı ve sömürü
artmış oluyordu. Yörenin ayanından bir kişinin hem devlet adına vergi
topladığı, hem de çiftlik sahibi olarak üreticiden kira talep ettiği durumlara
sık rastlanmaktaydı (Pamuk, 2003, s. 190).
2.3. İltizam Yönteminden Kaynaklanan Sorunlar
Modern Osmanlı tarihçilerinin de hemfikir olduğu üzere iltizam
sistemi, merkezi yönetimin bozulmasıyla mültezimler tarafından suiistimal
edilmiş bir vergi toplama sistemidir. Yani otomatikman sistemin kötü
olduğunu söylemek yanlış olur. Sistemin kötülüğü suistimal edilmesinden
kaynaklanmaktadır. İşte bu suistimalden dolayı, “iltizam usulünün diğer
vergileme tekniklerinden daha fazla olarak gerilemenin sembolik
taşıyıcısı”olduğu ileri sürülmektedir (Fleet, 2003, s. 53).
Ne var ki yönetim açısından iltizam sisteminin, maaşlı vergi
memurlarından oluşan büyük ve pahalı bir gruba duyulan ihtiyacı ortadan
kaldırmak gibi bir avantajı vardı. İdare, aşarı doğrudan toplamayı denemek
yerine, iltizamla toplamayı mali olarak daha kârlı buluyordu. Devletin
doğrudan vergi toplarken girdiği masraflar genellikle yüksekti (Quataert,
2008, s. 53).
İltizam, üreticilerin, tek kaygıları kendi acil çıkarlarını gözetmek olan
şahısların kontrolü altına gitmelerine sebep oluyordu ki bu da hükümet
gelirleri için hayati öneme sahip olan uzun dönemli üretim olanaklarının
ihmali anlamına geliyordu. Yasal olarak sadece sözleşmede belirtilmiş
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miktarı toplamaya izinli oldukları halde mültezimler daha yüksek oranda
vergi topluyorlar; bazen de vergiyi bir kez topluyor, bunu harcadıktan sonra
ikinci defa topluyorlardı. İyi niyetli açıklamalara rağmen, hükümet
denetiminin etkisiz olması üreticileri gerçek anlamda korumayı engelliyordu
(Quataert, 2008, s. 52).
Özellikle aşar iltizamında mültezim düşük ahlaklı, mütegallibe
zihniyetinde bir kişi ise; köye vaktinde gelmez, ekinlerin vaktinde
kaldırılmasını engeller, köylüyle uyuşmaz, bu suretle rençberi müşkül
vaziyette bırakırdı. Neticede köylü, harman mevsimini geçirmek korkusu ile
mültezimin haksız isteklerine katlanmak zorunda kalırdı (Sakaoğlu, 1986, s.
8). Üreticiyle muhatap olan mültezimlerin karlarını maksimize edebilmek
için tahsil sırasında başvurdukları yolsuzluklar ve aşırı talepler yüzünden
üreticinin vergi yükü artarken, devletin vergi kaybı büyümüştür (Uzun,
2001).
Köylüler de görevlilere karşı ortak bir tutum içindeydi. Yönetimin
adamları, arkalarına ordunun ve yargının da gücünü alarak köylülerden
düzenli olarak belli bir vergi topluyordu. Verginin miktarı ve bileşenleri
yasalarla belirlenmişti. Köylüler daha yüksek otoritelere olan bu
yükümlülüklerini biliyor ve yerine getiriyorlardı. Ama kendilerini bu vergi
toplama işini görevliler için özellikle kolaylaştırmakla yükümlü
hissetmiyorlardı. Resmen vermek zorunda olduklarından fazla tek bir arpa
ya da buğday tanesi, tek bir üzüm ya da zeytin vermek istemiyorlardı.
Dahası belgeler, köylülerin sistemin zayıflıklarını kendi yararlarına
kullanmaktan kaçınmadıklarını göstermektedir. Bu nedenle hisselere
ayrılmadan önce harman yerinde tahıl çalıyor, gözden uzak toprakları ekiyor,
ölçüleri birbiri yerine kullanarak hile yapıyor ve suyu tarlalarına
aktarıyorlardı. Canları istediğinde ya da kışkırtıldıklarında görevlilere
saldırıyor, otoritenin fiziksel gücünün sınırlarını ve vergi toplayıcının
kolunun nerelere uzandığını görüyorlardı. Bütün bunlar karşısında çaresiz
kalan görevliler yasaları hiçe sayıp köylülere baskı yapabiliyorlardı. Ama
genellikle köylülere karşı kadıya başvurup dava açıyorlardı. Görevlilere
duyulan temel bir hoşnutsuzluk köylüleri birleştiriyor gibi görünse de, kendi
aralarında her zaman birleşmiş değillerdi. Dahası, temelde otoriteden nefret
etseler bile, bu onları görevliler ve Osmanlılarla tüm ilişkilerini kesmek gibi
bir tavra götürmüyordu. Kadılar, kanunun temsilcisiydi ve sipahiler ile
sancakbeylerine karşı başvurulan merciiydi. Uzaklık, maliyet ve kuşku gibi
nedenler köylüleri kadıya başvurmaktan tümüyle alıkoymuyordu (Singer,
1996, s. 152).

Maliye Tarihinden Halk Edebiyatına Yansıyan Vergi Sorunları

389

Devlet mali olarak sıkıntıya düştüğünden, açık artırmada belirlenen
iltizam bedelinin bir kısmını mültezimden peşin olarak almıştır. Verginin
tahakkukundan bile aylarca evvel gittikçe artan oranda bir peşinatın
yatırılması zorunluluğu, sonuçta müzayede şartlarından biri haline gelince
esas itibariyle askeri zümre mensupları elinde bulunan iltizamlara
gayrimüslim sarrafların da aralarında yer aldığı mali sermaye sahibi bir
zümre daha hakim olmaya başlamıştır. Bu zümrenin asıl hedefi mümkün
olduğunca yüksek kar elde etmek olduğundan, tahsilini geçici bir süre
yüklendiği vergi kaynağının himayesi ile ilgilenmediği için vergilendirme
faaliyeti, ekonomiyi artan ölçüde tahrip edici bir karakter kazanmaya
başlamıştır (Genç, 2000, s. 103). Hatta mültezimler, devletin zayıfladığı
oranda büyümüşler, maddi kuvvetlerine kaba kuvvetlerini de ekleyerek
baskınlar yapmaya, iltizam bedelini devlete ödememeye başlamışlardı. Bir
toprağı iltizama alan, genellikle köylüyü borçlandırarak kendi gücünü
artırıyordu. Sonra, borçlu köylünün ‘kiracılık’ hakkını çeşitli yollardan
elinden alıyor, zamanla onu ‘ortakçı’ ya da ‘ırgat’ durumuna düşürüyordu.
Böylece, devlete ödeyeceği iltizam bedelinden çok fazlasını kazanma imkanı
doğmaktaydı. Mültezimin çoğunlukla bir devlet memuru niteliğiyle elinde
kuvvet bulundurması ya da kargaşa ortamından yararlanıp ücretli levendler
tutması, köylüyü bu yeni ‘toprak sahibi’ karşısında büsbütün güçsüz
kılmaktaydı (Cem, 2002, s. 195).
Vergi toplamada mültezimlerin yaptıkları usulsüzlüklerin ve onda
birlik aşar oranının çok fazla artırılmasının ayaklanmalara yol açtığını
anlayan devlet, Tanzimatla birlikte, vergilerin zamanında, eşitlik ve adalet
ilkesini göz önünde tutarak toplanması çabasına girişmiştir. Bu nedenle 1840
yılında iltizam usulü kaldırılarak vergi toplamada yörenin egemen
güçlerinden ve yerel yöneticilerin baskılarından kurtulmak amaçlanmıştı.
Ancak göreve getirilenlerin eski mültezimlerle yakın ilişki içinde olanlardan
seçilmesi, çıkarlarının zedeleneceğini anlayan yerel güçlü ailelerin direnişine
yol açmış ve iltizam usulü 1842’de yeniden uygulanmaya başlanmıştır
(Shaw, 1994).
2.4. Keyfi Vergileme Sorunları ve Vergilemede Yolsuzluklar
Başlangıçta Osmanlı köylüsü devletin toprağında ve koruyucu
memurların denetiminde, devletin sağladığı güvenlik içinde çalışırken,
sonraları durum tamamen değişmişti. Devlet ortadan yok olmuş, köylü
bağımsız ekonomik güçlerin insaf ve silahına terk edilmişti. “16. yüzyılda
Osmanlı reayasının emeği, usulsüz vergi ve angarya yolu ile devlet
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hizmetlerini kendilerine servet yapmaları için harcanmakta idi” (Cem, 2002,
s. 200).
16. yüzyılın başlarından itibaren toprakta çalışanlar ya da köylüler en
çok nüfus değişimlerinden, devletin merkezileşme çabalarından kaynaklanan
vergi artışlarından ve merkezi yönetimin meşru ve gayri meşru görevlilerinin
yağmalarından etkileniyorlardı (Barkey, 1999, s. 147). Oransız vergi yükü
altındaki üretici, aynı zamanda suiistimallerin ve aşar toplama sisteminin
kendi doğal zorluklarının da ceremesini çekiyordu ki bunlar aynı zamanda
hükümet aleyhine de işleyen etkenler olmuştur (Quataert, 2008, ss. 51-52).
Vergi almak üzere gelenler, ellerindeki emirle topladıklarını, ‘devlet
için’ diye alıyorlar ve ahalinin gözleri önünce kendi şahıslarına harcamaktan
çekinmiyorlardı. 16. yüzyıldan sonra, devlete vergi vermek inancı yerine,
ehl-i örf’e soyulmak kanaati iyice yerleşmişti (Cem, 2002, s. 198).
Hasat zamanı, sipahilere köylüler üzerindeki yetkilerini çeşitli
şekillerde suistimal etme imkanı veriyordu. Görevliler köylülerin vergi
payını dürüstçe vermesini güvence altına almaya, köylüler de görevlilerin
yalnızca kendi paylarını almasını sağlamaya çalışıyordu. Daha fazlasını
aldıklarında onları kadıya şikayet ediyorlardı (Singer, 1996, s. 127). Ancak
vergi toplayanların kendi paylarından biraz fazlasını alması ya da köylülerin
ürün paylaşılmadan önce birazını saklaması gibi kurallara aykırı
uygulamalar, seyrek olduğunda, muhtemelen, harman yerinde olağan
sayılabilecek durumlardı. Bir sipahi, bir kilo buğday eksik kuşkusuyla her
seferinde kadıya çıkmıyordu. Köylüler de her yolsuzlukta kadıya gitmek
zahmetine katlanmıyordu. Gerçekten de dayanılmaz bir durum söz konusu
değil ise, hareketli hasat ve harman döneminde kimse bir gün bile yitirmek
istemeyecekti (Singer, 1996, s. 127).
17. yüzyıldan itibaren tımar ve zeamet usulü büsbütün çığırından
çıkmıştı. Çiftçi ve köylü gaddar mültezimlerin ellerinde esirdi. Memleketin
hiçbir tarafında can, mal emniyeti kalmamıştı. Bütün memuriyetler rüşvet
mukabilinde veriliyordu. Valiler, mutasarruflar, mütesellimler, derebeyleri,
ayanlar, eşkıyayı aratacak derecede gemi azıya almışlardı. Türlü adlarla
alınan vergilerin haddi hesabı yoktu. Aşar, haraç, gümrük ve vergilerin
mühim bir kısmı mültezimlere ihale olunurdu. Vergilerin birkaç seneliği
birden peşin olarak iltizama verilirdi. Zahireyi çiftçi ve köylü yalnız
muayyen adamlara satabilirdi. Dahili gümrüklerin tazyiki, ihracat
gümrüğünün ağırlığı çiftçiyi büsbütün eziyordu (Cem, 2002, s. 201).
Üstelik devlet görevlilerinin maaşlarını kendi topladıkları vergiler
biçiminde alma usulü, bu karmaşık dönemde tam bir baskı aracına
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dönüşüyor; memura, köylü üzerinde kayıtsız şartsız bir tasarruf imkanı
sağlıyordu. Memurun her yönde kullanabileceği gücü, devlet denetiminin
kaybolduğu bir ortamda bu vergi toplayıcılığı niteliğiyle biraz daha pekişmiş
oluyordu (Cem, 2002, s. 200). Reayanın hükümet görevlilerince her fırsatta
soyulmaları acı yakınmalara sebep olduğundan, “hukuk-u fukaranın geri
verilmesi” için çıkarılan fermanlara göre hareket eden kadıların önünde, sırf
gürültüyü örtbas etmek amacıyla birkaç kişi uzlaştırıcı diye araya giriyorlar,
fukaranın hakkı çok zaman gene alınamıyordu. Bu türlü soygunların suç
sayılmayıp, sırf soygunun geri alınmasına çalışılması ile yetinilmesi
biçimindeki olaylara ve bu şekil garip haklaştırmalara 16. yüzyıldan itibaren
çok rastlanmıştır (Akdağ, 1999, s. 208).
Osmanlı İmparatorluğu konusunda çalışan uzmanların; köylülerin
beylerbeyleri, askeri yetkililer, mültezimler ve kadılar gibi görevliler
tarafından nasıl suistimal edildiğini araştırmak için başvurdukları
kaynaklardan biri de adaletnamelerdir (Barkey, 1999, s. 103).
Adaletnamede hükümdarın, bütün otoriteler, kanun ve nizamlar
üstünde olan mutlak otoritesi, bir haksızlığı bertaraf etmek için en son tedbir
olarak ortaya çıkmaktadır. Osmanlıda aşar yolsuzlukları, salmalar gibi
reayanın yükümlü olduğu vergiler ve hizmetlerle, kadıların aldıkları rüşvet
ve yaptıkları yolsuzluklar ve angarya hizmetler farklı dönemlerde reaya ile
askeri sınıf arasında daima çatışma konusu olmuş ve adaletnameler en çok
bu konularda çıkarılmıştır (İnalcık, 2000).
Özellikle 17.yüzyıldan itibaren merkeze uzak bölgelerde bazı
yöneticiler tarafından halktan kanunsuz vergi toplandığı görülmektedir.
Buna karşılık Osmanlı padişahları bu uygulamalarla mücadele açısından
böyle bir yola başvurulmaması için çeşitli adaletnameler çıkarmışlardır
(Kazıcı, 2005, s. 196). Âyanların ve diğer yerel güçlerin halka yönelik olarak
yaptıkları haksızlıklara ve sömürülere ilişkin olarak çıkarılan
adaletnamelerde halkın sömürülmesini önlemek amacıyla gerekli tedbirlerin
alınması için yerel yöneticilere çeşitli emirler verilmiştir (Gökbunar, 2007, s.
110).
2.5. Tımar Sisteminden Kaynaklanan Sorunlar
Tımar sisteminde sipahi, tımar olarak kendisine verilen yerde kanunla
saptanmış belli vergi ve resimleri doğrudan kendisi için toplamaktadır. Her
tımarın gelir miktarı bellidir. Bu gelirin azalmaması veya kaybolmaması için
devlet, sipahiye ayrıca reayanın toprak tasarrufu üzerinde bir takım kontrol
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hakları vermiştir. Ancak toprak ve köylüler üzerindeki denetimleri açısından,
tımar sahipleri batılı feodal lordlarla karşılaştırılamaz. Tımarlar, kendilerine
tahsis edilen vergi gelirini toplamaya yetkiliydiler ama kanunun tanımladığı
hizmetler hariç, toprak veya köylüler üzerinde somut bir hakları yoktu.
Devletin temsilcileri olarak, sadece kanuna göre toprağın tasarruf ve
kullanım sürecini gözetiyorlardı. Ama reayaya ayrılmış toprakları edinme ve
ekip biçmeleri kesinlikle yasaktı (İnalcık, 2009, s. 158).
Osmanlı’da karışık ortamdan yararlanan gruplardan biri de tımarlı
sipahilerin büyükleriydi. Sipahilerin önemli bölümü mali darlıktan ötürü
tımarlarını terk edip ortadan kalkarken, aynı mali darlık bazılarının
güçlenmesine yol açmıştı. Bunlardan çoğu resmen tımarlı sipahi olarak
gözükmekle beraber, aslında, birkaç tımarı birden elinde toplamak imkanını
bularak, bu dirliklerin üretiminden ‘sırf bir mültezim gibi istifade eden,
fakat, iltizam bedelini devletlere değil de nüfuzlu bir takım ricale rüşvet
olarak veren bu yoldan geniş kazanç imkanı bulan kimselerdi (Cem, 2002, s.
195).
Koçi Bey’in 4. Murad’a sunduğu risalenin çoğu tımar düzeninin
bozulması ile ilgilidir. Koçi Bey bu risalede tımarların devlet büyüklerinin
adamlarına verildiğini, eski tımar düzeninin ortadan kaldırıldığını,
imparatorluk kurumları arasındaki denge unsurlarının bozulduğunu, bunun
sonucu olarak da büyük bunalımların ortaya çıktığını vurgulamaktadır
(Belin, 1999, s. 38).
Tımar sistemi iltizam yöntemiyle karşılaştırıldığında iltizam
yönteminin tarımsal üreticiler üzerinde daha yüksek vergi yükü baskısı
oluşturduğu söylenebilir. Çünkü tımar sisteminde gelirin devamlılığını
sağlamak için reayanın kollanması ve ağır vergi yükü altında ezilmemesi
gerekiyordu. İltizam sisteminde ise herhangi bir işletmeyi ya da vergi tahsil
işini üç yıllığına alan kişi için bu zaman süresi içinde en fazla geliri tahsil
etme endişesi bulunuyordu. Bu nedenle tımarlı sipahinin reaya için taşıdığı
kaygılar mültezim için geçerli değildi (Akgündüz ve Öztürk, 1999, s. 489).
Karşılaştırılabilir maddi veriler olmadığından köylülerin ne kadar
sömürüldüğünü kesin olarak saptamak ve bunu başka toprak rejimlerindeki
değerlerle karşılaştırmak mümkün değildir. Ancak, köylülerin beylerbeyleri,
askeri yetkililer, mültezimler ve kadılar gibi görevliler tarafından sömürüye
uğradığı adaletnamelerde açık bir şekilde görülmektedir. Ayrıca vergi
toplayan diğer kişilerle birlikte mültezimler, sancak beyleri ya da tımar
sahiplerinin haklarını simsarlık tarzı bir anlaşma ile aracılara devretmeleri
köylüler üzerindeki sömürüyü daha da artırıyordu (Barkey, 1999, s. 103).
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Daha önce de belirttiğimiz gibi Osmanlı vergi sisteminde yer alan
veya vergi sistemini etkileyen sorunlar bunlarla sınırlı değildir. Ancak
konumuz gereği halk edebiyatına yansıyan sorunlarla sınırlı kalınmıştır.
Bundan sonraki bölümde ise halk edebiyatının unsurlarından türküler ve
şiirlerde yer alan vergi sorunlarına örnekler verilecektir.
3.Halk Edebiyatında Vergi Sorunlarına Örnekler
Halk edebiyatında, yaşamın sosyal ve ekonomik alanına yönelik
örneklere en çok türkü, şiir ve fıkralarda rastlanmaktadır. Ancak türkü ve şiir
özelinde yer alan vergi sorunlarına geçmeden önce daha genel anlamda
ekonomik sorunların yer aldığı birkaç örnek vermek yerinde olacaktır.
Bilindiği üzere Osmanlı’da toplumsal yapı ve sınıfsal ayrım yönetenyönetilen ilişkisi çerçevesinde vergi verenlerle vergi toplayanlar ayırımına
dayanmaktadır (Pamuk 2003, s. 36). Yönetici konumundaki kimselerin
amacı yaşam koşullarını iyileştirerek refah içinde yaşamını sürdürmek
olmuştur. Yönetici, varlığına varlık katarken, halk açlık sınırına inmiş, bu
durum aşığın dilinde,
“Vâkıf ol halime benim efendim
Bir açlıktan başka diyeceğim yok
Yoksulluk oduna yandım alıştım
Akşamdan sabaha yiyeceğim yok”
biçiminde dizelere dökülmüştür (Yardımcı, 2008).
Seyrani, tüm yolsuzlukların kaynağı olarak İstanbul’un sınıfsal
yönetimini görünce, eleştirisini oraya yöneltmiştir (Uyguner, 1991a, s. 117).
Rüşvet ile yazar hakim hücceti
Hüccet ile alır kadı rüşveti
Kimse bilmez oldu sözü sohbeti
Bozuldu sikkenin tucuna kaldık
Yine Seyrani,
Mahkeme meclisi icat olduğu
Çeşme-i rüşvetin akmaklığından
Kaza bela ile alem dolduğu
Kazların kadıya uçmaklığından
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Selefin rüşvetle hüccet yazması
Halefin anlayıp hükmün bozması
Yıkılan binanın birden tozması
Asıl sermayenin topraklığından
(…)

diyerek ülkedeki başıbozuk gidişin kaynağının üst yönetim olduğunu,
bunun alt kademelere doğru yayıldığını ifade etmektedir (Uyguner, 1991a, s.
117).
Yine Aşık Dertli, kadıların rüşvet aldığını, yolsuzluk yaptığını
aşağıdaki dörtlüklerle vurgulamaktadır (Uyguner, 1991b, s. 84)
Telli sazdır bunun adı
Ne ayet dinler ne kadı
Bunu çalan anlar kendi
Şeytan bunun neresinde
(….)
Abdest alsan aldın demez
Namaz kılsan kıldın demez
Kadı gibi haram yemez
Şeytan bunun neresinde
(….)
Adaletsiz düzene başkaldıranların en önemlilerinden biri de Pir Sultan
Abdal’dır. Pir Sultan Abdal’ın şiirlerinde devlet düzeninin bozukluğu,
yöneticilerin zulmü, kadıların bağnazlığı, haram yemesi ve yalan fetvalar
vermeleri, konumlarıyla eylemlerinin birbirine uymamasını aşağıda
görüldüğü gibi çarpıcı biçimde dile getirmektedir (Öz, 1992, ss. 62-63).
Koca başlı koca kadı
Sende hiç din iman var mı?
Haramı helali yedi
Sende hiç din iman var mı?

3.1. Halk Şiirinde Mali Sorunlar ve Vergi
Halk şiirinde yer alan vergi sorunlarına ilişkin ilk örneğimizde yoksul
köylülerin durumu yansıtılırken, yöneticilerin baskı ve ezgisi de eleştiriliyor:

Maliye Tarihinden Halk Edebiyatına Yansıyan Vergi Sorunları

395

Alemi yaradan yetiş imdada
Kati çok bunda kaldı fukara
Günden güne oldu zulüm ziyade
Bir acayip halde kaldı fukara
Haneye dokuz yüz düştü salyana
Şüphe yok eriştik ahır zamana
Niceler muhtaç oldu aziz nana
Elleri koynunda kaldı fukara
(….)
Biraz ekin eker ,biraz kaldırır
Anı da şahnaya yarı böldürür
Çifti dağıtmayı göze aldırır
Elleri koynunda kaldı fukara
Şahnalar gelir harman gezerek
Sanki tohum vermişler müşterek
Yarı koymaz, yarıcılık diyerek
İşte böyle müflis kaldı fukara2
Aşağıdaki şiir de Osmanlı Devleti’nde yoksul halkın, yani reayanın
durumunu belgeleyen gerçekçi bir şiir niteliğindedir. Merkezi yönetimin ve
bağımsızlaşan yerel yöneticilerinin yaptıkları soyguna dayanamayan çalışan
sınıf insanları, sonunda soygun düzenini yaratanlara başvuruyorlar. Bu
durumda yoksullar sömürünün durmasını ve yok olmasını isteyemezler.
Ancak belirli sömürücü yığınlardan birisini yeğleyerek hangisine
soyulacaklarını kararlaştırabilirler. Bir bölüm yoksul, bağımsızlaşan
derebeylerin yanında yer alarak devlete karşı gelmiş ve kendisinin
derebeyinin soymasına boyun eğmiştir. Bir bölümü ise derebeylerine karşı
gelerek devlet soygununa boyun eğmek istemiştir. Ama bunlar
bağımsızlaşan derebeyler tarafından da soyulmak istenince, ister istemez
aşağıdaki gibi yakınmalar ortaya çıkmıştır. Buradaki yakınma sömürüden
değil, çift katlı sömürüden yakınmadır (Yardımcı, 2008).

(…)
2

Bun: Bunalım, Salyane: Yılda bir alınan vergi
Şahna: Harmandaki ürünlerin güvenliği açısından mültezim adına bekçilik yapan kişi.
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Yiyiciler akçe ister zaleme
Verilen malimiz gelmez kaleme
Perişanlık şayi oldu aleme
Kullarına imdat kılın efendim
Akşam olur yiyiciler derilür
Fukara kulların kusurun bulur
Haftada hem üç yüz kuruşun alur
Keyfiyet(-i) hâlimiz bilin efendim
(…)
Kara Molla Oğlu araya girdi
Altı kese akçeye halas buldu
Reaya’ya cebren salyane oldu
Bize olan zulmü bilin efendim.

Otuz kese akçe tercim olundu
Beş çifti olanın ikisi kaldı
Ak(ı) bet Devec(i) Osman belasın buldu
Şairin aklından gelin efendim.
(...)
Bir eğitim görmeyen, bilgisi gözleme ve kişisel sezgiye dayanan;
sanatının temeli olduğu için geleneğe sıkı sıkıya bağlı olan ve yazılı
kültürden uzak bulunan bütün ozanlar gibi Kabasakal Mehmet, kurtuluşu
egemen sınıftan beklemektedir. Yine bir salma karşısında adeta padişahtan
yardım istemektedir.
Gör şu felek bize ahır neyledi
Danacı Vezir’i zebûn eyledi
Yedibin dana salyane eyledi
Kalmadı danamız bil padişahım
(…)
Bir yandan merkezi idarenin memurlarının doğrudan topladığı
vergiler, diğer yandan yerel güçlerin aldığı vergi adı altında getirdikleri
yükümlülükler üzerine Âşık Talibi’nin(1733-1813) aşağıdaki dörtlükleri
halkın düşüncelerine tercüman olmaktadır (Bayrak, 1996, s. 9).
Dağa çıksam ayısı var kurdu var
Düze insem sıtması var derdi var
Köye insem tahsildar var vergi var
Şaştım anam bu salgının elinden
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Aşar vergisinin tahsilatına ilişkin, çiftçi ile mültezimin karşılıklı
söyleşmesi biçiminde oluşturulan başka bir destanda daha yalın ve çarpıcı
bir biçimde anlatılmaktadır. Ağır vergi yükünün ve mültezimin keyfi
uygulamalarının anlatıldığı bu destanın sonunda çiftçi karısıyla dertleşirken
sözü şöyle bağlar (Bayrak, 1996, s. 27):
Deminden kuşluk öşürcüler geldiler
Zahirem samanım bütün aldılar
Bir tek yaba ile beni saldılar
Değirmen mi, tohum mu kaldı avrat?
Ayrıca vergilerin ayni olarak tahsilinde de (özellikle aşar vergisinde)
önemli yolsuzluklar yapılmıştır. Köylünün aşar olarak getirdiği mahsulü
ambara devredilirken kileye çevirmede yapılan çeşitli hilelerle ürün
olduğundan daha düşük gösterilmiş ve halktan “bakayanız kaldı” denilerek
tekrar zahire getirmesi istenmiştir. Yeniden getirilen mahsulün ölçümünde
de yine hileler devam etmiştir (Uzun, 2001, s. 28). Âşık Tâlibî bu durumu ise
şöyle dile getirmektedir.
Tâlibî’yim kurtulmadım çileden
Mültezimler öşür alır kileden
En doğrusu kaçmak imiş Zile’den
Hiç gelmemek nûrun âlâ nur imiş

3.2. Türküler ve Türkü Hikayelerinde Vergiler
Daha önce de belirttiğimiz gibi halk türkülerine en çok aşar vergisi,
mültezimler ve keyfi vergileme (ya da vergileme yetkisinin kötüye
kullanılması) konu olmuştur. Şimdi bunlara örnekler verilecektir.
İlk türkü “Aşar Destanı” adlı Aşık Nigari’ye ait bir türküdür. Bilindiği
gibi, Osmanlı vergi sistemi denilince akla ilk gelen vergi, aşar vergisidir.
Çünkü çok geniş bir kesimi oluşturan köylü yani çiftçi kesimin devlete karşı
verdiği mücadelenin en önemli sebebi belki de bu vergiydi.
Toplanmasındaki usulsüzlükler ve farklı oran uygulamaları halkı perişan
etmiştir. Özellikle aşarın iltizam yoluyla toplanması ve bu süreçteki
uygulamalar vergilemeyi adeta bir işkenceye dönüştürmekteydi. Yedigün
mecmuasında bu durum şu şekilde anlatılmaktadır: “Devlete verdikleri
bedelin kırk, elli ve belki daha fazla katını çıkarmak için mültezimler,
insaflarına ve anlayışlarına göre her şeyi –hem de devlet adına-
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yapabilirlerdi. Eli kırbaçlı mültezim köye girdiği zaman bir hükümdar gibi
karşılanmak isterdi. Köyü şereflendirdiği(!) günlerde, köy ağası ona evini
açmaya mecburdu. Onun taş yüreğini bir parça yumuşatmak ve insanlık
damarlarını harekete geçirmek ümidiyle köylü ne yapacağnı bilmezdi.
Mültezim, harman yerlerinden başlayarak, zavallı köylünün kulübesine
kadar musallat olurdu. Ona karşı gelinemezdi. Çünkü ona karşı gelmek;
devlete baş kaldırmak, peygamberin vekili ve Allah’ın gölgesi olduğunu
söyleyen padişaha karşı gelmekti…” (Sakaoğlu, 1986, s. 6). Bu türküde
vergi toplayıcılarının vergi tahsilinde halkı sıkıntıya sokan uygulamalarına
değinilmekte ve bu uygulamaların halkta bıraktığı etki vurgulanmaktadır.
Her ne kadar yasaklanmış olsa da görevlilerin, hizmetleri ve masrafları için
vergiden ayrı olarak topladıkları aidatlar halkın perişan olmasına neden
olmuş ve zaman zaman üretim faaliyetlerini de durma noktasına getirmiştir.
İşte üretime bağlı bir vergi olan aşara ilişkin türküde bunlar dile
getirilmektedir.
Bütün malım aldın ey kanlı zalim
Şikayet ederim hüdaya seni
Garip mecnun gibi perişan halim
Şu fani dünyada ağlattın beni
Ezelden cinsinde meymenet yoktur
Ettiğin işlere ah eden çoktur
Cümlenin rızkını verici haktır
Görmedim sen gibi bir alçak deni
(…)
Gör neler işledi ol yüzü kara
Derunuma onulmaz yaralar açtı
Düştüm bülbül gibi ben ahüzara
Gözlerine insin bela dumanı
Helal , haram demez aldığın yudar
Bu kadar eşyayı bilmemki nider
Hemen marifeti vurgunluk eder
Aldı ben fakirin eldeki varı.3

3

Den: Tane
Ağyar: Yabancılar, eller.
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Halk burada vergi tahsildarına (mültezim) isyan ederken aslında
sistemin temel sorununu da dile getirmektedir. Mültezimin karını
artırabilmek için yaptığı suistimalleri dile getirmektedir. Gücünü devletten
alan mültezimlerin soygunlarına karşı koyamayan halk sonunda nefretinin de
etkisiyle onu tanrıya şikayet etmektedir.
Aşağıdaki “Aşar Vergisi ve Arık Toklu” isimli türkü de vergi
toplayıcıların, istedikleri vergi miktarına ulaşabilmek için köylünün neyi var
neyi yoksa almaya çalıştığının, başka bir deyişle aslında vergi kaynağını da
kuruttuğunun göstergesidir.
Tahsildar bey niye güldün kuzuya
Hele bir bak ağzındaki azıya
Razıyım ben yazacağın cezaya
Saymışsın tahsildar devlet sağ olsun
(…)
Bilmeyen yok şu toklunun namını
Kırşehir'de sattırayım yağını
İstanbul'a yükledeyim yününü
Yazmışsın tahsildar devlet sağ olsun
Boğazında vardır bir top karası
Üç günlükken öldü bunun anası
Devlet sandığını doldurur parası
Saymışsın tahsildar vatan sağ olsun
Mültezimler halkı soymak için çeşitli yöntemler geliştirmişlerdir. En
yaygın olarak kullandıkları yöntemse ürünün satın alınmasını geciktirerek
ürünün çürüyeceği korkusunu yamak, böylece ürünü çok ucuz fiyattan ele
geçirmekti. Mültezimin kullandığı diğer bir yöntem de ürünü zamanında
almaması ve köylünün ürünü tüketmesini beklemekti. Köylü ürünü tüketince
de iki katını köylüden zorla alıyordu. Köylü ise elinde gerçekten parası
olmadığı halde vergi ödeyemeyeceğini söylediğinde ise hemen işkence ve
baskıya maruz kalırdı4. İşkenceden sonra ürün bulunursa mültezimin payının
ambarlara ve kasalara götürülmesi için köylü angaryaya tabi tutulurdu. Şayet
4

19. yüzyıl sonlarında kaymakamlık yapan Tahsin Uzer, yönetici olarak yaşadığı vergi
toplama işkencesini şöyle anlatmaktadır: “Zaptiyeden Kara Osman Çavuş, fakir halk
parayı ödeyemeyince bütün hepsini tek tek ağaca bağlayıp dövüyordu. Bunu niçin
yaptığını sorduğumda ise, ben onlardan vergi borçlarını almak için böyle bir nizam
kurdum diyordu”. Bkz. Sabri Yetkin, Ege’de Eşkıyalar, Tarih Vakfı Yurt Yayınları:35,
İstanbul, 1996, s.28.
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vergi ürün olarak ödenemezse; köylünün sabanı, öküzü, yatağı, kap kacağı
gibi her türlü malı yok pahasına satılırdı (Yetkin, 1996, ss. 27-28). İşin ilginç
olan tarafı ise bunu da jandarma desteğiyle yapmasıydı (Velay, 1978, s. 35).
Bu durum köylünün mültezimlere bakışını da etkilemekte ve onu adeta bir
şeytan gibi görmelerine sebep olmaktadırlar. Aşağıdaki destan bunu çok açık
bir şekilde yansıtmaktadır (Kemal, ss. 147-148).
Dinle'n ağalar Öşürlü'nün sözün
Kara olsun iki yüzün
Başındaki bir top bezin
Küpe batır Koca Şeytan
(…)
Ahalinin canını yaktın
Yarısını ata döktün
Kıl çaldın torba diktin
Utanman mı Koca Şeytan
Deftere ettin hileyi
İnşallah buldun belayı
Günahtan yaptın kaleyi
Dikilirsin Koca Şeytan
(…)
Ekinler oluyor göcek
Gene öşür alınacak
Verelim yitip sen ölürken
Sana davul çalınacak
(…)
Öşürlü'yü aciz ettik
Çok söyledik taciz ettik
İki türkü haciz ettik
Darıldın mı Koca Şeytan
“Sultan Abdülmecid’in “sirkat-i müevvel” (hırsızlığın değiştirilmiş
adı) dediği iltizam Osmanlı’da kolay kolay değiştirilemedi. Köylü bu
beladan kurtulmanın çaresini toprağını terk etmekte, bağını bahçesini
kurutmakta bulmuştu. “Kesimci” dediği mültezimle ilişkisi tamamen
dramatikleşince de ozan şu türküyü yakmıştır” (Sakaoğlu, 1986, s. 5).
Aldı Kesimci:
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Yükleyin badası durdurman salın
Arzuhal verin de iane alın
Hemi bir başlı olun üğüdün gelin
Hayli kârınız var sizin bu sene.
AldıÇiftçi:
İki aydır hep çalıştım durmadım
Günlerim geçti kimseyi görmeden
Bir pilav pişirdim eski yarmadan
İstersen Kadı’da yeminler ettir.
Aldı Kesimci:
Hiç boşa gidip Kadı’ya varma
Sende yokmuş dediler yarma
Canımı acıttın söylenip durma
Vermem denesini boşa yorulma
Aldı Çiftçi:
Nasıl olur bir avucun verince
Gözüm korktu heybetini görünce
Ol habibin huzuruna varınca
Alırlar hakkımı sende komazlar
Aldı Kesimci:
Biz de geldik buralarda durmayız
Çok söylenme samanı da vermeyiz
Oralarda bizler sizi görmeyiz
Benim işim o yerlerde dumandır.
Aldı Çiftçi:
Yaktın ciğerimi nasıl durayım
Devlet salgın ister nerden vereyim
Bana bir iş bul da onu göreyim
Kış gelir de orta yerde kalırım
Aldı Kesimci:
Birazınız gelin atıma bakın
Birazınız davarım suya çekin
Dilenip devşirin artlıca eksik
Yeni sene ben öşürü alırım.
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Aldı Çiftçi:
Göçer gider ayrı yerde kışlarım
Şimden geri bildiğimi işlerim
Satarım mülkümü çifti boşlarım
Kalan öşrü vermem boşa yorulma

Bu türkü; ağır vergi yükünün, aşar vergisinin, mültezimin keyfi
uygulamalarının yoksul halkta bıraktığı etkiyi ve yakarışı gösteren güzel bir
türküdür. Köylü burada, vergilerle baş edemediği durumda, en sonunda
toprağını terk edip gitmeyi (çift bozan) bile göze almaktadır.
Osmanlı’da vergilerin iltizam usulüyle toplanmasında iltizamı alan
mültezim, verginin toplanma işini yanında çalıştırdığı adamlarına da
verebilmekteydi. Halk bu kişilere öşürcü demekte ve bunları köylerine
sokmak istememektedir. Hatta köye öşürcü geleceği duyulduğunda önceden
köy dışında mevzilenen köylüler, öşürcünün köye gelmemesi için silahlı
çatışmaya bile girebilmektedir. Aşağıdaki türkü, vergi baskısı altında kalan
köylünün artık vergi ödememek için vergi toplayıcılarını köye sokmamak
adına göze aldıkları direnişi gözler önüne sermektedir.
Çatal çama kurşun attım geçmedi
Ali Efe’ye ayran verdim içmedi
Öşürcü Yakup elime geçmedi
Teke bıçak tırpan gibi biçmedi
Kova kova çapulama kum doldu
Silahlarım senin için dün doldu
Öşürcüler bizim köyden kovuldu
Düşmanlarım dumanlara boğuldu (TRT Rep 500)
Kaygusuz Abdal’a ait “Koyun Bine Yeteceğiz” adlı türküde
(Gölpınarlı, 1962, s. 42) de hayvanlar üzerinden alınan vergilerin ağırlığı
vurgulanmaktadır.
Koyun bine yeticeğiz
Sürmeğe de yarağ olur
Beş yüzünü satıcağız
Harçlanmağagereğ olur.
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17. yüzyılda kadılık ve sancakbeyliği gibi önemli görevler alınıp
satılmaya başlanmıştır. Mansıp veya memuriyetini bu şekilde alan kişilerin
çoğu, verdikleri paraları çıkarmaya fırsat bulamadan yerlerini başkalarına
satmışlardır. Bu nedenle halk vergi toplama adı altında açıktan açığa
sömürülmüştür. Hatta padişah ve divan, sefahat ya da öteki harcamalarının
gerektirdiği paraları bulamayınca, valilerden ya da ricalden bağışlar ve
peşkeşler biçiminde isteklerde bulunmak suretiyle soyguna kendileri de
katılmıştır. 17. yüzyıl’da valiler, bir yandan halktan sağladığı salmalar ile
ücretlerini ödemek üzere, topladığı levendlerden ibaret askerlerinin başına
komutan, öte yandan kapısında toplanmış bir sürü insanı halkın sırtından
geçindirme çabasında bulunan bir soyguncu durumuna düşmüşlerdir (Akdağ
1966’dan Aktaran Gökbunar, 2007, s. 108). Bu keyfi uygulamaları Aşık
Seyrani’nin bir türküsünden alınan (İslamoğlu, 2002, s. 256) aşağıdaki
dörtlük güzel bir şekilde ortaya koymaktadır.
Hükm-i Şeriatça fakir ü mazlum
Emanetullahtır değil mi malum
Zalimin keyfince icra-yı rüsum
Edenler çekmez mi azab-ı niran
(….)
16. yüzyılın sonlarından itibaren toplumsal düzeni bozulmaya
başlayan Osmanlı İmparatorluğu’nda Anadolu kırsalında kapılanacak yer
arayan ve bu arada köylülerin sırtından geçinen oldukça fazla sayıda çete baş
göstermeye başlamıştı. Aynı zamanda beylerbeyleri de iktidarlarını
sürdürebilmek için görevde bulundukları süre içinde kasalarını doldurmak
zorunda kaldıklarından bunu da genellikle kırsal alanı dolaşıp reayaya çeşitli
salmalar salarak gerçekleştiriyorlardı. Bu uygulamalar resmen onaylanmıyor
hatta dönemin padişahları tarafından şiddetle kınanıyordu. Örneğin, 3.
Murad hazinenin vergi kaynaklarını güvence altına alabilmek için, vali ve
adamlarını köylerine sokmamasına bile izin vermişti. Ancak reayanın
korunmasına ilişkin padişah fermanlarının uygulanmasını sağlamak
genellikle mümkün olamamıştır (Faroghi, 2006, s. 564). Buna ilişkin güzel
bir örnek 17. yüzyılın başlarında Kurt Ahmet Paşa’nın halka yaptığı
zulümlerdir (Altınok, 2003, s. 32).
Kurt Ahmet Paşanın yaptığı zulümler Kırşehir halkında derin izler
bırakmıştır. Halkın çektiği ızdıraplara tercüman olan bir ozan bu olayı şu
dizelerle dile getirmiştir (Altınok, 2003, s. 33).
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Kulların ahvalin eyleyim beyan
Reaya halini bil padişahım
Harami elinde kaldık el aman
Balçıkta dönmüyor dil padişahım
(….)
Akşam olur yiyiciler derilir
Çıkan soframıza kusur bulunur
Her haneden zorla kuruş alınır
Soyulur sırtından çul padişahım
(….)
Kaçan halas olur tımarhaneye
Tesellim avarız saldı haneye
Dilimiz varmıyor Sultan demeye
İşte böyle böyle hal padişahım

Osmanlı’da zaman zaman yerleşik ve yarı yerleşik (konar göçer) reaya
arasında çatışmalar olmuştur. Böyle olunca konar göçerler bir yandan devleti
karşılarına almışlar bir yandan da tahsildarların baskısına isyan etmişlerdir.
Bu durum Şarkışlalı Aşık Serdari’den alınan aşağıdaki türküde açıkça
görülmektedir.
Nesini söyleyim canım efendim
Gayrı düzen tutmaz telimiz bizim
Arzuhal etsem de deftere sığmaz
Omuzdan kesilmiş kolumuz bizim
(…)
Fukara ehlinin yüzü soğuktur
Yıl perhizi tutmuş içi kovuktur
İneği davarı iki tavuktur
Bundan başka yoktur malımız bizim
(….)
Tahsildarlar çıkmış köyleri gezer
Elinde kamçısı fakiri ezer
Döşeği yorganı mezatta gezer
Hasırdan serilir çulumuz bizim
(….)
Serdari halimiz böyle n'olacak
Kısa çöp uzundan hakkın alacak
Mamurlar yıkılıp viran olacak
Akibet dağılır ilimiz bizim
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Türkülerde bazen ilginç vergiden kaçınma yöntemlerine de
rastlanmaktadır. Bunun ilginç örneklerinden biri de haraçtır. Haraç
Osmanlı’da daha çok gayrimüslim tebaayı ilgilendiren bir vergidir. Verginin
ağır geldiği durumlarda bir vergiden kaçınma mekanizması olarak
Müslüman olma (veya Müslüman gibi görünmek) yoluna başvurulması
aşağıda Aşık Seyrani’den alınan bir Develi türküsünde görülmektedir
(Kocatürk, 1963, ss. 342-344).
Edelim Nazm İle Bir Hoş Nasihat
(….)
Sorsa ne olduğun bilmezsin iman
Anın'çün bilinmez yahşiyle yaman
Haraç korkusundan olmuş Müslüman
Bir alay nimeti küfran olanlar
(….)
Niçin garip oldu hükm-ü şariat
Kadının müftünün yediği rüşvet
İçkiden
zinadan
cahile
növet
Vermiyor hafız-ı Kur'an olanlar
(….)
Bazı türküler de vardır ki sözlerinde vergiye ilişkin bir husus
bulunmamaktadır. Yani türkünün içeriğinde herhangi bir vergi sorunu yer
almamaktadır. Ancak bu türkülerin ortaya çıkış sebebi veya yakılış sebebi
vergilere dayanmaktadır. Dolayısıyla sözlerinde değil de hikayesinde vergi
sorunları yer alan türküler de vardır. Bu türkülerin en tipik örnekleri;
AtçalıKel Mehmet Efe Türküsü, Hüseyin Efe Türküsü ve Sepetçioğlu
Türküsüdür. Şimdi bu türkülere değinilecektir.
Atçalı Kel Mehmet Efe türküsünün sözlerinde vergilere ilişkin bir
husustan bahsedilmemektedir. Ancak türkünün doğuşu ve türküye konu olan
olaylar içinde vergiler de önemli bir yer tutmaktadır.
Aydın ve çevresinde halk, gelen mültezim, mütesellim ve
voyvodaların halktan aşırı vergi almasından ve buna itiraz edenlerin şiddetle
cezalandırılmasından şikayetçi idi. Ancak çıkan isyan sonucunda savaş
vergileri ve örfi vergilerden bunalan Aydınlılar bu vergilerden kurtulmuştur.
Osmanlı Devleti Aydın İhtilali dolayısıyla yayınladığı fermanda,
memurlarını ve idari düzenini savunmuş ise de bu ihtilalden sonra yaptığı
yeni ıslahat hareketleri ve yayınladığı Tanzimat fermanıyla getirdiği
düzenlemelerle Atçalı Kel Mehmet Efe’nin ve Aydınlılar’ın ileri sürmüş
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olduğu fikirleri aynen kabul etmiştir. Zulmü azaltmak, keyfi yönetimi yok
etmek,, herkesin servetine ve malına göre vergi vermesini temin amacıyla
eski düzen kökünden yıkılmış ve yeni kurallar getirilmiştir (Gökbunar, 2007,
s. 33).
Bu türkünün sözlerinden bir dörtlük aşağıdaki gibidir:
(…)
Atçalı Mehmet'im bilsinler beni
Yoksulun yanında görsünler beni
Koyarım bu yola bu tatlı canımı
Dünya bir olsa tutulmam gayri
(…)
Yine Hüseyin Efe Türküsünün sözleri, türkünün vergi ile bir bağlantısı
olmadığı izlenimi verse de türkünün yakılış sebebinin altında vergi olayı
vardır. Hüseyin Efe Türküsü’nün öyküsü şöyle anlatılmaktadır: “Yaklaşık
200-300 yıl önce hükümet miri bir araziyi köylünün elinden almış ve bu
yetmiyormuş gibi köylüye çok da ağır bir vergi getirmiştir… Köylü bu
vergiyi ödeyememiş ve bir çok köylü Hüseyin Efe’nin önderliğinde dağa
çıkmıştır… Günlerden bir gün Hüseyin Efe’ yi Taşoluk’ta kıstırmışlar.
Efenin en yaman arkadaşı da yardıma gelememiş. Efe yaralar almış ve
çokça kan akmış. Kızanları (arkadaşları), kaçıralım demişler ama durumu
çok ağırmış. Belki hastaneye ulaştırsak kurtulur diye düşünmüşler. Bunun
üzerine “teslim olduk”diye haber göndermişler. Ancak ertesi gün bir de
duymuşlar ki Hüseyin Efe’ yi asmışlar. Efe’nin asılması üzerine köylü de bu
türküyü yakmış” (Bayrak, 1996, s. 346)
Hüseyin Efe türküsünün sözlerinden bir dörtlük aşağıdaki gibidir
(Işıtman 1942’den aktaran Bayrak, 1996, ss. 345-346):
Üsyakadan çıktım başım selamet
Taşoluğa indimkoptu kıyamet
Mehmet efem allahına emanet
Amanın ağalar böyle de zulüm olur mu?
Teslim olan efeye böyle de ölüm olur mu?
(….)
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Derebeyini öldüren Osman’ın dağa çıkışını ve halkın da desteğiyle
verdiği mücadeleyi anlatan Sepetçioğlu Türküsünde de doğrudan vergiye
ilişkin bir ifade yer almamasına rağmen, türküye sebebiyet veren konu da
vergidir.
“(…)Kastamonu’da baskıcı ve zorba bir yönetim sürmekte olan
derebeyi, koyduğu ağır vergilerle halkı haraca kesmekte ve ezmektedir. Bir
gün dükkanında çalışırken, haraç toplayan derebeyinin adamları, Osman’ı
da vergi olarak bir haftaya kadar yüz sepet vermesi için zorlarlar. Osman,
derebeyinin adamlarına bu kadar sepeti yapacak gücü olmadığını anlatmaya
çalışır,fakat dinletemez. Onların ağır saldırıları karşısında, derebeyi için
ileri geri söz söylediği bahanesi ile zorla yakalanarak derebeyinin huzuruna
çıkarılır. Derebeyi Sepetçioğluna hakaret eder ve onu öldürmeye kalkar.
Ancak Sepetçioğlu bir fırsatını bularak yanında taşıdığı saldırmayla
derebeyini öldürür. Zindana atılan Sepetçioğlu bir süre sonra kaçar ve
dağlarda mücadeleye devam eder…” (Bayrak, 1996, ss. 321-322).
Türkünün sözleri de aşağıdaki gibidir (Tanses, 2005, ss. 161-162).
Yaslan Sepetçioğlu yaslan
Lâleli çimenli dağlara yaslan
Analar doğurmaz sen gibi aslan
Yassıl dağlar yassıl arslan geliyor,
(…)
Kalk gidelim kışla önü aşağı
Salıvermiş ince belden kuşağı
Yaman olur Kastamonu uşağı
Yassıl dağlar yassıl, Osman Efe’m geliyor.
Anadolu halk türkülerinde karşılaşılan vergi sorunlarının temelinde
bazen de doğa olayları yatmaktadır. Bilindiği gibi Osmanlı vergi sisteminin
temelini köylülerden ve çiftçilerden alınan vergiler oluşturmaktadır. Bunlar
da tarıma dayalı üretimleri dolayısıyla vergi ödemektedirler. Normal
dönemde zaten ağır olan vergi yükü, hayvan istilası, kıtlık gibi doğa olayları
nedeniyle dönem dönem daha da ağırlaşmıştır. Bu durumda devletin zaman
zaman vergileri erteleme veya silme yoluna gittiği görülmektedir. İşte
sözünü ettiğimiz bu tür doğal olaylardan kaynaklanan vergi sorunları da
türkülere yansımıştır.
Bunun tipik örneği aşar vergisinde görülmektedir. Zira kötü bir iklim,
ayın olarak alınan aşarın tahsilatı üzerinde derhal etkisini göstermiştir.
Tahsilat bazen 1/3 oranında azalmış, bazen de yarıya inmiştir. Bunun
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sonucunda elinde buğdayı olmayan köylü şahıs vergisini veremeyecek
duruma gelmiştir (Velay, 1978, s. 106). Bu durumda halk devletten verginin
alınmamasını ve borçların silinmesini beklemiştir. Bu durum Afrika
üzerinden gelen çekirgelerin Anadolu’da tarım alanlarına zarar vermesi
üzerine yakılan Afyon türküsünde açık bir şekilde görülmektedir (Özbek,
1975, s. 345).
Çekirgenin teşiri
Arpa buğday devşiri
Tel çekelim devlete
Kimden alcaköşürü
Çekirgenin kararı
Yere düşse kararı
Varın söylen Beytullah'a
Neye verecek kararı
Entarimi al ettim
Yenlerini dar ettim
Bu devletin önünde
Yatağımı don ettim
1800'ler, Orta Anadolu'nun en ağır kıtlık günlerini yaşadığı yüzyıldır.
Aşağıdaki “Adana’da Biter Taze Arpalar” adlı türkü o günlerin ve daha
sonraki yılların ağır koşullarını ve halkın çektiği ızdırabı dile getirmektedir (
Altınok, 2003, ss. 153-156) . Bu dönemde yaşam güçlüğü çeken halk, aynı
zamanda ağır vergi yükü altında ezilmekte, vergilerini güçlükle
ödeyebilmektedir. Türküde, halkın vergisini ödeyebilmek için günlük
ihtiyaçlarından bile vazgeçmek zorunda olduğu anlaşılmaktadır.
Adana'da biter taze arpalar
Yollarda jandarma bizi hırpalar
Ekmek diye ağlar küçük körpeler
Aman Allah rızkımızı kesme ver
Aman Ağam gurbet elde durma gel
Ağlayıağlayı aşar yatırdım
Gaz kalmadı karanlıkta oturdum
Ölüm kefenini borca getirdim
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Aman Allah rızkımızı kesme ver
Aman Ağam gurbet elde durma gel
(….)
Bir türlü bitmek bilmeyen savaşlar, vergi memurlarının acımasız
baskısı ve bir de bunların üzerine binen kıtlık, Anadolu halkını canından
bezdirmiş, bu acıyı halk, yıllarca üzerinden kolay kolay atamamıştır. 18711874 yılları arasında devam eden ağır kıtlık dönemini de Kırşehirli Âşık
Hüseyin şöyle anlatmaktadır.
Hökümet mültezim başından savar
Çarşıya varınca zaptiye kovar
Halini arz etsen yatırır döver
Her tarafta birden yandık yareden
Aynı ağır kıtlık dönemini Âşık Hüseyin gibi Âşık Said de dile
getirmiştir ( Altınok, 2003, ss.149-152)
Mültezim ambara vurdu kilidi
Rüzgarlar dağıttı çıkan bulutu
Zenginlerde kurban kesmez göründü
Aman Allah derde deva yareden
Doğal olaylardan kaynaklanan vergi sorunlarını anlatan bir diğer türkü
de “Dinleyin Efendim (Fareler)” adlı türküdür. Fare istilasının yaratacağı
sorunu fark edip, üretime zarar vermesi nedeniyle mültezimle sorun
yaşayacağını anlayan köylünün duygularını yansıtan türkünün sözleri de şu
şekildedir.
(….)
Kıtlığın elinden çok çile çektim
Harcadım, evimi başıma yıktım
Temin-i idare bir tohum ektim
Yetmeden göğ iken yoldu fareler
(….)
Gördüğü insana dalaşmak ister
Hemen karşı koyup söyleşmek ister
Mültezimler ile uğraşmak ister
İlkbahardan behi verdi fareler
(….)
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Şu husus da mutlaka belirtilmeli ki, vergiler sadece sosyal ve siyasal
amaçlı olarak türkülerde yer almamıştır. Bazen sevda türkülerinde benzetme
amaçlı olarak, sevgiliye bir yakıştırma şeklinde de karşımıza çıkmaktadır.
“Alim Pınarının Arkası Mezar” adlı Şarkışla türküsünde bu durumu görmek
mümkündür (TRT Rep No 4581).
Daramış zülfünü dökmüş gerdana
Yar senin nerene bulam mahana
Sen bir ağ buğday ol ben olamşahna
Ölçemölçemöşürünü ben alam5
Vergi sorunlarından kaynaklı türkülere verdiğimiz örnekleri mizahi
yönü olan bir türküyle bitirmek istiyoruz. “Araştırmacı Ata Eroğlu’nun
tespitlerine göre; (…) yıllarca televizyon ve radyolarda zevkle dinlenilen
‘tiridine bandım’ türküsü de vergi ve tahsildar zoruyla yakılmış bir türküdür.
Aşar vergisini veremediği için bir çift öküzünden biri alınan vatandaşın,
boyunduruğa kendisinin girmesini anlatan bu türkü mizahi yönüyle ilgi
toplamıştır” (Gürbüz, 2007, s. 51).
Manda yuva yapmış söğüt dalına
Yavrusunu sinek kapmış gördün mü
Sabah erken çifte giderken
Öküzüm torbadan düştü gördün mü?
Vergi sorunlarına ilişkin türküler ve şiirler, Anadolu halkının
yüzyıllarca öteden gelen sıkıntılarını ve şikayetlerini yansıtmaktadırlar.
Türküleri okurken veya söylerken salt müziğine yoğunlaşmak veya sözlerini
gelişigüzel bir şekilde icra etmek, türkünün ruhuna ulaşmayı
engellemektedir. Bu nedenle türkülerin sözlerinin iyi özümsenmesi tarihi
gerçeklere halk gözünden bakılmasını ve tarihsel gelişmelerin daha net
anlaşılmasını sağlayabilir.
Sonuç
“Vergi” ve “halk edebiyatı” kavramlarının bir arada kullanılması ilk
bakışta anlamsız gelebilir. Ancak halk edebiyatı unsurları, halkın gerçek
tarihine ışık tutması açısından önemli bir işlev görmekte, tarihe sadece resmi
tarih açısından değil, halkın gözüyle de bakılmasını sağlamaktadır.
5

Şahna: Harmandaki ürünlerin güvenliği açısından mültezim adına bekçilik yapan kişi.
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Bu çalışmada Osmanlı vergi sistemi ve bu sistemin sorunları halk
edebiyatına yansıyan boyutlarıyla ele alınmıştır.
Anadolu halk edebiyatında yer alan vergi ve vergi sorunlarına ilişkin
bir değerlendirme yapılacak olursa, karşılaşılan en önemli verginin aşar, en
önemli vergi sorunlarının da ağır vergi yükü, mültezimlerin halka yaptığı
baskı ve zulümler, yöneticilerin keyfi vergileme yapmaları, vergilemede
karşılaşılan usulsüzlükler ve yolsuzluklar olduğu söylenebilir.
Halk edebiyatında vergi isyanı bazen en üst kademedeki yöneticiye
yapılan bir şikayet şeklinde olmuş, bazen de bu yöneticiye uyarı ve eleştiri
boyutuna varmıştır. Yöneticilerden umulanın elde edilememesi durumunda
ise türkü ve şiirlerde tanrıya yakarışın olduğu görülmektedir. Halk
edebiyatındaki bu anlatılarda halkın içine düştüğü durum net bir şekilde ve
bazen abartılı olarak verildiği gibi alaycı bazı anlatımlar da mevcuttur.
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KOÇİ BEY RİSALELERİNİN MALİ TARİH AÇISINDAN ANALİZİ
Yrd.Doç.Dr. Recep TEMEL*
Araş. Gör. Nurcan ÇELEBİ**

Özet
Devlet organizmasının en önemli unsurlarından biri hiç kuşku yok ki, mali
organizasyondur. Ülkeden ülkeye olduğu kadar, zaman ve şartlara bağlı olarak
farklılıklar gösterebilecek mali organizasyon, gerekli olan mali kaynakları
üretebilme ve usulüne göre harcayabilme kabiliyeti ölçüsünde, devlet
mekanizmasının işleyişini sürekli hale getirecektir. Ne var ki, toplumsal
dinamiklerin değişkenliğine bağlı olarak mali anlayış ve organizasyonun da
olumlu/olumsuz yönde değişebileceği bir gerçektir. Bu gerçekten hareketle
17.yüzyılda Osmanlı Devleti’nin mali anlayış ve organizasyonundaki değişimler
araştırmamızın konusunu oluşturmuştur.
Dönemin mali yapısı hakkında tespitler yapabilmek için Koçi Bey Risaleleri
araştırmamızın esas dokümanı olarak seçilmiştir. Arnavut asıllı bir devşirme olarak
sarayda muhasiplik vazifesi yapan Koçi Bey, Osmanlı merkez ve taşra
bürokrasisinin eksikliklerini, eksikliklerin sebeplerini ve bunlara ilişkin çözüm
önerilerini yazmış olduğu risalelerde kayıt altına almıştır. İlk olarak1631 senesinde
Sultan IV.Murat’a ve sonrasında 1640 senesinde Sultan İbrahim’e bu risalelerini arz
etmiştir. Araştırmamızda 17. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin mali yapısı da göz
önünde bulundurulmak suretiyle her iki sultana takdim edilen risalelerdeki mali
yapıya ait tespitler analiz edilmeye çalışılmıştır. Bu çerçevede gerileme sürecine
doğru ilerleyen Osmanlı Devleti’nin genel bürokrasisi içerisinde mali anlayış ve
organizasyonundaki ne gibi değişikliklerin bu sürece olumlu/olumsuz katkı
sağladığının gün yüzüne çıkarılması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Maliye Tarihi, Koçi Bey Risaleleri, Osmanlı Mali
Yapısı
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Analysis of Koçi Bey Treatises in Financial History

Abstract
One of the most important elements of the state organism, no doubt, is the
financial organization. The changes in financial organizations, not only depend on
the specific characteristics of the countries but also they depend on time and some
other conditions. Financial organizations, provide sustainability to the state
mechanism through their ability of producing financial sources and using them
according to the procedures. However, it is a fact that financial understanding and
organization can be changed in a positive or negative direction, depending on
volatility of social dynamics. Considering this fact, the changes in financial
understanding and organization Ottoman State in the 17 th century, has been the
subject of our research paper.
Koçi Bey’s treatises have been chosen as the main document of our study to
make determinations about the financial structure of the century. Koçi Bey, who has
Albanian roots, was operating as an accountancy consultant in Ottoman State , in the
term 1630-1640. He had recorded deficiencies of the Ottoman central and
provincial bureaucracy, the reasons of the deficiencies and the solutions for the
problems of financial organization, in his treatises. At first, he presented his treatises
to Sultan Murat IV in 1631 and later on, to Sultan İbrahim in 1640. In this research
paper, his prescriptive evaluations about the financial structure of the state, which
take place in both of the treatises,(1631 and 1640), will be analyzed, considering the
actual situation of the state’s financial structure in 17th century.
17th century is the time period in which Ottoman State approaches to its
declension process.In this paper, it is aimed to examine which changes in the
financial understanding and organization of the general bureaucracy of Ottoman
State effected, positively or negatively, this declension process.
Key Words: Financial History, Koçi Bey Booklet, Ottoman Financial
Structure

Giriş
622 yıllık devlet ömrüne sahip olan Osmanlı Devleti’nin bu
devamlılığı nasıl sağladığı önemli bir konudur. Oldukça geniş bir coğrafyada
hâkimiyet tesis etmenin idari, askeri, ekonomik, mali, ilmi vd. birçok sebebi
bulunmalıdır. Bu açıdan Osmanlı Devletini emsalleri arasında farklı kılanın
araştırılması ve bunun her yeni ilmi disiplin açısından irdelenmesi günümüz
açısından ehemmiyet taşıyan bir husustur.
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Koçi Bey Osmanlı bürokrasisinde uzun yıllar görev yapmış ve bu
süreçte edindiği tecrübeleri kayıt altına almış ve bunları döneminin
padişahlarına risaleler tarzında sunmuş bir düşünürdür. Kendi ifadesiyle bu
risaleleri yazmaktan muradı kendi nefsini tatmin etmek değil, kadim
uygulamaların, risalelerinde ele aldığı gerekçelerle terk edilmesi dolayısıyla
devlet ve millet hayatında meydana getirdiği olumsuzlukları teşhis etmesi ve
bunların, mesuliyet alınması suretiyle düzeltilebileceğine itibar etmesidir.
Bu çerçevede çalışmamızda öncelikle Koçi Bey’in özgeçmişi ile
bilgilere ve risaleleri niçin kaleme aldığına dair değerlendirmelere yer
verilmiştir. Koçi Bey’in risalelerini kaleme aldığı dönemin Osmanlı klasik
döneminin son bulduğu ve gerileme döneminin başladığı dönem olması
münasebetiyle 17.yüzyıl Osmanlı ekonomik yapısına ilişkin genel mahiyette
değerlendirmelere ikinci kısımda yer verilmiştir. Çalışmanın ana gövdesini
oluşturan üçüncü ve dördüncü kısımlarda önce Sultan IV.Murat’a sunulan
risalelerdeki sonra da Sultan İbrahim’e sunulan risalelerdeki mali yapıya
ilişkin hususlar ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Sonuç kısmında ise
çalışmadan elde edilen bulgular kayıt altına alınmıştır.
1. Koçi Bey’in Özgeçmişi ve Kişiliği
Koçi Bey’ in hayatı hakkında belirli herhangi bir kaynak ve vesika
bulunmamaktadır. Koçi Bey, çocuk yaşta iken Arnavutluk’tan devşirilerek
Acemi Ocağı’na1 alınmış, zamanla Enderun’da2 bazı oda zabitliklerinde
bulunduktan sonra Has Oda’ya3 yükselerek itimat ve sevgisini kazandığı IV.
Murad’ın musahibleri4 arasında yer almış veya “Mahrem-i Hası” olmuştur.
Onun ölümüyle yerine geçen kardeşi Sultan İbrahim’e de bu yolda hizmet
vermiştir. Koçi Bey’in Görice’li5 olduğu kesin olarak bilinmemekte, ancak
karısının ve oğlu Sefer Şah’ın mezarlarının Görice’de Mirahur İlyas Bey
Camiinde, kendisinin mezarının ise Görice'ye bağlı Plamet köyünde olması,
1

Ocak: Genelde teşekkül kurum örgüt yerine kullanılan bu sözcük, askeri bir terim olarak
çoğunlukla yeniçeri teşkilatı anlamına gelir.
2
Enderun: Osmanlı sarayında padişahın günlük yaşamını sürdürdüğü iç bölüm, padişahın ve
maiyetinin bulunduğu kısım anlamında kullanılan genel terim
3
Has Oda: Osmanlı sarayının Enderun olarak bilinen iç bölümünün en önemli dairesi. Burada
padişahın günlük hizmetini görenlere de Has Odalılar denirdi.
4
Musahip: Padişahların, deneyimlerinden ve bilgilerinden yararlandıkları sohbet arkadaşları
5
Görice: Bugünkü adı Korçe. Arnavutluk’un güneydoğusunda il ve il merkezi olan kent
13.yüzyılda derebeylik malikanesi olarak kuruldu. 17.ve 19. Yüzyıllarda önemli bir ticaret
merkeziydi. 1912 yılında Yunanlılar tarafından işgal edilen kent dört yıllık Fransız
işgalinin ardından Uluslararası Sınır Komisyonu tarafından 1920’de Arnavutluk’a verildi.
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Koçi Bey’in Göriceli olduğu
(Akün,2012:143; Gökçe,2010:65).

düşüncesini

kuvvetlendirmektedir.

Koçi Bey XVII. asırda yetişmiş, Türklerin Montesquieu’ su adını
almaya hak kazanmış değerli bir şahsiyettir. Zuhuri Danışman’ın Koçi Bey
Risaleleri adlı çalışmasını temel alıp sadeleştiren Seda Çakmakçıoğlu,
çalışmasının girişinde Sultan IV. Murad (1623-40) ve kardeşi I. İbrahim
(1640-48) devirlerine ait in’am6 ve ihsan defterlerinde Koçi adına
rastlanmamakta, buna karşılık Mustafa adına sık sık rastlanmakta olduğunu
aktarmaktadır. “Koçi” kelimesi Arnavutça kırmızı anlamına geldiğinden ve
yüzünün kırmızı olması nedeniyle muhtemelen kendisine bu lakap isim
olarak verilmiştir. (Koçi Bey, 2008:9;Cora,2014:65)
Koçi Bey’in şahsiyeti ve üstlendiği görevler hakkında belgelere
dayanan kesin bir bilgi olmasa da yazmış olduğu risalelerin ruhunun
incelenmesinden anlaşılır ki, Koçi Bey iyi bir tahsil görmüştür ya da
yaşadığı saray muhitinde hiçbir fırsatı kaçırmayarak görüşünü ve bilgisini
arttırma imkânlarından yararlanmıştır. Koçi Bey özellikle eski Osmanlı
teşkilatı hakkında emsalsiz bilgilere ve bu bilgileri çözümleyip
değerlendirme kudretine sahiptir. (Koçi Bey Risaleleri, 2008:10) Saray
protokolünü en ince teferruatına kadar bilecek derecede vukufu, iç işleriyle
Enderun hayat ve çevresini çok iyi tanımasının yanı sıra IV.Murat’ın
kendisine bazen günde dört beş defa danıştığı, Sultan İbrahim’in de
bilgisinin yetmediği müşküllerle karşılaştığında bunların altından kalkmak
için kendisinden çok acele cevaplar beklediği hususundaki ifadeleri onun
saray içinden biri olduğunun açık bir göstergesidir. Devlet mekanizmasının
çeşitli şube ve müesseseleriyle işleyişine, idari usul ve tatbikata dair derin
vukufu, onun en azından Divan-ı Hümayun7 kalemlerinin güngörmüş bir
emektarı olduğunu düşündürür.(Akün,2002:144)
Koçi Bey, risaleleri yazış sebebini eserinin ilk kısmında şu ifadelerle
açıklıyor;
“…çok zamandır, saltanat-ı aliyyenin yüksek eyvanlı ocağının−ezeli
Allah’ın inayetleri onu muhafazaya devam eylesin− tasalı, iyiliksever,
hayırları çok bilginleri ve itaata hazır olup gözden düşmüş emektar
kullarıyla, dünya ahvalinin bu tür değişmesinin, kötülük ve kavganın, fitne ve
fesadın hadden aşırı yerleşmesinin sebeplerini ve nedenlerini düşünüp,
padişahın mübarek kulağına ulaştırmanın fırsatını aradık. Herkes fikir ve
6

İn’am: Arapça “nimet vermek” anlamında olan in’am sözcüğü, Osmanlı devletinde
yeniçerilerin maaşlarına yapılan fazladan ödeme yerine kullanılan terim.
7
Divan-ı Humayün: Devletin en yüksek karar organı
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endişelerini gökyüzünün kubbesi olan padişah cenaplarına söylemeye
giriştiklerinde, bir zerre değerindeki fakir kulunuz da karalanmış yazıları,
devletin sığınağı olan padişahın eşiğine arz edip bildirmeye teşebbüs ettim ki
âlemin karışıklığına ve insanların ahvalinin değişmesine yol açan sebebin ne
olduğu ve Allah’ın inayetiyle ne şekilde düzelebileceği kısaca mübarek
Padişahımızın malumu ola birbiri ardına şahane ve güzel eserler meydana
gele”. (Koçi Bey,1993:3)
Yine IV.Murat’a sunduğu “Padişaha Lazım Haller” başlığını taşıyan
18. risalesindeki
“âlemin karışıklığına ve insanların ahvalinin değişmesine yol açan
sebebin ne olduğu ve Allah’ın inayetiyle ne şekilde düzelebileceği kısaca
mübarek Padişahımızın malumu ola birbiri ardına şahane ve güzel eserler
meydana gele”(Koçi Bey,2008:25)
ifadeleriyle Padişaha, yaşanan düzensizliklerin çözümüne ilişkin
rehberlik yapabileceğini ihsas ettirmektedir. Lakin bunu yaparken
meramının nefsini tatmin etmek olmadığını veya kimseye haksızlık yapmak
olmadığını, aklı yettiğince devlete faydalı olanı söylemeye çalıştığını ifade
edecektir. Yıllardır devlet yönetimin zaaflarının maddi ve manevi kayıplara
sebep olurken, esasında bunlardan Padişahın haberi olmadığını lakin
kıyamette Padişahtan sorulacağı münasebetiyle, tedbir almak lüzumuna şu
şekilde vurgu yapacaktır.
“Nasıl söylemeyeyim ki, bunca yıldır sefer olur, nice Müslümanların
beytülmali ziyan ve telef olur, reaya ve beraya8 ayaklar altında kalır. İslam
askeri zayıf ve iktidarsız kalır; yine de bir iş görülmez, bir iş tamamına
ermez. Ortaya çıkan gafletleri görüp ciğerim kan ağlamıştır. Bütün bu
zulümler ve zıtlıklar ki ceza gününde(kıyamette) saadetli Padişahımdan
sorulur,(hâlbuki) aslında Padişahımın haberi yoktur; o halde sorumlu
olması reva mıdır? Ya bunun tedbirini almak lazım değil midir?” (Koçi
Bey,2008:83)
Koçi Bey, devletin geleceğini ve bekâsını beklemekte olan büyük
tehlikeyi haber veren bozuluş ve içten çürüme olgusunu idari ve içtimaî
müesseseler zemininde ele almaktaydı. Kuvvetli tahlil kabiliyetiyle gözden
geçirdiği meseleler dizisine sadece güncel tespitler düzeyinde kalmakla
8

Reaya ve beraya: Osmanlı devletinde vergi sorumlulukları açısından halkın ayrıcalıklı
tutulan kısmını belirten beraya sözcüğü genellikle reaya ve beraya biçiminde ülkenin genel
nüfusunu tanımlar. Beraya’yı halkın çoğunluğunu oluşturan reaya’dan ayıran başlıca
özellik her türlü şer’i ve örf’i vergi yükümlülüğünün dışında kalmaları ve Müslüman
olmalarıdır.
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yetinmeyip bunların sebep ve menşelerine gitmeyi gözeten tarih perspektifi
içinden bir yaklaşım ortaya koyar. Bozuluşu yönünden üzerinde durduğu
müessese ne idi, şimdi nasıldır ve ne haldedir tarzında bir muhakeme ile
gözden geçirilip tahlillerini geçmişle şimdiki zaman arasında devamlı bir
mukayese düşüncesine dayandırılarak yürütür. Yaşanmakta olan bozuluş ve
çözülmelerin başlangıcını çok defa Kanuni Sultan Süleyman devri (15201566) ve özellikle III.Murad’ın son saltanat yıllarına (1574-1595) götürür.
(Akün,2002:145) Hayatının bundan sonrası için kesin bilgiler olmayan Koçi
Bey’in IV. Mehmed’in saltanatının ilk devresinde emekliliğe ayrılıp
memleketine döndüğü ve orada vefat ettiği yolunda bazı tahminler ileri
sürülür.
2. XVII. Yüzyıl Osmanlı Mali Sisteminin Genel Değerlendirmesi
16. yüzyılın son çeyreğinde başlayan “duraklama”, 17.yüzyıl boyunca
sürdü. Başa geçen padişahların devlet işlerine ilgisizlikleri ve
dirayetsizlikleri, bir türlü önü alınamayan Celali isyanları ve uzayan savaşlar
bu dönemin en karakteristik yönleri olmuştu. Dönem içinde başarılı
yöntemleriyle dikkati çeken I. Ahmet(1603-1617) ve IV. Murat(1623-1640)
ile Köprülü Mehmet Paşa ve oğlu Fazıl Ahmet Paşa’nın sadaretleri(16561676) işlerin ancak daha da kötüye gitmesini önleyebilmiştir. 1683 yılında
Viyana’nın kuşatılmasıyla başlayan bir savaş, dört devlete karşı 16 yıl
sürdükten sonra 1699’da Karlofça Anlaşmasıyla sona erdiğinde, Osmanlı
Devleti Avrupa’daki topraklarının yaklaşık üçte birini terk etmek zorunda
kalmış ve bu antlaşma ile “gerileme” dönemine girmiş oluyordu.
(Eş,1989;54-55)
16.yüzyıl sonlarında Osmanlı İmparatorluğunda nüfus iki katına
yükselmişti. Ekonomik düzen tamamen bozulduğundan halkın çalışma ve
kazanma imkânları daralmıştı. Emniyet ve asayiş kalmadığından
kargaşalıklar çıkıyor, ordudan atılan isyancılar, gittikleri yerlerde eşkıyalığa
başvuruyorlardı. Bu yüzden Anadolu köylüsü toprağını terk ederek kalelere
ve kentlere sığınıyordu. Paranın satın alma gücündeki düşüklük nedeniyle
asker, memur sınıfı sıkıntı içinde olduklarından, yolsuzluklar, hırsızlıklar,
rüşvet ve tefeciliğin önüne geçmek mümkün olmuyordu. Sürekli fetihler
sona ermiş harp ganimetlerinde hazineye para gelmez olmuştu. Hazinenin
zaruri ihtiyaçları için alınmakta olan şer-i ve örfi vergilerin oranları ve
sayıları çoğaltılmıştı. Hazinenin bu derece yoksul duruma düşmesinin bir
nedeni de devlet gelir ve giderleri arasında denge sağlayacak, kaynak
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yaratıp, giderleri karşılayacak bir bütçeden ve bütçe fikrinden yoksun
olunuşu idi.(Varcan,1995:52)
Osmanlı Devleti’nin içine düştüğü mali bunalım nedenlerini
konjonktürel, ekonomik, sosyal sınıfları içinde değerlendirmek mümkündür.
15.yy sonlarından itibaren büyük denizlerin keşfi, Akdeniz çevresinde
yoğunlaşan ticaretin okyanuslara açılmasına neden olmuştur. Dolayısıyla
Akdeniz ekonomisine hâkim olan Osmanlı Devleti bu durumdan olumsuz
etkilenmekteydi. Bu etkiler ticaretin aksamasının yanında gümrük
gelirlerinin de düşmesine neden olmaktadır. (Tabakoğlu,1985:235-237)
Osmanlı ekonomisinde ve mali yönetiminde meydana gelen olumsuz
gelişmeler; askeri harcamalar ve sefer giderlerindeki artış, devlet
kadrolarındaki şişmeler, üretim yetersizlikleri, gelir düşüklüğü ve özellikle
dış ticarette yaşanan sorunlardır.(Şeker,2007:119) Osmanlı hazinesinin en
önemli gider kalemi, askeri birliklere üç ayda bir ödenmesi gereken
ulufelerdir. Savaş dönemlerinde bu ödemelerin gecikmesi, ordunun
genişletilmeye çalışılması giderlerin artışına neden olmuştur. Ayrıca bu
gelişmelerin haricinde Osmanlı ekonomisinde teknolojik hamleleri
besleyecek bilgi altyapısının eksikliği, ekonomide üretim yetersizliğine
neden olmuştur. Örneğin tarımda teknolojinin kullanılamaması üretimin
sadece doğal şartlara kalmasına yol açmış ve üretim doğal olaylardan direkt
etkilenmiştir. Üretilen malların dağıtımlarında yaşanan aksaklıklar bu
olumsuz yapıya katkıda bulunmuştur. Böylece hem ulusal ekonomi hem de
bireylerdeki gelir düşüklüğünün önüne geçilememiştir. (Tabakoğlu,
1985:214-216)
Osmanlı Devleti mali bunalımın hem nedenlerinden hem de
sonuçlarından biri olan iç güvensizlik sosyal bir sorun olarak bu dönemde
doruk noktasına ulaşmıştır. Ülkede giderek artan eşkıya gruplarının ve devlet
adına iş görenlerin baskısı halkı toprağından alıp bir kısmının da eşkıya
gruplarına katılmasına yol açmıştır. Ayrıca merkezi otoritenin zayıflığı
mahalli güçlerin etkin hale gelmesi, ayanların derebeyi olma sürecine
katkıda bulunmuştur. Öte yandan devlet adamlarının yaptığı iddia edilen
yolsuzluklar, bürokrasinin rüşvet altında yürümesi halkı huzursuz eden
önemli bir etkendir. Emeğin topraktan koparılması sonucu, bir yandan
şehirde yaşayanların mal talebi yükselmiş, buna karşın tarımsal üretim
azalmıştır.(Tabakoğlu, 1985:217-234)
17.yüzyılın ikinci yarısından sonra Osmanlı maliyecilerinin daha önce
karşılaşmadıkları bir tarzda “kronik bütçe açıkları” meydana gelmeye
başlamıştır. Bütçe açıklarının en önemli nedenleri: “Devletin siyasal
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gücünün gerilemesinin sonucu olarak taşrada vergi toplama ve bu gelirlerin
merkeze aktarılması sürecinde ortaya çıkan güçlükler, savaş tekniklerinin
değişimi sonucunda savunma harcamalarındaki artış, tımar ve vakıfların
vergi gelirlerine daha çok el koyması ve savaş yılı uygulamasıdır. (Pamuk,
2000: 149; Gökbunar,2007: 7)
Tablo 1’de 1523-1696 yılları arasındaki bütçe gelir ve giderleri yer
almaktadır. Tablodan da görüldüğü gibi artan kamu giderleri karşısında
bütçe gelirleri yetersiz kalmış ve bütçe açıkları sürekli olarak artmıştır.

Tablo 1. 1523-1696 Yılları Arası Osmanlı Bütçeleri
Yıllar

Endeks

Gelirler(Akçe)
Nominal
Reel

Giderler
Nominal
Reel

Bütçe Açıkları
Nominal
Reel

1523-4 100

116.888.385 116.888.385

118.783.849 118.783.849

-1.895.464

-1.895.464

1565-6 100

183.088.000 183.088.000

189.657.000 189.657.000

-6.569.000

1566-7 93

348.544.150 324.703.730

221.532.453 206.379.630 127.011.697

-6.569.000
118.324.10
0

1592-3 53

293.400.000 154.173.020

363.400.000 190.894.020

1608

44

503.691.446 225.530.870

599.191.446 264.723.370

1654

42

537.356.433 225.635.960

-95.500.000 -39.192.500
658.358.459 276.444.770 121.002.026 -50.808.810

1666-7 35

553.429.229 194.530.370

631.861.656 222.099.360

1687-8 35
1691-2 26
1696-7 26

-70.000.000 -36.721.000

-78.432.427
700.357.065 246.175.500
901.003.350 316.702.670 200.646.285
818.188.665 210.274.480
929.173.910 238.979.690 110.985.245
938.672.901 241.238.930 1.096.178.240 281.717.790 157.505.339

-27.568.990
-70.527.170
-28.705.210
-40.478.860

Kaynak:(Tabakoğlu,1985:17)

Kamu harcamalarının ve artan savaş harcamalarının finansmanı için
önceki yıllarda olağanüstü dönemlerde toplanan Avarız türü vergiler, bu
dönemde sürekli olarak toplanmaya başlanmıştır. Bütçe açıklarını gidermede
zaman zaman tağşişlere de başvurulmuştur. Tağşiş işlemi sayesinde, bir
yandan dolaşımdaki para miktarı arttırılmış, bir yandan da devlete
ödemelerin de kullanabileceği yeni bir fon oluşturulmuştur. 1585 tağşişi
sonrasında bütçe açıklarını kapatmak için başvurulan tağşiş ve iç
borçlanmalar, birer istisna olmaktan çıkıp neredeyse kural haline gelmiştir.
(Pamuk,2003:138-146)
Osmanlı Devlet maliyesinin geçirdiği en kapsamlı dönüşümlerden biri
yavaş yavaş hizmet ve ayni ödemeler şeklindeki vergilerden nakit olarak
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toplanan vergilere geçilmesi oldu. 16.yy sonlarına kadar Tımar sahipleri
kendilerine bağlanan gelirlerin yaratıldığı köyler içinde veya yakınında yaşar
ve bunun belli bir bölümünü yerinde tüketirlerdi. Öte yandan 17.yy Osmanlı
vergilerinin giderek artan bir bölümünü toplayan mültezimler ise topladıkları
tahılın neredeyse tamamını nakit paraya çeviriyorlardı. Merkezi idare de
ayni ödeme yerine daha çok nakit para talep ediyordu. (İnalcık, 2006:657)
Nakit vergiler arasında en eskisi, Cizye, yani İslamiyet’in ilk
yıllarından beri gayrimüslim tebaanın Müslüman bir devlete ödemekle
yükümlü olduğu baş vergisi idi. İlke olarak bu vergi doğrudan Osmanlı
merkezi hazinesi tarafından toplanırdı. Cizye en başından beri nakdi
vergiydi, oysa koyun yetiştiricilerinden alınan ve yine merkezi hazineye
giden kimi vergiler önceleri ayni olarak tahsil edilmişti. 17.yy sonlarında bu
vergi, İstanbul mezbahalarına koyun temin eden celeplerin yapmak zorunda
olduğu ödemelerle birlikte merkezi hazine gelirinin yüzde 1-2’sini
oluşturmaktaydı. Bir başka nakit kaynağı da 1683’ten sonra yıllık vergi
haline getirilen “Nüzul Bedeli”ydi. Nüzul Vergileri her zaman 16.yy
sürecinde nakde çevrilen bir diğer düzensiz savaş zamanı vergisi olan Avarız
ile ilişkilendirildi. Ancak 17.yy’ daki savaşlar ve enflasyonist baskılar
Nüzulün Avarız ile aynı yıl içinde tahsil edilebilecek nakdi ödemeye
çevrilmesine yol açtı. 1660’lar ve 70’lerde Avarız Vergisi Osmanlı merkezi
idaresince toplanan nakit gelir toplamının yaklaşık %20’sini oluşturuyordu.
(İnalcık,2006:658)
3. Sultan IV.Murat’a Sunulan Risalelerin Mali Açıdan Analizi
3.1. Kamu Bürokrasisinde Ehliyet/Liyakat Ölçüsünün
Kaybolması ve Sonuçları
Mali yapı genel devlet yönetiminin içerisinde bir parçayı oluşturur.
Osmanlı devlet teşkilatında devletin başı tartışmasız padişahtır. Hiyerarşinin
başı olması münasebetiyle sistemin sağlıklı işlemesinin/işlememesinin ilk
elden sorumlusu da padişahtır. Nitekim Koçi Bey devletin işleyişinin
bozulmasının merkezinde Padişahın olduğunu ve bunun da Kanuni Sultan
Süleyman dönemiyle başladığını ifade eder.
Osmanoğulları’nın ulu soylarından gelen padişahlar arasında, her şeyden
önce memleketinin genişliği, hazinenin çokluğu ve ululuk yönünden en üst mertebeye
çıkanı merhum ve mağfur Sultan Süleyman Han’dı. Ve yine âlemin bozulmasına
sebep olan haller onun zamanında ortaya çıktı; ama devlet gücünün en üst
mertebesinde olduğu için, belirtiler o zamanda duyulamasa da birkaç senedir ki
artık görülür oldu. (Koçi Bey,2008:79)
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Koçi Bey, Kanuni zamanında başlayan bozulma sürecine müstakil
olarak bir risale ayırmış (17.Risale) ve bu risalesinde bozulma sebeplerini
beş kısma ayırmıştır. Bunlar;
 Padişahın divana katılma mecburiyetinin kaldırılması ve zamanla
asker ve sivil bürokratların padişah tarafından tanınmaması,
 Hak etmeyen kişilerin Vezir-i azam yapılması (İbrahim Paşa’nın
Vezir-i azam yapılması) ve bu tasarrufun diğer Padişahlarca da kendilerine
yakın olanlar lehine kullanılmasıyla bürokraside ehliyet/liyakat esasının
bozulması,
 Padişah yakınlarıyla yapılan evlilikler (Rüstem Paşa’nın Mihrimah
Sultan ile evlenmesi) dolayısıyla üst bürokratik mevkilere gelme ve bu
vesileyle beytülmale9 ait olan hasların10 şeriata aykırı olarak temlik edilmesi
ve sonrasında yakınlara vakfedilmesi,
 İş yapıyor gözükmek maksadıyla beytülmale ait Havass-ı
Hümayun11 ve Mukataaların12 şeriata aykırı olarak iltizama13 verilmesi ve bu
arazilerin ölçüsüz Yahudi eminlerin eline geçerek tahrip edilmesi,
 Gücün ve zenginliğin artmasıyla başta Kanuni olmak üzere ziynet ve
şöhret düşkünlüğünün kamu bürokrasisinde adet haline gelmesinin meydana
getirdiği israf ve bu israfa kaynaklar yetmeyince zulüm ve tecavüzlerin
başlamasıdır. (Koçi Bey,2008:81-82)
Devletin idari ve ekonomik olarak güçlü yapısı olumsuzlukların fark
edilmesini tehir etmiştir. Kanuniye kadar gelen, divana başkanlık yapma
geleneğinin, bu dönemde terk edilmesi ve divanı oluşturan vezirlerin eski
ehliyetlerinden yoksun olması idari yapının olduğu kadar mali yapının da
bozulmasının ana sebebidir.
“Sultan Süleyman Han’a gelinceye kadar, Padişahların; divan-ı
hümayunda14 , bizzat hazır olup, memleket ve millet, reaya ve beraya, hazine ve
mülkler ve diğer küçük işler ile tam manasıyla meşgul olması”……”Huzurlarına
girmek engelsiz ve zahmetsiz olduğu için her zulüm görenin vasıtasız olarak kendi

9

Beytülmal: Sözlük anlamı “mal evi” olan bu terim, devlet hazinesi ve maliye dairesi
makamında kullanılır.
10
Has: Osmanlı toprak düzeninde yıllık geliri 100.000 akçeden fazla olan dirlik.
11
Havas-ı hümayun: Zapt edilen araziden hazinenin sorumluluğuna verilen kısım.
12
Mukataa: Devlet hazinesine ait bir gelirin bir bedel karşılığında kiralanması, yani geçici
olarak birine bırakılması hakkında kullanılır.
13
İltizam: Devlete ait bir yerin gelirinin, kefil gösterilmek ve bedeli belirli taksitlerle
ödenmek suretiyle kişilere verilmesi anlamında kullanılan bir terim. Bu tür bir taahhüde
girişmiş olanlara da mültezim denirdi.
14
Divan-ı Hümayun: Devletin en yüksek karar organı.
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halini arz etmesiyle de nice hallerden haberdar olurlardı” (Koçi Bey,2008:27;7980)

ifadeleri merkezi otoritenin (Padişah ve Vezirler) devlet bürokrasisine
hakim olduğunu göstermektedir. Bilhassa Sultan “III. Murat Han’ın
saltanatının ilk zamanlarına gelinceye kadar nedimler15 ve yakınlarının
güngörmüş, işten anlar, fikir sahibi, iyilik düşünen bir alay akıllı kişiden”
(Koçi Bey,2008:27-28) oluşması padişahların karar süreçlerinde isabetli
olmalarını sağlıyordu. 1574 tarihinden sonra nedimler ve yakınların değişik
rütbelerle Divan-ı Hümayunda yer almaları merkezi bürokrasinin üst
yapısında karmaşaya yol açacaktır. Bu durum öncelikle Vezir-i Azamlık
makamının
ehliyetsiz/liyakatsiz
kişilerce
doldurulmasına
veya
ehliyetli/liyakatli olanların haksız yere azledilmeleri sonucu görevden el
çektirilmeleri şeklinde tezahür etmiştir.
“Vezir-i Azam’lık ulu bir makamdır. Yerinin adamı olduktan sonra
sebepsiz azlolunmayıp, nice yıllardır sadrazamlık makamında kalması ve
işlerinde kendi başına olması gerekir.” (Koçi Bey,2008:28) diyen Koçi Bey
aşağıdaki ifadeleriyle bu kurumun nasıl yozlaştırıldığını anlatmaktadır.
“1574 tarihinden itibaren nedimler ve diğer (padişah) yakınları, padişahın
Huzur-ı Hümayunda kendilerine yer ve rütbeler bulup, saltanat işlerine müdahale
eder, Vezir-i Azam’lara nice olmayacak teklifler eder oldular. Eğer onlar isteklerine
müsaade etmezlerse hepsi gönül ve fikir birliği edip, huzur-ı hümayunda fırsat
buldukça (Vezir-i Azam’ların) haklarında nice iftiralar edip padişahın gazabını
kışkırtarak günahsız yere kimini katl, kimini sürgün ettirdiler ve kiminin de varını
yoğunu aldırıp, pek çok hakaretlere uğrattılar.” (Koçi Bey,2008:41)

Sadece Vezir-i Azam’lık değil diğer üst düzey memurlukların
belirlenmesinde de ehliyet/liyakat esas alınırdı ve bu görevlerde su-i istimal
söz konusu olmadığı sürece uzun soluklu görev yapılırdı. Bu durum hem
genel anlamda kamu bürokrasisinin hem de özel anlamda maliye
bürokrasisinin istikrarlı hizmet üretmesine zemin hazırlardı.
Evvelce Beylik, Beylerbeylik ve diğer Padişah memurlukları memleket
idaresinde iş görmüş, emektar, doğru ve dindar kimselere verilir; karşılığında bir
akçe, bir habbe rüşvet ve bahşiş alınmazdı. Suçu ve günahı meydana çıkmayınca hiç
kimse azlolunmazdı. Özellikle sancakbeyleri ve Beylerbeyileri yirmişer, otuzar yıl
mansıplarında16 yerleşik olurlardı. (Koçi Bey2008:29,30)

Padişahın, nedimleri ve yakınlarının kararlarda yönlendirici olmaları
ve devlet bürokrasisinde görev yapacakların ehliyet/liyakat ölçülerinin ihmal
15
16

Nedimler: Padişahların yakınları anlamında kullanılan bir terimdir.
Mansıp: Önemli bir görevin, büyük memuriyet makamının kadrolu olarak verilmesidir.
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edilerek, kayırma ve rüşvetle belirlenmesi Osmanlı devlet nizamının
bozulmasında en önemli amil olarak gözükmektedir. Zira Padişahın gadrine
uğramaktan imtina eden vezirler, Enderun’un17 vesayetine girmek
durumunda kaldılar. Ehil olmadığı halde bu göreve getirilenler ise hukuk
tanımaz bir şekildeki tasarruflarıyla klasik düzenin bozulmasına sebep
oldular.
“Onlardan sonra gelen vezirler, ister istemez iç (Enderun) halkına uyup
isteklerini onayladılar, her ne murat etseler esirgemez oldular. Onlar da nice işlere
müdahaleye başladılar; gazilerin ve savaşa katılanların hakları olan, nice yüzyıl
evvel fetholunmuş köyleri ve tarlaları, bir yolunu bulup kimini Paşmaklık 18 , kimini
Arpalık19 , kimini Temlik20 ettirdiler. Kendileri tamamen doyduktan sonra her biri
maiyetine nice Tımarlar ve Zeametler verdirip, kılıç erbabının dirliklerini21 kestiler.
Müslümanların beytülmalini ziyana uğratıp, âlemi bu hale getirdiler.” (Koçi
Bey,2008:44)

Haksız iktisap edilmiş kamu görevleri, ehil olmayanların elinde art
niyetlerle kullanılmıştır. Kamu görevlisi olmak için ehliyet/liyakat kuralları
göz ardı edilmiş ve rüşvet yoluyla bu makamlar dağıtılmıştır. Ehil olan
kimseler ise görevlerinden tart edilerek itibarları zayi edilmiş ve ekonomik
zorluklara itilmiştir.
“Rüşvet kapısını açarak Sancaklara, Beylerbeyilere ve diğer Padişah
mansıplarına karışmaya başladılar. Bir alay ehliyetsiz ve hak sahibi olmayan
(kişinin verdiği) rüşvet leşine tamah edip, kimine Beylik, kimine Beylerbeylik
alıverdiler. Hak sahibi olan bir alay iş görmüş ve emektar, yarar ve yiğit kullar
itibarsızlık köşesinde namsız ve nişansız kalıp, ayaklar altında çiğnenerek fakirlik ve
hiçlik içinde kaldılar.” (Koçi Bey,2008:44)

Üst düzey bürokrat olarak kabul edilebilecek meslekler için olduğu
kadar orta ve alt düzey kamu görevlileri için de beşeri ve mesleki yeterlilik
esastı. Aynı zamanda hangi kadroda kaç kişinin istihdam edileceği

17

Enderun: Osmanlı sarayında padişahın günlük yaşamını sürdürdüğü iç bölüm, padişahın ve
maiyetinin bulunduğu kısım anlamında kullanılan genel terim. Burası bürokratik
çalışmalar, hizmet içi eğitim ve yetiştirme merkezi işlevine de sahiptir.
18
Paşmaklık: Havas-I hümayundan(devlet hazinesinden) padişahların annelerine, kız
kardeşlerine, kızlarına, eşlerine, hasekilerine ayrılan ve 20.000 akçeye kadar olan tahsisat.
19
Arpalık: Başlangıçta yalnızca yüksek devlet görevlilerine, bazı saray mensuplarına ve
ilmiye sınıfının önde gelenlerine, görevdeyken maaşlarına ek olarak, görevden ayrıldıktan
sonraysa emekli maaşı niteliğinde verilen ödenek.
20
Temlik: Şeriat hükümlerinin iznine dayanılarak bazı arazilerin miri sınıfından çıkarılıp
kişilerin mülkü olarak tasarruf edilmesi
21
Dirlik: Devlet hizmetinde çalışanlara görevleri karşılığında sağlanan gelir veya tahsis edilen
gelir kaynağı.

Koçi Bey Risalelerinin Mali Tarih Açısından Analizi

427

belirlenmişti ve bu sayıdan aşağıda veya yukarıda kişinin istihdam edilmesi
kabul edilmezdi.
“Şanı yüksek divan kâtipleri de, eli kalem tutan, hesaptan anlayan, yazı
erbaplarıydı, kanun bilir, maharetli ve etraftaki hükümdarlara mektup yazmaya
kadir kimselerdi. Defter-i Hakani22 ve maliye katipleri bilgili, doğru, şuurlu ve sadık
olanlardı….Her zümrenin belirli bir sınırı olup, fazla ve noksan kabul etmezdi.
(Koçi Bey,2008:30-31)

Kadrolardaki bozulma sadece nitelikten ibaret değildir. Bir taraftan
özellikle rüşvet vasıtasıyla kadroların gerektirdiği niteliği haiz olmayanların
görevlendirilmesi diğer taraftan da daha önce kadro sayıları itibariyle
gösterilen titizliğin ihlali, lüzumundan fazla kişinin istihdam edilmesine
sebep olmuştur. Açıktır ki, lüzumundan fazla istihdam edilen kadroların
maliyeti maaşların ödenmesi bakımından da ciddi mali külfetler
oluşturacaktır. Koçi Bey bu durumun teyidi bakımından merkez kadrolarda
(ulufeli olarak) görev yapanların eski ve yeni durumuna ilişkin bilgiler
aktarmaktadır. Özellikle merkez maliye bürokrasisi içerisinde kabul
edilebilecek görevliler ile merkez teşkilatına bağlı toplam ulufelilerin
zamana bağlı olarak kadro sayılarındaki artış aydınlatıcı olacaktır.
Tablo 2. Eski/Yeni Dönemde Merkez Bürokrasisinde (Maliye ) Toplam
Çalışanların Sayısı
Ulufeli Çalışanlar
Eski Dönemde (Adet)
Defter-i Hakani Katipleri
4
Divan-ı
Hümayun
31
Katipleri
Ahkam-ı Maliye Katipleri
17
Hazine-i Amire Katipleri
51
Birun Hazinedarları
10
Toplam
113
Ulufeli
Çalışanların
36.153
Toplamı
Kaynak: (Koçi Bey Risalesi:13-14,55-56)

Yeni Dönemde (Adet)
16
44
45
118
17
240
92.216

Tablo 2’den de açıkça anlaşılacağı üzere maliye merkez
bürokrasisinde çalışanların sayısında iki katı aşkın, ulufeli olarak çalışanların
sayısının da yaklaşık üç katı düzeyde artmış olması, günümüzde cari
harcamalar bağlamında değerlendirilen personel ücret ödemelerinde (maaş
22

Defter-i Hakani: Osmanlı memleketlerindeki bütün arazi kayıtlarının, toprak mülkiyetine
ilişkin kayıt ve defterlerin saklandığı, uyuşmazlıkların çözüldüğü yer.
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ödemeleri) zorluklar yaşanacağının delilidir. Nitekim bütçede personel ücret
ödemelerinde sıkıntılar yaşandığını Koçi Bey “Bu denli kula mevacib23 mi
yetişir? Bu denli mevacibe hazine mi dayanır?” (Koçi Bey,2008:56)
tespitiyle açıkça ifade etmektedir.
3.2. Dirlik Düzeninin Bozulması ve Çözüm Önerileri
Koçi Bey Osmanlı Devletinin savaş zaferlerinin en önemli
amillerinden biri olarak geçmiş padişahlar zamanında fethedilen toprakların,
Has24-Zeamet25-Tımar26 (Dirlik Düzeni) adıyla adil olarak dağıtılmasını
görür. Fethedilen yerlerden “Bac”27 ve “Haraç”28 adıyla tahsil edilen vergiler
ise bu sürecin diğer kazanımlarıdır.
“Bunca kalelerin ve memleketlerin fethedilmesi, âlemi süsleyen ünlü seslerin
dünyaya velvele salması, Zuema (Zeamet sahipleri) ve Tımar erbabının desteğiyle
olmuş, (böylece) etraftaki hükümdarlardan bac ve haraç almışlardı” (Koçi
Bey,2008:32)

Bu başarının baş aktörü olan kadroları,
“Din ve devlet uğruna can ve baş veren, seçme, mümtaz, cesur ve
benzerlerinden üstün, itaatkar ve boyun eğici….devletin iyiliğini isteyen, mazbut bir
taifeydiler.”(Koçi Bey,2008:32-33)

şeklinde tarif eder; tımarların dağıtılırken gösterilen titizliği
vurgulama sadedinde aşağıdaki ifadelere yer verir.
“Tımar sahipleri aralarında bir tek yabancı kişi olmayıp, tamamı ocak 29 ve
ocak zadeler, baba ve dedelerinden kalma padişah dirliklerine sahip kimselerdi.
Hatta Tımar erbabına yabancı girmesin diye ilk zamanlarda Tımar emri kimseye
verilmezdi, Şehir oğlanı ve reaya taifesinin Tımar emrine talip olması küfürle eşitti;
(tımarların) o tür kimselere verilmesi mümkün değildi.” (Koçi Bey,2008:33)

23

Mevacip: Kapıkulu askerlerine, üç ayda bir verilen maaş. Bunun yerine ulufe de kullanılır.
Has: Osmanlı toprak düzeninde yıllık geliri 100.000 akçeden fazla olan dirlik.
25
Zeamet: Osmanlı toprak düzeninde, yıllık geliri 20.000 akçeden 100.000 akçeye kadar olan
ve askeri görevler karşılığı verilen orta boy dirlik.
26
Tımar: Osmanlı toprak düzeninde, yıllık geliri 3.000 akçeden 20.000 akçeye kadar olan
küçük dirlik.
27
Bac: Genel olarak vergi anlamında kullanılan bir terimdir.
28
Haraç: İslam hukukunda Müslüman olmayanların devlete ödemek zorunda olduğu toprak
vergisidir.
29
Ocak: Genelde “teşekkül, kurum, örgüt” yerine kullanılan bu sözcük, askeri bir terim olarak
çoğunlukla yeniçeri teşkilatı anlamına gelir.
24
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Yükseliş döneminde başarının mimarı olarak kabul edilen bu kadrolar
aşağıda açıklanacak sebeplerle gerileme döneminin en önemli sorumluları
olarak kabul edilmişlerdir.
“Tımar ve Zeamet erbabı tamamen yok oldu. Bu yüzden de (o dönemde)
yapılan savaşlar bir varıp bir gelmekten ve belki mamur memleketleri yakıp
yıkmaktan ibaret kaldı, fetih ve zafer yok oldu. Disiplin ve düzen ortadan kalktı.
Ulufeli kul dünyayı tuttu ve sipahi30 güruhunu bastırdı. (Aralarındaki) namlıları,
vükelaya bağlandı; her ne kadar fitne ve fesat çıktıysa bu gibi insanlardan oldu.”
(Koçi Bey,2008:44)

Dirlik düzeninde bozulmanın sebebini tek bir noktaya indirgemek
mümkün değildir. Tımar ve Zeametlerin dağıtılırken yukarıda verilen
niteliklere sahip olmanın şart olmaktan çıkarılması öncelikli sebep olarak
sayılmaktadır. Koçi Bey, bu süreci başlatanın Acem memleketleri üzerine
serdar31 tayin olunan Özdemiroğlu Osman Paşa32 olduğunu ifade eder.
“Özdemiroğlu Osman Paşa, bazı yabancılara yiğitliklerinin görülmesiyle
üçer bin akçe başlangıç (Tımar hakkı verilmesi) emri verdi ve bu yol ile yabancılar
fırsat buldu. Osman Paşa iyilerine vermişken ondan sonra gelenler, kâr budur diye
iyi kötü demeden, münasebeti olmayan, aslında ve cinsinde dirlik sahipliğine (hakkı)
olmayan şehir oğlanı ve reaya kısmından bir alay, mayası bozuk kişiye, bir şeye
yaramayan o tür kişiler başlangıç (Tımar hakkı) emirlerini hak etmedikleri halde
bol bol dağıtmaları sonucunda zeamet ve tımar isteyenler bir günde yüz bin akçe
tımara sahip oldular.” (Koçi Bey,2008:51)

Merkez bürokrasisinde ehliyetsiz kişilerin etkin olması ve boşalan
dirlikler üzerinde hak edenlerin lehine değil de kendi menfaatleri
doğrultusunda tasarrufta bulunmaları Osmanlıya özgü dirlik düzeninin
bozulmasının bir diğer sebebidir.
“Mahluller33 (boşalan dirlikler) dahi kadim kanunlara aykırı olarak Asitanei Saadet tarafından verilmeye başlandı. İleri gelenler ve vükela, bu mahlul yerleri
adamlarına ve akrabalarına verdiler; İşlam memleketlerinde olan ve en seçme
Tımar ve Zeametin İslam şeriatıma ve yüce kanuna aykırı olarak, kimini Paşmaklık
30

Sipahi: Askerlik teşkilatında tımar adıyla aldıkları araziye karşılık savaş zamanlarında
kendi hayvanları ve kanunen götürmek zorunda oldukları cebelileriyle sefere katılan bir
süvari sınıfına verilen ad.
31
Serdar: Savaş halinde bulunan ordunun kumandanına verilen unvan.
32
Osman Paşa(1527-1585) : Mısır Memluklerinden olup Osmanlı hizmetine giren Özdemir
Paşa’nın oğludur. Genç yaşta sancakbeyi oldu. Babasının Osmanlı topraklarına kattığı
Habeş eyaletine beylerbeyi oldu. Çeşitli görevlerin ardından İran cephesinde kazandığı
büyük başarılar sonucunda Temmuz 1584’te sadrazamlığa getirildi ve serdar olarak İran
seferine çıktı. 1585’te Tebriz’i ele geçirdi ve orada öldü.
33
Mahlul: Yerine geçecek bir varis bırakmadan ölen kişiden kalan ve hazineye aktarılan arazi.
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kimini Arpalık yaptılar, kimini Havass-ı Hümayuna (hazineye ait arazi) katarak
kimini mülk, kimini vakıf, kimini vücudu sıhhatte olan nice kimselere emeklilik
olarak verdiler; bütün zeamet ve tımar ileri gelenlerin yemliği oldu.” (Koçi
Bey,2008:51-52)

Sadece merkez bürokratları değil aynı zamanda taşra yöneticileri de
tımar ve zeametleri kendi menfaatleri doğrultusunda kullanmaktan geri
durmamışlardır. Geçmişte taşra yöneticilerince Tımar ve Zeametlerin
adaletsiz dağıtılması halinde, bu kararları alanlar hakkında Divan-ı
Hümayun’da şikâyet hakkı kullanılırdı. Şimdi ise şikâyetleri çözme mercii
olan Vezir-i Azam bizatihi ehliyetsiz kişilere tımar ve zeametleri verdiğine
göre, ehliyetli kimselerin haklarını arayacakları bir merci de işlevini yitirmiş
olacaktı. (Koçi Bey,2008:53) Bu durum taşra yöneticilerini, yaptıkları
haksızlıklar hususunda daha da cesaretlendirecek, istismarlarını had safhaya
vardıracaktır.
“Beylerbeyilerinde, Sancakbeylerinde, vezirlerin ağalarında, müteferrika
çavuş ve kâtipler zümresinde, dilsiz ve cüce taifesinde, Padişah nedimlerinde ve
bölük halkının ileri gelenlerinde nice Tımar ve Zeametler olup, kimi hizmetkârları
üzerine, kimi azatsız kulları üzerine berat 34 çıkarmışlardır. Buralar adamlarının
adına olur, ürününü kendileri yerler. İçlerinde öyleleri vardır ki, yirmi, otuz, belki
kırk, elli kadar zeamet ve tımarı bu yoldan alıp ürününü kendileri yerler, Sefer-i
Hümayun olduğunda, sırf yoklamada mevcut olsun diye (adamlarına) iki bin akçe
harçlık verip, cebe ve cevşen (zırh) yerine aba35 ve kebe36 giydirip, birer semerli
beygir ile sefer gönderirler, kendileri evlerinde zevk ve sefa, seyir ve sohbette
olurlar. Âlem harap olsa umurlarında değildir ve Allah esirgesin, dünyayı düşman
alsa, sefer nedir bilmezler. Bey gibi geçinirler, ama din ve devlete dair kaygılar asla
hatırlarına gelmez.” (Koçi Bey,2008:52)

Dirlik düzeninde sıralanan sebeplerden kaynaklanan bozulmaların
sonuçlarının olacağı aşikârdır. Başta tımar ve zeamet dağıtımının usul ve
esasları doğrultusunda yapılmayışı, bu konuya ilişkin uyuşmazlıkların had
safhaya varmasına sebep olmuş; ihtilafların çözümüyle görevlilerin adeta
başka işlere vakit ayıramamasına sebep olmuştur.
“Zeamet veTtımar Asitane-i Saadet’ten verildiği için büyük İslam
memleketinde olan zeamet ve tımarların anacak onda biri kavgasız olup, geride
kalanı tamamen kavgalıdır. Vezir-i azam kullarının, halen tımar ve zeamet davası
34

Berat: Osmanlı devletinde herhangi bir görev veya hizmete atanan ya da maaş tahsis
edilmesi, unvan veya nişan verilmesi dolayısıyla padişah tuğrasıyla birlikte yazılan
fermanlar.
35
Aba: Dervişlerin, aşağı tabakadaki ilmiye mensuplarının ve medrese talebelerinin giydiği
palto türünden bir giysidir.
36
Kebe: Çoğunlukla çobanların giydiği kalın keçe giysi.
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dinlemekten başka bir işle uğraşmaya zamanları kalmaz. Her adamın elinde çeşitli
beratlar ve onbeş, yirmi kıta Mukarrernameler (karar mektupları) olup birinin
Mukarrernamesinde “Hak bunundur, hasmının yalancılık ve hile sataşıp işe
karıştığı kulağıma ulaşmıştır. Durumu düzene koyup, düşmanını men ve def edesin”
diye yazar. Hasmının elinde olan berat ve emirlerde de yine buna benzer şekilde
“Hak bunundur, buna verdiresin” diye yazar.” (Koçi Bey,2008:53)

Bu durum gerçek hak sahiplerinin mağdur edilmesi kadar merkezi
otoriteye karşı olan güveni de zedelemiştir. Zira daha önceleri merkezden
gelen emirlerin taşradaki tesiri bu tarz usulsüzlükler münasebetiyle giderek
azalmış, neredeyse merkezin taşra üzerindeki otoritesini sıfırlayan bir düzeye
düşmüştür.
“Evvelce bir diyara Saltanat-ı Aliyye tarafından bir mübarek emir gelse, o
diyarın köylerine ve kasabalarına velvele, küçüğüne ve büyüğüne korku ve heybet
düşer, Padişah fermanı gelmiş diye herkes kulak tutardı. Şimdi her iş için çeşitli
emirler ve beratlar karşılıksız bir şekilde bol bol verilmekte, yılda birbirine aykırı
bin Berat-ı Hümayun ve Mukarrername yazılmaktadır. Bu sebepten Zeamet ve
Tımarların durumu gayet keder verici olup, bu hususlarla ilgilenmek farz-ı ayn37
olmuştur. Çünkü İslam memleketlerinde olan sancak ve eyaletler, ismi var cismi yok
bir ruhsuz kalıba dönmüştür.” (Koçi Bey,2008:53)

Merkezin otoritesinin kaybolmasına bağlı olarak sahte beratlarla
Zeamet ve Tımar sahipliğinin yaygınlaşması, gerçek sahiplerinin ürünlerinin
zayi olması sonucunu doğurmuştur.
“Nice sefer seferleyen gaziler Sefer-i Hümayunlarda can ve baş verirken,
hasmı olan kimse evinde zevk ve sefadayken, ürün zamanı gelince Asitane’den bir
Mukarrername ile o zavallının ürününün kimini kendi alıp, kimini hükmü veren
kadıya verirler. Böyle böyle Tımar ve Zeamet ahvali karmakarışık olup, alan ve
satan belirsiz oldu.” (Koçi Bey,2008:53)

Dirlik düzenindeki bu tahribatın ekonomik ve mali açıdan oluşturduğu
zararın yanı sıra, en önemli olumsuzluğu, sistemin Osmanlı devlet nizamı
içerisindeki temel işlevi olan askeri etkisini zaafa uğratmasıdır.
“Akıncı taifesi dahi kimi ulufeli kul, kimi kul namına olmuş kimi de akıncılığı
inkâr etmiş, ancak iki bin akıncı kalmıştır. Yörügan ve Müselleman taifesi
mukataaya bağlandı. Anadolu vilayetlerinde olan piyadeler tımar olup, adının
mensuh38 koydular. Hala adı geçen taifelerden Sefer-i Hümayun’a hiç kimse

37
38

Farz-ı ayn: Müslüman olan kulun yapması gereken ödevdir.
Mensuh: Sözcük anlamı “ hükmü kaldırılmış” demek olan bu terim yaya ve müsellem
teşkilatının kaldırılması, mülki ve askeri memuriyetlerin lağvedilmesi üzerine hazineye
kalan tımarlar için kullanılır. Bu tür tımarlar gerektiğinde bir hizmet karşılığı olarak
verilmek üzere devlet hesabına idare edilirdi.
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gitmeyip, onların hizmetlerini de mevcut olan tımar erbabının kulları görür oldular.
Velhasıl tımar erbabı ki; din askerlerinin seçmeleridir, ırgat işini görür oldular;
onlar bu halde olunca din düşmanından nasıl intikam alınır? Ve Padişahın
hizmetleri nasıl görülür?” (Koçi Bey,2008:53-54)

Koçi Bey dirlik düzeninin ıslahı konusunda neler yapılması
gerektiğini 12. ve 19. risalelerinde ayrıntılı olarak ele almıştır. On dört
aşamalı bir süreçte ıslahatın gerçekleşebileceğini düşünen Koçi Bey, Sultan
IV. Murad’a aşağıda sıralanan tedbirlerin alınmasını önerir.
 Defter-i Hakani’den39 icmal suretleri çıkartılarak bir Hatt-ı
Hümayunla40 bütün eyaletlerde yoklama yapılmasının sağlanması.
Beylerbeyilerin huzurunda 3 ay içerisinde bütün dirlik sahiplerinin hazır
bulunması, riayet etmeyenlerin dirlikten mahrum edilmesi,
 Her Beylerbeyinin kendi eyaletinde mevcut olan Zeamet ve
Tımarların kimlerin üzerinde olduğunu titizlikle denetlemesi; gerçek hak
sahiplerine, dirlikleri kendi ellerinde bırakıldığına tezkereler verilmesi;
hiçbir şekilde Tımar ve Zeametin dağıtılmasına Asitane-i41 Saadet tarafından
müdahale edilmemesi,
 İcmallerde (defterlerde) kılıç ehline ait olduğu halde, “Paşmaklık”,
“Arpalık” gibi yollarla başkalarının elinde bulunan Zeamet ve Tımarların bu
kişilerden alınarak hak sahiplerine iade edilmesi,
 Tımar ve Zeametin dağıtımı ve bölünmesi esnasında bütün hak
sahiplerinin (Sancağın Alaybeyi, bütün tımar ve zeamet sahipleri,
Çeribaşıları42 ve diğer hak sahipleri) aynı anda hazır bulunması, birinin
olmaması halinde dağıtımın yapılmamasının ferman buyurulması,
 Dergâh-ı Ali Müteferrikalarına ve Çavuşlarına, Divan-ı Hümayun,
Defterhane (Defter-i Hakani) ve Maliye Kâtiplerine kadim kanunda ne kadar
Tımar ve Zeamet öngörüldüyse yine o kadar tayin olunması,
 Tımar ve Zeamet sahibi olanlar için belirli bir sayı ve sınır tayin
olunması, belirlenen sınırdan fazlasına sahip olanların beratlarının yeniden
düzenlenmesi, her Tımar sahibinin bağlı olduğu sancakta ikamet etmesi,

39

Defter-i Hakani: Osmanlı memleketlerinin bütün mülkiyet kayıtlarını içeren Tımar, Has
,Zeamet, Mülk, Vakıf gibi arazi türlerinin ana defterlerinin tutturulup korunduğu,
uyuşmazlıkların çözüldüğü yer.
40
Hatt-ı Hümayun: Padişahların bir işin yapılması için verdiği yazılı emir.
41
Asitane: Farsça “eşik, dergâh” anlamına gelen asitane sözcüğünden türetilmiştir.
Osmanlılarda hükümetin merkezi olması, herkesin işinin orada görülmesi dolayısıyla
İstanbul şehri için” Asitane, Asitane-i Saadet, Asitane-i Aliyye” terimleri de kullanılırdı.
42
Çeribaşı: Sipahi, müsellem, Evlad-ı Fatihan ve benzeri askeri teşekküllerde kullanılan bir
subay rütbesi.
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 İki sancakta Tımar ve Zeameti olanlardan birisi alınarak; varsa
dirliği hak eden evladına veya yakınlarına, yoksa başkasına verilmesi,
 Sağlıklı oldukları halde emekli olanların emekliliklerinin
kaldırılması, emekli yoluyla hak ettikleri Tımar ve Zeametlerin sefere
katılmaları şartıyla kendilerinde bırakılması, değilse hak edenlere verilmesi,
 Havass-ı Hümayun43 köyleri ve şeriata aykırı olarak temlik edilen
köylerin ağır ulufelilere, ulufeleri Hazine-i Amire’ye kalması şartıyla
verilmesi; şeriata uygun temlik edilmiş köylerin de cebelileri ile birlikte
sefer katılmaları şartıyla düzenlenmesi,
 Her eyaletteki Tımar ve Zeametlerin Beylerbeyiler tarafından
dağıtılması, tezkereleri gereğince beratlarının yenilenmesine dair Ferman-ı
Hümayun çıkarılması; her birine aslı, cinsi, oturduğu kasabanın ve köyün
adının, yaşının, dirliğinin ayrıntılı olarak kaydedildiği beratların verilmesi;
beratlarda Tımar ve Zeamet sahiplerinin sancaklarında ikamet
zorunluluğunun ve cebelileriyle birlikte sefere katılmaları gerektiğinin
belirtilmesi; beratlarında belirlenen yerde oturmayanların ve yine belirlenen
sayıdan az cebeli ile Sefer-i Hümayun’a katılanların dirliklerinin başkasına
verilmesi,
 Yapılan düzeltmelerin ardından oluşan mahlulatın (boşalmalar),
ocağın düzeni bozulmaması için öncelikle ölenin oğluna verilmesi, yoksa
kardeşlerine ve onların evlatlarına verilmesi, onlar da yoksa amca ve
amcaoğullarına verilmesi,
 Tımar ve Zeametin belirlenen usullerle dağıtılacağının kanunla kayıt
altına alınması halinde, tımar ve zeametin temiz bir şekilde korunacağı,
aralarına reaya ve berayanın, yabancıların, ne idüğü belirsiz kimselerin
giremeyeceği ve bu suretle İslam topraklarında Tımar ve Zeamet
kavgalarının ortadan kalkacağı,
 Bu düzenlemelerin yapılması durumunda 100.000’den fazla seçme
ve mümtaz Tımar ve Zeamet sahibinin ortaya çıkarılacağı ve bunun sonucu
olarak da kanuna uygun bir şekilde cebelileri ile birlikte 400.000-500.000
kişilik bir ordunun oluşacağı,
 Adalet üzere Tımar ve Zeametlerin dağıtılması halinde; Tımar ve
Zeamet erbabının reayaya kendi evlatlarıymış gibi muamele edip,
tecavüzlere, Cizyedarların zulmüne ve Kapıkullarının eziyetlerine karşı
koruyup-gözeteceği; böylelikle İslam ülkesinin mamur ve bayındır, reaya ve
berayanın da rahat etmesinin sağlanabileceğini önermiştir. (Koçi Bey
Risalesi:39,55-57)

43

Havass-ı Hümayun: Fethedilen topraklardan, hazinenin sorumluluğuna verilen kısım.
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3.3. Hazine Gelirlerinin Azalması – Vergilerin ArttırılmasıRüşvet
Koçi Bey devletin bekasının adalet ve doğruluk ile kaim olacağı
fikrindedir. Güçlü bir askeri organizasyonun, güçlü bir hazine ile güçlü bir
hazinenin vergi ödeme kabiliyeti olan toplumla, güçlü bir toplumun ise
ancak adalet ve doğrulukla tesis edilebileceğini vurgular. Aksi halde ise
toplum perişan, hazine yetersiz, asker ise güçsüz olacaktır. (Koçi
Bey,2008:66)
Klasik dönemde kamu görevlileri adalet ve doğruluk üzere hareket
eder, görevler liyakat/ehliyet anlayışına göre tevzi edilirdi. Müfettişlerin ise
doğru ve dindar kişilerden olmasına özen gösterilirdi.
“Müslümanların beytülmalini, haslar olsun, mukataalar olsun, dini ve ırzı
mükemmel adamlara emanet ederlerdi. Onlar da hak ve adalet üzere tahsil ettikleri
malı müfredat defterleriyle gönderirlerdi….Her memleketi ilmiyle iş gören, doğru ve
dindar müfettişlere verirlerdi. O gibiler asla kadılıklarından azlolunmazdı. Onlar da
hazineyi yetim malından ve zulüm ile toplanan mallardan koruyup, ne
Müslümanların beytülmalini kimseye yedirirler, ne kimsenin malını haksız yer

beytülmale sokarlardı.” (Koçi Bey,2008:80)
1582 tarihi Osmanlı klasik düzeninin bozulmaya başladığı tarih olarak
kabul edilmektedir. Bu tarih, merkezi bürokrasiye bağlı kadroların
liyakat/ehliyet esaslarına göre dağıtılmasının terk edilerek yerine rüşvetle
verilmesinin ikame edildiği ve aynı zamanda kamu giderleri için ihtiyaç
duyulan gelirlerin tedariki amacıyla reaya üzerindeki vergi yükünün ciddi
düzeyde artırıldığı tarihtir.
Tablo 3. 1582 Tarihinden Önce ve Sonra Tahsil Edilen Vergiler
Alınan Vergiler
Cizye44 (Nefer Başına)
Hane-i Avarız45
Koyun Vergisi
Kaynak: (Koçi Bey,2008:63)

44

45

1582’den Önce
40 veya 50 Akçe
40Akçe
2 Koyundan 1 Akçe

1582’den Sonra
240 Akçe
300 Akçe
Koyun Başına 1 Akçe

Cizye: Temel olarak Hıristiyan tebaadan, onları koruma karşılığı olarak alınan baş
vergisidir.
Hane-i Avarız: Kasabalar ve köyler nüfuslarına, emlak ve arazilerin miktarına ve gelirine
göre hane terimiyle sayılır; yerel masraflar ve diğer vergiler de ona göre saptanırdı. Avarız
ise olağanüstü hallerde savaş masraflarını karşılamak üzere halkın doğrudan doğruya
devlete vermekle yükümlü tutulup miktarı belli olmayan vergiye denir.
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Tablo 3’nin incelenmesinden de anlaşılacağı üzere vergi miktarlarında
çok yüksek oranlarda (%600, %750, %100) artışlar yapılmıştır. Bu artışın
gerekçesini Koçi Bey merkez bürokrasisine bağlı kadrolardaki artışa
bağlamaktadır (Tablo 2’deki rakamlar bu tespiti teyit edici mahiyettedir).
“Ulufeli kul taifesi” olarak tanımlanan bu kadroların giderlerini karşılamak
için vergileri artırma yoluna gidilmiş, bu da reayayı mağdur etmiştir. (Koçi
Bey,2008:62-63)
Vergilerin temelde kamu hizmetlerinin finansmanı için tahsil edilen
kaynaklar olduğu düşünüldüğünde, merkezi devlet otoritesinin gördüğü
kamu hizmetlerinin finansmanında ciddi kaynak sorunu ile karşı karşıya
kaldığı ifade edilebilir. Vergiyi ödeyenler (Mükellefler) açısından durum
daha da vahimdir. Koçi Bey bu vahim durumu şöyle nakletmektedir.
“Altı Bölük Halkı (Yeniçerilerin süvari bölükleri) birkaç senedir, Padişahın
malını tahsil etmeyi kendilerine vazife edinip, devlet vükelasından bütün defterleri
zorbalık ile alıp, herkesin gözü önünde Sultan Mehmet Han Cami-i Şerifi’nin
avlusunda mezat eder; birer, belki birer buçuk kuruş Gulamiye46 ile Ahmet’e
Mehmet’e satar oldular. Alanlar dahi birer kuruş ile yetinmediler. İslam
memleketlerinden yedişer sekizer yüz akçe Cizye ve Avarız toplanmaya başlandı.
Her koyundan yedişer sekizer akçe alınıp, Anadolu vilayetlerinde bile koyun başına
yirmişer otuzar akçe alır oldular. Peki, bu zulme reaya nasıl dayansın? Bütün millet
bu haksızlığı nasıl geçirsin?” (Koçi Bey,2008:63)

Bu durum devlet otoritesinin kullanılamadığının açık bir kanıtıdır. Bir
taraftan Yeniçerilerin, vergi kayıtlarının tutulduğu defterleri yetkililerden
zorbalıkla almaları ve bunları yok pahasına satmaları diğer taraftan bu
defterleri ele geçirenlerin, merkezi otoritenin acziyetini istismar ederek,
mükelleflerden ödeme güçlerinin çok üzerinde vergi tahsilatı yapmaları mali
yapının ne denli bozulduğunun delilidir.
Dönem itibariyle toplanması gereken kamu gelirleri olarak ifade
edilebilecek gelirlerin tahsilatında da durum farklı değildir. Savaşlardaki
mağlubiyetlerle birlikte elden çıkan topraklar dolayısıyla yitirilen gelirlerin
yanı sıra dirliklerin usulsüz bir şekilde el değiştirmeleri neticesinde zayi
edilen gelirler, hazineye intikal etmesi gereken kaynakların çoğunun heba
edilmesine sebep olmuştur.
“Padişah Has’ının yazısı iki bin dört yüz kırk bir yük (244.100.000) akçe
olup, eminlerden yapıcılardan en az yarısı tahsil olunsa, o miktar akçe hasıl olup,
hazineye girerdi….Padişah Has’larının hali perişan olmuştur. Dört yüz seksen dört
46

Gulamiye: Cizye ve diğer vergileri tahsil edenlerin topladıkları paraların hazine veznesine
teslimi sırasında vergi harç pusulalarının her biri için kendilerine verilen tahsil aidatı.
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yük (48.400.000) Akçe yazısı olan Gürcistan, Gence, Revan ve Bağdat
memleketlerinde olan Padişah Has’ı olan köyler elden çıkıp, düşman eline geçti. Bir
kısmı da şeriata aykırı olarak mülk edinildi, Vakıf ve Paşmaklık oldu. Bir kısmı
harap olmaya yüz tuttu. Bir kısmı Vezirlerin Has’ı haline geldi. Hala mevcut olan
Padişah Has’ı köylerden yüz yük (10.000.000) Akçe ancak hazineye girip, geride
kalandan nam ve nişan kalmadı.” (Koçi Bey,2008:62-63)

Risalelerde mali açıdan yaşanılan darboğazdan çıkış için değişik
çözüm önerilerine de rastlanmaktadır. Bunlardan en dikkat çekeni Havass-ı
Hümayun köylerinin Kapıkulu askerlerine (Tımar ve Zeamet olarak)
bırakılarak, ulufelerinin Hazineye gelir olarak bırakılmasıdır.
“Halen Havass-ı Hümayun köyleri her sene bölük halkına (Kapıkulu
askerlerine) hizmet olarak verilmekte ve (onların) aralarında artırma ile pulluk
pulluk satılmaktadır. Toplam olarak Padişahlığın malı adıyla ancak yüz yük
(10.000.000) Akçe hazineye girmektedir ve o da kul mevaciplerine (Kapıkulu
maaşlarına) sarf olunur. O taifeye nakit akçe verilmektense Havass-ı Hümayun
köyleri, ağır ulufeliye de ulufesinin bedeli zeamet ve tımar olarak verilip, ulufeleri
hazineye kalırsa; hem bunca kılıç meydana gelmiş olur, hem o taife hafifletilmiş
olur; Hazine-i Amire’ye de büyük fayda sağlanırdı.” (Koçi Bey,2008:71)

Bu yolla yaklaşık kırk bin (40.000) neferin ulufelerinin hazineye
kalıp, tımarlı olacakları düşünülüyordu. Bir neferin gündeliğinin yirmi (20)
Akçe olduğu kabulünden hareketle senede toplam iki bin yük (200.000.000)
Akçe hazineye intikal edecek, böylece gelirler giderlerden daha
fazlalaşacaktır. (Koçi Bey,2008:73)
Bir diğer çözüm önerisi usulsüz olarak gerek şeriata aykırı bir şekilde
vakıf yapılmak suretiyle gerekse de Padişah yakını olmak gibi gerekçelerle
vakıf ve temlik edilmiş Beytülmale ait olan arazilerin (köyler, tarlalar)
araştırılmasıdır. Usulsüz ve haksız iktisap edildikleri tespit olunanların hak
edenlere
dağıtılması yoluyla
hazineye
gelir
sağlamaktır.(Koçi
Bey,2008:71,73)
“Din ve devlete layık olan şudur ki; iki yüz yıldan beri temlik ve vakıf olan
köyler, hak ve adalet üzere yoklana, meşru temlik ve vakıf köyleri olduğu gibi
bırakıla, meşru olmayıp da Beytülmal hakkı olanların ulufeli kul taifesine dağıtılıp
bölünerek nice bin kılıç47 meydana gelmesine Padişah hazretlerine dikkat buyurula.
(Çünkü) böyle olunca kılıç çokluğuna, hazinenin bolluğuna ve fazlalaşmasına sebep
olunup, nice yararlar görülür.”(Koçi Bey,2008:72)

47

Kılıç: Osmanlı dirlik sisteminde her tımarın çekirdeğini oluşturan kısım. Arazi icmal
defterlerinde mevcut toprak dirlikleri kılıç temeli üstünden kaydedilirdi ve her kılıç bir
sipahiye karşılık gelirdi.
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Yeni dönemde hazineyi kayba uğratan sebeplerden bir başkası
rüşvetle iş yaptırmanın yaygınlaşmasıdır. Geçmişte halkın güvenilir ve
dindar olması, Padişah mansıplarının layık olanlara verilmesi ve aynı
zamanda dirliklerin dağıtımında titizlik gösterilmesi rüşvet uygulamalarına
fırsat vermiyordu. Lakin yeni dönemde yaşanan,
“bu kadar karışıklığın, fitne ve fesadın, reayanın ve memleketin harap
oluşunun, hazinelerin ve malların azalmasının sebebi rüşvet pisliğidir.” (Koçi
Bey,2008:77) “O kapı ele geçirildiğinden beri mansıpların erbabı arasında azil,
tayin ve değiştirmelerin çokluğu hadden aşırı oldu; itibarı ve şerefi yüksek kişiler
alçaldı, en alçaktaki kişilerde devlete erip mevki sahibi oldu, âlemin hali tamamen
değişti.” (Koçi Bey,2008:93)

Kamu düzeninin bozulmasının önemli saiklerinden biri olarak görülen
rüşvet uygulamalarının sona erdirilmesi için Koçi Bey “Vükelanın ve Divan
Ehlinin Düzeltilmesinin ve Rüşvetin Kaldırılmasının Ne Yüzden Olacağı
Beyan Olunur” başlığını taşıyan 15.risalesinde;
 Vezir-i Azam’ın müstakil olması, Enderun ve Birun halkından
kimsenin saltanat işlerine karışmaması, Vezirlerin emrinde çalışanların
dirlikli ve defterli kimselerden olmaması,
 Eyalet ve Sancakları idare edecek Beylerbeyilerin usulüne göre
tahsil almış, faydalı kimselerden -suçları sabit olmadığı sürece- ömür boyu
görev yapmak kaydıyla görevlendirilmesi. Tımar ve Zeametin Asitane-i
Saadettekiler tarafından değil, Beylerbeyiler tarafından dağıtılması.
 İlmiye mansıplarının ilim ehline ve fazilet sahibi kişiler verilmesi.
Cahil olanların meslekten çıkarılması, Müderrislerden hiçbir şekilde rüşvet
alınmaması,
 Paşmaklıkların Havass-ı Hümayun köylerinden verilerek, icmalli
zeamet ve tımarlardan verilmemesi,
 Dergâh-ı Ali Kapıcıbaşılarına Zeamet ve Tımardan “Arpalık”
(bunların arpalıkları icmal defterlerinde kayıtlıdır)
adıyla bir şey
verilmemesi,
 Defter-i Hakani ve Maliye Kâtiplerinin doğru ve dindar kimselerden
seçilmesi, hak ettikleri ücretlerin noksansız verilmesi halinde rüşvetin
kaldırılabileceğini ileri sürmektedir. (Koçi Bey,2008:77-78)
3.4. Askeri Düzenin Bozulmasının Sebepleri ve Çözüm Önerileri
Koçi Bey Yeniçeri Ocağının bozulmasının miladı olarak 1584 tarihini
göstermektedir. Sultan III. Mehmet’in sünnet merasiminde halkı
eğlendirenlerin ödüllendirilmesi amacıyla, başlangıçta Yeniçeri Ağası Ferhat
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Ağa’nın izin vermemesine rağmen, daha sonra azledilip yerine geçen Yusuf
Ağa zamanında “Ağa Çırağı” (devşirme yöntemi dışında ocağa alına kişiler)
adıyla, sonra Yeniçeri Kâtibi Aksaraylı Mahmut Efendi’nin bulduğu “Sipahi
Oğlu” (Ferzend-i Sipahi: Sipahilerin Acemi Ocağına kaydedilen oğulları)
yoluyla ve 1620 tarihinde Yeniçeri Ağası Mustafa Paşa’nın “Becayiş”
(karşılıklı yer değiştirme) yöntemiyle Yeniçeri Ocağına hak etmeyen birçok
kişinin dâhil edildiğini kaydetmektedir. (Koçi Bey,2008:58-59)
Yine 1584 tarihinde Özdemiroğlu Osman Paşa’nın yararlığı görülen
yabancıları Kapıkulu askeri olarak alması ve sonrasında da gerekli özenin
yitirilerek yabancıların Bölük Halkına (Kapıkulu Askerleri) dâhil edilmesi;
1594’de Koca Sinan Paşa’nın48 “Kuloğlu” adıyla bazı kimseleri Bölük
Halkına dâhil etmesi, o tarihlerden sonra isteyenin Bölük Halkına girebildiği
bir dönemi başlatmıştır. (Koçi Bey,2008:56)
Koçi Bey,
geçmiş dönemlerde askeri yapının bozulmaması
konusunda Padişahların gösterdiği özeni anlatmak bakımından Mısır Seferi
sırasında yaşanan bir hadiseyi ve Yavuz Sultan Selim’in tutumunu nakleder
ki; mukayese fırsatı vermesi açısından oldukça önemlidir.
“Mısır Seferi sırasında yaşanan maddi sıkıntı civardaki bir Bezirgândan
alınan 60.000 Flori (Sikke-i Hasene=Nakit Para) borçla atlatılır. Sonrasında
hazineye kaynak gelince Bezirgân borcu ödenmek amacıyla davet edilip alacağı
kendisine verildiğinde; “Alacağım devletin hazinesine kalsın, yalnız dünyada bir
oğlum var, iki Akçe karşılığında kendisine Cebecilik verilsin” ricasında bulununca,
bu durum divana arz olunur. Yavuz Sultan Selim’in cevabı: “Ulu atalarımın ruhları
için hepiniz katlederdim. Lakin halk arasında Haremeyn-i Şerifeyn fatihi Sultan
Selim Han, bir Bezirgânın malına tamah edip bahaneyle onu katletmiş, birkaç Vezir
ve Defterdarını da günahsız katletmiş şeklinde yayılacağından korkarım, yoksa
hepinizi gazap kılıcıma lokma ederdim. Tez Bezirgânın malını verin ve bu türlü kötü
şeyleri, bundan sonara bana yazıp göndermeyin. İçinizden her kim temiz kullarımın
arasına yabancı sokmaya çalışırsa dünyadan ahirete imansız gidip, cehennem
ateşinden kurtulmasın” diye beddua etti ve Bezirgânın 60.000 Florisini o anda geri
verdirtti. (Koçi Bey,2008:60-61)

Bir diğer istismar yöntemi de “Veledeş” adı verilen yöntemdir. Bu
yöntemde ağır ulufeli bir kişi ulufesinin bir kısmını parayla satıp, sattığı
kişiyi “oğlumdur” deyip Bölük Halkına saydırıyordu. Böylece hazineden
maaş alması sağlanıyordu ki; hazineyi zarara uğratan unsurlardan biriydi.

48

Koca Sinan Paşa: (1520-1596): Devşirme olarak alındığı Enderun’da yetişti. Sancakbeyliği,
beylerbeyliği ve kaptan deryalığın ardından beş kez sadrazamlık makamına getirildi.
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“Düzen ve tertip kalktı. Ölülerin yerine de yapıyorlar, Veledeş de
ediyorlardı…İçlerinde ağır ulufeli nice kimseler ulufesinin dokuz akçesini, iki üç yüz
kuruşa bir yabancıya satıp “Oğlumdur” diye getirip, adı geçen taifeye katar
oldular.” (Koçi Bey,2008:57)

Diğer taraftan sayılarının 5-6 bin civarında olduğu söylenen,
başkasının ismiyle ulufe alanların varlığının yanı sıra, kanun gereği İstanbul,
Edirne, Bursa arasındaki köylerde ikamet etme zorunlulukları bulunmasına
rağmen, bu kurala uymayıp Gürcistan’dan İran’a, Bosna’ya, Macaristan’a
kadar dağılıp buraları istila etmeleri askeri yozlaşmanın ne safhaya vardığını
göstermektedir.
“Beyler beylik edemez, şeriat hâkimleri hükümet edemez, vergi tahsildarları
para tahsil edemezler. (Bu adamlar) âleme devası olmayan dert olmuşlardır. Sefer-i
Hümayun da olsa yarısı değil, onda biri gitmez. Kimi zabitlerine, kimi yoldaşlarına
ulufelerini sipariş eder, kimi dahi defterli olup, kimi de hizmetkâr olurdu. O taifeden
Sefer-i Hümayunda yedi, sekiz bin adam ancak mevcut bulunup, fakat hepsinin
ulufeleri Hazine-i Amire’den alınırdı.” (Koçi Bey,2008:57)

sözleri durumun hem mali, hem hukuki, hem siyasi hem de askeri
açıdan ne denli vahim olduğunu göstermeye yeterlidir.
Koçi Bey askerin bu durumunun nasihatle düzeleceği kanaatini
taşımamaktadır. Ona göre ıslahat için zor kullanmak gerekir. Zira askerin
söz dinleyecek durumu kalmamıştır. Bu durumu anlatmak açısından
aşağıdaki tespitleri oldukça dikkat çekicidir.
“Nasihat ile kul (asker) zapt olunmaz ve iltifat ile düzeltilmesi mümkün
olmaz. Bu asrın kulu öyle bir kuldur (askerdir) ki; aydan aya bütün ulufeleri peşin
verilse, her birinin bütün levazım ve mühimmatı devlet hazinesi tarafından görülse,
her biri çeşit çeşit iyiliklere boğulsa, bütün ulema ve şeyhler bir yere gelip bunlara
nasihat eyleyip öğütler verseler, her birini bin nasihat ile itaat yoluna yöneltseler ve
“İslam Padişahının emrine aykırı harekete etmek, din ve nikâha zarardır” deseler,
birinin de kulağına girmez ve zerre kadar faydası olmaz.(Koçi Bey,2008:67)

Bu şartlar altında Koçi Bey, askerin düzelmesi için yapılacakları şu
şekilde sıralamaktadır.
 Askeri yapı içerisindeki farklı birimlerin, gerektiğinde zor da
kullanılmak suretiyle birbiriyle dengelenmesi. Geçmişteki büyük sultanların
yaptığı gibi Altı Bölük Halkının Yeniçeri Ocağı ile Yeniçeri taifesinin Altı
Bölük Halkı ile bu iki taifeyi de zaimler (zeamet sahipleri) ve tımar erbabı
kullarıyla zapt etmesi gibi. (Koçi Bey,2008:67)
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 Zeamet ve Tımarın tekrardan ele alınıp, haksız iktisap edenlerin
tespiti ve dirliklerin hak edenlere dağıtılması ve de ulufeli kulların mümkün
olduğu kadar azaltılması. (Koçi Bey,2008:67-68)
 Kadim kanunun aksine Altı Bölük Halkı için sonradan oluşturulan
usullerin kaldırılması (Veledeş uygulamasının kaldırılması),
 Devşirme oğlanların veya Kul Oğullarının hepsinin önce Bedergâh
(Acemi oğlanların Yeniçeri Ocağına kayıt kabullerinde kullanılır) olması ve
gerekli eğitimleri aldıktan sonra ihtiyaç kadarının Yeniçeri yapılması. “Ağa
Çırağı”, “Sipahi Oğlu”, “Becayiş” gibi usullerin tamamen kaldırılması.
(Koçi Bey,2008:90)
Yukarıdaki usullerin titizlikle uygulanması halinde hiç kimsenin
kadim kanuna aykırı olarak Yeniçeri veya Sipahi olmasının önüne geçilmiş
olacak ve kısa zamanda kapıkullarının sayısı azaltılmış olacaktır. Zira
askerin çokluğu fayda vermez; az ve öz, itaatli ve terbiyeli olması esastır.
4. Sultan İbrahim’e Sunulan Risalelerin Mali Açıdan Analizi
4.1. Mali Yapı
Koçi Bey, Sultan İbrahim’e sunduğu risalelerinde dönemin maliye
teşkilatının yapısı ve işleyişi hakkında bilgiler aktarmaktadır. Günümüzde de
olduğu gibi kamu maliyesinde gerek gelirlerin toplanması gerekse de kamu
harcamalarının yapılması yetkisinin toplandığı irade siyasi otoritedir.
Dönemin siyasi otoritesi olması münasebetiyle Padişahın mali konularda
bilgilendirilmesi ve bu konularda nasıl hareket etmesi gerektiği hususundaki
bilgilendirmelerin kıymeti artmaktadır.
Şekil 1. Mali Teşkilat Yapısı
Padişah
Vezir-i Azam
Baş Defterdar

Rumeli Defterdarı

Anadolu Defterdarı

Kaynak: (Koçi Bey,2008:144)

Tuna Defterdarı
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Mali hiyerarşinin en başındaki şahsiyet Baş Defterdardır. Şekil 1’de
de görüldüğü üzere kendisine bağlı para tahsiline yetkili olmayan üç
Defterdar ile devletin mali düzenini sevk ve idare eder. Devlet namına
yapılacak bütün harcamalar ve toplanacak bütün gelirler Baş Defterdarın
yönetiminde ve izni ile gerçekleşir.
“Defterdar kulunuz bütün hazinenize karışır. Ne kadar Haraçlar, Avarızlar
ve Mukataalar var ise emirlerini Baş Defterdar verir; onun eli ile toplanır. Bütün
Eminlerin ve Haraççıların muhasebesini o görür. Devletli Hünkârımın malını
reayadan hep Defterdar tahsil eder ve onun marifeti ile sarf olunur. Onun izni
olmayınca ne kimse bir akçe alabilir, ne verebilir. Padişahımın hazinesini tahsil
eden bütün kullarınız onun eli altındadır. Bütün işleri gören odur; başka kimse
karışmaz.”(Koçi Bey,2008:144)

Baş Defterdarın bu yetkisi mutlak bir yetki değildir. Yılda bir kez
bütün gelir ve giderlerin kayıt altına alınmak suretiyle Vezir-i Azam’a
bildirilmesi ve Divan-ı Hümayunda Baş Defterdar tarafından Padişaha arz
olunması gerekmektedir. Koçi Bey, yıllık mali hesapların arzından sonra
Padişahın, Baş Defterdarını aşağıdaki gibi tembihlemesinin uygun olacağını
söyler.
“Benim devletli Hünkârım, bütün hazineniz onun elindedir. Divan-ı
Hümayunda arza girip, defter okunduktan sonra Defterdar kulunuzu buyurun ki:
“Göreyim seni, bir hoşça istikamet ile Hazine-i Amire’nin tahsiline çalışasın,
senden doğruluk umarım” diye tembih-i şerif buyurasınız.” (Koçi Bey,2008:144)
Şekil 2. Defterdarın Altındaki Görevliler (Divan-ı Hacegan)
Defterdar

Nişancı Reis
Efendi

Defter
Emini

Büyük
Haraç
Ruznam.
Muhsb.

Evkaf
Baş
İstanbul
Muhsb. Mukataacı Mukataacısı

Kaynak: (Koçi Bey,2008:144-145)

Şekil 2’de görüldüğü üzere devletin gelir ve gider kayıtlarına ilişkin
farklı kadro unvanlarıyla tanımlanmış ve her biri farklı görevler ifa eden
Defterdara bağlı olarak çalışan görevliler mevcuttur. Bu kadrolarda görev
yapacak olanların bir kısmının görevlerinin risalelerde aşağıdaki gibi
açıklandığı görülmektedir.
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 Mukataacı: gümrüklerin ve iltizamların bir senelik defterini tutan
kişinin unvanıdır.
 Muhasebeci: Hazine-i Amire’ye giren ve çıkan malı kayıt ve hesap
etmekle görevli kişinin unvanıdır.
 Büyük Ruznamçeci: Hazineye gelen gelirleri (Haraç, Avarız gibi)
“Ruzname” adı verilen deftere, nereden ve ne miktarda geldiğini
kaydeden, aynı zamanda giderleri de yazan kişinin unvanıdır.
 Küçük Ruznamçeci: Ulufe sahiplerinin ( Çaşnigir, Çavuş,
Kapıcıbaşılar, Mirahurlar, Kazaskerler, Yeniçeri Ağası ve Şeyhülislam vd. )
ulufelerini dağıtan kişinin unvanıdır.
(Koçi Bey,2008:145-146)
Hazineye giren çıkan malı kayıt altına alan Muhasebecilerin bir kısmı
Divan-ı Hümayun’ da bulunmaktadır. Bunlar Şekil 3’de gösterilmektedir.
Şekil 3. Divan-ı Hümayunda Bulunan Muhasebeciler

Baş Muhasebeci

Rumeli Muhasebecisi Anadolu Muhasebecisi

Cizye Muhasebecisi

Kaynak: (Koçi Bey,2008:146)

Osmanlı mali düzeninde kamu gelirlerinin farklı toplanma usulleri
kullanılmak suretiyle toplandığı bilinmektedir. Emanet ve İltizam usulü
vergilerin toplanmasında faal olarak dönem içerisinde kullanılmıştır. Emanet
usulünde vergi gelirlerini toplayan kişilerin güvenilir olması esastır. Lakin
güvenilir insan bulmanın güçlüğünden dolayı iltizam usulünün tercih
edildiği belirtilmektedir.
“Mültezim diye bir adama derler ki, Defterdara gelip “Bana Yemiş
İskelesini49 ver, eskiden beri yüz bin akçe verile gelmiştir; ben iki yüz bin akçe
vereyim” der. Bir yıla kadar isterse oradan o kadar akçe hâsıl olsun, isterse
olmasın; yılbaşında onu tutup hapsederler. Gerçekte beyliğin malıdır diye alırlar.
Buna mültezim derler.
Emanet ona derler ki: “ Bu mansıbı bana verin; ne kadar akçe alırsam,
getirip hazineye teslim edeyim” der. Her ne elde edilirse edilsin getirip hazineye

49

Yemiş İskelesi: İstanbul’a dışarıdan gelen sebze ve meyveler, Haliç’te aynı adla anılan
iskeleye yanaşan gemilerden indirilirdi. İskelenin bu amaçla kullanılması, “Yemiş” adını
almasına yol açmıştır.
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teslim eder; ona emin derler. Fakat halk arasında doğru adam az bulunduğu için
iltizam ile verilir; onun için mültezim derler.”(Koçi Bey,2008:145).

Vergi toplama usulleriyle birlikte risalelerde kamu gelirlerine ilişkin
bilgiler de mevcuttur. Salyane, Mukataa, Has-Zeamet-Tımar, Haraç, Avarız,
Sürsat ve Harç gibi farklı kamu gelirlerinin ne anlama geldiği ve hangi
miktarlarda tahsil edildikleri kayıt altına alınmıştır.
 Salyane: Yılda bir kez olmak üzere eminlerden üçer-dörder yük akçe
olarak tahsil edilen “Yıllık” anlamına gelen bir vergi türüdür.
 Mukataa: Gümrük gibi madenlerin bir yıllığına kimi yüz yük akçeye
kimi beş yüz yük akçeye kiralanmasıdır.
 Kılıç Tımarı: Yıllık geliri 3.000 - 19.999 Akçe arası olan dirliklere
verilen addır.
 Kılıç Zeameti: Yıllık geliri 19.999 - 99.999 Akçe arası olan
dirliklere verilen addır.
 Has: Yıllık geliri 100.000 Akçeden arası olan dirliklere verilen addır.
 Avarız: Müslümanlardan hane başına 300 akçe olarak tahsil edilen
ayrıca tahsil edene de 40 akçe ödeme yapılan vergi türüdür. Avarızın adil
toplanması yönünde Padişahın Vezir-i Azam’a aşağıdaki gibi tembihte
bulunması icap eder.
“Avarız defterlerini bir hoşça kendin dağıt. Avarız toplamaya Müslüman,
dindar adamlar gönder. Hane başına miri için üç yüz akçe alınsın; kırk akçe de
varıp toplayan adama verilsin. Sıkı tembih eyle, fazla almasınlar. Bu defterleri kavaf
eline (işini iyi yapmayanlara) verip, elden gitmesine razı değilim; hangi adamı tayin
etmişsen kendisi varıp toplasın. Emr-i Hümayunumdan fazla bir akçe alındığını
duyarsam, sen bilirsin; sonra cevabını senden isterim.”(Koçi Bey,2008:130)

 Haraç: Gayr-i Müslim olanlardan adam başına 285 Akçe olarak
tahsil edilen vergi türüdür.
 Sürsat: Bir vergi türü değildir. Sefer olduğunda reayanın, ordunun
ihtiyaçlarının karşılanması adına, bedeli ödenmek üzere hane başına beş kile
arpa, bir kile unu Hünkârın bulunduğu yere getirme sorumluluğudur.
 Harçlar: Padişah tarafından verilen beratlar (Beylerbeyi
Beratı:15.000 Akçe, Zeamet Beratı: 800 Akçe, Tımar Beratı: 120 Akçe gibi)
karşılığında tahsil edilen gelirlerdir. (Koçi Bey,2008:130-131,139,143-144)
Bu vergilerin tahsilinde esas olan mükelleflerin ödeme güçlerinin
dikkate alınmasıdır. Yine tahsilat süreçlerinde kullanılan aracıların
mükellefleri mağdur etmemesi ana gaye olmalıdır. Zira bu vergilerin
kaynağı olan reayanın bekası vergi gelirlerinin sürekliliği açısından son
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derece önemlidir. Bunun bilincinde olan Koçi Bey reayanın korunmasının
lüzumuna aşağıdaki ifadeleriyle vurgu yapacaktır.
“Reaya padişahların hazinesidir. Eğer reaya mamur olur ve zulüm olmazsa
padişahın hazinesi dolu olur. Bugün reaya bir kuruş versin (diye) Emr-i Şerif
iletseniz, nice yüz bin kuruş olur. Hiç vakit geçirmeden lazım olan şey, reayayı
koruyup zalimlere çiğnetmemektir.” (Koçi Bey,2008:131)

4.2. Mali Kayıtların Önemi
Mali yapının sağlamlığı mükellefiyete ilişkin kayıtların doğru, düzenli
ve güncel tutulmasıyla doğru orantılıdır. Geniş bir coğrafyaya hükmeden
Osmanlı Devleti’nin mali otoritesini sürdürmesi, vergi tahsil edeceği
kaynakları kayıt almasına bağlıdır. Bu nedenle vergiye konu unsurları kayıt
altına alacak, bunları usulüne uygun bir şekilde ilgili tahrirlere yazacak
kişiler son derece mühimdir. Bu sebeple Padişah Vezir-i Azam’dan tahriri
yapacak kişilerde aşağıda yazılı özelliklerin bulunmasını isteyecektir.
“Memalik-i Mahruseme50 iyi, dindar, Müslüman ve akıllı adam gönder; hak
ve adalet üzere tahrir eylesinler. Rüşvet almaktan, kimsenin hatırını yıkmaktan
kesinlikle çekinsinler” diye tembih buyurasınız. “Göreyim seni, Ümmet-i
Muhammed hizmetidir; bir hoşça görülsün” diye Ferman-ı Hümayun
lazımdır.”(Koçi Bey,2008:122)

 Tahrirlerin51 güncelliği de son derece önemlidir. Bilhassa hane
başına tahsil edilen Avarız Vergisi’nde kayıtların güncel olmamasının hem
hazine açısından hem de mükellefler açısından oluşturduğu olumsuzluklar
vardır. Geçmişte hane sayısı fazla olan ancak zamanla değişik sebeplerden
ötürü hane sayısı azalan yerlerden, kayıtlarda fazla yazıldığı için mevcut
bulunanlardan zorla eski kayıtlar üzerinden Avarız Vergisi tahsilatı
mükellefleri mağdur ederken, tersi durum da hazineyi zarara
uğratmaktadır.(Koçi Bey,2008:122) Yine Beylerbeyi ve Sancak Beylerinin
tahrirlerin tutulması esnasında tahrirlere müdahale etmeleri ve reayadan
“Kaftan Bahası”52, “Selamiye”, “Nal Bahası”53 adı altında tahsilatlar
50

Memalik-i Mahruse: Osmanlı ülkesi anlamında kullanılan bir terim.
Tahrir: Nüfus ve araziyi genel olarak sayıp yazma anlamında kullanılan bir terimdir.
Osmanlılar ele geçirdikleri yerleri tescil etmek için görevlendirilen heyetlere yazdırır ve
bunlara dayandırılarak arazi, nüfus ve emlak kayıtları düzenli şekilde tutulurdu. Daha
sonra düzensiz sürelerle bu tahrirler tekrarlanır ve böylece yeni kayıtlar oluşturulurdu.
52
Kaftan Bahası: Sadrazam vezir gibi büyüklere kaftan verilirken, ikinci derecedekilere
“kaftan bahası” verilirdi.
51
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yapmaları mükellefleri mağdur eden bir diğer uygulamadır. (Koçi
Bey,2008:112)
Diğer taraftan padişahın devletin gelir ve giderlerine ilişkin tutulan
kayıtlara vakıf olması gerekir. Bunlara vukufiyeti olmadığı takdirde mali
yapıyı olduğu kadar genel anlamda devletin yönetimini de elinde
bulundurması güçleşecektir. Padişahın bu vukufiyeti kazanması için Sır
Kâtibi’nden aşağıda sıralanan kayıtları istemesi, bunları incelemesi ve buna
göre yapıya istikamet tayin etmesi gerekir.
 Öncelikle lazım olan hazineye ait bilgilerdir. Bunlara vakıf olmak
için Sır Kâtibi’nce saklanan Haraç Defteri, Avarız Defteri, Mukataa defteri
gibi defterlerin incelenmesi gerekir ki; Osmanlı Devleti’nde Hazineye giren
gelir ne kadardır Padişahın bilgisi olsun.
 İkinci olarak mevcut asker sayısını öğrenmek gerekir. Yine Sır
Kâtibi’nden “Ana Defterleri” denen, Sipahilere, Yeniçerilere, Müteferrika ve
Çavuşlara, ait bilgileri ihtiva eden bu defterler incelenerek, asker sayısı,
bunların ulufeleri, bir senelik maaşlarının kaç yük olduğu öğrenilmelidir.
 Üçüncü olarak da Muhasebe Defterlerinin incelenmesi gerekir.
(Koçi Bey,2008:101)
Bu incelemeleri yaptıktan sonra bu kayıtların muhafaza edilmesi
lazımdır. Geçmişin bilgisine vakıf olduktan sonra yapılacak iş mevcudun
durumunu tespit etmektir. Bunun için de hem hazinenin hem askerin
durumunun öğrenilmesi bakımından Vezir-i Azam’a aşağıdaki gibi ferman
buyurulması istenir.
Yeniden Sipahinin bir defterini, Yeniçerinin bir defterini ve bütün Osmanlı
ülkesinde ne kadar hazine toplanırsa gerek Haraç, gerek Avarız, gerek Mukataa
olsun, başka başka defterler edip getir” diye ferman buyurasın. Birden bine
varıncaya kadar gerek Sipahi, gerek Yeniçeri, Müteferrika, Çavuş, Çaşnigir, Kapıcı,
Cebeci ve Topçu defterlerini isteyesiniz. “ Rumeli’de ne kadar zeamet ve tımar
vardır, tamamı ne kadar kılıç olur? Her
eyaleti başka başka defter eyleyip, Rikab-ı Hümayunuma arz eyleyip
gönderesin” (Koçi Bey,2008:101)

53

Nal Bahası: Nal bedeli anlamında kullanılan terim
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4.3. Sikkenin Durumu ve Narh Uygulaması

Osmanlı padişahlarının alameti kendi adlarına hutbe okutmaları ve
para basmalarıdır. Padişahların isimlerinin yazıldığı sikkelerin ayarlarında
oynama yani halis gümüşe bakır ve kurşun gibi madenler katmak suretiyle
karışımının değiştirilmesi bugünkü ifadesiyle paranın satın alma gücünün
azaltılmasıdır. Koçi Bey bu konuda Sultan İbrahim’in son derece uyanık
olmasını ve Vezirine şu şekilde uyarıda bulunmasını ister:
“Benim adımın kötü gümüş üzerine yazılmasını sen layık görür müsün?
Şimdi halis gümüş üzerine olması gerekir” diye tembih-i şerif buyurun.” (Koçi
Bey,2008:147)

Sikkenin tağşişinin meydana getirdiği olumsuzluk sadece itibari
anlamda Padişahın isminin ayarı bozuk akçede yazılıyor olması değildir.
Aynı zamanda mali açıdan satın alma gücü azalmış bir akçe ile asker
ulufelerini veya reayaya yapılacak ödemeleri gerçekleştirmek mümkün
değildir. Sikke tağşişi bireylerin fakirleşmesi anlamına da geldiğinden
iktisadi problemlerin yanında sosyal problemlere de sebep olmaktadır.
Dolayısıyla ayarı bozulmamış halis gümüşten akçelerin basılması için
merkezi otoritenin başı olarak Padişah sıkı önlem almak durumundadır.
Öncelikle Darphane’nin başında ehliyetli birinin olması gerekir ve ihtiyaç
duyulan gümüş Padişahın hazinesinden daha sonra iade edilmek üzere
tedarik edilmelidir.
“Benim Hünkârım, Sikke-i Hümayunun ahvaline çok fazla dikkat gerektir.
Darphane’ye gayet doğru, Müslüman bir nazır gerekir…. Benim merhametli
Hünkârım, padişahlık (alameti) para ve hutbedir. Halk ikisi ile memnundur. Hemen
vezir kulunuza emir buyurun: “Bu sikke ahvalini gör. Darphane işlesin, benim
adıma sikke vurulsun. Gümüş lazım olursa, kuruşu hazinemden veririm, akçe kestir;
yine tahsil olduğunda katıma teslim edesin” diye Ferman-ı Şerif buyurun.” (Koçi
Bey,2008:121-122)

Yine sikkenin ayarının muhafazası konusunda sıkı tedbirlerin alınması
gerekmektedir. Kesinlikle darphane haricinde gümüşün işlenmesine fırsat
verilmemeli ve madenlerden çıkarılan gümüşlerin de Darphaneye
gönderilmesi temin edilmelidir. Akçe ihtiyacı tek merkezden karşılanarak
farklı yollardan ayarı bozulmuş akçenin (Zuyuf Akçe) piyasaya sürülmesi
engellenmeye çalışılmaktadır. Hatta Tokat ve Erzurum Darphanelerinin bile
gümüşü işlemesi uygun görülmemiş İstanbul’a yollanması istenmiştir.
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Benim devletli Hünkârım, vezir kulunuza tembih-i şerif buyurasınız: “Asla
kuyumcular, gümüş işlemesinler. Sıkı yasak olup, sırmakeşlere54 dahi yasak olsun.
Saadetli Hünkârımdan başka yere sırma satılmasın. Gümüşü olan getirip,
darphaneden akçesini alsın. Madenler eminine mübarek emriniz gitsin, madenleri
işletmesinler; gümüşü güzelce göndersinler. Bunlardan akçe alınmasın, gümüş
istensin. Erzurum’da olan Darphane işlemesin, Tokat’ta olan Darphane işlemesin;
gayet yaramaz kalp akçe keserler, sikkenin bozulmasına sebep olur. Gerçi bir miktar
hazineye zayi olur, ama sonunda o kadar çok olur ki, ziyan olan bir yerine on gelir.
(Koçi Bey,2008:147)

Özellikle gümrüklerden Yahudi tüccarlar vasıtasıyla giren zayıf akçe
için, kim sorumlusuysa başının kesileceğine dair emirler verilmektedir. Bu
konuda Gümrük Eminlerinin titiz davranmaları aksi halde sorumlu
tutulacakları ihtar edilmektedir.
“Kulağıma şöyle geldi ki, bu yaramaz kızıl akçeyi Divan-ı Hümayunuma,
Gümrük Emini olan, Yahudilerden kuruşu ziyade bozup getirirmiş; atalarımın ruhu
için başını keserim. Sıkı tembih edesin, bir daha züyuf akçe getirmesin, yoksa
kendisi bilir. Diğer taraflardan gelen akçeler, evvelki kanun gibi Divan-ı
Hümayunuma yatsın. Şimdiden sonra Bab-ı Hümayunumdan55 içeri kalp akçe
girmesine Rızay-ı Hümayunum yoktur” (Koçi Bey,2008:148)

Sikke tağşişinin önlenmesinin yanında mal fiyatlarının belli
düzeylerde sabit tutulmasını emreden Narh uygulaması da dönemin
ekonomik tedbirlerindedir. Üreticilerin aleyhine gibi gözüken ürün
fiyatlarının belli düzeylerde sabitlenmesi, tüketicilerin lehine bir uygulama
olarak değerlendirebilir. Ancak bu uygulamanın üreticileri daha çok
üretmekten uzaklaştıracağı ve ürün arzında daralmalara sebep olacağı da
unutulmamalıdır. Bu konuda da Koçi Bey’in, Sultan İbrahim’e esnafın Narh
uygulamalarına riayet etmesi konusunda yönlendirmeleri vardır. Vezir-i
Azam vasıtasıyla esnafı aşağıdaki gibi uyarmasını ister.
“Sen ki Vezir-i Azam, kasaplara tembih edesin, koyun etinin okkasını on
akçeye ve kuzu etinin okkasını on iki akçeye narh versin, böyle bilesin.”… “ Sen ki
Vezir-i Azam, ekmekçilere yüz elli dirhem ekmeği bir akçeye narh veresin, böyle
bilesin.” (Koçi Bey,2008:141)

Yine Vezir-i Azam vasıtasıyla İstanbul Kadısının narhlara riayet
edilmesi hususunu takip etmesini, ihmal durumunda cezalandırılacağını
ihsas eden tembihlerde bulunulmasını ister.
54
55

Sırmakeş: Gümüş ve altını haddeden geçirerek sırma çeken zanaatkâra verilen isimdir.
Bab-ı Hümayun: Saltanat kapısı; Topkapı Sarayı’nın dış kapısı; saray dışından saray birinci
avlusuna giriş kapısı. Sabahtan akşama herkese açık tutulurdu; ama bu kapıdan yalnızca
padişah, vezirler, ulema ve elçiler at üstünde geçebilirlerdi.
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“İstanbul Efendisine (İstanbul Kadısına) tembih eyle. Narh işlemini hoşça
görsün, gezip dolaşsın; yoksa kendisi bilir” diye sıkıca tembih edip üstelenmesi
lazımdır. Çünkü şehrin tüm ihtiyacını o görür.” (Koçi Bey,2008:134)

Sonuç
Koçi Bey tarafından yazılan ve gerek sultan IV. Murat’a gerekse de
Sultan İbrahim’e takdim edilen risaleler içerik itibariyle Osmanlı Devletinin
klasik dönemi (kadim) ile sonraki döneminin merkez ve taşra bürokrasisinde
meydana gelen değişimin karşılaştırılmasıdır. Bu karşılaştırma da hâkim
olan mantık, klasik dönem merkez/taşra bürokrasisindeki yozlaşmanın idari,
askeri, mali, ilmi ve sosyal yapıyı tahrip ettiği ve bunun ıslahının da yine bu
alanlarda eski anlayışın ihya edilmesiyle mümkün olacağıdır. Bunun da
bürokrasinin başı olan Padişah ve merkez bürokrasisinden başlayıp her
kademedeki görevlilere ve ilişkiye sirayet edeceği düşünülmüştür.
Gerileme döneminin başlangıcı sayılan bu dönemde mali yapının
bozulmasında ki; genel kamu yönetiminin bir parçası olması münasebetiyle
Padişah ve merkez bürokrasiyi oluşturan kadroların iradesinin zayıflamış
olması vardır. Burada da dikkat çeken bu kadrolara görevlendirmelerin
liyakat ve ehliyet ölçüsünün kaybedilmiş olmasıdır.
Osmanlı iktisadi yapısı askeri yapısıyla “Dirlik” sistemi
münasebetiyle iç içe geçmiştir, denebilir. Sistem bir taraftan seferlerde
ordunun ihtiyacı olan askeri tedarik ederken diğer taraftan ekonomik ve mali
yapıyı dinamik tutar. Padişah yakınlarının ve başta vezirler olmak üzere
merkez bürokrasisinin kanuni (sonradan türetilen yöntemler) ama hukuki
olmayan usulsüz müdahaleleri, Dirlik düzeninin tahribatında en önemli
amildir. Koçi Bey mali kaynakların heba edilmesine de sebep olan bu
sürecin ıslahı için liyakat/ehliyet anlayışının merkeze alınarak kuvvetli bir
irade oluşturulmasını ve buna istinaden kayıt düzeninin yeniden ele alınarak
hak edilmeyen dirliklerin tespit edilerek hak edenlere dağıtılmasını ve
sonradan türetilen usullerin lağvedilmesini önerir.
Lüzumundan fazla kadro ihdası ve liyakatsiz kişilerin usulsüz
yöntemlerle istihdam edilmesi kamu harcamalarını arttırdığı gibi Hazine
gelirlerinin de azalmasına sebep olmuştur. Finansman ihtiyacı için reayanın
vergilerinin fahiş sayılabilecek düzeylerde arttırılması ve vergi toplama
usullerinin adaletsizliği, reayanın fakirleşmesine yol açmıştır. Devletle olan
münasebetlerde rüşvet olgusunun geçerli araç haline gelmesi ise kamuya ait
kaynakların heba edilmesinin sebebi olarak görülmüştür.

Koçi Bey Risalelerinin Mali Tarih Açısından Analizi

449

Dirlik sisteminin bozulması ile birlikte askeri yapı içerisinde de
yozlaşma baş göstermiştir. Askeri yapı merkez bürokrasisi üzerinde vesayet
oluşturmak suretiyle mali kaynakların kendi menfaatleri doğrultusunda
kullanmaya başlamış ve asli görevini ihmal etmiştir. Koçi Bey askeri
yapıdaki bozulmanın ıslahı için gerekli olduğunda zor kullanmak suretiyle
askerin eski dönemdeki yapısına dönüştürülmesini tavsiye etmiştir.
Sultan İbrahim’e sunulan risalelerde mali yapıya ilişkin bilgiler daha
fazladır. Hem mali yapının yönetimine hem kamu gelirlerinin türlerine hem
de bunların toplanması usullerine ilişkin bilgiler mevcuttur. Mali yapının
ıslahı için kayıtların ve liyakatli kişilerin görev yapmasının lüzumunu öne
çıkaran Koçi Bey, Padişahın mali vaziyete hâkim olması için ilgili kayıtları
incelemesi ve mevcut durumla mukayese yapabilmesi gerektiğini vurgular.
Dönemin iktisadi olduğu kadar mali olgularından biri sikke tağşişidir.
Akçe basımında kullanılan gümüşe, bakır ve kurşun karıştırılmak suretiyle
ayarında oynanması, akçenin değerinin düşmesine (Zayıf Akçe) sebep
olmuş, satın alma gücü düştüğü kadar reayayı da fakirleştirmiştir. Bunun
önüne geçilmesi amacıyla gümüş madenlerinin kontrol edilmesi, akçenin
sadece İstanbul Darphanesinde merkezin kontrolünde basılması ve ayarı
bozuk akçenin piyasaya girmesine sebep olanlara ağır cezalar verilmesi
öngörülmüştür.
Narh uygulaması dönemin dikkatleri çeken bir diğer uygulamasıdır.
Padişahın iradesiyle belli malların fiyat düzeylerinin sabit tutulması
yönündeki Narh uygulaması, tüketicileri (reayayı) koruma amaçlı bir
uygulama olarak dikkat çekerken üretim üzerinde meydana getirebileceği
dolayısıyla mali yapıda doğuracağı olumsuzluklara risalelerde
değinilmemiştir.
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VI. OTURUM

TÜRK MALİ MEVZUATINDA YATIRIMLARI TEŞVİK EDEN
YASAL DÜZENLEMELER VE EKONOMİYE KATKISININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
Arş. Gör. Hüseyin KUTBAY1
Arş. Gör. Recep ASLAN2
Özet
Cumhuriyet sonrası dönemlerde, yatırım ve istihdamın artırılması ve bölgesel
gelişmişlik farklarının azaltılması için teşvik sistemleri uygulamaya konulmuştur.
1980 yılına kadar dış piyasalara uyum sağlamayı destekleyici teşvikler
uygulanırken, 24 Ocak 1980 ekonomi kararları ile dış ticareti serbestleştiren
uygulamalara ağırlık verilmiş, 1990’lı yıllarda da bölgeler arası gelişmişlik farklarını
azaltıcı politikalar benimsenmiştir. 2000 yılında ise teşvik sistemi revize edilerek
getirisi yüksek teknolojik ürün üretimine yönelme başlamış ve 2009 yılında devreye
sokulan teşvik sistemi ile ülke dört yatırım bölgesine bölünerek teşvik yelpazesi
genişlemeye başlamıştır. 2012 yılında uygulamaya giren yeni teşvik sistemi ise
birçok özelliğinden dolayı bugüne kadar yapılan en geniş ve en kapsamlı teşvik
sistemi olma özelliği taşımaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’de uygulanan tüm yatırım
teşvik sistemleri incelenmiş ve ekonomiye katkıları değerlendirilmiştir.
Anahtar kelimeler: Yatırım teşviki, Bölgesel kalkınma, Makroekonomik
göstergeler.

The Legal Regulations that Encourage Investment in Financial
Legislation Turkey and the Evaluation of the Contribution to the Economy

Abstract
After the periods of the Republic, in order to increase investment and
employment and to minimize regional development disparities, incentives systems
1
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have been applied. Until 1980, supporting incentives was applied for integrating into
foreign markets. While it was given importance to liberalized foreign trade practices
through the economic decisions of 24 Jan 1980, policies of minimizing regional
disparities was adopted during 1990s. It was oriented to production of high-tech
products with high return through revising the incentive system in 2000. Applying
the incentive system in 2009, the range of incentive system started by dividing the
conuntry into four investment regions. New incentive sytem introduced in 2012 has
been the largest and most comprehensive incentive system due to its many
distinctions.
In this study, all investment incentive systems in Turkey are examined and
assessed contributions to the economy.
Key words: Investment incentives, Regional development, Macroeconomic
indicators.
JEL Classification: E22, G31, O11.

Giriş
Bir ülkenin sosyal ve ekonomik refahının sağlanmasında ve bölgesel
sorunlarının çözülmesinde devlet müdahalesi gerekmekte olduğu için
devletin müdahale araçlarından biri olan teşvikler ile sosyal devlet anlayışı
büyük önem kazanmaktadır. Bu nedenle teşvikler, ekonomide büyüme ve
istikrar sağlama, istihdam oluşturma gibi ekonomik amaçların yanında
bölgesel gelişmişlik farklılıklarından dolayı ortaya çıkan sorunlara da çözüm
getirmesi yönünden önem kazanmaktadır.
Bu doğrultuda ülkemizde oluşturulan teşviklerin başlıca veriliş
amaçlarının; yabancı yatırımcılar için uygun ortam oluşturmak, yüksek
teknolojiye dayalı modern sanayiyi geliştirmek için firmaların Ar-Ge, insan
kaynakları, kalite yönetim departmanlarının kurulmasını ve geliştirilmesi
sağlamak, ekonomik ve sosyal kalkınmayı sağlamak, işsizliği azaltmak,
bölgesel kalkınmayı hızlandırmak, kıt kaynakların verimli kullanımını
sağlamak vb. olduğu görülmektedir. Bu amaçlarının gerçekleşebilmesi adına
devlet tarafından yatırımlara sağlanan teşvik tedbirleri ile yatırımcıların
maliyetlerinin düşürülmesi ve kalkınma sağlanması düşünülen bölge ve
sektörlere yatırımların yönlendirilmesi sağlanmaktadır.
Ülkemizde yer alan yatırım teşvikleri ve uygulamalarının
değerlendirilmesi amacını da içeren bu çalışmada genel olarak Osmanlıdan
günümüze kadar uygulanmış olan yatırım teşvikleri ile ülkemizde mevcut
uygulanan teşvik tedbirleri ve yeni teşvik yasasına değinilmiştir. Ayrıca
uygulanan yatırım teşviklerinin Türkiye ekonomisine katkısı incelenmiştir.
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1. Teşviklerin Tanımı, Amaçları, Nedenleri ve Özellikleri
1.1. Teşvik Kavramı
Teşvik kavramı belirli bir ekonomik girişimin diğer girişime nazaran
daha fazla ilerlemesini sağlamak amacıyla, kamu tarafından çeşitli yöntemlerle
verilen maddi ve maddi olmayan destekler ve özendirmeler olarak tanımlanır
(Akdeve ve Karagöl, 2013: 330). Gelişmekte olan bir ekonomide, gerek iç
piyasanın verimli bir şekilde büyütülmesi açısından, gerekse dış piyasalara
rekabetçi bir kimlikle çıkabilme açısından, zamanla ortadan kaldırılmak veya
yöneldiği alanlar değiştirilmek şartıyla teşvik araçları, yatırımların
artırılmasında ve eşgüdümünde önemli bir paya sahiptir (TOBB, 1990: 4).
Bundan dolayı hem gelişmiş hem de gelişmekte olan birçok ülkede istihdama
ve ihracata yönelik artışları sağlayan, teknolojik gelişmelere ayak
uydurabilecek, bölgelerarası gelişmişlik farklılığını engelleyebilecek ya da en
aza indirebilecek ve özelliklede ülke ekonomisine katkıda bulunabilecek
yatırım teşvik tedbirleri uygulanmaktadır (Atış, 1994: 63).
1.2. Teşviklerin Amacı, Gerekçeleri ve Özellikleri
Teşviklerin amacı, ülkelerin benimsedikleri ekonomik politikalara ve
gelişmişlik düzeylerine göre değişiklikler gösterebilmektedir. Gelişmiş
ülkeler, rekabet gücünü korumak, teknolojik gelişmeyi sürdürmek, sermaye
kaçışını engellemek, bölgesel dengesizlikleri gidermek, verimlilik artışı
sağlamak, sorunlu sektörleri desteklemek ve işsizliği azaltmak için teşvik
tedbirlerine başvurmaktadırlar. Buna karşın gelişmekte olan ülkeler,
ekonomik kalkınmayı ve sanayileşmeyi sağlamak, geri kalmış bölgeleri
kalkındırmak, uluslararası rekabet gücü kazanmak, verimlilik artışı
sağlamak, istihdam imkânlarını genişletmek, teknoloji transferi yapmak,
ihracatı arttırmak ve yabancı sermaye çekmek için teşvik politikaları
uygulamaktadırlar (Yavan, 2011: 30-31).
Ülkeler arasında önemli bir yarışın konusunu oluşturan teşvikler aynı
zamanda önemli bir maliyet unsurunu da içerisinde barındırmaktadır.
Ülkelerin bu denli maliyetli bir işe girişmelerinin ardında yatan birçok
gerekçe olmakla beraber en çok göze çarpan gerekçeler şu şekilde
sıralanabilir (Karakurt, 2010: 149):
 Cari açığın azaltılması amacıyla, yüksek oranda ithalata konu
olan malların ülke içinde üretilmesinin sağlanması (ithal ikameci politikalar
uygulanmalı),
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 Değer zinciri içinde önemli yer işgal eden ürünlerin üretilerek
katma değerin ve rekabet gücünün artmasının sağlanması,
 Özellikle gelişmekte olan ülkelerde altyapı yatırımları söz konusu
olduğunda, yerli sermayenin finansman ya da beceri açısından yeterli
olmaması,
 Genelde hızla artan nüfusun gerektirdiği istihdam alanlarının
artırılmasının yatırımlara bağlı bulanması,
 Piyasa ekonomilerinde bölgelerarası gelişmiş farklılığının bir
uçurum olma özelliğinden kurtarılmasının, kendi kendine gerçekleşecek bir
olanak olmaktan uzak bulunması,
 Evrensel hizmet ilkesi (bazı hizmetlerin sunulmasının özel sektör
açısından kârlı olmadığı geri kalmış bölgelerde, özel sektörün bu hizmeti
sunması karşılığında teşvik edilmesi),
 Yapılacak yatırımın zaman kayıpları yüzünden, sermaye
faktörüne bu süre içerisinde getiri sağlayamaması, ayrıca enflasyonist
ortamlarda doğabilecek maliyetlerin beklenenin üzerinde bir külfet getirme
riskinin bulunması yatırımın teşvik edilmesinin gerekçelerinden bir kaçını
oluşturmaktadır.
Teşvik kavramının daha iyi anlaşılabilmesi için devlet tarafından
sağlanan yatırım teşviklerinin temel özelliklerini şöyle sıralamak
mümkündür (Duran, 2003: 7);
 Devlet tarafından genellikle özel sektöre verilmekle birlikte kamu
teşebbüslerine de verilebilen teşvikler, devlet bütçesine önemli bir maliyet
getirir. Bu da devlet açısından gelir kaybı veya fon azalmasına neden
olurken, firmalar açısından bir yararı ifade eder.
 Belirlenen yatırımların türünü, bölgesini, sektörünü, büyüklüğünü
ve zamanlamasını etkilemek amacına dönük olarak kullanılan teşvikler,
koşullu veya koşulsuz verilebileceği gibi dolaylı veya doğrudan ya da açık
veya gizli şekilde de verilebilir.
 Teşvikler, vergi muafiyetleri, düşük faizli kredi veya hibe
yardımları şeklinde olabileceği gibi arsa tahsisi, enerji indirimleri ve
finansman kolaylıkları şeklinde de olabilir. Yani; teşvikler ayni ve nakdi
yardım şeklinde olabileceği gibi, uygulamaya yönelik idari tedbirler,
kolaylıklar, destekler ve özendirmeler şeklinde de olabilmektedir.
 Diğer kamusal politikalardan farklı olarak ekonomiye doğrudan
enjekte edilebilen ve kısa sürede sonuç alınabilen teşvikler, istihdam ve
büyüme gibi ekonomik amaçlı olabileceği gibi bölgesel gelişme, göç ve
çevre gibi sosyal amaçlar içinde verilebilmektedir.
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2. Türk Mali Mevzuatında Yatırımları Teşvik Eden Yasal
Düzenlemelerin Tarihsel Gelişimi
Türkiye’de, yatırımların artırılması, yeni iş sahalarının açılarak
işsizliğin azaltılması, geri kalmış bölgelerde kalkınmanın sağlanması gibi
çok nedenli amaçlarla çeşitli yatırım teşvik tedbirleri Osmanlı döneminden
beri uygulanmaktadır (DPT, 2000: 61). Türkiye’de uygulanan yatırım teşvik
politikalarını ülkenin geçirdiği değişimler göz önünde bulundurularak
Osmanlı ve Cumhuriyet şeklinde iki ana döneme ayırmak mümkündür.
2.1. Osmanlı Dönemi
Genel olarak tarıma dayalı bir ekonomik yapısı olan Osmanlı
İmparatorluğu’nda özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren sanayinin
geliştirilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmaların
neticesinde 1913 yılında çıkan “Teşvik-i Sanayi Muvakkat” Türkiye tarihi
açısından ilk ciddi devlet yardımı uygulaması olmuştur. Bu düzenleme, arsa
tahsisi, vergisel kolaylıklar gibi bugün bile kullanılan teşvik tedbirlerinin
oluşması ve özellikle Cumhuriyetin ilk yıllarında çıkarılan sonraki teşvik
kanunlarına temel teşkil etmesi açısından büyük önem arz etmektedir (Eser,
2011: 73).
Ancak bu yasanın uygulanması sırasında sanayileşmenin en önemli
unsurlarından olan sermaye konusunda durum hiçte iç açıcı değildir.
Yasanın çıktığı 1913 yılında banka kredilerinin toplamı 2 milyar kuruş
olarak tahmin edilirken; bunun 150 milyon kuruşu yerli sanayi kesimince
kullanılmıştır. Hâlbuki yabancı sermayenin sektörlere göre dağılımı ve
miktarları şu şekildedir (Kasalak, 2012: 68):

Madencilik
Elektrik, Havagazı,
Su

123 milyon
kuruş
343 milyon
kuruş

Tütün vb.
Tekeller
İmalat Sanayi

309 milyon
kuruş
265 milyon
kuruş

Bu kanun çerçevesinde toplam değeri 1.000 Lira’yı geçen, en az 5
beygir gücü kullanan sanayi kuruluşlarına makine, vergi kolaylıkları, arsa
tahsisi ve ham maddelerin ithalatında gümrük vergisi bağışıklığı gibi
kolaylıklar sağlanmıştır. Bu kanun daha sonra 1927 yılında revize edilerek
“Teşvik-i Sanayi Kanunu” adını almış ve 15 yıl yürüklükte kalmak üzere
sanayicilere arazi, telgraf, telefon ve elektrik hattı kolaylıkları gibi ek
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iyileştirmeler uygulamıştır. Teşvik-i Sanayi Kanunu aynı zamanda yerli
üretimin korunması ve özendirilmesi amacıyla devlet eliyle doğrudan mal ve
hizmet üretimine yönelik tesislerin kurulmasını sağlamış ve yerli sermaye
grubunun yetiştirilmesine önem vermiştir (Akdeve ve Karagöl, 2013: 337).
Ancak Osmanlı’nın son döneminde uygulanan Teşvik-i Sanayi
Kanunu, sanayi yatırımları için ilk ciddi teşvikleri sağlamasına rağmen,
gerek dönemin siyasi ve ekonomik bunalımları nedeniyle, gerekse kanunun
yürürlüğe girmesinden kısa bir süre sonra I. Dünya Savaşı’nın patlak
vermesi nedeniyle, her ne kadar sanayi kuruluşlarının bu yasadan
yararlanabilmeleri için gerekli işlemler oldukça basit olsa da birçok kuruluş
bu yasadan haberdar olamamış, yasadan yararlananların da (yararlanan firma
sayısı 117 olup, bu firmaların büyük çoğunluğu İstanbul ve İzmir illerinde
yoğunlaşmıştır) bu yasa hakkındaki bilgileri çok sınırlı kalmıştır ki; bu da
teşviklerin etkisinin oldukça sınırlı kalmasına yol açmıştır (Yavan, 2011: 71;
Evran, 2009: 33-34).
2.2. Cumhuriyet Dönemi
Cumhuriyet dönemi, kendi içinde uygulamaların farklılıklarına,
dönemin özelliklerine göre belirlenen politikaların ve kullanılan araçların
nitelikleri açısından 3 alt döneme ayrılarak incelenebilir.
2.2.1. 1923-1960 Dönemi
Cumhuriyet kurulmadan önce, 17 Şubat 1923 tarihinde Atatürk’ün
öncülüğünde İzmir’de toplanan I. Türkiye İktisat Kongresi’nde tarım, sanayi,
ticaret ve el emeği konularında önemli kararlar alınmış ve oy birliği ile
"Misak-ı İktisadi" kabul edilmiştir. Ayrıca kongrede 1913 tarihli Teşviki
Sanayi Kanunu'nun günün koşullarına uygun hale getirilmesi ve 25 yıl süre
ile uzatılması kararı da alınmış ve bu karar doğrultusunda, 1924 yılında
kanun gözden geçirilmiş ve 1927 yılında günün gereksinmelerine uygun
olarak hazırlanan 1055 sayılı "Teşvik-i Sanayi Kanunu" yürürlüğe girmiştir
(Yavan, 2011: 71; Türk, 1974: 662). Sanayinin korunması, teşviki ve
finansmanını amaçlayan Teşvik-i Sanayi Kanunu ile öngörülen teşvik
tedbirlerinin başlıcaları şunlardır (Devlet Planlama Teşkilatı Özel İhtisas
Komisyonları, 1995: 30-31):
 Yatırımcılara Devlet arazisinden 10 hektara kadar bedelsiz arazi
tahsisi ve özel şahıstan kamulaştırma yolu ile alınan arazi ve binanın kredi
ile girişimciye verilmesi,
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 Sınaî işletmelerin kuruluş döneminde alınması gereken vergi,
resim ve harçlardan indirim yapılması ve muafiyet sağlanması ile makine,
tesis, hammadde ve yardımcı madde alımlarında gümrük muafiyeti
sağlanması,
 Devletçe sağlanan ham ve yardımcı maddelerin fiyatları ile
demiryolu taşımacılığında ücret ve tarifelerde indirim yapılması,
 Kamu kuruluşlarında ihtiyaç duyulan malların ülke içi üretimi %
10 pahalı olsa bile ithal mala tercih etme zorunluluğu Teşvik-i Sanayi
Kanunu ile öngörülen teşvik tedbirlerinden bazılarını oluşturmaktadır.
1923-29 yılları arasında devlet politikası olarak hür teşebbüs ön plana
çıkartılmaya çalışılmış, ancak özel sektörde sermaye kıtlığı, sanayide
sermaye oluşumuna karşı gösterilen ilgisizlik ve özel girişimcinin olmaması,
1929 Dünya ekonomik buhranının teşvik önlemlerini etkisiz hale getirmesi
ve İkinci Dünya Savaşı öncesi koşulların bu yasaya tam olarak uygulama
fırsatı vermemesi, Devletçilik uygulamaları nedeniyle bu dönemde özel
firmaların sanayi yerine ticareti tercih etmesi Teşviki Sanayi Kanunu’nun
istenilen düzeyde başarılı olamamasına neden olmuştur (DPT, 2000: 61;
Yavan, 2011: 72). Bu yüzden 22.04.1930 tarihinde İkinci Sanayi Kongresi
toplanarak sanayinin gelişmesi ve desteklenmesi ile ilgili konular
çalışılmıştır. Kongrenin ardından, istenilen başarıya ulaşamamış özel sektör
ağırlıklı kalkınma stratejisi bırakılarak kamu ve özel kesimin beraber yer
aldığı karma ekonomik düzen benimsenmiştir (Eser, 2011: 74).
Bu anlayış değişikliği teşvik tedbirlerini de etkilemiştir. Teşvik-i
Sanayi Kanunu, 1942 yılında sermaye yetersizliği, sermaye oluşumuna karşı
gösterilen ilgisizlik, teknolojik yetersizlik ve bilgi eksikliği gibi nedenlerle
yürürlükten kaldırılmış ve yeni bir düzenlemeye gidilmemiştir. Böylelikle o
güne kadar yapılan özel sektör sanayi yatırımlarının desteklenmesine yönelik
politikalar ve faaliyetler ortada kalmıştır (Sarıöz, 2006: 82). Aşağıdaki
tabloda 1932-1939 yılları arasında Teşvik-i Sanayi Kanunundan yararlanan
tüm kuruluşların ve bu yasadan faydalanan devlet kuruluşlarının sayısı ve
devlet kuruluşlarının yüzdesine yer verilmiştir.
Bu süreçte yasa kapsamına giren devlet kuruluşlarının sayısı oldukça
az, özel girişimcilerin sayısı ise oldukça fazladır. Özel girişimcilerin sahip
oldukları işletmelerin sayısının yüksekliğinin önemli bir nedeni, bunların
genellikle küçük çapta üretim yapmalarıdır (Kasalak, 2012: 75).
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Tablo 1: Teşvik-i Sanayi Yasası Kapsamına Giren Tüm Sanayi Kuruluşları ve
Devlet Kuruluşlarının Yüzdesi (1932–1939)
Yıllar

“Teşvik-i Sanayi Yasası”
Kapsamına
Giren
Kuruluşların Sayısı
1473
1932
1397
1933
1310
1934
1161
1935
1101
1936
1116
1937
1103
1938
1939
1144
Kaynak: Çavdar, 2003: 279.

“Teşvik-i Sanayi Yasası”
Kapsamına Giren Devlet
Kuruluşlarının Sayısı
31
36
38
56
86
89
104
111

Devlet
Kuruluşlarının
Yüzdesi
2,1
2,5
2,7
4,8
7,8
7,9
9,4
9,7

Türkiye 1950-1960 döneminde hem yerli yatırımcıların
desteklenmesi, hem de yabancı sermaye çekmek amacıyla nispeten liberal
bir ekonomi politikası izlemiştir. 1950'lerde izlenmeye başlanan bu liberal
politikalar ile yerli ve yabancı özel sektörün yatırım yapmasını özendirici bir
ortam oluşturulmuş ve bu dönemde (Güvemli, 1981: 452):
 Altyapı yatırımları hızlandırılmış, dış yardımlar yoluyla özel
kesimin kredi olanakları arttırılmış ve dış ticaret politikası yeniden
düzenlenmiş,
 Tarımsal sektörü, üretimi artırıcı fiyat politikaları ile
desteklenmiş ve özel sektörün yatırım yapmak istemediği alanlarda büyük
ölçekli kamu yatırımları yapılmıştır.
Yukarda bahsedilen çalışmaların yapılabilmesi için gerekli yasal
düzenlemeler de yine bu dönemde gerçekleştirilmiştir. Özel kesimde
sermaye birikiminin sağlanması ve yabancı sermayenin ülkeye çekilmesi
amacıyla (Yavan, 2006: 59; Uludağ, 1986: 270);
 1951 yılında çıkan ve 1954 yılında değiştirilen dünyanın o
zamanki en liberal yabancı sermaye kanunlarından biri olan “Yabancı
Sermayeyi Teşvik Kanunu” çıkarılmıştır.
 Yine bu dönemde 1953 tarihli “Turizm Endüstrisi Teşvik
Kanunu”, beklentileri karşılayamayan 1954 tarihli “Petrol Kanunu” da
çıkarılmıştır.
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 Ayrıca teşvik konusunda sanayi kesimine orta ve uzun vadeli
yatırım kredisi sağlamak amacıyla “Türkiye Sınai Kalkınma Bankası”
kurulmuştur.
Yatırım teşvikleri alanında ise 1963 yılına kadar yeni bir düzenlemeye
gidilmemiş ve sanayi biçimsel olarak desteklenmemiştir. Ancak genişleyen
iç pazara bağlı olarak sanayi ürünlerinde artan talep ve yabancı sermayenin
katkısıyla, sanayi tüketim malları üretimine yönelik yatırımlar artmıştır.
Dolayısıyla teşvik tedbirleri uygulanmaksızın geçilen bu dönemde, tüketimin
artması sonucu doğal bir özendirme olmuştur (Kepenek ve Yentürk, 1997:
100). 1950-1960 dönemi genelde, günümüz karma ekonomik düzeninin ve
dolayısıyla bugünkü teşvik politikalarının hazırlayıcısı olan bir dönem
olmuştur (Aşıkoğlu, 1998: 15).
2.2.2. 1960 Sonrası Planlı Dönem
1960 yılında Devlet Planlama Teşkilatı’nın kurulmasıyla planlı
döneme geçen Türkiye’de, özendirme ve yönlendirme önlemleri gerçek
anlamı ile bu dönemde uygulanmaya başlamış ve günün koşullarına göre
belirlenen stratejiler ve politikalar çerçevesinde Türkiye’deki teşvik sistemi
değişmiş, gelişmiş ve bugünkü halini almıştır. Planlı dönemi iktisat, sanayi
ve yatırım politikaları açısından 24 Ocak 1980 kararları öncesi ve sonrası
olmak üzere iki dönemde incelemek mümkündür (DPT, 1989: 10).
2.2.2.1. 24 Ocak 1980 Kararları Öncesi Dönem
Cumhuriyetin başında sanayinin desteklenmesi amacıyla uygulanan
teşvik-i sanayi kanunu bir tarafa bırakılırsa, Türkiye’de gerek yatırımların,
gerekse ihracatın devlet eliyle kapsamlı şekilde resmen teşvik edilmesi 1962
yılında DPT’nin kurulması ile başlamıştır. 1961 anayasası ile getirilen planlı
kalkınma ve buna bağlı olarak hazırlanan beş yıllık kalkınma planları özel
sektör için yol gösterici, kamu sektörü içinse emredici nitelik taşımıştır.
1963 yılından itibaren her beş yılda bir hazırlanan bu kalkınma planların da
sanayi sektörü ekonominin lokomotif sektörü olarak kabul edilmiş, yerli
sanayinin gelişmesi ve özel sektörün kalkınmada etkin olabilmesi için özel
sektöre çeşitli teşvikler verilerek sanayi yatırımlarının yönlendirilmesi temel
hedef olmuştur (Yavan, 2011: 74-75).
Ayrıca bu dönemde yatırım politikaları, korumacılık ve ithal
ikameciliğinin gerçekleştirilmesi şeklinde de oluşmuştur. Bu politika
özellikle iç üretimi teşvik ederken, ülke sanayisini kotalar, ithalat yasakları,
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ucuz kredi ve girdi temini, vergilemede kolaylıklar ve yüksek gümrük
tarifeleri gibi araçlarla dış rekabetten korumayı esas almıştır (DPT, 2000:
62). Küçük ve dağınık bir şekilde faaliyet göstermeye başlayan sanayi
kuruluşlarının büyük kuruluşlar haline getirilmesi yine bu dönemde
gündeme gelmiş ve bunun için sermaye piyasasının geliştirilmesi gereği ilk
kez ileri sürülmüştür (Duran, 1998: 63).
Planlı dönemde yatırımların teşviki, kalkınma planları ve yıllık
programlar çerçevesinde çıkarılan kararnameler ve tebliğlerle yürütülmüştür.
Bu dönemde yatırımların teşvikine ilişkin önemli yasal düzenlemeler
yapılmıştır. Bu doğrultuda ilk adım olarak (ATO, 2000: 8);
 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda değişiklik yapan 19.2.1963
tarihli 202 sayılı yasa çıkarılarak yatırım indirimi konusu teşvik mevzuatına
dâhil edilmiştir. Bu kanunda yatırımın öz kaynaktan karşılanan kısmına
uygulanacak yatırım indirimi nispeti genel olarak %30, tarımsal yatırımlarda
%40 ve az gelişmiş bölgelerdeki yatırımlarda %50’dir. Söz konusu yasayı,
ihracatta vergi iadesi imkânı veren 27.6.1963 tarihli 261 sayılı kanun ile
ithalden alınan vergi ve resimlerin taksitlendirilmesi olanağı sağlayan
14.5.1964 tarihli 474 sayılı kanun izlemiştir.
 Ayrıca, sanayi için gerekli orta ve uzun vadeli finansman
ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak 1963 yılında sınaî yatırım ve kredi
bankası ile 1964 yılında devlet yatırım bankası kurulmuştur.
 Diğer taraftan, 1967 yılında 933 sayılı kanun çıkarılarak yatırım
indirimi oranı bölgesel ve sektörel bazda artırılmış, gümrük vergisi
muafiyeti, ihracatta vergi iadesi ile sanayi bölgesi kurulması için arazi
istimlâki uygulaması getirilmiştir (Yavan, 2011: 75-76).
 Öte yandan, 1968 yılında 22 ilin kalkınmada öncelikli yöre (KÖY)
ilan edilmesiyle birlikte KÖY uygulamasına geçilmiş ve “Teşvik Belgesi”
sistemi oluşturulmuştur (Akdeve ve Karagöl, 2013: 337).
 Ayrıca organize sanayi bölgeler (OSB) kurulmaya başlanmış, yurt
dışından teknoloji transferlerinin teşvik edilmesine ve özendirmeyönlendirme çalışmalarının tek elden bir plan ve program dâhilinde
yürütülmesine karar verilmiştir. Bu karara paralel olarak başlangıçta Sanayi
Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygulanan teşvik tedbirleri,
1967’de Başbakanlığa bağlı olarak kurulan “Yatırımları ve İhracatı
Geliştirme ve Teşvik Bürosu” ve 1970 yılından itibaren “DPT Teşvik
Uygulama Dairesi” tarafından yürütülmüştür. 1971 yılında Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığına devredilen Daire, 1980 yılında yeniden DPT’ye
bağlanmıştır (Eser, 2011: 75-76).
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 Yine 1973 yılında ihracat garantili yatırımlara çeşitli vergi, resim
ve harç istisnaları tanınmıştır. 1978 yılında ise uygulanmaya başlanan faiz
farkı ödemesi de yine bu dönemin önemli teşvik tedbirlerinden birini
oluşturmaktadır (Yavan 2011: 76).
Planlı dönem boyunca uygulanan çeşitli teşvikler, kalkınma ve
sanayileşme çabalarını sektörler ve bölgeler itibariyle öngörülen hedeflere
yönlendirmede kuşkusuz önemli katkılar sağlamıştır. Ancak, planlarda
öngörülen sektörel gelişme hedeflerine ulaşma ve geri kalmış yörelere
yatırımları yönlendirmede yeterince başarı sağlanamamıştır (Tecer, 1996:
107).
2.2.2.2. 24 Ocak 1980 Kararları Sonrası Dönem
24 Ocak Kararları sonrası dönemde ekonomide önemli yapısal
değişiklikler meydana gelmiştir. Uygulanan para, kredi ve döviz politikaları
değiştirilmiş, ithalat ve kambiyo mevzuatında köklü değişikliklere gidilerek
ithal ikamesine dayalı sanayileşme stratejisi terk edilerek yerine “ihracata
dönük sanayileşme stratejisi” benimsenmiştir. Bu çerçevede (Oktayer, 2003:
189);
 İç piyasaya yönelik sanayileşmeyi teşvik politikası, nispi olarak dış
pazara dönük sanayi politikasına kaydırılmış ve ithal ikameci sanayileşme
politikası gevşetilerek, dış rekabete açılma yolları denenmiş,
 Kur garantili, sabit girdi fiyatlı rizikosuz bir sanayileşme
politikasından riskli ortamda bir sanayileşme politikasına geçilmiş,
 Sosyal endişelerin (istihdam, ücretler ve gelir dağılımı) ağır bastığı
bir sanayileşme politikasından, pür ekonomik kuralların ağırlıklı olduğu bir
sanayileşme politikasına geçilmiştir.
24 Ocak istikrar kararlarıyla birlikte ihracatın teşviki önem kazanmış
ve ihracata dönük sanayileşme desteklenmiştir. Bu dönemde yatırım teşvik
ve yönlendirme araçlarının daha seçici kullanılması öngörülmüş ve bu
çerçevede yatırım teşvik belgesine dayalı uygulamanın kolaylaştırılması,
teşvik edilecek yatırımların her yıl yeniden gözden geçirilerek günün
şartlarına göre ayarlanması, yabancı sermaye çerçeve kararnamesi
çıkarılarak tüm teşviklerin yabancı sermaye için de geçerli hale getirilmesi,
döviz kredilerine kur garantisi getirilmesi, mali denge vergisinin
kaldırılması, gelir ve kurumlar vergisi oranlarında indirimler yapılması ve
teşvik uygulamalarından sorumlu çeşitli birimlerin 1980 yılında DPT teşvik
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ve uygulama dairesi adıyla tek bir çatı altında yeniden bir araya toplanması
gibi bir dizi yatırım teşvik önlemleri alınmıştır (Güvemli, 1985: 96-98):
Dışa dönük sanayileşme stratejisi gereği ihracatı cazip hale getirmek
maksadıyla uygulanan parasal teşvikler ihracatta büyük artış olmasını
sağlamıştır. İhracatta meydana gelen artışlar ilk yıllarda kapasite kullanım
oranlarının artırılmasıyla mümkün olurken, sonraki yıllarda ilave kapasite
yaratılmasını ve yeni teknolojiyle üretim yapan tesislerin devreye girmesi
zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır (DPT, 2000: 73). Aşağıdaki tablo 2’de
parasal teşviklerin etkisiyle ihracatta meydana gelen artışları görmek
mümkündür.
Tablo 2: Türkiye’nin 1980- 1996 Yılları Arasındaki Toplam İhracatı
Toplam
İhracat
Yıllar
Yıllar
Milyar
$
2.910
1980
1987
5.728
1983
1988
7.134
1984
1989
7.958
1985
1990
7.457
1986
1991
Kaynak: DPT, 2002: 13.

Toplam
İhracat
Milyar $

Yıllar

Toplam
İhracat
Milyar $

Yıllar

Toplam
İhracat
Milyar $

10.190
11.662
11.625
12.959
13.594

1992
1993
1994
1995
1996

14.715
15.345
18.109
21.636
23.225

1997
1998
1999
2000
2001

26.261
26.973
26.588
27.775
31.340

Tablo 2’de görüldüğü gibi Türkiye’nin toplam ihracatı 1980’de 2,910
Milyar $ iken, uygulanan parasal teşviklerin etkisiyle yıllar itibariyle
genellikle artış göstererek 2001 yılında 31.340 Milyar $ olarak
gerçekleşmiştir.
DTÖ ve AB’ye uyum döneminde Türkiye ile AB arasındaki gümrük
birliğinin kurulmasına ilişkin 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararında
belirtilen yükümlülüklerimiz nedeniyle, daha önceki dönemlerde uygulanan
nakit teşvikler ile ihracat performansına dayalı sübvansiyonlar 1995 yılı
sonunda yürürlükten kaldırılmış ve 1995 yılından itibaren teşvikten
yararlanacak yöreler; Gelişmiş Yöreler, Kalkınmada Birinci Derecede
Öncelikli Yöreler ve Sanayi Kuşakları olmak üzere üç gruba ayrılmıştır
(DPT, 2004: 149-150).
Türkiye 1995 yılında bir yandan DTÖ’ye üye olurken, öbür yandan
AB ile Gümrük Birliği anlaşması imzalamış ve böylelikle Türkiye’de teşvik
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veya devlet yardımları alanında ciddi değişiklikler meydana gelmiştir.
Türkiye’nin taraf olduğu ilk önemli anlaşma, ülkenin DTÖ’ye 1995’te üye
olması sonucu imzaladığı “sübvansiyonlar ve telafi edici önlemler
anlaşmasıdır”. Bu anlaşmaya göre Türkiye her biri aynı zamanda birer
sübvansiyon olan devlet yardımları alanında kuralları belirleyen
sübvansiyonlar ve telafi edici önlemler anlaşması’na uymakla yükümlüdür.
Sübvansiyonlar ve telafi edici önlemler anlaşması temelde (Yavan, 2011:
80);
 İhracat performansına veya yerli malların üretiminin kayrılması
anlayışına dayalı olarak verilen destekleri yasak tedbir,
 Belli malların üretimini veya sektörlerin kayrılmasını ise spesifik
yardımlar başlığı altında toplayarak dava edilebilir tedbir,
 Yukarıda sayılan iki tedbir kapsamına girmemek kaydıyla
araştırma-geliştirme, çevre koruma, bölgesel kalkınma amaçlı destekleri ise
dava edilemez tedbir olarak kabul etmiştir. Dolayısıyla bu anlaşmaya göre
ihracata yönelik sübvansiyonlar yasaklanmıştır.
1996 yılında ise küçük ve orta ölçekli işletmelerin kalkınma planları
ve yıllık programlarda öngörülen hedefler ile AB normlarına ve uluslararası
anlaşmalara uygun olarak desteklenmelerini, uluslararası düzeyde rekabet
edebilmelerini teminen üretim, kalite ve standartlarını artırmalarını, istihdam
yaratmalarını sağlamak amacıyla, 96/8615 sayılı “Küçük ve Orta Boy
İşletmelerin Yatırımlarında Devlet Yardımları Hakkında Karar”
yayınlanmıştır
(http://www.kobiyasam.com/MEVZUATLAR/KOBI_
TESVIK_MEVZUATI/KOBI_Yat_Dev_Yar_Hakkinda_Karar.pdf).
23.01.1998 tarih ve 4325 sayılı “Olağanüstü Hal Bölgesinde ve
Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik
Edilmesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun” ile bazı illerde yatırım ve istihdam imkânlarının
artırılması amaçlanmıştır. Kanun ile getirilen teşvik tedbirleri ana hatları
itibarıyla şunlardır:
 Gelir ve kurumlar vergisi istisnası ile bedelsiz yatırım yeri tahsisi,
 İşlemlerde vergi, resim ve harç istisnası,
 Sigorta primi işveren payları teşviki ve çalışanlardan kesilen
vergilerin ertelenmesidir.
Bu tedbirler, esas itibarıyla daha sonradan çıkarılacak olan 5084 sayılı
Kanunun temelini oluşturması bakımından önemlidir.
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Yatırım teşviklerinin 2000’li yıllardaki uygulamalarına ise ekonomik
krizler damgasını vurmuştur. Özellikle 1999 ve 2001 krizlerinin etkisiyle
zaman zaman teşvikler için kaynak sıkıntısı çekilmiş ve yeni teşvik
programlarının uygulanması gecikmiştir. Diğer taraftan uygulama
mevzuatının sıkça değiştirilmesi ve bürokrasinin fazlalığının yatırım
teşviklerinden istenilen düzeyde verim alınamaması üzerindeki etkisi devam
etmiştir (Karaca, 2004: 53). Nitekim gerek kaynak yetersizliği gerekse vergi
mevzuatındaki karışıklığın önlenmesi amacıyla 4842 sayılı Kanun ile %40,
%60, %100 hatta %200 olarak uygulanan yatırım indiriminin,
farklılaştırılmış oranlar yerine yöre, sektör ve türüne bakılmaksızın tüm
yatırımlarda %40 olarak uygulanması hükmü getirilerek yatırım indirimi
otomatik
uygulanmaya
başlamıştır
(www.tbb.org.tr/Dosyalar/
Arastirmave.../REGA_Haziran2003.doc).
2002 yılında ise, yatırımları teşvik etmek, yurtdışında çalışan Türk
işçilerin tasarruflarını Türkiye’de yatırıma yönlendirmek ve yabancı sermaye
girişinin artırılmasını desteklemek maksadıyla 4737 sayılı endüstri bölgeleri
kanunu çıkarılmıştır (http://www.gib.gov.tr/index.php?id=578). 2003 tarih
ve 4842 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile
yatırım indirimi uygulamasında kapsamlı değişikliklere gidilmiştir. Bu
kapsamda (Yıldız, 2004: 19);
 Yatırım teşvik belgesi alma zorunluluğu kaldırılmış,
 Öngörülen yatırım indirimi uygulaması son bulmuş,
 Yararlanılan yatırım indirimi tutarları üzerinden stopaj yapılması
uygulamasına son verilmiş,
 Yatırım indirimi oranı bölge ve sektör farklılığı gözetilmeksizin,
tüm yatırımlar ve bölgeler için % 40 olarak belirlenmiş,
 GVK’na eklenen geçici 61. madde hükmü ile dileyen
mükelleflere 4842 sayılı kanunun yürürlük tarihinden önce yatırım teşvik
belgesine bağlanmış olan yatırımları için söz konusu değişiklikler öncesi
veya sonrası hükümlerden yararlanabilme hususunda seçimlik hak
tanınmıştır.
Bu uygulama ise, 2006 yılında çıkarılan 5479 sayılı “Gelir Vergisi
Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim
Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun” ile kaldırılmıştır.
2000’li yıllarda yatırımların ve istihdamın artışını hızlandırmak ve
bölgesel gelişmede özel sektör katkısını artırmak amacıyla yeni teşvik
tedbirleri uygulamaya konulmuştur. Bu doğrultuda 2004 yılında yürürlüğe
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giren “Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılması Hakkında” 5084 Sayılı Kanun ile ilk aşamada 36 ilde başlatılan
teşvik uygulaması, 2005 yılında yapılan değişiklikle 49 ile çıkartılmıştır. Son
olarak ise, 5615 sayılı kanun ile Çanakkale’ nin Gökçeada ve Bozcaada
ilçeleri kapsama dâhil edilmiştir. Bu çerçevede, KÖY kapsamındaki iller,
2001 yılı kişi başına milli geliri 1.500 dolardan az olan iller ile 2003 yılı
SEGE (Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi) değeri eksi olan illerde yer
alan işletmeler için, istihdam artışı şartına bağlı olarak çalışanlar üzerindeki
gelir vergisi ve SSK primi ödemelerinde indirim sağlanmış, ayrıca bu
işletmeler için enerji ve bedelsiz arazi desteği getirilmiştir (DPT, 2006: 55).
Tablo 3’de 2001 yılı kişi başına milli geliri 1.500 dolardan az olan iller, 2003
yılı Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeks değeri eksi olan iller ve 5615 sayılı
kanun ile kapsama dâhil edilen ilçeler toplu olarak ele alınmıştır.
Tablo 3: 5084, 5350 ve 5615 Sayılı Teşvik Kanunu Çerçevesince Yatırım
Teşviklerinden Yararlanan İller
Kişi
Başına
İl
İl
GSYİH
($)
1488
Osmaniye
Kırşehir
1459
Düzce
Sinop
1443
Çankırı
Giresun
1439
Siirt
Amasya
1436
Gümüşhane
Uşak
1417
Ordu
Malatya
1399
Erzurum
Sivas
1370
Bartın
Tokat
Bayburt
Diyarbakır 1313
1263
Şanlıurfa
Afyon
1216
Mardin
Batman
1158
Aksaray
Erzincan
Çanakkale(Gökçeada ve Bozcaada)**

Kişi
Başına
GSYİH
($)
1157
1142
1136
1111
1075
1064
1061
1061
1017
1008
983
966

İl
Adıyaman
Kars
Van
Iğdır
Yozgat
Ardahan
Hakkâri
Bingöl
Bitlis
Şırnak
Muş
Ağrı

Kişi
Başına
GSYİH
($)
918
886
859
855
852
842
836
795
646
638
578
568

İl

SEGE
Endeksi

Kilis*
Tunceli*
Kastamonu*
Niğde*
Kahramanmaraş*
Çorum*
Artvin*
Kütahya*
Trabzon*
Rize*
Elazığ*
Karaman*
Nevşehir*

-0,41175
-0,40003
-0,37558
-0,35582
-0,34968
-0,32761
-0,26018
-0,20684
-0,18582
-0,17840
-0,10131
-0,09852
-0,07483

Kaynak: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/06/20050604-11.htm.
* 5350 Sayılı Kanunla eklenen İller ** 5615 Sayılı Kanunla eklenen ilçeler

Teşviklerin uygulandığı 49 il içerisinde yalnızca Uşak, Düzce, Afyon
ve Kütahya illeri, KÖY kapsamında yer almamaktadır. Bununla birlikte
kalkınmada öncelikli 50 il arasından yalnızca Çanakkale (Bozcaada ve
Gökçeada ilçeleri), Karabük, Kırıkkale, Samsun ve Zonguldak illeri kişi
başına yurtiçi hâsıla gelirleri 1.500 ABD dolarının üzerinde ve SEGE’ye
göre pozitif endeks değerine sahip olduğu için, bu iller vergi ve sigorta primi
teşvikleri ile enerji desteğinden yararlanamamış yalnızca bedelsiz arsa ve
arazi desteğinden yararlanabilmiştir. (İŞKUR, 2007: 11). Coğrafi açıdan
bakıldığında ise, Gaziantep hariç Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki
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tüm iller Kanun kapsamında yer almaktadır. Batı Anadolu’da ise sadece
Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri), Kütahya, Uşak, Afyon ve
Düzce illeri kapsamdadır. Buradan, Türkiye’nin doğusu ve batısı arasında
önemli gelişmişlik farklarının bulunduğu ve Kanunun temel olarak bu
olumsuzluğu gidermeye çalıştığı anlaşılabilmektedir (Eser, 2011: 108).
Süresi 31/12/2008 tarihinde bitmiş olup 5350 sayılı kanunla tarihinin
uzatılması kararı alınan 5084 sayılı kanun ile sağlanan destek ve indirimler
ise tablo 4’de belirtilmiştir.
Tablo 4: 5084 Sayılı Kanun Çerçevesinde Uygulanan Teşvikler
Teşvik Türü
Gelir Vergisi
Stopajı
Sigorta Primi
İşveren Payı

Enerji Desteği

OSB
ve
Endüstri
Diğer İşletmeler
Bölgelerindeki İşyerleri
%100
%80
Fiilen çalışan işçilerin ücretleri üzerinden hesaplanan
gelir vergisi
%100
%80
Fiilen çalışan işçilerin sigorta primlerindeki işveren payı
gelir vergisi
%20 - 50
%20 - 40
En az 10 işçi çalıştırmak şartıyla destekten
yararlanılabilmekte, işçi sayısının artmasına paralel
olarak enerji destek oranı da artmaktadır. Enerji
giderlerinin % 20’si hazine tarafından karşılanır. Bu
orana; asgari sayıdan sonraki her 1 işçi için, 0,5 puan
eklenir.

Bedelsiz
En az 10 kişilik istihdamı öngörmek kaydıyla, OSB’ler
Yatırım
Yeri
ile diğer kamu arazi/arsalarında
Tahsisi
Kaynak: Özdaş, 2009: 13.
3

Uygulama
Süresi3*
31.12.2012’ye
Kadar
31.12.2012’ye
Kadar

31.12.2012’ye
Kadar

31.12.2012’ye
Kadar

* 50 ilde uygulanan ve süresi 2008 sonu itibariyle sona eren 5084 sayılı Teşvik Kanunun
uygulama süresi 2009 yılı sonuna kadar uzatılmıştır. 2009 yılı ortalarında yeni yatırım
teşvik sistemi uygulamaya konulmasına rağmen, küresel krizin devam etmesi ve teşvikin
uygulandığı illerin çoğundan gelen talepler sonucu, 5084 sayılı teşvik kanunu bir kez daha
uzatılmıştır. Ancak bu seferki uzatmada, 5084 sayılı yasanın uygulama tarihinden sonra
yatırım yapan ve 31.12.2009 tarihi itibari ile yatırımlarını tamamlayan işletmeler 2012 yılı
sonuna kadar gelir vergisi stopaj, sigorta primi işveren hissesi ve enerji desteklerinden
yararlanmaya devam ederken, 5084 sayılı yasanın uygulanmaya başladığı tarihten önce işe
başlayan işletmeler ise 31.12.2012 tarihine kadar sadece sigorta primi işveren hissesinden
yararlanacaklardır. 31.12.2009 tarihinde sonra söz konusu bölgelere yatırım yapacak olan
işletmeler ise teşvik araçlarından sadece sosyal güvenlik prim desteğinden
faydalanabilecekler; diğer teşvik araçlarından yararlanamayacaklardır. Yapılan bu
düzenleme ile 5084 sayılı yasanın uygulama tarihinden sonra yatırım yapan ve 31.12.2009
tarihi itibari ile yatırımlarını tamamlayan işletmeler 2012 yılına kadar 5084 sayılı yasanın
3, 4 ve 6 maddelerindeki gelir vergisi stopaj, sigorta primi işveren hissesi ve enerji
desteklerinden yararlanmaya devam edeceklerdir.
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5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Kanunu’nun başvuru
süresinin 2009 yılı sonunda sona ermesi, yatırımlara yönelik teşviklerin
herhangi bir sektör ve bölge ayrımı gözetmeksizin genel bir biçimde
uygulanması ve 2008 yılı ikinci yarısından itibaren ABD’de başlayıp tüm
dünyayı etkisi altına alan bir küresel mali krizin vuku bulması 2009 sonrası
dönem için bölgesel ve sektörel öncelikler ile teşvik uygulama stratejisinin
yeniden belirlenmesine yönelik çalışmaların yapılmasını zorunlu kılmıştır
(Eser, 2011: 135). Kriz ortamını fırsata çevirmek ve ülkemizin rekabet
gücüne ivme kazandıracak teknoloji ve Ar-Ge içeriği yüksek ve katma
değeri büyük ölçekli yatırımlara, sektörel kümelenmeye destek olmak, kalıcı
istihdam alanları oluşturmak ve bölgesel gelişmişlik farkını en aza indirecek
yatırımları desteklemek amacıyla yürürlüğe konulmuş olan bu teşvik sistemi
ile Türkiye’de ilk defa kapsamlı bir sektörel-bölgesel teşvik sistemine
geçilmiştir. İllerin özelliklerini ve potansiyellerini dikkate alan, bölge
bazında kademelendirilmiş, teşvik araçlarıyla desteklenen bir sistemden
meydana gelmekle birlikte bölgesel ve sektörel uygulama ve büyük ölçekli
yatırımları da kapsayan hatta onlara daha fazla avantaj sağlayan çeşitli
destek mekanizmalarından oluşan 2009/15199 Sayılı Yatırımlarda Devlet
Yardımları Hakkında Karar’da belirtilmiş olan teşvik sistemi üç ana
bileşenden oluşmaktadır. Bunlar büyük ölçekli yatırımları teşvik sistemi,
bölgesel yatırım teşvik sistemi ve genel yatırım teşvik sistemidir. (Özdaş,
2009: 23; Yavan, 2011: 96- 97).
Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Sistemi; yüksek teknoloji ve sermaye
gerektiren ve özellikle bölge farkı gözetilmeksizin büyük ölçekli yabancı
sermaye yatırımlarının ülkeye kazandırılmasını hedef alan, büyük ölçekli
yatırımlar; kimyasal madde ve ürünlerin imalatı, rafine edilmiş petrol
ürünleri imalatı, transit boru hattıyla taşımacılık hizmetleri, motorlu kara
taşıtları imalatı, demiryolu ve tramvay lokomotifleri ve vagon imalatı, liman
ve liman hizmetleri, elektronik sanayi, tıbbi aletler, hassas ve optik aletler
imalatı, ilaç imalatı, hava ve uzay taşıtları imalatı, makine imalatı ve
madencilik yatırımlarından oluşmaktadır (http://www.invest.gov.tr/trTR/investmentguide/investorsguide/Pages/Incentives.aspx).
Bölgesel Yatırım Teşvik Sistemi; teşvikleri, tüm bölgelere aynı esaslar
çerçevesinde değil bölgesel sınıflandırmaya göre farklı esaslara göre
uygulamaktadır. Yatırım destekleri 2002/4720 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile belirlenen İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması - Düzey 2 bölgeleri,
sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyeleri bakımından dört bölgeye ayrılmıştır
(http://www.alomaliye.com/2009/bkk_2009_15199_yatirimlarda.htm).
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1. Bölgede, ağırlıklı olarak motorlu kara taşıtları ve yan sanayi,
elektronik, ilaç, makine imalat ve tıbbi, hassas ve optik alet yatırımları gibi
yüksek teknoloji gerektiren yatırımlar teşvik edilecektir. 2. Bölgede nispeten
teknoloji yoğun sektörler desteklenecektir. Bu çerçevede; ağırlıklı olarak,
makine imalat, akıllı çok fonksiyonlu tekstil, metalik olmayan mineral
ürünler (cam, seramik, karo, yalıtım malzemeleri vb.) kâğıt, gıda ve içecek
imalatı sektörleri teşvik edilecektir. 3. ve 4. Bölgeleri oluşturan doğu ve
güneydoğu bölgelerinde, tarım ve tarıma dayalı imalat sanayi, konfeksiyon,
deri, plastik, kauçuk, metal eşya gibi emek yoğun sektörlerin yanı sıra
turizm, sağlık ve eğitim yatırımları da teşvik edilecektir.
Genel Yatırım Teşvik Sistemi; asgari yatırım tutarlarına ulaşılması
kaydıyla, genel teşvik sisteminde teşvik edilmeyecek yatırım konuları hariç,
ülke çapındaki tüm yatırımlar için uygulanabilecek bir teşvik sistemidir.
Genel teşvik sisteminde büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşviklerden
yararlanamayan yatırımlar gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnası gibi
vergisel teşvik araçları ile desteklenmektedir (2009/15199 Sayılı
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar). 2009/15199 Sayılı
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında kullanılan
yatırım teşvik tedbirleri genel, bölgesel, büyük yatırım ve Ar-Ge ile Çevresel
açıdan ele alınarak sınıflandırıldığında tablo 5’teki bilgilere ulaşılmaktadır.
Tablodaki bilgilere göre, yatırımların, gümrük vergisi muafiyeti, KDV
istisnası, faiz desteği, sigorta primi işveren hissesi teşviki, vergi indirimi ve
yatırım yeri tahsisi ile desteklenmesi öngörülmüştür.
Teşvik belgesi kapsamında, yatırımların hızlandırılması ve artırılması
amacı taşıyan bu uygulama, kurumlar veya gelir vergisi oranında %25’ten
%90’a kadar varan indirim imkânı ile %10’dan %70’e kadar değişen
oranlarda yatırıma katkı oranı sağlamıştır. Bu oranlar bölgelerin gelişmişlik
seviyeleri azaldıkça artmaktadır.
Yatırıma katkı tutarı, yatırımların, indirimli kurumlar vergisi
uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla devlet tarafından
karşılanacak kısmı, yatırıma katkı oranı ise yatırıma katkı tutarının yapılan
toplam yatırıma bölünmesi suretiyle bulunacak oranı ifade etmektedir
(27290 sayılı T.C. Resmi Gazete). Bu durumu bir örnekle açıklarsak,
örneğin 3. bölgede 31.12.2010 tarihinden önce 10.000 TL’lik yatırıma
başlayacak bir firma için vergi indirim oranı %80, yatırıma katkı oranı
%40’dır (Bkz. Tablo 5). Türkiye’de 2009 itibariyle yatırım teşvik belgesi
olmayan bir firmanın kurumlar vergisi oranı %20’dir. Eğer firma yatırım
teşvik belgesi alırsa bu durumda;
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İndirilmiş K.V. Oranı = (K.V. Oranı) - [(K.V. Oranı) X (K.V. İndirim
Oranı) /100]
İndirilmiş K.V. Oranı = 20 – (20 X 80 / 100) = 4
Normal şartlar altında %20 olarak uygulanacak kurumlar vergisi
oranı, söz konusu teşvik belgeli yatırım yapan işletme için %4 olarak
uygulanacaktır.
Diğer taraftan net vergisel teşvik ise;
Net vergisel teşvik tutarı = (yatırıma katkı oranı X yatırım tutarı) / 100
Net vergisel teşvik tutarı = 40 X 10.000 / 100 = 4.000 TL

80
25

45

40

80

60
20

30

60

40
15

40

25
25
10

25

Yatırıma
Katkı Oranı
(%)
Yatırıma
Kurumlar/Gelir
Katkı Oranı Vergisi
(%)
İndirim Oranı %

Kurumlar/ Gelir
Vergisi
İndirim Oranı %

Büyük Ölçekli Yatırım
Normal Yatırım

70

31.12.2010 Tarihinden Sonra Yatırıma Başlanması

90
60

50

90

80
40

40

80

60
30

60

30
50
20

50

Yatırıma
Katkı Oranı
(%)
Yatırıma
Kurumlar/Gelir
Katkı Oranı Vergisi
(%)
İndirim Oranı %

Kurumlar/ Gelir
Vergisi
İndirim Oranı %

Büyük Ölçekli Yatırım
Normal Yatırım

31.12.2010 Tarihinden Önce Yatırıma Başlanması

Tablo 5: 2009/15199 Sayılı Yatırım Teşvik Sistemi Kapsamında
Yer Alan Teşvik Araçlarına Genel Bakış
Vergi indirimi
(Kurumlar/Gelir Vergisi)

Sonuç olarak, işletme yıllık olarak %16 ile beyan edilen gelir tutarının
çarpımı kadar vergisel teşvik kullanacaktır. Yıllık olarak kullanılan bu teşvik
miktarlarının zaman içerisindeki toplamı 4.000 TL’ye erişinceye kadar
uygulama devam edecektir.

Var
Var
Var
-

II. Bölge

III. Bölge

IV. Bölge

Ar-Ge

Çevre
Var

-

-

Var

Var

Var

-

-

Var

Var

Var

Var

Var

-

-

7 yıl

5 Yıl

3 yıl

2 yıl

2010
Öncesi

Var

-

-

5 yıl

3 Yıl

-

-

2010
Sonrası

Sigorta Primi
Yatırım
İşveren Hissesi
Yeri Tahsisi
Teşviki

Kaynak: 2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karardan
derlenmiştir.

Büyük Ölçekli
Var
Yatırımlar

Var

Var

I. Bölge
Var

Gümrük
Vergisi
Muafiyeti

Yatırım Teşvik KDV
Unsurları
İstisnası

-

5 puan

5 puan

5 puan

3 Puan

-

-

TL

IV. Bölge

III. Bölge

II. Bölge

I. Bölge

-

2 puan

2 puan

2 puan

1 Puan

-

-

Döviz

Faiz Desteği
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2.2.3. Yeni Teşvik Sistemi

Mevcut teşvik sisteminin beklenen yeterli faydayı sağlamadığı
yönündeki görüş ve düşünceler kapsamında mevcut teşvik sistemine yönelik
değişiklik talepleri (yatırım döneminde vergi indirimi, yeni bölgesel harita,
2011 sonu itibariyle azalan destek oran ve sürelerinin artırılması,
desteklenen yatırım konularının gözden geçirilmesi, stratejik ve teknolojik
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dönüşümü sağlayacak yatırımların desteklenmesi, en az gelişmiş bölgelerde,
yatırımlara sağlanan destek miktarının artırılması) ortaya çıkmış ve bu
bağlamda yeni teşvik sistemine ihtiyaç duyulmuştur (Gökmen, 2012: 138).
Yeni teşvik sisteminde “genel”, “bölgesel”, “büyük ölçekli" ve
“stratejik” yatırımlar olmak üzere dört farklı kategoride teşvik unsuru yer
almaktadır. Yeni sistemin, ülkede 2009 yılında geliştirilip uygulamaya
konulan teşvik sisteminden temel farklarından ilki, 2009 yılında yapılan
teşvik düzenlemesinde yer alan üç ana kategorideki desteğe dördüncü bir
kategori olarak stratejik yatırımların ilave edilmesidir. Yeni teşvik
sisteminin, önceki teşvik sisteminden bir diğer temel farkı ise bölgesel teşvik
yerine, “il bazında destek” uygulamasının öngörülmesidir. Bölgeler yatırım
teşviki bakımından Sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyeleri dikkate alınarak
altı gruba ayrılmıştır (Aras vd. 2012: 98). Yatırım uygulamalarının türüne
göre uygulanacak teşvik araçları tablo 6’da gösterilmektedir.
Tablo 6: Yeni Teşvik Sistemi Kapsamında Sağlanacak Destek Unsurları
Destek
Unsurları

Genel Teşvik
Uygulamaları


KDV İstisnası
Gümrük Vergisi

Muafiyeti
Vergi İndirimi
Sigorta
Primi
İşveren Hissesi
Desteği
Gelir
Vergisi

Stopajı Desteği*
Sigorta
Primi
Desteği*
Faiz Desteği **
Yatırım
Yeri
Tahsisi
KDV İadesi***
Kaynak: Gökmen, 2012: 139.

Bölgesel
Büyük Ölçekli
Stratejik
Teşvik
Yatırımların Yatırımların
Uygulamaları
Teşviki
Teşviki










































*Yatırımın 6. bölgede gerçekleştirilmesi halinde sağlanır. **Bölgesel
teşvik uygulamalarında, yatırımın 3, 4, 5 veya 6. bölgelerde
gerçekleştirilmesi halinde sağlanır. ***Sabit yatırım tutarı 500 Milyon TL
üzerinde olan stratejik yatırımlara sağlanır.
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2.2.3.1. Yeni Teşvik Sisteminin Sınıflandırılması

Önceki teşvik paketlerinde genel yatırım, bölgesel yatırım ve büyük
ölçekli yatırım teşvik uygulamalarına yer verilirken 1 Ocak 2012 tarihi
itibariyle geçerli olan yeni yatırım teşvik sistemine stratejik yatırım teşvik
uygulamaları da dahil olmuştur. Bu uygulamalar sırasıyla aşağıdaki gibi
özetlenebilir.
2.2.3.1.1. Genel Yatırım Teşvik Uygulamaları
Teşvik edilmeyecek veya teşviki için aranan şartları sağlayamayan
yatırım konuları hariç olmak üzere, asgari sabit yatırım tutarı 1. ve 2.
bölgelerde 1 Milyon TL, 3. 4. 5. ve 6. bölgelerde 500 Bin TL ve üzerindeki
yatırımlar bölge ayrımı yapılmaksızın genel teşvik kapsamında
desteklenmektedir (www.ekonomi.gov.tr).
2.2.3.1.2. Bölgesel Yatırım Teşvik Uygulamaları
Temelde ülkeyi gelişmişlik düzeyine göre altı bölge halinde ele
almaya dayanan yeni teşvik sisteminin bölgesel yapısı, istatistiki bölge
birimleri sınıflandırması, kişi başına düşen milli gelir veya sosyoekonomik
gelişmişlik düzeyleri dikkate alınmak suretiyle belirlenmiştir. Buna göre her
bir il tablo 7’de belirtilen bölgede yer almaktadır (Esen, 2012: 332):
Tablo 7: Yatırım Teşvik Uygulamasında Bölgeler
1.
Bölge

Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli
ve Muğla

Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale*, Denizli, Edirne, Isparta,
Kayseri, Kırklareli, Konya, Yalova, Tekirdağ, Sakarya
Balıkesir, Bilecik, Burdur, Gaziantep, Karabük, Karaman,
Manisa, Mersin, Samsun, Trabzon, Uşak, Zonguldak
Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Düzce, Elazığ,
4.
Erzincan, Hatay, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya,
Bölge
Malatya, Nevşehir, Rize, Sivas
Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun,
5.
Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye,
Bölge
Sinop, Tokat, Tunceli, Yozgat
Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri,
6.
Bölge Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van
Kaynak: Esen, 2012: 333. *Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç
2.
Bölge
3.
Bölge

8 İL
13 İL
12 İL
17 İL
16 İL
15 İL
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Yeni teşvik sistemi mevcut teşvik sistemine ilave olarak; OSB’lere ek
avantajlar, SGK işçi hissesi desteği, gelir vergisi stopajı desteği, yatırım
döneminde diğer kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulanması gibi
yeni destek unsurları içermektedir. Bölgesel teşvik uygulamalarında her ilde
desteklenecek sektörler, illerin potansiyelleri ve ekonomik ölçek
büyüklükleri dikkate alınarak tespit edilmiş olup, bölgelerin gelişmişlik
seviyelerine göre yardım yoğunlukları farklılaştırılmıştır. Bu uygulama
kapsamında sağlanan destek, oran ve süreler özet olarak tablo 8’de
gösterilmiştir.
Tablo 8: Bölgesel Teşvik Uygulamalarında Sağlanan Destek Unsurları
Destek Unsurları

I
VAR
VAR

II
VAR
VAR

KDV İstisnası
Gümrük Vergisi Muafiyeti
Yatırıma OSB
15
20
Dışı
Katkı
Vergi
Oranı
İndirimi
OSB
20
25
(%)
İçi
OSB
Sigorta
2 yıl
3 yıl
Dışı
Primi
Destek
İşveren
Süresi
OSB
Hissesi
3 yıl
5 yıl
İçi
Desteği
VAR VAR
Yatırım Yeri Tahsisi
İç Kredi
Faiz
Döviz / Dövize YOK YOK
Desteği4
Endeksli Kredi
YOK YOK
Sigorta Primi Desteği
YOK YOK
Gelir Vergisi Stopajı Desteği
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, www.ekonomi.gov.tr.

4

BÖLGELER
III
IV
VAR VAR
VAR VAR

V
VAR
VAR

VI
VAR
VAR

25

30

40

50

30

40

50

55

5 yıl

6 yıl

7 yıl

10 yıl

6 yıl

7 yıl

10 yıl

12 yıl

VAR VAR VAR VAR
3 Puan 4 Puan 5 Puan 7 Puan
1 Puan 1 Puan 2 Puan 2 Puan
YOK
YOK

YOK
YOK

YOK
YOK

10 yıl
10 yıl

Yeni teşvik sisteminde faiz desteği tutarlarına sınırlama getirilmiştir. 3.bölge için azami
destek tutarı 500 bin, 4.bölge için 600 bin, 5. Bölge için 700 bin, 6. Bölge için 900 bin, arge ve çevre için 500 bin stratejik yatırımlar için ise sabit yatırım tutarının %5’i ya da 50
milyon TL.
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2.2.3.1.3. Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Uygulamaları
1 Ocak 2012 tarihi itibariyle geçerli olan yeni teşvik paketi ile rafine
edilmiş petrol ürünleri imalatı, kimyasal madde ve ürünlerin imalatı, liman
ve liman hizmetleri, motorlu kara taşıtlarının imalatı, demiryolu ve tramvay
lokomotifleri ve/veya vagon imalatı, transit boru hattıyla taşımacılık
hizmetleri, elektronik sanayi yatırımları, tıbbi alet, hassas ve optik aletler
imalatı, ilaç üretimi yatırımları, hava ve uzay taşıtları ve/veya parçaları
imalatı, makine imalatı ve metal üretimine yönelik yatırımlar için sağlanan
destek oranları ve süreleri özet olarak tablo 9’da gösterilmiştir (Ekonomi
Bakanlığı, www.ekonomi.gov.tr).
Tablo 9: Büyük Ölçekli Yatırımlar İçin Sağlanan Destek Unsurları
BÖLGELER
I
II
III
IV
V
VI
VAR VAR VAR VAR VAR VAR
VAR VAR VAR VAR VAR VAR

Destek Unsurları
KDV İstisnası
Gümrük Vergisi Muafiyeti
Vergi İndirimi

Sigorta Primi
İşveren Hissesi
Desteği

Yatırıma
Katkı
Oranı (%)
Destek
Süresi

OSB
Dışı
OSB
İçi
OSB
Dışı
OSB
İçi

25

30

35

40

50

60

30

35

40

50

60

65

2 yıl

3 yıl

5 yıl

6 yıl

7 yıl

10 yıl

3 yıl

5 yıl

6 yıl

7 yıl

10 yıl 12 yıl

VAR VAR VAR VAR VAR VAR
Yatırım Yeri Tahsisi
YOK YOK YOK YOK YOK 10 yıl
Sigorta Primi Desteği
YOK YOK YOK YOK YOK 10 yıl
Gelir Vergisi Stopajı Desteği5
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, www.ekonomi.gov.tr.

2.2.3.1.4. Stratejik Yatırım Teşvik Uygulamaları
Yeni teşvik sistemi ile birlikte özellikle sanayinin yapısal dönüşümüne
katkı sağlayacak olan stratejik yatırımların teşviki uygulamasına geçilmiştir.
Aşağıda belirtilen kriterlerin tamamını birlikte sağlayan, ithalat bağımlılığı
yüksek ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar stratejik yatırım olarak
değerlendirilmektedir (İstanbul Sanayi Odası, 2012: 4):

5

Yatırımın tamamlanamaması veya teşvik belgesinin iptal edilmesi halinde, gelir vergisi
stopajı desteği uygulaması nedeniyle terkin edilen vergiler, vergi ziyaı cezası
uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte tahsil olunacaktır.
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 Asgari sabit yatırım tutarının 50 milyon TL’ nin üzerinde olması,
 Yatırım konusu ürünle ilgili yurtiçi toplam üretim kapasitesinin
ithalattan az olması,
 Ekonomi Bakanlığınca belirlenecek belge konusu yatırımla
sağlanacak katma değerin asgari %40 olması (Rafineri ve petrokimya
yatırımları hariç),
 Yatırım konusu ürünle ilgili olarak son bir yıl içerisinde
gerçekleşen toplam ithalat tutarının 50 milyon doların üzerinde olması
(Yurtiçinde üretimi olmayan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar hariç).
Bu tür yatırımlar ile Türkiye’nin ithalata bağımlılığı azaltılarak gerek
dış ticaret açığı gerekse cari açık azaltılmaya çalışılacaktır. Stratejik yatırım
teşvik uygulamaları kapsamında sağlanan destek oranları ve süreleri özet
olarak tablo 10’da gösterilmiştir.
Tablo 10: 2012/3305 Sayılı Karara Göre Stratejik Yatırımlarda Teşvik
Unsurlar
DESTEK UNSURLARI
KDV İstisnası
Gümrük Vergisi Muafiyeti
Vergi İndirimi/ Yatırıma Katkı
Oranı (%)6
Sigorta Primi İşveren Destek
Hissesi Desteği
Süresi
Yatırım Yeri Tahsisi
İç Kredi
Faiz
Döviz/Dövize
Desteği
Endeksli Kredi

BÖLGELER
I
II
III
IV
V
VI
VAR
VAR
Vergi indirim oranı %90, yatırıma katkı oranı
%50
7 yıl (6. Bölgede 10 Yıl)
VAR
5 Puan
2 Puan

10 yıl (Sadece 6. Bölgede Gerçekleştirilecek
Yatırımlar İçin)
10 yıl (Sadece 6. Bölgede Gerçekleştirilecek
Gelir Vergisi Stopajı Desteği
Yatırımlar İçin)
VAR (Sadece 500 Milyon TL ve üzeri
KDV İadesi
yatırımlar için)
Kaynak: Gökmen ve Kartaloğlu, 2012: 33.
Sigorta Primi Desteği

6

Vergi indirimi, sadece işletme döneminde ve teşvik belgesi kapsamındaki yatırımdan elde
edilen kazanca değil; ödenmesi gereken vergi hesaplanırken, yatırımcının tüm
faaliyetlerinden elde ettiği kazanç dikkate alınacaktır. Ayrıca yatırımcılar, yatırıma katkı
tutarının 2. bölgede %10, 3. bölgede %20, 4. bölgede %30, 5. bölgede %50 ve 6. bölgede ise
%80’lik kısmını, diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına da uygulayabileceklerdir.

2013
Öncesi

2013
Sonrası

Sigorta Primi
İşveren Hissesi
Teşviki

TL

Döviz

Faiz Desteği

Var
2 yıl
Var
3 yıl
Var
5 Yıl
3 Yıl
3 Puan
1 Puan
Var
6
5
4
1 puan
yıl
yıl
puan
Büyük ölçekli yatırımlar veya
Var
7
6
5
2 puan
yıl
yıl
puan
bölgesel
teşvik
uygulamaları
Var
7 yıl
2 puan
yıl
kapsamında 10 OSB’de
yapılacak 7 puan
yatırımlar ile aynı sektörde faaliyet
5 puan
2 puan
gösteren en az beş şirketin iş
birliğine
entegrasyon
-dayalı
5 puan
2 puan
yatırımları bölgesel ve büyük
ölçekli yatırım teşvik uygulamaları
kapsamında, vergi indirimi ve
sosyal sigortalar prim desteği (işveren payı) açısından bir alt
bölgeye sağlanan desteklerden
I. Bölge
faydalanabilmektedir. Bu madde
II. Bölge
kapsamında
6.
bölgede
gerçekleştirilecek yatırımlar için
III. Bölge
sigorta primi işveren hissesi
Kaynak: 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda IV. Bölge
desteği, bölgede geçerli olan süreye
Devlet Yardımları Hakkında Karardan V. Bölge
2 yıl ilave edilmek, vergi indirimi
derlenmiştir.
VI. Bölge
desteği ise bölgede geçerli olan
yatırıma katkı oranına 5 puan ilave
edilmek suretiyle uygulanır.

Yatırım
Yeri
Tahsisi

30
40
50
60
70
90

10
15
20
25
30
35

35
40
45

20
25
30

60
70
90

Kurumlar/
Gelir
Vergisi
İndirim Oranı
(%)
30
40
50

Büyük Ölçekli Yatırım

Kurumlar/Gelir
Yatırıma
Yatırıma
Vergisi
Katkı Oranı
Katkı Oranı
İndirim Oranı
(%)
(%)
%

Bölgesel Yatırım

31.12.2013 Tarihinden Sonra Yatırıma Başlanması

Büyük Ölçekli Yatırım
Kurumlar/
Kurumlar/Gelir
Yatırıma
Yatırıma
Gelir
Vergisi
Katkı Oranı
Katkı Oranı
Vergisi
İndirim Oranı
(%)
(%)
İndirim Oranı
%
(%)
15
50
25
50
20
55
30
55
25
60
35
60
30
70
40
70
40
80
50
80
50
90
60
90

Bölgesel Yatırım

31.12.2013 Tarihinden Önce Yatırıma Başlanması

Vergi indirimi (Kurumlar/Gelir Vergisi)
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2.2.3.2. Yeni Teşvik Sistemin Araçları

Yeni teşvik sistemi kapsamında sağlanan yeni destek unsurlarına
ilişkin 6322 sayılı Kanun ile getirilen yasal düzenlemelere ilişkin ayrıntılar
tablo 11’de yer almaktadır.

Çevre

Ar-Ge

Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
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Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Var
I. Bölge
II. Bölge
III. Bölge
IV. Bölge
V. Bölge
VI. Bölge

Sadece 6. Bölge
için geçerlidir.

KDV
Gelir
Vergisi Sigorta primi
Gümrük Vergisi
İstisnası ve
Stopajı Desteği desteği
Muafiyeti
KDV İadesi
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2.2.3.3. Öncelikli Yatırım Konuları
Öncelikli alanlarda yapılacak yatırımlar, 1. , 2. , 3. , 4. , 5. bölgelerde
yer alması durumunda 5. Bölge desteklerinden yararlanacaklardır. Öncelikli
yatırımlar (Gediz Oral ve Uğur, 2013: 156-157; Alptekin, 2014: 4-5);
 Madencilik yatırımları ve Uluslararası fuar alanı yatırımları,
 Demiryolu ve denizyolu ile yük veya yolcu taşımacılığına
yönelik yatırımlar,
 Test merkezleri, rüzgâr tüneli ve benzeri nitelikteki yatırımlar,
 Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde yapılacak
turizm yatırımları (termal turizm de dâhil),
 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen ArGe projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar,
 Yatırım tutarı 20 Milyon TL üzerinde olan belirli ilaç yatırımları
ve savunma sanayi yatırımları,
 Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek kreş, gündüz bakım
evleri, okul öncesi, ilk, orta ve lise eğitim yatırımları,
 Teşvik edilmeyecek yatırımlar hariç tutulmak üzere, Enerji ve
Tâbi Kaynaklar Bakanlığının vereceği proje onayına istinaden, yıllık asgari
500 TEP (ton eşdeğeri petrol) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi
tesislerinde gerçekleştirilecek, birim ürün başına en az %20 oranında enerji
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tasarrufu sağlayan ve yatırım geri dönüş süresi 5 yıl olan enerji verimliliğine
yönelik yatırımlar,
 Atık ısı kaynaklı olarak, bir tesisteki atık ısıdan geri kazanım
yolu ile elektrik üretimine yönelik yatırımlar,
4. Türk Mali Mevzuatında Yatırımları Teşvik Eden Yasal
Düzenlemelerin Ekonomiye Katkısının Değerlendirilmesi
Devletin, piyasanın işleyişine müdahale araçlarından biri olan yatırım
teşvikleri, Türkiye’de 1913 yılından beri uygulanmaktadır. Yatırım
teşviklerinin kapsamlı bir şekilde uygulanması, ithal ikameci sanayileşme
stratejisinden ihracata dayalı sanayileşme stratejine geçildiği 1980 yılı ve
sonrasıdır. Son on yılda uygulanan 2004, 2009 ve 2012 yıllarındaki yatırım
teşvik sistemleri ise en kapsamlı teşvik araçlarının bulunduğu teşvik
sistemleridir.
Teşvikler gelişmekte olan ülkelerde gerek iç piyasanın büyütülmesi
hedefleri gerekse dış piyasalara rekabet yeteneğine sahip olarak çıkabilme
yönünden yatırım oranının arttırılmasında ve ihracatın yüksek seviyelere
ulaşabilmesinde önemli bir yere sahiptir. Teşvikler özellikle gelişmekte olan
ülkelerde, ekonomik kalkınmanın sağlanmasında önemli rol oynamaktadır.
Değişik alanlardaki araçların birbiriyle uyumlu bir önlem paketi olarak bir
araya getirilmesi, teşvik politikalarından sonuç almayı kolaylaştırmakta ve
etkinliği yükseltmektedir. İşte etkinliği bu noktadan kaynaklanan teşvik
politikası, özellikle sanayileşme, istihdam, ekonomik kalkınma ve ödemeler
dengesi gibi temel sorunların çözülmesi için yoğun olarak kullanılmaktadır
(Duran, 1998: 11-12).
Kamu, bölgelerarası dengesizlikleri gidermek, sermayeyi tabana
yaymak, istihdamı arttırmak, katma değeri yüksek, ileri ve uygun
teknolojilerin kullanılmasını sağlamak ve uluslararası rekabet gücünü
arttırmak amacıyla uluslararası yükümlülüklerin de dikkate alınması koşulu
ile yatırım teşvikleri verir (Sarıöz, 2006: 16).
4.1. Yatırım Teşviklerinin İstihdama Etkisi
Devlet yardımları, üretim faktörlerini sağlayanlar, üreticiler ve
tüketicilerin karşı karşıya kaldıkları göreceli fiyatları değiştirerek kamu
yetkililerinin piyasaları ve davranışları etkilediği bir araçtır. Bu nedenle
devlet yardımlarının bir politika aracı olarak kullanılması durumunda
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ekonomi üzerinde pek çok etkisinin olabileceği muhtemeldir. Üretim ve
istihdam dolayısıyla üretim ve işsizlik birbirleri ile sıkı sıkıya ilişkilidir. Eğer
fazla üretim gerekiyorsa ya üretimde daha fazla işçi kullanılmalı, ya da
mevcut işçiler daha fazla üretmelidir. Üretimde daha fazla işçi kullanılıyorsa
bu istihdam artışına, kişi başı üretimde artış sağlanıyorsa bu da verimlikte
artışa neden olur (Yavuz, 2010: 89). Her iki şekilde de devlet bu ilişki ağı
içinde olmak ister. Ekonomi politikası olarak verimlilik ve istihdamın
teşvikler yolu ile artırılması amaçlanır
Osmanlıdan günümüze kadar birçok yatırım teşvik sistemi
uygulamaya konulmuştur. Ancak çalışmanın bu kısmında “ihracata dönük
sanayileşme stratejisinin” benimsendiği 1980 kararları sonrasındaki
dönemde uygulamaya konulmuş olan yatırım teşviklerinin istihdama katkısı
dikkate alınacaktır. Ekonomi Bakanlığı verilerine göre, 1980 ve 2013
tarihleri arasında toplam 105.866 adet yatırım teşvik belgesi düzenlenmiştir.
Düzenlenen belgeler kapsamında 5.543.055 adet istihdam artışı
öngörülmüştür.
Tablo 12’de, 1980 ile 2013 tarihleri arasında düzenlenen yatırım
teşvik belgelerinin sayısı, hakkında bilgi vermektedir. Bu dönem yatırım
teşvik belgelerinin sayısal olarak imalat sektöründe yoğunlaştığı
görülmektedir. 60.846 belgeyle imalat sektörü yüzde 57’ lik bir payı alırken,
hizmetler sektörü 32.682 belgeyle yüzde 31, tarım sektörü 6.071 belgeyle
yüzde 6, madencilik sektörü 4.367 belgeyle yüzde 4, enerji sektörü ise 1.900
belgeyle yüzde 2 pay almıştır.
Tablo 12: Yatırım Teşvik Belgelerinin Ortalama Sektörel Dağılımı
(1980-2013)
Yıllar
1980-85
1986-90
1991-95
1996-00
2001-05
2006-10
2011
2012
2013
Toplam*

Tarım
190
453
59
111
71
189
259
126
108
6.071

Madencilik
50
134
96
116
122
172
302
288
281
4.367

İmalat
602
1.450
1.744
2.529
2.135
1.961
2.559
2.594
2.991
60.846

Enerji
11
11
22
50
48
119
214
197
184
1.900

Hizmetler
707
845
625
1.383
1.106
958
1.284
1.157
1.421
32.682

Toplam
1.600
2.893
2.546
4.189
3.482
3.399
4.618
4.362
4.985
105.866

*1980-2013 yılları genel toplamını ifade etmektedir.
Kaynak: T.C. Ekonomi Bakanlığı Yatırım Teşvik İstatistikleri verilerinden derlenerek yazar
tarafından oluşturulmuştur. (www.ekonomi.gov.tr).
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Yatırım teşvik belgelerinin istihdama etkisinin sektörler itibariyle
dağılımı ise tablo 13’de gösterilmiştir. Tablo 13’de görüldüğü üzere, 1980
ile 2013 tarihleri arasında en çok istihdam oluşturması öngörülen sektör,
imalat sektörüdür. Yüzde 60 oranına sahip olan imalat sektörünü, %32 ile
hizmetler sektörü izlemiştir. Madencilik sektörü %4, tarım sektörü ise %2
oranına sahiptir. Sektörler arasında en az istihdama etkisi olan sektör ise %1
oranı ile enerji sektörü olmuştur.
Tablo 13: Yatırım Teşviklerinin İstihdama Etkisinin Sektörel Dağılımı
(1980-2013)
Yıllar
1980-85
1986-90
1991-95
1996-00
2001-05
2006-10
2011
2012
2013
Toplam*

Tarım
4.730
7.134
2.343
5.490
4.347
5.351
7.132
3.101
3.183
165.116

Madencilik
4.836
8.579
4.729
8.083
7.877
4.626
5.929
8.124
10.754
223.288

İmalat
45.414
119.462
141.667
142.000
87.096
68.086
68.566
76.876
94.305
3.303.783

Enerji
439
4.110
360
923
795
3.168
4.620
3.503
5.002
62.534

Hizmetler
26.317
53.627
40.935
97.858
52.628
45.656
42.143
57.630
77.141
1.788.334

Toplam
81.736
192.912
190.034
254.354
152.743
126.887
128.390
149.234
190.385
5.543.055

*1980-2013 yılları genel toplamını ifade etmektedir.
Kaynak: T.C. Ekonomi Bakanlığı Yatırım Teşvik İstatistikleri verilerinden derlenerek yazar
tarafından oluşturulmuştur. (www.ekonomi.gov.tr).

Ülkemizde uzun yıllar boyunca teşvikler, sektör ayrımı gözetmeksizin
hemen hemen tüm sektörlere uygulanmıştır. Bunun en belirgin
nedenlerinden birisi kalkınmada dengeli modelin tercih edilmiş olmasıdır.
Ancak özellikle son yıllarda verilen teşvik belge sayısı imalat ve hizmetler
sektörüne doğru yoğunlaşmıştır. Bunun en önemli sebebi ise, işsizliği imalat
ve hizmetler gibi emek yoğun sektörleri teşvik ederek azaltmaktır (Özkök,
2009: 62).
4.2. Cari Açığa Çözüm Olarak Yatırım Teşvikleri
Küreselleşme ile birlikte malların, paranın (sermaye hareketlerinin),
insanların ve hizmetlerin/teknoloji akımının uluslar ötesi bir özellik
kazanarak yayılması sürecini takiben Türkiye ekonomisi, 1970’li yılların
ikinci yarısında hızlı bir dışa açılma süreci yaşamış ve uluslararası
piyasalarla bütünleşme eğilimi giderek hız kazanmıştır. Bu entegrasyon
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süreci, Türkiye’nin dış ticaret hacminin artmasına yardımcı olurken, diğer
taraftan dünya ekonomisindeki risklerin Türkiye’nin ekonomisine
yansımasına da neden olmuştur. Türkiye’nin ekonomideki risklerden diğer
gelişmekte olan ülkelere göre daha fazla etkilenmesi, yüksek dış ticaret
açığı, ihracatının büyük bir bölümünün ithalata bağımlı olması ve cari açığa
sahip bir ülke olmasından kaynaklanmaktadır (Kaya, 2011: 3).
Cari açığa çözüm olarak yeni bir teşvik sistemi uygulamaya
konulmuştur. Önceki programlardan daha kapsamlı ve çok boyutlu olan son
teşvik programı Fransa’nın 2. Dünya Savaşı sonrasından 1981 yılına kadar
başarıyla uyguladığı “ekonomik dirijizm” (yönlendirme) rejimiyle
benzerlikler göstermektedir. Fransa, savaşın bitiminde bir planlama teşkilatı
kurarak ülke içinde üretilmesi gereken ürünleri belirlemiş ve hükümet de
çeşitli teşvikler getirerek istenilen ürün ve hizmetlerin piyasa tarafından
üretilmesini sağlamıştır. Fransa’daki gibi ürün bazına indirgenmemişse de,
özellikle "stratejik yatırımlar" altında toplanan teşviklerin benzer bir
kurgulamasıdır. Genel amacı özel sektörü çeşitli piyasa aksaklıkları
nedeniyle yapılmayan yeni yatırımlara yönlendirerek ithalat bağımlılığı
yüksek olan ara malı ve ürünlerin üretiminin artırılması ile kronik hale gelen
cari açığın azaltılmasıdır (Aras vd. 2012: 98-99).
Yeni teşvik sistemine, önceki teşvik düzenlemesinde yer alan üç ana
kategorideki desteğe dördüncü bir tip olarak stratejik yatırımların da
eklenmesiyle, cari açığın düşürülmesi çerçevesinde stratejik olarak
belirlenen sektörlerin desteklenmesinin amaçlandığı görülmektedir. Yeni
teşvik sistemi ile sanayinin katma değer sorununa çare bulunması, böylece
cari açığın risk olmaktan çıkması amaçlanmaktadır. Bunun için teşvik
sisteminde bir yandan ithal girdisini azaltıcı şekilde bazı sektörlerin özel
olarak değerlendirilmesine, bir yandan da bazı stratejik yatırımların hangi
bölgede yapılırsa yapılsın 5. bölge teşviklerinden yararlandırılmasına yer
verilmiştir.
Stratejik yatırımların teşviki uygulaması kapsamından teşvik
araçlarından faydalanacak olan yatırım projelerinin, diğer uygulamalar
çerçevesinde desteklenecek yatırım projelerine göre daha avantajlı bir destek
paketinden yararlanmaları mümkündür. Bu yatırımlar için öngörülen
desteklerin, Türkiye’nin hangi ilinde yapıldığına bakılmaksızın, sadece 6.
bölge illerinde daha avantajlı olmak üzere aynı koşullarda sağlanması,
önemli bir ayrıcalık teşkil etmektedir. Stratejik yatırımların teşviki
uygulaması kapsamında sağlanan destekleri tablo 14’de yer almaktadır.
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Tablo 14: Stratejik Yatırımların Teşviki Uygulamasında Sağlanan
Destekler
Destek Unsurları
KDV İstisnası
Gümrük Vergisi Muafiyeti
Vergi İndirim Oranı
Vergi İndirimi Uygulanacak Vergi Oranı
Yatırıma Katkı Oranı
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
Uygulama Süresi
Destek Tutarının Azami Miktarı (Destek
Tutarının Sabit Yatırım Tutarına Oranı)
Yatırım Yeri Tahsisi
İç Kredi
Döviz / Dövize Endeksli
Kredi
Faiz Desteği
Azami Destek Tutarı* (Bin
TL)
Sigorta Primi Desteği (İşçi Hissesi)
Gelir Vergisi Stopajı Desteği
500 milyon TL ve üzeri Yatırımların Binaİnşaat Harcamaları için KDV İadesi

1, 2, 3, 4 ve 5.
Bölgelerde
(OSB Dâhil)
VAR
VAR
%90
%2
%50

6. Bölgede
VAR
VAR
%90
%2
%50

7 yıl

10 yıl

%15

Limitsiz

VAR
5 Puan

VAR
5 Puan

2 Puan

2 Puan

50.000

50.000

YOK
YOK

10 yıl
10 yıl

VAR

VAR

* 50 milyon TL’yi aşmamak üzere sabit yatırım tutarının %5’i kadar.
Kaynak: (http://www.tesvik.gov.tr/index.cfm?sayfa=203C24EA-D3B21B523FFB2C8C9BF
54557).

Türkiye’de cari açığın birçok sebebi olmakla beraber en
önemlilerinden biri de imalatın ithalata bağımlılığından kaynaklanmaktadır.
Şekil 1’de görüldüğü gibi, Türkiye’de 100 Dolarlık İmalat Yapmak İçin
2009 yılında 38 Dolarlık Yatırım/Ara Malı, 2010 yılında 40 Dolarlık
Yatırım/Ara Malı, 2011 yılında ise 43 Dolarlık Yatırım/Ara Malı, ithal
edilmektedir.
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Şekil 1: İmalatın İthalata Olan Bağımlılığı (2008-2012)

60

41

38

40

43
35

40
20
0

2008

2009
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Kaynak: Ekonomi bakanlığı ithalat değerlendirmesi verilerinden derlenerek yazar tarafından
oluşturulmuştur. (www.ekonomi.gov.tr).

Tasarlanan yeni teşvik sisteminde özellikle bağımlılığın yüksek
olduğu ara mallara öncelik verilerek cari açığın azaltılması hedeflenmiş ve
bu hedef doğrultusunda stratejik yatırımların teşviki uygulaması kapsamında
sağlanan destekler ile 2011 yılında % 43 olan dışa bağımlılık 2012 yılında %
35’e düşmüştür.
4.3. Bölgesel Eşitsizlikleri Gidermek İçin Yapılan Yatırım
Teşvikleri
Bölgesel dengesizlikleri azaltmanın ya da ortadan kaldırmanın,
ekonomik, toplumsal ve siyasal güçlükleri bulunmaktadır. Geri kalmış
bölgeleri kalkındırmak, bölgelerarasında göreceli bir denge sağlamak,
maliyeti yüksek politikaların uygulanmasını gerektirir. Günümüzde, bölgesel
dengesizliklere devletin karışması, hemen hemen her ülkede çok doğal
karşılanmakta, ulusal ve uluslararası kalkınma kuruluşları, bu karışmanın
biçimine ilişkin öneriler ve politikalar geliştirmektedirler. Bu yönden,
kapitalist ülkelerle sosyalist ülkeler arasında büyük bir ayrım görülmemekte,
kullanılan araçlar birbirinden ayrı olsa bile, amaçlarda benzerlikler göze
çarpmaktadır (Gediz Oral ve Uğur, 2013: 141).
Türkiye’de başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki iller
olmak üzere, ülkenin bazı yöreleri "Kalkınmada Öncelikli Yöreler" (KÖY)
olarak tanımlanmıştır. Bu çalışma planlı dönemde başlatılmış ve yıllar
içerisinde bazı değişiklikler yapılmakla birlikte bugüne kadar devam
ettirilmiştir. İlk olarak, 28 Şubat 1963 tarih ve 202 sayılı yasa gereği, 1968
yılında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini kapsayan 22 il KÖY olarak
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belirlenmiştir. 1969 yılında bu illere Edirne’nin katılması ile KÖY sayısı
23’e yükselmiştir. 1980'lerin başına gelindiğinde KÖY kapsamındaki il
sayısı 40 civarına ulaşmıştır. Bu tarihlerden sonra, bu kapsamdaki illerin de
farklı gelişme eğilimi göstermesi hesaba katılarak, önceliklerin belirlenmesi
açısından birinci ve ikinci derecede kalkınmada öncelikli yöreler olmak
üzere bir derecelendirme yapılmıştır. Zaman içerisinde bu derecelendirme
değişikliklere uğramış ve yürürlükteki 1999 yılı genel teşvik mevzuatına
göre, uygulamada etkinliği arttırabilmek için iller itibariyle Gelişmiş Yöreler
(GY), Normal Yöreler (NY) ve Kalkınmada Öncelikli Yöreler (KÖY)
ayrımına gidilmiştir (Bolkan, 2010: 19-21).
Cumhuriyetin her döneminde bölgesel kalkınmaya yönelik çeşitli
düzenlemeler yapılmış ve teşvik araçları kullanılmıştır. Bölgesel kalkınma
kapsamında iller tespit edilmiş ve bu illere yönelik çeşitli teşvikler
uygulanmıştır. Fakat bu kapsamdaki iller sürekli genişlemiş ve uygulanan
politikalar başarıya ulaşmamıştır (Duran, 2002: 45).
2009 yılında uygulamaya konulan ve 2012 yılında tekrar düzenlenen
“yeni yatırım teşvik sistemi” ile Türkiye’de ilk defa kapsamlı bir sektörel
bölgesel teşvik sistemine geçilmiştir. Bu teşvik modeli, illerin özelliklerini
ve potansiyellerini dikkate alan, bölge bazında kademelendirilmiş, teşvik
araçlarıyla desteklenen bir sistem olarak ortaya konmuştur. Türkiye’nin
bölgelerarası eşitsizlikleri gidermek ve bölgesel gelişmeyi sağlamak
amacıyla 40 yıldır uygulamakta olduğu KÖY politikası 16 Temmuz 2009
tarihi itibariyle yürürlüğe giren yeni yatırım teşvik sistemi ile son bulmuştur.
Yeni teşvik sisteminin hem AB’nin bölgesel politikaları ile uyumlu olduğu,
hem de günümüzün bölgesel gelişme eğilimlerine uygun şekilde
tasarlanmaya çalışıldığı görülmektedir (Yavan, 2011: 79- 80).
Bölgelerarası eşitsizlikler genellikle verilen yatırım teşvik araçlarıyla
giderilmektedir. Örneğin her bölgede yatırım tutarı 10.000 TL olan bir
yatırıma 31.12.2013 tarihinden önce başlanılması durumunda; Yatırım teşvik
araçlarından biri olan vergi indiriminin bölgelerarası eşitsizliği gidermede
nasıl bir rol üstlendiği tablo 15’de gösterilmektedir.
Tablo 15’de görüldüğü gibi bölgelerin gelişmişlik seviyesi ile
indirilecek vergi oranı ters orantılı olup bu oran 2. Bölgede %11 iken 6.
Bölgede %18 olarak uygulanmaktadır. Yani 2. Bölgede yatırım yapacak biri
indirilebilecek vergi tutarına ulaşıncaya kadar %9 oranında vergi ödemek
zorunda iken 6. Bölgede bu oran %2’dir. En az gelişmişlik seviyesine sahip
olan 6. Bölge için ayrıca 3 temel yaklaşım benimsenmiştir
(www.ekonomi.gov.tr):
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Tablo 15: Vergi İndirim Uygulaması
Yatırım Tutarı (Bin
TL)
Vergi İndirimi (%)
Yatırıma Katkı Oranı
(%)
İndirilebilecek Vergi
Tutarı*(Bin TL)
Uygulanacak
Kurumlar/
Gelir
Vergisi Oranı
İndirilecek
Vergi
Oranı

2.Bölge

3.Bölge

4.Bölge

5.Bölge

6.Bölge

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

55

60

70

80

90

20

25

30

40

50

2.000

2.500

3.000

4.000

5.000

%8

%6

%4

%2

%12

%14

%16

%18

%9
%11

*yatırım katkı tutarına ulaşıncaya kadar uygulanmaktadır.

 Genişleyen Sektörel Kapsam; Asgari sabit yatırım tutarının
üzerindeki tüm sektörlerin bölgesel destek kapsamına alınması,
 İşgücü Maliyetlerinin Azaltılmasına Yönelik Destekler; sigorta
primi işveren hissesi desteği (10 yıl/OSB’lerde 12 yıl) ve sigorta primi işçi
hissesi desteği (10 yıl), gelir vergisi stopajı desteği (10 yıl),
 Finansman İmkânlarının Genişletilmesi7; 900 Bin TL’ye kadar
faiz desteği ve yatırım döneminde yatırıma katkı tutarının %80’ine kadar
olan kısmını, diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara uygulama imkânı
getirilmiştir.
Tablo 16: Sosyal Güvenlik Prim Oranları
Risk Türü
Kısa Süreli Riskler
Uzun Süreli Riskler
Genel Sağlık Sigortası
İşsizlik Sigortası Katkı
Payı
7

İşverenin
(%)
1 – 6,5
11
7,5
2

Payı

Çalışanın
(%)
9
5
1

Payı

Toplam (%)
1 – 6,5
20
12,5
3

Örneğin, 1. bölgede faaliyet gösteren bir firmanın, 6. bölgenin OSB’sinde 2 Milyon TL
tutarında bir yatırım yapması durumunda; yatırıma katkı tutarı, toplam yatırım tutarının
%55’i oranında 1,1 Milyon TL olacak, bu tutarın %80’i olan 880 Bin TL’yi yatırım
döneminde diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlara uygulanacak vergiden
indirebilecektir. Kalan, 220 Bin TL’lik kısmı ise 6. Bölgede gerçekleştirilen yatırımdan
elde edilen kazanca uygulanacak kurumlar ya da gelir vergisinden indirilebilecektir.
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21,5

Toplam

15

36,5

Kaynak: www.ekonomi.gov.tr/upload/39EB203B.../TesvikUygulamaRehberi.pdf.

Sosyal güvenlik primleri, çalışanların brüt kazancının belirli bir
yüzdesi olarak hesaplanmaktadır. Yukarıdaki tablo 16’da bu oranlar
gösterilmektedir.
Tablo 16’daki bilgiler ışığında 16 yaşını doldurmuş asgari ücretli bir
çalışanın 01.07.2014-31.12.2014 tarihleri arasında 1. 2. 3. 4. ve 5.
Bölgelerde çalışması durumunda brüt ücretinin dağılımı ve işverene maliyeti
ile 6. Bölgede çalışması durumunda brüt ücretinin dağılımı ve işverene
maliyetinin hesaplanması tablo 17’de gösterilmiştir.
Tablo 17: Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler (01.07.201431.12.2014)

Brüt Ücret
Sigorta Primi İşçi Payı (%14)
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı
(%1)
Gelir Vergisi Stopajı
Damga Vergisi (%07,59)
Kesintiler Toplamı
Net Ücret
Asgari Ücrette İşveren Katkısı
Sigorta Primi İşveren Payı (%19,5)
İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı
(%2)
İşverene Maliyeti

Normal
Uygulama
1.134
158,76
11,34

İndirilecek Tutar

144,59
8,6
323,29
810,71

144,59

221,13
22,68

221,13

1.377,81

524,48

158,76

Görüldüğü üzere 2014 yılı içerisinde bir işçinin işverene toplam
maliyeti aylık 1.377,81 TL olmaktadır. Ancak az gelişmiş bölge olarak kabul
edilen 6. Bölgede toplam maliyetin 524,48 TL’si yani %38’i Ekonomi
Bakanlığı bütçesinden ödendiği için bu bölgedeki bir işçinin işverene
maliyeti 853,33 TL olarak gerçekleşmektedir.
Sonuç
Türkiye’de 1913 yılından itibaren, fon kaynaklı kredi, kaynak
kullanımını destekleme primi, yatırım indirimi ve gümrük vergisi toplu
konut fonu istisnası gibi yatırım teşvik araçları ile makroekonomik amaçlara
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ulaşılmaya çalışılmıştır. 1914-1950 yılları arasındaki 30 yıllık sürede
yaşanan, iki dünya savaşı ve bir ekonomik bunalım, küresel sistemi çökertip
mal ve sermaye hareketlerini asgariye indirmiş, bu nedenle Türkiye’deki
ekonomi politikaları da bütün dünyada olduğu gibi zorunlu olarak içe dönük
olmuştur. 1950-1960 yılları arasındaki dönemde yabancı sermayenin ülkeye
çekilmesine yönelik teşvik politikaları uygulanmıştır. Ayrıca özel sektör
yatırımlarını desteklemek ve bunların finansman ihtiyacını karşılamaya
yönelik faaliyetler gerçekleştirilmiştir.
1960-1980 dönemi, korumacılık ve ithal ikamecilik politikalarının
hüküm sürdüğü bir dönem olmuştur. Ucuz kredi temini, vergi kolaylıkları,
ithalata kota ve yüksek gümrük tarifeleri ile sanayi dış rekabete karşı
korunmaya çalışılmıştır. 1980’li yıllarda ise, ihracata dayalı politikalar
benimsenmiş ve teşviklere daha fazla kaynak ayrılmıştır. Bu dönemde
ihracatta vergi iadesi, teşvik primi gibi direkt ihracat performansına bağlı
nakit teşvikler uygulanmıştır. 1990 ve sonrasında ise, Avrupa Birliği ve
Gümrük Birliği anlaşması çerçevesince teşvik sistemimizin AB ile
uyumlaştırılmasına ve teşvik edilecek yatırımların uluslararası pazarda
rekabet edebilir yapıda olmasına çalışılmıştır.
Türkiye’de son on yılda da değişik teşvik kanunları uygulanmıştır. Sık
aralıklarla yapılan değişiklikler, özel sektörden gelen talepler de dikkate
alınarak sistemin aksayan yönlerini tamir etmek için yapılmıştır. Türkiye’de
son on yılda uygulanan teşvik mekanizmalarını incelediğimizde, teşviklerle
ulaşılmak istenenlerin sürekli olarak çeşitlenmiş olduğu görülmektedir.
Türkiye’de 1913-2013 yıllarını kapsayan 100 yıllık dönemde, değişen
amaçlar doğrultusunda çok çeşitli yatırım teşvik politikaları uygulanmış
ancak uygulanan politikalar amaçların gerçekleşmesini sağlamakta tam
yeterli olmamıştır. Çünkü yatırım teşviklerinin izlenmesine yönelik bir
sistemin bulunmaması ve dolayısıyla programların ölçülmesi ile
değerlendirilmesine baz teşkil edecek verilere erişilememesinden dolayı
yatırım teşviklerine yönelik iyileştirme çalışmalarının yapılabilmesi tam
anlamıyla gerçekleşmemiştir. Yatırım teşviklerinin izlenmesine yönelik bir
yapının kurulması, bu çalışma kapsamında yatırım teşviklerine ilişkin
geliştirilen diğer önerilerin temelini ve ilerleyen zamanda yapılacak çeşitli
çalışmalarda önerilebilecek başka politikaların önkoşulunu oluşturmaktadır.
Son teşvikle beraber Türkiye’nin, sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi
farklı altı bölgeye ayrılması ve az gelişmiş bölgelere çok, çok gelişmiş
bölgelere ise az teşvik verilmesi; ilk bakışta bölgesel eşitsizliklerin yeni
sistemle birlikte kesin olarak azalacağı beklentisini doğurabilir. Ancak,
bölgesel eşitsizliklerin giderilmesinde mali teşviklerden daha öncelikli
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olması gereken, temel hizmetler ve altyapı kalitesindeki farklılıkların
giderilmesidir. Bu kapsamda, Türkiye’nin az gelişmiş bölgelerindeki eğitim
ve sağlık hizmetlerinin kalite düzeyinin gelişmiş bölgelerdeki seviyeye
çıkarılması kritiktir. Buna ek olarak, geri kalmış bölgelerdeki fiziki altyapı
eksikliklerinin giderilmesi de bir diğer öncelikli unsurdur. Geri kalmış
bölgelerdeki eğitimli ve sağlıklı insanların, Türkiye’nin gelişmiş bölgeleriyle
ve dünyanın başlıca merkezleriyle bağlantıları kuvvetlendirildikten sonra
yatırımların bölgesel düzeyde teşvik edilmesi çok daha etkili sonuçlar
doğuracaktır.
Ayrıca bölgelerde desteklenecek sektörlerin seçim sürecinin nasıl ve
hangi kriterlere göre belirleneceğinin açık olması, merkezi idareye kıyasla
yerel kümelenmeler konusunda daha fazla malumata sahip olan yerel
idarelerle nasıl bir yetki paylaşımının olacağının önceden belirlenmesi ve
son olarak, projenin ve iş planının niteliklerine yönelik proje bazlı bir
değerlendirmenin yapılması gerekmektedir.
Yararlanılan Kaynaklar
Akdeve, Erdal ve Karagöl, Erdal Tanas (2013), “Geçmişten Günümüze Türkiye’de
Teşvikler ve Ülke Uygulamaları”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler
Dergisi, 37, 329-350.
Aras, Osman Nuri vd. (2012), “Türkiye’nin Cari Açık Sorunu ve Soruna Çözüm
Noktasında Yeni Yatırım Teşvik Sisteminin Değerlendirmesi”, Ekonomi
Bilimleri Dergisi, 4, 91-104.
Aşıkoğlu, Rıza (1998), “Türkiye’ de Yatırım Teşvik Tedbirleri”, Eskişehir Anadolu
Üniversitesi Yayınları, No: 278.
Atış, Ela (1994), “Türkiye’de 1980 Sonrası Yatırım Teşvik Uygulamaları ve
Tarımsal Yatırımlardaki Gelişmeler”, Tarım Ekonomisi Dergisi, 2, 62-74.
ATO (2000), “Türkiye’de Uygulanan Teşvik Politikaları”, Ankara Ticaret Odaları
Yayını, www.zucder.org.tr/zucder/docs/tesvik_politikalari.doc. (30.10.2013).
Bolkan, Aydın (2010), “Yatırım Teşvikleri ve Diyarbakır”, Yüksek Lisans Tezi,
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Çavdar, Tevfik (2003), “Türkiye Ekonomisinin Tarihi”, Ankara: İmge Kitapevi
Yayınları.
DPT (1989), “VI. Beş Yıllık Kalkınma Planı”, Yatırım Teşvik Politikaları Özel
İhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayınları, Ankara.
DPT (2000), “Doğu Karadeniz Bölgesi Bölgesel Gelişme Planı (DOKAP)”, Ankara.

Türk Mali Mevzuatında Yatırımları Teşvik Eden Yasal Düzenlemeler

489

DPT (2004), “Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Devlet Yardımlarını
Değerlendirme
Özel
İhtisas
Komisyonu
Raporu”,
http://ekutup.dpt.gov.tr/hukuk/oik522.pdf.
DPT (2006), Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013), DPT Yayınları, Ankara.
Duran, Mustafa (1998), Türkiye’de Uygulanan Yatırım Teşvik Politikaları (19681998), Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Ekonomik Araştırmalar Genel
Müdürlüğü, Araştırma ve İnceleme Dizisi No: 19, Ankara.
Duran, Mustafa (2002), “Türkiye’de Yatırımlara Sağlanan Teşvikler ve Etkinliği”,
Hazine Müsteşarlığı Araştırma ve İnceleme Dizisi, Ankara.
Duran, Mustafa (2003), “Teşvik Politikaları ve Doğrudan Sermaye Yatırımları”,
Hazine Müsteşarlığı Araştırma ve İnceleme Dizisi, Ankara.
Ekonomi Bakanlığı, “Yeni Teşvik Sistemi, Yatırımlarda Devlet Teşvikleri”, Nisan
2012. Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar, 28328 Sayılı 19
Haziran 2012 Tarihli Resmi Gazete, Karar Sayısı: 2012/3305.
www.ekonomi.gov.tr.
Esen, Bünyamin (2012), “Örneklerle 6322 Sayılı Kanun Sonrası Yeni Sigorta Prim
Teşvik Sistemi”, Mali Çözüm Dergisi, 329-342
Eser, Emre (2011), “Türkiye’de Uygulanan Yatırım Teşvik Sistemleri ve Mevcut
Sistemin Yapısına Yönelik Öneriler”, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama
Teşkilatı Müsteşarlığı, Uzmanlık Tezi,
Evran, Harun (2009), “5084 Sayılı Yatırımı Ve İstihdamı Teşvik Yasası’nın
Osmaniye İline Sosyo-Ekonomik Etkileri”, T.C İçişleri Bakanlığı Strateji
Geliştirme Başkanlığı Uzmanlığa Yükselme Tezi.
Gediz Oral, Burcu ve Uğur, Alparslan (2013), “Türkiye’de Bölgesel Eşitsizlikleri
Gidermek İçin Devlet Yardımları (Teşvikler): 2012 Teşvik Sisteminin
Bölgesel Teşvikler Açısından Getirdiği Yenilikler”, Yönetim ve Ekonomi
Araştırmaları Dergisi, 21, 140-168.
Gökmen, Selahattin (2012), “Yatırım Teşviklerinde Yeni Dönem Başlıyor”, Vergi
Sorunları Dergisi, 286, 137-148.
Gökmen, Selahattin ve Kartaloğlu, Emre (2012), “Açıklamalı ve Örnekli Yeni
Teşvik Sistemi”, İSMMMO Yayınları 151, İstanbul: TCC Renk Çözümleri
Matbaa Reklam Sanayi ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Güvemli, Orhan. (1981), “Türkiye’de Sanayi Özendirme ve Yönlendirme
Politikaları”, İçinde: 2. İktisat Kongresi Bildiriler Kitabı, 1, 445-464. İzmir.
Güvemli, Orhan (1985), “Yatırım Projelerinin Düzenlenmesi ve Değerlendirilmesi”,
İstanbul: Uluslararası Araştırmalar ve Yayınlar Ltd. Şti.

490

KUTBAY – ASLAN

İSO (2012), “Yeni Teşvik Sistemi Bilgi Notu”, İstanbul Sanayi Odaları Yayını,
www.iso.org.tr/tr/documents/sanayi/tesvikler/yenitesvikpaketi.pdf?
(02.11.2013).
İŞKUR (2007), “5084 Sayılı “Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Kanunu’nun
Etkilerinin
Değerlendirilmesi
Çalışması”,
Ankara,
http://statik.iskur.gov.tr/tr/dis_iliskiler/5084% 20sayilikanununetkileri.pdf.
Karaca, Bahar (2004), “Türkiye’deki Bölgelerarası Gelişme Farklarının
Azaltılmasında Teşvik Uygulamalarının Etkinliği”, Yüksek Lisans Tezi,
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Karakurt, Alper (2010), “Küresel Kriz Ortamında Yatırım Teşvikleri”, Ankara
Üniversitesi SBF Dergisi, 65, 143-163.
Kasalak, Kadir (2012), “Teşvik-i Sanayi Kanunları ve Türkiye’de Sanayileşmeye
Etkileri”, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 27, 65-79.
Kaya, Sait (2011), “Türkiye’nin Cari Açık Sorunu: Kısa Bir Değerlendirme”,
AR&GE Bülteni, 3-5 www.izto.org.tr/.../turkiyenin_cari_acik_sorunu,
(25.10.2013).
Kepenek, Yakup ve Nurhan Yentürk (1997), “Türkiye Ekonomisi”, 9. Basım,
İstanbul: Remzi Kitabevi.
Oktayer, Nagihan (2003), “Dünden Bugüne Teşvik Sistemimiz”, Yaklaşım Dergisi,
29, 186-192.
Özdaş, Yasemin (2009), “Türkiye'de Uygulanan Yatırım Teşvikleri ve Diyarbakır
Bölgesinde Bir Araştırma”, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özkök, Yıldız (2009), “Türkiye’de Yatırım Teşviklerinin Bölgesel Gelişmişlik
Bazında Değerlendirilmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Sarıöz, Yeliz (2006), “Türkiye’de 1990 Sonrası Uygulanan Yatırım Teşvikleri ve
Ekonomik Etkiler”i, Master Tezi, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü.
Tecer, Meral (1996), “Türkiye' de Teşvik Uygulamaları ve Avrupa Birliği”, Amme
İdaresi Dergisi, 9, (1) 107-134.
TOBB (1990), “Planlı Dönemde Rakamlarla Türkiye Ekonomisi”, TOBB Yayınları,
No: Genel 166, Ar-Ge 74, Ankara.
Türk, İsmail (1974), “Cumhuriyet döneminde teşvik tedbirleri ve geleceği”, içinde:
Cumhuriyetin 50. Yılında Türkiye’de Sanayileşme ve Sorunları Semineri,
SBF Yayınları, Ankara.

Türk Mali Mevzuatında Yatırımları Teşvik Eden Yasal Düzenlemeler

491

Uludağ, İlhan (1986), “Sanayileşme stratejileri yönünden yatırım teşvikleri”, içinde:
Yatırımlarda ve İhracatta Teşvik Politikaları ve Uygulamaları Sempozyum
Kitabı, Marmara Üniversitesi Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Ekonomik
Araştırma Merkezi Yayınları, İstanbul.
Yatırımlarda Devlet Teşvikleri, T.C Başbakanlık, 2009, (www.basbakanlik.gov.tr
/duyuru/tesvik_kanunu_2009.ppt
Yavan, Nuri (2006), Türkiye’de Doğrudan Yabancı Yatırımların Lokasyon Seçimi”,
Ünal Aysal Tez Değerlendirme Yarışması Dizisi, İktisadi Araştırmalar Vakfı
Yayınları, İstanbul.
Yavan, Nuri (2011), “Teşviklerin Sektörel ve Bölgesel Analizi: Türkiye Örneği”,
Maliye Hesap Uzmanları Vakfı Yayınları, Ankara: Atalay Matbaacılık Ltd.
Şti.
Yavuz, Ali (2010), “Bir Maliye Politikası Aracı Olarak Yatırım Teşviklerinin
Rekabet Koşulları Altında Özel Kesim Yatırımları ve istihdam Üzerine
Etkisi: Ekonometrik Bir Analiz”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15, 83-101.
İnternet Kaynakları
Yatırımların
ve
İstihdamın
Teşviki
Genel
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler /2005/06/20050604-11.htm.

Tebliği

20/06/2012 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına
İlişkin Tebliğ http://www.rdbe.com.tr/devlet-yardimlari-ve-tesvikler.
11.

Çözüm Ortaklığı Platformu
https://www.okul.pwc.
426158633220.pdf.

Yeni Yatırım Teşvikleri Mevzuatı,
com.tr/images/uploadfile/content/634914

E-BÜLTEN(2012),
Yeni
Teşvik
Sistemi
ve
Özet
Tablo,
http://www.pakis.com.tr/UPLOAD /HaberPdf/E_BULTEN_2012_15.pdf.
Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Devlet Destekleri Adım Adım Uygulama
Rehberi
_www.ekonomi.gov.tr/upload/39EB203B.../TesvikUygulamaRehberi.pdf.

492

KUTBAY – ASLAN

TÜRK VERGİ HUKUKUNUN ULUSLARARASI FİNANSAL HESAP
BİLGİLERİNİN OTOMATİK DEĞİŞİMİ STANDARDINA UYUMU
Doç. Dr. Leyla ATEŞ*
Özet
Vergi idarelerinin dar mükelleflere ya da yurtdışında gelir elde eden tam
mükelleflere ulusal vergi yasalarını uygulama kapasitesi, ülke sınırlarının ötesindeki
bilgilere ulaşılabilmesine bağlıdır. Birçok ülke idaresi çeşitli yasal düzenlemelerle
vergisel bilgiye ulaşmasını sağlayacak geniş yetkilerle donatılmıştır. Türk vergi
idaresi de bu idareler arasındadır. Ancak sınıraşan kişi, varlık ya da işlemler söz
konusu olduğunda vergi idarelerinin söz konusu yetkileri gücünü kaybetmektedir.
Çünkü elde etmek istedikleri sınırlarının dışındaki vergisel bilgiler, kendileri için
doğrudan ulaşılabilir değildir. Devletler, bu bilgileri kendilerine sağlayabilecek
yabancı aktörler karşısındaki güçlerinin hukuki ve pratik sınırlarını kabul etmeye
mecburdur. Bu durum, çokuluslu ve değişken sermaye ve emek hareketlerine kendi
vergi yasalarını uygulayabilmeleri için, vergi idarelerinin diğer ülke vergi idareleri
ile işbirliğine gitmesini ve ulusötesi kuruluşlar ve ağlar oluşturmak için çalışmalar
yapmasını kaçınılmaz kılmaktadır. Bu Tebliğ’de ulusötesi vergisel idari işbirliği
çalışmalarının son çıktısı olan otomatik bilgi değişimi standardı ele alınacaktır.
Tebliğ’in amacı Türkiye’nin yeni standarda uyumunu değerlendirmektir.

Summary
The capacity of tax administration to enforce national tax laws in respect of
limited liable taxpayers or full liable taxpayers having foreign income is associated
to access beyond borders. Many countries’ tax administrations are equipped with
broad powers to ensure access to tax information by various regulations. The
Turkish tax administration is also among these administrations. However, the tax
administrations lose those powers in the case of labour, assests or transactions are
across borders. Because the information they want to access is not directly available
to them. Governments must contend with legal and practical limits on their powers
over against foreign actors who will provide the information. Therefore national tax
administrations must cooperate with administrators from other countries and work to
build transnational institutions and networks that give them capacity to access crossborder tax information. This paper discusses automatic exchange of information
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standard the last output of transnational tax administrative cooperation. The purpose
of this paper is to examine the compliance of Turkey with the new standard.
Anahtar Kelimeler: Otomatik bilgi değişimi, ulusötesi vergisel işbirliği,
ortak raporlama standardı, yetkili makam anlaşması, çifte vergilendirme anlaşmaları
Key Words: Automatic exchange of information, transnational tax
cooperation, common reporting standard, competent authority agreement, double tax
treaties

Giriş
Vergi idarelerinin dar mükelleflere ya da yurtdışında gelir elde eden
tam mükelleflere ulusal vergi yasalarını uygulama kapasitesi, ülke
sınırlarının ötesindeki bilgilere ulaşılabilmesine bağlıdır. Birçok ülke idaresi
çeşitli yasal düzenlemelerle vergisel bilgiye ulaşmasını sağlayacak geniş
yetkilerle donatılmıştır (bk. Kristoffersson/Pistone, s. 6-12; Dean, s. 612625), Türk vergi idaresi de bu idareler arasındadır. (bk. Ferhatoğlu, s. 11421147). Ancak sınıraşan kişi, varlık ya da işlemler söz konusu olduğunda
vergi idarelerinin söz konusu yetkileri gücünü kaybetmektedir (Stewart
2012, s. 154). Çünkü elde etmek istedikleri sınırlarının dışındaki vergisel
bilgiler (extraterritorial tax information), kendileri için doğrudan ulaşılabilir
değildir. Devletler, bu bilgileri kendilerine sağlayabilecek yabancı aktörler
karşısındaki güçlerinin hukuki ve pratik sınırlarını kabul etmeye mecburdur.
(Dean, s. 607). Bu durum, çokuluslu ve değişken sermaye ve emek
hareketlerine kendi vergi yasalarını uygulayabilmeleri için, vergi idarelerinin
diğer ülke vergi idareleri ile işbirliğine gitmesini ve ulusötesi kuruluşlar ve
ağlar oluşturmak için çalışmalar yapmasını kaçınılmaz kılmaktadır (Stewart
2012, s. 152). Ulusötesi vergisel idari işbirliği çalışmalarının son çıktısı
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Konseyince (Organization of
Economic Cooperation and Development ya da OECD) 15 Temmuz 2014
tarihinde onaylanan “Vergisel Konularda Finansal Hesap Bilgilerinin
Otomatik Değişimi Standardı”1 ya da Standart’dır (bk. OECD 2014a).2

1
2

Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters.
Vergi idareleri arasında, Tebliğ’de odaklanılan vergisel bilgi değişiminde işbirliği dışında,
vergi incelemesi, vergi uygulaması ve vergi tahsilatı ile idare ve çokuluslu işletmeler
arasında ilişkiler kurma ve yönetmeyi içeren diğer idari işbirliği türleri de gün geçtikçe
artmaktadır, Stewart 2012, s. 153.
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Otomatik bilgi değişimi,3 “mükelleflerin gelirleri hakkındaki çeşitli
bilgilerin (temettü, faiz, maaş gibi) önemli miktarlarda ya da toplu olarak,
kaynak ülkeden ikametgâh ülkesine sistematik ve periyodik bir biçimde
gönderilmesidir” (Öner, s. 76). Talep üzerine ve kendiliğinden bilgi değişimi
ile birlikte geleneksel bilgi değişiminin üç türünden biridir. Bu tür bilgi
değişiminin temel gerekçesi, mükelleflerin yabancı memleketlerde elde
ettikleri kazançları doğru beyan edip etmediklerini, gelirin elde edildiği
kaynak ülkeden alınan bilgiler ile mukim olunan ülkedeki mükellef bilgileri
karşılaştırılmak suretiyle tespitidir (Parida, s. 425). Otomatik bilgi değişimi
ulusötesi vergisel işbirlikleri kapsamında uzun yıllardır var olmakla birlikte,4
yeni uluslararası standart haline gelmesi5 sınırötesi vergi kayıp ve kaçağı ile
mücadelenin temel aracı kılındığını göstermektedir. Standart ile finansal
bilgilerin otomatik değişimi ortak bir zemine bağlanarak bilgi değişiminin
işleyişindeki etkinliğin arttırılması ve bu değişime aracı kılınan finansal
kuruluşların maliyetlerinin düşürülmesi hedeflenmiştir (OECD 2014a, s. 10).
Ülkemizin üyesi bulunduğu OECD Şeffaflık ve Vergisel Amaçlı Bilgi
Değişimi Global Forumu6 ya da OECD Küresel Forumu’nun yeni standardı
desteklediği 28-29 Ekim 2014 Berlin toplantısında, Türkiye gerekli hukuksal
düzenlemeleri tamamlayarak, 2018 yılından itibaren finansal hesap
bilgilerini otomatik olarak karşılıklı değişime tabi tutacağını taahhüt etmiştir
(OECD 2014b, para. 5, Annex 2). Dahası OECD Küresel Forumu üyesi tüm
ülkelerin otomatik bilgi değişimi uygulama planını açıklaması beklenen
2015 yılında (OECD 2014b, para. 5), Türkiye’nin otomatik bilgi değişimi
standardına uyum sürecine ilişkin planına ulaşmak mümkün görünmektedir.
Bundan hareketle, Tebliğ’in ilk bölümünde otomatik bilgi değişiminin
hukuksal dayanaklarının, ikinci bölümünde otomatik bilgi değişiminin
uluslararası bir standart olarak kabulünün, üçüncü bölümünde ise Türk
Hukukunun otomatik bilgi değişimi uluslararası standardına uyumunun
değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
1. Otomatik Bilgi Değişiminin Hukuksal Dayanakları
Ulusötesi vergisel işbirliği çalışmalarının (transnational tax
administration cooperation) geçmişi, 1843 yılında Fransa ve Belçika
arasında imzalanan ilk iki taraflı vergi anlaşmasına kadar götürülmektedir
3

Diğer bilgi değişimi yöntemleri, talep üzerine bilgi değişimi ve kendiliğinden bilgi
değişimidir.
4
Bk. 1. Bölüm.
5
Bk. 2. Bölüm.
6
Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes.
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(Stewart 2012, s. 154; Yaltı, 36). Esasen bilgi değişimini ilişkin olan
anlaşma, mülkiyete ilişkin belge ve bilgilerin vergisel amaçlarla tapu
idareleri arasında değişimini öngörmüştür (Jogarajan, s. 687). Ancak
ulusötesi vergisel bilgi değişiminin yaygın hukuki dayanağını, çifte
vergilendirme anlaşmaları (double tax treaties) adıyla bilinen iki taraflı
uluslararası anlaşmalarda benimsenen hükümler oluşturmaktadır (Stewart
2012, s. 159). Günümüzde yürürlükte olduğu tahmin edilen 3000’den fazla
çifte vergilendirme anlaşmasının birine ya da diğerine dayandığı iki anlaşma
modelinin, yani OECD Modelinin7 ve BM Modelinin,8 26. maddesi bilgi
değişimi talep ve koşullarına özgülenmiştir (Schenk-Geers, s. 79-80). Söz
konusu modeller temelini Milletler Cemiyeti’nin 1921’de başlayan
çalışmalarında bulmaktadır. Milletler Cemiyeti uzmanlarınca 1926 ve 1927
yıllarında hazırlanan dört model anlaşma, 1928 yılında hükümet
uzmanlarının genel kurul toplantısında kabul edilmiştir (Vogel, s. 10-11;
Yaltı, s. 37). Bu model anlaşmalardan biri olan “Vergilendirme Konularında
İdari Yardımlaşma Sözleşmesi”9 hem talep üzerine bilgi değişimini hem de
taşınmaz mülkiyeti gibi belli kategorilerle ilgili olarak otomatik bilgi
değişimini öngören hükümler içermiştir (Dean, s. 641; Cannas, s. 18).
Milletler Cemiyeti’nin 1943 Meksika ve 1946 Londra vergi anlaşması
modelleri de benzer hükümler taşımaktadır (Dean, 643-644; Cannas, s. 19).
İkinci Dünya Savaşı sonrası OECD tarafından yürütülen vergi anlaşması
çalışmalarında ise ayrı idari yardımlaşma anlaşması yaklaşımı terk edilerek,
idareler arası vergisel işbirliği hükümlerini çifte vergilendirme anlaşması
hükümleriyle melezleme yaklaşımı benimsenmiştir (Dean, s. 644-645). İlk
kez 1963 yılında yayınlanan çifte vergilendirmeye ilişkin OECD Modeli’nin
26ıncı maddesi, bu yaklaşıma bağlı olarak vergi idareleri arasında bilgi
değişimine özgülenmiştir. Ancak ilgili düzenlemede otomatik bilgi değişimi
yöntemine madde metninde yer verilmemiştir (Dean, s. 647). Bununla
birlikte, 1970’lerden itibaren yaşanan gelişmeler neticesinde OECD
Modelinde bilgi değişimi imkânları arttırılmıştır. Talep üzerine, otomatik ve
kendiliğinden bilgi değişimi model şerhlerinde açıkça zikredilmeye
başlanmış; bunu yanında eş zamanlı vergi araştırmaları, yurt dışında vergi
araştırmaları ve endüstriyel çapta bilgi değişimleri olmak üzere yeni

7

OECD Model Tax Convention on Income and Capital (OECD Gelir ve Servet Hakkında
Vergi Anlaşması Modeli).
8
United Nations Model Double Tax Convention between Developed and Developing
Countries (Birleşmiş Milletler Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler Arasında Çifte Vergi
Anlaşması Modeli).
9
Draft Convention on Administrative Assistance in Matters of Taxation.
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yöntemler bilgi değişimi kapsamında sayılmaya başlanmıştır (Öner, s. 6970).
Çifte vergilendirme anlaşmaları dışında, iki ya da çok taraflı vergi
anlaşmaları ağı vergi idareleri arasında sınırötesi vergisel bilgi değişimine
her geçen gün artan hukuki dayanaklar sağlamaktadır. Yine OECD
tarafından hazırlanan, G20 ve Küresel Forum tarafından desteklenen
Vergisel Bilgi Değişimi Anlaşmaları,10 vergi idarelerinin kendi mukimlerinin
vergi cennetlerinde ve onların aracılığıyla yaptıkları offshore yatırım
faaliyetleri hakkında bilgiye ulaşmasını amaçlamaktadır (OECD 2002).
Normal olarak çifte vergilendirme anlaşması imzalamayan vergi cenneti
ülkelerle yapılan vergisel bilgi değişimi anlaşmaları, teorik olarak çok taraflı
mümkün olmakla birlikte, uygulamada yalnızca iki taraflı olarak
yapılmaktadır (Wittmann, s. 177). Bugüne kadar tüm dünyada 600’den fazla
vergisel bilgi değişim anlaşması imzalanmıştır (http://www.oecd.org/
ctp/harmful/43775845.pd). Bu anlaşmalar talep üzerine bilgi değişiminde
uygulanabilir olmakla birlikte,11 anlaşma şerhine dayanılarak, taraf ülkeler
arasında bir anlaşmaya varılması halinde vergisel bilgi değişim
anlaşmalarının otomatik bilgi değişimi için yasal dayanak oluşturabileceği
ileri sürülmektedir (Parida, s. 430). Diğer bir hukuki dayanak Avrupa
Konseyi üyesi ülkeler ve OECD’nin ortak çabalarıyla geliştirilen Vergisel
Konularda Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi’dir (OECD 2011)12. İlk
defa 1988 yılında yayınlanan, 2011 yılında yürürlüğe giren bir protokol ile
yenilenen sözleşme idari işbirliğinin her türünü içermekte, otomatik ilgi
değişimine de izin vermektedir. Ancak bu sözleşme kapsamında otomatik
bilgi değişiminin gerçekleşebilmesi için taraf ülke idareleri arasında ayrı bir
anlaşma imzalanması gerektiği açıkça hükme bağlanmıştır (OECD 2011, m.
6). Böylece anlaşma otomatik bilgi değişimi mekanizmasını harekete
geçirecek ve işlevsel kılacaktır (OECD 2014a, s. 13). Sınırötesi vergisel bilgi
değişiminin kurumsal ve hukuksal altyapısının en gelişmiş şekilde
sunulduğu mekanizmalar ise Avrupa Birliği’nden çıkmıştır. Geçmişi
1970’lere kadar dayanmakla birlikte, esaslı bilgi değişimi uygulamalarının
AB seviyesinde ivme kazanması son on yıl içinde olmuştur (Stewart 2012, s.
164). Avrupa Birliği Konseyi’nce kabul edilen çeşitli direktiflerle hem
dolaylı vergilendirmede katma değer ve özel tüketim vergilerine ilişkin
10

Tax Information Exchange Agreements (TIEAs).
Bu anlaşma kapsamında talep üzerine bilgi değişiminin gerçekleştirilmesinde kullanılacak
form OECD’nin sitesinde Türkçe olarak yayınlanmıştır. Form “Vergisel Bilgilerin
Değişimi Anlaşmaları’ndaki Bilgi Değişimine İlişkin Model Bilgi Değişimi Formu olarak
adlandırılmıştır (OECD, Model Template for Request of Information).
12
CE/OECD Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters.
11
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bilgilerin, hem de dolaysız vergilendirmede ücretler, yönetim kurulu üyeleri
ücretleri, hayat sigortası ürünleri, emekli maaşları, gayrimenkul sermaye
sahipliği ve iratları bilgileri ile faiz ve benzeri tasarruf gelirlerine ilişkin
bilgilerin üye ülkeler arasında otomatik olarak değişimi zorunluluğu
getirilmiştir (Parida, s. 428-430). Tüm bunların dışında bir kısım bölgesel
vergisel işbirliği anlaşmalarında idareler arasında otomatik bilgi değişimi
öngörülmüştür. Örnek olarak İskandinav Vergisel Konularda Karşılıklı İdari
Yardımlaşma Konvansiyonu13 (Valkama, s. 197)14 ile Çifte
Vergilendirmeden Kaçınma ve Vergisel Konularda Karşılıklı İdari
Yardımlaşma Hakkında Güney Asya Bölgesel İşbirliği Kuruluşu Sınırlı Çok
Taraflı Anlaşması gösterilebilir (Stewart 2014, s. 491).
2. Otomatik Bilgi Değişiminin Yeni Uluslararası Standart
Olarak Kabulü
Dünyamızın her geçen gün artan bir hızla küreselleşmesi, vergi
mükelleflerinin finansal kuruluşlar aracılığıyla mukimi oldukları ülkenin
dışında yatırımlarını yapmalarını, tutmalarını ve yönetmelerini
kolaylaştırmaktadır (OECD 2014a, s. 9). Yüksek miktardaki paralar offshore
hesaplarda saklanmakta ve vergi mükelleflerinin ülkesindeki vergisel
yükümlülüklere riayet etmemesi nedeniyle vergilendirilememektedir (ibid.)
ABD’nin de içinde bulunduğu Kuzey Amerika ülkelerindeki 38.2 trilyon
dolar varlığın 700 milyar doları, yani yaklaşık yüzde 2’si, Avrupa’daki
varlığın yaklaşık yüzde 8’ine isabet eden 3 trilyon doları, Latin
Amerika’daki varlığın yüzde 25’ine isabet eden 900 milyar doları, Orta
Doğu ve Afrika’daki varlığın yaklaşık yüzde 33’üne isabet eden 1.4 trilyon
doları offshore hesaplarda tutulmaktadır (Grinberg, s. 318). Gayrisafi yurt içi
hasılası 774.9 milyar dolar olan Türkiye’deki varlığın 158 milyar dolarının
yani yaklaşık yüzde 20’sinin offshore hesaplarda bulunduğu
düşünülmektedir (http://www.todayszaman.com/news-287531-158-billionin-turkish-funds-in-offshore-accounts.html). Bu yüzden offshore vergi
kaçakçılığı vergi sistemlerinin bütünlüğünü korumak zorunda olan tüm
dünya ülkeleri ve tabi ki Türkiye için büyük bir sorundur. Bu ortak sorunun
aşılması yine tüm ülke vergi idarelerinin işbirliği halinde mücadele etmesini
gerektirmektedir. Bu işbirliğinin anahtar unsurunu ise bilgi değişimi teşkil
etmektedir (OECD 2014a, s. 9).
13
14

Nordic Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters.
South Asican Association for Regional Cooperation Limited Multilateral Agreement on
Avoidance of Double Taxation and Mutual Administrative Assistance in Tax Matters.
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Otomatik bilgi değişimi ulusötesi vergisel işbirliklerine en başından
beri konu olmakla birlikte, çifte vergilendirme anlaşmaları kapsamında en
genel ve en çok kullanılan bilgi değişimi yöntemi talep üzerine bilgi
değişimi olmuştur (Öner, s. 71). Ancak, talep üzerine bilgi değişimi için
getirilen mükellefin isminin, hesabının hangi ülkede ve hangi finansal
kuruluşta olduğunun bilinmesi, vergi kaçakçılığına ilişkin makul bir
şüphenin varlığı gibi belirli ve detaylı bilgi sınırlamaları bilgi değişiminin
etkinliğini azaltmaktadır (Grinberg, s. 316). Bu durum, küreselleşme ve
teknolojik değişikliklerde yaşanan büyük artışın ardından, mevcut pratiğin
işlerliğinin sorgulanmaya başlamasına yol açmıştır. Söz konusu sorgulama
2008 küresel finansal krizinin ortasında yaşanan Liechtenstein Global Trust
ve Union Bank of Switzerland ya da UBS off-shore vergi kaçakçılığı
skandallarının ardından hız kazanmıştır. Amerika Birleşik Devletleri’nde
2010 yılında kabul edilen ve kısaca FATCA olarak anılan “Yabancı
Hesaplar Vergi Mevzuatına Uyum Yasası”nın finansal kuruluşlar ve ülkeleri
üzerinde yarattığı etkiyle (Ateş, s. 65 vd.) siyasi ilgi 2012 yılı itibariyle
otomatik bilgi değişimi üzerine odaklanmıştır.
Türkiye’nin aralarında bulunduğu G20 ülkelerinin liderleri 6 Eylül
2013 tarihinde otomatik bilgi değişiminin “yeni küresel standart” olacağını
taahhüt etti ve bu standardın oluşturulması için yapılan OECD çalışmalarına
tam desteğini açıkladı (G20 Communiqué, s. 2). OECD’nin çalışmaları
neticesinde vergisel konularda finansal bilgilerin otomatik değişimi için
oluşturduğu standart önce 23 Şubat 2014 tarihinde G20 Maliye Bakanları ve
Merkez Bankası Başkanları tarafından onaylandı. Ardından 6 Mayıs 2014
tarihinde OECD üyesi olan -Türkiye dâhil tüm 35 üye ülke- ve olmayan bazı
ülkelerce, otomatik bilgi değişimi standardının süratle uygulanacağı ve
standardın iç hukuka aktarılacağı taahhütleri bir bildiriyle ilan edildi (OECD
2014a, s. 10). OECD Konseyi’nce 15 Temmuz 2014 tarihince
onaylanmasının ardından, 21 Temmuz 2014 tarihinde yeni standardın
ayrıntılı bir şerh ve bilgi değişimi uygulanması için teknik çözümleri içeren
tam metni yayınladı. Küresel Forum’un 28-29 Ekim 2014 tarihlerinde
Berlin’de gerçekleştirilen toplantısında yeni otomatik bilgi değişimi
standardı desteklendi. Üye 89 ülke finansal hesap bilgilerinin karşılıklı
otomatik olarak değişime tâbi tutacağını taahhüt etti ve gerekli hukuksal
prosedürleri tamamlayarak ilk değişimi 2017 veya 2018 itibariyle
gerçekleştirmeyi taahhüt etti (OECD 2014b, s. 2). Türkiye de 2018 tarihini
veren ülkeler arasında yerini aldı.
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Otomatik bilgi değişiminin etkili bir yöntem olarak işleyebilmesi için
gerekli ortak zemini yaratmak üzere hazırlanan Standardın iki unsuru
bulunmaktadır: Model Yetkili Makam Anlaşması ya da Model YMA15 ve
Ortak Raporlama ve Usul Standardı ya da ORS16.
İki ya da daha çok ülke arasında imzalanabilen Model YMA, vergi
idareleri arasında gerçekleştirilecek otomatik bilgi değişiminin usulünü
belirlemektedir. Bilgi değişiminin hukuki dayanağını oluşturan iki ya da çok
taraflı vergi anlaşmaları ile ORS arasında bağ kurarak, finansal hesap
bilgilerinin taraf ülke vergi idareleri arasında otomatik olarak değişimini
mümkün kılmaktadır. Türkiye’nin bakımından bilgi değişiminin hukuki
dayanağını yürürlükte bulunan 80 çifte vergilendirme oluşturmaktadır.
Ülkemizce imzalanan iki vergisel bilgi değişimi anlaşması bulunmaktadır
(http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1055). Ancak iki taraflı vergisel bilgi
değişim anlaşmalarının otomatik bilgi değişiminin hukuki dayanağını
oluşturabileceği konusu şüpheli olduğundan, çifte vergilendirme anlaşmaları
ağı dışında kalan vergi cenneti ülkelerle otomatik bilgi değişimine
gidebilmemiz bu ülkelerce de taraf olunan Vergisel Konularda Karşılıklı
İdari Yardımlaşma Sözleşmesi ile mümkün olabilir. Ama Türkiye bu
anlaşmayı 3 Kasım 2011 tarihinde imzalamış olmasına rağmen henüz
onaylamamıştır (OECD 2014c, s. 4). Buna göre, Türkiye açısından sadece
çifte vergilendirme anlaşmaları otomatik bilgi değişiminin hukuksal
dayanağıdır. Bununla birlikte, Türkiye’nin henüz yürürlükte bir YMA’sı
bulunmamaktadır. OECD Küresel Forumu’nun Berlin toplantısında çok
taraflı
bir
YMA
51
ülke
tarafından
imzalanmıştır
(http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/multilateralcompetent-authority-agreement.htm). Türkiye toplantıda hazır bulunmasına
ve hatta aynı toplantıda 2018 yılından itibaren finansal hesap bilgilerini
otomatik olarak karşılıklı değiştireceğini taahhüt etmesine rağmen bu
anlaşmaya imza atmamıştır. YMA bağlamında değinilmesi gereken bir
husus, Türk vergi idaresinin 3 Haziran 2014 tarihinde Amerika Birleşik
Devletleri ile FATCA’nın yürütülmesi amacıyla Model 1 hükümetlerarası
anlaşmasının
esasları
üzerinde
uzlaşmaya
varmış
olduğudur
(http://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Pages/FATCAArchive.aspx). Bu hükümetlerarası anlaşma, Türkiye ile Amerika Birleşik
Devletleri arasındaki çifte vergilendirme anlaşmasının bilgi değişimi
hükmünü dayanak alarak, karşılıklı otomatik bilgi değişimine iki ülke vergi
15
16

Competent Authority Agreement ya da CAA.
Common Reporting and Due Diligence Standard ya da CRS.
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idaresini yetkili kılmaktadır. Diğer bir deyişle, bir YMA niteliğindedir.
Ancak bu yetkilendirme otomatik bilgi değişimine ilişkin OECD
Standardının dışında, kendi içinde raporlama yükümlülükleri ve usul
hükümleriyle birlikte ayrı bir sistem yaratmaktadır. Sonuç olarak, Standardın
bu ayağı Türkiye bakımından henüz işletilebilir değildir.
Standardın diğer ayağı olan ORS finansal kuruluşların finansal
hesapları vergisel amaçlarla kendi idarelerine raporlarken tabi olacağı usul
ve esasları belirlemektedir. Standardın uygulanabilmesi için ORS’nin iç
hukuka aktarılmasını gerekmektedir (OECD 2014a, s. 14). ORS dokuz
bölümden oluşmaktadır. I. Bölüm otomatik değişime tabi tutulması
amaçlanan mali hesap bilgilerinin kapsamını belirlemektedir17. II. Bölümden
VII. Bölüme kadar kapsama dâhil bilgilerin tâbi olması gereken usulü ortaya
konulmuştur18. VIII. Bölüm tanımlara,19 sonuncu olan IX. Bölüm ise
ORS’nin etkili uygulanması ve ORS ile uyum için ulusal mevzuat
değişikliklerine yer verilmiştir20. ORS’nin iç hukukumuza aktarılması
yönünde herhangi bir çalışmanın mevcudiyeti bilinmemektedir.
Sonuç
Otomatik bilgi değişimi uluslararası vergi kayıp ve kaçağı ile
mücadele kapsamında yeni standart olarak ilan edilmiştir. Bu standarda
hizmet etmek üzere yeniden şekillendirilen ulusötesi vergisel işbirliği ağına
Türkiye dâhil olmak üzere adımlar atılmıştır. Ülkemiz Tebliğ’e konu
Vergisel Konularda Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimi
Standardı’nı destekleyerek, gerekli hukuksal düzenlemeleri tamamlamak
suretiyle 2018 yılından itibaren finansal hesap bilgilerini otomatik olarak
karşılıklı değişime tabi tutmayı taahhüt etmiştir. Ayrıca Tebliğ’de değinildiği
üzere Amerika Birleşik Devletleri ile FATCA hükümetlerarası anlaşmasının
esasları üzerinde uzlaşmaya varmıştır. Ancak dâhil olunan bu sistemler dar
mükelleflerin mukim oldukları ülkelerin mevzuatıyla uyum sağlanması
amacıyla kurulmuştur. Dolayısıyla iç hukukumuzdaki mevcut bilgi verme
yükümlülüklerinden ayrı, spesifik olarak bu amaca ulaşmaya yönelik bir
sistemin hukukumuzda yaratılması gerekmektedir.
17

Section I: General Reporting Requirements.
Section II: General Due Diligence Requirements; Section III: Due Diligence for Preexisting
Individual Accounts; Section IV: Due Diligence for New Individual Accounts; Section V:
Due Diligence for Preexisting Entity Accounts; Section VI: Due Diligence for New Entity
Accounts; Section VII: Special Due Diligence Rules.
19
Section VIII: Defined Terms.
20
Section IX: Effective Implementation.
18
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TÜRKİYE’DE MÜKELLEF HAKLARI ALGISININ TESPİTİ
VE GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER1
Prof. Dr. Adnan GERÇEK*
Yrd. Doç. Dr. Güneş ÇETİN GERGER**
Araş. Gör. Feride BAKAR***
Özet
Gelir idareleri tarafından, vergiye gönüllü uyumu arttırmak mükellef odaklı
bir yaklaşımla mümkün olabilir. Mükellef hakları, vergi ödevi ve sorumluluğu
yüklenen mükelleflere vergileme sürecinde bazı haklara da sahip olduklarını
göstererek onları motive etmektedir. Bu çalışmada, Murphy (2004) tarafından
uygulanan yapısal eşitlik modeline eklemeler yapılarak gelir idaresine güven
ve/veya direnci ölçen Gelir İdaresine Direnç Modeli (GİDiM) geliştirilmiştir. Bu
model aracılığıyla Türkiye genelinde ilk defa mükellef hakları algısı ve
mükelleflerin gelir idaresine bakışı bir anket yardımıyla ölçülmüştür. GİDiM
sonuçlarına göre; “mükellef haklarına yaklaşım” doğrudan gelir idaresine güveni ve
dolaylı olarak direnci belirleme açısından en etkili faktördür. Bu sebeple
mevzuatımızda dağınık olarak yer alan mükellef haklarının bir set halinde Vergi
Usul Kanunu’nda toplanması ve basit, anlaşılır, geniş katılımlı yeni bir “Mükellef
Hakları Bildirgesi” oluşturulmasına ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Vergi, Mükellef Hakları, Gelir İdaresi – Mükellef
İlişkileri, Yapısal Eşitlik Modelleme, Mükellef Hakları Bildirgesi.

Abstract
Improving voluntary tax compliance by revenue administration can be
possible with taxpayers’ oriented approach. Taxpayer’s rights, motivate individuals
who are under tax liability and obligations by the way of showing that they have
1
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some rights in taxation process. In this study, The Resistance to Revenue
Administration Model (RRAM) was developed by making some additions to
Murphy’s structural equation model (2004). Through this model, perception of
taxpayer’s rights and taxpayers’ perspective on tax administration were measured by
using a questionnaire for the first time in Turkey. According to its results, “approach
to taxpayer right” was the most effective factor determined trust directly and
determined resistance indirectly to the revenue administration. Therefore, it is
required to be create “Taxpayer's Right” as a set in Tax Procedure Law, which is
scattered in our legislation and it is required to be create new version of “The
Declaration of Taxpayer’s Right” that should be composed simple, clear and taking
with wide participation’s opinions.
Keywords: Tax, Taxpayer’s Rights, Relations of Revenue Administration
and Taxpayers, Structural Equation Modeling, Declaration of Taxpayer’s Rights.

Giriş
Son dönemde gelir idaresinin yeniden yapılandırılması çalışmalarını
yürütmüş olan ülkeler, “mükellefe rağmen” vergi alma yaklaşımından
“mükellefle birlikte” vergileme anlayışına geçmişler ve gelir idarelerini
mükellef odaklı organizasyon yapısı biçiminde örgütlemişlerdir. Mükellef
hakları, vatandaşlara vergileme sürecinde bazı haklara da sahip olduklarını
göstererek, onları gönüllü uyuma sevk etmektedir. İnsan haklarının vergileme
sürecine yansımasıyla birlikte gelişen mükellef hakları, günümüzde çağdaş
gelir idarelerinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesinde önemli bir kriter
olarak kullanılmaktadır. Bu anlayış değişikliğine paralel olarak mükellef
hakları önem kazanmış ve bu hakları inceleyen çalışmalar yapılmaya
başlanmıştır. Özellikle ülkelerde mükellef haklarının durumunun ve
gelişiminin nasıl algılandığının tespitine yönelik düzenli ampirik ölçümler
yapılmıştır. Ülkemizde ise hem mükellef hakları alanında yapılan çalışmaların
azlığı hem de kapsamlı ampirik çalışmaların yokluğu dikkat çekicidir.
Bu çalışmada, mükelleflerin gelir idaresine bakışını ölçmek ve mükellef
haklarını konusundaki algılarını tespit etmek amacıyla uluslararası literatürde
yer alan ölçeklerden yararlanılarak bir anket oluşturulmuştur. Söz konusu
anketin on iki ilde uygulanması sonucunda gelir idaresine güven ve/veya
direnci ölçen bir yapısal eşitlik modeli geliştirilerek, buna Gelir İdaresine
Direnç Modeli (GİDiM) denmiştir. Bu model aracılığıyla Türkiye genelinde
ilk defa mükellef hakları algısı ölçülmüş ve mükellef hakları ile
mükelleflerin vergiye direnci arasındaki ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca
çalışmada mükellef haklarının mevzuatta daha açık bir şekilde yer alarak
geliştirilmesi için çeşitli ülke uygulamaları ve anket sonuçlarından hareketle
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kanuni olarak nasıl olması gerektiğine yönelik bir öneri ve yeni bir “Mükellef
Hakları Bildirgesi” tasarımı oluşturulmuştur.
1. Türkiye’de Mükellef Haklarının Durumu ve Mükelleflerin
Gelir İdaresine Bakışını Belirleyen Faktörler
1.1. Türkiye’de Mükellef Haklarının Durumu
Hukuk alanındaki bireyi korumaya yönelik girişimler, insan haklarının
artan önemiyle birlikte mükellef haklarını ön plana çıkarmıştır. Mükellef
haklarının varlığı mükelleflerin devlete olan güvenlerini olumlu yönde
etkilemekte ve gönüllü uyumlarını artırmaktadır (Çetin Gerger, 2011: 13).
Mükellef haklarının temelini, gelir idaresinin yaptığı vergilendirme ile ilgili
tüm eylem ve işlemlere mükellef perspektifinden bakabilmesi anlayışı
oluşturmaktadır (Dönmez, 2004: 57). 1990’lı yıllardan itibaren, dünyada
gelir idarelerinin “mükellef odaklı yaklaşımla” yeniden yapılandırılması,
vergileme sürecinin etkin, adil ve şeffaf hale getirilmesi çalışmalarına paralel
olarak birçok ülkede mükellef haklarının belirlenmesi, açıklanması,
korunması ve denetlenmesi gibi hususlar gündeme gelmiştir. Bu süreçle
birlikte “mükellef hakları” vergileme ile ilgili hızla gelişen ve ilgi çeken
alanlardan birisi olmuştur. Vergileme işleminde başarı sağlanabilmesi için
mükelleflerle işbirliğine gidilmesi ve onların vergiye gönüllü uyumlarının
artırılmasının şart olduğunu anlayan gelir idareleri, vergileme işlemini
“mükellefe rağmen” değil, “mükellefle birlikte” yürütmeye ve onların
beklentilerini de dikkate almaya başlamışlardır (Gerçek, 2006: 122, Bakar,
2011: 40).
Mükellef haklarının ilanı, vergi mükellefi ve gelir idaresi ilişkisini
geliştirmeyi amaçlar. Aynı zamanda araştırmalar da vergi mükellefi – gelir
idaresi ilişkisinin iyi olması durumunda gönüllü uyumun gelişeceğini ve
vergi kaybı riskinin düşeceğini göstermektedir (Bentley, 2002). Mükellef
hakları kavramından, anayasa, uluslararası sözleşme, yasa, idari düzenleyici
işlemlerde yer alan, asli ve tali bir dizi haklar bloğu anlaşılmalıdır. Bu
anlamda mükellef hakları, anayasa, sözleşme, yasa gibi asli ve diğer tali
kaynaklar aracılığıyla hukuken vergi mükellefine tanınan, mükellefin
devletten vergilendirme yetkisi çerçevesinde vergi hukuku kurallarını
oluştururken veya uygularken bir şeyi yapmasını veya yapmamasını talep
edebileceği yetkilerdir (Yaltı, 2006: 3).
Mükellef hakları ülkelerdeki vergi sistemlerine göre farklılık
gösterebilmekle birlikte, sınıflandırılmaları bu hakların uygulanma
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mekanizmasından doğmaktadır. Hakların sağlandığı kaynağa göre
sınıflandırma yapılabileceği gibi başka açılardan da bu hakları sınıflandırmaya
tabi tutmak mümkündür. Mükellef hakları iki temel gruba ayrılabilir.
Bunlardan ilki vergi yasalarına uymaya çalışan ve vergi dairesinin günlük
işlemlerinde, tahsilatla icra sürecinde doğruluk ve etkinlik görmek isteyen
çoğu mükellefin temel haklarını içerir. Bu haklar vergi otoriteleri ve
mükellefler arasındaki ilişkiden doğar, hem yasama hem de idare ölçüsünde
korunurlar. İkinci tür haklar vergi hukukunun çalışma ve uygulamalarına
yönelik haklardır. Bu tarz haklar vergi hukuku ve mükellef arasındaki ilişkiden
doğar, kanunla yürürlüğe girer ve kanunun özüne odaklanırlar. Birinci grup
haklar vergi kanunlarının uygunluğu ile ilgili olan ve temel insan hakları
çerçevesinde tüm mükelleflerin sahip olduğu hakları içerir ve “mükellefin
genel hakları” olarak ifade edilir. Diğer grup ise vergi kanunlarının
uygulanması ile ilgili ortaya çıkan özel durum ve işlemler sırasında
mükelleflere tanınan ve ülke mevzuatına göre çeşitlilik gösterebilen hakları
içerir ve bunlar “mükellefin özel hakları” biçimde adlandırılır (Bentley, 1998:
4).
Günümüzde gelir idareleri ve mükellefler arasındaki ilişkiler oldukça
karmaşık hale gelmiştir. Bu ilişkiler; ağırlıklı olarak, işbirliği, mükellef hak
ve ödevlerinin karşılıklı düzenlenmesi ve vergilendirme işlemlerinin
güvenilir olmasına dayanır. Gelir idaresi ile mükellefler arasında işbirliği ve
güven yok olursa vergi sistemi düzgün bir şekilde işleyemez. Kanunlarda
mükellef haklarıyla ilgili ayrı bir bölüm (set) halinde düzenlemenin olması
ve ayrıca bu hakların mükellef hakları bildirgelerinde açıklanması;
vergilendirme işleminin tarafları arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine
yardımcı olmakta ve vergi sisteminin tüm açılardan etkin bir şekilde
çalışmasına katkı sağlamaktadır (TCIT, 2008: 8).
Vergileme alanında mükellef odaklı hizmet anlayışının hayata
geçirilmesi amacıyla ülkemizde 2005 yılında Gelir İdaresi Başkanlığı
kurularak vergi idaresinin yeniden yapılandırılması gerçekleştirilmiştir.
2006’da “Mükellef Hakları Bildirgesi” yayınlanmış olmasına rağmen, bunun
en iyi uygulamalara sahip olan ülkelerdeki bildirgelere göre mükellef
haklarını açıklamada yetersiz kaldığı ve daha ziyade gelir idaresinin
mükelleflere yönelik hizmet taahhütnamesi niteliği taşıdığı anlaşılmaktadır.
Ayrıca Türkiye’deki vergi kanunlarında mükellef haklarına yönelik sistemli
bir düzenleme yer almamaktadır. Ülkemizde mükellef hakları konusunda bir
diğer eksiklik de mükellef hakları algısını ve mükelleflerin gelir idaresine
bakışını ölçmeye yönelik saha çalışmalarının bulunmamasıdır.
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1.2. Mükelleflerin Gelir İdaresine Bakışını Belirleyen Faktörler
Dünyada mükelleflerin vergi sistemiyle, vergilendirme karşısındaki
davranışları ve bunların araştırılması, özellikle gelişmiş ülkelerdeki gelir
idareleri açısından oldukça dikkat çekicidir (Marti, Wanjohi, Magutu, 2010:
112). Bu durum söz konusu ülkelerdeki hizmet kalitesi standartlarıyla vergi
mükelleflerinin davranışlarını pozitif etkileme ve onların vergileme
karşısındaki motivasyonlarını artırma çabasının bir sonucudur. Ülkemizde de
mükelleflerin vergileme karşısındaki tutum ve davranışlarını etkileyen
faktörleri belirlemek için birçok çalışma yapılmıştır (Bkz. Tuay, Güvenç,
2007; Baloğlu vd., 2010; Altuğ vd., 2010). Yasal zorunluluk çerçevesinde
kurulan gelir idaresi – mükellef ilişkisi günümüzde, devletin tek taraflı bir
rol oynadığı konumundan çıkarak, mükelleflerin beklenti ve ihtiyaçlarının
göz önüne alındığı bir süreç haline gelmiştir. Çağdaş yönetim anlayışını
benimseyen gelir idareleri, hizmet kalitesinin geliştirilmesi ve mükelleflerin
gönüllü uyumunun sağlanmasını kendilerine temel amaç olarak
belirlemişlerdir (GİB, 2007a: 41).
Birçok OECD ülkesi ile gelir idarelerini yeniden yapılandıran bazı
diğer ülkeler, mükellef haklarının gelişmesini ve yaygınlaşmasını sağlamak
için bir taraftan açık ve anlaşılır yasal ve idari düzenlemeler yaparken, diğer
taraftan mükellef hakları algısı ve mükelleflerin gelir idaresine bakışını
periyodik olarak ölçerek mükellef – vergi idaresi ilişkilerini geliştirmeye
yönelik çeşitli tedbirler almaktadırlar. Bu konuda özellikle Avustralya’da
yoğun çalışmaların yapıldığı görülmektedir. Örneğin Murphy & Byng
(2002) Avustralya’daki mükelleflerin haklarını ve gelir idaresi hizmetlerini
algılamasına yönelik tespitler yapmışlardır. Ayrıca Murphy (2004)
tarafından mükelleflerin gelir idaresine direncini belirleyen faktörler yapısal
eşitlik modeli yardımıyla analiz edilmiştir. Daha sonraki yıllarda mükellef
hakları ile ilgili algının ölçülmesine yönelik çalışmaların periyodik olarak
tekrarlandığı ve hem akademisyenler, hem de gelir idareleri tarafından
zaman içindeki değişikliklerinin tespiti ve değerlendirilmesi yoluna gidildiği
görülmüştür. James, Murphy & Reinhart (2005b) özellikle mükelleflerin
hakları ile ilgili algılarının ne yönde olduğunu ortaya koymuşlardır. ATO
(2009) ve Murphy & Murphy (2010) tarafından yapılan çalışmalar ise,
mükellef hakları alanında periyodik olarak tekrarlanmakta ve mükelleflerin
algısının zaman içinde ne yönde değiştiğini raporlama amacını taşımaktadır.
Böylece yapılan ampirik çalışmalarla bu hakların izlenmesi ve geliştirilmesi
için atılabilecek adımlar, alınabilecek önlemler ve uygulanabilecek
politikaların belirlenmesine de çalışılmaktadır.
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Bu çalışmalardan hareketle mükelleflerin gelir idaresine bakışını
belirleyen faktörler ile idareye olan güven ve direnç arasındaki yapısal
ilişkileri; saygı, mükellef haklarına yaklaşım, danışma ve bilgi verme,
güvenilir muamele, adalet ve tarafsızlık, uygun çıktılar, teknoloji kullanımı,
güven ve direnç olarak belirleyebiliriz.
1.2.1. Saygı
Gelir idaresinin gösterdiği saygılı ve özenli davranışların nedeni,
mükelleflerin bunlar sonucunda daha az olasılıkla vergi kaçıracağı
yönündeki düşüncedir. Bu durum mükelleflerin “doğru şeyi yapma”
tutumları üzerinde etkili olmaktadır. Mükellef haklarını açıklayan
bildirgelerde de mükelleflerin dürüstlüğü karinesi yaklaşımı içinde hizmet
sunulacağı taahhüt edilir (Walsh, 2012: 6). Hizmetleri sunarken kendilerine
tarafsız ve saygılı davranma konusunda çaba harcandığına inanan bireylerin
idareye olan güven artışı, bunun tersine inanan kişilerin aksine yasalara
uyma konusunda özen göstermelerine sebep olur (Tunçer, 2002: 117).
Saygılı muamele görmek aynı zamanda mükelleflerin idareden
bekleyebilecekleri temel hakları arasında yer almaktadır.
1.2.2. Mükellef Haklarına Yaklaşım
Mükellef hakları, mükellef ile gelir idaresi ilişkisini geliştirmeyi
amaçlar. Araştırmalar da göstermektedir ki, bu ilişki iyi olursa gönüllü uyum
gelişecek ve devletin gelir kaybetme riski düşecektir (Bentley, 2002).
Günümüzde gelir idareleri hizmetleri kişiselleştirmeye ve gönüllü uyumu
artırmak için işlemleri mümkün olduğunca basit ve kolay yapmaya
çalışmaktadırlar. Bu sebeple bildirgelerde gelir idaresi tarafından sistematik
bir şekilde açıklanan mükellef hakları mükelleflere hak ve yükümlülükleri
konusunda basit, anlaşılır ve ulaşılabilir bilgi vererek, onlarla işbirlikçi bir
ilişki kurmayı amaçlar (OECD, 2003: 4). Bu işbirlikçi ilişki mükelleflerin
idareye bakışı üzerinde etkili olacaktır. Çünkü mükelleflerin kendi haklarını
açıklayan, koruyan ve bunların uygulanmasına yönelik işlemleri
gerçekleştiren bir idare karşısındaki tutumları daha olumludur.
1.2.3. Danışma ve Bilgi Verme
Mükelleflerin gelir idaresine güvenlerinin artması ve dirençlerinin
azalması için onları teşvik edici bir ortam tesis edilmelidir. Bu ortamın
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kurulabilmesi genel rehberlik, danışma ve kamu ilişkileri sonucu mükellef
ile karşılıklı bir iletişim süreci oluşturarak yapılabilir (James, Murphy,
Reinhart, 2005a: 15). Gelir idaresi mükelleflere vergilemedeki değişiklikler
hakkında danışmanlık yapmalı ve yararlı bilgileri onlara vermelidir. Bu
danışma sürecinin başarısı mükellefleri pozitif olarak etkilemektedir (Çetin
Gerger vd., 2013: 4).
1.2.4. Güvenilir Muamele
Mükelleflere güvenilir hizmet sunulması, onların bilgilerinin güvenli
bir şekilde saklanması ve kişisel bilgilerine saygı gösterilmesi onların gelir
idaresine güven duymaları açısından önemlidir. Güvenilir muamele,
mükelleflerde vergileme işlemlerinin usulüne uygun olarak yürütüldüğüne
ilişkin güçlü kanaat oluşturmaktadır (Murphy, 2004: 199). Dolayısıyla
güvenilir muamele gören mükelleflerin gelir idaresine olan güvenleri
arttığından, idareye karşı husumetleri ve dirençleri azalmakta, vergiye
gönüllü uyum isteği de artmaktadır (OECD, 2004: 42).
1.2.5. Adalet ve Tarafsızlık
Mükelleflerin gelir idaresine olan güveni ve direnci etkileyen faktörler
arasında idarenin profesyonel, tarafsız ve adil yaklaşımı yer almaktadır
(GİB, 2007b: 43). Mükelleflerin vergi kanunlarının uygulanması sırasında
diğerlerine göre adaletsiz bir tutumla karşılaştıklarını düşünmeleri onların
idareye bakışını etkileyecektir (Çelikkaya, 2002). Araştırmalar, bir idare
tarafından adil muamele gördüğünü düşünen insanların, idarenin kararlarını
kabul etmek ve ona güven duymak konusunda daha fazla eğilimli olduğunu
göstermiştir (Tyler, 1997). Bu nedenle vergi uyumunu artırmada adalet ve
tarafsızlık algısına dikkat edilerek düzenleme yapılması önemlidir (Murphy,
2004: 203).
1.2.6. Uygun Çıktılar
Bireylerin gelir idaresinin yapacağı işlemlerin usulüne uygun olduğu
yönündeki inancı, onların idareye olan bakış açılarını etkiler (Murphy, 2004:
4). İşlemlerin yasalara uygun olmasının mükelleflerle ilişkilerde işlevsel
olarak pozitif bir etkisi vardır. Gelir idareleri de mükellefle olan ilişkilerinin
önemli bir parçasının yasallık üzerine kurulduğunu kabul eder (Tyler, 1997).
Ayrıca idarenin işlemleri sonucunda oluşan uygun çıktılar, gelir idaresine
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olan güveni geliştirerek, üçüncü kişilerin davranışları üzerinde de pozitif etki
yaratacaktır (Çetin Gerger vd., 2013: 4). Bireyler idarenin tüm işlemlerinin
usulüne uygun yapıldığına inanırlarsa idareye bakış açıları da bundan
etkilenecektir.
1.2.7. Teknoloji Kullanımı
Günümüzde e-devlet uygulamalarından en çok yararlanan kurumların
başında gelen gelir idaresi, bu yolla mükelleflerin kendisine olan bakış
açısında etkili olmaktadır (Demirbaş vd., 2012: 61). E-vergilendirme bir
yandan gelir idaresinin iş akış sistemleri ve elektronik kayıt yönetimini,
diğer yandan da vergi beyannamelerinin güvenilirliğini değerlendirmek için
otomatik risk analizi ve bilgi yönetimi işlemlerini desteklemelidir. Bu
izlenen süreçlerden hepsi ya da bazıları mükellefin davranışını etkilemek
için doğrudan ya da dolaylı olarak kullanılabilir (Walsh, 2012: 23).
Vergilemede teknoloji kullanımı mükelleflerin gelir idaresine karşı direncini
azaltır ve vergiye uyumunu artırır (Schaupp, Carter, Mcbride, 2010: 641).
1.2.8. Güven
Genel olarak güven; vergi idarelerinin mükelleflerin dürüstlüğüne
inanarak ve saygılı bir muamele göstererek, onları gönüllü uyuma sevk
etmede vergileme işlemlerine yardımcı olması sürecinde ortaya çıkar (Feld,
Frey, 2002: 92). Vergilemeye, gelir idaresine ve yargı sürecine karşı güven
içinde olmayan mükelleflerin vergiye uyum göstermesi zordur (Çelikkaya,
2002). Mükelleflerin gelir idaresine güven duyması, öncelikle işbirlikçi bir
yaklaşım sergilemesini ve aynı zamanda direnç veya uyumsuzluk alanlarının
azalmasını sağlar. Bu durum ise vergi uyumunda en iyi uygulama
yöntemlerinin ortaya çıkmasına yardımcı olur (Murphy, 2004: 203).
1.2.9. Direnç
Vergi kaçakçılığı ve vergiden kaçınma davranışlarının en önemli
nedenlerinden biri mükelleflerin gösterdiği vergi ödemeye karşı direnç
tutumudur (Gök, 2007: 146). Görülen bu direnç davranışı gelir idaresinin
eylemlerine karşı da gözlenebilmektedir. Mükellefin direnç tutumu kendi özdenetim sistemine aktif olarak direnç göstermesi olarak tanımlanır. Direnç
gösteren bireyler gelir idaresine husumetle bakarlar. Bunun sebebi
mükelleflerin idarenin kendilerine yardım etmek yerine onların yanlışlarını
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bir an önce yakalamayı tercih edeceği yönündeki düşünceleridir. Ayrıca gelir
idaresine karşı direnç içinde olan bireyler, bunun sonucunda bir duruş
sergilenmesi gerektiğine inanırlar (Murphy, 2005: 5).
2. Türkiye’de Mükellef Hakları Algının Tespitine Yönelik
Araştırma
2.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi
Ülkemizde Gelir İdaresi Başkanlığı son yıllarda mükelleflere yönelik
memnuniyet anketi uygulamaya başlamıştır. Bu durum, mükellef – gelir
idaresi ilişkilerinin geliştirilmesi açısından önemli bir adımdır. Ancak bu
anket sadece mükelleflerin vergi dairesi hizmetlerinden memnuniyetini
ölçmeye yönelik olup, mükelleflerin gelir idaresine bakışını belirleyen
faktörleri tespit edecek şekilde gruplandırılmamıştır. Ayrıca ülkemizde
mükelleflerin hakları konusundaki algıları ve gelir idaresine bakışlarıyla
ilgili faktörlerin gelir idaresine güven duymaları veya direnç göstermeleri
üzerindeki etkilerini belirleyen bir anket çalışmasına rastlanılmamıştır.
Mükelleflerin gelir idaresine bakışını ve direncini belirleyen faktörlerin neler
olduğu bilinmediğinden, gelir idaresi mükellef haklarının geliştirilmesi için
alınacak tedbirler ve izlenecek politikalarda tek taraflı bir yaklaşım izlemek
zorunda kalmaktadır.
Bu çalışmanın amacı ilk defa Türkiye genelinde mükellef hakları
algısı ve mükelleflerin gelir idaresine bakışını bir anket yardımıyla analiz
ederek, mükelleflerin gelir idaresine güven duymaları ve/veya direnç
göstermelerini belirleyen faktörleri yapısal eşitlik modellemesi yaklaşımı ile
analiz etmektir. Yapılan bu çalışma sayesinde Türkiye’de mükellef – gelir
idaresi ilişkilerini belirleyen faktörleri tespit etmeye yönelik bir veri seti
oluşturulacaktır. Böylece mükellef hakları konusunda ileride yapılacak
araştırmalara ve en iyi uygulamalara sahip ülkelerde olduğu gibi ülkemizde
de periyodik ölçümlere önemli bir altyapının oluşması sağlanacaktır.
2.2. Araştırma Modelinin Geliştirilmesi ve Test Edilecek
Hipotezler
Mükelleflerin gelir idaresine bakışını ve direncini belirleyen faktörleri
tespit etmek için Murphy (2004) tarafından geliştirilen yapısal eşitlik modeli
esas alınmıştır. Murphy (2004), Murphy & Byng (2002) ve James, Murphy
& Reinhart (2005b) mükelleflerin gelir idaresine bakışını doğrudan
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belirleyen altı tane faktör olduğunu tespit etmişlerdir. Bunlar: danışma,
güvenilir muamele, saygı, tarafsızlık, adalet ve uygun çıktılar.
Bu modeli geliştirmek amacıyla, mükelleflerin gelir idaresine güveni
ve direncini etkileyen bir faktör olarak “Mükellef Haklarına Yaklaşım” Çetin
Gerger (2011)’den ilk defa uyarlanmıştır. Ayrıca mükelleflerin gelir
idaresine güveni ve direncini etkileyen bir diğer faktör olarak “Teknoloji
Kullanımı” Hung, Chang, & Yu (2006) ve Schaupp, Carter, & McBride
(2010)’dan alınarak ilk defa modele dahil edilmiştir.
Yapısal eşitlik modelleme yaklaşımı, doğrudan ölçülemeyen örtük
değişkenler arası ilişkilerin incelenmesinde diğer yöntemlere göre üstün olup,
son yıllarda sosyal bilimler alanında yaygın olarak kullanılmaktadır (Bkz.
Kline, 2011; Pugesek, Tomer & Von Eye, 2003; Taşkın & Akat, 2010).
Bu araştırmada, mükelleflerin gelir idaresine duydukları güven ve
dirençlerini test etmek için kullanılacak model aşağıda gösterilmiştir (Bkz.
Şekil 1).
Şekil 1. Önerilen Araştırma Modeli

Saygı

Mükellef
Haklarına
Yaklaşım

Adalet ve
Tarafsızlık

H1
H3

H10
H4

H5

Güven

H6
Danışma ve
Bilgi Verme

H7
H8

Güvenilir
Muamele

H11

H2

H12

H9
Uygun Çıktılar

Direnç

H16

H13

H14

H15

Teknoloji
Kullanımı

Modelde yer alan ve test edilecek olan araştırma hipotezleri aşağıdaki
şekildedir:
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H1: “Saygı” değişkeninin “Adalet” değişkeni üzerinde pozitif etkisi
vardır.
H2: “Saygı” değişkeninin “Direnç” değişkeni üzerinde negatif etkisi
vardır.
H3: “Mükellef Hakları” değişkeninin “Adalet” değişkeni üzerinde
pozitif etkisi vardır.
H4: “Mükellef Hakları” değişkeninin “Direnç” değişkeni üzerinde
negatif etkisi vardır.
H5: “Mükellef Hakları” değişkeninin “Güven” değişkeni üzerinde
pozitif etkisi vardır.
H6: “Danışma” değişkeninin “Adalet” değişkeni üzerinde pozitif etkisi
vardır.
H7: “Danışma” değişkeninin “Direnç” değişkeni üzerinde negatif
etkisi vardır.
H8: “Güvenilir Muamele” değişkeninin “Güven” değişkeni üzerinde
pozitif etkisi vardır.
H9: “Güvenilir Muamele” değişkeninin “Direnç” değişkeni üzerinde
negatif etkisi vardır.
H10: “Adalet” değişkeninin “Güven” değişkeni üzerinde pozitif etkisi
vardır.
H11: “Adalet” değişkeninin “Direnç” değişkeni üzerinde negatif etkisi
vardır.
H12: “Uygun Çıktılar” değişkeninin “Güven” değişkeni üzerinde
pozitif etkisi vardır.
H13: “Uygun Çıktılar” değişkeninin “Direnç” değişkeni üzerinde
negatif etkisi vardır.
H14: “Teknoloji Kullanımı” değişkeninin “Güven” değişkeni üzerinde
pozitif etkisi vardır.
H15: “Teknoloji Kullanımı” değişkeninin “Direnç” değişkeni üzerinde
negatif etkisi vardır.
H16: “Güven” değişkeninin “Direnç” değişkeni üzerinde negatif etkisi
vardır.
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Araştırmada dışsal değişkenler olarak saygı, mükellef haklarına
yaklaşım, danışma, güvenilir muamele, uygun çıktılar ve teknoloji kullanımı
ele alınmıştır. Adalet ve tarafsızlık, güven ile direnç değişkenleri ise içsel
değişkenlerdir. Bu değişkenlerden adalet ve tarafsızlık ile güven değişkenleri
aynı zamanda aracı değişken özelliğine sahiptir.
2.3. Araştırmanın Metodolojisi
2.3.1. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Araştırmanın evreni; yıllık gelir vergisi beyannamesi veren gerçek
usulde vergiye tabi mükelleflerdir. Ülkemizde gelir idaresi ile doğrudan
etkileşimde bulunan bu gruptaki mükellef sayısı yaklaşık 1.765.000 kişi (GİB,
2013) olduğundan, örneklem büyüklüğü %5 hata payı ve %99 güven
aralığında 664 olarak hesaplanmıştır.
Araştırmada açıklayıcı faktör analizi ve yapısal eşitlik modellemesi gibi
üst düzey analizler yapılacağı için, araştırmanın amacına uygunluğu nedeniyle
örneklemin belirlenmesinde “tesadüfi örnekleme” yöntemlerinden “zümrelere
göre örnekleme” yönteminin kullanılması tercih edilmiştir. Her zümreden
örnekleme girecek birimler “orantılı paylaştırma” yöntemi ile seçilmiştir.
Türkiye genelini temsil etmek üzere İstatistik Bölge Birimleri Sınıflandırması
Düzey-1 (NUTS-1) bölgelerindeki mükellef dağılımları esas alınarak anketler
İstanbul, Balıkesir, İzmir, Bursa, Antalya, Kayseri, Samsun, Trabzon, Ankara,
Erzurum, Malatya ve Gaziantep il merkezlerinde uygulanmıştır. Böylece
ülkemizin tüm bölgelerinden orantılı verilerin elde edilmesi sağlanarak ana
kitlenin mükellef hakları algısı ve gelir idaresine bakışı en doğru şekilde tespit
edilmeye çalışılmıştır.
Bu illerde uygulanan anketlerin dağılımı şu şekildedir:
Tablo 1. Mükelleflere Uygulanan Anket Formlarının İllere Göre
Dağılımı
Nuts 1
Sıra No
1.
2.
3.
4.
5.
6.

İl

Sayı

İstanbul
Balıkesir
İzmir
Bursa
Antalya
Kayseri

305
19
81
50
48
19

Nuts 1
Sıra No
7.
8.
9.
10.
11.
12.

İl

Sayı

Samsun
Trabzon
Ankara
Erzurum
Malatya
Gaziantep

17
11
85
10
10
25

TOPLAM: 680 ADET
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2.3.2. Veri Toplama Aracı
Araştırmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır.
Uygulanan anket; Murphy (2004), Hung, Chang, & Yu (2006), Schaupp,
Carter, & McBride (2010) ve Çetin Gerger (2011) tarafından daha önce
geliştirilmiş ve uygulanmış anketlerden yararlanılarak oluşturulmuştur.
Araştırma modelinde yer alan hipotezleri test etmek üzere kullanılan anket
toplam 54 sorudan oluşturulmuştur. Bunların 46 tanesi mükelleflerin gelir
idaresine güven ve direncini belirleyen faktörlerin tespitine yönelik olup, bu
sorularda 5’li Likert ölçeğinin kullanılması tercih edilmiştir. Geriye kalan 8
soru ise katılımcıların yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, faaliyet
alanı, iş deneyimi, gelir durumu ve oturulan ili belirlemeye yöneliktir.
Araştırma verilerinin toplanması için geliştirilen anket, araştırma şirketi
aracılığıyla Haziran – Temmuz 2013’te NUTS-1 bölgelerindeki illerde
bulunan mükelleflere ve serbest muhasebeci mali müşavirlere ayrı ayrı
uygulanmıştır. Yapısal eşitlik modelleme yaklaşımı açısından veri kalitesi
önem arz ettiğinden, örneklem hacminin daha önce hesaplanan örneklem
hacminden daha fazla olması hedeflenmiştir. Bu nedenle 680 kişiye anket
uygulanmıştır. Uygulanan anketlerin bazılarında görülen veri eksiklikleri ve
bilgi tutarsızlıkları nedeniyle; mükelleflerin cevaplandırdığı anketlerden 671
tanesi analize tabi tutulmuştur.
Ana araştırma aşamasına geçilmeden önce 60 mükellef üzerinde pilot
araştırma yapılmış ve önerilen teorik modelin ölçeğinin güvenilirlik ve
geçerliliği test edilmiştir. Yapılan güvenilirlik analizinde ölçeğin içsel
tutarlılığını olumsuz etkileyen ölçek ifadelerinin tespiti yapılarak içsel
tutarlılığa katkı sağlamayan veya olumsuz katkı sağlayan 6 adet soru ölçekten
çıkarılmıştır. Böylece anket formunda toplam 48 soru kalmıştır. Yapılan
geçerlilik analizinde teorik modelde yer alan değişkenlerin birbirleriyle
ilgileşim (korelasyon) değerlerine bakılarak ayırt edici sorular olup olmadığı
analiz edilmiştir. Güvenilirlik ve geçerlilik analizlerinin sonucunda yapılan
açıklayıcı faktör analizi ile teorik modelde ileri sürülen faktörleri oluşturan
değişkenler test edilmiştir.
2.4. Verilerin Analizi ve Bulgular
2.4.1. Örnekleme İlişkin Demografik Bilgiler
Anket uygulanan mükellefler ait demografik bilgileri elde etmek için;
yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, faaliyet alanı veya mesleki
unvan, iş deneyimi ve gelir durumu sorulmuştur. Mükelleflere uygulanan
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anket sonucunda; yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, faaliyet alanı,
iş deneyimi ve gelir durumuna ilişkin bilgiler Tablo 2’de gösterilmiştir.
Tablo 2. Ankete Ait Demografik Bilgiler
Frekans

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif
Yüzde

18-30

200

29,8

30,2

30,2

31-40

257

38,3

38,8

69

41-50

144

21,5

21,8

90,8

51-60

55

8,2

8,3

99,1

61+

6

0,9

0,9

100

Kayıp veri

9

1,3

Kadın

160

23,8

24,3

24,3

Erkek

499

74,4

75,7

100

Kayıp veri

12

1,8

Evli

417

62,1

63,9

63,9

Bekar

236

35,2

36,1

100

Kayıp veri

18

2,7

İlköğretim

85

12,7

12,8

12,8

Lise

215

32

32,5

45,3

Önlisans

77

11,5

11,6

56,9

Lisans

267

39,8

40,3

97,3

Lisansüstü

18

2,7

2,7

100

Kayıp veri

9

1,3

Esnaf (küçük ölçekli
alım-satım)

393

58,6

60,5

60,5

Tacir (büyük ölçekli
üretim, ithalatihracat)

101

15,1

15,5

76,0

Serbest meslek
erbabı

147

21,9

22,6

98,6

Kira geliri sahibi

9

1,3

1,4

100

Kayıp veri

21

3,1

0-5

86

12,8

13,1

13,1

6 - 10

164

24,4

25

38,1

İş
Deney
imi

Faaliyet Alanı

Eğitim Durumu

Medeni
Durum

Cinsiyet

Yaş

Cevaplar

Gelir Durumu
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11 - 15

156

23,2

23,8

61,9

16 - 20

93

13,9

14,2

76,1

21 +

157

23,4

23,9

100

Kayıp veri

15

2,2

0 - 10.000 TL arası

284

42,3

53,4

53,4

10.001 - 25.000 TL
arası

113

16,8

21,2

74,6

25.001 - 58.000 TL
arası

48

7,2

9

83,6

58.001 TL ve fazlası

87

13,0

16,4

100

Kayıp veri

139

20,7

Toplam

671

100

100

Ankete katılan 200 kişinin 18-30 yaş aralığında (%29,8), 257 kişinin
31-40 yaş aralığında (%38,3), 144 kişinin 41-50 yaş aralığında (%21,5), 55
kişinin 51-60 yaş aralığında (%8,2) ve 6 kişinin 61 ve üzeri yaşlarda (%0,9)
oldukları ve ankete katılan 9 kişinin (%1,3) bu soruya yanıt vermediği
görülmektedir. Bu durumda ankete katılanların %68,1’i 40 yaşının altındaki
bireylerden oluşmaktadır.
Örneklemi oluşturan mükelleflerin %74,4’ünün (499 kişi) erkek,
%23,8’inin (160 kişi) ise kadın olduğu anlaşılmaktadır. Soruya yanıt
vermeyen 12 kişi ise ankete katılanların %1,8’ini oluşturmaktadır. Bu sonuçlar
Türkiye’de kadınların istihdama katılma oranıyla paralellik göstermektedir.
Yine ankete katılanların %62,1’inin (417 kişi) evli, %35,2’sinin (236 kişi) ise
bekar olduğu, %2,7’sinin (18 kişi) bu soruya yanıt vermediği görülmüştür.
Tablo incelendiğinde mükelleflerden 85 kişinin (%12,7) ilköğretim
mezunu, 215 kişinin (%32) lise mezunu, 77 mükellefin (%11,5) önlisans
mezunu, 267 kişinin (39,8) üniversite mezunu olduğu ve 18 kişinin (%2,7)
lisansüstü eğitimini tamamladığı görülmektedir. Ankete katılanlardan 9 kişi ise
(%1,3) bu soruya yanıt vermemiştir.
Ankete katılan mükelleflerin faaliyet alanları konusunda 393 kişinin
(%58,6) esnaf, 101 kişinin (%15,1) tacir, 147 kişinin (%21,9) serbest meslek
erbabı ve 9 kişinin (%1,3) kira geliri sahibi olduğu tespit edilmiştir. 21 kişi
(%3,1) ise faaliyet alanı konusunda bilgi vermemiştir.
Tablodaki mesleki deneyim dağılımı incelendiğinde, 0-5 yıl arası iş
deneyimine sahip olan mükellef sayısının 86 kişi (%12,8), 6-10 yıl arası iş
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deneyimine sahip olanların 164 kişi (%24,4), 11-15 yıl arası iş deneyimine
sahip mükellef sayısının 156 kişi (%23,2), 16-20 yıl arası iş deneyimine sahip
olan mükellef sayısının 93 kişi (%13,9) ve son olarak 21 yıl ve üzeri deneyime
sahip olan mükellef sayısının 157 kişi (%23,4) olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca
15 kişinin ise (%2,2) bu soruya yanıt vermediği görülmüştür.
Yine aynı tablo incelendiğinde ankete katılan mükelleflerin gelir
durumları ile ilgili, 284 kişinin (%42,3) yıllık 10.000 TL’ye kadar gelir elde
ettiği, 113 kişinin (%16,8) 10.001 - 25.000 TL arası gelir elde ettiği, 48 kişinin
(%7,2) 25.001 - 58.000 TL arası gelir elde ettiği ve 87 kişinin (%13)
58.001’den fazla gelir elde ettiği görülmüştür. Bu sonuca göre ankete
katılanların büyük bölümü düşük gelir grubu içinde yer almaktadır. Ayrıca
ankete katılan 139 mükellefin (%20,7) gelir durumunu açıklamaktan
kaçınması şaşırtıcı bir durumdur.
2.4.2. Yapısal Eşitlik Modelinin Analizi ve Bulgular
Yapısal eşitlik modeli uygulamalarında öncelikle açıklayıcı faktör
analizi yapılarak, örtük değişkenleri oluşturan gözlenebilir soruların ilgili
faktörlerin altında toplanıp toplanmadığına bakılmıştır. Daha sonra uyum
iyiliği istatistiklerine bakılarak oluşturulan modelin anlamlılığı test edilmiştir.
Modelde yer alan faktörler belirlenip, modelin anlamlı olduğu ortaya
konulduktan sonra; yapısal eşitlik modelinde yer alan hipotezlerin yorumu ve
yol analizlerinin yapılmasına geçilmiştir. Bu analizlerin yapılması için SPSS
22 ve LISREL 9.1 paket programı kullanılmıştır. Çalışmada önerilen araştırma
modelinde yer alan soru grupları tanımlamaları Tablo 3’teki şekilde
yapılmıştır:
Tablo 3. Faktörlere Göre Soru Gruplarının Tanımlamaları
Faktör Adı
Saygı
Mükellef Haklarına Yaklaşım
Danışma ve Bilgi Verme
Güvenilir Muamele
Adalet ve Tarafsızlık
Uygun Çıktılar
Teknoloji Kullanımı
Kurumsal Güven
Direnç

Faktörü Ölçen Sorular
V9, V10, V11
V12, V13, V14, V15, V16, V17
V18, V19, V20, V21
V22, V23, V24
V25, V26, V27, V28, V29, V30
V31, V32, V33
V34, V35, V36
V37, V38, V39, V40, V41, V42, V43
V44, V45, V46, V47, V48
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Çalışmada mükelleflere uygulanan anket sorularının güvenilirliği
ölçmek için en çok kullanılan güvenilirlik katsayısı olan Cronbach α katsayısı
kullanılmıştır. Tüm soru grupları için Cronbach α değeri 0,876 olarak
hesaplanmıştır. Bu değerin 0,80’in üzerinde olması, kullanılan ölçeğin yüksek
derecede güvenilir olduğunu göstermektedir. Cronbach α katsayısının daha da
iyileştirilmesi için “If Item Deleted” hesaplaması yapılmış ve bu aşamada V16
ve V48 numaralı sorular silinmiştir. Bunun sonucunda Cronbach α değeri
0,894 olarak ölçülmüştür.
Yapılan faktör analizinin anlamlı olması, Kaiser-Mayer-Olkin (KMO)
ve Bartlett testi ile elde edilen katsayıların anlamlı olmasına bağlı olduğundan,
faktör analizi öncesinde bu testler uygulanmıştır. Uygulanan anketin KMO
örnekleme yeterliliği ölçüsü 0,884 olarak bulunmuştur. Verilere uygulanan
Bartlett’in küresellik testi anlamlı çıkmıştır [χ2 = 6461,702, df = 378 (p =
0,000)]. Bu sonuçlar, faktör analizinin uygulanabilirliğini ve değişkenler
arasındaki korelasyonun varlığını göstermektedir.
Güvenilirliğin sağlanmasının ardından analize başlamadan önce, anket
formunda yer alan soru gruplarının yapısal geçerliliği test edilmiştir. Bu
amaçla açıklayıcı faktör analizi uygulanarak, soru gruplarının aynı kavramı
ölçüp ölçmedikleri analiz edilmiştir. Faktör analizi sırasında “Anti-image”
matrisinde V9, V45 ve V46 numaralı sorularının değeri 0,50’nin altında
kaldığından analizden çıkartılmıştır. Daha sonra “Communality” değeri
0,50’nin altında kaldığından V11, V15, V17 ve V43 numaralı sorular da
silinmiştir. V10 numaralı soru ilgili faktörü ölçen tek soru kaldığından,
mükelleflerin gelir idaresine güven ve dirençlerini belirlemede “Saygı” faktörü
modelden çıkartılmıştır. V24, V29, V30, V33 ve V38 numaralı soruların
faktör yükleri 0,50’nin altında çıktığından, bunlar da modele dahil
edilmemiştir. Sonuç olarak geriye kalan 25 değişkenin toplam varyansın %
60,925’ini açıkladığı ve öz değeri 1’den büyük 8 faktör altında toplandığı
görüldüğünden, bunlar yapısal eşitlik modellemesine dahil edilmiştir.
Yapısal eşitlik modelinin tümünün anlamlılığının test edilmesi için
kullanılan en temel ölçüt ki-kare (χ2) değeridir. Ankete katılan 671 mükellef
için ki-kare değeri 561,27 (serbestlik derecesi 253) olarak bulunmuştur.
Bulunan bu değer örneklem hacminden etkilendiğinden, bu değerin serbestlik
derecesine bölünmesiyle elde edilen ve daha sağlıklı bir ölçü olan CMIN/DF
değerine bakılmıştır. Bu değer 2,557 olarak bulunmuştur (561,27/253=2,218).
Bu değer 2 ile 5 arasında ise modelin iyi bir model, 2’den küçük ise modelin
çok iyi bir model olduğu söylenir (Schermelleh-Engel, 2003: 52; Şimşek,
2007: 14). Elde edilen değerin 2’ye yakın olması, modelin oldukça iyi bir
model olduğu anlamına gelmektedir.
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Modelin genel anlamlılığının test edilmesinde kullanılan bir diğer ölçüt
olarak RMSEA (Yaklaşık Hataların Ortalama Kare Kökü) ele alınmıştır.
Oluşturulan model için RMSEA değeri 0,064 olarak elde edilmiştir. Kabul
edilebilir bir uyumdan söz edebilmek için bu ölçütün RMSEA ≤ 0,08 arasında
olması gerekir (Schermelleh-Engel, 2003: 52; Kline, 2011: 206). Bulunan
değer (0,064) bu ölçüt değerleri içinde yer aldığından, modelin genel
anlamlılığının iyi olduğu anlaşılmıştır.
Modelin anlamlılığını belirleyen diğer uyum iyiliği istatistikleri arasında
gelen AGFI değeri 0,884, SRMR değeri 0,062 ve CFI değeri de 0,956 olarak
bulunmuş olup, bu değerlerin uygun olduğu görülmüştür (Schermelleh-Engel,
2003: 52; Kline, 2011: 208; Şimşek, 2007: 14). Bu ölçütler dışında modelin
anlamlılığını ölçen farklı ölçütler de bulunmaktadır. Bu ölçütlerden
hangilerinin diğerlerinden daha sağlıklı sonuçlar verebildiğine ilişkin genel
kabul görmüş bir kriter yoktur. Dolayısıyla modelin genel anlamlılığının test
edilmesinde yukarıdaki ölçütlerin sağlanmasının yeterli olduğuna karar
verilmiştir. Test edilen modelin LISREL 9.1 paket programındaki görüntüsü
aşağıda verilmiştir:
Şekil 2. Modelin LISREL Paket Programındaki Yapısı
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Şekil 2’de görülen modeli test etmek amacıyla beta yüklerine (path
coefficients) de bakılmıştır. Standardize edilmiş beta yüklerinin ikisi dışında
diğerlerinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür. Beta yüklerini
yorumlamak için şu kriterler kullanılmıştır: standardize edilmiş beta yükü
değerleri 0,10 civarında olduğunda küçük, 0,30 civarında olduğunda orta ve
0,50’nin üstünde olduğunda ise büyüktür (Kline, 2011: 174). Bu çalışmada,
standardize edilmiş beta yüklerinin 0,09 (küçük) ile 0,73 (büyük) arasında
değiştiği bulunmuştur. Böylece modeldeki faktörlerin hipotez edilen ölçme
modeli tarafından anlamlı derecede açıklandığını görülmüştür.
Elde edilen modelinin adına Gelir İdaresine Direnç Modeli (GİDiM)
denilmiştir. GİDiM’in amacı, yapısal eşitlik modeli ile bağımlı değişkenler
olarak mükelleflerin gelir idaresine güven ve direncini belirleyen faktörleri
tespit etmektir. Yapısal eşitlik analizi sonucunda GİDiM üzerinde
desteklenen hipotezlerin her biri için değişkenler arası ilişkilere ait
standardize çözüm değerleri Şekil 3’te gösterilmiştir.
Şekil 3. GİDiM’e Ait Yol Diyagramı ve Standartlaştırılmış Yol
Katsayıları
Mükellef
Hakları

+0,73

+0,32
Teknoloji
Kullanımı

Adalet
+0
,1
2

-0,30

+0,50
Güven

-0,21

+0,16
Güvenilir
Muamele

Direnç

-0,02
+0,09

-0,04
-0,42

Uygun
Çıktılar

Danışma

GİDiM’de yer alan hipotezlerin yönü ve standardize çözüm değerleri ile
sonuçların araştırma modelindeki hipotezleri destekleyip desteklemediği Tablo
4’de gösterilmiştir.
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Tablo 4. GİDiM Hipotezlerinin Durumu
Hipotezler
H1 Mükellef Hakları  Adalet
H2 Mükellef Hakları  Direnç
H3 Mükellef Hakları  Güven
H4 Danışma  Direnç
H5
Güvenilir Muamele 
Güven
H6
Güvenilir Muamele 
Direnç
H7 Adalet  Güven
H8 Adalet  Direnç
H9 Uygun Çıktılar  Güven
H10 Uygun Çıktılar  Direnç
H11
Teknoloji Kullanımı 
Güven
H12 Güven  Direnç

Hipotezin
Yönü
+
–
+
–
+

Standardize
Çözüm
Değeri
0,73
1,56
0,32
-0,42

Sonuç
Desteklendi
Desteklenmedi
Desteklendi
Desteklendi

0,16

Desteklendi

-0,02

Desteklendi

+
–
+
–
+

0,12
-0,30
0,09
-0,04

Desteklendi
Desteklendi
Desteklendi
Desteklendi

0,50

Desteklendi

–

-0,21

Desteklendi

–

H1 hipotezi; mükellef haklarına yaklaşımın adalet algısı üzerinde
pozitif bir etkiye sahip olduğu şeklindedir. Modelin test edilmesinde bu
etkiyi gösteren standardize çözüm değerinin + 0,73 olduğu görülmüştür.
Bulunan standardize değerin pozitif yönde ve oldukça yüksek olması
mükellef haklarına yaklaşımın adalet algısı üzerinde büyük etkiye sahip bir
faktör olduğunu ifade etmektedir. Bu değer mükellef haklarındaki bir
puanlık artışın adalet algısında 0,73 puanlık artışa neden olacağı anlamına
gelmektedir.
H2 hipotezi; mükellef haklarına yaklaşımın gelir idaresine direnç
üzerinde negatif bir etkiye sahip olduğu şeklindedir. Modelin test
edilmesinde bu etkiyi gösteren standardize çözüm değerinin + 1,56 olduğu
görülmüştür. Bulunan standardize değer pozitif yönde olduğundan, bu
hipotezin desteklenmediği anlaşılmıştır.
H3 hipotezi; mükellef haklarına yaklaşımın gelir idaresine güven
üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğu şeklindedir. Modelin test
edilmesinde bu etkiyi gösteren standardize çözüm değerinin + 0,32 olduğu
görülmüştür. Bulunan standardize değerin pozitif yönde ve değerinin anlamlı
olması, mükellef haklarına yaklaşımın gelir idaresine güven üzerinde orta
etkiye sahip bir faktör olduğunu göstermektedir.
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H4 hipotezi; danışma ve bilgi vermenin gelir idaresine direnç üzerinde
negatif bir etkiye sahip olduğu şeklindedir. Modelin test edilmesinde bu
etkiyi gösteren standardize çözüm değerinin – 0,42 olduğu görülmüştür.
Bulunan standardize değerin negatif yönde ve nispeten yüksek olması
danışma ve bilgi vermenin gelir idaresine direnci belirleyen orta etkiye sahip
bir faktör olduğunu ifade etmektedir.
H5 hipotezi; güvenilir muamelenin gelir idaresine güven üzerinde
pozitif bir etkiye sahip olduğu şeklindedir. Modelin test edilmesinde bu
etkiyi gösteren standardize çözüm değerinin + 0,16 olduğu görülmüştür.
Bulunan standardize değerin pozitif yönde ve değerinin anlamlı olması,
güvenilir muamelenin gelir idaresine güveni belirleyen faktörlerden biri
olduğunu ifade etmektedir.
H6 hipotezi; güvenilir muamelenin gelir idaresine direnç üzerinde
negatif bir etkiye sahip olduğu şeklindedir. Modelin test edilmesinde bu
etkiyi gösteren standardize çözüm değerinin – 0,02 olduğu görülmüştür.
Bulunan standardize değerin oldukça düşük olması nedeniyle istatistiksel
olarak anlamlı olmamasına karşılık yine de negatif yönde olması, güvenilir
muamelenin gelir idaresine direnci belirleyen faktörlerden biri olduğunu
göstermektedir.
H7 hipotezi; adalet algısının gelir idaresine güven üzerinde pozitif bir
etkiye sahip olduğu şeklindedir. Modelin test edilmesinde bu etkiyi gösteren
standardize çözüm değerinin + 0,12 olduğu görülmüştür. Bulunan
standardize değerin pozitif yönde ve değerinin anlamlı olması, gelir
idaresine güveni belirleyen faktörlerden birisinin de adalet algısı olduğunu
ifade etmektedir. Adalet algısı faktörünün aynı zamanda aracı değişken
olması bu ilişkiyi daha da anlamlı hale getirmektedir.
H8 hipotezi; adalet algısının gelir idaresine direnç üzerinde negatif bir
etkiye sahip olduğu şeklindedir. Modelin test edilmesinde bu etkiyi gösteren
standardize çözüm değerinin – 0,30 olduğu görülmüştür. Bulunan
standardize değerin negatif yönde ve nispeten yüksek olması adalet algısının
gelir idaresine direnci belirleyen orta etkiye sahip bir faktör olduğunu ifade
etmektedir. Adalet algısı faktörünün aynı zamanda aracı değişken olması bu
ilişkiyi daha da anlamlı kılmaktadır.
H9 hipotezi; uygun çıktıların gelir idaresine güven üzerinde pozitif bir
etkiye sahip olduğu şeklindedir. Modelin test edilmesinde bu etkiyi gösteren
standardize çözüm değerinin + 0,09 olduğu görülmüştür. Bulunan
standardize değerin pozitif yönde ve değerinin anlamlı olması, gelir
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idaresine güveni belirleyen küçük etkiye sahip faktörlerden birisinin de
uygun çıktılar olduğunu göstermektedir.
H10 hipotezi; uygun çıktıların gelir idaresine direnç üzerinde negatif
bir etkiye sahip olduğu şeklindedir. Modelin test edilmesinde bu etkiyi
gösteren standardize çözüm değerinin – 0,04 olduğu görülmüştür. Bulunan
standardize değerin oldukça düşük olması nedeniyle istatistiksel olarak
anlamlı olmamasına karşılık yine de negatif yönde olması, uygun çıktıların
gelir idaresine direnci belirleyen faktörlerden biri olduğunu göstermektedir.
H11 hipotezi; teknoloji kullanımının gelir idaresine güven üzerinde
pozitif bir etkiye sahip olduğu şeklindedir. Modelin test edilmesinde bu
etkiyi gösteren standardize çözüm değerinin + 0,50 olduğu görülmüştür.
Bulunan standardize değerin pozitif yönde ve oldukça yüksek olması
teknoloji kullanımının gelir idaresine güven üzerinde büyük etkiye sahip bir
faktör olduğunu ifade etmektedir.
H12 hipotezi; kurumsal güvenin gelir idaresine direnç üzerinde negatif
bir etkiye sahip olduğu şeklindedir. Modelin test edilmesinde bu etkiyi
gösteren standardize çözüm değerinin – 0,21 olduğu görülmüştür. Bulunan
standardize değerin negatif yönde ve anlamlı olması kurumsal güvenin gelir
idaresine direnç üzerinde orta etkiye sahip bir faktör olduğunu ifade
etmektedir. Kurumsal güven faktörünün aynı zamanda aracı değişken olması
bu ilişkiyi daha da önemli hale getirmektedir.
GİDiM modelinin karşılaştırmasını temel alan betimleyici ölçüler ve
model tutarlılığını değerlendirmek için kullanılan ölçüler özet bir biçimde
Tablo 4’de verilmiştir.
Tablo 4. GİDiM için YEM Sonuçları
Yapısal İlişkiler
Mükellef Hakları  Adalet
Mükellef Hakları  Direnç
Mükellef Hakları  Güven
Danışma  Direnç
Güvenilir Muamele  Güven
Güvenilir Muamele  Direnç
Adalet  Güven
Adalet  Direnç
Uygun Çıktılar  Güven
Uygun Çıktılar  Direnç
Teknoloji Kullanımı  Güven
Güven  Direnç

Standartlaştırılmış
Yükler
0,73
1,56
0,32
-0,42
0,16
-0,02
0,12
-0,30
0,09
-0,04
0,50
-0,21

t-değeri
9,74
5,93
4,59
-7,26
5,14
-1,76
3,05
-7,35
2,67
-2,04
6,32
-4,79

Türkiye’de Mükellef Hakları Algısının Tespiti ve Geliştirilmesi
Yapısal Eşitlikler
Adalet = 0,73 x Mükellef Hakları
Güven = 0,32 x Mükellef Hakları + 0,16 x Güvenilir Muamele +
0,12 x Adalet + 0,50 x Teknoloji Kullanımı + 0,09 x Uygun
Çıktılar
Direnç = -0,42 x Danışma + -0,02 x Güvenilir Muamele + -0,30 x
Adalet + -0,04 x Uygun Çıktılar + -0,21 x Güven
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R2
0,55
0,74
0,83

“Adalet” bağımlı aracı değişkenini açıkladığı varsayılan “Mükellef
Hakları” bağımsız değişkeninin ilgili katsayıları kullanılarak elde edilen
yapısal eşitlik sonucunda çoklu belirlilik katsayısı R2 0,55 olarak
hesaplanmıştır. Böylece “Mükellef Hakları” bağımsız değişkeni “Adalet”
bağımlı aracı değişkeninin % 55’ini açıkladığı 0,05 anlam düzeyinde
belirlenmiştir.
“Güven” bağımlı aracı değişkenini açıkladığı varsayılan “Mükellef
Hakları”, “Güvenilir Muamele”, “Adalet”, “Teknoloji Kullanımı” ve
“Uygun Çıktılar” değişkenlerinin doğrudan etkileri değerlendirildiğinde, bu
değişkenlerin “Güven”in % 74’ünü açıkladığı görülmüştür. “Direnç” bağımlı
değişkeni ile “Danışma”, “Güvenilir Muamele”, “Adalet”, “Uygun Çıktılar”
ve “Güven” arasında belirtilen nedensel ilişkiler sonucunda bu değişkenlerin
“Direnç”in % 83’ünü açıkladığı belirlenmiştir.
“Mükellef Hakları” değişkenin “Direnç” üzerinde doğrudan etkisinin
anlamlı olmamasına karşılık, “Adalet” ve “Güven” değişkenleri aracılığıyla
dolaylı bir etkisinin bulunması, bu değişkenlerin tam aracı değişken
konumunda olduğunu göstermektedir. Bu nedenle “Mükellef Hakları”
alanında yapılacak bir düzenleme ve yaratılacak bir etki aynı zamanda
“Adalet”, “Güven” ve “Direnç” üzerinde etki yaratacağından, bu durum
“Mükellef Hakları”nın mükelleflerin gelir idaresine bakışını belirleyen çok
önemli bir faktör olduğunu göstermektedir.
3. Türkiye’de “Mükellef Hakları” Başlıklı Kanun Kısmı Önerisi
ve “Mükellef Hakları Bildirgesi” Tasarımı
3.1. Vergi Usul Kanunu “Mükellef Hakları” Kısım Önerisi
Türkiye’de mükellef haklarının geliştirilmesi amacıyla yapılması
gereken çalışmaların başında bu konuyla ilgili yasal düzenlemelerin
gerçekleşmesi ve böylece mükellef haklarının hukuki koruma altına alınması
gelmektedir. Bunun için ise Vergi Usul Kanunu’nda “Mükellefin Hakları”
başlıklı ayrı bir kısmın yazılması gerekmektedir.
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Vergi Usul Kanunu sistematiği içinde mükellef haklarına yer
verilmesi gereken en uygun yer Kanunun ikinci kitabıdır. Bunu yapabilmek
için ise öncelikle Kanunun ikinci kitap başlığı “MÜKELLEFİN HAKLARI
VE ÖDEVLERİ” şeklinde değiştirilmelidir. Yapılacak bu değişikliğe uygun
olarak ikinci kitabın birinci kısmı “Mükellefin Hakları” başlığını taşımalı ve
bunun altında da birinci bölüm “Genel Haklar”, ikinci bölüm ise “Özel
Haklar” olarak isimlendirilmelidir. Her bir bölümün altında da maddeler
halinde ilgili mükellef hakları açık ve anlaşılır bir şekilde düzenlenmelidir.
Dünyada mükellef hakları konusunda en iyi uygulama örnekleri
sayılan ülke düzenlemeleri dikkate alınarak, yukarıda belirtilen kanun
sistematiğine uygun olarak Vergi Usul Kanunu “Mükellef Hakları” kısım
önerisi Ek 1’deki şekilde geliştirilmiştir:
3.2. Gelir İdaresi Başkanlığı “Mükellef Hakları Bildirgesi”
Tasarımı
Türkiye’de gelir idaresi – mükellef işbirliğinin geliştirilmesi için Gelir
İdaresi Başkanlığı “Mükellef Hakları Bildirgesi”nin yeniden tasarlanmasına
ihtiyaç vardır. Yeniden tasarım yapılırken bildirgede mükellefin hak ve
ödevlerinin basit ve anlaşılır bir dilde yazılmasına, yazı puntolarının
okunması açısından kolaylık sağlamasına, sayfa düzeninin ilgi çekici ve
herkesin kolayca kavrayabileceği bir şekilde yerleştirilmesine dikkat
edilmelidir.
“Mükellef Hakları Bildirgesi” iyi uygulama örneklerinde olduğu gibi
mükellefin sahip olduğu hakları belirten ve açıklayan nitelikte olmalıdır.
Ayrıca “Mükellef Hakları Bildirgesi” bir taraftan mükellef haklarını
açıklarken, diğer taraftan mükellefin ödevlerini de hatırlatmalıdır.
Dünyada mükellef hakları konusunda en iyi uygulama örnekleri
sayılan ülkelerin mükellef hakları bildirgeleri dikkate alınarak, ülkemizde
Gelir İdaresi Başkanlığı yeni “Mükellef Hakları Bildirgesi” tasarımı önerisi
Ek 2’deki şekilde geliştirilmiştir:
Sonuç
Gelir idarelerinin mükellef odaklı anlayışla yeniden yapılandırılması
çalışmaları ile birlikte birçok ülkede mükellef haklarına yönelik
düzenlemeler hayata geçirilmiştir. Ülkelerin benimsemiş oldukları hukuk
sistemi, idari yönetim anlayışı, kültürü ve sosyo-ekonomik yapısına bağlı

Türkiye’de Mükellef Hakları Algısının Tespiti ve Geliştirilmesi

529

olarak mükellef haklarıyla ilgili bu düzenlemeler kanun, bildirge ve/veya
beratlar şeklinde yapılmıştır. Çağdaş ülkelerdeki vergi idareleri genellikle bu
hakları sistematik bir şekilde açıklamakta ve bunların kanunların güvencesi
altında olduğunu mükelleflere duyurmaktadır. Türk vergi hukukunda ise
mükellef haklarının önemli bir kısmı kanunlarda düzenlenmiş olmasına
rağmen, bu haklar sistematik bir şekilde açıklanmış değildir.
Diğer taraftan, birçok OECD ülkesinde mükellef hakları algısı ve
mükelleflerin gelir idaresine bakışını ölçmek ve izlenmesi gereken
politikaları belirlemek için ampirik çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmada
Türkiye’de ilk defa mükellef hakları algısı ve mükelleflerin gelir idaresine
güven duymaları ve/veya direnç göstermelerinin tespitine yönelik bir anket
uygulanmış ve elde edilen veriler yapısal eşitlik modellemesi yaklaşımı ile
analiz edilmiştir.
Geliştirilen yapısal eşitlik modeline Gelir İdaresine Direnç Modeli
(GİDiM) denilmiştir. GİDiM’den elde edilen sonuçlara göre mükellef
haklarına yaklaşım faktörünün doğrudan gelir idaresine güveni ve dolaylı
olarak direnci belirleme açısından en etkili faktör olduğu tespit edilmiştir.
Böylece gelir idaresi tarafından mükellef haklarının açık bir şekilde
düzenlenmesi ve bunların kanunlar tarafından korunmasının sağlanması,
mükelleflerin gelir idaresine güven duyması ve dirençlerinin azalması
açısından kullanışlı bir araç olduğu ortaya çıkmıştır. Diğer taraftan teknoloji
kullanımının da mükelleflerin gelir idaresine güven duyulmasını belirleyen
ikinci önemli faktör olduğu anlaşılmıştır.
Danışma ve bilgi verme, mükellefler açısından doğrudan gelir
idaresine direnci belirleyen orta seviyeli bir faktör olduğu tespit edilmiştir.
Uygun çıktılar ve güvenilir muamele faktörlerinin ise diğer faktörlere göre
gelir idaresine güven duyulması ve direnç gösterilmesi açısından daha az
etkili olduğu görülmüştür. Ayrıca GİDiM’de yer alan adalet ve güven
faktörlerinin aracı değişken konumunda olduğu bulunmuştur. Gelir
idaresinin mükelleflere adaletli davrandıkları algısı arttıkça, mükelleflerin
gelir idaresine olan güvenlerinin arttığı, buna bağlı olarak da gelir idaresine
olan dirençlerinin azaldığı tespit edilmiştir.
Genel olarak değerlendirildiğinde, gelir idaresine güven duyulması ve
direncin azaltılması açısından GİDiM’de yer alan faktörlerin birbirleriyle
etkileşim içinde oldukları da dikkate alınarak bunların tamamına hitap
edecek düzenlemeler ve politikaların izlenmesinde yarar vardır. Bu
politikaların başında mükellef haklarının vergi kanunlarında ayrı bir bölüm
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(set) olarak düzenlenmesi ve bunların mükellef hakları bildirgesi aracılığıyla
kamuoyuna açıklanması gelmektedir.
Türkiye’de mükellef haklarının geliştirilmesi ve OECD ülkeleri
seviyesine çıkarılması amacıyla Vergi Usul Kanunu’nda “Mükellefin
Hakları” başlıklı ayrı bir kısım yazılarak bu konuyla ilgili yasal
düzenlemelerin yapılması ve böylece mükellef haklarının hukuki koruma
altına alınması gerekmektedir. Bunun için Vergi Usul Kanunu’nun ikinci
kitap başlığı “MÜKELLEFİN HAKLARI VE ÖDEVLERİ” şeklinde
değiştirilmeli ve bunun birinci kısmında “Mükellefin Hakları” başlığı altında
bu konuyla ilgili düzenlemeler yapılmalıdır. Söz konusu düzenlemeler
Dünyadaki en iyi uygulama örnekleri dikkate alınarak, “Genel Haklar” ve
“Özel Haklar” bölüm başlıkları altında kanun yazım tekniği ve
kodifikasyonuna uygun bir şekilde kaleme alınmalıdır.
Diğer taraftan ülkemizde gelir idaresi – mükellef işbirliğinin
geliştirilmesi için Gelir İdaresi Başkanlığı “Mükellef Hakları Bildirgesi”nin
de yeniden tasarlanmasına ihtiyaç vardır. Yeniden tasarım yapılırken
bildirgede mükellefin hak ve ödevlerinin basit ve anlaşılır bir dilde
yazılmasına, yazı puntolarının okunması açısından kolaylık sağlamasına,
sayfa dizaynının ilgi çekici ve herkesin kolayca kavrayabileceği bir şekilde
oluşturulmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca “Mükellef Hakları Bildirgesi” bir
taraftan mükellef haklarını açıklarken, diğer taraftan mükellefin ödevlerini
de hatırlatmalıdır.
Nihayetinde mükellef hakları konusunda yapılan düzenlemelerin
benimsenmesi ve geniş kitlelere ulaşması için; bir dizi eğitim seminerleri,
bilimsel toplantılar ve medya aracılığıyla bunların etkin bir şekilde tanıtımı
yapılmalıdır. Bu önerilerin hayata geçirilmesi ile ülkemizde mükellef hakları
alanında sistematik, kapsamlı ve kurumsal bir koruma mekanizması elde
edilmiş olacaktır. Böylece, hem gelir idaresinin vergilendirme işlemini
hukuka uygun bir zeminde yürütmesi sağlanacak, hem de mükellefler ciddi
bir koruma güvencesine sahip olacaklarından, onların gelir idaresine
dirençleri azalacak ve vergiye gönüllü uyumları artacaktır.
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EKLER:

EK 1: Vergi Usul Kanunu “Mükellefin Hakları” Kısım Önerisi
İKİNCİ KİTAP
İDARİ ÇÖZÜM YOLLARI
MÜKELLEFİN HAKLARI VE
SIRASINDAKİ HAKLAR
ÖDEVLERİ
A. Uzlaşma
Madde XXX.
BİRİNCİ KISIM
B. Hataların Düzeltilmesi
MÜKELLEFİN HAKLARI
Madde XXX.
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HAKLAR

TAHSİL SIRASINDAKİ
HAKLAR
A. Mahsup ve Takas
Adil ve Saygılı Hizmet Alma Hakkı Madde XXX.
Madde XXX.
B. Cezalarda İndirim
Bİlgilendirilme ve Yardım Alma Madde XXX.
Hakkı
C. Tecil
Madde XXX.
Madde XXX.
Başvuru Hakkı
D. Terkin
Madde XXX.
Madde XXX.
Bilgilerin ve Özel Hayatın Gizliliği E. Tahsil Zamanaşımı
Hakkı
Madde XXX.
Madde XXX.
Belirlilik Hakkı
VERGİ YARGILAMASI
Madde XXX.
SIRASINDAKİ HAKLAR
Temsilci Kullanma Hakkı
A. Adil Yargılanma
Madde XXX.
Madde XXX.
Vergi
Yükümlülüğünü B. Duruşma
Kolaylaştırma Hakkı
Madde XXX.
Madde XXX.
C. Delil Serbestisi
Madde XXX.
İKİNCİ BÖLÜM
D. Yürütmenin Durdurulması
ÖZEL HAKLAR
Madde XXX.
E. Adli Yardım
VERGİLENDİRME
Madde XXX.
SIRASINDAKİ HAKLAR
F. Avukat Bulundurma
A. Pişmanlık ve Islah
Madde XXX.
Madde XXX.
B. İtiraz Kayıtlı Beyan
VERGİ DENETİMİ
Madde XXX.
SIRASINDAKİ HAKLAR

Türkiye’de Mükellef Hakları Algısının Tespiti ve Geliştirilmesi

C. Tarh Zamanaşımı
Madde XXX.
D. Ceza Kesme Zamanaşımı
Madde XXX.
E. Ceza Kesilmesinin Engellenmesi
Madde XXX.
F. Süre Verilmesi
Madde XXX.
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A. Denetim Usulü
Madde XXX.
B. Defter, Belge ve Kayıt Düzeni
Madde XXX.

EK 2: Gelir İdaresi Başkanlığı Yeni “Mükellef Hakları Bildirgesi”
Tasarımı Önerisi

MÜKELLEF HAKLARI BİLDİRGESİ
MÜKELLEF OLARAK HAKLARINIZ
1. Haklarınızın Korunması
2. Adil ve Saygılı Davranılması
3. Güvenilir Bilgi ve Yardım Sunulması
4. İtiraz ve Dava Hakkınıza Saygı Duyulması
5. Bilgilerinizin Korunması ve Gizliliğinize Saygı Duyulması
6. Temsilcinizin Kabul Edilmesi
7. Vergi Yükümlülüğünüzün Kolaylaştırılması
8. Vergilendirme Sırasındaki Haklarınız
9. İdari Çözüm Yolları Sırasındaki Haklarınız
10. Tahsil Sırasındaki Haklarınız
11. Vergi Yargılaması Sırasındaki Haklarınız
12. Vergi Denetimi Sırasındaki Haklarınız
MÜKELLEF OLARAK ÖDEVLERİNİZ
1. Dürüst Olmak
2. Ödevlerinize Özen Göstermek
3. Bilgi ve Beyanları Günü Gününe Vermek
4. Vergi Borçlarınızı Günü Gününe Ödemek
5. Defter, Belge ve Kayıtları Saklamak
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VII. OTURUM

TÜRKİYE’DE ÇOCUK YOKSULLUĞUYLA MÜCADELEDE
BELEDİYELERİN KAMU POLİTİKASI UYGULAMA DÜZEYİ
Prof. Dr. Hakkı Hakan YILMAZ*
Dilara TUNCA**
Elvan ÜNAL***
Özet
Bu çalışma, Türkiye’de çocuk yoksulluğuyla mücadelede belediyelerin
rolünü incelemektedir. Çalışma kapsamında yapılan yoksulluk analizlerinde,
sayısallaştırılabilir olması sebebiyle hem bölgesel hem de uluslararası düzeyde
karşılaştırmalara olanak veren parasal yoksulluk tanımı temel alınmış ve
EUROSTAT ve OECD tarafından da kullanılan, eşdeğer fert gelir medyanının
%60’ı yoksulluk sınırı olarak belirlenmiştir. Belediyelerin yoksullukla mücadeleye
yönelik program ve hedefleri ilgili yasal mevzuata ve stratejik planlara referansla ve
seçilmiş örnekler ışığında değerlendirilmiştir. Çalışma, belediyelerin yoksullukla,
özellikle çocuk yoksulluğuyla mücadelede yeterince rol almadığını ve kamunun
yoksulluk algısının yoksulluğun döngüsel olmasını engelleyecek politikaları
uygulamaya koymaktan ziyade yoksulluğu idare etmeye yönelik olduğunu ortaya
koymuştur.
Anahtar kelimeler: mali yerelleşme, çocuk yoksulluğu, sosyal politikalar ve
belediyeler, Türkiye

Abstract
This study investigates the role of municipalities in tackling child poverty in
Turkey. The poverty analyses carried out in the study are based on the monetary
poverty definition for the purposes of quantification, and regional and international
comparability. The 60% of the median equivalent individual income is accepted as
the poverty line following from the OECD and EUROSTAT. Municipal programs
*
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and target for tackling poverty are analyzed with reference to the relevant legislation
and strategic plans, in the light of selected cases. The study reveals that
municipalities are not sufficiently involved in the public sector’s anti-poverty
efforts, that the poverty perception of public policies in Turkey lacks a framework to
overcome cyclical poverty but rather aims to manage poverty.
Keywords: fiscal decentralization, child poverty, social policy and
municipalities, Turkey

Giriş
Yoksulluğun en geniş tanımı, Sen (1987) tarafından refah iktisadına
kazandırılmış olan yapabilirlik (capability) kavramı çerçevesinde, kişilerin
temel imkânlara sahip olamaması biçiminde yapılabilir. Çocuk yoksulluğu
ise bağımlılık ve kırılganlık nedenleriyle özellikle kamu transferleri öncesi
yetişkin yoksulluğundan çok daha yüksek düzeyde çıkmaktadır. Çocuklar bir
ülkenin geleceğe ilişkin olarak beşeri sermaye içinde potansiyel olarak en
önemli varlıklarıdır. Bu çerçevede, kamusal politikalarla geliştirilecek olan
çocuk odaklı programlar sosyal koruma bağlamında yoksullukla ve eğitimde
fırsat eşitsizliği ile mücadele yanında ülkenin ekonomik ve sosyal varlık
düzeyinin gelişmesine önemli katkılarda bulunacaktır. Öte yandan, çocuk
yoksulluğunun döngüsel hale gelme ve yoksulluğa maruz kalan çocukların
yetişkin olarak da yoksullukla karşı karşıya kalma ihtimallerinin yüksek
olması çocuk yoksulluğunu önemli bir politika alanı olarak ortaya çıkmasını
gerektirmiştir (Ridge, 2002). Bu faktörler dikkate alındığında, kamusal
müdahale perspektifinde etkin bir şekilde uygulanacak bu programlar sosyal
uyum ve sosyal barışla birlikte çok yönlü bir perspektifte ekonomik
kalkınmayı da güçlendirecektir.
Türkiye’de yerel yönetimler, 5393 sayılı Belediye Yasası ve 5126
sayılı Büyükşehir Yasası uyarınca sosyal hizmet ve yardımlar ile eğitim
kurumlarına yönelik destek sunma görev ve sorumluluğuna sahiptir. Bu
bağlamda, belediyelerin çocuk yoksulluğuyla mücadelede etkin rol
alabilecekleri ortaya çıkmaktadır. Belediyeler, kadın ve çocuk sığınma ve
koruma evleri açmak, öğrencilere okul önlüğü, kırtasiye gereçleri ve burs
dağıtmak, gıda yardımı, tek seferlik ihtiyaç yardımları, sosyal market ve
nakit kart uygulamaları gibi politikalarla çocuk yoksulluğuyla mücadeleye
doğrudan veya dolaylı destek verebilmektedir. Çalışma kapsamında, seçilmiş
belediye örnekleri üzerinden söz konusu programların düzeyi ve yaygınlığı
incelenmektedir.
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Bu çalışma kapsamında Türkiye’de yoksulluk tanımı ve ölçümü TÜİK
tarafından geliştirilen ve kullanılan yoksulluk sınırı yöntemlerine göre
yoksulluk oranları ve düzeyi yetişkinler ve çocuklar için ele alınacaktır.
Genel yoksulluk ve çocuk yoksulluğunun farklı yöntemlerle ölçümü
sonrasında,
yoksulluğun belirleyicilerinden
hareketle Türkiye’de
belediyelerin rol ve sorumlulukları çerçevesinde çocuk yoksulluğuna ilişkin
olarak uyguladıkları plan, program öncelikleri ile bütçe faaliyetleri seçilmiş
belediyeler bazında incelenecektir. Belediyelerin program öncelikleri ile
çocuk yoksulluğu seviyeleri arasındaki ilişki, bütçe faaliyetlerinin
yoksullukla mücadeleye ne düzeyde destek sağladıkları ve bunların sonuçları
tebliğ kapsamında değerlendirilecektir.
Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, yoksulluk ve
çocuk yoksulluğuna ilişkin teorik çerçeve, literatürdeki farklı yaklaşımlar
ışığında ortaya konmaktadır. Bu bağlamda, genel yoksulluk ve çocuk
yoksulluğu ayrımı, yoksulluğun ölçümü konusu ve çalışmanın yöntemi ve
sınırlılıkları açıklanmaktadır. İkinci bölümde, çalışma kapsamında elde
edilen veriler ışığında Türkiye’de genel yoksulluk ve çocuk yoksulluğunun
görünümü resmedilmektedir. Türkiye’de uygulanmakta olan yoksullukla
mücadele politikalarının değerlendirildiği üçüncü bölümde çocuk
yoksulluğuna ilişkin kamu sosyal politikaları ile yasal sorumluluk ve rol
paylaşımı ve mali boyut belediyelerin rol ve uygulamalarının analizi
yapılmaktadır. Bu bölümde ayrıca farklı ülke örnekleriyle karşılaştırmalı
olarak Türkiye’de yoksullukla mücadele ve sosyal koruma harcamaları
incelenmektedir.
1. Teorik Çerçeve: Yoksulluk ve Çocuk Yoksulluğu
1.1 Yoksulluk ve Çocuk Yoksulluğu
Yoksulluk en temel anlamıyla temel yaşamsal gereksinimleri
karşılayamama veya belirli bir yaşam standardına erişememe durumudur. Bu
ihtiyaçların neler olduğu ve dayanak alınacak yaşam standardının ne olduğu
konusundaki farklı yaklaşım ve kabuller ise literatürde pek çok yoksulluk
tanımlamasının ortaya çıkmasına yol açmıştır.
Yoksullukla ilgili en kapsamlı yaklaşım Amartya Sen tarafından
yapabilirlik kavramı çerçevesinde ortaya konmuştur. Sen, yaklaşımın kilit
noktası olan yapabilirlik kavramını bireyin yapmak veya olmak istediği
şeylere ulaşmakta kullanacağı erişilebilir olanaklar olarak tanımlar (Sen,
1992, 1999). Bireylerin bu fırsatlardan yoksun olması, yani
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yapabilirliklerinin toplumun diğer fertlerinkinden düşük olmasını ise
yoksulluk olarak değerlendirir. Bu bağlamda yoksulluk sadece belirli bir
gelir seviyesinin altında yaşamak zorunda olma durumu değil, gelir dışında
eğitim, sağlık ve sosyalleşme imkânlarına erişim gibi pek çok etmenle
belirlenen bir yoksunluk halidir.
Temelleri Sen tarafından çizilen ve Birleşmiş Milletler gibi
uluslararası kuruluşlar tarafından da benimsenen bu kuramsal yaklaşım,
aslen refah temelli ve ihtiyaç temelli kuramsal yaklaşımlara alternatif olarak
ortaya çıkmıştır (Asselin ve Dauphin, 2001). Bu yaklaşımlardan refah okulu
yoksulluğu yaşam standartları, fayda ve iyi olma hali ile ilişkilendirirken,
ihtiyaç temelli yaklaşım yoksulluğu insanların geneli için temel ihtiyaç
olduğu kabul edilen mal ve hizmetlerin eksikliği veya yokluğuyla
ilişkilendirmektedir.
Yoksulluk çalışmalarının özellikle son dönemde çocuk yoksulluğunu
odağa aldığı görülmektedir. Çocuk yoksulluğunun genel yoksulluktan ayrı
olarak ele alınmasının pek çok sebebi vardır. Öncelikle, son dönemde ayrı
ayrı devletlerin yoksulluğu azaltma konusunda kaydettikleri aşamaya
rağmen benzer bir başarının çocuk yoksulluğu konusunda sağlanamaması,
çocuk yoksulluğunun genel yoksulluktan ayrı olarak ve farklı yöntemlerle
ele alınması gerektiği kabulünü doğurmuştur (Dayıoğlu, 2007). Bu bağlamda
çocuk yoksulluğunun farklı dinamikleri ve belirleyicileri olan ayrı bir sorun
alanı olarak dikkate alınması söz konusu olabilmiştir.
Çocuk yoksulluğunun dinamikleri ve etkisinin derinliği genel
yoksulluktan daha farklıdır. Öncelikle, çocuklar ihtiyaçlarını kendi başlarına
karşılayamadıkları ve bu süreçte hanedeki veya toplumdaki yetişkinlere
bağımlı oldukları için daha yüksek yoksulluk riski ile karşı karşıyadır
(Roelen & Gassmann, 2008). Ayrıca çocuklar hem ihtiyaçları, hem de
kırılganlıkları bakımından toplumun genelinden ayrışmaktadır. Çocukların
ihtiyaçlarının genel bağlamda yetişkinlerden, özelde ise hanenin diğer
fertlerinden farklı olabilmektedir (Ben-Arieh, 2000; Vleminckx ve
Smeeding, 2000; Roelen & Gassmann, 2008). Bazı durumlarda ise hanenin
diğer üyelerinin ihtiyaçları ile çelişebileceğini söylemek mümkündür (BenArieh, 2000: 238).
Özellikle yoksullukla mücadeleye yönelik politikaların tasarımı için
önem arz eden bir diğer konu da çocuk yoksulluğunun döngüsel hale gelme
ve yoksulluğa maruz kalan çocukların yetişkin olarak da yoksullukla karşı
karşıya kalma ihtimallerinin yüksek olmasıdır (Ridge, 2002). Yoksulluk
literatüründe genel olarak kabul gören bu olgu, yoksulluğun uzun vadede
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şiddetini artıran bir kısır döngü haline gelmesine engel olmak için çocuk
yoksulluğu ile mücadeleye özel bir önem verilmesi gerektiğine dikkat
çekmektedir. Bu yaklaşım, çocuk yoksulluğunun yalnızca doğrudan
çocukların hayatına olan etkilerine değil, aynı zamanda uzun vadede çocuk
yoksulluğunun toplumun geneline ekonomik ve sosyal maliyetine de
odaklanmaktadır.
Özetle, yoksulluk, çocuklara fiziksel ve ruhsal anlamda kalıcı zararlar
verebilmekte, çevrelerini olumsuz yönde değiştirebilmekte ve kendilerini
gerçekleştirmelerini ve ileride ailelerinde ve toplamda oynayacakları rolleri
yerine getirmelerini engelleyebilmektedir. UNICEF’e göre “yoksullukla
mücadele çocuk ile başlar” (UNICEF, 2000). Takip eden alt bölümde,
yoksulluğun ölçümüne ilişkin literatür ışığında çalışmanın yöntemi
açıklanmaktadır.
1.2. Yoksulluk ve Çocuk Yoksulluğunun Ölçümü: Yöntem ve
Çalışmanın Veri ve Sınırlılıkları
1.2.1 Çalışmanın Kullandığı Ölçüm Yöntemi
Yoksulluğun ölçülmesinde kullanılan en yaygın ölçüm hanehalkı
geliri ve tüketimi üzerinde yapılan hesaplamalardır. Yoksulluk hesapları
hanehalkı ve geliri üzerinden bir yoksulluk sınırı varsayımına dayanır. Bir
ferdin yoksul olması demek bu sınırın altında olması anlamına gelmektedir.
Haneler veya fertler farklı yöntemlerle hesaplanan gelir düzeyine göre
yoksulluk sınırını gösteren seviyenin üzerinde yer alıyorlarsa yoksul
sayılmamaktadırlar.
Çocuk ölümleri, yaşam beklentisi, beslenme kalitesi, barınma
koşulları ve okullaşma oranı gibi parasal olmayan başka göstergeler de
olmakla beraber “nesnel” ölçüt olarak bunlar kullanılmaktadır. Genellikle
hanehalkı geliri veya tüketimi birey sayısına bölünerek kişi başına gelir veya
tüketim hesaplanmaktadır. Burada hanedeki bireylerin geliri veya tüketim
mallarını eşit olarak bölüştükleri varsayılmaktadır (Yılmaz ve ark 2011).
Yoksulluk sınırını aşağıda özetlendiği şekilde farklı şekillerde
belirlemek mümkün olmakla birlikte uygulamada bu sınırın ülke içinde
yaşanılan bölgelere göre farklılaşması veya yaşanılan ülkenin refah seviyesi
ve yaşam koşullarına göre değişebilmektedir. Bu kapsamda yapılan
tartışmalarda genellikle Dünya Bankası dahil olmak üzere yapılan yoksulluk
çalışmalarında Ravallion (1992) temel alınmaktadır. Buna göre yoksulluk
mutlak yoksulluk, göreli yoksulluk, öznel yoksulluk ve ikili yoksulluk olmak
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üzere dört ana başlık altında toplanmaktadır. Mutlak yoksulluk (Absolute
Poverty) hanenin veya bireyin temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli
olan mal ve hizmetler olarak tanımlanan belli bir tüketim düzeyine karşılık
gelirken, göreli yoksulluk sınırı (Relative Poverty) ise yoksulluğun bir
ülkedeki gelir düzeyi ve dağılımı ile ilişkisinden hareketle ortalama ya da
medyan gelirin belirli bir yüzdesi alınmak suretiyle belirlenmektedir.
Yoksulluk bir toplumda aynı zamanda öznel bir değer yargısı olduğundan
öznel yoksulluk sınırı (Subjective Poverty Line) toplumsal algılama
çerçevesinde minimum gelir düzeyinin belirlenmesine yönelik anketler
yoluyla hesaplanmaktadır. İkili yoksulluk sınırı (Dual Poverty Line)
yaklaşımı ise farklı dönemlerde farklı birden fazla yoksulluk sınırı tanımı ile
yoksulluk eşiği belirlenmekte ve ölçülmeye çalışılmaktadır.
TÜİK (2008) yoksulluğu dar anlamda açlıktan ölme ve barınacak yeri
olmama, geniş anlamda ise yaşamını devam ettirmeye yetecek düzeyde gıda,
giyim ve barınma imkânlarına sahip olduğu halde bu imkânlara erişim
konusunda toplumun genelinden geride olma durumuyla açıklar. TÜİK fert
yoksulluğunu mutlak yoksulluk, göreli yoksulluk ve satın alma gücü
paritesine göre günlük kişi başına 1 $’dan başlayan tüketim düzeyine göre üç
yöntem kullanılmak suretiyle hesaplamaktadır.
Çok boyutlu yoksulluk hesaplamaları ise gelir ve tüketim bazlı
tanımlamaların yanı sıra yaşam standartları ve sosyal çevreye ilişkin
faktörleri de dikkate alırlar. Pek çok çalışmanın ortak olarak değerlendirdiği
faktörler arasında temiz içme suyu, altyapı kolaylıkları, sağlık, barınak ve
eğitim imkanlarına erişim gibi etmenler yer almaktadır (Ridge, 2002;
Gordon ve ark., 2003). Yoksulluk alanında İnsani Gelişmişlik Endeksi ve
Binyıl Kalkınma Hedefleri gibi pek çok çalışma yapan Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programı (UNDP) da yoksulluğu tanımlarken Sen’in çizdiğine
benzer bir çerçeve kullanmaktadır. UNDP, yoksulluğun sadece belirli bir
gelir veya tüketim seviyesine erişememe durumu olmadığını; eğitim, sağlık
ve temiz içme suyuna erişim veya siyasi süreçlere dahil olma ve konuşma
özgürlüğü gibi konuların da yoksulluğu incelerken dikkate alınması
gerektiğini ifade etmektedir.
Bu çalışma kapsamında yoksulluk TUİK hanehalkı bütçe anketleri ile
gelir ve yaşam koşulları anketlerinden yararlanılmak üzere göreli yoksulluk
üzerinden ölçülmeye çalışılmıştır. Benimsenen yaklaşıma ve ölçüm
yöntemine göre elde edilen yoksulluk oranları da değişiklik göstermektedir.
Hangi yöntemin seçileceği ise çalışmanın amacına göre değişmektedir. Bu
çalışmada, sayısallaştırılabilir olması sebebiyle hem bölgesel hem de
uluslararası düzeyde karşılaştırmalara olanak veren parasal yoksulluk tanımı
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temel alınmıştır. Bu bağlamda, çalışma kapsamında EUROSTAT ve OECD
tarafından da kullanılan, eşdeğer fert gelir medyanının %60’ı yoksulluk
sınırı olarak belirlenmiş ve bu sınırın altında kalan hane ve fertler yoksul
olarak kabul edilmiştir.
Bu hesaplama yönteminde hanehalkı reisi 1 kişi, 14 yaş üzerindeki
fertler 0,5 kişi, 14 yaş ve altındakiler 0,3 kişi olarak ağırlıklandırılan
EUROSTAT ölçeği kullanılmaktadır. Böylece göreli yoksulluk yöntemine,
hanehalkı büyüklüğü ve kompozisyonunun etkisi de dahil edilmektedir.
Eşdeğer Fert Başına Gelirin hesaplanması
çerçevesinde gerçekleştirilmiştir (EUROSTAT ölçeği);

Yi 

aşağıdaki

formül

Ri
(1 0,5 N y  0,3 N ç )

Burada, Yi: eşdeğer fert başına gelir, Ri: Hanehalkı kullanılabilir
geliri, Ny: Hanehalkı reisi hariç 14 yaş üzerindeki fert sayısı, Nç: 14 yaş ve
altındaki fert sayısını ifade etmektedir
Çalışma kapsamında hanehalkı bütçe anketi ve gelir ve yaşam
koşulları araştırmalarının veri setleri kullanılarak yapılan analizlerin yanı
sıra, NUTS 2 düzeyinde çocuk yoksulluğu oranlarına göre seçilmiş 11
belediyenin, mevcut son stratejik planlarında yer alan sektör, amaç, hedef,
faaliyet ve strateji düzeyinde doğrudan çocuk yoksulluğu ile mücadele
politikasına yönelik ifadeleri değerlendirilmiştir.
Yine çalışma kapsamında çocuklar için yoksulluk çizgisinden
uzaklaşmayı da gösteren yoksulluk açığı da (poverty gap) hesaplanmıştır.
Yoksulluk açığı, bize bir kişinin hesaplanan yoksulluk sınırı ile geliri
arasındaki farkı vermektedir. Başka bir ifadeyle yoksulluk açığı yoksulluk
sınırı altındaki kişilere ne düzeyde bir gelir transferi yapılırsa bu kişilerin
yoksulluk sınırın üstüne çıkacağını göstermesi açısından önem taşımaktadır.
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1.2.2 Araştırmanın Verileri ve Sınırlılıklar
Çalışmada TÜİK 1994, 2002-2012 yılları Hanehalkı Bütçe Anketi
ham verileri ile 2006-2013 Gelir ve Yaşam Koşulları Anketi ham verileri
kullanılmıştır. Yine çalışma kapsamında TUİK göreli yoksulluk hesaplama
sonuçları da çocuk yoksulluğuna ilişkin verilerle birlikte değerlendirme ve
analiz kısmında dikkate alınmıştır. Çalışmada karşılaşılan en büyük sınırlılık
farklı zamanlarda uygulanan anketlerde farklı değişkenlerin sorgulanmış
olması olarak karşımıza çıkmıştır. Bu kapsamda hanehalkı tüketim
harcamaları anketlerinin veri tabanları yukarıdaki araştırma neticesi
standartlaştırılarak tek bir veri tabanı haline getirilmiştir.
Anketler yapılırken yaş sorusu 1994, 2002-2005 yılları için tek yaşlar
itibarıyla, 2006-2008 yılları için ise yaş grupları itibarıyla sorulmuştur. 20062013 yılları için 15-19 yaş grubu verildiği için 18 ve altı yaşı almaya yönelik
ayıklama yapmak mümkün olmamıştır. Önceki yıllarla karşılaştırmalı analiz
yapabilmek için, çocuk yaş üst sınırı olan 18 yaşı da içine alan bir
gruplandırma yapılmıştır.
Araştırmanın bir başka sınırlılığı ise TÜİK tarafından yapılan
hanehalkı tüketici harcamaları anketlerinin tamamında NUTS coğrafi bölge
standardizasyonuna göre veri üretilmemesidir. Sadece 2003 çalışmasında
NUTS bölge sınıflaması kullanılmış 1994 çalışmasında 7 coğrafi bölge
kullanılmış Bu nedenle 1994 yılı için 7 coğrafi bölge, 2003 yılı için ise
NUTS bölgeleri ayrımında analizler yapılabilmiştir. Çocuk yoksulluğu
trendinin ortaya konması için yapılan analizlerde sadece kır-kent ayırımı
kullanılmıştır.
2. Türkiye’de Yoksulluk ve Çocuk Yoksulluğu
TÜİK ve Yılmaz ve ark. (2011) çalışmasının verileri çerçevesinde
Eşdeğer Fert Ölçeğine göre medyanın % 60’ı alınarak yapılan hesaplamalar
sonucunda Türkiye’de genel yoksulluk oranı 2002-2013 arasında % 22,3 ile
% 25,8 arasında değişmiştir. Toplam yoksul fert sayısı ise bu dönemde
ortalama olarak 16,75 milyon kişi seviyesinde olmuştur.
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Tablo 1 Genel Yoksulluk Oranı (2002-2013, %)
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Yoksul
Fert Sayısı 16.583 16.195 18.154 18.046 16.932 15.589 16.381 16.806 16.746 16.390 16.602 16.578
(Bin kişi)
Yoksulluk
Or. (%)

24,2

23,4

25,8

25,2

25,0

22,8

23,7

23,8

23,5

22,6

22,6

22,3

Kaynak: 2002-2005 Yılmaz ve ark (2011), 2006-2013 TÜİK

İncelenen dönem boyunca Türkiye’de yoksulluk 3,5 puanlık bir bant
içinde değişmiş olmakla birlikte yoksullu sayısı dönem içinde 18 milyon
kişiye kadar ulaşmıştır. Yoksul sayısının yanında yoksulluk sınırına yakın
olan fert sayısının çokluğu aslında farklı yöntemler de uygulansa yoksulluk
sınırına yakın olan kırılgan nüfusu göstermesi açısından önem taşımaktadır.
2005-2006 yılları arasındaki farklılığın bir kısmı farklı bir veri seti
kullanılmış olmasından kaynaklanmakla birlikte eğilimi değiştirmemektedir.
Grafik 1 Yoksul Fert Sayısı ve Yoksulluk Oranlarının Gelişimi (2002-2013; %)
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Kaynak: 2002-2005 Yılmaz ve ark (2011), 2006-2013 TÜİK

Yukarıdaki grafikte de görüldüğü üzere, Türkiye’de yoksulluk
özellikle 2008 yılında kaydedilen düşüşe rağmen, 2002 yılındaki seviyesinin
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çok altına düşememiştir. 2002 yılında %23,4 seviyesinde seyreden yoksulluk
oranı 2012 yılına gelindiğinde %22,3 seviyesinde gerçekleşmiştir. Burada,
2001 krizini takiben yoksulluk oranlarında gözlenen görece keskin
yükselişin etkileri dikkat çekmektedir.
Aynı dönem içerisinde çocuk yoksulluğunun gelişimine bakıldığında,
çocuk yoksulluk oranın 2002 yılındaki % 30,9 seviyesinden 2013 yılında %
31,4 seviyesine çıktığı görülmektedir. İncelenen dönemde çocuk yoksulluğu
oranı %30’lar seviyesinde katılaşmış olduğu ve % 35’ler seviyesine kadar
çıktığı ortaya çıkmaktadır. Buna göre, Türkiye’de yaşayan her 3 çocuktan
biri yoksuldur.
Tablo 2 Çocuk Yoksulluğu Oranı (2002-2013, %)
2002

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Yoksul
Çocuk Sayısı
(Bin kişi)

8.262 8.273 9.269 9.087 8.906 7.881 8.461 8.796 8.789 8.643 8.844 8.748

Yoksul
Çocuk Oranı
(%)

30,9

30,7

34,5

33,6

31,7

31,7

33,9

34,3

33,8

32,3

32,8

31,4

Kaynak: 2002-2008 Yılmaz ve ark, 2009-2013 TUİK ham verilerinden çalışma kapsamında
hesaplama

Analizin ortaya koyduğu bir başka çarpıcı sonuç ise, çocuk
yoksulluğuyla mücadelede incelenen dönem içerisinde belirgin ve kalıcı bir
ilerleme kaydedilememiş olması ve çocuk yoksulluk oranlarındaki
değişimlerin daha keskin olmasıdır. Aşağıdaki grafikte de görüldüğü üzere,
çocuk yoksulluğu oranları dönem boyunca dalgalı bir seyir izlemiş,
kaydedilen düşüşler birkaç yıllık periyotların ardından tekrar yükselme
eğilimine girmiştir. Bu durum, çocuk yoksulluğuyla mücadele konusunda
daha sistematik ve orta vadeli politikalara olan ihtiyacı ortaya koymaktadır.
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Grafik 2 Yoksul Çocuk Sayısı ve Yoksulluk Oranlarının Gelişimi
(2002-2013, %)
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Kaynak: Yılmaz ve ark. (2011), TÜİK

Yoksul çocuk oranın her bir yıl için genel yoksulluk oranından çok
daha yüksek seyrettiği dikkat çekmektedir. İncelenen dönemde yoksulluk
ortalaması % 23,7 iken ortalama çocuk yoksulluğu % 32,6 seviyesinde
gerçekleşmiştir. Örneğin, 2012 yılında Türkiye’de yoksulluk oranı %22,3,
çocuk yoksulluğu oranı ise %31,4 olarak gerçekleşmiştir. Yıllar içerisinde
oranların değişimine bakıldığında da benzer bir durum ortaya çıkmaktadır.
Genel yoksulluğun 2 puandan fazla bir düşüşle %22,8 seviyesine gerilediği
2006-2007 döneminde ise çocuk yoksulluğu oranı sabit kalmıştır. Bu
sonuçlar aşağıdaki grafikte özetlenmektedir.
Grafik 3 Türkiye’de Yoksulluk ve Çocuk Yoksulluğu (2002-2013, %)

Kaynak: Yılmaz ve ark. (2011), TÜİK
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Rakamların ortaya koyduğu üzere, Türkiye’de çocuk yoksulluğu,
diğer dünya örneklerinde olduğu gibi, genel yoksulluktan daha ciddi ve
yaygın bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Yine genel yoksulluktan farklı
olarak, çocuk yoksulluğu oranlarındaki değişimin daha keskin olduğu ve
kaydedilen ilerlemenin kalıcı olmadığı görülmektedir.
Yoksulluk açığı kavramı, yoksul olan kesimin yoksulluk sınırının ne
kadar altında olduğunu, bir başka deyişle yoksulluğun derinliğini göstermesi
açısından yoksulluk analizlerinde önem arz etmektedir. Aşağıdaki grafikte
2003-2008 dönemi arasında Türkiye’de çocukların yoksulluk açığı oranları
verilmiştir. Buna göre, 0-19 yaş grubundaki çocukların yoksulluk açığı oranı
2003 yılında % 34 iken bu oran 2007 yılında % 37,9’a çıkmış, 2008 yılında
ise % 35,8’e düşmüştür.
Grafik 4 Çocuklarda Yoksulluk Açığı Oranları (2002-2008, %)

Kaynak: Yılmaz ve ark. (2011)

Yoksul çocuk sayısı ve yoksul açığı oranları dikkate alındığında, 0-19
yaş grubundaki çocukların eşdeğer fert yoksulluğu üst sınırına taşınabilmesi
için 2008 yılı verilerine göre 13,2 milyar TL (GSYİH’ya oran olarak 1,39)
düzeyinde bir sosyal transferin bu yaş grubuna transfer edilmiş olması
gerektiğini göstermektedir.
2008 yılında çocuk yoksulluk açığını kapatma için yapılacak olan
sosyal transferin toplam genel yönetim harcamalarına oranı % 4, bütçe faiz
dışı giderlerine oranı ise % 7,5 oranında çıkmaktadır. Kamu sosyal
harcamalarına oranı % 9, çocuğa yönelik olarak yapılan sosyal harcamalara
oranı ise % 38 düzeyinde çıkmaktadır. Mevcut durumda çocuklara yapılan
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sosyal harcamalar % 40 oranında, bütçe faiz dışı harcamalar ise ortalama %
7-8 oranında artırılırsa çocuk yoksulluk açığı sıfıra inmektedir (Yılmaz ve
ark., 2011).
3. Çocuk Yoksulluğuyla Mücadele Kamu Sosyal Politikaları, Ülke
Örnekleri ve Seçilmiş Belediye Uygulamaları
3.1 Çocuk Yoksulluğuyla Mücadelede Kamu Sosyal Politikaları ve
Kurumlar
Çocuk yoksulluğuyla mücadele çok sektörlü tematik bir konu olarak
ele alınmalıdır. Türkiye’de eğitim, sağlık ve sosyal korumayı da içerecek
şekilde geniş anlamda çocuk yoksulluğuyla mücadele konusunda görev ve
sorumluluğu olan kurumlar; Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakıfları, Sosyal Güvenlik Kurumu, Belediye ve İl Özel
İdarelerdir. Doğrudan çocuk yoksulluğu teması kapsamında sosyal koruma
politikalarını uygulayan kurumlar ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,
Çalışma Bakanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Sosyal
Güvenlik Kurumu, Belediye ve İl Özel İdareleri şeklinde sayılabilir.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Türkiye’de kamu sosyal
politikalarının temel uygulayıcısıdır. Bakanlık’ın çocuk yoksulluğuyla
mücadeleye yönelik programları temel olarak Aile Yardımları, Eğitim
Yardımları ve Sağlık Yardımları başlıkları altında toplanmıştır. Hanelere
aktarılan ayni yiyecek, barınma ve kömür yardımları çocuk yoksulluğuyla
dolaylı yoldan mücadele eden sosyal yardım unsurlarıdır. Eğitim alanında en
önemli yardım bileşeni yoksul ailelerde çocukların eğitime devam etmesi
koşuluna bağlanmış olan Şartlı Nakit Transferidir (İlköğretim erkek öğrenci
için aylık 30 TL, kız öğrenci için aylık 35 TL, ortaöğretim erkek öğrenci için
aylık 45TL, kız öğrenci için aylık 55 TL). Bunun yanı sıra ücretsiz eğitim
materyali, ders kitabı, öğle yemeği, taşıma yardımı gibi ayni yardım
programları bulunmaktadır.
Bakanlık’ın çocuk yoksulluğuna ilişkin bir diğer programı ise yapılan
şartlı sağlık yardımlarıdır. Buna göre, yoksul hanelere çocuk başına aylık 30
TL şartlı sağlık yardımı verilmekte; gebelik için doğumun hastanede
yapılması halinde bir seferlik 70 TL ve gebelik döneminde aylık 30 TL
yardım yapılmaktadır. Bunların dışında Yeşil Kart uygulamasının sona
ermesinden sonra ailede kişi başı geliri brüt asgari ücretin 1/3'ünden az olan
vatandaşların GSS primi Bakanlık tarafından karşılanmaktadır.
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Yoksul çocukların içerilmesi anlamında Milli Eğitim Bakanlığı okul
öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında eğitimde fırsat eşitliği ve
erişim kapsamında çocuklara yönelik örgün eğitim hizmetini sunmaktadır.
Yaygın eğitim kurumlarında ise özellikle UNICEF gibi uluslararası
kurumların yürüttüğü aile ve ana baba eğitimi gibi programlarla çocuk ve
aile ilişkilerini geliştirmeye yönelik olarak risk gruplarında bulunan ve
ayırıcı özelliği yoksul ve sosyal uyum problemi çeken hanelere yönelik
yaygın eğitim hizmetleri de vermektedir. Sağlık Bakanlığı ise özellikle
koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında anne ve çocuğa ilişkin sağlık
hizmetlerini sunmakta, çocukların sağlığa ilişkin düzenli takiplerini ve
kontrollerini yerine getirmektedir. Çocukların çalışma koşulları ve çocuk
işçiliği ile ilgili konular başta olmak üzere çalışma hayatına ilişkin politika
geliştirme çalışmaları ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının
sorumluluğu altındadır.
Doğrudan sosyal yardım ve koruma anlamında çocuğa yönelik
yardımları ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakıfları, Sosyal Güvenlik Kurumu, Belediye ve İl Özel
İdareleri yerine getirmektedir.
Sosyal güvenlik kurumu 5505 sayılı yasa uygulamasıyla 18 yaşının
altında olup esas olarak yoksulluk nedeniyle sosyal güvencesi olmayan
bütün çocukları sağlık güvencesi kapsamına almaktadır.
Belediyeler ve il özel idareleri ise sosyal yardım ve sosyal hizmet
faaliyetleri kapsamında çocuklara özellikle yoksul çocuklara yönelik olarak
sosyal amaçlı olmak üzere çeşitli destekler vermektedir.
3.2 Çocuk Yoksulluğuyla Mücadele Politikaları: Ülke Örnekleri
Bu bölümde, seçilmiş Avrupa Birliği ülkelerinde çocuğa yönelik
sosyal politika mekanizmaları karşılaştırmalı olarak özetlenmiştir. The EU's
Mutual Information System on Social Protection (MISSOC) – Avrupa
Birliği Sosyal Koruma Bilgi Sistemi kapsamında kamuoyuyla paylaşılan
verilere dayanan bilgiler seçilmiş ülkeler için karşılaştırmalı bir perspektiften
sunulmuştur. Çalışma kapsamında Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti,
Finlandiya, Macaristan, İrlanda, Litvanya, Portekiz, İsveç ve İngiltere
örnekleri incelenmiştir. Çalışma kapsamında ele alınan ülkeler, çocuğa ve
çocuk yoksulluğuna yönelik politika ve kriterlerdeki çeşitliliğe göre seçilmiş,
hem AB-15 devletlerinin, hem de genişleme sonrası üye olan devletlerin
incelemeye dahil edilmesine özen gösterilmiştir.
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Aşağıdaki tabloda özetlenen bilgiler incelendiğinde, çocuk ve çocuk
bakım yardımlarının büyük ölçüde evrensel nitelik taşıdığı ve gelir testine
tabi tutulmadan verildiği görülmektedir. Böylelikle, çocuk sahibi olan
haneler gelir düzeylerinden bağımsız olarak bir tür vatandaşlık maaşı olarak
adlandırılabilecek devlet yardımına hak kazanmaktadır. İncelenen ülkeler
arasında çocuk yardım sisteminin göze çarpan bir diğer özelliği ise
yardımların katılımsız olmasıdır. Söz konusu sistemde yardım tutarı vergi
gelirlerinden ya da kamu bütçesinden finanse edilmektedir. Bu açıdan öne
çıkan Litvanya, evrensel bir sosyal yardım sistemi uygulamakta, gelir düzeyi
belirli bir seviyenin altında bulunan ebeveynler içinse ek yardım tutarları
tanımlamaktadır. İncelenen örnekler içerisinde sosyal güvenlik sistemi
benzeri katkı esaslı yardım sistemi yalnızca Belçika örneğinde
görülmektedir. Belçika’da çocuk yardımlarından ekonomik olarak aktif olan
nüfus faydalanabilmekte, öte yandan çalışamayacak durumda olan
ebeveynlerin çocukları, engelliler ve yetimler için ekstra katkısız yardım
öngörülmektedir. İncelenen tüm örneklerde, çocuk yardımları hanedeki
çocuk sayısı ve çocuğun eğitim durumuna göre kademelendirilerek
artırılmakta, ayrıca tek ebeveynli ailelerde yaşayan çocuklar için daha
avantajlı yardım tutarları öngörülmektedir.
İncelemede dikkat çeken bir diğer unsur da bazı ülkelerde yardımın
faydalanıcısı olarak ebeveynlerin ya da çocuğa bakmakla yükümlü olanların
değil, doğrudan çocukların tanımlanmış olmasıdır. Belçika, Bulgaristan,
Macaristan, Litvanya ve İngiltere’de yardımın faydalanıcısı ebeveynlerken,
Portekiz ve İrlanda’da faydalanıcı olarak çocuklar tanımlanmıştır. İsveç’te
ise yardım çocuk 18 yaşına gelene kadar aileye verilmektedir. İsveç’te
çalışma kapsamında önemli görülen bir diğer uygulama da yerel
yönetimlere, yasa ile çocuk bakımı için nakdi yardım yapma, yürütme ve
finanse etme hakkı tanınmış olmasıdır. Uygulama, yasa çerçevesinde, yerel
yönetimlerin tercihine bırakılmıştır. Yardım 1-3 yaş arası çocukları
kapsamaktadır. Çocuğun evlat edinilmiş olması halinde 5. yaş gününe kadar
yardım yapılmaktadır.
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Tablo 3 Seçilmiş Avrupa Birliği Ülkelerinde Çocuk Yardımları
ÜLKELER
Belçika

Genel kriterler
Zorunlu sosyal
güvenlik
sistemi
kapsamında,
katkı esaslı

Faydalanıcılar
Aktif nüfus

Bulgaristan

Evrensel, kamu
bütçesinden
finansman

Bulgaristan
vatandaşı hamile
kadınlar,
ebeveynler veya
çocuk bakmakla
yükümlü olanlar

Yaş sınırı
Normal: 18 yaş
Mesleki eğitm:
25 yaş.
İleri eğitim: 25
yaş
İleri fiziksel
engel: 21 yaş

Tutarlar
İlk çocuk: €90.28
İkinci çocuk: €167.05
Üçüncü ve sonraki çocuklar:
€249.41
Geliri €2,230.74'den az olan tek
ebeveynli ailelerde ek olarak:
İlk çocuk: €45.96
İkinci çocuk: €28.49
Üçüncü ve sonraki çocuklar:
€22.97
İşsizler:
İlk çocuk: €45.96
İkinci çocuk: €28.49
Tek ebeveyn: €22.97
Çalışamayacak durumda olan
ebeveynler, doğum iznindeki
kadınlar için normal tutarlara
ek olarak:
İlk çocuk : €98.88
İkinci çocuk: €28.49
Yetimler:
Çocuk başına normal
tutarlara ek olarak aylık
€346.82
Zorunlu eğitimin Zorunlu eğitimin sonuna kadar
sonuna kadar - 20 ilk çocuk için €18, ikinci çocuk
yaş
için €26, üçüncü ve sonraki
Ayrıca ilk yaş için
çocukların her biri için €18.
çocuk bakım
Engelli çocuklar için aile
yardımı
gelirinden bağımsız olarak €52

Bir yaşın altındaki çocuklar için
€51
Gelir testli, vergi Zorunlu eğitimde Zorunlu eğitimin
* 6 yaş altı için €18,
Çek
Cumhuriyeti ile finansman olan çocuklar için sonuna kadar - 15
15 yaşa kadar,
yaş, eğitime
* 6-15 yaş için €22,
ortaöğrenim ve
devamı halinde
üniversiteye
veya sağlık
* 15-26 yaş için €25.
devam ediyorsa
sorunları
ya da engellilik
durumunda 26
nedeniyle
yaşa kadar
istihdama
katılamıyorsa 26
yaşına kadar - 18
yaş altı için
ödeme aileye
yapılır
Vergi ile
Ebeveynler
17 yaşına kadar
İlk çocuk: €104.19
Finlandiya
finansman
veya bakmakla
İkinci çocuk : €115.13
yükümlü olanlar
Üçüncü çocuk: €146.91
Dördüncü çocuk: €168.27
Beşinci ve sonraki çocuklar:
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Macaristan

Evrensel, vergi
ile finansman

İrlanda

Evrensel, vergi
ile finansman

Litvanya

Portekiz

İsveç

İngiltere

Evrensel, sosyal
güvenlik
katkısından
bağımsız
Çocuk temelli,
zorunlu sosyal
güvenlik
sigortası
kapsamında
vergi
ile
finansman

Evrensel, vergi
ile finansman

Katılımsız, vergi
finansmanlı
çocuk yardımı
ve katılımsız,
gelir temelli
çocuk kredisi

553

€189.63
Tek ebeveynli ailelerde her
bir çocuk için ek olarak
€48.55.
Macaristan
18 yaştan sonra
Bir çocuk: €41
vatandaşı aileler gelir elde etmeye
Bir çocuk, tek ebeveyn: €46
ve bakmakla
başlayana kadar 2 çocuk: çocuk başına €45 (tek
yükümlü olanlar
ebeveyn ise €50)
3 veya daha fazla çocuk: çocuk
başına €54 (tek ebeveyn ise
€57)
Engelli çocuk: €78 (tek
ebeveyn ise €87)
18 yaş üstü engelli çocuk: €68
Koruyucu aile yanında çocuk:
€50.
16 yaş altı tüm
Normalde 16 yaş,
Çocuk başına €130
çocuklar ve 19
eğitime devamı
Çoklu doğumlarda iki kat
yaş altı tüm
halinde veya ciddi
yardım
engelli çocuklar
fiziksel engel
durumunda 18
yaşa kadar
Litvanya
Ailede 2 çocuğa
Aile geliri ve çocuğun yaşına
vatandaşı
kadar 7 yaş, dört
bağlı olarak çocuk başına €28
ebeveynler
çocuğa kadar 18
ile €15 arasında değişen
yaş
tutarlarda
Tüm
mukim Normalde 16 yaş
çocuklar
Eğitime devam
halinde 24, engelli
ve eğitimine
devam eden
çocuklar için 27
yaşa kadar
Ciddi fiziksel
engel durumunda
3 yıl daha uzatma
olasılığı
Ebeveynler, 18
Zorunlu eğitimin
İlk çocuk: €118
yaş sonrasında
sonuna kadar - en
İkinci çocuk €17
doğrudan
az 16 yaş
Üçüncü çocuk €51,
çocuklar
Dördüncü çocuk €114,
Beş ve sonraki çocuklar €141
Ebeveynler ya da
Normalda 16,
Çocuk yardımı:
çocuğun
eğitime devam
En büyük çocuk için €107
bakımından
halinde 20 yaşa
Sonraki çocukların herbiri için
sorunlu olanlar
kadar
€71
Çocuk kredisi: Aile için €55
Çocuk için €277
Engelli çocuk için €312
Ciddi engeli bulunan çocuk için
€126
Öksüz-yetimler için haftalık
€19

Kaynak: The EU’s Mutual Information System on Social Protection (MISSOC)
Karşılaştırmalı Tablolar, Kasım 2014.
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3.3. Çocuk Yoksulluğuyla Mücadele Belediyelerin Rol ve
Sorumlulukları ve Uygulama Örnekleri
3.3.1 Yasal Sorumluluk ve Rol Paylaşımı
Türkiye’de belediyeler Anayasanın da çizdiği çerçeve içinde bir yerel
yönetim kurumlarıdır. Türkiye’de yerel yönetim kapsamındaki idareler geniş
anlamda; belediyeler, il özel idareleri, belediyelere bağlı idareler, mahalli
idare birlikleri, kalkınma ajansları olarak tanımlanabilir. Maliye Bakanlığı
bu geniş tanımı kullanırken Kalkınma Bakanlığı belediye, il özel idaresi ve
bağlı idarelerin yanında doğal gaz işletmeleri ile İller Bankasını da yerel
yönetimler kapsamı içine katmaktadır.
Belediyeler, belediye başkanının ve karar organlarının mahallin
seçmenleri tarafından seçildiği yerel yönetim birimleridir. Belediyeler
büyüklüklerine göre kendi içinde büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri,
büyükşehir ilçe ve ilçe belediyeleri ile belde belediyeleri olarak
ayrılmaktadır. Bazı belediyeler, ayrıca, tek başlarına altından kalkamadıkları
önemli hizmetler ile görev alanı çakışan ortak hizmetlerini güç birliği
yaparak yürütebilmek amacıyla, yönetimine ve finansmanına katılmak
suretiyle, kendi aralarında birlikler kurabilmektedir. Belediyelerin
kurdukları, yönetimine ve finansmanına katıldıkları birlikler de yerel
yönetim birimi tanımının içinde yer almaktadırlar (Yılmaz ve ark. 2012:48).
6360 sayılı yasa ile yeni kurulan 14 büyükşehir ile sayısı 30’a çıkan
büyükşehir formu ile birlikte toplam nüfusun yaklaşık % 85’i artık belediye
yönetimleri kapsamındaki coğrafi bölgelerde yaşamaktadır. Büyükşehirlerde
il özel idarelerinin üstlendiği hizmetlerin önemli bir bölümünün belediyelere
aktarılması suretiyle belediyelerin yetki ve sorumluluk alanları ile
kapsamları 2014 yılından itibaren özellikle sosyal ve kırsal ekonomiye
ilişkin yeni alanlarla genişlemiştir.
5393 sayılı Belediye Kanunun 14 üncü maddesine göre belediye,
mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; imar, su ve kanalizasyon, ulaşım
gibi kentsel altyapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı,
temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir
içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut;
kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım,
nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi
hizmetlerini yapar veya yaptırır; Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i
geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar; okul öncesi
eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı
ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve
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malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve
işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi
bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını
sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün
olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir; gıda bankacılığı
yapabilir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî
durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. (Yılmaz ve ark.,
2012:42).
5216 sayılı Büyükşehir yasasında görev ve sorumlukların ele alındığı
7 inci maddede yer alan, “Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık
üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara
yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu
amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak,
işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek
okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile
işbirliği yapmak” hükmü çerçevesinde çocuklara yönelik hizmetler
sunulmaktadır. Yine 7 inci madde kapsamında “Gerektiğinde mabetler ile
sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum
ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını,
onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak” hükmü ile
eğitime yönelik katkılarda yasa hükmü ile tanımlanmıştır. Büyükşehir ilçe
belediyeleri de bu yasa hükümleri çerçevesinde yukarıda sayılan konularla
ilgili görev ve sorumluluk üstlenmişlerdir.
Gerek 5393 sayılı belediye yasasında gerekse 5216 sayılı Büyükşehir
Belediye yasasında çocuk ifadesi her ikisinde de iki tane olmak üzere dört
defa geçmektedir. 5393 sayılı Belediye yasası ile 6360 ile değişen 5216
sayılı Büyükşehir belediye yasasında Belediyeler ve Büyükşehir Belediyeleri
hemşerilerine sosyal koruma sağlama yetkisine sahip olduğu görülmektedir
(sosyal güvenlik hariç). Bu düzenlemelerde Büyükşehir Belediyelerinin ve
50.000’den fazla kişinin ikamet ettiği Belediyelerin kadın ve çocuk sığınma
evleri açması şartı getirilmiştir. Bu tür yardımlar, belediyelerce pek çok
farklı şekillerde uygulanmaktadır. Aşağıda çeşitli belediyelerde gözlemlenen
ve çocukları da doğrudan veya dolaylı kavraya sosyal yardım uygulamaları
sıralanmaktadır.
Kadın ve çocuk sığınma ve koruma evleri
Öğrencilere okul önlüğü, kırtasiye gereçleri ve burs dağıtılması
Gıda Yardımı /Gıda Bankacılığı uygulaması
Ramazan boyunca sıcak yemek servisi
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Tek defalık nitelikte geçici ihtiyaç yardımları
Fakir asker ailelerine yapılan yardımlar
Toplu Sünnet törenleri
Sosyal Market uygulamaları (giyim, ev eşyası gibi)
Öğrencilere yönelik kurslar (yaz okulları, tamamlayıcı eğitim
programları gibi)
Nakit kart uygulamaları (nakit bir meblağı içeren kart)
Bu yardımlara bakıldığında özellikle yoksulluk algısı yüksek olan
çocuklara yönelik yardımların oldukça sınırlı olduğu yardımların daha
ziyade yaşlı ve engelli ile hanelere yönelik kömür, gıda ve tek seferlik
yardımlar gibi alanlara yoğunlaştığı görülmektedir. Her ne kadar ilgili yasal
düzenlemeler sosyal hizmet ve yardımlar ile eğitim kurumlarına yönelik
destekleri belediyelerin görev ve sorumlulukları içinde saymakla birlikte
izleyen kısımda ele alındığı üzere belediyelerin 2013 yılsonu konsolide
belediye istatistiklerine bakıldığında, eğitim alanındaki harcamaları % 0,3,
sosyal yardımları ise % 1,5 gibi oldukça düşük seviyede kalmaktadır. Bu
yardımların içinde çocuğa ilişkili olanların payı ise ihmal edilecek
düzeydedir. Seçilmiş bazı belediye örneklerine baktığımızda aile ve çocuk
başlığı altında sosyal koruma harcamalarının en fazla % 5’i büyüklüğüne
ulaştığı görülmektedir. Bu yardımların bir kısmının örneğin okul kırtasiye ve
eğitim yardımlarında olduğu gibi yoksul olmayan hanelere gittiği de dikkate
alındığında aslında efektif oran çok daha düşük seviyelere inmektedir.
Belediyelerin sosyal yardımlara ayırdığı bütçenin küçüklüğü yanında
bir diğer temel yapısal sorun bu kurumların yoksulluk algılamasında
karşımıza çıkmaktadır. Yoksulluğu birçok belediye temel mallarla (gıda,
kömür gibi) erişimde yanan bir sorun olarak görmektedir. Yoksulluğun
aslında bir ekonomik ve sosyal yaşam seviyesine karşılık geldiği, yoksulluk
döngüsünün kırılması için sosyal yardımların ne şekilde ele alınması
gerektiği ve yoksulluğun ölçülmesi konularında alanda ortak bir algı ama
daha önemlisi uygumla sorunu olduğu görülmektedir.
3.3.2 Belediye Uygulamaları ve Mali Boyut
Türkiye’de kamu sosyal harcamaları GSYH’ya oran olarak dönem
boyunca bir artış eğilimi içinde olmuş ve 2012 yılında % 18’e çıkmıştır.
Özellikle sosyal koruma harcamaları ile sağlık harcamalarındaki artış bu
gelişmede belirleyici olmuştur.
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Toplam sosyal harcamalar içinde sosyal koruma harcamalarının payı
2012 yılı itibarıyla % 52,2 iken, eğitim harcamalarında bu oran % 23,3,
sağlık harcamalarında ise % 24,2 oranında çıkmıştır. Sosyal harcamaların
genel yönetim harcamaları içindeki payı ise aynı dönemde % 46,3 oranında
gerçekleşmiştir.
Bu oranları AB ülke ortalamaları ile karşılaştırdığımızda özellikle
demografik yapı nedeniyle eğitim ve sosyal koruma harcamalarında daha
düşük bir durumda olduğumuz görülmektedir. Toplamda sosyal
harcamaların GSYH’ya oranı AB ülke ortalamalarında % 32,5 ile bizim
sahip olduğumuz oranın bir katı üzerindedir. Sağlık harcamaları ise bizde
göreli olarak düşük gözükmekle birlikte demografik yap dikkate alındığında
bu düşük düzey kısmen açıklanabilmektedir. Ama diğer yandan izleyen 10
yıllık dönemde sağlık harcamalarından kaynaklı bir mali alan baskısı
olasılığını da bize göstermektedir. AB ülke ortalamalarında sosyal
harcamaların genel yönetim harcamaları içindeki payı ise % 65’ler
seviyesindedir.
Tablo 4 AB Ülkeleri ve Türkiye’de Kamu Sosyal Harcamaları
(2000-2012)

Kaynak: Eurostat (erişim Ocak 2015), Kalkınma Bakanlığı 10. Kalkınma Planı
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Sosyal harcamalar Türkiye’de dönem boyunca artmakla birlikte
çocuğa yönelik harcamaların aynı eğilimde gelişmediği görülmektedir.
Sosyal koruma harcamalarının ağırlıklı olarak yaşlı ve engelli dahil
dezavantajlı gruplara gidiyor olması burada belirleyici olmaktadır. Sosyal
yardımlara ilişkin politikaların çocuk ve eğitim odaklı olmaması aksine yaşlı
ve dezavantajlı gruplara yönelik olması bu sonucun ortaya çıkmasına neden
olmaktadır.
Tablo 5 Sosyal Koruma Yardımlarının Dağılımı (%, 2012)
Türkiye

AB 27
GSYH Or (%) % Dağılım

GSYH Or (%)

% Dağılım

Hastalık

8,4

29,7

3,77

30,0

Engellilik/Malüllük Yard.

2,1

7,4

0,39

3,1

11,50

40,6

6,76

53,8

Dul ve Yetim Yardımları

1,60

5,7

1,04

8,3

Aile ve Çocuk Yardımları

2,20

7,8

0,38

3,0

İşsizlik Yardımı

1,50

5,3

0,13

1,0

İskan Yardımı

0,60

2,1

0,00

0,0

Sınıflan. Girmeyen Yard.

0,40

1,4

0,09

0,7

Toplam

28,3

100,0

12,56

100,0

Yaşlılık Yardımları

Kaynak: Eurostat (erişim Ocak 2015), TÜİK

Sosyal koruma harcamaları içinde doğrudan aile ve çocuğa ayrılan
kaynağın büyüklüğü Türkiye’de GSYH’ya oran olarak % 0,38
seviyesindeyken bu oran AB ortalamasında % 2,2 seviyesindedir. Yaklaşık
olarak Türkiye’de ayrılan oranın 6 katı daha fazladır. Toplam nüfus içinde
çocukların oranı dikkate alındığında çocuk başına düşen tutar çok daha
çarpıcı bir şekilde düşük çıkmaktadır. Türkiye’de aksine yaşlılık yardımları
ile yine ağırlıklı olarak yaşlılara sunulan sağlık hizmetlerine yönelik sağlık
harcamaları toplam sosyal koruma harcamalarının yaklaşık % 60’ına karşılık
gelmektedir. Doğrudan çocuğa yönelik sosyal koruma harcamaları ise
toplam içinde % 3’ler seviyesindedir.
Yılmaz ve ark (2011) yaptığı çalışmada toplam sosyal harcamalar
içinde çocuğa yönelik yapılan harcamaların oranı % 25’ler seviyesinde
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çıkmaktadır. Bu harcamayı artıran eğitim başlığında yapılan harcamalardır.
Genel yönetim harcamaları içinde ise bu oran % 10’ların biraz altına
düşmektedir.
Tüm bu mali göstergeler Türkiye’de çocuğa yönelik sosyal nitelikli
harcamaların toplam sosyal harcamalar içindeki payının düşüklüğünü
göstermektedir. Schleicher (OECD, 2014) çalışmasında belirtildiği şekilde
okullarda eğitim harcamaları içinde özellikle eğitimde fırsat eşitliğini
sağlamaya yönelik sosyal harcamaların kısıtlı olması buradaki sorunun daha
da ağırlaşmasına bir anlamda yoksulluk döngüsünün kırılmasına yönelik
riskleri daha da artırmaktadır.
Bu bölümde ise belediye örnekleri stratejik planlar üzerinden
incelenmiştir. Tablo 6’da Yılmaz ve ark. (2011) çalışmasında NUTS 2
sınıflandırmasına göre verilen çocuk yoksulluğu oranlarına göre seçilmiş 11
belediyenin, mevcut son stratejik planlarında yer alan sektör, amaç, hedef,
faaliyet ve strateji düzeyinde doğrudan çocuk yoksulluğu ile mücadele
politikasına yönelik ifadeleri verilmiştir. Seçilmiş belediyelerin yer aldığı
NUTS 2 bölgelerinin 2003 yılı çocuk yoksulluğu oranları % 8,3 ile 85,1
arasında değişmektedir.
Buna ek olarak belediyelerin stratejik planlarının yine amaç, hedef ve
faaliyetlerinin verildiği kısımlarda geçen aile, yoksul/yoksulluk ve çocuk
kelimeleri sayılmıştır. 2003 yılında çocuk yoksulluğu oranı % 68,2 olan
TRC2 bölgesinde yer alan Diyarbakır ilinde çocuk kelimesi çeşitli politika
ifadelerinin içinde 22 defa geçerken, çocuk yoksulluğu oranının % 85,1 ile
en yüksek olduğu TRC3 bölgesinde yer alan Siirt ilinin belediye stratejik
planında politika ifadeleri içinde çocuk kelimesi yer almamaktadır.
Belediyelerin stratejik planlarına bakıldığında, yoksullukla ve
özellikle çocuk yoksulluğu ile mücadele politikalarının çoğunlukla gıda,
yakacak, giyecek yoksunlukları ile mücadele alanlarına yöneldiği ve
yoksulluk döngüsünü kıracak çocuk yoksulluğuna özgül politikalar
içermedikleri görülmektedir. Çanakkale ve Diyarbakır belediyelerinde
eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına yönelik ifadeler geçerken yine çocuk
yoksulluğunun ülkemizde en yükse düzeylerde bulunduğu Siirt ilinde
doğrudan çocuk yoksulluğu ile mücadeleye yönelik herhangi bir ifade
bulunmamaktadır.

Çocuk
Yoksullu
ğu Oranı
(%,
2003)

8,3

Beledi
ye

İstanb
ul

NUT
S2
Kod
u

TR1
0

Sekt
ör

Dezavantajlı
Gruplara
Yönelik
Hizmetleri
Etkinleştirme
k ve
Yaygınlaştır
mak

Sosyal
Hizmet
İhtiyaçların
ı Etkin
Olarak
Karşılamak

Gençlere ve
Çocuklara
Yönelik
Sosyal ve
Eğitsel
Hizmetlerin
Sunulması

Çocuk ve
Gençlere
Yönelik
Bakım,
Rehabilitas
yon ve
Eğitim
Hizmetleri
İlköğretim
Öğrencileri
ne Yönelik
Ayni
Eğitim
Yardımların
Yapılması
İlk ve Orta
Öğretim
Öğrencileri
ne Yapılan
Nakdi
Eğitim
Yardımların
ın
Yapılması

Belediye
Tesislerind
eki
Hizmetlere
Erişilebilirl
iği
Artırmak

Faaliyet

Hedef

Amaç

Strate
ji

Stratejik Plan

15

Aile
Kelimesi
nin
Kullanıl
ma Sayısı

3

Yoksul/Yoksu
lluk
Kelimesinin
Kullanılma
Sayısı

13

Çocuk
Kelimesi
nin
Kullanıl
ma Sayısı
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Tablo 6. Seçilmiş Belediyelerin Stratejik Planlarında Çocuk
Yoksulluğu ile Mücadele Politikası İfadeleri

Çocuk
Yoksullu
ğu Oranı
(%, 2003)

14,1

Belediy
e

Ankara

NUT
S 2
Kodu

TR51

Sektö
r

Amaç 38
Okullara
gerek
fiziki
şartların
düzeltilme
si
konusunda
gerekse
eğitimde
malzeme,
giyim,
kırtasiye
ve
beslenme
konularınd
a yardımcı
olmak

Amaç 27
Çocuklarl
a ilgili
kültürel,
sosyal ve
sportif
projeler
üretmek

Amaç

Yatılı bölge
okulları ile
(YBO)
engelli
çocuklarımız
ın okuduğu
okullara
beslenme
yardımları
yapmak

Hedef 12
Sokakta
çalışan
çocukları
topluma
kazandırmak
için
"Sokakta
Çalışan
Çocuklar
Merkezi"
faaliyetlerine
devam
etmek
Hedef 14
Kimsesiz
çocuklar ile
dar gelirli
ailelerin
bakamadıkla
rı çocuklar
için çocuk
bakım
evlerinin
faaliyetlerini
geliştirmek

Hedef

Faaliy
et

Strate
ji

6

Aile
Kelimesin
in
Kullanılm
a Sayısı

Stratejik Plan

6

Yoksul/Yoksull
uk Kelimesinin
Kullanılma
Sayısı

19

Çocuk
Kelimesin
in
Kullanılm
a Sayısı
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Beledi
ye

İzmir

NU
TS 2
Kod
u

TR3
1

16,1

Çocuk
Yoksullu
ğu Oranı
(%,
2003)

Sosyal
Dayanış
ma ve
Sağlık

Sektör

Stratejik
Amaç 6.1
Koruyucu
ve Tedavi
Edici Sağlık
Hizmetleri
Sunmak ve
Sağlıkta
Öncü Kent
Olmak

Stratejik
Hedef
6.2.1
Kentin
Bütün
Kesimleri
ne İhtiyaç
Duyulan
Alanlarda
Sosyal
Hizmet ve
Yardımlar
ın
Ulaştırılm
ası

• Sosyal
destek
amaçlı
projeler
geliştire
rek ve
sosyal
merkezl
er
inşa
ederek
• İhtiyaç
sahibi
kişilere
ve
kurumla
ra ayni
ve nakdi
yardıml
ar
yaparak

Süt
Yardımı,
Yenidoğ
an Paketi
Dağıtılm
ası,
Yemek
Dağıtılm
ası,
Kumany
a
Dağıtılm
ası,
Nakdi
Yardım,
Gıda
Paketi
Yardımı,
Ayni
Yardımla
r,
Kırtasiye
ve
Giyecek
Yardımı,
Okullara
Yaz
Verilmes
i, Çocuk
ve
Gençlik
Merkezi
Eğitim
ve
Hizmetle
ri,
AblaAğabeyKardeş
Projesi,
Kardeş
Aile
Projesi
Stratejik
Hedef
6.1.1
Sağlık
Hizmet
Kapasitesi
nin
Arttırılma
sı ve Daha
Sağlıklı
Yaşam
Olanakları
nın
Sunulması
Stratejik

Stratejik
Amaç 6.2
Bir Arada
ve Eşit
Yaşamak
İçin
Farklılıkları
mızı ve
Değerlerimi
zi
Bütünleştire
n Sosyal
Hizmetler
Üretmek

Strateji

Faaliyet

Hedef

Amaç

Stratejik Plan

9

Aile
Kelimesi
nin
Kullanıl
ma
Sayısı

1

Yoksul/Yoks
ulluk
Kelimesinin
Kullanılma
Sayısı

9

Çocuk
Kelimesi
nin
Kullanıl
ma
Sayısı
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Belediye

TR22 Çanakkale

NUTS
2
Kodu

17,7

Çocuk
Yoksulluğu
Oranı (%, Sektör
2003)

3. Sosyal ve
ekonomik
gelişmeye
destek olmak

Amaç

3.7. STRATEJİK HEDEF:
Eğitim alanında fırsat eşitliğini
sağlayacak yardım ve destek
programları uygulanarak
yaşanan yoksulluk ve
yoksunluğun eğitim üzerindeki
olumsuz etkileri azaltılacaktır.

3.5. STRATEJİK HEDEF:
Sosyal yardım ve destek
programları yaygınlaştırılarak
sürdürülecektir.

Hedef

Faaliyet

12

Yoksulluk ve yoksunluğun
yaşam kalitesi üzerine olumsuz
etkilerini giderici programlar
insanlık onurunu koruyarak
geliştirilecektir. Çocuk bakım
evleri yaygınlaştırılacaktır.

İhtiyaçlar doğrultusunda
destekleyici eğitim programları
düzenlenecektir.
· Mevcut eğitim sistemi içinde
dezavantajlı öğrenci ve aileleri
desteklenecektir.
· Belediye, özel sektör, kamu ve
üniversite ortaklığında özellikle
çocuk ve gençlerin ihtiyaçları
doğrultusunda tamamlayıcı
öğretim programları mahalle
ölçeğinde yaygınlaştırılacaktır.
· Okulların fiziki ve lojistik
ihtiyaçları imkânlar ölçüsünde
karşılanacaktır.

Aile
Kelimesinin
Kullanılma
Sayısı

Strateji

Stratejik Plan

14

Yoksul/Yoksulluk
Kelimesinin
Kullanılma Sayısı

17

Çocuk
Kelimesinin
Kullanılma
Sayısı
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Çocuk
Yoksulluğu
Oranı (%,
2003)

68,2

NUTS
Belediye
2 Kodu

TRC2 Diyarbakır

Amaç
Hedef

Faaliyet

Faaliyet-4.1.2: Her yıl sosyal
Hedef-4.1: Sağlık
güvencesi olan veya olmayan
Merkezi ve gezici
AMAÇ 4. Kent
25,000-30,000 kişiye
sağlık araçlarından her
halkının sağlık
yıl 50,000 civarında (kurum memur/işçilerinin eş ve
hizmetlerine erişimini
çocukları dahil) poliklinik
sosyal
SAĞLIK
sağlamak için çağdaş
güvencesi olan veya hizmetleri dahilinde muayene,
koruyucu
tanı,
olmayan yurttaşların
sağlık hizmeti sunmak
tedavi ve sevk işlemlerinin
faydalanmasını
uygulanması
sağlamak
Faaliyet-5.1.1: Kullanıcı Takip
Hedef-5.1: Kentte,
Sistemi’nin rutin kullanımının
çalışan ve risk
sağlanması
altındaki çocuklara
Faaliyet-5.1.2: Valilikle yıllık
yönelik tespit
Özellikle risk
olarak yapılan saha araştırması
çalışmaları ve
altındaki (sokakta
verilerinin düzenli
bilgilerinin
çalışan, yoksul veya
olarak KTS’ye işlenmesi
veritabanına
göç mağduru)
Faaliyet-5.1.3: 2007 yılından
aktarılması
çocukların
itibaren çocuk yaz kampına
çalışmalarının 2010
sosyal ve kültürel
katılan çocuklara ilişkin
yılı içerisinde
becerilerinin
verilerin KTS’ye işlenmesi
tamamlanması
geliştirilmesi,
Hedef-5.2: Kentte
SOSYAL
eğitimde fırsat
çocuk hakları
HİZMETLER
eşitliğinden
konusunda toplumsal
yararlanmalarının
bilincin
sağlanması, çocuk
yaygınlaştırılması
hakları konusunda
amacıyla
toplumsal bilincin 2014 yılı sonuna kadar
arttırılması ve
toplumun büyük bir
koruyucu-önleyici
kesiminin
çalışmalar yapılması
bilgilendirilmesi ve
bilinçlendirme ağına
dahil
edilmesi

Sektör

Stratejik Plan

Strateji

6

Aile
Kelimesinin
Kullanılma
Sayısı

2

Yoksul/Yoksulluk
Kelimesinin
Kullanılma Sayısı

22

Çocuk
Kelimesinin
Kullanılma
Sayısı
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Çocuk
Yoksulluğu
Oranı (%,
2003)

68,2

NUTS
Belediye
2
Kodu

TRC2 Diyarbakır

Amaç
Faaliyet

Faaliyet-5.3.1: 2010 yılı ilk
çeyreğinde gerekli yazılı ve görsel
eğitim materyallerinin
Hedef-5.3: 2010
hazırlanması
yılından itibaren
Faaliyet-5.3.2: Eğitim
Sümerpark,
Çamaşırevleri, Eğitim çalışmalarının uygulanacağı
Destek Evleri ve bölgelerde yer alan eğitim destek
evleri ile ilk ve ortaöğretim
İlköğretimkurumlarının 2010 yılı ilk
Ortaöğretim
çeyreğinde tespit edilmesi ve
okullarında her yıl
eğitim
risk altındaki en az
programının hazırlanması
5000 çocuğa ve en az
Faaliyet-5.3.3: 2010 yılından
1000 aileye eğitim
itibaren her yıl Sümerpark’tan
verilmesi ve
faydalanan en az 500
bilinçlendirme
çalışmaları yapılması çocuğa kent bilinci, sağlık ve
çocuk hakları konusunda eğitim
verilmesi

Hedef

Özellikle risk
altındaki (sokakta
çalışan, yoksul veya
göç mağduru)
çocukların
sosyal ve kültürel
becerilerinin
geliştirilmesi,
eğitimde fırsat
SOSYAL
eşitliğinden
HİZMETLER
yararlanmalarının
sağlanması, çocuk
hakları konusunda
toplumsal bilincin
Faaliyet-5.4.1: Çamaşırevlerinde
arttırılması ve
Hedef-5.4: Ağırlıklı
her yıl 4-6 yaş arası en az 200
koruyucu-önleyici olarak 4-6 ve 7-15 yaş
çocuğa okul öncesi
çalışmalar
arası çocuklara ÇDM
eğitimi verilmesi
yapılması
(Çocuk Destek
Faaliyet-5.4.2: Sümerpark ÇDM
Merkezi)
bünyesinde her yıl en az 500
bünyesinde ders
çocuğa yönelik ders
destek programlarının
destek programlarının
uygulanması
uygulanması

Sektör

Stratejik Plan

6

Aile
Kelimesinin
Strateji
Kullanılma
Sayısı

2

Yoksul/Yoksulluk
Kelimesinin
Kullanılma Sayısı

22

Çocuk
Kelimesinin
Kullanılma
Sayısı
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Çocuk
Yoksull
uğu
Oranı
(%,
2003)

68,2

Belediy
e

Diyarba
kır

NU
TS 2
Kod
u

TRC
2

SOSYAL
HİZMETL
ER

Sektör

Hedef-5.5:
Ağırlıklı
olarak 4-6 ve
7-15 yaş
arası en az
1500 çocuğa
yönelik olara
her yıl çeşitli
sosyal ve
kültürel
aktiviteler
gerçekleştiril
mesi

Özellikle risk
altındaki
(sokakta
çalışan,
yoksul veya
göç
mağduru)
çocukların
sosyal ve
kültürel
becerilerinin
geliştirilmesi,
eğitimde
fırsat
eşitliğinden
yararlanmala
rının
sağlanması,
çocuk hakları
konusunda
toplumsal
bilincin
arttırılması
ve koruyucuönleyici
çalışmalar
yapılması
Hedef-5.6:
2010
yılından
itibaren her
yıl en az 150
çocuğa ve 75
aileye dönük
psikolojik
danışmanlık
ve rehberlik
hizmeti
verilmesi

Hedef

Amaç

Faali
yet

Strat
eji

Stratejik Plan

6

Aile
Kelimesi
nin
Kullanıl
ma
Sayısı

2

Yoksul/Yoks
ulluk
Kelimesinin
Kullanılma
Sayısı

22

Çocuk
Kelimesi
nin
Kullanıl
ma
Sayısı
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TRB2 Hakkari

63,1

Çocuk
NUTS
Yoksulluğu
Belediye
2
Oranı (%, Sektör
Kodu
2003)
Faaliyet

Hedef kitleye
ulaşılması,
Ø Farkındalık
yaratılması,
Çocukların yaşam
Ø Faaliyet öncesi
alanlarını zenginleştirerek
sağlıklı ve güvenli geleceği bilimsel desteğin
sağlanması,
kurmak. Çocuklara yönelik
Ø STK’larla
atölyeler, festivaller, spor
eşgüdüm halinde
karşılaşmaları v.b
çalışılması,
düzenlemek, çocukların
Ø Toplum
kültür, sanat, spor ve çocuk
desteğinin alınması,
hakları ile ilgili
Ø Okul bahçelerine
farkındalığını arttırmak,
kurulacak çocuk
eğitimine destek vermek.
oyun grupları için
Çocukların yaşam
Milli Eğitim
alanlarını zenginleştirecek
Müdürlüğü ile
güvenli alanlar, oyun
işbirliği yapmak,
sokakları yapmak.
Ø Çocuk oyun
parklarının
oluşturmak.

Hedef

Öncelikli olarak süt
dağıtımı yapılacak
bölgelerin ve
SAĞLIĞIN KORUNMASI
çocukların tespiti.
İhtiyaç temelinde
VE GELİŞTİRİLMESİ
Ø Süt dağıtım
Hakkari'de yaşayan yoksul
İÇİN KORUYUCU
ekiplerinin
çocuk nüfusa süt dağıtımı
SAĞLIK HİZMETLERİNİ
oluşturmak.
yapmak.
YAYGINLAŞTIRMAK
Ø Sivil toplum
örgütleriyle işbirliği
yapmak.

TOPLUMSAL REFAH
DÜZEYİNİ VE YAŞAM
KALİTESİNİ
YÜKSELTMEK

Amaç

Stratejik Plan
Strateji

12

3

18

Çocuk
Aile
Yoksul/Yoksulluk
Kelimesinin
Kelimesinin
Kelimesinin
Kullanılma
Kullanılma
Kullanılma Sayısı
Sayısı
Sayısı
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YOK
YOK

YOK

50,4

85,1

TRC3

Siirt

YOK
YOK

YOK

30,2

TR52

Konya

6.3.5.Dar gelirli, yoksul,
muhtaç ve kimsesizler ile
HEDEF 6.3:
engellilere sosyal hizmet
Dezavantajlı
STRATEJİK AMAÇ 6:
ve yardımlar
TOPLUM SAĞLIĞI VE Gruplara Yönelik
gerçekleştirmek
Yapabilirlik
GÜVENLİĞİ
(kumanya yardımı,
Kapasitesini
HİZMETLERİNİN
kırtasiye yardımı, asker
Artırıcı
İYİLEŞTİRİLMESİ
aylığı yardımı, Su
Çalışmalar
Yardımı vb.)
YOK
YOK
YOK

Yenidoğan çocuklara
yönelik çalışmalar

TR83 Samsun

51,8

• Sokak çocuklarının
tespit edilerek
rehabilitasyonlarına
yönelik programlar
yapılması

Faaliyet

23,1

Iğdır

Hedef

Sokak
çocuklarının
Iğdır halkının sosyal
tespit edilerek
refahının artırılması,
rehabilitasyon
halkın yaşam alanlarına
merkezlerine
aktif katılımının
yönlendirilmesi
sağlanması, karar
alınması süreçlerinin
halkla birlikte yapılması
ve toplumsal
Yenidoğan
dayanışmanın
çocuklara yönelik
geliştirilmesi
çalışmalar

Amaç

Stratejik Plan

TR90 Trabzon

TRA2

Çocuk
NUTS
Yoksulluğu
2 Belediye
Oranı (%, Sektör
Kodu
2003)

5

12
3
YOK

1
2
YOK

6
1
YOK

13

1

1

1

9

Çocuk
Aile
Yoksul/Yoksulluk
Kelimesinin
Kelimesinin
Kelimesinin
Strateji
Kullanılma
Kullanılma
Kullanılma Sayısı
Sayısı
Sayısı
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Genel Değerlendirme
Türkiye’deki merkezi sosyal yardım mekanizmaları incelendiğinde
sosyal yardımların önemli bir kısmı yaşlı ve engelli kesimlere gittiği
görülmektedir. Çocuk yoksulluğunu engellemeye yönelik kritik bir önlem
alanı olan eğitime yönelik olarak yapılan sosyal yardımların belediye bütçesi
içindeki payı toplam harcamalar içinde ihmal edilecek boyuttadır.
En temel problem yoksulluk tanımı ve kimin yoksul olduğunun
belirlenmesi konusunda hem mevzuatın yetersizliği ve yanlış yönlendirmesi
hem de alan çalışmalarının yetersizliği nedeniyle sosyal yardımların etkin bir
şekilde kullanılmasına yönelik kamusal politikaların yetersizliği başka bir
ifadeyle aslında kaynakların etkinsiz kullanımı şeklinde karşımıza
çıkmaktadır. Soruna belediyeler boyutunda bakıldığında, farkındalık
eksikliği göze çarpmaktadır. Belediyeler ilgili mevzuat uyarınca çocuklara
yönelik pek çok hizmet sağlama yetkisine sahiptir. Ancak bu konuda
atılabilecek adımlara dair vizyon ve farkındalık eksikliği belediyelerin bu
konuda yeterince proaktif (önalıcı) olmasını engellemekte, sunulan sosyal
yardım hizmetleri ayni yiyecek ve yakacak yardımları seviyesinin ötesine
geçememektedir.
Yoksullukla mücadelenin temel unsuru, yoksulluğun döngüsel hale
gelmesini engelleyecek kapsamlı bir politika çerçevesi oluşturmaktır.
Özellikle çocuk yoksulluğuna odaklanıldığında, yoksulluğun sosyal koruma
yardımlarının yetersizliği yanında okullarda yoksullukla mücadelede
programlarının fırsat eşitliğini sağlamakta uzak olması yoksulluğun döngüsel
hale gelmesi sorununu daha kritik bir noktaya getirmektedir. Çocukluklarını
yoksulluk içerisinde geçiren bireylerin yetişkinliklerinde de yoksulluktan ve
sosyal dışlanmadan kurtulamadıkları ilgili literatürde sıkça karşılaşılan bir
sonuçtur.
Türkiye’de böyle bir yaklaşımın eksikliği ise politika yapıcı kamu
kurumlarının genelinde yoksulluk algılamasına ilişkin bir soruna işaret
etmektedir. Uygulanmakta olan politikaları yönlendiren yaklaşım,
yoksulluğu ortadan kaldırmak ve yoksulluğun gelecek nesillere aktarımının
önüne geçmekten ziyade yoksulluğu belirli bir seviyede kontrol etmek
odaklıdır. Bu bağlamda, Türkiye’de farklı kurumlar tarafından uygulanan
yoksullukla mücadele politikalarının, eğitim gibi bazı sektörler hariç
tutulduğunda evrensel ve hak temelli bir kimlik taşıyan kurumsal refah
yaklaşımından uzak olduğu görülmektedir. Sadece çok zor koşullardaki
dezavantajlı hanelere kendi koşulları yetersiz kaldığında hayatlarını idame
ettirebilecekleri seviyede aynı ve maddi yardımda bulunmak olarak
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tanımlanabilecek “kalıntı refah yaklaşımı” Türkiye’deki yoksulluğa yönelik
kamu politikası çerçevesine daha uygun düşmektedir.
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6360 SAYILI YASANIN MALİ AÇIDAN İNCELENMESİ
Düriye TOPRAK
Hüseyin GÜL
Serpil AĞCAKAYA
Özet
Türk yerel yönetim sisteminde siyasi, idari ve mali anlamda önemli
değişiklikler yapan 6360 sayılı yasa gündeme geldiği ilk andan itibaren ciddi
tartışmalara yol açmıştır. Bu yasanın getirdiği önemli değişiklikler; iki kademeli
büyükşehir belediye sisteminin yaygınlaştırılmasını, büyükşehir belediyelerinin
hizmet alanının tüm ili içerecek şekilde genişletilmesini, diğer yerel yönetim
birimlerinin (il özel idaresi, belde belediyeleri ve köy yönetimleri) varlıklarına son
verilmesini ve tek bir büyükşehir belediye sistemi altında birleştirilmesini içermiştir.
Böylece Türkiye’deki büyükşehir belediyesi sayısı 30’a yükselmiştir. Bu çalışmada,
öncelikle 6360 sayılı yasa ile getirilen idari ve mali değişiklikler ele alınmaktadır.
Daha sonra söz konusu yasanın etkileri idari ve mali açıdan incelenmektedir.
Çalışmamızda özellikle yasanın yerel yönetimler maliyesi anlamında getirdiği
değişiklikler ile merkezi bütçe gelirlerinden yerel yönetimlere aktarılan paylarda ne
tür değişiklikler olduğu ortaya konulmaktadır. Sonuç olarak da gerçekleşen idari ve
mali değişiklikler; mali tevzin, yerel idari ve mali özerklik, yerindenlik ile belediye
hizmetlerinin sunumunda eşgüdüm, etkinlik, erişilebilirlik ve ekonomi gibi ilkeler
çerçevesinde değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yerel Yönetimler, Mali Yapı, 6360 Sayılı Kanun,
Büyükşehir Belediyesi
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An Assessment of the Law Numbered 6360 from Public Finance
Perspective

Abstract
The Law Numbered 6360, which introduced significant changes into Turkish
local administration system, has been the topic of intense debates. Those significant
changes included, but not limited to, the proliferation of two-tiered metropolitan
municipality model, the enlargement of the jurisdiction of the metropolitan
municipality to cover the whole province, the abolishment of all other local
government entities (provincial special administrations, town municipalities and
village administrations) and the consolidation of the system into one metropolitan
municipality system. Accordingly, the number of metropolitan municipalities
increased up to 30. In this study, firstly, the administrative and financial changes
introduced by the law numbered 6360 are presented and discussed. Particularly, the
changes regarding the public finance of local administrations and the public funds
transferred from the central government to the local administrations are examined.
In conclusion, the administrative and financial changes are assessed with regard to
the principles of financial equity, administrative and financial autonomy and
subsidiarity along with the coordination, efficiency, accessibility and economy of
the provision of municipal services.
Keywords: Local Governments, Financial Structure, the Law Numbered
6360, Metropolitan Municipality

Giriş
1980’lerde yoğunlaşan kentleşme, ulaşım, iletişim, bilişim, inşaat vb.
teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ve küreselleşme, kentsel alanlarda hızlı,
karmaşık ve çok boyutlu dönüşümlere neden olmuştur. Artan ve çeşitlenen
hizmet ve altyapı talebinin yanı sıra, kentlerin saçaklanarak daha da
büyümesi ve yeni kent merkezlerinin ortaya çıkması, mevcut büyükşehir
belediye sisteminin, hizmet sunum biçimlerinin ve kaynakların da yetersiz
kalmasına neden olmuştur. Kentsel alanlarda hem büyümenin daha iyi
yönetilebilmesi hem de kentsel hizmet sunumunun daha etkin, etkili ve
ekonomik gerçekleştirilebilmesi çabaları, yeni büyükşehir yönetim modeli,
yeni hizmet sunum ölçeği ve yeni mali kaynak arayışlarını artırmıştır. 2012
yılı sonunda yasalaşan ve 30 Mart 2014 yerel seçimleri sonrasında tümüyle
yürürlüğe giren 6360 sayılı yeni yasa, 1984’te kurulan ve sonrasında
defalarca değişikliğe uğrayan büyükşehir belediye modelinde idari ve mali
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anlamda önemli değişiklikler getirmiştir. Yeni düzenlemelerle birlikte,
Türkiye’deki büyükşehir belediye sayısı 30’a yükselmiş, büyükşehir olan
illerdeki belde belediyeleri, il özel idareleri ve köyler kapatılmış, büyükşehir
belediyesinin idari hizmet sınırları il mülki sınırlarına genişletilmiş ve genel
bütçe vergi gelirlerinden aktarılan paylarda kayda değer bir artış
sağlanmıştır.
Bu çalışmada, öncelikle Türkiye’de özellikle büyük kentlerde yaşanan
dönüşümlerin yol açtığı yeni büyükşehir belediye modeli arayışlarının ürünü
olan 6360 sayılı yasa ile kurulan yeni büyükşehir yönetim sistemine açıklık
getirilmektedir. Yeni model idari ve mali açılardan değerlendirilmekte ve
yeni değişikliklerin mali boyutları üzerinde durulmaktadır. Bu çerçevede,
yeni ve eski büyükşehir ve büyükşehir ilçe belediyelerinin, diğer
belediyelerle il özel idarelerinin, özellikle merkezi bütçe gelirlerinden
aktarılan paylarında ne tür değişiklikler olduğu ortaya konulmaktadır. Sonuç
olarak da gerçekleşen idari ve mali değişiklikler; mali tevzin, yerindenlik,
yerel idari ve mali özerklik ile hizmet sunumunda eşgüdüm, etkinlik,
erişilebilirlik ve ekonomi gibi ilkeler çerçevesinde değerlendirilmektedir.
1. 6360 Sayılı Kanunun Gerekçesi ve Getirdiği Değişiklikler
1950’den 1990’lı yıllara kadar 19 Avrupa ülkesinde, yerel
yönetimlerin toplam sayısı 38.933 azalmıştır. Bu radikal yeniden yapılanma,
esas olarak hızlı kentleşme, yapısal, toplumsal ve ekonomik değişimler ve
hizmet sunumunda verimliliğe verilen önemle bağlantılı olmuştur
(Rydergard, 2012). Türkiye’de yerel yönetim sisteminde 1984 yılında 3030
sayılı kanun ile büyük kentler “büyükşehir” olarak tanımlanmış ve ülkenin
yönetim sisteminde diğer kentlerden farklı değerlendirilmiştir (Tekel: 2002:
44). 1990’lı yıllarda hız kazanan küreselleşme hareketleri ekonomik alanda
ön planda olmasına karşın siyasi ve sosyal yapılarda da köklü değişikliklere
neden olmaktadır. Bu değişiklikler yerel yönetim alanında da kendini
hissettirmiş ve reform sayılabilecek uygulamalar gündeme gelmiştir. Bu
alanda yaşanan hızlı değişimler yeni büyükşehir yönetim arayışlarını
gündeme getirmiştir (Ağcakaya ve Berkay, 2014: 2705).
Ülkemizde, parlamentoda güçlü tek bir partinin desteğini alan 59.
Hükümet döneminde kamu yönetimi ve yerel yönetimler reformu çalışmaları
hız kazanmıştır. Bunun sonucu olarak, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye
Kanunu, 2004 yılında TBMM’nden geçen ilk yasa olmuştur. Bu yasadan
sonra 5302 sayılı İl Özel İdare Kanunu (2005), 5355 sayılı Mahalli İdare
Birlikleri Kanunu (2005), 5393 sayılı Belediye Kanunu (2005), 5445 sayılı
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Mahalli İdare Birlikleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
(2006), 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve
Görevleri Hakkında Kanun (2006); 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi
Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun ile 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel
Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun (2008) izlemiştir
(Günal, 2013: 127-128; Gül vd 2014: 147-149, 175-178). Daha sonraki
yıllarda da bu yasalarda değişiklikler yapan yeni yasalar ya da bu konularda
değişiklikler getiren torba yasalar çıkarılmıştır. Genel olarak tüm bu yasalar,
yerel yönetimleri daha demokratik bir yapıya kavuşturarak, yerel
özerkliklerini ve mali kaynaklarını artırmıştır. Ayrıca, yeni kurumsal yapılar
da (kalkınma ajansları, kent konseyleri, il genel meclisi başkanlığı gibi)
oluşturmuştur.
Bu çalışmada ele alınacak olan ve Türkiye’nin yerel yönetim
yapısında çok önemli değişiklikler yapan 06.12.2012 tarihli ve 6360 sayılı
“On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun1” ise, Türkiye’de büyükşehir belediye sistemini yeniden
şekillendirmiştir. 6360 sayılı kanunun bazı hükümleri yayımı tarihinde; bazı
hükümleri ise 30.03.2014 tarihinde yapılan yerel yönetimler seçimi ile
yürürlüğe girmiştir. Türkiye’deki büyükşehir belediyesi sisteminde önemli
yenilikler getiren 2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi
Kanunu’nu temel yasa olmaya devam etse de, 6360 ve 6447 sayılı yeni
kanunlar, Türkiye’deki büyükşehir belediye sayısını 16’dan 30’a
yükseltilmiştir. 6360 sayılı kanun ile ayrıca, büyükşehir olan illerdeki belde
belediyeleri, il özel idareleri ve köyler kapatılmış, büyükşehir belediyesinin
idari hizmet sınırları il mülki sınırlarına genişletilmiş ve genel bütçe vergi
gelirlerinden aktarılan paylar artırılmıştır. Bu çerçevede, büyükşehir ve
büyükşehir ilçe belediyeleri kentsel hizmetleri sunmaktan ve bazı belediye
vergi, harç, pay ve ücretlerini toplamaktan, köyleri de kapsayacak şekilde, il
ölçeğinde sorumlu ve yetkili hale gelmiştir. Ancak, vergi, harç, pay ve
ücretlerin kırsal kesimde toplanması beş yıl süreyle ertelenmiştir.

1

12.11.2012 tarih ve 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve 26 İlçe Kurulması ile
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,
14.03.2013 tarihli ve 6447 sayılı Kanun ile değişikliğe uğramış; söz konusu Kanunun
başlığında yer alan “On Üç” ibaresi “On Dört” olarak, “Yirmi Altı” ibaresi “Yirmi Yedi”
olarak değiştirilmiş ve 1. maddesinin 1. fıkrasında yer alan “Muğla” ibaresinden sonra
gelmek üzere “Ordu” ibaresi eklenmiştir.
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6360 sayılı kanunun genel gerekçesinde, yasanın çıkarılma nedeni şu
şekilde ifade edilmiştir:
“Mevcut yerel yönetim yapısı ile yerel nitelikteki kamu hizmetlerinin
etkin ve verimli bir şekilde sunulması olanağı kalmayan bazı illerde, bu
hizmetlerinin vatandaşlarımızın artan beklentilerini karşılayabilecek nitelik
ve kabiliyetle donatılmış, ideal ölçekte etkin hizmet sunma potansiyeline
sahip yerel yönetimlerce sağlanması öngörülmekte ve bu doğrultuda
düzenleme yapılmaktadır.” (Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel
Müdürlüğü, 2012: 9).
Bu yeni kanunla birlikte, büyükşehir belediyesi sınırının il mülki sınırı
şeklinde değiştirilmesinin getireceği olumlu sonuçlar ise kanunun genel
gerekçesinde şöyle sıralanmıştır (Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel
Müdürlüğü, 2012: 7):
 Geniş ölçekte hizmet üreten yerel yönetim birimleri gelişmiş
teknolojilerle donatılabilecektir.
 Geniş ölçekte hizmet üretecek bu yönetimlerde nitelikli teknik
personel istihdam edilebilecek, ayrıca iş gücü uzmanlaşacağından verimlilik
artışı sağlanacaktır.
 Geniş ölçekli yerel birimlerden oluşan yerel yönetim sistemi,
merkezden gönderilecek kaynakların etkin kullanımını sağlayacaktır.
 İl sınırları içinde bütünleştirilmiş yerel yönetim birimleri arasında
kaynakların kullanımı ve sahip olunacak imkânlar açısından daha adil bir
yapı ortaya çıkabilecektir.
 Düzenleyici üst imar planları çerçevesinde il çapında uyumlu imar
uygulamaları gerçekleştirilebilecektir.
1.1. 6360 Sayılı Kanunun Getirdiği Temel Yapısal ve İdari
Değişiklikler
6360 sayılı kanun, mevcut büyükşehir belediye sisteminde idari ve
mali anlamda önemli değişikler yapmıştır. Halen büyükşehir belediyelerini
düzenleyen temel kanun olan 5216 sayılı kanununda büyükşehir belediyesi;
“En az üç ilçe veya ilk kademe belediyesini kapsayan, bu belediyeler
arasında koordinasyonu sağlayan; kanunlarla verilen görev ve sorumlulukları
yerine getiren, yetkileri kullanan; idari ve mali özerkliğe sahip ve karar
organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişisi” olarak
tanımlanmıştır. 6360 sayılı yeni kanunda ise büyükşehir belediyesi;
“Sınırları il mülki sınırı olan ve sınırları içerisindeki ilçe belediyeleri
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arasında koordinasyonu sağlayan; idari ve mali özerkliğe sahip olarak
kanunlarla verilen görev ve sorumlulukları yerine getiren, yetkileri kullanan;
karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişisi”
olarak belirtilmiştir. Böylece; büyükşehir belediyesinin sınırı ilin mülki sınırı
olarak genişletilmiştir.2
Büyükşehir belediyesinin tanımının yanı sıra, büyükşehir belediyesi
olma ölçütleri de değişmiştir. 6360 sayılı kanunun 5. maddesinde “Toplam
nüfusu 750.000’den fazla olan illerin il belediyeleri kanunla büyükşehir
belediyesine dönüştürülebilir” şeklinde bir düzenleme getirilmiştir. Yeni
düzenlemeyle, bir kent belediyesinin büyükşehir belediyesi olması için
gereken şartlar hafifletilmiştir. Buna göre, daha önce bir kent belediyesinin
büyükşehir belediyesi olması için gereken kent merkezi ve on kilometre
çevresinin nüfusunun 750 bin olma şartı esnetilerek, tüm ilin nüfusunun 750
bin olması yeterli görülmektedir. 5216 sayılı kanunda yer alan bir kentin
büyükşehir olması için gereken fiziki yerleşme durumu ve ekonomik
gelişmişlik şartları gibi nüfus dışındaki ölçütler ise kaldırılmıştır. Bu durum
büyükşehir olma isteğindeki kentlerin ve kamuoyunun beklentilerini artırır
nitelikte görülmektedir (Karasu, 2013: 5-6).
Yeni duruma göre; Türkiye’de Adana, Ankara, Antalya, Bursa,
Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri,
Kocaeli, Konya, Mersin, Samsun ve Sakarya olmak üzere, toplam 16 olan
büyükşehir belediye listesine; Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay,
Kahramanmaraş, Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, Şanlıurfa, Tekirdağ,
Trabzon, Van ve son olarak da Ordu illeri eklenmiştir (Bkz. Harita 1).
Kuruldukları il ile aynı adı taşıyan büyükşehir belediyelerinin sayısı böylece
30’a çıkmıştır. Nüfusun yaklaşık %76’sının (57 milyon kişi) bu illerde
yaşadığı düşünülürse, yeni yasanın önemi daha iyi anlaşılacaktır.

2

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, büyükşehir belediyelerinin yönetsel yapısını ve
görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen temel kanun olmaya devam etmektedir. Hatta
bazı konularda yaza Belediye Kanunu’na atıf yapmaktadır. 5216 sayılı yasada büyükşehir
belediyelerinin görevleri ayrıntılı olarak liste ilkesine uygun olarak sıralanmakla birlikte;
sınırları içindeki mahalli müşterek nitelikteki tüm kentsel gereksinimler bütünlükçü bir
bakış açısı içerisinde büyükşehir belediyesinin yetki ve sorumluluğu altına bırakılmıştır.
5216 sayılı yasada büyükşehirler hinterlandları ile bir bütün olarak düşünülmüş, bir
anlamda idarenin bütünlüğü ilkesinin merkezi yönetim yerine büyükşehir belediyelerince
gözetilmesi planlanmıştır. 6360 sayılı yasa ise bu anlayışı daha ileri götürerek, büyükşehir
belediyesi sınırlarını il mülki sınırları olarak düzenlemiştir (Günal, 2013:129).
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Harita 1: Türkiye’deki Büyükşehir Olan 30 İlin Dağılımı (Koyu
Renkli Olanlar)

Kaynak: Gül vd., 2014: 177.

Bu yeni kanunla birlikte sadece büyükşehir belediyelerinin değil, aynı
zamanda diğer yerel yönetim birimlerinin idari ve mali yapılarında, görev,
yetki ve sorumluluklarında da bazı değişikliklere gidilmiştir. Yeni yasa,
belediye sınırlarını aşarak, kontrolsüzce devam eden kentsel büyümeyi, tek
elden ve daha etkin planlamayı ve yönetmeyi sağlayacak, hizmet sunumunda
adalet, nitelik ve eşgüdümü artıracak, merkezileştirilmiş ve il ölçeğinde daha
geniş yetki, görev ve sorumluluklarla donatılmış bir büyükşehir belediye
sistemi oluşturmuştur (Gül vd., 2014: 178; Gül ve Batman, 2013). Bunun
yanında, büyükşehir olan illerde artık sadece büyükşehir belediyeleri ile
büyükşehir merkez ilçe belediyesi ve merkez dışında yer alan büyükşehir
ilçe belediyeleri yer almaktadır. Büyükşehir belediyeleri; tüm il ölçeğinde,
hem kentsel hem kırsal alanlarda, büyükşehir belediyelerinin sahip olduğu
görev ve yetkilerini kullanmaya devam edecektir (Bkz. Şekil 1). Ancak,
büyükşehir belediyesi olan ilde yer alan belde belediyeleri, il özel idareleri
ve köyler kapatılmış ve görev, yetki, sorumluluk ve yükümlülükleri büyük
ölçüde büyükşehir belediyesi ile büyükşehir ilçe belediyelerine aktarılmıştır.
Belde belediyeleri ile köyler bağlı oldukları ilçeye mahalle olarak
bağlanmıştır. İl özel idarelerinin görev, sorumluluk ve yetkileri ile araç gereç
ve binaları da büyükşehir belediyeleri ile ilgilerine göre diğer kamu
kurumlarına aktarılmıştır. Diğer 51 ilde ise yerel yönetim birimleri, mali
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açıdan kaynakları kısılmış olarak da olsa, il özel idaresi, il, ilçe ve belde
belediyeleri ve köy tüzel kişilikleri olarak varlığını sürdürmektedir. Ayrıca,
il mülki sınırı ile belediye sınırı ayrımı devam etmekte; merkezin taşra
teşkilatı ve mülki idare sistemi de mevcut yapısını korumaktadır (Kalkınma
Bakanlığı, 2014: 151).

Şekil 1: 5216 ve 6360 Sayılı Yasalara Göre Büyükşehir Modeli
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile
Uygulanan Büyükşehir Modeli

6360 Sayılı Kanun Sonrası
Büyükşehir Modeli

Kaynak: Çelikyay, 2014: 10, 15.

Türkiye’de 30 ilde köylerin 6360 sayılı kanun ile mahalle statüsüne
dönüştürülmesi sonrasında, kırsal yerleşim yerlerinin kırsal karakterinin ve
sosyo-kültürel yapısının değişeceği de belirtilmektedir. Ayrıca, 6360 sayılı
kanunun hazırlanmasında; 2004 yılında yürürlüğe konulan 5216 sayılı kanun
kapsamında İstanbul ve Kocaeli büyükşehir belediyelerinin sınırlarının il
sınırlarıyla örtüştürülmesine ilişkin oluşan tecrübeler belli ölçütlere göre
nesnel olarak değerlendirilerek, yeterince göz önünde bulundurulmamıştır.
Yeni yasa sonrası, sınırları çok geniş olan illerde, büyükşehir belediyelerinin
hem hizmetlerine ulaşmak zorlaşırken, hem de alınan bazı hizmetler (su,
kanalizasyon vb.) pahalanmakta ve özellikle kırsal kesimde ve küçük
beldelerde yaşayanlara ek vergi yükü gelmektedir. O halde, geçmişte
köylerde yaşayanlar ile küçük beldelerden mahalleye dönüştürülen yerlerde
yaşayanlar açısından göreli yoksullaşma söz konusu olacaktır (Kalkınma
Bakanlığı, 2014: 151-152).
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Türk idare sisteminde önemli yere sahip olan il özel idareleri, 6360
sayılı kanun ile bütün büyükşehir olan illerde kaldırılmıştır. Bu nedenle
doğabilecek sorunları azaltmak üzere büyükşehirlerde (gerek görülürse diğer
illerde de kurulabilecek olan) valilerin yönetiminde Yatırım İzleme ve
Koordinasyon Başkanlıkları (YİKB) kurulmuştur. 6360 sayılı kanunun 34.
maddesine göre: “Büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde kamu kurum
ve kuruluşlarının yatırım ve hizmetlerinin etkin olarak yapılması, izlenmesi
ve koordinasyonu, acil çağrı, afet ve acil yardım hizmetlerinin
koordinasyonu ve yürütülmesi, ilin tanıtımı, gerektiğinde merkezi idarenin
taşrada yapacağı yatırımların yapılması ve koordine edilmesi, temsil, tören,
ödüllendirme ve protokol hizmetlerinin yürütülmesi, ildeki kamu kurum ve
kuruluşlarına rehberlik edilmesi ve bunların denetlenmesini gerçekleştirmek
üzere valiye bağlı olarak Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
kurulmuştur.” Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın görev, yetki
ve sorumlulukları 04.04.2014 tarih ve 28962 Sayılı Yatırım İzleme ve
Koordinasyon Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul
ve Esaslarına Dair Yönetmelik ile belirlenmiştir.
6360 sayılı kanunun 33. maddesinde, büyükşehir olan illerde
YİKB’ler bünyesinde, diğer illerde ise valilikler bünyesinde “tüm acil
çağrıları karşılamak üzere” 112 Acil Çağrı Merkezlerinin kurulacağı
belirtilmektedir. Bu merkezler, sadece sağlıkla ilgili olmamak üzere, tüm
acil durumları karşılamak için kurulacaktır. Ayrıca, yeni kanunun 8. maddesi
ile, büyükşehir içerisinde her türlü taşımacılık hizmetinin koordinasyon
içinde yürütülmesi amacıyla “Ulaşım Koordinasyon Merkezi” (UKOME)
kurulacağı hüküm altına alınmıştır. Bu merkezlerin İstanbul, Ankara, İzmir
başta olmak üzere birçok büyükşehirde yaşanmakta olan ve giderek artan
trafik ve ulaşım problemlerinin azaltılması ya da çözülmesi yönünde katkı
sağlayacağı beklenmektedir.
6360 sayılı kanuna göre büyükşehir belediyesi olan illerde, ilk yerel
yönetimler genel seçimi sonrasında (ve daha önce de 5747 sayılı yasa
kapsamında nüfusu 2.000`in altına düşen) belde belediyeleri kapatılmıştır.
Sadece nüfus ölçütünü esas alan bir düzenleme yapılmakta, hizmetin
yerelden sağlanması ve toplumun kararlara katılması açısından büyük
dengesizliklere neden olunmaktadır. Kanun ile büyükşehire dönüşen illerin
sınırları içindeki köy ve beldelerin mahalleye dönüştürülmesi, yerel yönetim
kültürünün birçok yerleşmeden silinmesine ve ortadan kalkmasına neden
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olacaktır.3 Diğer yandan, beldelerin kapatılması sonucunda en yakın belediye
hizmetinin ilçe merkezinden karşılanacak olması nedeniyle, yerindenlik
ilkesinden uzaklaşılarak, hizmete erişimde ve kararlara katılımda ciddi
sorunlara yol açılacaktır (Kalkınma Bakanlığı, 2014:152-153; Gül, 2013).
6360 ve 6447 sayılı kanunların 2014 yılında yapılacak olan yerel
yönetimler genel seçiminden sonra yürürlüğe girmesi ile, büyükşehir olan 30
ilde yer alan 1.076 belde belediyesi ile nüfusu 2 binin altına düştüğü için
kapatılan 500 civarında belediye dikkate alındığında, Türkiye’de 2.950 olan
belediye sayısı yaklaşık 1.395’e düşmüştür. Bu düşüşte en büyük pay,
sayıları 1.977’den 395’e düşen belde belediyelerinindir (Mahalli İdareler
Genel Müdürlüğü, 2013). Ancak, 30 yeni büyükşehir olan ilde idari ve
coğrafi yönden gereken yerlerde de 27 yeni ilçe ve belediye kurulmuştur.
Ayrıca, 16 bini aşkın köy özerk yerel yönetim birimi de kapatılmıştır. Bu
bağlamda, orman köyleri de dahil olmak üzere, köylerin de tüzel kişiliği
kaldırılarak bağlı oldukları ilçeye mahalle olarak bağlanmış ve personel,
malvarlığı, borcu-alacağı bağlandığı belediyeye aktarılmıştır.
Mevcut durumda Türkiye’de, 51 il özel idaresi, 1.395 belediye ve
17.722 köy bulunmaktadır. 1.395 belediyenin 30’u büyükşehir belediyesi,
51’i il belediyesi, 519’u büyükşehir ilçe belediyesi, 400’ü ilçe belediyesi ve
395’i ise belde belediyesidir (Bkz. Tablo 1). Bu değişiklik özellikle
yabancıların kırsal alanlarda yerleşiminin denetim dışında kalmasına yol
açacak bir nitelik taşımaktadır. 442 sayılı Köy Kanunu’na göre, yabancıların
köylerde oturma izni İçişleri Bakanlığı’nın oluruna bağlı iken, belediyelerde
böyle bir kural bulunmamaktadır. Bahsedilen yerleşimlerin statü değişikliği,
yabancıların ekonomik olarak kamusal hayatta görünürlüğünü artıracak
niteliktedir ve yabancı yatırımlarını teşvik eden diğer idari düzenlemelere
paralellik sergilemektedir. Bu gelişmelerin yerel ekonomilerde itici güç olup
olmayacağını zaman gösterecektir (Kalkınma Bakanlığı, 2014: 23).

3

Ayrıca Yerel Yönetimler Özel İhtisas Komisyonu Raporu’nda, bir yerel yönetim biriminin
kapatılmasında belde sakinlerine hiç söz hakkı verilmemesinin, Avrupa Yerel Yönetimler
Özerklik Şartı’nın “yerel yönetimlerin sınırlarında, bir referandum yoluyla ilgili yerel
topluluklara önceden danışılmadan değişiklik yapılamaz” ilkesine aykırı olduğunu
belirtilmektedir (Bkz. Kalkınma Bakanlığı, 2014:153).
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Tablo 1: 6360 Sayılı Yasa Öncesi ve Sonrasında Yerel Yönetim
Birimleri
Yerel Yönetimler

6360 Sayılı Yasa
Öncesi Yerel Yönetim
Birimleri
81
2.950
16
143

İl özel idareler
Belediye
Büyükşehir Belediyesi
Büyükşehir İlçe
Belediyesi
749
İlçe Belediyesi
1.977
Belde Belediyesi
65
İl Belediyesi
34.340
Köy
Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, 2014: 23.

6360 Sayılı Yasa
Sonrası Yerel Yönetim
Birimleri
51
1.395
30
519
400
395
51
17.722

6360 sayılı kanunun bazı maddelerinin 2014 yılında yapılan yerel
yönetimler genel seçiminden sonra yürürlüğe girmesiyle, ülke nüfusunun
yaklaşık %93’ü belediye sınırları içerisinde, %7’si ise belediye sınırları
dışında yaşamaktadır (Kalkınma Bakanlığı, 2014: 24).
1.2. 6360 Sayılı Kanunun Getirdiği Mali Değişiklikler
Türkiye’de yerel yönetimlerin, kendi öz gelirleri (vergiler, harçlar,
ücretler vb.) ile merkezi yönetimden aktarılan kaynaklar olmak üzere iki tür
gelir kaynağı bulunmaktadır. Yerel yönetimlerin, merkezi yönetimin
aktaracağı kaynaklara ihtiyaçları oldukça fazladır (Kara ve Baykal,
2012:161). Ülkemizde genel bütçe vergi gelirlerinden alınan paylar, yerel
yönetimlerin gelirlerinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır (Çetinkaya,
2012: 122). Merkezden aktarılan paylar, belediyelerin nüfusu ve gelişmişlik
düzeyi azaldıkça bütçenin daha da büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Yani
küçük ve ekonomik ve mali açıdan güçsüz belediyelerin bütçelerinin daha
büyük bir kısmını merkezden aktarılan paylar oluşturmaktadır.
6360 sayılı kanunla büyükşehir belediyelerinin, diğer belediyelerin ve
il özel idarelerinin vergi gelirlerinden aldıkları paylar ile elde edilen gelirden
aldıkları oranlar değişmektedir. 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve
Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında
Kanun’da, 6360 sayılı kanunla yapılan değişiklikle; genel bütçe vergi
gelirlerinden büyükşehir dışındaki belediyelerin aldıkları pay % 2,85’den %
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1,50’ye, il özel idarelerine verilen % 1,15 pay da % 0,5’e düşürülmektedir.
Buna karşın büyükşehir belediyelerinin payı % 5’den % 6’ya ve büyükşehir
ilçe belediyelerinin payı % 2,5’den % 4,5’e çıkarılmaktadır. Dolayısıyla,
merkezden aktarılan kaynaklara daha fazla ihtiyaç duyan büyükşehir
dışındaki belediyeler ile il özel idarelerinin payı azaltılırken, büyükşehir ilçe
belediyelerinin payı ise önemli ölçüde artırılmıştır. Büyükşehir ilçe
belediyelerine ayrılan % 4,5’lik payın % 90’ı nüfusa, % 10’u ise
yüzölçümüne göre dağıtılacaktır. Büyükşehir belediyesinin büyükşehir ilçe
belediyelerinden aldığı % 30 pay ise değişmemiştir. Yani, genel bütçe vergi
gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden büyükşehirlerdeki ilçe belediyelerine
ayrılan payların yüzde 30’u büyükşehir belediyesine aktarılmaktadır.
Yeni düzenlemeye göre, özel tüketim vergisi hariç olmak üzere,
büyükşehir belediye sınırları içinde yapılan genel bütçe vergi gelirleri
tahsilatı toplamından büyükşehir belediyelerine ayrılacak % 6’lık payın, %
60’ı doğrudan ilgili büyükşehir belediyesine aktarılmaktadır. Kalan % 40’lık
bölümün ise, % 70’i nüfusa, % 30’u yüzölçümü esasına göre büyükşehir
belediyeleri arasında dağıtılacaktır. Dolayısıyla, payların dağıtımında
önceden sadece nüfus ölçütü kullanılırken, yeni kanun nüfusun yanına
yüzölçümü ölçütünü de getirmektedir (Özsalmanlı ve Pank, 2012: 11;
Karasu, 2013: 6; İzci ve Turan, 2013: 134-135).
Tablo 2: Yenilenen Yerel Yönetim Sisteminde Belediye ve İl Özel
İdarelerinin Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Alacakları Payların
Karşılaştırılması
Birim

2008 öncesi

Büyükşehir
Belediyeleri


GBVG’nin
%5’ininin %75’i
doğrudan %25’i
büyükşehir
belediyeleri
arasında nüfuslarına
göre

Büyükşehir
ilçe belediyelerinin
GBVG’den aldığı
payın %35’i

2008 sonrası


Sınırları
içinde toplanan
GBVG’nin %5’i
%70’i doğrudan,
%30’u büyükşehir
belediyeleri arasında
nüfuslarına göre

Büyükşehir
ilçe belediye
paylarının %30’u

Yeni Kanun*

Sınırları
içinde toplanan
GBVG’nin %6’sı
%60’ı doğrudan
%40 ise büyükşehir
belediyeleri arasında
%70’lik kısmı
nüfus, %30’luk
kısmı ise
büyükşehirin
yüzölçümüne göre

İlçe
belediye paylarının
yüzde 30’u
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Büyükşehir
İlçe
Belediyeleri

Diğer
Belediyeler

İl Özel
İdareleri


GBVG’nin
%2,47’si belediye
nüfusuna göre


GBVG’nin
%2,50’si belediye
nüfusuna göre


GBVG’nin
%2,50’i nüfusa göre


GBVG’nin
%2,85’inin %80’i
belediye nüfusuna,
%20’si ilçe
gelişmişlik endeksine
göre eşit sayıda ilçe
içeren 5 grupta
gelişmişlik payının
gruplara sırasıyla
%23, %21, %20, %19,
%17 olarak
dağıtılmasına göre

GBVG’nin
%0,1’i nüfusu
10.000’e kadar
belediyeler için %60’ı
0-5 bin; %40’ı 5-10
bin arası nüfusa sahip
belediyelere eşit
olarak


GBVG’nin
%1,12’si nüfusa
göre


GBVG’nin
%1,15’inin %50’si
nüfus, %10’u ilin
yüzölçümü, %10’u
ilin köy sayısı, %15’i
ilin kırsal alan nüfusu,
%15’i ilin gelişmişlik
endeks değerine göre
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GBVG’nin %4,50’si
%90’ı belediye
nüfusuna %10’u
belediyenin
yüzölçümüne göre

GBVG’nin
%1,50’sinin %80’i
belediye nüfusuna,
%20’si ilçe
gelişmişlik
endeksine göre eşit
sayıda nüfus içeren
5 grupta gelişmişlik
payının gruplara
sırasıyla %23, %21,
%20, %19, %17
olarak dağıtılmasına
göre

GBVG’nin
%0,1’i nüfusu
10.000’e kadar
belediyeler için
%65’i eşit, %35’i
nüfuslarına göre

GBVG’nin
%0,05’inin %50’si
nüfus, %10’u ilin
yüzölçümü, %10’u
ilin köy sayısı, %15’i
ilin kırsal alan
nüfusu, %15’i ilin
gelişmişlik endeks
değerine göre

Kaynak: Koyuncu, 2012:4.
*Not: Kanundaki değişiklikler koyu renkle belirtilmiştir.

Yukarıda Tablo 2’de görüldüğü gibi, belediyeler ve il özel idareleri
arasında mali açıdan (payların belirlenmesi ve dağıtımında) 6360 sayılı
kanunla yapılan diğer temel değişiklikler de şunlardır (Koyuncu, 2012: 3):
 Büyükşehir belediyeleri dışındaki diğer belediyelerin payı
GBVG’nin %2,85’inden %1,50’sine düşürülürken, sosyo ekonomik
gelişmişlik endeksine göre dağıtımında eşit sayıda ilçe grupları yerine eşit
nüfusta belediye grupları oluşturulmuştur.
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 Nüfusu 10.000’in altında olan belediyeler için ayrılan denkleştirme
ödeneğinin (GBVB’nin binde biri) dağılımında nüfus kriterinin ağırlığı
artırılmıştır.
Belediye gelirleri konusunda bir diğer düzenleme, otopark gelirlerinin
tümüyle büyükşehir belediyesine aktarılmasıdır. Yeni düzenlemeye göre,
belediyelerin otoparkla ilgili olarak elde ettikleri gelirler tahsil tarihinden
itibaren kırk beş gün içinde büyükşehir belediyesine aktarılacaktır (Karasu,
2013: 6). Yine, mahalle haline dönüşen köylerde, 29.7.1970 tarihli ve 1319
sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na göre alınması gereken emlak vergisi ile
26.5.1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması
gereken vergi, harç ve katılım payları beş yıl süreyle alınmayacaktır. Bu
yerlerde içme ve kullanma suları için alınacak ücret beş yıl süreyle en düşük
tarifenin % 25’ini geçmeyecek şekilde belirlenecektir (Şataf, Toprak ve Yay,
2014).
Yerel yönetimlerin türlerine göre paylardaki değişim, yerel yönetim
sisteminde büyükşehir ağırlıklı ama ikili bir yapının ortaya çıkmasına neden
olmuştur. Bu ikili yapının yerel yönetimler açısından net sonuçları vardır.
Koyuncu’ya (2012: 3) göre, 6360 sayılı kanun sonrasında, toplam nüfusun
yaklaşık %75’ine (56,5 milyona) hizmet götürecek olan büyükşehir
belediyeleri ile büyükşehir ilçe belediyeleri, genel bütçe vergi gelirlerinden
aktarılan toplam yerel yönetimler payının yaklaşık %81’ini alacaklardır. Eski
sistemde büyükşehir ve büyükşehir ilçe belediyeleri toplam nüfusun yaklaşık
%50’sine (38 milyon) hizmet götürmekte ve payların %59’unu almaktaydı.
Yerel yönetimlerin (büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve il özel
idareler) genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları paylar yıllar itibariyle
aşağıda Tablo 3’de görülmektedir. Yerel yönetimlerin genel bütçe vergi
gelirlerinden aldıkları payların GSYİH içindeki oranı 2006-2015 döneminde
artış göstermektedir. Yerel yönetimlere aktarılan toplam payların GSYİH’ya
oranı 2006 yılında %1,57 iken, bu oran 2013 yılında %2,07’ye yükselmiştir.
2015 yılında ise bu oranın %2,3’e ulaşacağı tahmin edilmektedir. Ancak, bu
genel artış eğiliminin en olumlu yansıdığı grup büyükşehir belediyeleridir.
Büyükşehir belediyelerine aktarılan payların GSYİH’ya oranı 2006 yılında
% 0,6 iken, bu oran 2013 yılında % 0,99’a yükselerek, üçte iki oranında
artmıştır. Bu artışta 6360 sayılı kanun en büyük etkiye sahiptir. Bunun
yanında, belediyelerin gelirlerinde belediye gelirlerinde yapılan yeni
düzenlemelere bağlı olarak 2008 yılı sonrasında dikkate değer bir artış olmuş
ancak 6360 sayılı kanunun, kapatılan ve büyükşehir yapılan belediyeler
nedeniyle olumsuz bir etkisi olmamıştır. Ancak il özel idarelerinin
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gelirlerinde 6360 sayılı kanun öncesi döneme göre, büyükşehirlerin tam
aksine, üçte ikilik bir azalma olmuştur (Bkz. Tablo 3).
Tablo 3: Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Yerel yönetimlere
Ayrılan Paylar
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014(1) 2015(2)

6.207

6.886

8.369

8.879

11.276 13.487 14.733 17.253

20.528

23.370

Büyükşehir Belediyeleri 4.540

4.921

5.787

6.047

7.210

8.514

9.814

11.437

16.059

19.337

İl Özel İdareleri

1.159

1.285

1.673

1.909

2.424

2.899

3.167

3.709

2.324

1.948

TOPLAM

11.906 13.092 15.829 16.835 20.910 24.900 27.713 32.398

38.911

44.655

(Cari Fiyatlarla, Milyon TL)
Belediyeler

(GSYH’ya Oran, Yüzde)
Belediyeler

0,82

0,81

0,88

0,93

1,03

1,04

1,04

1,1

1,16

1,2

Büyükşehir Belediyeleri

0,6

0,58

0,61

0,63

0,66

0,66

0,69

0,73

0,91

0,99

İl Özel İdareleri

0,15

0,15

0,18

0,2

0,22

0,22

0,22

0,24

0,13

0,1

TOPLAM

1,57

1,53

1,67

1,77

1,9

1,92

1,96

2,07

2,21

2,3

Kaynak:
Kalkınma
Bakanlığı
(2014a),
http://www.kalkinma.gov.tr/Pages/Yillik
Programlar.aspx (E.T.: 10.12.2014). (1) Gerçekleşme Tahmini (2) Program

Yerel yönetimler büyük ölçüde merkezden transfer edilen kaynaklara
bağımlıdır. 6360 sayılı kanun, yerel yönetimlerin özgelir yaratma
kapasitesini artırmaya yönelik bir içerik sunmamıştır. Bu nedenle, merkezi
hükümet bütçesinden transfer edilen payların yükseltilmesi olumlu olsa da,
merkeze olan bağımlılığı artıran ve aslında mali özerkliği zedeleyici bir
nitelik arz etmektedir (Koyuncu, 2012: 2; Gül, 2013). 2013 yerel yönetimler
bütçe gelirleri hesabının %56’sını genel bütçe vergi gelirlerinden alınan
paylar ve merkezi yönetim bütçesine dahil idarelerden alınan bağış ve
yardımlar oluşturmaktadır.4 Aşağıda Şekil 2’de yerel yönetimlere merkezi
idare vergi gelirlerinden transfer edilen payların, kendi bütçe gelirleri
içindeki5 ve GSYİH içindeki oranı görülmektedir.
4
5

Muhasebat Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak kendi hesaplamalarımızdır.
Türkiye’de yerel yönetim kapsamındaki idareler geniş anlamda; belediyeler, il özel idareleri,
belediyelere bağlı idareler, mahalli idare birlikleri, kalkınma ajansları ve gençlik spor il
müdürlükleri olarak tanımlanabilir. Maliye Bakanlığı bu geniş tanımı kullanırken,
Kalkınma Bakanlığı (eski DPT) belediyeler, il özel idareleri, belediyelerin oluşturdukları
birlikler, büyükşehir belediyelerine bağlı idarelerin yanında İller Bankasını da kendi tanımı
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Şekil 2’de görüldüğü üzere, yerel yönetimlere (büyükşehir
belediyeleri, büyükşehir dışı il belediyeleri, ilçe ve belde belediyeleri ile il
özel idareleri) merkezi idare vergi gelirlerinden transfer edilen payların
kendi bütçe gelirleri içindeki payları 2010 yılına kadar artış göstermiş, 20102013 yılları arası %45 düzeyinde sabit kalmıştır. 2014 yılında (Ocak-Eylül
dönemi) ise kanunda yapılan düzenlemelerle birlikte bu oran %55’e
yükselmiştir. Dolayısıyla, kanunun öngördüğü yerel yönetim paylarındaki
artışın, yerel yönetimlerin mali olarak güçlendirilmesine yönelik ciddi bir
adım olduğunu söylemek mümkündür.
Şekil 2: Yerel Yönetimlere Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Aktarılan
Payların Bütçe Gelirleri İçindeki ve GSYİH’ye Oranı
60%

2,21%

55%

1,90%

50%
1,57%

1,67%

1,92%

1,96%

2,50%

2,07%
2,00%

1,77%

1,53%

45%

1,50%

40%
55%
35%
30%

40%

39%

43%

44%

45%

45%

46%

1,00%

45%
0,50%

25%
20%

0,00%
2006

2007

2008

2009

Bütçe Gelirleri %

2010

2011

2012

2013

2014*

GSYİH %

*2014 yılına ait veriler Ocak-Eylül dönemini kapsamaktadır.
Kaynak: Muhasebat Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak kendi hesaplamalarımızdır.

içine katmaktadır. Bundan dolayı, iki Bakanlık arasında yerel yönetimlere ait
hesaplamalarda rakamsal farklılıklar çıkmaktadır. Çalışmada, yerel yönetim birimleri
Büyükşehir Belediyeleri, Büyükşehir Dışı İl Belediyeleri, İlçe ve Belde Belediyeleri ile İl
Özel İdareleri olarak dikkate alınmıştır. Maliye Bakanlığı’nın kullandığı geniş anlamda
yerel yönetim kapsamındaki idareler ele alındığında, genel bütçe vergi gelirlerinden alınan
payların toplam gelirlere oranı 2012 yılı için %39, 2013 yılı için ise %38 oranında
gerçekleşmektedir. Kaynak: Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, 2014 (E.T.: 20.12.2014).
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Gelir yönünden merkezden yapılan transferlere bağlılık oranı,
belediyelerin içinde bulunduğu koşullar göz önüne alınarak, her belediye
için ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Merkezi yönetimin genel bütçe vergi
gelirlerinden yerel yönetimlere yaptığı transferler kanunla düzenlenmiş olup,
yapılacak olan transferlerin miktarı her ay gerçekleşen genel bütçe vergi
gelirlerinin miktarına bağlıdır. Bundan dolayı genel bütçe vergi gelirlerinin
yüksek olduğu aylarda yerel yönetimlere yapılan transferler, doğal olarak,
diğer aylara göre daha yüksek olabilmektedir. Bu durum yerel yönetimlere
yapılan transferlerde aydan aya farklılık gösterse de, yerel yönetimlere
transferlerin düzenli olarak alınacağı konusunda güvence vermektedir. Yerel
yönetimlere yapılan transferlerin iki önemli özelliği vardır. Bunlar:
 Belediyelere aktarılacak tutarın belirlenmesinde, merkezi yönetimin
yönetsel kararının değil, o ay toplanılan genel bütçe vergi geliri tutarlarının
esas alınması ve
 Yapılan transferlerin kullanımını belirli bir şarta bağlamayan
koşulsuz transferler olmasıdır (Kerimoğlu, Güngör ve Koyuncu, 2009: 88.
Ayrıca Bkz. Tablo 6).
Harcamaların finansmanında merkeze bağımlılığın oranı gelir ve
gelişmişlik düzeyi düşük olan beldelerde artmakta, diğerlerinde ise
azalmaktadır. O nedenle, gelir yönünden merkeze bağımlılığın her
belediyenin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal koşullar göz önüne
alınarak ayrı ayrı hesaplanması ve değerlendirilmesi gerekir (Kerimoğlu,
Güngör ve Koyuncu, 2009: 88).
Yerel yönetimlerin merkeze olan bağımlılıkları özellikle son dönemde
alınan kararlar ve düzenlemelerle artmaktadır (Emil ve Yılmaz, 2012: 8).
Yerel yönetimlerin merkeze olan bağımlılıklarına özellikle belediyeler
açısından baktığımızda, 2013 yılında belediyelere merkezden aktarılan gelir
payının toplam gelirlere oranının ortalama %51 olduğu görülmektedir. Bu
oran 2014 yılı Ocak-Eylül dönemi için %59’a yükselmiştir (Bkz. Şekil 3).
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Şekil 3: Transferlerin Belediyelerin Harcamalarını Karşılama Oranı %
(Belediyelerin Türlerine Göre Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden
Aktarılan Paylar/Toplam Gelirler %)
80%
70%
59%
60%
50%

46%

49%

50%

51%

51%

2008

2009

2010

2011

52%

51%

2012

2013

44%

40%
30%
20%
10%
2006

2007

Büyükşehir

B.şehir dışı İl Belediyeleri

İlçe/Belde

2014*
Toplam

*2014 yılına ait veriler Ocak-Eylül dönemini kapsamaktadır.
Kaynak: Muhasebat Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak kendi hesaplamalarımızdır.

Şekil 3’de görüldüğü üzere, merkezi idare vergi gelirlerinden aktarılan
payların belediye türlerine göre en fazla büyükşehir belediyelerine yapıldığı,
büyükşehir belediyelerini sırasıyla büyükşehir dışı il belediyeleri ve
ilçe/belde belediyelerinin izlediği görülmektedir. 2013 yılı için, büyükşehir
belediyelerinde bu oran % 67 iken, il belediyelerinde merkeze bağımlılık
oranı % 50’yi aşmaktadır. İlçe ve belde belediyelerinde ise bu oran % 39
düzeyinde kalmaktadır. Bu durum, ortalama olarak belediye harcamalarının
yarısından fazlasının merkezi yönetimden yapılan transferlerle finanse
edildiği ve merkeze bağımlılıklarının arttığı anlamına gelmektedir. Ancak,
küçük belediyelere merkezden daha az kaynak aktarılıyor olması, nüfus
kriterinin pay hesaplamasındaki etkisine bağlanabilir.
2014 yılı Ocak-Eylül döneminde, 2013 yılı Ocak-Eylül dönemine
göre, merkezi idare vergi gelirlerinden transfer edilen paylarda; büyükşehir
belediyelerinin payında %34 oranında artış olurken, ilçe ve belde
belediyelerinin payında %9,5 oranında artış gerçekleşmiştir. Aynı dönemde,
il özel idareleri payında %54 oranında azalış olurken, büyükşehir dışındaki il
belediyelerinde %26 oranında azalış gerçekleşmiştir.6
6

Muhasebat Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak kendi hesaplamalarımızdır.
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Büyükşehir belediyelerinin genişleyen görev ve sorumluluk alanı için
genel bütçe vergi gelirlerinden büyükşehir belediyelerine ve büyükşehir ilçe
belediyelerine ayrılan paylarda değişiklik yapılmıştır. Ancak bu değişiklik
sonucu ortaya çıkan payların yeni dağılımının söz konusu belediyelerin
görev ve sorumluluk alanları ile orantılı şekilde düzenlendiği tartışmalıdır.
Özellikle bu durum, büyükşehir belediyeleri açısından, genişleyen
sorumluluk alanındaki hizmetlerde etkinliğin sağlanamaması ve çeşitli
hizmet aksaklıklarının ortaya çıkması endişesiyle eleştirilmektedir. Ayrıca il
özel idaresinin personeli, araçları, gelirleri ilgisine göre diğer kurumlara
dağıtıldığından, büyükşehir belediyeleri tarafından kullanılması da genelde
mümkün olmamaktadır (Yontar ve Dağ, 2014: 159-160).
Paylardaki artış, yerelleşmenin göstergelerinden biri olan yerel
yönetim harcamalarının GSYİH’ya oranını da yerel yönetimler lehine
artırmaktadır (Bkz. Tablo 5). Bu açıdan bakıldığında, bir ülkenin ne kadar
“yerel” olduğunu ya da bir ülkede yerel özerkliğin ne kadar güçlü olduğunu
ancak diğer ülkelere kıyasla söyleyebilmek mümkündür. Payların
artırılmasıyla atılan adım Türkiye’de yerel yönetimlerin gelir kaynaklarının
ve mali özerkliklerinin güçlendirilmesi için büyük olmakla birlikte, diğer
ülkelerle karşılaştırıldığında küçük düzeyde kalmaktadır (Bkz. Tablo 4).
Tablo 4: 2010 Mali Verileri ile Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetim
Harcamalarının GSYİH İçindeki Payları (%)
Ülke
%
Ülke
Malta
0,7 Litvanya
Güney Kıbrıs
2,2 Letonya
Yunanistan
2,8 Fransa
Türkiye
3,4 Çek Cumhuriyeti
Lüksemburg
5,3 Macaristan
İrlanda
6,9 Ortalama AB 27
Bulgaristan
6,9 İngiltere
Belçika
7,1 Polonya
Portekiz
7,2 İtalya
Slovakya
7,3 Hollanda
Almanya
8
Finlandiya
Avusturya
8,2 İspanya
Romanya
9,8 İsveç
Estonya
10
Danimarka
Slovenya
10,2
Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, 2014: 35.

%
11,3
11,4
11,8
11,9
12,7
13,7
14
15
15,7
17,2
22,5
24,3
25,5
37,6
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2010 yılı itibariyle, Türkiye’de yerel yönetim harcamalarının
GSYİH’ye oranı %3,4’tür. Aynı yılda Avrupa Birliği ülkelerinde yerel
yönetim harcamalarının GSYİH’ye oranının ortalaması ise %13,7’dir. Bu
verilere göre, Türkiye’de yerel yönetim harcamalarının GSYİH içindeki
oranı oldukça düşük seviyededir. AB ülkelerinden Malta, Güney Kıbrıs ve
Yunanistan hariç, diğer ülkelerin yerel yönetim harcamalarının GSYİH
içindeki oranı Türkiye’den yüksektir. Her ne kadar bu tablo yerel yönetim
hizmetlerinin yaygınlığı, niteliği ve niceliği hakkında karşılaştırılabilir somut
bilgi sunmasa da, bu verilerden birkaçı hariç bırakılarak, Avrupa Birliği
ülkelerinde yerel yönetimlerin genel olarak daha faal (ve güçlü) olduğu
sonucu çıkarılabilir. Yerel yönetim harcamalarının GSYİH içindeki oranı
açısından Avrupa Birliği ülkeleri ile Türkiye karşılaştırıldığında; Türkiye’de
yerel yönetimlerin GSYİH’dan daha fazla pay alması ve yerel yönetim
yatırımlarına daha fazla ödenek ayrılması gerektiği doğrultusunda öneriler
geliştirilmesi yerinde olacaktır (Kalkınma Bakanlığı, 2014: 33-34).
Aşağıda Tablo 5’de yerel yönetimlerin bütçe büyüklükleri yer
almaktadır. Yerel yönetimlerin hem gelirlerinin hem de giderlerinin GSYİH
içindeki oranlarının yıllar itibariyle artış gösterdiği görülmektedir. Maliye
Bakanlığı’nın kullandığı geniş anlamda yerel yönetim kapsamındaki idareler
ele alındığında, yerel yönetimlerin gelir ve giderleri ile bunların GSYİH
içindeki oranları Tablo 5’deki gibi oluşmaktadır.
Tablo 5: Yerel Yönetimlerin Türlerine Göre Gelir ve Giderleri (Bin,
2006-2013)
MAHALLİ
Büyükşehir Büyükşehir Dışı İl Özel Belediyelere İlçe Ve Belde Mahalli İdare
Toplam Mahalli
İDARELER
Belediyeleri İl Belediyeleri İdareleri Bağlı İdareler Belediyeleri Birlikleri
İdareler/GSYİH
TOPLAM
Yıllar İtibariyle Gelirler
2006 8.175.781

2.059.847

5.635.984

5.716.057

10.137.236

2010 13.322.111

3.872.328

9.752.093

7.459.228

2011 15.560.584

4.518.688

2012 17.228.427
2013 20.719.833

-

31.724.905

4,2

17.039.424

2.317.412 53.762.596

4,9

11.678.259 9.581.186

20.660.955

2.221.391 64.221.063

4,9

5.183.880

12.440.479 10.257.480

22.719.218

2.152.998 69.982.482

4,9

6.412.220

15.835.022 11.527.223

26.799.231

2.569.811 83.863.340

5,4

Yıllar İtibariyle Giderler
2006 8.370.543

2.451.349

5.662.057

5.706.536

10.818.312

2010 13.836.250

3.872.080

8.652.767

7.730.938

16.801.958

-

33.008.797

4,4

2.294.549 53.188.542

4,8
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2011 15.570.973

4.901.245

10.216.828 8.463.086

20.716.418

2.694.867 62.563.417

4,8

2012 16.837.380

5.607.952

11.517.481 9.527.802

24.663.322

2.714.271 70.868.208

5,0

2013 22.681.953

7.078.819

14.973.608 11.537.832

30.480.918

3.225.444 89.978.574

5,7
Bütçe Dengesi/
GSYİH

Bütçe Dengesi
2006 -195.762

-391.502

-26.073

9.521

-681.076

-

-1.283.892

-0,17

2010 -514.139

248

1.099.326

-271.710

237.466

22.863

574.054

0,05

-10.389

-382.557

1.461.431

1.118.100

-55.463

-473.476

1.657.646

0,13

2012 391.000

-424.072

922.998

729,678

-1.944.104

-561.273

-885.726

-0,06

2013 -1.962.120

-666.599

861.414

-10.609

-3.681.687

-655.633

-6.115.234

-0,39

2011

Kaynak: Muhasebat Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak kendi hesaplamalarımızdır.

Ancak, Kalkınma Bakanlığı belediyeler, il özel idareleri, belediyelerin
oluşturdukları birlikler, büyükşehir belediyelerine bağlı idarelerin yanında
İller Bankası’nı (yeni adı ile İl Bank’ı) da kendi tanımı içine katmaktadır.
Bundan dolayı, iki Bakanlık arasında yerel yönetimlere ait hesaplamalarda
rakamsal farklılıklar çıkmaktadır. Kalkınma Bakanlığı yıllık program
verilerine göre, 2013 yılı toplam yerel yönetim gelirleri, 61.328 milyon TL,
toplam yerel yönetim giderleri 63.622 milyon TL ve bütçe dengesi -2.293
milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılı yerel yönetim gelirlerinin
GSYİH içindeki oranı %3,92, yerel yönetim gelirlerinin GSYİH içindeki
oranı %4,06 ve bütçe dengesinin GSYİH içindeki oranı %-0,15 olarak
gerçekleşmiştir.
Türk yerel maliye sisteminin en temel ilkesi yerel yönetimlere
görevleri ile orantılı gelir kaynaklarının sağlanmasıdır. Ancak ne yazık ki
ülkemizde bu ilke fazla işlememiş ve bu güne kadar yapılan düzenlemeler öz
gelirleri artırıcı değil, idareler arası transferlere dayalı bir finansman yapısı
ortaya çıkarmıştır (İzci ve Turan, 2013: 134-135; Ulusoy ve Akdemir, 2013:
89).
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Tablo 6: Yerel Yönetimlerin Gelir Yapısına Bağlı Özerklik
Düzeyleri

Kaynak: Bağlı, 2014: 37

Mali açıdan özerkliğin sağlanmasında yerel yönetimlerin kendilerine
verilen görevleriyle orantılı gelir kaynaklarına (özellikle öz gelirlere) sahip
olması gerekmektedir (Bkz. Tablo 6). Nitekim bu husus 1982 Anayasası’nın
127. Maddesinin son fıkrasında ve Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı
madde 9/2’de vurgulanmaktadır. Bu kapsamda Avrupa Yerel Yönetimler
Özerklik Şartı çerçevesinde Türkiye’de mali özerkliğin boyutlarının ele
alınarak yerel demokrasinin güçlendirilmesi çerçevesinde bütünleşik bir
değerlendirme yapılması gerekmektedir. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu,
5393 sayılı Belediye Kanunu ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye
Kanunu’nda, mahalli nitelikteki görev ve sorumluluk alanları önemli bir yer
tutmasına karşın, gelir kaynakları bu sorumluluğu yerine getirebilecekleri
düzeyde güçlendirilmemiştir.
Benzer şekilde, büyükşehir belediyelerinin idari ve mali yapısına
ilişkin önemli değişiklikler getiren 2012 tarih ve 6360 sayılı yasada
büyükşehir belediyelerinin idari ve mali açıdan özerk olduğu belirtilmesine
rağmen, kendilerine verilen yeni görev ve sorumluluk alanlarıyla orantılı
yeterli gelir kaynaklarının tahsis edildiğini söylemek güçtür. Ülkemizdeki
durum ele alındığında, yerel yönetimlerin öz gelir türlerinin sayıca fazla
olmasına rağmen elde edilen gelir miktarının toplam gelirler içinde yeterli
olmadığı görülmektedir (Yontar ve Dağ, 2014:148). (Bkz. Şekil 4)
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Şekil 4: Gelir Kalemlerine Göre Yerel Yönetimlerin Gelirleri

Kaynak: Muhasebat Genel Müdürlüğü, http://www.muhasebat.gov.tr/, 2014.

Yerel yönetimlerin gelirleri, gelir kalemlerine göre yukarıda Şekil 4’te
verilmiştir. Şekil 4’ten anlaşılacağı üzere, yerel yönetimlerin en önemli gelir
kaynağı, genel yönetim bütçe gelirlerinden aktarılan payların bulunduğu
“Faizler, Paylar ve Cezalar” kalemidir. Diğer önemli gelir kalemini ise,
teşebbüs ve mülkiyet gelirleri oluşturmaktadır.
Belediyelerimizin öz gelir yaratmada başvurduğu alternatifler arasında
taşınmazlarını (arsa ve arazi bina gibi) değerlendirmek suretiyle gelir elde
etmek de bulunmaktadır. Vergi ve benzeri yükümlülüklere oranla bu tür
imkânlara başvurulması kısa vadede belediyelere belli bir rahatlık
sağlayabilecektir. Ancak bu tür gelirlerin sürdürülebilirliği tartışmalı
kaynaklar olduğu da gözden uzak tutulmamalıdır. Bu nedenle
belediyelerimizin oy kaygılarından uzak bir biçimde vergi ve harçlar gibi
sürekliliği olan kendi öz gelirlerinin tabanını genişletip, tahsilâtına ağırlık
vermeleri daha sağlıklı bir yaklaşım olacaktır (Emil ve Yılmaz, 2012: 10).
Ülkemizde yerel yönetimlerin genel vergi gelirlerinden aldıkları payı
belirlemede baskın faktör nüfus büyüklükleridir. Bu yaklaşım farklılaşan
hizmet gereksinimleri ile maliyetlerini gereğince göz önünde
bulundurmamaktadır. Bu konuda 5779 ve 6360 sayılı kanunların, gelişmişlik
düzeyi ve coğrafi büyüklük gibi faktörlerin de daha fazla dikkate alınmasını
sağlayacak düzenlemeler içermesi olumlu bir gelişmedir. Ancak, esas çözüm
belediyelerin öz gelirlerinin arttırılması yoluyla mali özerkliklerinin de
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güçlendirilmesidir. Öz gelirlerin arttırılmasındaki en etkili yol, yerel
vergilerin oranları, vergi tabanı ve muafiyetler konusunda yerel yönetimlerin
kontrolünü geliştirmekten geçmektedir (Sertesen, 2013: 3).
1.2.1. Büyükşehir Dışındaki Belediyelere Gelişmişlik Endeksi
Kriterine Göre Dağıtılan Payın Dağıtım Şeklinde Yapılan
Değişiklikler
5779 sayılı kanununa göre büyükşehir dışındaki belediyelere bütçe
vergi gelirleri payının % 80’i nüfusa, % 20’si ise gelişmişlik endeksine göre
dağıtılmaktadır. 5779 sayılı kanunun 5’inci maddesinin ikinci fıkrasına göre
gelişmişlik endeksi payı, en az gelişmiş ilçeden en çok gelişmiş ilçeye doğru
ve eşit sayıda ilçeyi içeren beş gruba ayrılarak dağıtılmakta iken, 06/12/2012
tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 6360 sayılı kanunla 5779 sayılı
kanunun 5’inci maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklik sonrası,
gelişmişlik endeksine göre dağıtılan pay ve oranlar değiştirilmeksizin,
belediyeler eşit nüfus içeren beş gruba ayrılmıştır (Türkiye Belediyeler
Birliği, 2014). Önceki duruma göre 383 belediyenin bulunduğu ve toplam
2.142.439 nüfusun bulunduğu 1. Grup, kişi başı pay ortalaması olarak aylık
14,5 TL pay almaktayken, 673 belediyenin bulunduğu ve toplam 14.856.774
nüfusun bulunduğu 5. Grup kişi başı 1,5 TL pay almaktaydı. 6360 sayılı
kanun ile 5779 sayılı kanunda yapılan düzenlemeye göre gelişmişlik
endeksine göre dağıtılan pay durumu aşağıdaki şekilde (Tablo 7 ve 8)
değişmiştir (Türkiye Belediyeler Birliği, 2014).
Tablo 7: Gelişmişlik Endeksine Göre Pay Dağıtım Oranı, Gruplar
ve Nüfuslar
Belediye
Grubu
1.Grup
2.Grup
3.Grup
4.Grup
5.Grup
Toplam

Pay
Oranı
%23
%21
%20
%19
%17

Önceki Durum
(06.12.2012 Tarihine
Kadar)
Belediye
Belediye
Sayısı
Nüfusu
383
2.142.439
524
2.466.351
638
2.990.582
579
5.458.008
673
14.856.774
2.797
27.914.154

Kaynak: Türkiye Belediyeler Birliği, 2014.

Yeni Durum (06.12.2012
Tarihi Sonrası)
Belediye
Sayısı
1148
822
367
248
212
2.797

Belediye
Nüfusu
5.588.522
5.581.771
5.518.575
5.458.141
5.767.145
27.914.154
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Tablo 8: Gelişmişlik Endeksine Göre Dağıtılan Payın
Önceki ve Şimdiki Durumu (Aylık)
Belediye
Önceki
Grupları
Durum
1.Grup
14,5 TL.
2.Grup
11,5 TL.
3.Grup
9,1 TL.
4.Grup
4,7 TL.
5.Grup
1,5 TL.
Kaynak: Türkiye Belediyeler Birliği, 2014.

Yeni Durum
5,6 TL.
5,1 TL.
4,9 TL.
4,7 TL.
4 TL.

Tablo 7 ve Tablo 8’e göre, yeni düzenleme ile birinci ve beşinci gruba
giren belediyeler arasındaki farkın azaltıldığını söylemek mümkündür.
Böylelikle gruplar arasında kişi başı pay ortalamasının birbirine yaklaştığı ve
kaynakların daha adil dağıtıldığı görülmektedir.
1.2.2. 6360 Sayılı Yasanın Büyükşehirlerin Mali Yapısına Etkileri
Yeni kanunda öngörülen sistem iller bazında karşılaştırıldığında yeni
büyükşehir olan illerin aldıkları payların ilk sıralarda yer aldığı
görülmektedir. Kanunla en çok kazanan ilk beş il yüzde değişim olarak
sırasıyla Muğla (%90), Van (%77), Erzurum (%71), Balıkesir (%65) ve
Tekirdağ’dır (%63). Payların artmasına rağmen İstanbul %4’lük bir kayıp
yaşamakta, İzmir, Ankara ve Gaziantep’teki değişim %5’in altında
kalmaktadır. Kişi başına TL cinsinden artışta ise ilk sırayı Erzurum alırken
(197 TL) onu Muğla (186 TL) ve Van (167 TL) izlemektedir. İzmir’de artış
20 TL, Ankara’da artış 3 TL olurken Gaziantep’te hiç artış olmamakta ve
İstanbul ise 21 TL kaybetmektedir (Koyuncu, 2012: 5).
6360 sayılı yeni kanuna göre, Türkiye genelinde toplanan Genel Bütçe
Vergi Gelirleri Tahsilatının % 4,5’i büyükşehir statüsünde olacak olan 30
ilin ilçe belediyelerine ayrılacaktır. Ayrılan tutarın % 90’ ı ilçe nüfusuna
göre, % 10’u ise ilçe yüzölçümüne göre büyükşehir ilçe belediyeleri arasında
paylaştırılacaktır. Ancak ilçe belediyesinin payına düşen tutarın % 30’u
büyükşehir belediye payı olarak ayrılacak ve ilçe belediyesinin bağlı olduğu
büyükşehir belediyesine aktarılacaktır. Ayrıca 2560 sayılı İstanbul Su ve
Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında
Kanun’un 5. maddesine göre Hizmet alanındaki belediyelere nüfus esasına
göre dağıtılan paylardan % 10 oranında kesinti yapılarak İstanbul Su ve
Kanalizasyon İdaresi’ne gönderileceği belirtilmiştir. Aynı kanunun ek 5.
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maddesi, bu kanunun diğer büyükşehir belediyelerine de uygulanacağı
hükmüne yer vermiştir. Bu nedenle ilçe belediyelerine ayrılan Türkiye
genelinde toplanan Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilatının % 4,5’ine
karşılık gelen tutarın % 30’u büyükşehir belediye payı olarak ayrılacak,
nüfus esasına göre dağıtılacak payın ise % 10 su ve kanalizasyon idaresine
ayrılacak, kalan tutar ilçe belediyelerine dağıtılacaktır.
Mevcut büyükşehirler açısından, büyükşehir sınırları il sınırlarına
genişletildiğinde aktarılan paylarda da bir değişim olmaktadır. Mersin
örneğinde büyükşehir belediyesinin aldığı pay yüzde 55 artarken, daha önce
büyükşehir belediyesi sınırlarında ikamet eden bir kişiye düşen pay ise
yüzde 20 azalmaktadır. Yani, pasta büyümekte ama daha çok ve daha ince
dilimlere bölünmektedir. Bu analize göre kanundan en olumlu olarak halen
Erzurum, Konya, Eskişehir, Kayseri, Kocaeli büyükşehir sınırlarında oturan
vatandaşlar etkilenmektedir. Buralarda hem toplamda hem de kişi başına
paylar artmaktadır (Koyuncu, 2012: 7). Yeni kanunla birlikte büyükşehir
olan merkez belediyelerdeki payların değişimi ise aşağıda Şekil 5’de
görülmektedir.
Şekil 5: Büyükşehir Olacak Merkez Belediyelerde Payların
Değişimi, Kişi Başı %

Kaynak: Koyuncu, 2012: 8.
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Buna göre bir Mardin Belediyesi sakini için kişi başı belediye payında
yaklaşık %20’lik bir artış olurken, kanundan en kazançlı çıkacak yeni
büyükşehir ili Muğla olmaktadır. Muğla merkezde yaşayanlar açısından kişi
başı artış %77’dir. Görüldüğü üzere, paylardaki artış, yerel yönetimleri,
dağıtım formülünde kullanılan nüfus, yüzölçümü, gelişmişlik gibi ölçütlere
göre farklı düzeylerde etkilemektedir.
Yeni dönemde büyükşehir belediyelerinin hizmet götürecekleri alanın
büyüklüğü, en büyük 10 ilin 9’u büyükşehir olduğu da göz önüne
alındığında, (İstanbul ve Kocaeli hariç, ilden ile değişmekle beraber) birkaç
kat ile 30 kata kadar artmaktadır. Bunun yanında, yeni büyükşehirlerin
hizmet sunacakları nüfus da 30 il toplamı bazında %50 civarında (38
milyondan 56,5 milyona) yükselmektedir. Buna karşın büyükşehirlere
aktarılacak paylar tüm 30 büyükşehir il bazında ortalama yaklaşık %37
oranında artmaktadır. İller bazında karşılaştırıldığında ise paylardaki en
büyük artışın, yeni büyükşehir olan illerde gerçekleşeceği hesaplanmaktadır.
Bu oranlar göz önünde bulundurulduğunda, aslında cazip gibi görünen ve
daha fazla gelir alacağı düşünülen birçok büyükşehir belediyesinin hayal
kırıklığına uğramaları olasıdır. Çünkü kısıtlı artan gelirleriyle, çok fazla
büyüyen ve kırsal alanları da kapsayan hizmet alanında, coğrafi olarak
dağınık nüfusa hizmet ulaştırma gereğinin oluşturacağı yükü kaldırmada
ciddi güçlükler yaşamaları söz konusu olabilecektir.
1.3. 6360 Sayılı Kanunun Getirdiği Diğer Değişiklikler
6360 sayılı kanun ile büyükşehir belediyeleri kapsamına alınan ilçe ve
belde belediyelerinin nazım imar planları büyükşehir belediyesi tarafından
yapılacak, uygulama imar planları da yine büyükşehir belediyesi tarafından
onaylanacaktır. Kanun ile büyükşehir belediyesi sınırları içerisindeki su ve
kanalizasyon hizmetleri büyükşehir belediyesi tarafınca yürütülecek; toplu
taşıma hizmetleri, meydan, bulvar, cadde ve anayolları ile mahalle yapılan
köy ve beldeleri ilçe merkezine bağlayan yolların yapım, bakım, onarım,
temizlik, karla mücadele çalışmalarının yanı sıra reklam ve ilan işleri de aynı
şekilde büyükşehir belediyesi tarafından yapılacaktır. Büyükşehir belediyesi
yetki alanı dışında kalan hizmetler ise ilçe belediyesince yapılacaktır. Özetle;
ildeki çoğu soruna büyükşehir belediyesi çözüm arayacaktır.
6360 sayılı kanuna göre büyükşehir belediyelerine afet riski taşıyan
veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etme
ve yıkım konusunda ilçe belediyelerinin talepleri halinde her türlü desteği
sağlamak görev ve yetkisi verilmiştir. Bununla birlikte büyükşehir
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belediyelerine ve nüfusu 100.000’in üzerinde olan belediyelere kadınlar ve
çocuklar için konukevleri açmak ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı’nın uygun görüşü ile elektronik haberleşme altyapısı kurmak ve
ilgili işlemleri yapmak gibi pek çok yeni görev büyükşehir belediyelerinin
sorumluluğuna girmiştir (Şataf, Toprak ve Yay, 2014: 795-796).
Sonuç
6360 sayılı “On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe
Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun”, yerel yönetim sistemimize idari, mali ve hatta
siyasi alanda önemli değişiklikler getirmektedir. Yeni yasa, nüfusu 750.000’i
geçen 14 ilde, il belediyelerinin büyükşehir belediyesine dönüştürülmesi ve
toplamda 30’a ulaşacak büyükşehirlerde il özel idare yapılanmasının ve
belde belediyeleri ile köy özerk yerel yönetim birimlerinin kaldırılmasını
öngörmektedir. Bu düzenleme, büyükşehir belediyesi sınırlarını il mülki
sınırına
eşitlediği
için
“bütünşehir”
düzenlemesi
olarak
da
kavramsallaştırılmaktadır.
6360 sayılı yeni yasa ile Türkiye’de, 1982 Anayasası’nda öngörülenin
ötesinde büyükşehir ağırlıklı yeni bir yerel yönetim sistemi ve ikili bir il ve
yerel yönetim yapısı kurulmuştur. Bu düzenleme ile yerel yönetim
sistemimiz büyükşehir belediyesi ağırlıklı bir yapıya bürünmüştür. 30 ilde
kurulan il ölçekli büyükşehir ya da bütünşehir modeli ile, bu illerdeki yerel
yönetim sistemi büyükşehir belediyesi temelinde merkezileştirilip, tekli bir
yapı oluşturulurken; diğer yandan da bu 30 büyükşehir il ile geri kalan 51
ilden oluşan, mali ve idari açıdan ikili bir yapı ortaya çıkmıştır. Merkezden
aktarılan kaynakları artırılan 30 büyükşehir, çekicilikleri artan kazananlar
kulübünü, geri kalan diğer 51 il kaynakları azaldığı için kaybedenler
grubunu oluşturmuştur. Aslında bu durum, 30 büyükşehirde il özel
idarelerinin, belde belediyelerinin ve köylerin kapatılması ile birlikte
düşünüldüğünde, Anayasa’nın öngördüğü il ve yerel yönetim yapısı ile
eşitlik ilkesine aykırıdır. Anayasada (m.127/3), özel yönetim biçimlerinin
kurulması ‘büyük iller’ için değil, ‘büyük yerleşim merkezleri’ için
öngörülmüştür. Anayasa, illerde, il, belediye ve köy halkının yerel ortak
ihtiyaçlarının tek bir yerel yönetim tarafından değil, “yerel yönetimler”
tarafından karşılanmasını öngördüğü için; il özel idaresi, belediye ve köyden
oluşan bir yapı kurmuştur. Dolayısıyla, bir il kaldırılmadıkça, o ildeki il özel
idaresinin kanunla kaldırılması anayasaya uygun değildir (Genç, 2014: 6).
Ayrıca, 30 ili çok daha çekici hale getirdiği için, kentleşmenin tüm ülke
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sathına dengeli yayılması açısından da sorunlu bir durum ortaya çıkardığı
söylenebilir.
6360 sayılı yasanın hem idari hem de mali yerel özerklik açısından
sorunlu olduğunu da belirtmek gerekir. Yerel yönetimlerin özerkliği yasal ve
yönetsel düzenlemelerle güvence altına alınsa da, uygulanması ancak güçlü
bir mali yapı ile mümkün olabilir. Yerel idarelere görev ve hizmetleriyle
orantılı gelir kaynaklarının (ağırlıklı olarak öz gelir kaynakları) sağlanması,
sadece idareler arası mali ilişkilerin daha sağlıklı bir yapıya kavuşması
açısından değil, aynı zamanda ülkemizde demokrasinin yerelde güçlenmesi
açısından da katkı sağlayacak bir durumdur. Bu açıdan, rasyonel ve optimal
hizmet sunumu esas alınarak mali özerklik temelinde yerel demokrasinin
uygulanabilmesi için öncelikle yerel idarelerin vergilendirme yetkisini belirli
ölçüde genişleten çalışmaların yapılması ve idareler arası hizmet ve gelir
paylaşımının günümüz koşullarına uygun olarak ve ülkemizin mevcut idari
yapısını zedelemeyecek şekilde yeniden düzenlenmesi önem arz etmektedir.
6360 sayılı yeni kanunun büyükşehirlerdeki idari ve mali sonuçları
genel olarak değerlendirildiğinde, bazı büyükşehirlerdeki sosyal ve altyapı
eksiklikleri, köy ve mezra sayısının çokluğu, kırsal alanın büyüklüğü ve
değişen idari yapı sonucunda tüm ilin kamusal hizmet yükünün tümüyle
büyükşehir belediyesi tarafından üstlenilmesi, önemli hizmet aksamaları ve
hizmetlere erişim sorunu oluşturabilecektir. Büyükşehir belediyelerinde
hizmet alanının genişlemesiyle birlikte hizmeti yürütme konusunda da
sorunlar yaşanabileceği, köyde yaşayan vatandaşların emlak ve çöp vergisini
ödeme konusunda güçlüklerle karşılaşabilecekleri, hangi ölçeğin yerel
hizmetlerin yürütülmesinde etkinlik ve verimlilik sağlayacağı sorunu ve il
çapında yürütülecek olan yerel hizmetlerde hizmet bütünlüğünün nasıl
sağlanacağı halen devam eden tartışma konularıdır.
6360 sayılı kanun ile büyükşehir belediyelerine merkezden gelen
payların oranı artmıştır. Merkezden aktarılan paylarda yaşanan bu artış, yeni
büyükşehir belediyelerinin mali kaynak sıkıntılarını aşabilmeleri için önemli
bir umut olmuştur. Ancak, yeni büyükşehir belediye modelinin, eşgüdüm,
hizmet sunumunda yerindenlik ve erişilebilirlik, etkinlik, ekonomi, kalite vb.
açısından değerlendirmesi için önümüzdeki yıllar bir deneyim ve öğrenme
süreci olacaktır. Burada temel sorun, bu artan mali kaynağın yükselen
hizmet yükünü ne ölçüde karşılayabileceğidir. Yeni mali kaynakların
hizmetlerin yürütülmesi sürecindeki yeterliliği ve etkin olarak kullanılıp
kullanılamayacağı, uygulamada geliştirilecek yeni hizmet sunum
modellerine de bağlı olacaktır.
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Özet
Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme (TCDB) uygulamalarından hareketle
geliştirilen Dirlik Temelli Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme (DTCDB)
yaklaşımı bireylerin dirlik temelinde yapabilirliklerine odaklanır ve merkezi/yerel
yönetimlerin faaliyetlerinin kadın ve erkeklerin yapabilirliklerini ne derecede
iyileştirdiğini izleme çerçevesi sağlar. Bu yazıda, bu yaklaşımın Türkiye’deki ilk
uygulaması olan çalışmamızın Kars Belediyesi’ne ilişkin bulguları sunulmaktadır.
Kars Belediye bütçesinin yapabilirlikler yaklaşımıyla toplumsal cinsiyet denetimi
için, yapabilirlikler ile belediye fonksiyonları, yapabilirlikler ile belediyedeki
birimler ve belediyedeki birimler ile belediye fonksiyonları eşleştirilmiş ve 2013
Performans Programı’nda planlanan hizmetlere ayrılan ödenekler bu eşleştirme
ışığında üç farklı matrise yerleştirilmiştir. Bu döküm Kars Belediyesi’nin
faaliyetlerinin özellikle kadınların dirliği açısından değerlendirilmesine olanak
sağlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yapabilirlikler, Toplumsal Cinsiyete Duyarlı
Bütçeleme, Dirlik Temelli Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme, Kars Belediyesi
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Assessment of Local Administration Budgets from the Well-Being Perspective:
The Case of Kars
Abstract
Well-Being Gender Budgeting (WBGB) extends and improves the gender
budgeting (GB) literature by focusing on individual capabilities and serves as a
useful tool to assess the extent of progress on women’s and men’s capabilities
brought by central and/or local public services. Our work is the first application of
WBGB in Turkey and we present the findings for Kars municipality for illustration
in this paper. We gender-audit the Kars municipality budget allocations in three
mapping stages:
capabilities with municipality functions, capabilities with
responsible units and responsible units with municipality functions. Women’s
capabilities-related expenditure matrices were constructed with the 2013
Performance Program data.
Keywords: Capabilities, Gender Budgeting, Well-being Gender Budgeting,
Kars Municipality

Giriş
Toplumsal refahı etkileyen, toplumu değiştirip, dönüştüren kamu
politikalarının etki ve sonuçlarına ilişkin genel kabul gören yaklaşım, kamu
politikalarının kadınlar ve erkekler üzerinde aynı sonuçları yaratacağıdır.
Örtük olarak kadın ve erkeğin toplumda eşit haklara ve olanaklara sahip
olduğu varsayımından hareket eden bu yaklaşımda, kamusal hizmetler hem
yararlananlar hem de sunanlar bakımından tarafsız olarak kabul
edilmektedir. Bu “eşitlik ve tarafsızlık” ilkesi, kadın ve erkeğin ekonomik ve
sosyal konumlarındaki erkeğin lehine güç ve iktidar ilişkilerini barındıran
eşitsizliklerin göz ardı edilmesine yol açmaktadır. Diğer bir deyişle, cinsiyet
körü kamu politikaları mevcut eşitsizlikleri yeniden üretebileceği gibi yeni
eşitsizlikler de yaratabilir. Dolayısıyla, toplumsal cinsiyet eşitliğinin
gerçekleştirilebilmesi için, eğitimden sağlığa, güvenlikten ulaştırmaya birçok
alanı kapsayan kamu politikalarının cinsiyet etkilerinin göz önünde
bulundurulması ve toplumsal cinsiyete duyarlı olması gerekmektedir. Bu
yaklaşım, genel anlamda, toplumsal cinsiyeti anaakımlaştırma, kamu
politikaları bağlamında ise, toplumsal cinsiyete duyarlı kamu politikaları
olarak adlandırılmaktadır. Uluslararası metinlerde ilk kez 1985’de
Nairobi’de gerçekleştirilen Üçüncü Dünya Kadınlar Konferansı sonuç
bildirgesinde kullanılan ve 1995’de Pekin’de gerçekleşen Dördüncü Kadın
Konferansında ise ortak deklarasyona dönüşen toplumsal cinsiyeti
anaakımlaştırma, genel bir ifadeyle, politika yapıcılar tarafından toplumsal
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cinsiyet eşitliği perspektifinin politika yapım sürecinin bütün aşamalarına,
programlara içerilmesi, böylece politik süreçlerin geliştirilmesi,
iyileştirilmesi ve yeniden değerlendirilmesi olarak tanımlanmaktadır (Elson,
2003, s. 1; COE, 2004, s. 12).
Toplumsal cinsiyeti anaakımlaştırmanın bütçeye uyarlanması olarak
ifade edebileceğimiz Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme (TCDB),
cinsiyetlerarası eşitliği sağlamak için bütçelerin cinsiyet temelinde ele
alınması, bütçeleme sürecinin her aşamasında toplumsal cinsiyet
perspektifinin içerilmesi ve gelirler ile harcamaların yeniden
yapılandırılması olarak tanımlanmaktadır (COE, 2005, s. 10). TCDB
yaklaşımı kamu bütçelerinin birer teknik muhasebe belgeleri olmadıkları,
bütçelerin iktisadi, siyasi, toplumsal öncelik ve tercihleri yansıttığı görüşünü
temel alır. Bu ise kamu hizmetlerine ilişkin harcama ve gelirlerin bileşiminin
hem toplumdaki kaynak dağılımını belirlediği, hem de toplumdaki kaynak
dağılımı tarafından belirlendiği anlamına gelmekte, bu etkileşimin ana
çerçevesini ise benimsenen makroiktisat politikaları ile sosyal politikalar
çizmektedir. Genelde bu politikaların, özelde ise sunulan kamu hizmetlerinin
toplumdaki sonuçlarının cinsiyet boyutu vardır (Stotsky, 2006). Cinsiyet
boyutu gözönüne alınmadığında, politikaların mali yansımalarını kapsayan
bütçeler de cinsiyetlerarası eşitsizliğin üretilmesinin aracı olmaktadır. Öte
yandan, kamu politika tasarımında toplumsal cinsiyet eşitliğinin gözetilmesi
hedefiyle eşleşen bir bütçe kamusal kaynak dağılımındaki eşitsizliklerin
giderilmesinin de aracıdır (Elson, 2006, s. 32, 67; Günlük-Şenesen, 2010,
2013). Feminist iktisatçılar tarafından sorunsallaştırılarak gündemleştirilen
bu konu, kadınların güçlendirilmesini stratejik hedef olarak belirleyen
Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşların
gündemine 2000’li yıllarda yerleşmiştir (Elson, 2006; Klatzer ve Neumayr,
2006). Bu hedef doğrultusunda kaynak tahsisinin de gözetilmesiyle, TCDB
yerleşiklik kazanmıştır.
TCDB yaklaşımını uygulama aşamaları açısından düşünürsek, kamu
politika tasarımında cinsiyetlerarası eşitsizliğin bir sorun olarak belirlenmesi
başlangıç noktasıdır. Ardından, çeşitli göstergelerle eşitsizlik alanlarının
saptanması, eşitsizlikleri gidermek için ayrıntılı bir yol haritasının
oluşturulması gerekir. Bu yol haritasının uygulanması kaynak tahsisine
bağlıdır. Özetle, kamu kaynaklarının hakça kullanımı ve kamu gelirlerinin
yükünün hakça üstlenilmesi, bütçenin kadın ve erkeklerin, kız ve oğlan

608

GÜNLÜK ŞENESEN – ERGÜNEŞ - YAKAR ÖNAL

çocukların yararlanmalarına göre yapılandırılmasını gerektirir (GünlükŞenesen, 2009, 2010; IPU 2004, 2007).
Son yıllarda TCDB uygulamalarından hareketle geliştirilen Dirlik
Temelli Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme (DTCDB) (Well-Being
Gender Budgeting-WBGB) yaklaşımı ise bireylerin dirlik (well-being)
temelinde yapabilirliklerine (capabilities) odaklanır ve merkezi/yerel
yönetimlerin politikalarının kadınların ve erkeklerin yapabilirliklerini ne
derecede iyileştirdiğini izleme çerçevesi sağlar. Bu gereksinimin nedeni,
merkezi/yerel yönetimlerin sundukları mal ve hizmetler, uyguladıkları
politikalar ve diğer pek çok fonksiyonları ile yapabilirlikleri etkileyen en
önemli dönüştürme faktörlerinden biri olarak işlev görmesidir (Addabbo vd.,
2008a, 2008b, 2010, 2011).
DTCDB yaklaşımının temelini “well-being” kavramı oluşturur.
Bireyin iyi olma halini belirli maddi ve manevi koşulların sağlanmasına
bağlayan bu kavramın Türkçe karşılığı olarak, “dirlik” kelimesini
kullanıyoruz. Türk Dil Kurumu dirliği yaşayış, hayat, sağlık, varlık, geçim,
huzur, erinç ve (Osmanlı Devleti'nde) bir hizmete karşılık olmak üzere bir
kimseye devletçe verilen aylık veya bir yere bağlı gelir olarak
tanımlamaktadır. Tüm bu anlamlarıyla “dirlik” kelimesinin “well-being”
kavramıyla çok büyük ölçüde örtüştüğü görülmektedir. Nesnel ve öznel pek
çok faktörün bileşiminden oluşan dirliğin kadınlar ve erkekler için farklı
süreçler olduğunun farkına varılması, refah araştırmalarında ve politika
yapım süreçlerinde önem arz eder. Diğer bir deyişle, dirliğin de toplumsal
cinsiyetli bir kavram olduğu göz önünde bulundurulmalıdır (Addabbo vd.,
2010, 2011).
Amartya Sen (1999)’den hareketle, Martha Nussbaum (2003) ve
Ingrid Robeyns (2003, 2008, 2010)’in geliştirdiği yapabilirlikler yaklaşımı,
dirlik meselesine feminist yöntemle bakmak için çok elverişli bir çerçeve
sunmuştur. Yaklaşımın dört temel bileşeni bulunur: 1. İşlevsellikler
(functionings), kişinin yapabildiği ve olabildiği durumları anlatır; eğitimli,
sağlıklı olma, sokağa çıkabilme, sosyal ilişkiler içinde yer alma gibi. 2.
Yapabilirlikler ise bu işlevselliklerin fırsatları olarak tanımlanır: Kadınların
akşam hava karardıktan sonra sokağa çıkabilme fırsatı olması, sokakların
aydınlık olması, yeterli ulaşım imkânlarının olması ve çevrenin güvenli
olması gibi faktörlere bağlıdır; eğitim alabilmeleri için erişebilecekleri
okulların olması gerekir; sağlıklı olabilmeleri için hastanelerin ücretsiz,
düşük ücretli ve kolay ulaşılabilir olması gerekir. 3. Yapabilirlikler Kümesi
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(capability set): Fırsatlar sunulduğunda, bireylerin, kendi dirlik tanımları
esasında tasarlayacakları bileşimler, erişebildikleri tüm yapabilirlikler
kümesini oluşturur. 4. Dönüştürme Faktörleri (conversion factors) ise
yapabilirlikler kümesini etkileyen ve oluşumuna katkıda bulunan
faktörlerdir. Ailevi (haneiçi işbölümü gibi), çevresel, kurumsal, siyasal,
kültürel, dini ve ataerkil yapılar dönüştürme faktörleri arasında sayılabilir.
Örneğin, yerel yönetimlerin (parkların, durak sayılarının ve aydınlatmanın
artırılması gibi) kadınlar lehine sağladıkları her türlü hizmet pozitif
dönüştürme faktörüdür. Kadınların hava karardıktan sonra sokağa
çıkamamasının nedeni ataerkil baskı ise, bu da negatif dönüştürme
faktörüdür. Yapabilirlikler yaklaşımı kavramsallaştırdığı dönüştürme
faktörleri ile eşitsizliklerin açığa çıkarılabilmesinin ve giderilmesinin
araçlarını da sağlar. Erişim, pek çok eşitsizliğin temelinde yatan en önemli
nedendir. Bir kadının eğitim hakkı olabilir, ama eğer kadınlar ve erkekler
arasında eğitim oranlarında farklılık varsa, bunun nedeninin sorgulanması
gerekir, çünkü hakların tanınmış olması o hakların kullanılmasını garanti
etmez. Yapabilirlikler yaklaşımı erişim perspektifiyle, iktisadi analizde
yaygınlıkla göz ardı edilen haneiçi üretim, ücretsiz emek ve bakım emeği
alanlarını öne çıkararak, kadınların ve erkeklerin kaynaklara erişim ve dirlik
farklarını bu alanlar üzerinden açıklamanın araçlarını sağlar. Kadınların ev
işi ve bakım yükümlülükleri, erkeklerle aynı düzeyde eğitime, istihdama,
sunulan yerel hizmetlere, toplumsal faaliyetlere ve boş zaman etkinliklerine
erişmesini engeller ve pek çok yapabilirliği aynı anda etkiler.
Çalışmanın izleyen bölümünde, dirlik kavramının çok boyutlu ve çok
katmanlı yapısının açığa çıkarılmasında büyük önem taşıyan yapabilirlikler
perspektifinin TCDB yaklaşımına uyarlanmasının yöntemsel çerçevesi ve
uygulama örnekleri ele alınacak, ikinci bölümde ise DTCDB yaklaşımının
yöntemsel çerçevesi Türkiye’ye uyarlanacaktır. Bu bölümü, uygulama
örneğimiz olan Kars Belediyesi’nin DTCDB denetimi izleyecek, Sonuç
bölümünde ise çalışmamızın bulguları değerlendirilecektir.
1. Dirlik Temelli Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme:
TCDB’nin Yapabilirlikler Yaklaşımı ile Düzenlenmesi,
Yöntem ve Örnekler
DTCDB öncelikle yerel yönetim odaklı bir yaklaşımdır ve genellikle
üç aşamada uygulanması önerilmektedir:
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1. Yerel yönetimlerin fonksiyon ve sorumlulukları ile ilişkili, yerel
olarak tanımlanmış bir “yapabilirlikler” listesi oluşturulur.
2. İçerik analizi yapılır ve buna uygun göstergeler oluşturulur.
3. Bütçeler yoluyla yapabilirlikler ve yerel yönetim politikalarının
etkileşimi incelenir.
İlk aşama için Nussbaum’un (2003) oluşturduğu ‘temel insani
yapabilirlikler’ listesinin esas alınması yaygındır. Bu listede yer alan 10
temel yapabilirlik şunlardır: Normal bir sürede insanca bir yaşam sürebilme;
bedeni olarak sağlıklı olma; bedeni bütünlüğe sahip olma; duyuları, hayal
gücünü, düşünme ve mantığını kullanabilme; duygulanabilme; iyiyi ayırt
edebilme ve kişinin kendi yaşam planı üzerinde tasarrufu olabilmesi;
duygusal yakınlık kurabilme; bitki, hayvan ve çevreyle ilişkili, onlara değer
vererek yaşayabilme, oyun oynayabilme/eğlenme, kişinin çevresi üzerinde
toplumsal katılım ve mülk sahibi olabilme yoluyla etkide bulunabilmesi.
Her bir yapabilirliğin ayrıntılı bir şekilde tanımlandığı bu liste,
DTCDB çalışmaları için esin kaynağı olmuştur (Addabbo 2008; Addabbo
vd., 2008a; Addabbo vd., 2010). Yapabilirlikler yaklaşımı kamu yönetiminin
farklı düzeylerine uyarlanabilmesi açısından da oldukça esnek bir
yaklaşımdır (Addabbo vd., 2011). Merkezi düzeyde uygulanabileceği gibi,
örneğin, amaç belirli bir müdürlüğün işlevlerinin incelenmesi ise yöntem, bu
müdürlüğe ilişkin yapabilirlikler listesi çok daha ayrıntılı tanımlanarak
uygulanabilir; bu müdürlüğün bütçesi ve etkinlikleri bu çerçeveden
incelemeye tabi tutulabilir. Ya da araştırmanın kapsamına bağlı olarak,
seçilmiş bazı yapabilirliklere de odaklanılabilir (örneğin, uygun iş
koşullarında çalışabilme veya sağlık hizmetlerine ulaşabilme gibi) ve yerel
yönetimin bu işlevselliklerde ne kadar dönüştürücü olabildiği anlaşılmaya
çalışılır.
İlk aşamada, kanunlardan, kendi tüzük ve programlarından yola
çıkarak, yerel yönetimlerin yerel halka karşı sorumlulukları belirlenir. Bu
belirleme işlemi ne kadar çok katılımcılık içerirse, toplumda TCDB
farkındalığının o kadar artması beklenir (Addabbo vd., 2011). Bu
sorumluluklar çerçevesinde yerel yönetimlerin dönüştürücü olduğu bir
yapabilirlikler listesi tanımlanır. Bu liste araştırılan yerel yönetimin özgün
koşullarına göre değişiklik gösterecektir. Böyle bir listenin belirlenmesi
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ölçülebilir, gözlemlenebilir gösterge oluşturmada, bunların takibinde ve
politikaların etkisinin değerlendirilmesi sürecindeki en önemli aşamadır.
Yapabilirlikler listesinin hazırlanmasından sonraki aşamada, her bir
yapabilirlik için hâlihazırdaki makro ve mikro verilerden bir gösterge listesi
hazırlanır ve ilgili bölgeye ilişkin “içerik analizi” yapılır. Kadın-erkek
kırılımında toplanan verilerin yanı sıra, içerik analizi için niteliksel
yöntemlere de başvurulabilir. Derinlemesine görüşmeler, odak gruplar bu
analize destek sağlar. Örnek olarak, il veya yerel yönetim düzeyinde
derlenen toplumsal cinsiyet kırılımındaki verilerde kadınlarla erkekler
arasındaki açık, ulusal ortalamalardan ne kadar saptığı gibi göstergeler
yoluyla ortaya konur. Bu işlem bütçe analizlerinden önceki aşamadır.
Üçüncü aşama, yerel yönetim bütçelerinde öngörülen harcamaların
yapabilirliklere göre fonksiyonel, idari veya farklı biçimlerde dağılımının
elde edilmesidir. Yapabilirlik matrisi, örneğin Bologna Bölgesi için satırların
yönetim birimleri, sütunların yapabilirlikler olduğu bir matris şeklinde
tasarlanmıştır (Tablo 1.1) (Addabbo, 2008). Roma İli yapabilirlik matrisi ise
Belediye Etkinlikleri bazında (Tablo 1.2) tanımlanmıştır (Addabbo vd.,
2008b).
Tablo 1.1. Bologna Bölgesi Yapabilirlik Matrisi: Sorumlu Birimler
Bazında Harcamalar

Yerel Yönetimdeki Sorumlu Birimler

Yapabilirlikler
Kamusal
ve
özel
Kaynaklara
Bilişsel Erişim
Müdürlük 1
Müdürlük 2
Müdürlük 3
Müdürlük 4
...
....
....

Kaynak: Addabbo, 2008.

Kendi ve
başkaları
için
bakım

Sanat
ve
kültür
etkinliklerine
katılım

Yeterli
ve
sağlıklı
Katılımcı
alanlarda Fiziksel
ve
aktif
yaşama Hareketlilik vatandaşlık
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Tablo 1.2. Roma İli Yapabilirlik Matrisi: Belediye Etkinlikleri
Bazında Harcamalar
Yapabilirlikler

Bütçe
Kalemleri
Çevre

Bilgiy
e
erişim

Sağlıkl
ı
yaşam
sürme

İş bulma
ve iş
yapabilm
e

Kamusal
kaynaklar
a erişim

Yeterli,
güvenli ve
sürdürülebili
r çevresel
alanlarda
yaşama

Yolculu
k

Başkalarını
n bakımı

Kendi için
bakım:
kültür,
spor ve
rekreasyo
n

Kamusal
hayata
katılım
ve
adaletli
bir
toplumd
a
yaşamak

Hareketlilik
Borçlar
İnsan Kaynakları
Emek ve
Ekonomi
Refah
Kültür, Spor,
Turizm, Boş
Zaman

Kaynak: Addabbo vd., 2008b.

Farklı kamu yönetimleri arasındaki etkileşimi veya karşılaştırmaları
görebilmek için, yapabilirlikler listesi daha genel tanımlanarak, farklı
seviyedeki kamu yönetimleri temelinde matrisler de yapmak mümkündür
(Tablo 1.3) (Addabbo, 2008).
Tablo 1.3. Yapabilirlikler Matrisi: Farklı Kamu Yönetimleri
Bazında Harcamalar
Yapabilirlikler
Eğitim alma, eğitimli olma
Bilgi sahibi olma istihdam
Kamusal kaynaklara erişim
Sağlıklı yaşam sürme
Güvenli hissetme
Kendi için bakım
Başkalarının bakımı
Kültür sanat etkinliklerine katılım
Yeterli, güvenli ve sağlıklı barınma
Fiziksel hareketlilik
Katılım ve aktif vatandaşlık
Kaynak: Addabbo, 2008.

Belediye

İl Özel
İdare

Bölge

Merkezi Yönetim
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Söz konusu harcama dağılımlarını elde ettikten sonra etki analizleri
yapılır; yine başta oluşturulmuş içerik analizi veri seti ile karşılaştırılarak,
kadınlar ve erkekler üzerindeki etkiler gözlenmeye çalışılır ve politika
önerileri geliştirilir.
Örneğin, Addabbo vd. (2010), Modena Şehir Konseyi için yaptıkları
araştırmada özel olarak bakım yapabilirliğine odaklanarak belediyenin
doğrudan veya dolaylı bakım hizmeti konusunda yaptığı faaliyetleri
incelemişlerdir. Sonuçta bu hizmetler içerisinde önemli payı olan para
transferi şeklindeki hizmetin, özel önlemler alınmadığı sürece, eğitim düzeyi
düşük kadınların daha çok evde oturup çocuklarına bakmayı tercih etmeleri
ile sonuçlanacağını bulmuş ve dolayısıyla da bu ailelerin çocuklarının
kamusal bakım kurumlarından yararlanma olasılığının düşeceğini öne
sürmüşlerdir. Bu örnek, kamusal bakım kurumları mevcut olsa bile, farklı
kamu politikalarının kadınlar ve çocuklar üzerinde çelişen sonuçlar
üretebildiğini göstermesi nedeniyle, kamu politikalarının tasarımının ve
etkilerinin çok boyutlu ve bütünlüklü ele alınmasının önemini ortaya
koymaktadır.
2. Dirlik Temelli Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçelemenin
Türkiye’ye Uyarlanması: Yapabilirlik Evreninin ve
Matrislerin Oluşturulması
DTCDB Türkiye’de daha önce araştırılan bir konu değildir. Bu
nedenle uygulamanın strateji ve araçlarını geliştirmek çalışmamızın ilk
adımlarından birini oluşturmuştur. Buna göre, öncelikle Nussbaum’un
(2003) ‘temel insani yapabilirlikler’ listesi ve DTCDB konusunda
literatürdeki diğer uygulamalar (Addabbo 2008; Addabbo vd., 2008a, 2008b;
Addabbo vd., 2010) ışığında, belediyenin dönüştürücü faktör olarak işlev
gördüğünü düşündüğümüz bir yapabilirlikler listesi hazırladık. Bu liste
oldukça genel başlıklardan oluşuyor gibi görünse de, kadınların dirliğini
bütünlüklü olarak değerlendirmemize olanak sağlayan tüm boyutları
içermeyi amaçlamaktadır. Çalışmamızın eksenini oluşturan 10 temel
yapabilirlik şöyledir: 1. Güvenli ve Yeterli Yaşam Alanına Erişim, 2. Yeterli
Hareketliliğe ve Çevresel Planlamaya Erişim, 3. Boş Zaman ve Spor
Etkinliklerine Erişim, 4. Bakım Hizmetlerine Erişim, 5. Toplumsal ve Siyasi
Katılım, 6. Ücretli İstihdama ve Uygun Çalışma Koşullarına Erişim, 7.
Parasal Gelire Erişim, 8. Sağlığa Erişim, 9. Eğitim ve Öğrenime Erişim ve
10. Şiddetsiz Bir Yaşama Erişim. Bu yapabilirlik alanlarını, 5393 Sayılı
Belediye Kanunu çerçevesinde belediyelerin yetki, görev ve
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sorumluluklarının önceliklerini göz önüne alarak sıraladık. Buna göre,
belediyeler öncelikle imar, altyapı, ulaşım faaliyetleri ile park, bahçeler,
sosyal alanlar ve çeşitli rekreasyon alanlarında hizmet sunmaktadır. Bu
alanlar, yukarıdaki listede ilk üç yapabilirlik ile ilişkilendirilmiştir.
Dirlik kavramının çok boyutluluğu çok sayıda göstergenin
tanımlanmasını gerektirmektedir. Bu nedenle, her bir yapabilirlik alanına
ilişkin potansiyel bir gösterge listesi hazırladık. Oluşturduğumuz
göstergelerin kentler arası karşılaştırmaya imkân tanıyabilecek göstergeler
olmasına dikkat ettik. Potansiyel kavramını kullanmamızın nedeni, (bazı
verilere ulusal, bazı verilere bölgesel veya il bazında ulaşılabilir olsa da) bu
verilerin sistematik olarak yayınlanmaması, hatta çoğunun hâlihazırda var
olmamasından kaynaklanmaktadır.
Bu gösterge listesi, kadınların dirliğini açıklayabilmek için hangi
göstergelere başvurmak gerektiğini düşünmek üzere hazırlanmıştır. Örneğin,
belediyenin Ücretli İstihdama ve Uygun Çalışma Koşullarına Erişim
yapabilirliği üzerindeki dönüştürücü etkisini gözlemleyebilmek için şu
göstergeler tanımlanmıştır: Belediye tarafından düzenlenen kurslar olup
olmadığı; bu kurslardaki öğrenci sayıları ve kadın/erkek oranları; işyeri
kurma ve ruhsat alma kolaylığı/güçlüğü; belediyenin emek ve istihdamla
ilgili bir biriminin olup olmadığı; aktif ve pasif emek politikalarının
uygulanıp uygulanmadığı; kadın işyeri sahiplerinin desteklenip
desteklenmediği; ruhsat sahipleri arasında kadın/erkek oranı; ne tip işgücü
eğitim ve kursları olduğu; bu eğitimlere kaç kişinin katıldığı; bu tip eğitim
merkezleri varsa buralarda çocuk bakımı hizmetleri olup olmadığı;
işyerlerinin iş sağlığı açısından denetimlerinin ne kadar sıklıkla yapıldığı ve
kentte mikrokredi projeleri olup olmadığı gibi. Bütün bunlara ek olarak,
belediyenin kurum içi faaliyetlere toplumsal cinsiyet eşitliği hedefini
yerleştirip yerleştirmediğini anlamaya dönük bazı sorular da gösterge setine
dâhil edilmiştir: Belediyenin kendi personeline yönelik bakım hizmeti olup
olmadığı; belediyede istihdam edilen personelde kadın/erkek oranları ve kota
uygulaması olup olmadığı gibi. Yapabilirlikler ile belediye politikalarının
etkileşimini açığa çıkarmak üzere tasarlanan bu gösterge listesi, içerik
analizlerinin ve matris analizlerinin de temel çerçevesini oluşturmuştur.
Kadınların dirliğinin boyutlarını 10 farklı yapabilirlik temelinde
tanımladıktan ve her bir yapabilirlikle ilişkili göstergeleri oluşturduktan
sonraki adım, yetki, görev ve sorumluluklarını inceleyerek belediyenin temel
fonksiyonlarını belirlemek olmuştur. Bunun için belediyenin kamuya açık
belgeleri (stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu, web sitesi)
taranmış; teşkilat şeması ve müdürlüklerin görev tanımları incelenmiştir. Bu
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incelemenin sonucunda belediyenin temel fonksiyonlarının şu başlıklar
altında toplandığı gözlemlenmiştir: İmar ve şehircilik, çevre, ulaşım, sağlık,
itfaiye ve afet yönetimi, kültür ve turizm ve sosyal hizmetler. Ancak,
belediye fonksiyonlarının saptanan bu alanlardan daha kapsamlı olduğu
açıktır. Örneğin, meslek ve beceri edindirme kursları gibi etkinlikler,
kadınların dirliğini oluşturan en önemli yapabilirliklerden Ücretli İstihdama
ve Uygun Çalışma Koşullarına Erişim alanında belediyenin dönüştürücü
olabileceğini gösterir. Bu nedenle, fonksiyon listemize “emek ve istihdam”
işlevi de dâhil edilmiştir.
Bundan başka, yine önemli bir yapabilirlik olan Toplumsal ve Siyasi
Katılım alanında da belediye kayda değer bir işleve sahip olabilecek
konumdadır. Belediye, kararlara kadınların katılımını sağlayarak, kadınların
belediyeye ulaşma mekanizmalarını güçlendirerek ve meclisteki kadın üye
sayısını artırarak kadınların toplumsal ve siyasi katılımını güçlendirebilir,
toplumda demokrasi alışkanlıklarını geliştirebilir. Bu nedenlerle, resmi
belgelerde yer almasa da, belediyenin fonksiyon listesine “demokrasi ve
katılımcılık” işlevi de eklenmiştir. Böylece, İmar ve şehircilik, çevre, ulaşım,
sağlık, itfaiye ve afet yönetimi, kültür ve turizm, sosyal hizmetler, emek ve
istihdam ile demokrasi ve katılımcılık olmak üzere toplam 9 fonksiyon
belirlenmiştir.
Bir sonraki adımda, yapabilirlikler listesi ile belediye fonksiyonları
eşleştirilerek yapabilirlik matrisi oluşturulmuş ve ilgili göstergeler bu
matrise yerleştirilmiştir. Örneğin, kadınların Güvenli ve Yeterli Yaşam
Alanına Erişim yapabilirliği, imar ve şehircilik, çevre ve ulaşım
fonksiyonuyla yakından ilişkilidir. Bu yapabilirlikle ilişkili matrise
yerleştirdiğimiz göstergelere örnek vermek gerekirse, yaşanan çevrede kaçak
ve düzensiz bir yapılaşmanın olup olmaması, elektrik, su altyapılarının
yeterliliği, kentteki yol ve diğer altyapı gibi durumlar, çevre kirliliği düzeyi
ve bu konuda alınan önlemler kadınların güvenli ve yeterli bir yaşam
alanında yaşamasının minimum koşullarını gösterir.
Yapabilirlik matrisi DTCDB analizi yapabilmenin yol haritasıdır.
Belediyenin stratejik planı, performans programı ve faaliyet raporunda
kadınların dirliğini açıklayıcı olabilecek hangi alan ve göstergelere
bakmamız, neyin izini aramamız gerektiği konusunda bize yol gösterir. Son
aşamada, belediye faaliyetleri ve bütçeden bu faaliyetlere ayrılan kaynaklar
bu göstergeler yardımıyla matrise yerleştirilir ve bütçe harcamalarının
yapabilirlikler ve fonksiyonlar bağlamında matrisi (harcamaların dökümü)
ortaya çıkarılır.

616

GÜNLÜK ŞENESEN – ERGÜNEŞ - YAKAR ÖNAL

Çalışmamızda harcama matrislerini oluştururken belediyenin
performans programını kullandık. Yıllık program olan performans
programında belediyenin harcama alanlarına/programlarına ilişkin planları, o
programlar için ayrılan toplam ödenek tutarları ile birlikte gösterilir.
Gerçekleşen harcamayı gösteren kesin hesap cetvelleri yerine planlanan
harcamayı gösteren performans programını esas almamızın nedeni
bütçeleme
tekniğinden
kaynaklanmaktadır:
Bütçeleme
tekniği2
programlar/faaliyetler için ayrılan ödeneği gider kesin hesap cetvelleri içinde
takip etmesi güç, parçalı bir yapıya dönüştürür. Dolayısıyla, programlara
ayrılan toplam ödeneği görebilme imkanı verdiğinden, harcama
matrislerimizde belediyenin performans programında yer alan bütçe
verilerini esas aldık.
Buna göre, dirlik temelli toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe denetimi şu
şekilde gerçekleştirilmiştir: Belediyeye ait performans programı incelenmiş,
planda yer alan her bir stratejik hedefin ve bununla ilgili gösterge ve
faaliyetlerin yapabilirlikler matrisi ile ilişkisi olup olmadığı araştırılmıştır
(Uygulamamıza ilişkin eşleştirmenin bir kısmı Tablo 2.1’de
gösterilmektedir). Daha sonra, ilgili olanlar için ayrılan kaynak matrise
yerleştirilmiştir. Toplumsal cinsiyet denetimi, kadın-erkek kırılımında
harcama verisi olmadığı için belirli varsayımları ve stratejileri gerektirmiştir.
Doğrudan kadınlarla ilgili hedef ve harcamanın olduğu durumlar ilgili
yapabilirlik ve fonksiyonla eşleştirilebilmiştir. Ancak, bu tip harcamalar,
tahmin edilebileceği gibi, çok az bulunmaktadır. Bu nedenle, erkekleri de
etkilemesine rağmen, kadınların yapabilirlik kümesi ile daha fazla etkileşim
halinde olan, kadınların kentteki yaşama imkânlarını iyileştireceğini
düşündüğümüz etkinliklere ayrılan harcamalar programdan ayıklanmıştır.
2

Analitik bütçe sınıflandırmasına göre harcama bütçesi, kurumsal, fonksiyonel, finansman
tipi ve ekonomik olmak üzere dört bölümden oluşur. Kurumların faaliyetlerinin ekonomik
ve mali anlamda türlerini gösteren ekonomik sınıflandırmaya göre yerel yönetimlerin I.
düzey ekonomik sınıflandırması; 01 personel giderleri, 02 sosyal güvenlik kurumlarına
devlet primi giderleri, 03 mal ve hizmet alım giderleri, 04 faiz giderleri, 05 cari transferler,
06 sermaye giderleri, 07 sermaye transferleri, 08 borç verme, 09 yedek ödenek olarak
tasnif edilmiştir. Dolayısıyla, yapılan bir harcama bütçe ödeneklerinde bu sınıflandırmalar
çerçevesinde görülebilmektedir. Örneğin, belediyenin kadın sığınmaevi açmak gibi bir
programı varsa ve bunun için belirli bir ödenek tahsis etmesi söz konusu ise bu iş için
ayrılan toplam ödenek performans programında görülebilir. Ancak bu ödeneğin bir kısmı
bina alımı ya da kiralanması için, bir kısmı orada istihdam edilecek personel için, bir kısmı
sığınmaevinin elektrik, su gibi cari harcamaları vd. için kullanılacak ve bütçe
ödeneklerinde de bu parçalanmış haliyle yer alacaktır. Kısacası, performans programında
ortaya konan toplam ödenek, bütçeleme tekniği nedeniyle takip etmesi güç bir parçalanmış
yapıya dönüştürmektedir.
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Örneğin, kentteki yeşil alan ve parklar öncelikle kadınları ilgilendiren bir
harcama olarak değerlendirilmelidir, çünkü bu hizmetin asıl yararlanıcısının
çoğunlukla işe giden erkekler değil, bakım yükünü üstlenen, parka yaşlısını
ve çocuğunu getiren kadınlar olması beklenir. Benzer şekilde sağlık hizmeti
harcamaları da, kadınların işlevsellik/yapabilirliklerinin önemli bir
bileşenidir. Önceliğimiz kadınların dirliğinin hangi etkenler tarafından
belirlendiği olduğunda, imar ve şehircilik, çevre, ulaşım gibi her bireyi
etkileyen alanlardaki faaliyetleri tasnif etmek kolaylaşmaktadır. Belediye
hizmetleri arasından seçimler ilgili etkinliğin kadınların yaşamında erkeklere
göre daha fazla önem taşıması beklentimize uygun bir biçimde yapılmıştır.
Örneğin, su ve kanalizasyon harcamalarının, atık su arıtma tesisi inşaatının,
kaldırım yapılmasının kadınların yaşamında daha fazla önem arz etmesi
beklenir. Çünkü kadınlar haneiçi üretim ve bakım sorumlulukları nedeniyle
içilebilir sağlıklı suya, kanalizasyon şebekesine ve yaşlı, çocuklar ve
kendilerinin rahat hareket edebileceği kaldırımlara erkeklere göre daha fazla
ihtiyaç duyarlar.
Aslında toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe yaklaşımlarında kadın ve
erkeklerin ayrı ayrı gözetilerek kaynakların etkinliğinin analiz edilmesi
esastır. Ancak, yukarıda belirttiğimiz kadın-erkek kırılımında veri
bulunmaması nedeniyle, bu çalışmada böylesi bir ayrıma yer veremedik.
Türkiye’de kadına dönük eşitsizliğin derinliği ve sorun alanının büyüklüğü
nedeniyle, önceliğin kadınların dirliğinin açıklanabilmesi olmasının ve bütçe
kalemlerinin kadınların dirliğini etkilemesi koşuluyla belirlenmesinin
çalışmamızın amaç, hedef ve kurgusu ile çelişen bir durum yaratmadığı
kanısındayız.
Belirtilen seçimler doğrultusunda 3 farklı matris aracılığıyla DTCDB
denetimi yapılmıştır. Belediyenin planlanan harcamalarının dağılımı
aşağıdaki kırılımlar temelinde yapılandırılan matrisler yardımıyla
incelenmiştir:
i. Yapabilirlikler – Belediye Fonksiyonları
ii. Yapabilirlikler – Belediyenin Organizasyon Yapısı
iii. Belediyenin Organizasyon Yapısı – Belediye Fonksiyonları
Yapabilirlikler ve belediye fonksiyonları kırılımı belediyenin
kaynaklarının hangi sorumluluk ve işlevler üzerinden kadınların
yapabilirliğini etkilediğini incelememize olanak sağlarken, yapabilirlikler ve
belediyenin organizasyon yapısı kırılımı, kadınların yapabilirliğinde
dönüştürücü olan sorumlu birimlerin kimler olduğunun açığa çıkmasını ve
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bu birimlerin bütçelerinden ne kadarının toplumsal cinsiyet eşitsizliğini
giderici faaliyetlere ayrıldığını görmemizi sağlar. Belediyenin organizasyon
yapısı ve belediye fonksiyonları kırılımı ise yapabilirliklerle ilgili
harcamaların birimler ve işlevler temelinde dağılımını, yani, dirlik temelli
toplumsal cinsiyete duyarlı bütçenin idari dağılımını görmemizi
sağlamaktadır.
3. Kars Belediyesi’nin Dirlik Temelli Toplumsal Cinsiyete Duyarlı
Bütçeleme Denetimi
Kars Belediye bütçesinin yapabilirlikler yaklaşımıyla toplumsal
cinsiyet denetimi, Belediye’nin 2013 Performans Programı esas alınarak
yapılmıştır. Belediye’nin planlanan hizmet ve harcamalarının ne kadarının
toplumsal cinsiyet dirliğine katkıda bulunduğu, yukarıda ayrıntılı olarak
anlatılan üç farklı matris temelinde incelenmiştir. Kars Belediyesi’nin 2013
için öngördüğü toplam bütçe 49.172.530 TL’dir. Yapabilirliklerle ilişkili
harcamalar (30.809.000 TL) toplam bütçenin oldukça yüksek bir bölümünü
(yüzde 62,7) oluşturmaktadır (Tablo 3.1.). Her bir yapabilirlik alanı için
Belediye’nin yapabilirlikler bütçesi aşağıda ayrıntılı olarak ele alınmıştır.
En fazla kaynağın ayrıldığı Güvenli ve Yeterli Yaşam Alanına Erişim
yapabilirliğine yönelik harcamaların toplam yapabilirlik harcamalarına
oranla fonksiyonel dağılımını incelediğimizde (Tablo 3.2.), imar ve
şehircilik (yüzde 20,8), çevre (yüzde 15,8) ve ulaşım (yüzde 11,4)
işlevlerinin öne çıktığını görmekteyiz. İmar ve şehircilik faaliyetleri içinde
içme suyu şebekesinin yenilenmesi ve atık su arıtma tesisi inşaatının
tamamlanması öne çıkarken, çevre fonksiyonu çerçevesinde evsel atık
toplamada vatandaş memnuniyetinin artırılması için kaynak ayrılması en
büyük harcama kalemi olarak planlanmıştır. Ulaşımla ilgili olarak tek ve
büyük kalem 2015 yılına kadar imarlı ve yeni imara açılan bölgelerde yol
ağının her yıl en az 20 km genişletilmesidir. Bu yapabilirliğe yönelik
harcamalarda, Kars Belediyesi’nin Fen İşleri (yüzde 25,6), Su İşleri (yüzde
11,4) ve Temizlik İşleri (yüzde 8,6) Müdürlükleri öne çıkmaktadır (Tablo
3.4.).
İkinci önemli yapabilirlik Yeterli Hareketliliğe ve Çevresel
Planlamaya Erişim sadece ulaşım fonksiyonunu ile ilişkilidir (Tablo 3.1.).
Bu harcamaları oluşturan faaliyetlerin kaldırım ve tretuvarların bakımının
yapılması, asfaltlama çalışmaları, trafik sinyalizasyon, her yıl birer tane
kavşak ve meydan düzenleme çalışması yapılması, yönlendirme tabelaları ve
yol işaretleme gibi üst yapı çalışmaları olduğu görünmektedir. Engellilere
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göre kaldırım yapılması, sokakların çıkılabilir ve yürünebilir hale gelmesi,
sadece kent içinde kadınların hareketliliğini kolaylaştırması nedeniyle değil,
bakım işinin (yaşlı, çocuk, engelli) kadınların sorumluluğu olması nedeniyle
de kadınların yapabilirliklerini artırmasını beklediğimiz önemli
etkinliklerdir. Bu yapabilirliğe yönelik harcamalar, Kars Belediyesi’nin Fen
İşleri ve Ulaşım Hizmetleri müdürlüklerinin bütçelerinden yapılmaktadır ve
toplam yapabilirlik harcamalarına oranla Fen İşleri Müdürlüğü’nün payı
yüzde 18,5 iken, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün payı yüzde 15,3’tür
(Tablo 3.4.).
Boş Zaman ve Spor Etkinliklerine Erişim yapabilirliğine yönelik
harcamaların toplam yapabilirlik harcamaları içindeki payı yüzde 4,3 gibi
oldukça düşük bir düzeydedir. Fonksiyonel dağılımı itibariyle, çevre (yüzde
2,6) ve sosyal hizmetlerin (yüzde 1,3) öne çıktığı görülmektedir (Tablo 3.2.).
Çevre ile ilişkili etkinlikler esas olarak 2015 yılına kadar aktif yeşil alan
miktarının yüzde 10 oranında artırılmasını ve park, bahçe ve refüjlerin
düzenli olarak bakımlarının sağlanmasını içermektedir. Üç yeni parka spor
gereçlerin konması ise sosyal hizmetler fonksiyonu ile ilişkili en önemli
harcama kalemidir. Bunların yanı sıra her yıl en az bir sportif, en az iki
kültürel etkinlik düzenlenmesi, spor tesisleri ve stadyum yapımına destek
olunması planlanmaktadır. Boş Zaman ve Spor Etkinliklerine Erişim
yapabilirliğine yönelik harcamaların küçük bir kısmı Kars Belediyesi’nin
Özel Kalem Müdürlüğü (yüzde 0,4), kalan kısmı ise Park ve Bahçeler
Müdürlüğü (yüzde 3,9) tarafından karşılanmaktadır (Tablo 3.4.).
Toplumsal ve Siyasi Katılım yapabilirliği, toplam yapabilirlik
harcamalarından aldığı yüzde 3,6 pay ile Kars Belediyesi’nin en çok önem
verdiği dördüncü yapabilirlik alanı olmuştur (Tablo 3.2.). Diğer bir deyişle,
demokrasi ve katılımcılık konusu sağlık, kültür ve turizm, sosyal hizmetler
ve emek ve istihdam işlevlerine göre, Belediye’nin daha fazla öncelik
verdiği bir alan olarak öne çıkmıştır. Ayrıntısına inildiğinde, bu yapabilirliğe
ilişkin en büyük üç kalemin sırasıyla, 2015 yılına kadar Kars’ta Belediye
çalışmalarını kamuoyuna aktarma, böylece toplumsal dayanışmayı
güçlendirme çalışmaları; temsil ve ağırlama faaliyetleri ve birim yöneticileri,
muhtarlar ve STK’larla yapılan toplantılar olduğu görülmektedir. Yine bu
yapabilirlikle ilişkilendirilebilecek ancak ayrıntısı net bir biçimde programda
yer almayan “Kadın Çalışmaları Komisyonu çerçevesinde yapılan
çalışmalar” faaliyetinin karşısında herhangi bir bütçe olmaması da dikkat
çekmektedir. Toplumsal ve Siyasi Katılım yapabilirliğine yönelik
harcamaların neredeyse tamamı Özel Kalem (yüzde 2) ve Basın Yayın ve
Halkla İlişkiler (yüzde 1,5) Müdürlükleri tarafından karşılanmaktadır (Tablo
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3.4.). Özel Kalem Müdürlüğü’nün, Kadın Çalışmaları Birimi’nin de bağlı
olduğu müdürlük olması sebebiyle, kadınların dirliği için özel bir önemi
bulunmaktadır. 3
Bakım Hizmetlerine Erişim yapabilirliğine ilişkin harcamaların
payının düşüklüğü (yüzde 1,3) dikkat çekicidir (Tablo 3.2.). Bakım meselesi
kadınların toplumsal, ekonomik ve siyasi hayata katılımının, dolayısıyla,
kadınların dirliğinin en önemli belirleyicilerindendir. Kadınlar için yaşamsal
olan bu yapabilirlik yalnızca sosyal hizmetler fonksiyonu ile ilişkili
etkinliklerden etkilenmektedir. Bu alanda belediyenin en önemli kaleminin
yaşlılara yardım yapılması olduğu, bunun yanı sıra az miktarda kaynağın üç
engelli vatandaşa akülü araba temini, huzurevi yapımına destek olunması ve
mezarlığın bakımı ve düzenlenmesine ayrıldığı gözlenmektedir. Bu
yapabilirliğe yönelik harcamalar, Özel Kalem ve Park ve Bahçeler
Müdürlükleri’nin bütçelerinden yapılmaktadır. Burada yüzde 1,3’lük
bütçenin neredeyse tamamı Özel Kalem Müdürlüğü’ne aittir (Tablo 3.4.).
Kadınları oldukça yakından ilgilendiren bir alan olmasına rağmen,
Sağlığa Erişim yapabilirliğine yönelik harcamaların toplam bütçe içindeki
payı ancak yüzde 1,1’dir (Tablo 3.2.). Bu harcamayı oluşturan tek kalem ise
2015 yılına kadar mezbaha ve canlı hayvan denetiminde her yıl yüzde 10
artış sağlanmasıdır. Bu da, sağlık alanında Belediye’nin doğrudan kadınlara
yönelik hizmetlerinin eksikliğini gözler önüne serer. Bu yapabilirliğe yönelik
harcamalar, Kars Belediyesi’nin Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün bütçesinden
yapılmaktadır (Tablo 3.4.).
Ücretli İstihdama ve Uygun Çalışma Koşullarına Erişim
yapabilirliği yalnızca emek ve istihdam fonksiyonu altındaki tek bir
faaliyetten (işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesinden) etkilenmektedir ve
toplam yapabilirlik harcamalarından yüzde 1 pay almaktadır (Tablo 3.2.).
İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesine yönelik kaynak, Kars
Belediyesi’nin Zabıta Müdürlüğü’nün bütçesinden ayrılmıştır. Kadın-erkek
kırılımında veri olmadığından, bu çok küçük bütçeli faaliyetten etkilenen
kadınları (eğer varsa) bir yana koyarsak, Belediye’nin kadınların istihdama
katılımıyla ilgili başka hiçbir performans hedefinin olmadığı görülmektedir.4
3

4

Kadın Çalışmaları Birimi’nin norm kadroda ayrı bir birim olarak yeri olmamasından dolayı
bu birimin harcamaları Özel Kalem Müdürlüğü altında gösterilmektedir (Günlük Şenesen
vd., 2014, s. 114).
Öte yandan, programda yer almamakla birlikte Belediye SODES ortaklığı ile
gerçekleştirilen yaşlı bakım projesi kapsamında 5 kadın 5 erkek olmak üzere toplam 10
bakım personelinin istihdamı ve belediyenin kendi kaynaklarını kullanmadan İŞKUR
finansmanı ile yürütmekte olduğu Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP)
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Parasal Gelire Erişim yapabilirliği de tek bir kalemden (asker
ailelerine yapılan yardımdan) oluşmakta, yalnızca sosyal hizmetler
fonksiyonundan etkilenmekte ve Kars Belediyesi’nin Özel Kalem
Müdürlüğü’nün bütçesinden yapılmaktadır (yüzde 0,7) (Tablo 3.2. ve 3.4.).
Programda ayni/nakdi başka desteklerden söz edilmemektedir. Bu haliyle,
kadınların parasal gelire erişimi programda öncelikli görünmemektedir.
Eğitim ve Öğrenime Erişim yapabilirliğine yönelik harcamaların
yalnızca çevre fonksiyonu altındaki etkinliklerden oluştuğu görülmektedir.
Toplam yapabilirlik harcamalarının yüzde 0,6’sı kadar olan bu harcamaların
Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün çevre koruma bilincinin geliştirilmesi, geri
dönüşüm ve atık yönetimi gibi konulardaki seminer eğitim çalışmaları
olduğu gözlenmiştir (Tablo 3.2. ve 3.4.). Bunların dışında belediyenin eğitim
ve öğretim yapabilirliğine ilişkin bir etkinliği bulunmamaktadır.
Kars Belediyesi’nin 2013 performans programında Şiddetsiz Bir
Yaşama Erişim yapabilirliğine yönelik harcaması bulunmamaktadır. Kars
Belediyesi’nin, açmış olduğu sığınmaevinde güvenlik ve gizliliği sağlamada
sorunlar çıkınca, ilgili kurumsal hizmet sunumunu Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı’na devrettiği öğrenilmiştir (Günlük Şenesen vd., 2014, s. 112).
Dolayısıyla, programda doğrudan bir harcama olmamasının ya da
harcamanın görünmemesinin nedeni bu durumla açıklanabilir. Ancak,
Belediye’nin bu yapabilirliğe ilişkin harcamalarının izlenebilirliğini
engellediği de gözden kaçırılmamalıdır.
Kars Belediyesi’nin faaliyetlerini ve bütçesini toplumsal cinsiyet
dirliği açısından değerlendirme bulgularımızı şöyle özetleyebiliriz:
Kadınların yapabilirliklerini olumlu etkilemesini beklediğimiz harcamaların
toplam bütçeden aldığı payın yüksek olması, Kars Belediyesi’nin kadınların
dirliği üzerinde etkili bir belediye olma ihtimalini artıran olumlu bir
özelliktir. Bu harcamalar toplam belediye bütçesinin yüzde 62,7’sini
oluşturur. Bununla birlikte, Kars Belediye bütçesinin yapabilirlikler
temelindeki denetimi, yapabilirlik harcamalarında gerek yapabilirlikler ve
belediye fonksiyonları, gerekse belediye birimleri temelinde önemli
yoğunlaşmaları ortaya koymaktadır. Yapabilirlikler temelinde en büyük iki
kalemin toplam yüzde 87,4 payla Güvenli ve Yeterli Yaşam Alanına Erişim
ile Yeterli Hareketliliğe ve Çevresel Planlamaya Erişim olduğu ortaya
çıkmakta; benzer şekilde, ulaşım, imar ve şehircilik ile çevre fonksiyonları
yapabilirlik harcamalarından yüzde 85 pay almaktadır. Müdürlükler
kapsamında sunduğu kısa süreli istihdam olanaklarının önemi vurgulanmalıdır (Günlük
Şenesen vd., 2014, s. 115-116).
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temelinde de, Fen İşleri, Ulaşım Hizmetleri ve Su İşleri Müdürlüklerinin
harcamalardan aldığı pay yüzde 70,8’dir.
Kars Belediye’sinde yapabilirliklerle ilişkili harcama dağılımı kentsel
altyapı ve ulaşım alanında yoğunlaşırken, kadınların ancak bu alanlardaki
yapabilirliklerinin (özellikle Güvenli ve Yeterli Yaşam Alanına Erişim ile
Yeterli Hareketliliğe ve Çevresel Planlamaya Erişim) iyileşeceği
öngörülebilir. Kadınların dirliği ile ilişkilendirilebilecek diğer sağlık, kültür
ve turizm, sosyal hizmetler, emek ve istihdam ve demokrasi-katılımcılık gibi
alanlardaki harcamaların düşüklüğü, kadınların bütünlüklü dirliğini göz
önünde bulundurduğumuzda önemli eksikliklere işaret etmektedir. Bakım
Hizmetlerine Erişim faaliyetleri yetersiz görünmekte, Toplumsal ve Siyasi
Katılım yapabilirliğine yönelik harcamalar, Bakım Hizmetlerine Erişim
harcamalarından daha fazla planlanmaktadır. Oysa, kadınlar için yaşamsal
öneme sahip bakım hizmetlerinin yokluğunda toplumsal ve siyasi katılımın
etkisinin sınırlı kalması kaçınılmazdır. Kadınların istihdama katılımı, parasal
gelire erişimi, sağlık ve eğitim alanlarındaki etkinliklerin görece daha az
planlanması, bütçeden ayrılan kaynakların düşüklüğü ile birlikte bu alanların
Kars Belediyesi’nin önceliği olmadığını göstermektedir.
Kadın Çalışmaları Birimi’nin bağlı olduğu ve kadınların dirliğini
önemli ölçüde etkileyebilecek sosyal hizmet faaliyetlerinin pek çoğu ile
ilişkili olan Özel Kalem Müdürlüğü’nün yapabilirlikler bütçesindeki payının
çok düşük olduğu (yüzde 4,2) görülmektedir (Tablo 3.6.). Üstelik, Kadın
Çalışmaları Birimi çerçevesinde yapılan çalışmalar için 2013 Performans
Programında açık/izlenebilir bir bütçenin ayrılmamış olması, bütçeleme
süreçlerinde kadın çalışmalarının kurumsal yapısının henüz oluşmadığının
da işaretidir.
Bulgularımızdan hareketle, çeşitli alanlarda olumlu çabalar olsa da,
kadınları ve onların toplum içindeki yapabilirliklerini topyekûn geliştirmeyi
merkeze alan bir planlama ve bütçeleme anlayışının Kars Belediyesi 2013
Performans Programı’na yansımadığı söylenebilir.
SONUÇ
Bu çalışmada, Kars Belediyesi 2013 Performans Programı’na dayanan
bir Dirlik Temelli Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçe uygulaması
gerçekleştirilmiştir. Türkiye’de ilk defa uygulanan bu yöntemle Kars
Belediye bütçesinin yapabilirlikler yaklaşımıyla toplumsal cinsiyet denetimi
yapılmış, Belediye’nin planlanan hizmet ve harcamalarının ne kadarının
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toplumsal cinsiyet dirliğine katkıda bulunduğu üç farklı matris temelinde
ortaya konmuştur.
Bulgularımıza göre, kadınların yapabilirliklerini olumlu etkilemesini
beklediğimiz harcamaların toplam bütçeden aldığı payın (yüzde 62,7)
yüksek olması, Kars Belediyesi’nin kadınların dirliği üzerinde etkili bir
belediye olma ihtimalini artıran olumlu bir özelliktir. Bununla birlikte,
Güvenli ve Yeterli Yaşam Alanına Erişim ve Yeterli Hareketliliğe ve
Çevresel Planlamaya Erişim alanlarına ilişkin harcamaların toplam
harcamalar içindeki payı yüzde 90’a yakındır. Ulaşım, imar ve şehircilik ve
çevre fonksiyonları yapabilirlik harcamalarından yüzde 85 pay almaktadır.
Müdürlükler temelinde ise, Fen İşleri, Ulaşım Hizmetleri ve Su İşleri
Müdürlüklerinin harcamalardan aldığı pay yüzde 71 civarındadır.
Dolayısıyla, kadınların dirliği ile ilişkilendirilebilecek diğer sağlık, kültür ve
turizm, sosyal hizmetler, emek ve istihdam ve demokrasi ve katılımcılık gibi
alanlardaki harcamaların düşüklüğü, Kars Belediyesi’nin kadınların dirliğine
bütünlüklü bir etkide bulunma açısından eksik kaldığına ve kentsel
gelişmişliğe ilişkin altyapı, imar vb. harcamaların önceliklendirildiğine işaret
etmektedir. Ayrıca, Kadın Çalışmaları Birimi’nin çalışmaları için 2013
Performans Programı’nda açık/izlenebilir bir bütçenin ayrılmamış olması,
bütçeleme süreçlerinde kadın çalışmalarının kurumsal altyapısının henüz
oluşmadığını düşündürmektedir. Özetle, çeşitli alanlarda olumlu çabalar olsa
da, kadınları ve onların toplum içindeki yapabilirliklerini topyekûn
geliştirmeyi merkeze alan bir planlama ve bütçeleme anlayışının Kars
Belediyesi 2013 Performans Programı’na yansımadığı söylenebilir.
DTCDB yaklaşımının Türkiye’deki ilk uygulaması olan çalışmamızın
ortaya koyduğu bir diğer sonuç da, yaklaşımın bu tür uyarlamasının,
performans programları karşılaştırılabilir formatta ve ayrıntıda hazırlandığı
ölçüde, kentler, kurumlar ya da dönemler arası karşılaştırmalar için elverişli
bir çerçeve sunmasıdır. Ayrıca, kadınların dirliği temelinde politika alanları
ve kaynak tahsisi için bir kanıt temeli oluşturan çalışmamız, kamu politika
tasarımında cinsiyetlerarası eşitsizliği bir başlangıç noktası olarak gören
merkezi/yerel yönetimlerin toplumsal cinsiyet eşitliği hedefiyle eşleşen bir
bütçe tasarımı için de model oluşturabilir. Bununla birlikte, DTCDB
yaklaşımının uygulama başarısının kadın-erkek kırılımlı verilerin kalitesi ve
erişilebilirliğiyle çok yakından ilişkili olduğunu da vurgulamalıyız.
Dolayısıyla, toplumsal cinsiyete duyarlı veri ve göstergelerin türetilmesi,
erişilebilirliğinin sağlanması, merkezi/yerel yönetimlerce yerine getirilmesi
gereken önemli bir sorumluluktur.

3. Hedef: 2015 yılına kadar her yıl yönlendirme
tabelaları en az % 10 artırılacaktır.
4. Hedef: 2015 yılına kadar Kars şehir
merkezindeki yol işaretleme çalışmaları
tamamlanacaktır

9. Stratejik Amaç: Kent içi ulaşım sistemi
geliştirilecektir
1. Hedef: 2015 yılına kadar trafik
sinyalizasyonun tamamı
yeniden düzenlenecektir.
2. Hedef: 2015 yılına kadar her yıl birer tane
kavşak ve
meydan düzenleme çalışması
yapılacaktır.

8. Stratejik Amaç: Kentsel altyapı
geliştirilecektir.
1. Hedef: 2015 yılına kadar imarlı ve yeni imara
açılan bölgelerde yol ağı her yıl en az 20 km
genişletilecektir.
2. Hedef: 2015 yılına kadar içme suyu şebekesi
yenilenecektir.
5. Hedef: 2015 yılına kadar Kars şehir
merkezindeki kaldırım ve tretuvarların her yıl en
az %10 unun kontrolden geçirilerek bakımları
sağlanacak gerekirse yenilenecektir.
6. Hedef: 2015 yılına kadar Belediye görev
alanlarında asfaltlama çalışmaları
sürdürülecektir.
7. Hedef: 2015 yılına kadar vahşi çöp deponi
alanlarının %20 sinin rehabilitasyonu
tamamlanacaktır.

4. Hedef: Vatandaşların 2015 yılına kadar
Belediyenin yapmış olduğu çalışmaları güncel
olarak basın ve web sayfası yolu ile almaları için
gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

Stratejik Amaçlar ve Hedefler
7. Stratejik Amaç: Belediyenin teknolojik
bilişim altyapısı geliştirilecektir.

Performans Programı 2013

805.000

500.000

1.000.000

Yeterli Hareketliliğe ve
Çevresel Planlamaya
Erişim/Ulaşım
Yeterli Hareketliliğe ve
Çevresel Planlamaya
Erişim/Ulaşım
Yeterli Hareketliliğe ve
Çevresel Planlamaya
Erişim/Ulaşım
Yeterli Hareketliliğe ve
Çevresel Planlamaya
Erişim/Ulaşım
Ulaşım
Hizmetleri
Müdürlüğü
Ulaşım
Hizmetleri
Müdürlüğü
Ulaşım
Hizmetleri
Müdürlüğü

Fen İşleri
Müdürlüğü

2.200.000

Ulaşım
Hizmetleri
Müdürlüğü

Güvenli ve Yeterli Yaşam
Alanına Erişim/Çevre

Fen İşleri
Müdürlüğü

3.300.000

2.400.000

Yeterli Hareketliliğe ve
Çevresel Planlamaya
Erişim/Ulaşım
Yeterli Hareketliliğe ve
Çevresel Planlamaya
Erişim/Ulaşım

Fen İşleri
Müdürlüğü

ve Yeterli Yaşam
Erişim/Ulaşım
ve Yeterli Yaşam
Erişim/İmar şehircilik

2.400.000

Güvenli
Alanına
Güvenli
Alanına

Toplumsal ve siyasi
katılım/Demokrasi ve
Katılımcılık

Yapabilirlikler Matrisindeki
Konumu
(Yapabilirlik/Fonksiyon)

3.500.000

Bilgi İşlem
Müdürlüğü

Sorumlu
Birim

Fen İşleri
Müdürlüğü
Su İşleri
Müdürlüğü

3.500.000

35.000

Planlanan
Bütçe
(TL)
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Tablo 2.1. Kars Belediyesi Performans Programı ve Yapabilirlik
Eşleştirmesi Örneği

Dirlik Temelli Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme
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Tablo 3.1. Kars Belediyesi-Yapabilirlikler-Fonksiyonlar Harcama
Matrisi (TL, 2013)
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Tablo 3.2. Kars Belediyesi-Yapabilirlikler-Fonksiyonlar Harcama
Matrisi (%)

Dirlik Temelli Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme

Tablo 3.3. Kars Belediyesi-Yapabilirlikler-Organizasyon Yapısı
Harcama Matrisi (TL, 2013)
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Tablo 3.4. Kars Belediyesi-Yapabilirlikler-Organizasyon Yapısı
Harcama Matrisi (%)

Dirlik Temelli Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme

Tablo 3.5. Kars Belediyesi-Organizasyon Yapısı-Fonksiyonlar
Harcama Matrisi (TL, 2013)

629

630

GÜNLÜK ŞENESEN – ERGÜNEŞ - YAKAR ÖNAL

Tablo 3.6. Kars Belediyesi-Organizasyon Yapısı-Fonksiyonlar
Harcama Matrisi (%)

Dirlik Temelli Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme
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VIII. OTURUM

ENERJİ TASARRUFU SAĞLAYAN ÇEVRE DOSTU YEŞİL
BİNALARIN YAYGINLAŞTIRILMASINDA DEVLETE, SİVİL
TOPLUM ÖRGÜTLERİNE VE FİRMALARA DÜŞEN ROLLER
M. Mustafa ERDOĞDU 1
Coşkun KARACA 2
M. Emre ÇAMLIBEL3
Gülcemal ALHANLIOĞLU 4
Yalvaç AKGÜN 5
Deniz UĞURLU 6
Öz
Piyasa mekanizmasının yoğun etkisi altında biçimlenen günümüz kent
yapıları ve mimarisi, hem çevresel hem de sosyal ve ekonomik açılardan pek çok
olumsuzluğu içinde barındırmaktadır. Türkiye’de enerjinin yaklaşık %40’ı binalarda
tüketilmektedir. Bu enerji büyük ölçüde fosil yakıtlar yoluyla karşılandığı için çevre
ve dolayısıyla da insan sağlığı ve refahı üzerinde çok olumsuz etkilerde
bulunmaktadır. Artan enerji gereksiniminin doğal bir sonucu olarak fosil yakıt
kaynakları giderek azalmaktadır. Özellikle bu iki olgu, binalarda enerji tasarrufu
sağlama ve yenilenebilir enerji olanaklarından yararlanmaya yönelik ilgiyi
artırmıştır. Bu tebliğ, hem sürdürülebilir (ya da yaygın kullanımıyla yeşil) binaların
enerji tasarrufu ve çevre üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekmeyi, hem de en
yüksek düzeyde sosyal yarar sağlanabilmesi için bütün paydaşların nasıl çözüm
ortağı haline getirilebileceği sorularına tatminkâr cevaplar bulmayı amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir binalar (yeşil binalar), sürdürülebilir
kalkınma, enerji tasarrufu
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1. Giriş

Doğal çevrenin korunmasının insan refahı ve yaşam kalitesi üzerinde
çok önemli bir rolü olduğunun daha iyi anlaşılmaya başlandığı 1970’li
yıllardan itibaren, kalkınmanın çevreye zarar vermeden nasıl
sürdürülebileceği, cevabı aranan en önemli sorulardan birisi olmuştur.
Çevresel sorunların en önemli kaynağının her gün biraz daha artma
eğiliminde olan fosil yakıt kaynaklı enerji tüketimi olduğu konusunda bugün
bilim insanları arasında bir tereddüt bulunmamaktadır. İnsan sağlığı ve
refahı üzerinde çok olumsuz etkileri olduğu için çevre kirliliği, günümüzde
çözüm bulunması gereken en önemli sorunlardan birisidir.
Bilindiği gibi Türkiye enerji açısından dışa bağımlıdır ve dış ticareti
içinde petrol ve doğal gaz ithalatı çok önemli bir ağırlığa sahiptir. Fosil yakıt
ithalatı, Türkiye’nin yüksek düzeydeki cari açığının en önemli nedenleri
arasındadır. Bir kırılganlık kaynağı olan cari açık ise, mali ve ekonomik
krizlere zemin hazırlamaktadır. Açıklanan nedenlerle kalkınmasını
sürdürülebilir bir temele oturtabilmek için Türkiye, enerji politikasında
köklü bir dönüşüm gerçekleştirmek durumundadır. Sürdürülebilir ekonomi
doğrultusundaki bu dönüşümün iki ayağı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi,
enerji gereksiniminin giderek artan bir oranının yenilenebilir enerji
kaynaklarından karşılanması; ikincisi ise, gereksiz enerji kullanımının önüne
geçilmesi ya da başka bir ifadeyle enerji tasarrufu sağlanmasıdır. Bu
çalışma, söz konusu dönüşümün özellikle enerji tasarrufu boyutu ile ilgilidir.
Günümüzde enerjinin yaklaşık %30 ila 40’ı binalarda tüketilmektedir
(ETKB, 2014a). Enerji kullanımındaki yüksek payı nedeniyle yapı
sektöründe sağlanacak enerji tasarrufu kilit bir önem taşımaktadır. Bu
çerçevede bizim “sürdürülebilir binalar” olarak tanımlamayı tercih ettiğimiz
ancak daha çok yeşil binalar (green buildings) olarak bilinen çevre dostu
yapıların yaygınlaştırılması son derece anlamlıdır. Sürdürülebilir binalar
sayesinde sağlanabilecek yararlar enerji tasarrufu sağlamakla sınırlı değildir.
Bilindiği gibi günümüzde tüketilmekte olan enerjinin ezici ağırlığı (yaklaşık
%70) fosil yakıt tabanlıdır. Fosil yakıt tüketimi ise, çevre, dolayısıyla da
insan sağlığı ve refahı üzerinde çok olumsuz etkilere sahiptir.
Sürdürülebilir binalar bir taraftan fosil yakıt tabanlı enerji
kullanımının çevre üzerindeki tahrip edici etkilerini, diğer taraftan da bu
nedenle ortaya çıkan sağlık problemlerini azaltıcı bir işleve sahiptir. Bununla
da yakından ilgili olarak sürdürülebilir binalar, doğa ile adeta kavga içinde
ve ondan kopmuş bir yapı sergileyen binalara, doğayla barışık bir alternatif
sunmaktadır. Sürdürülebilir binalar, bugün şehirleri istila etmiş ve yeşili
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boğan beton yapılara kıyasla güneş ışığından, yağmur suyundan, rüzgârdan,
ağaçlar, bitkiler ve çiçeklerden olabildiğince yararlanma arayışındadır.
Dolayısıyla da doğayla uyumludur. Bugün açısından bakıldığında
sürdürülebilir bina tercihinde bulunmak, şehir içinde doğayla barışık ve
huzurlu yaşamak, yarın açısından bakıldığında ise, gelecek nesillere
sürdürülebilir bir çevre bırakmak anlamına gelmektedir.
Enerji gereksinimi ve çevresel sorunların her gün biraz daha
ağırlaşması, bugün özellikle ileri düzeyde sanayileşmiş ülkelerde
sürdürülebilir binalara yönelik ilgiyi artırmıştır. Yaşam kalitesinden ödün
vermeksizin geleneksel binalara kıyasla daha az enerji tüketen ve daha az
atığa neden olan sürdürülebilir binaların ne ölçüde “yeşil” olduğu ise,
öncelikle o binanın yapımı esnasında ve yapımı sonrasında ne ölçüde enerji
tükettiği ve çevre dostu olduğuna göre değerlendirilmektedir. Yapımları
esnasında, binaların yerleştikleri alanlardan, tasarımları, yapımlarında
kullanılan sistem ve malzemelere kadar pek çok husus, enerji kullanım
düzeyini etkilemekte, dolayısıyla da çevresel sonuçlar doğurmaktadır.
Yapım tamamlanıp bina kullanılmaya başlandıktan sonra da ısıtma, soğutma,
havalandırma, aydınlatma vb. amaçlarla bina içinde ve dışında enerji
kullanılmaktadır.
İşlevlerini yerine getirmek için gereksinim duyduğu enerji düzeyi, bir
binanın ne ölçüde çevre dostu olduğunu belirleyebilmek açısından en önemli
göstergedir. Bir diğer önemli gösterge, kullanılan enerjinin ne kadarının söz
konusu binada yenilenebilir olarak üretildiğidir. Gereksinim duyulan enerji
dışında başka bir önemli gösterge ise, söz konusu binada ne kadar atık
oluştuğu ve bu atığın ne kadarının geri kazanılabildiğidir. Su gereksiniminin
ne şekilde karşılandığı ve ne kadar verimli kullanıldığı ise bir diğer önemli
göstergedir. Bu tür binalar yağmur suyundan en iyi şekilde yararlanmayı
amaçlamakta; bina içinde ya da bahçesinde bulunan bitkiler en az su tüketen
türlerden seçilmekte; bahçe sulamasında belli bir temizleme işleminden
geçmiş evsel atık sular kullanılmaktadır.
Bir binanın ne ölçüde çevre dostu olduğunu ortaya koyan başka bir
gösterge, yapımı esnasında çevreye verdiği zarar düzeyidir. Bu çerçevede
binaların inşaatı sırasında, daha az yakıt harcanmasını sağlamak için
hafriyatı en aza indiren yöntemlerin kullanılmasına özen gösterilmekte;
inşaat artıkları çeşitli yöntemlerle yeniden değerlendirilerek çevre kirliliğine
yol açan faktörler en düşük düzeye indirilmektedir. Bina yapılırken yakın
mesafelerdeki kaynaklardan temin edilen, tükenme tehlikesi taşımayan ve
insan sağlığı açısından tehlike oluşturmayan doğal malzemeler tercih
edilmektedir.
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Görüldüğü gibi bu tür binalarda barınma ve yaşam kalitesi konusuna
özellikle orta ve uzun vadeyi de göz önüne alan bir sürdürülebilirlik
perspektifinden bakılmaktadır. Ancak bu perspektifin öne çıkıyor olması,
konunun sadece çevresel açıdan anlam taşıdığı ve kısa vadede ekonomik
açıdan yüksek bir maliyetin kaçınılmaz olduğu şeklinde yanlış bir algı
oluşturmamalıdır. Binaların sürdürülebilir şekilde inşa edilmesi ya da bu
amaçla tadil edilmesi, çoğu kez sanıldığının aksine yüksek bir ekonomik
maliyet getirmemektedir. İlerleyen kısımlarda ortaya konulacağı gibi bir bina
yapılırken yaklaşık %2 civarında bir ekstra maliyet ile çok ciddi enerji
tasarrufu sağlanabilmektedir. Özellikle enerji tasarrufu sağlayan harcamalar,
kimi zaman üç yıldan bile daha kısa bir sürede kendisini amorti edebilmekte
ve söz konusu binalar yaşam süreleri boyunca sürekli bir tasarruf
sağlamaktadır.
Sürdürülebilir binaların işaret edilen yararlarından yola çıkarak bu
çalışma, şu temel soruya cevap aramaktadır: “Türkiye’de sürdürülebilir
binaların yaygınlaştırılması yoluyla binalarda enerji kullanım ihtiyacını
azaltacak ve yenilenebilir enerji üretimine katkı sağlayacak büyük ölçekli bir
dönüşüm nasıl gerçekleştirilebilir?” Bu soruya cevap bulabilmek için bu
çalışmada özellikle aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır. Bunlar: (i) sosyal
yarar temelli yeşil binaları hızla yaygınlaştırabilecek devlet politikaları
nelerdir?; (ii) işaret edilen amaca hizmet edecek verimli bir devlet, sivil
toplum ve özel kesim işbirliği nasıl sağlanabilir?
Tebliğin ikinci bölümünde çevre dostu sürdürülebilir binaları önemli
kılan unsurların neler olduğu konusu ele alınacaktır. Üçüncü bölümde
sürdürülebilir binaların ne gibi özellikleri olduğu konu edilecektir.
Dördüncü bölümde, klasik binalar ile sürdürülebilir binalar arasındaki
maliyet farkları hem inşa maliyeti hem de yapılan harcamaların kendini
amorti etme süresi açısından ele alınacak, sürdürülebilir bina yapım
maliyetleri ve bu maliyetlerin geri dönüş süreleri analiz edilecektir. Özellikle
binaların sürdürülebilir nitelikte yapılması sonucunda kazanılacak enerji
tasarrufunun maliyetler üzerinde ne kadar etkili olduğu, bu kısımda ele
alınacak bir diğer önemli konudur. Beşinci bölümde, Türkiye’de
sürdürülebilir binaların yaygınlaştırılması için bir yol haritası çizilmektedir.
Bu kısımda özellikle kamu otoritelerinin binalarda enerji tasarrufu sağlama,
enerjiyi verimli kullanma ve yenilenebilir enerji olanaklarından yararlanmak
amacıyla uygulamaya koyabilecekleri politika tedbirleri ele alınacak ve
sürdürülebilir binaların yaygınlaştırılmasına hizmet edebilecek politikalar
tartışılacaktır. Ayrıca kamu, sivil toplum ve özel kesim arasında nasıl bir
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sinerji oluşturulabileceği sorularına da bu bölümde cevap aranacaktır. Altıncı
bölümde ulaşılan sonuçlar özetlenecektir.
2. Enerji Tüketimi, Çevresel Sorunlar ve Çevre Dostu
Sürdürülebilir Binalar
Hemen her ülkede enerji kullanımı artmakta ve bu da doğal kaynaklar
üzerinde bir tüketim baskısı oluşturmaktadır. Çevresel sorunlara yol açan bu
durum, de-growth (büyümeme) literatüründe açıkça görüldüğü üzere7
ekonomik büyümenin sorgulanması gerektiği şeklinde bir tartışmaya zemin
hazırlamıştır. Bu tartışmalar, doğal kaynakları geri döndürülemez şekilde
tükenmekte olan dünyamızın giderek ısınması ve kirlenmesiyle birlikte canlı
türlerinin tek tek yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu gerçeğinin
giderek daha iyi anlaşılmasını sağlamıştır. Bugün birçok bilimsel veri
dünyamızın çok ciddi bir sürdürülebilirlik sorunuyla karşı karşıya olduğunu
ortaya koymaktadır (UN, 2013: 16-17).
Türkiye’deki durum da farklı değildir. Türkiye’nin toplam enerji
tüketimi 1990 yılından 2012 yılına kadar %68 oranında artış göstermiştir.
2012 yılında ülkemizin toplam birincil enerji tüketimi 120,9 milyon tep,
üretimi ise 34,5 milyon tep olarak gerçekleşmiştir. Enerji arzında %30,9'luk
pay ile doğal gaz ilk sırayı alırken, doğal gazı %25,3 ile petrol, %36,5 ile
kömür izlemiş, yalnızca %7,2'lik bölüm hidrolik dâhil olmak üzere
yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanmıştır (ETKB, 2013: 12).
Türkiye’nin 2012 yılı toplam enerji tüketimi içinde fosil yakıt kullanım oranı
%89,5’dir. Enerji tüketiminde yaşanan bu artışla birlikte ülkenin kendi
kaynaklarıyla talebi karşılaması güçleşmiş ve 1990 yılında yerli üretimin
toplam enerji talebini karşılama oranı %48,1 iken bu oran 2012 yılında
%35,9’a gerilemiştir
Bu verilere bakıldığında Türkiye’nin enerjide giderek daha dışa
bağımlı hale geldiği görülmektedir. Türkiye 2000-2012 döneminde
kullandığı enerjinin %70’ini ithal ederek 136 ülke içerisinde en fazla enerji
ithal eden 23’üncü ülke olmuştur (Dünya Bankası, 2014). Enerji ithalatında
en önemli pay çevreye ve insan sağlığına verdiği zarara rağmen petrol ve
doğal gaza aittir. TÜİK verilerine göre Türkiye’nin 2013 yılında
gerçekleştirdiği toplam ithalat 251,7 milyar dolara ulaşırken bu tutarın 55,9
milyar dolarlık kısmı enerji ithalatından kaynaklanmaktadır. Bu tutar 2013
7

Örneğin bkz. Mishan (1967); Schumacher (1973); Huesemann ve Huesemann (2011); ve
D'Alisa, Demaria ve Kallis (2014).
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yılında 99,8 milyar dolar olarak gerçekleşen dış ticaret açığımızın %56’sını
oluşturmaktadır.
Grafik 1. Türkiye’de Sektörlere Göre Enerji Tüketimi (2012)

Kaynak: TEDAŞ, 2014.

Türkiye’de 2012 yılı verilerine göre konut sektörünün nihai enerji
tüketimindeki payı %23,3 olarak gerçekleşmiştir. Ticari binalar ve resmi
daireler de eklendiğinde yapı sektörünün elektrik tüketimindeki payı
%44,1’e yükselmektedir (bkz. Grafik 1). Bu veriler, yapı sektöründe
sürdürülebilir binalara doğru hızlı bir dönüşüm sağlanması durumunda söz
konusu olabilecek enerji tasarrufunun ne kadar önemli olduğunu ortaya
koymaktadır. Sağlanacak enerji tasarrufunun hem çevresel, hem sosyal, hem
ekonomik açılardan birçok olumlu etkisinin olacağı ise aşikârdır.
Yapılarda kullanılan enerji kaynaklarına bakıldığında (grafik 2) doğal
gaz ve elektrik tüketimi ilk sırada yer almaktadır. Türkiye’de yapılarda doğal
gazın doğrudan kullanımı genellikle ısınma amacıyladır. Yapılarda tüketilen
elektrik enerjisi çoğunlukla doğal gaz kullanan termik santraller (%45,4)
vasıtasıyla üretilmekte ve doğal gaz tüketimi yüksek düzeylere (%35)
ulaşmaktadır.
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Grafik 2. Enerji türlerine göre yapı sektöründe enerji tüketimi (2011)

Kaynak: ETKB (2014a).

Petrol ve doğal gazın çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz
etkileri aşikârdır. Ancak Türkiye açısından sorun çevre ve insan sağlığı ile
sınırlı da değildir. Türkiye’nin fosil yakıtlarda ithal bağımlılık oranı %90’ın
üzerindedir. Bu durum ciddi bir enerji, dolayısıyla da ülke güvenliği
sorununa yol açmaktadır. Buna rağmen ülkemizde enerji üretiminde fosil
yakıtların ezici bir ağırlığa sahip bulunması ve çok önemli düzeyde enerji
tasarrufu sağlayan sürdürülebilir binaların hak ettiği ilgiyi görmüyor olması
düşündürücüdür.
Türkiye’de 2000-2009 döneminde konut sektöründeki doğal gaz
tüketimi %79 artarken (289 milyon metreküpten 516 milyon metreküpe)
aynı dönemde ticaret sektöründeki artış %440 olmuştur (45 milyon
metreküpten 243 milyon metreküpe). 2011 yılı için Türkiye’deki elektrik
üretiminin neredeyse yarısına yakını (%48) doğal gaz ile karşılanmıştır.
Isıtma amacıyla doğal gaz kullanımı kış aylarında yaza göre iki kat
artmaktadır (EIA, 2014: 9). Özellikle ülkemizin düşük depolama
kapasitesinden kaynaklanan mevsimsel dalgalanmalar ve kurlarda yaşanan
oynaklık nedeniyle doğal gaz ithalatı önemli bir maliyet oluşturmaktadır.
Yanlış enerji politikalarının bir sonucu olarak ülkemizin önemli
miktarda zarara uğradığı bilinmektedir. Bu konu bir yana, 2009 yılında
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Kyoto Protokolü’nü8 imzalaması ile birlikte Türkiye’nin sera gazı
salınımının azaltılmasına hizmet edecek önemli adımlar atması bir
zorunluluk haline gelmiştir. Bu yönde gerekli adımların atılmaması
durumunda gelecekte ülkemiz için daha büyük maliyetlerin ortaya çıkması
kaçınılmazdır. İklim değişikliğine karşı uluslararası düzeyde alınan
önlemlerin ülkemizde neden olacağı maliyetler de dikkate alındığında
Türkiye’nin enerji tasarrufu sağlayacak tüm etkin önlemleri hayata geçirmesi
ve enerji üretiminde yenilenebilir enerjinin payını hızla artırması
gerekmektedir. Bu değişimin enerji tüketiminde ikinci büyük sektör olan
yapı sektöründe gerçekleşmesi bu yüzden son derece önemlidir.
Takip eden alt bölümlerde detaylı olarak ele alınacak olan
sürdürülebilir binalar, daha az enerji ve su tüketen, kaynakları daha verimli
kullanan ve daha az atığa yol açan yapılardır. US Green Building Council
tarafından yapılmış araştırmalar, sürdürülebilir binalarda diğerlerine kıyasla
%26 daha az enerji kullanıldığını, %33 daha az CO2 salınımının söz konusu
olduğunu, bina içinde %30 daha az su kullanıldığını ve %50-%75 daha az
katı atık üretildiğini ortaya koymaktadır (USGBC, 2014: 1).
2. 1. Binaların Çevre Üzerindeki Etkileri
Enerji kullanımı, türüne ve miktarına bağlı olarak önemli çevre
sorunlarına neden olmaktadır. Yapılar da yaşam döngüleri boyunca çeşitli
nedenlerle önemli miktarda enerji tüketmektedir (Yüksek ve Esin, 2011: 7677). 2010 yılı verilerine göre Dünya’daki enerjinin %45’i, suyun ise %50’si
binalar tarafından kullanılmaktadır. Günümüz şehirlerinin yapı taşı olan
binalar, önemli ölçüde enerji ve doğal kaynak tüketmelerinin bir sonucu
olarak çevreyi kirletmekte ve iklim değişiminin önemli nedenleri arasında
yer almaktadır (Vyas vd., 2014: 24). Kaldı ki bu durum, insan sağlığı ve
refahı açısından da ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Çevresel etkilerine
bakıldığında, şehirlerdeki hava kirliliğinin %23’ü, sera gazı üretiminin
%50’si, su kirliliğinin ve katı atığın %40’ı binaların sebep olduğu çevresel
sonuçlardır (Willmott-Dixon, 2010: 2). Bu veriler çevre kirliliğinin
azaltılmasında binaların çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu ortaya
koymaktadır.

8

Kyoto Protokolü, küresel iklim değişikliğiyle mücadele etmek için, Birleşmiş Milletler'in
1997'de Japonya'nın Kyoto şehrinde düzenlediği çevre toplantısına katılan hükümetler
tarafından kabul edilen bir anlaşmadır. Birleşmiş Milletler verilerine göre, 2001'den
itibaren 84 ülke anlaşmayı imzalamış, 34 ülke onaylamıştır.
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Sürdürülebilir binalar, kullanılan malzemeleri ve iç hava kalitesiyle
sağlıklı, yeşil alan kullanımı yüksek, çevreye düşük oranda CO2 emisyonu
salan ve yapım aşamasında çevreye mümkün olan en düşük düzeyde zarar
veren ve daha az enerjinin kullanıldığı binalardır. Vyas vd. (2014: 24)
sürdürülebilir binaları, çevre ve insan sağlığı üzerindeki negatif etkileri
ortadan kaldırmak için tasarlanan yapılar olarak tanımlamaktadır.
Sözer (2010: 2592) tarafından işaret edildiği üzere titizlikle
tasarlanmış bir yapı kabuğu (building envelope), ısıtma ve soğutma
gereksinimlerinin karşılanmasını kolaylaştırmakta ve enerji verimliliğini
artırmaktadır. Sürdürülebilir binalar, çevreye daha az zarar verecek şekilde
inşa edilmekte ve klasik binalara kıyasla enerjiyi çok daha verimli
kullanmaktadır. Bu tür binalar güneşten, rüzgârdan, jeotermal enerjiden veya
benzeri yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanarak tükettikleri
enerjinin bir bölümünü kendileri üretmektedir. Çevre üzerindeki olumsuz
etkileri çok düşük düzeyde olduğu için bu tür binalar çoğu kez çevre dostu
anlamında olmak üzere yeşil bina olarak tanımlanmaktadır.
2. 2. Sürdürülebilir Binaların Yaşam Kalitesi Üzerindeki Etkileri
İnsanlar zamanlarının %90’ından fazlasını bina içi ortamda
harcadıkları için bina içindeki şartların insanların sağlığı, esenliği ve
performansı üzerindeki etkisi büyüktür (EPA, 2009: 7; Frontczak ve
Wargocki, 2011: 922). Sürdürülebilir binalar, şehirleşmeyle birlikte
doğadan kopmaya başlayan insanı doğayla tekrar bütünleştirici yönde atılan
önemli bir adım olarak görülebilir. Çevre dostu binalar tasarlanırken iç
mekân hava kalitesi, doğal aydınlatma, sıcaklık ve nem kontrolü, atık
yönetimi gibi insan sağlığını direk etkileyen unsurlar planlanmakta, ayrıca
inşaatında kullanılan yöntemler ile son kullanıcıya daha temiz bir ortam
bırakılması hedeflenmektedir.
World Green Building Council tarafından hazırlanan bir raporda işaret
edildiği üzere sürdürülebilir binalar, yüksek düzeyde doğal ışık almakta;
yeterli miktarda ancak uygun türde yapay ışık kullanmakta; düşük miktarda
toksinli malzeme içermekte; klimalardan ziyade doğal havalandırma
olanaklarından yararlanmakta; ısıl konfor sağlamakta; etkileşimi ve fiziksel
hareketi kolaylaştıran davetkâr, cazip ve sağlıklı bina içi ortamlar
oluşturmaktadır. Bütün bunlar bir taraftan yaşam kalitesini, diğer taraftan da
hem sağlık, hem de iş verimliliğini belirgin bir şekilde artırmaktadır
(WGBC, 2013: 69).

644

ERDOĞDU ve Diğerleri

Bina malzemelerinin bina içi hava kalitesi üzerinde oynadığı rol
araştırmalarla kanıtlanmıştır. Bina malzemelerinden ortaya çıkan
formaldehitler gibi havadaki organik bileşiklerin salınımı insan sağlığını,
konforunu ve üretkenliğini etkilemektedir (Li ve Niu, 2005: 1366; Yüksek
ve Esin, 2011: 63; Lee ve Kim, 2012: 95). EPA tarafından 1995 yılında
yapılan bir araştırmada 146,400 akciğer kanseri kaynaklı ölümden 21,100
(%14,4) adedinin kapalı ortamdaki radon kirliliğinden kaynaklandığı tespit
edilmiştir. Yine EPA tarafından yapılan bir başka çalışmada kapalı ortamdan
etkilenerek ölen astım hastası sayısının 2000 yılı için 4,500 olduğu tahmin
edilmiştir (EPA, 2009: 4-5).
Sağlık ve verimlilik ile ilgili sorunların önemli bir kısmı hava kalitesi
düşük, gün ışığı ve manzarası olmayan iç ortamlardan kaynaklanmaktadır. İç
mekân kalitesi, çalışanlar üzerinde olumlu etkiler göstererek verimliklerini
arttırmaktadır. İşçi sağlığı ve verimliliği üzerine yapılan bir çalışma
sürdürülebilir binalarda çalışan işçilerin standart binalardakilere göre %16
daha az doktora gittiği ve daha yüksek verimle çalıştığını göstermiştir
(Yaman, 2012: 11). Bir başka araştırmada çağrı merkezi çalışanlarının
performansları, bu çalışanların gün ışığından ve doğal manzaradan
yararlanma düzeylerine göre ölçülmüştür. Pencerelerinde yeşil manzara
gören çalışanlar, bu manzarayı görmeyenlere kıyasla çağrıları %6-12 oranda
daha hızlı yanıtlamış, zihinsel işlev ve hafıza testlerinde %10-25 oranında
daha iyi performans göstermişlerdir (Heschong, 2003: vii).
Carnegie Mellon Üniversitesi tarafından yürütülen bir çalışmada
(Loftness vd., 2003: 6-9) bina tasarımlarının çalışanların üretkenlikleri
üzerindeki etkilerine yönelik geçmiş çalışmalar incelenmiş ve şu sonuçlara
ulaşılmıştır:
• İşçilerin mekanik sistemler yoluyla ısı kontrolü sağlayabildiği 8
farklı çalışmada işçilerin %3 oranında daha üretken olduklarını,
• Bina içi havalandırma iyileştirmesinin işçiler üzerindeki etkilerini
inceleyen 15 farklı çalışma, dışardaki temiz havanın işyerine ulaştırılması ve
içerdeki kirli havanın azaltılması sayesinde işçilerin üretkenliğinin %11’e
kadar arttığını,
• 12 farklı çalışma, iş çeşidine uygun ışık seviyesi, ışıltı ve parlaklık
kontrolü ile görüş gücü sağlayan geliştirilmiş ışıklandırma tasarımı
sayesinde üretkenlikte %23’e kadar artış olduğunu,
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 13 çalışma ise, gün ışığı ve kişiye özel pencereler ile doğal bir
ortama kavuşmanın üretkenliği %18’e kadar yükseltebildiğini ve örgütsel
üretimi artırdığını, (örn; perakende satışları) göstermiştir.
WGBC (2013: 69) tarafından derlenen doğal ortamın ve gün ışığının
faydalarının araştırıldığı bazı çalışmalar ise aşağıdaki sonuçlara ulaşmıştır:
 Ulrich (1984) doğal manzaraya bakan pencerelere sahip odalarda
hastanede kalış süresinin %8,5 kısaldığı,
 Bol gün ışığı alan odalardaki hastaların ağrı kesiciye %22 oranında
daha az ihtiyaç duyduğu (Walch vd., 2005),
 Gün ışığı sayesinde Walmart’ta satışlarda dikkate değer artış (Romm
ve Browning, 1994), Target’in satışlarında %15-20 arasında bir artış
(Edwards ve Torcelli, 2002) ve California’daki 73 şubeli bir perakende
zincirinin satışlarında %40 artış sağlandığı,
 Optimum gün ışığı alan okullarda devamlılıkta yılda 3 günlük bir
artış, sınav sonuçlarında %5-14 arasında bir yükseliş (Niklas ve Bailey,
1996) ve %20-26 oranında daha hızlı öğrenme sağlandığı (Heschong, 1999)
görülmüştür.
2. 3. Sürdürülebilir Binaların Ekonomi Üzerindeki Etkileri
Bugün bütün dünyada enerji gereksiniminin ezici ağırlığı petrol, doğal
gaz ve kömür gibi fosil yakıtlar tarafından karşılanmaktadır. Fosil yakıtlar
çevreye verdikleri zararın yanı sıra, ekonomik anlamda da toplumlara önemli
maliyetler yüklemektedir. Petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtlarda dışa
bağımlılık, bu durumda olan Türkiye gibi ülkelerin makroekonomik
dengelerini tehdit etmektedir. Petrol ve doğal gaz fiyatlarında meydana gelen
artışlar, fosil yakıt ithalinden kaynaklanan cari açığı artırmaktadır. Cari açık
bir taraftan borçlanma maliyetlerini artırmakta, diğer taraftan finansal
kırılganlığa neden olmaktadır (Karaca ve Erdoğdu, 2012).
Cari açık bir yana, enerjide dışa bağımlı olmanın alternatif maliyetleri
de söz konusudur. Bu maliyetlerin en önemlilerinden birisi, enerji
kaynağının ithal edilmesi nedeniyle yararlanılamayan istihdam olanağıdır.
Sahip oldukları yenilenebilir enerji kaynaklarını değerlendiremeyen ve enerji
tasarrufu sağlayacak sürdürülebilir bina ve benzeri uygulamaları hayata
geçiremeyen ülkeler, çok önemli bir istihdam olanağından yoksun
kalmaktadır (Erdoğdu, 2012: 115). Oysa bir taraftan yeni sürdürülebilir
binalar yapılması, diğer taraftan da eski binaların sürdürülebilir hale
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getirilmesi istihdama önemli katkı sağlama potansiyeline sahiptir. Kaldı ki,
bu tür ekonomik faaliyetlerde yerli katkı oranı yüksek olacağından bu durum
cari işlemler dengesi üzerinde olumlu etkide bulunur.
Sürdürülebilir binaların ilk yatırım maliyetleri geleneksel binalara
kıyasla biraz daha yüksektir. Bununla birlikte, söz konusu binalar yapım
aşamasından başlayarak bütün yaşam ömürleri boyunca hem enerji hem de
doğal kaynak kullanımında ciddi tasarruflar sağlamaktadır. Bu tür binalar
özellikle enerji gereksinimlerinin az olması nedeniyle başta yapılan ekstra
harcamayı gayet kısa bir sürede amorti edebilmektedir. Dolayısıyla,
binalarda özellikle enerji tasarrufu sağlama amacına hizmet eden bazı
harcamalar, tüketim tercihi olmanın ötesinde bir anlam taşımaktadır. Aslında
bu tür harcamaların özellikle orta ve uzun vade açısından getirisi çok yüksek
bir yatırım olduğu rahatlıkla söylenebilir.
3. Sürdürülebilir Binaların Özellikleri
Bugün sürdürülebilir, ekolojik, çevre dostu, yeşil, vb. isimlerle
tanımlanan doğayla uyumlu yapılar, yapının arazi seçiminden başlayarak
yaşam döngüsü çerçevesinde değerlendirildiği, sosyal ve çevresel
sorumluluk anlayışıyla tasarlandığı, iklim verilerine ve yerel koşullara
uygun, ihtiyacı kadar tüketen, yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanan,
doğal ve düşük düzeyde atık üreten malzemelerin kullanıldığı, ekosistemlere
duyarlı yapılar olarak tanımlanabilir (CEDBİK, 2014).
Klasik binalara göre daha az enerji tüketen ve çevreye duyarlı olan her
binaya sürdürülebilir bina demek doğru değildir. Çünkü bu tür binaların
sürdürülebilir arazi planlaması, su ve enerji, ekolojik malzeme kullanımı, iç
ortam hava kalitesi, kullanıcı sağlığı ve konforu, ulaşım ve atıkların
kontrolü, akustik ve kirlilik kontrolü gibi alanlarda belli standartları
karşılaması gerekir. Bu nedenle birçok ülkede binaların enerji kullanımını ve
çevresel performanslarını değerlendirmek üzere “yeşil bina sertifikalandırma
sistemleri” geliştirilmiştir. Bunlardan başlıcaları 1990’da İngiltere’de ortaya
çıkan BREEAM (Building Research Establishment Environmental
Assessment Method), 1998’de Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkan
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), 1998’de gelişmiş
ülkelerin bir araya gelmesiyle kurulan IISBE (International Initiative for
Sustainable Built Environment), 2003’de BREEAM’den uyarlanarak
Avustralya’da oluşturulan Greenstar, 2004’de Japonya’da ortaya çıkan
CASBEE (Comprehensive Assessment for Building Environmental
Efficiency) ve 2009’da Almanya’da ortaya çıkan DGNB (Deutsche
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Gesellschaft fur Nachhaltiges Bauen)’dir. Bu sistemlerden LEED ve
BREEAM en yaygın uluslararası sertifikalandırma sistemleridir. Bu
sertifikalarda binaların birtakım standartlar çerçevesinde sürdürülebilirlikleri
tescil edilmektedir. Sürdürülebilir binaları diğerlerinden ayıran özellikler
aşağıdaki gibi sıralanabilir:
• Tasarımın ve projenin sürdürülebilirlik standartları ile yürütülmesi
• Binanın, ısıtma ve soğutma gereksinimini azaltacak ve gün ışığından
en üst düzeyde yararlanacak şekilde konumlandırılması
• Yapımında doğal çevre ile uyumlu ve kaynak baskısına yol açmayan
ve insan sağlığına zarar vermeyen malzemeler kullanması
• Verimlilik açısından etkin ve gereksiz kullanımlardan kaçınmayı
sağlayabilecek akıllı sistemleri içeren ısıtma, soğutma ve havalandırma
sistemlerine sahip olması
• Etkili yalıtım yöntemleri ve verimli elektrik-mekanik sistemler ile
enerji tasarrufu sağlanması
• Su tasarrufu sağlanması
• Yenilenebilir
yararlanılması

enerji

kaynaklarından

ve

yağmur

suyundan

• Az su tüketen bitki ve ağaçlar ile peyzaj yapılması
Bu sayılanların ortaya koyduğu üzere sürdürülebilir binalar, daha az
enerji ve su tüketen, kaynakları daha verimli kullanan ve daha az atığa yol
açan yapılardır. Doğal kaynaklar üzerindeki tahrip edici etkisi düşük
düzeyde olduğu için bu tür yapılar sürdürülebilir bir niteliğe sahiptir.
3. 1. Yapım Esnasında Çevre Dostu Sürdürülebilir Malzemelerin
Kullanımı
Yapımından kullanım sürecine kadar geçen yaşam döngüsünde
binalarda enerji tasarrufu sağlayan malzeme seçimi çok önemlidir. Yaşam
döngüsü açısından hem yapım aşaması ve kullanım süreci hem de binayı
oluşturan malzemelerin seçimi, binanın çevreye duyarlı sürdürülebilir bir
bina olup olmadığının tespitinde dikkate alınmaktadır. Binalarda aynı işlevi
yerine getirecek ve birbiri yerine ikame edilecek farklı pek çok malzeme
vardır. Etkinliği düşük olan bazı malzemeler yerine ikame edilecek başka
pek çok seçenek, enerji etkin olabileceği gibi daha fazla tasarruf elde etme
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olanağı da sağlayabilir. Bu tür seçimler aynı zamanda geri dönüşüm
nedeniyle ortaya çıkabilecek kirliliği ve doğal kaynakların aşırı tüketimini de
engelleyecektir (Huberman ve Pearlmutter, 2008: 838).
Yaşam döngüsü süresince yapılar hem doğrudan hem de dolaylı
olarak enerji tüketmektedirler. Doğrudan enerji kullanımı, yapının inşaat
aşamasında ve kullanım süresince ortaya çıkarken yapıda kullanılan
hammaddelerin üretim sürecinde de, seçilen hammaddeye göre değişen
miktarda enerji gereksinimi ortaya çıkmaktadır. Küresel düzeyde inşaat işleri
ve bina yapımında dünya hammadde kaynaklarının %60’ı tüketilmektedir.
Binaların küresel hammadde kullanımındaki payı ise %24 ile oldukça
yüksektir (Bribián vd., 2011: 1133).
Çevre sorunlarının ortaya çıkmasında yüksek teknoloji ürünü çağdaş
yapı malzemelerinin büyük bir rolü vardır. Çünkü bu malzemeler hem
üretimleri hem de yapılarda kullanımları esnasında birçok fiziksel ve
kimyasal işlemlerden geçmekte, dolayısıyla yaşadığımız çevrenin
kirlenmesine neden olmaktadır (Aydın ve Alemdağ, 2014: 1). Bir binanın
doğaya saldığı toplam karbon miktarının yaklaşık %10’u yapıldığı
malzemeler ile ilgilidir (Gürcan, 2012). Bu nedenle doğaya malzemeler
nedeniyle salınan karbon miktarının düşürülebilmesi için sürdürülebilir ve
geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanılmasına özen gösterilmesi gerekir.
Bir yapı malzemesinin yalnızca doğal veya geri dönüştürülebilir olması da
yeterli değildir. Söz konusu malzemenin ne kadar enerjiyle üretildiği, ne
kadar fosil yakıt tüketerek ne kadar uzaktan taşındığı da aynı derecede
önemlidir.
Bir binanın sürdürülebilir olması, yapımında doğal çevre ile uyumlu
ve kaynak baskısına yol açmayan ve insan sağlığına zarar vermeyen
malzemeler kullanmasıyla sıkı sıkıya ilişkilidir. Bu nedenle bir bina
yapılırken kullanılacak malzemelere yönelik olarak bir yaşam döngüsü
değerlendirmesi yapılması gerekir. Yaşam döngüsü değerlendirmesi, bir
malzeme ya da ürünün elde edilmesinden (beşik), ömrünü tamamlamasına
(mezar) kadar olan süreç boyunca, çevresel etkilerini dikkate alır. Bu,
genellikle, çıkarılması ve üretilmesi için kullanılan gömülü enerji9 ve
karbonu içerir (Gürcan, 2012).

9

Gömülü enerji, görünmeyen, gizli enerjidir. Malzemeleri üretmek için kullanılan enerjiyi,
kullanılan yakıtın karbon yoğunluğu ile çarpılması sonucu bulunur. Gömülü karbon olarak
da adlandırılabilir. Gömülü karbon, genellikle, fabrika kapısından çıkana kadar, malzeme
ve ürünleri çıkarmak, işlemek ve üretmek için gerekli enerjiyi kapsar ve ‘beşikten kapıya’
olarak adlandırılır (Gürcan, 2012).
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Sürdürülebilir binalar yapılırken yakın mesafelerdeki kaynaklardan
temin edilen, tükenme tehlikesi taşımayan ve insan sağlığı açısından tehlike
oluşturmayan doğal malzemeler tercih edildiğinden, bu malzemelerinin
doğal çevre ve bina üzerindeki etkileri düşük düzeydedir (Ding, 2014: 47).
Aynı şekilde, binanın inşaatı sırasında çıkan atıkların büyük bir kısmı geri
dönüşüme ve/veya geri kullanıma gönderilerek atık sahasına giden miktarlar
önemli ölçüde azaltılmaktadır. Bu kapsamda inşaat sürecinde çıkan tüm
evsel atıklar, geri dönüştürülebilir atıklar düzenli olarak takip edilmektedir.
3. 2. Yapım ve Kullanımda Düşük Enerji Gereksinimi
Yapımı esnasında çevreye ne ölçüde zarar verdiği, bir binanın ne
ölçüde çevre dostu olduğunu ortaya koyan önemli bir göstergedir. Bu
nedenle sürdürülebilir binaların inşaatı sırasında, daha az yakıt
harcanmasını sağlamak için hafriyatı en aza indiren yöntemlerin
kullanılmasına özen gösterilmekte; inşaat artıkları çeşitli yöntemlerle
yeniden değerlendirilerek çevre kirliliğine yol açan faktörler en düşük
düzeye indirilmektedir.
Yapıların inşa aşamasında en az enerji kullanımına olanak sağlayacak
malzemelerin ve yöntemlerin seçilmemesi durumunda gereğinden fazla
enerji tüketimi gerçekleşmektedir. Alınacak yanlış bir tasarım kararı ısıtma,
soğutma, havalandırma, aydınlatma sistem gereksinimlerini ve harcanacak
enerjiyi iki, hatta üç katına kadar artırabilmektedir (Utkutuğ, 1999: 24).
Dolayısıyla bir binanın pasif tasarımının nasıl olduğu son derece önemlidir.
Genel olarak pasif tasarım, mekanik sistemlere gereksinimi azaltacak şekilde
istenen koşulların fizik kuralları göz önüne alınarak elde edilmesidir. Pasif
tasarım yöntemleri şunlarla ilişkidir: (a) bina kabuğu (b) bağlı çıkıntılar veya
balkonlardan gölgeleme, (c) komşu yapılardan gölgeleme, (d) doğal
havalandırma, (e) kışın güneşle ısıtma, (f) bina yönünü ayarlama (g) gün
ışığıyla aydınlatma (Sözer, 2010: 2585). Örneğin, olabildiğince toprağa
gömülen bina, hem ısıtma ve soğutma harcamalarını en alt düzeye indirecek,
hem de toprağın eğimine uyumlu, çevresiyle barışık olacaktır.
Yapıların yaşam döngüsü (life cycle) sürecinde tüketilen enerji miktarı
özellikle yapının kullanım aşamasında oldukça yüksek düzeylere
ulaşabilmektedir. Çünkü bu süreç yapının yaşam döngüsü içinde en uzun
süreye sahiptir ve bu süreçte insan sağlığı ve çalışma verimi açısından yeterli
konfor koşullarının sağlanması gerekir. Bu koşulların doğal yollarla
karşılanamaması durumunda enerji tüketimi artmaktadır (Esin, 2013: 190191).
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2013 yılında Yüksel ve Acarkan tarafından Türkiye’deki binaların
enerji tasarruf potansiyelini araştıran ve klasik binalar ile LEED sertifikasına
sahip sürdürülebilir binaları karşılaştıran bir çalışma yapılmıştır. Enerji
maliyetlerinin hesaplandığı bu çalışmada klasik binaların tükettiği yıllık
enerji 16.565 TL bulunurken bu maliyet sürdürülebilir binalarda yıllık
11.491 TL olarak hesaplanmış ve bu binaların enerji tüketimi açısından
yaklaşık %30 daha verimli olduğu görülmüştür. Sermaye hâsıla oranlarının
da araştırıldığı çalışmada sürdürülebilir bina olarak tasarlanan yapılarda
ilave enerji tasarrufu sağlayan tüm yatırımların geri dönüş süresinin 3 yıl 9
ay olduğu tahmin edilmiştir (Yüksel ve Acarkan, 2013: 254).
Sürdürülebilir binalar sayesinde elde edilebilecek enerji tasarrufuna
yönelik bir diğer çalışma Çamlıbel, Alhanlıoğlu ve Uğurlu tarafından 2014
yılında yapılmıştır. Sonuçları aşağıdaki tabloda özetlenen bu çalışmada,
enerji verimli bir şekilde tasarlanan 814 dairelik bir konut projesinin
kıyaslanan baz binaya göre yılda 1.580.931 kWh enerji tasarruf ederek %20
enerji verimliliği sağladığı hesaplanmıştır. Çalışmada Türkiye’de 10 yıl
içinde üretilecek yaklaşık 6.635.000 milyon adet konutta yıllık 12,9 milyar
kWh (12.886.335.608 kWh) enerji tasarrufu elde edileceği sonucuna
ulaşılmıştır. Ayrıca çalışmada 12,9 milyar kWh enerji tasarrufu ile 10 yıl
sonra Türkiye’nin enerji ihtiyacının %2,67’sinin karşılanabileceği
hesaplanmıştır.
Tablo 1. Gelecek 10 Yılda Üretilecek Konutların Sürdürülebilir
Türde Olması Durumunda Elde Edilecek Enerji Tasarrufu
yıllar
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
toplam

üretilecek konut adedi toplam enerji
Türkiye toplam
tasarrufun ihtiyacı
kümülatif
tasarrufu (kWh) enerji ihtiyacı (kWh) karşılama yüzdesi (%)
608.000
1.259.000
1.915.000
2.577.000
3.240.000
3.909.000
4.585.000
5.265.000
5.955.000
6.635.000
6.635.000

1.180.842.811
2.445.199.176
3.719.266.419
5.004.986.716
6.292.649.189
7.591.964.716
8.904.875.473
10.225.554.932
11.565.656.149
12.886.335.608
12.886.335.608

Kaynak: Çamlıbel, Alhanlıoğlu ve Uğurlu (2014).

267.000.000.000
285.156.000.000
304.546.608.000
325.255.777.344
347.373.170.203
370.994.545.777
396.222.174.890
423.165.282.783
451.940.522.012
482.672.477.509
482.672.477.509

0,44%
0,86%
1,22%
1,54%
1,81%
2,05%
2,25%
2,42%
2,56%
2,67%
2,67%
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3. 3. Gereksinim Duyulan Enerjinin Yenilenebilir Kaynaklardan
Karşılanması
Bir binanın sürdürülebilirlik düzeyini ortaya koyan en önemli
göstergelerinden birisi, kullandığı enerjinin ne kadarının söz konusu binada
yenilenebilir olarak üretildiğidir. Tüketilen enerjinin ezici ağırlığının fosil
yakıt tabanlı olup çevre üzerinde ciddi olumsuzluklara yol açması nedeniyle,
yapı sektöründe enerji tasarrufu sağlayacak uygulamalara gidilmesi ve
yenilenebilir enerji olanaklarından yararlanılması büyük önem taşımaktadır
(Esin, 2013: 190-191). Sürdürülebilir binalar, enerji üretimi ve kullanımının
çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin en düşük düzeye indirilmesi için
enerjiyi etkin şekilde kullanmaya özen göstermekte ve yenilenebilir enerji
kaynaklarından hem pasif hem de aktif sistemler aracılığıyla
faydalanmaktadır.
Pasif sistemlerde doğal havalandırma için rüzgâr enerjisinden, ısı ve
ışığın elde edilmesinde ise güneş ve jeotermal enerjiden faydalanılmaktadır.
Pasif güneş enerjisi mimarisinde kısmen ya da tamamen güneşle ısıtılan
yapılar tasarlanmaktadır. Pasif güneş enerjisiyle ısıtılan evlerin genellikle
güneş yönündeki duvarlarına pencereler konulmakta, güneş ışıkları bu
pencerelerden geçerek binanın içindeki havayı ısıtmaktadır. İyi tasarlanmış
bir bina aşırı soğuk ve bulutlu yerlerde bile çok az bir ek ısıtmayla sıcak
kalabilmektedir (Kellog ve Pettigrew’in, 2013: 139). Almanya’da 100 pasif
evde yapılan bir araştırmada kışın binaların içindeki ısının ortalama 21,4°C
olduğu görülmüştür. Pasif konutların inşaatı klasik olanlardan yalnızca %10
daha fazlaya mâl olmaktadır. Ancak bu binalarda ısınma ve havalandırma
tesisatı yapmak gerekmediğinden bu harcama fazlasıyla telafi
edilebilmektedir (Neale, 2009: 90).
Aktif sistemlerde yapıların ihtiyacı olan elektrik enerjisi yenilenebilir
enerji kaynakları yoluyla sağlanmaktadır. Binalarda güneş enerjisinden ısı
enerjisi elde etmek için termal kolektörler kullanılmaktadır. Ülkemizde uzun
yıllardır yaygın olarak düzlemsel yüzeyli kolektörler kullanılırken daha
verimli olan vakum tüplü sistemler de tercih edilmeye başlanmıştır. Güneş
enerjisinden faydalanmanın bir diğer yolu da güneş enerjisini doğrudan
elektrik enerjisine çeviren fotovoltaik sistemlerdir. Fotovoltaik sistemlerde
güneş enerjisi; fotovoltaik hücre (güneş pili) olarak adlandırılan yarı iletken
malzeme ile elektrik enerjisine dönüşür. Günümüz binalarında
fiyat/verimlilik oranları nedeniyle büyük oranda silisyum fotovoltaik
hücreler ve ince film fotovoltaik hücreler tercih edilmektedir. Tekkristal
silisyum ticari fotovoltaik hücrelerde verimlilik %15-20 arasında değişirken,
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çokkristal silisyum ticari fotovoltaik hücrelerde bu oran %13-16 arasında
değişmektedir.
İnce film hücrelerde %7-13 arasında değişen verimlilik, silisyum
hücrelere oranla düşük verimlilik sunmalarına rağmen, yarı saydam ve esnek
yapıda üretilebilmeleri cephe kaplamaları gibi farklı alanlarda
kullanılabilmelerine olanak sağlamaktadır. Daha yüksek verimli olan
tekkristal silisyum fotovoltaik sistemlerden belirli bir alanda kazanılacak
enerji, eşdeğer alanda çokkristal ve ince film panellerden daha fazla olması
avantajının yanında diğerlerine göre daha yüksek maliyet dezavantajı
oluşturmaktadır. Tekkristal silisyum, çokkristal silisyum ve ince film
hücrelerin içerisinde, tekkristal hücreler en uzun ömürlü çözüm olup, üretici
firmalar 25 yıla varan garantiler sunabilmektedir. Fotovoltaik sistemlerin
verimlilikleri sıcaklık ile ters orantılı olarak değişmektedir. Fazla ısının
sistemden uzaklaştırılarak sistemin daha verimli çalışması ve sistemden
uzaklaştırılan ısının binada kullanılmasına olanak veren hibrit fotovoltaik
termal kolektörler de bulunmaktadır.
Günümüzde, rüzgâr enerjisini elektrik enerjisine çevirmek için rüzgâr
türbinleri kullanılmaktadır. Rüzgar türbinleri; bina bağımsız, bina monte ve
bina entegre rüzgar türbinleri olarak ayrılmaktadır. Bina entegre sistemlerde,
bina monte sistemlerin aksine, bina formu rüzgar türbini verimliliğini
arttıracak şekilde tasarlanmaktadır. Bir türbinden en yüksek performansı
almanın kolay yolu, türbini olabildiğince yüksek bir noktaya yerleştirmektir.
Binaların çatıları türbinleri yerleştirmek için uygun alanlardır (Kellog ve
Pettigrew’in, 2013: 131). Bina monte rüzgâr enerji sistemlerinde ses ve
titreşim nedeniyle kullanıcı şikâyetleri görülebilmektedir. Bunun yanı sıra
bina monte sistemler türbülans nedeniyle tam verimli çalışamamaktadır.
Bina bağımsız sistemlerde ise kurulum bölgelerine bağlı olarak çok daha
olumlu sonuçlar alınabilmektedir. Türbülanstan etkilenmemek ve kuvvetli
rüzgârları yakalayabilmek için, Altaeros Energies firması tüp formunda
helyum balonu içerisine yerleştirilen rüzgâr türbinleri ile yerden 600 metre
yükseklikte enerji üreten prototipler geliştirmiştir. Bu prototipler istenilen
bölgeye hızlıca taşınması ve kurulması avantajıyla sürdürülebilir binaların
inşası sırasında kullanılabilmesi açısından önem taşımaktadır.
Yenilenebilir enerji konusunda her geçen gün yeni fikirler ortaya
çıkmakta, doğaya zarar vermeden faydalanılabilecek yeni alanlar
keşfedilmektedir. Bunlardan birisi de çatılardaki yağmur suyu ve gri suyun
potansiyel enerjisini kullanmak amacıyla ortaya çıkan çalışmalardır. Binanın
yüksekliği, çatı alanı, bölgedeki yıllık m2 başına düşen yağış ve binada
yaşayan kişi sayısı ile orantılı değişen sistemin birim enerji başına maliyeti
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diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına göre yüksektir. Yenilenebilir enerji
kullanımında tek bir doğru olmayıp, her uygulama alanı için araştırma
yapılması ve bölge şartlarına göre kullanılabilecek yenilenebilir enerji
seçeneklerinin dikkatle planlanması gerekmektedir.
3. 4. Gün Işığı, Yağmur Suyu ve Diğer Doğal Olanaklardan
Yararlanma
Sürdürülebilir binaların belki de en önemli özelliği doğayla barışık
olmalarıdır. Bu tür binalarda atalarımızın da benimsediği güneşin ve
rüzgârın olumlu etkilerini en üst düzeyde kullanma, olumsuz etkilerden
kaçınma, doğal aydınlatmadan yararlanma mantığı öne çıkmaktadır.
Sürdürülebilir binalar, bol günışığı ve doğal havalandırma alacak şekilde
tasarlanmakta, iç ortamlarda uygun bir hava kalitesi sağlamak üzere doğal
iklimlendirme yöntemleri kullanılmasına özen gösterilmektedir. Örneğin,
soğuk iklimlerde rüzgârın etkisinden kaçınılabilirken, sıcak iklimlerde
serinletici etkisi binanın içine alınabilmektedir. Sıcak iklimlerde, binaların
ana cephelerini günün büyük bir bölümünde sürekli yakıcı güneş alan batıya
olabildiğince kapatmak, ana cepheleri ise doğuya açmak soğutma giderlerini
azaltmaktadır. Soğuk iklimlerde ise, bunun tam tersini yaparak ısıtma
giderleri azaltılabilmektedir. Diğer taraftan, binaya kontrollü günışığı
alınması, hem yapay aydınlatma ve elektrik tüketimini azaltmakta, hem de
kullanıcıların psikolojik durumunu olumlu etkilemektedir. Bina cephelerinde
uygun yerlere gereken boyutta pencereler açılması, gerekirse çatı pencereleri
kullanılması, binanın orta noktalarına avlular ve ışıklıklarla günışığı
alınması, bunlara karşın hala karanlık noktalar varsa, güneş tüpleriyle
günışığının taşınması yöntemleri uygulanabilmektedir (Erktin, t.y.).
Su gereksiniminin ne şekilde karşılandığı ve ne kadar verimli
kullanıldığı ise, bir binanın sürdürülebilirlik düzeyini ortaya koyan bir diğer
önemli göstergedir. Sürdürülebilir binalar yağmur suyundan en iyi şekilde
yararlanmayı amaçlamakta; bina içinde ya da bahçesinde bulunan bitkiler en
az su tüketen türlerden seçilmekte; bahçe sulamasında belli bir temizleme
işleminden geçmiş evsel atık sular kullanılmaktadır. Yağmur suyu
oluklardan sarnıçlara akıtılma yoluyla biriktirilmekte ve daha sonra bahçe
sulama vb. amaçlarla kullanılmaktadır (Kellog ve Pettigrew, 2013: 59). Gri
suyun arıtılarak ve yağmur sularının toplanarak tuvalet rezervuarlarında ve
peyzaj sulamasında kullanılması mümkün olmakla beraber, gri sudan ısı geri
kazanımı sağlamak da mümkündür.
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Sürdürülebilir binalarda yararlanılabilen bir diğer olanak binanın
üzerinde bitki yetiştirilmesidir. “Yeşil çatı” ya da “ekolojik çatı” olarak
adlandırılan bu uygulama, öncelikle biyo-çeşitlilik ve yaşam ortamı
sunmaktadırlar. Ancak yararı bununla sınırlı değildir. Bir taraftan ısı adası
etkisini azaltmakta, diğer taraftan ısı yalıtımını artırmakta ve dışarıdan gelen
gürültüyü azaltmaktadır (Erkul ve Sönmez, 2014). Aynı zamanda çevresel ve
ekolojik açıdan yağmur suyunun yönetimine olanak sağlamakta, yoğun
yağışlarda, yağmur suyunu tutarak şehir şebekesinin yükünü azaltmaktadır.
3. 5. Geri Dönüşümlü Sistem Kullanımı ve Atıkların Etkin
Yönetimi
Bir binada ne kadar atık oluştuğu ve bu atığın ne kadarının geri
kazanılabildiği, sürdürülebilirlik düzeyini ortaya koyan önemli
göstergelerden birisidir. Atalarımız yalnızca doğal malzemeleri kullanır ve
geri dönüşüm onlar için bir problem oluşturmazken günümüzde durum çok
farklıdır. Çünkü günümüzde doğal olmayan kimyasal maddeler,
kullandığımız ürünlerin bir parçası olarak ya da bu ürünlerin üretilmesinde
yardımcı olarak kullanılmakta ve kişi başına yaklaşık üç tonu aşan bu
atıkların geri dönüşümü önemli bir sorun oluşturmaktadır (Steiner ve
Wiegel, 2009: 1).
Nüfusun büyüklüğü ve artış hızı ile nüfusun doğal kaynaklara göre
dağılımı ve yerleşimindeki dengesizlikler çevre sorunlarının artmasına ve
sürdürülebilir kalkınma hedefinden uzaklaşılmasına neden olmaktadır
(Dağdemir, 2012: 26). Dünyada her yıl ortaya çıkan 2,1 milyar ton atığın
büyük bölümü, düzenli çöp depolama alanlarına gömülmektedir. Bu miktar,
potansiyel olarak 4,5 milyar varil petrole eşdeğer enerji içermektedir. Söz
konusu enerji miktarı ise, dünya elektrik tüketiminin % 10’unu
karşılayabilecek seviyededir (Yetim, 2014: 11).
Kalkınmanın sürdürülebilir olması için bir taraftan doğal kaynakların
gereksiz kullanımına, diğer taraftan da atıkların israf edilmesine son
verilmesi bir zorunluluktur. Bunun için ekonomik değeri olan maddelerin
geri kazanılması ve tekrar kullanılması gerekir. En temel geri dönüşüm
işlemleri arasında tasnif, ezme ve eleme sayılabilir. Metaller, pazar
değerlerine bağlı olarak genellikle kolay bir şekilde geri kazanılabilir.
Tahtalar tasnif edilip çeşitli amaçlarla yeniden kullanılabilir. Plastikler
sadece temiz halde iseler geri dönüştürülebilmektedir (Steiner ve Wiegel,
2009: 113). Hammadde kaynaklarının korunmasını ve atık oluşumunu
azaltacak en verimli yöntem, atıklar en düşük seviyeye indirildikten sonra
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atıklardan madde ve enerji geri kazanımıdır. Bu sistemler ile doğal
kaynakların aşırı kullanımı sonucunda tükenmesi yavaşlatılabilir (Cruz vd.,
2012).
Entegre atık yönetimi hiyerarşisine göre; atık üretiminin ve atığın
zararlılığının kaynağında önlenmesi ve azaltılması esas olup, atık üretiminin
kaçınılmaz olduğu durumlarda tekrar kullanım, geri dönüşüm ve ikincil
hammadde elde etme amaçlı diğer işlemler ile atığın geri kazanılması veya
enerji kaynağı olarak kullanılması esastır. Bahsi geçen yöntemler ile
işlenemeyen, geri kazanılamayan bakiye atıklar ile bu adımların
uygulanamadığı durumlarda ise atıkların en yakın düzenli depolama
tesisinde bertaraf edilmesi gerekmektedir (ÇŞB, 2014a: 1).
Atıklar etkin yönetilemediğinde çok ciddi çevresel sonuçlar ortaya
çıkabilir. Bir örnek verecek olursak, çöpe atılma ya da atık su giderine
dökülme yoluyla temiz su kaynaklarına ulaşan 1 litre atık yağ, 1 milyon litre
suyu kirletebilmektedir. Sürdürülebilir binalarda uygulanacak atık
ayrıştırma sistemleri ile hem çevre kirliliği ile mücadele etmek hem de
ekonomik yarar sağlamak mümkündür.
4. Klasik Binalar ile Sürdürülebilir Binalar Arasındaki Maliyet
Farkları
Genel algı, sürdürülebilir binaların yüksek maliyetli (ya da “pahalı”),
sürdürülebilir olmayan klasik binaların ise düşük maliyetli (ya da “ucuz”)
olduğu yönündedir. Oysa birazdan ortaya konulacak hesaplamalar, bu
konuda hemen herkesin bir yanılsama içinde olduğunu, aslında durumun hiç
de sanıldığı gibi olmadığını ortaya koymaktadır. Öncelikle sürdürülebilir
binalar sanıldığı gibi yüksek maliyetli değildir. Kaldı ki, yapılan ek
maliyetlerden özellikle enerji tasarrufuna ilişkin olanlar çok kısa bir sürede
kendisini amorti edebilmektedir. Dolayısıyla, binaların sürdürülebilir
olmasına hizmet eden bu tür harcamaları bir maliyet unsuru olarak
değil, daha çok bir yatırım unsuru olarak görmek gerekir.
Belirtmek gerekir ki, iktisadi olarak bir ürünün pahalı mı ucuz mu
olduğuna yalnızca o ürün için katlanılan maliyete göre karar verilmez.
Verilen karar, zaman içinde o ürün için katlanılan maliyetin üzerinde bir
yarar elde edilip edilemeyeceğine ilişkin yapılan değerlendirmenin bir
sonucudur. Rasyonel bir değerlendirmede iki kriter öne çıkar. Bunlardan
birincisi, satın alınan ürünün kendisinden beklenen niteliklere sahip olup
olmamasıdır. Çünkü bir ürüne çok düşük bir bedel ödemiş bile olsanız eğer o
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ürün işinize yaramıyor ise, sizin için “pahalı”dır. İkinci önemli
değerlendirme kriteri, söz konusu ürün için yapılan harcamanın ne kadar
zamanda kendisini geri ödeyeceği, ya da teknik ifade ile amorti edeceğidir.
Bireyler en çok bu konuda hata yapma eğilimindedir. Çünkü bu kriter,
değerlendirmede zaman boyutunu göz önüne almayı gerektirir. Ancak genel
olarak insanlar orta ve uzun vade etkilerini gerçekçi bir şekilde göz önüne
alamamakta, değerlendirmelerini daha çok, kısa vade çerçevesinde
yapmaktadır.
Aşağıdaki alt bölümlerde ilk olarak klasik binalar ile sürdürülebilir
binalar arasındaki farklar karşılaştırılacak, ardından da sürdürülebilirliğe
ilişkin harcamaların ne kadar zamanda kendilerini amorti edebileceği
konusunu ele alacağız.
4. 1. İnşa Maliyeti Farkları
Sürdürülebilir binaların proje ve inşa maliyeti genellikle sanıldığı
kadar yüksek değildir. Uzun vadede ise, bu binaların az enerjiye gereksinim
duyma özelliklerinin bir sonucu olarak sağlanan tasarruflar, başlangıçta
katlanılan ekstra maliyeti çoğu kez fazlasıyla telafi etmektedir (WGBC,
2013). Klasik binalar ile sürdürülebilir binaların maliyet farkını ortaya
koymak için Amerika’da 33 farklı bina üzerinde yapılan uygulamalı çalışma
ve bina sahipleri ile mimarlara yapılan anketler neticesinde sürdürülebilir
binaların ortalama %2 oranında daha maliyetli olduğu tespit edilmiştir (Kats
vd., 2003: 14). İncelenen binalara göre ortaya çıkan maliyet farkları grafik
3’de görülebilir.
Amerika, İngiltere, Avustralya ve Singapur’da yapılan LEED ve
BREEAM sertifikalı yeşil binaların maliyet karşılaştırmaları sonucunda sıfır
karbon yayan binaların yapım maliyetlerinin -%0,4 ile %12,5 aralığında
değiştiği görülmüştür (US General Services Administration, 2004: 23;
CBRE, 2009: 8-9; WGBC, 2013: 22). Grafikten görüldüğü üzere
maliyetlerdeki artışın çevre sertifikalarının düzeyiyle orantılı olduğu, sıfır
karbon salınımını hedefleyen cazibeli projelerde maliyetlerin geleneksel
binalara kıyasla yaklaşık %12,5 arttığı, ancak son 10 yıl içinde yapılan
sertifikalandırılmış çoğu sürdürülebilir binada bu maliyetlerin %0 ve %4
aralığında gerçekleştiği görülmüştür. Daha yüksek seviyedeki sertifikalar
(Örn; BREEAM Very Good, LEED Silver/Gold, ve Green Mark Gold/Gold
Plus) %0 ile %10 arasında değişmekteyken, en yüksek seviyedeki
sertifikalar (Örn; BREEAM Excellent, LEED Platinum, Green Mark
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Platinum ve ‘zero carbon’) %2 ile %12.5 arasında daha maliyetlidir (WGBC,
2013: 22).
Grafik 3: Yeşil Sertifikalı Binaların Geleneksel Binalara Göre
İlave Maliyeti

Kaynak: Kats (2003: 17).

Türkiye’de sürdürülebilir binaların maliyetlerine ilişkin kapsamlı
çalışmalar bulunmamakla birlikte markalı konut sektörü üzerinden bazı
örnekler verilebilir. LEED Gold sertifikasına sahip 77 konutluk ve
80.000.000 $ yatırım değerine sahip bir rezidans projesinde %25 enerji ve
%35 su tasarrufu elde edilmiştir. Bu binanın LEED Gold seviyesine
gelebilmesi için ilave maliyet ise yaklaşık 100.000$ düzeyindedir. Dolayısı
ile LEED Gold sertifikası binanın yatırım maliyetine oranla sadece %0,12
(100.000$/80.000.000$) civarında ek maliyet getirmiştir. LEED Gold adayı
başka bir proje örneğinde ise, 1100 konutluk ve yaklaşık 150 milyon $
yatırım değerine sahip projede %20 enerji ve %30 su tasarrufu
hedeflenmektedir. Bu projede ilave harcanan maliyet yaklaşık 90.000$ olup
binanın yatırım maliyetine oranla ilave %0,06 (90.000$/150.000.000$)
maliyet getirmektedir. LEED Silver adayı 770 konutluk ve yaklaşık
145.000.000$ yatırım değerine sahip bir konut projesinde ise projeye ek
olarak gelen ilave maliyet 60.000$ düzeyindedir. Dolayısı ile binanın yatırım
maliyetinin yalnızca %0,04 oranında artması söz konusudur. Yukarıda
verilen örneklerden yola çıkılarak bir binanın LEED sertifikalı sürdürülebilir
bina olarak inşa edilmesinin getireceği ilave maliyetin neredeyse %0
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oranında olduğu sonucuna ulaşılabilir. Ancak bu örneklerde yer verilen
binaların “markalı konut” olarak adlandırılan piyasa ortalamasının
üzerindeki nitelikli konutlar olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Ulaşılan
bu sonucu Türkiye’de üretilen tüm konutlar için genellemek doğru
olmayacaktır.
4. 2. Harcamaların Kendini Amorti Etme Süresi Açısından
Farklar
Sürdürülebilir binalar enerji verimliliğini artırmakta ve bu sayede de
enerji kullanım masrafları düşmektedir. McKinsey (2010: 6) firmasının
tahminine göre Amerika Birleşik Devletleri’nde 2009 ile 2020 arasında
yapılacak enerji verimliliği yatırımları sayesinde 395 milyar $ değerinde
enerji tasarrufu yapmak ve konutların toplam enerji talebini %28 azaltmak
mümkündür. Ticari binalarda 125 milyar $’lık bir ilave yatırımın, enerji
talebini %29 azalttığı ve 290 milyar $’lık enerji tasarrufu sağlayacağı tahmin
edilmiştir (Granade vd., 2009: 55). Firmaların gelişmekte olan ülkelerde 90
milyar $ değerindeki enerji verimliliği yatırımı sayesinde enerji
masraflarının 600 milyar $ azalacağı tahmin edilmektedir (McKinsey, 2010:
26-27).
Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (DSKİK) tarafından
yürütülen bir başka araştırma, ABD, AB, Japonya, Çin, Hindistan ve
Brezilya’da yıllık 150 milyar $ değerinde sürdürülebilir bina yatırım
potansiyeli olduğunu ve bu yatırımlarla sağlanacak enerji tasarruflarının
yatırım harcamalarını 5 yıldan daha az bir süre içerisinde kendisini amorti
edebileceğini ortaya koymuştur. 150 milyar $’lık ek yatırım ise kendisini 510 yıl içerisinde amorti etmektedir (WBCSD 2009: 64). Binalarda
sürdürülebilirliği sağlamaya yönelik harcamaların geri dönüş sürelerinin
analiz edildiği bir çalışma, bu tür harcamaların yaklaşık 6 yıl içinde
kendisini amorti edilebildiğini göstermektedir. Hesap 20 yıllık bir yaşam
ömrü üzerinden yapıldığında enerji tasarrufundan elde edilen kazancın
(metre kare başına 43,1$–172,2$) sürdürülebilir binalar için yapılan
yatırımın 4-6 katına karşılık geleceği tahmin edilmiştir (Kats, 2009: 61-70).
Yukarıdaki veriler, enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamaların yalnızca
çevreyi korumak açısından çok anlamlı olmadığını, aynı zamanda ekonomik
açıdan son derece kârlı bir yatırım olduğunu ortaya koymaktadır. Çünkü iş
dünyasında bir yatırımın kendisini amorti etmesi nadiren 10 yılın altındadır.
Bir doktora tezi (Çamlıbel, 2011) çerçevesinde yapılan vaka
çalışmasında 7 binada yapılabilecek 42 enerji verimliliği iyileştirme kalemi
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belirlenerek enerji tüketimi, enerji maliyeti ve karbon salınımları
ölçülmüştür. Enerji verimliliğine yönelik, iyileştirme kalemlerinin
maliyetleri ile sağladıkları tasarruflar hesaplanmış ve olası kombinasyonlar
çalışılmıştır. Dört trilyondan fazla enerji iyileştirme kombinasyonundan,
yatırım yapmaya değer olanlar, verilen limitli yatırım bütçeleri için ayrı ayrı
hesaplanmıştır. Optimize edilen yatırım eğrisinde, yaklaşık 100.000 dolar
harcama bütçesi ile kullanıma dayalı enerji tasarrufu, enerji maliyeti
tasarrufu ve karbon salınımı bakımından en yüksek geri dönüşler elde
edilmiştir. Çalışmada yıllık %33 kullanıma dayalı enerji tasarrufu, %22
enerji maliyeti tasarrufu ve %23 karbon salınım tasarrufu sağlamasıyla,
mevcut binaların optimize edilmiş yatırım bütçeleri ile iyileştirilmesi tutarlı
ve uygun bir yatırım aracı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmada yapılan
optimizasyon sonucu yapılan yatırım değerine karşılık elde edilen tasarruf
miktarları (enerji tüketimi, enerji maliyeti, karbon salımı) aşağıdaki
grafiklerde gösterilmektedir.
Grafik 4. Optimize Edilmiş Enerji Verimliliği Uygulamaları ile
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) Azaltımı

Kaynak: Çamlıbel (2011).

Yukarıdaki grafikte görüldüğü üzere ilk 100.000 $’lık yatırım
karşılığında 1 milyon kWh/yıl tasarruf elde edilirken, ikinci 100.000 $’lık
yatırım karşılığında 400.000 kWh/yıl tasarruf elde edilmektedir. Üçüncü
100.000 $ yatırım karşılığında ise 200.000 kWh/yıl tasarruf elde
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edilmektedir. Dolayısı ile yatırılan ilk 100.000 $ ile elde edilen tasarrufla
ikinci ve üçüncü yatırım dilimlerinden elde edilen tasarruf oldukça farklıdır.
Bu korelasyon benzer şekilde yatırım ve enerji maliyeti ($) azaltımı ile
yatırım ve karbon salımı (kg CO2) azaltımı arasında da mevcuttur (Bkz.
Grafik 5 ve Grafik 6). Bu örnekten yola çıkarak kırılmanın başladığı ve
sonlandığı 30.000 – 60.000 $ aralığında bir yerde bu tesise yatırım yapmayı
durdurup, bakiye fonları başka tesislerde ve daha verimli yatırımlarda
kullanmak daha anlamlı görünmektedir.
Grafik 5. Optimize Edilmiş Enerji Verimliliği Uygulamaları ile
Yıllık Enerji Maliyeti ($) Azaltımı

Kaynak: Çamlıbel (2011).

Türkiye’de de binaların ısıtılması, soğutulması ve aydınlatılması için
tüketilen enerjinin maliyeti yılda 14 milyar doları aşmaktadır. Ancak
enerjinin verimli kullanılmasıyla toplam enerji tüketiminde yaklaşık %25
oranında tasarruf sağlanabileceği ve bu tasarrufun ülke ekonomisine
katkısının yılda 7,5 milyar TL olacağı tahmin edilmektedir (Esin, 2013:
190). Geleceğe dönük bir projeksiyon yapıldığında yeşil bina sertifikasının
sadece gönüllü olarak başvurulan projelerde uygulanmasıyla 2023 yılına
kadar 460 milyon $ değerinde enerji ve su tasarrufu sağlanacağı tahmin
edilmektedir. Yıllık 144 milyon kW/h üretim kapasiteli bir Hidroelektrik
santralinin yatırım maliyetinin 100 milyon $ olduğu düşünüldüğünde, söz
konusu kazanç 4,6 adet santral yapımına eşdeğerdir. Aynı dönemde sertifika
almanın zorunlu tutulması durumunda ise ortaya çıkacak kazanç, 250 santral
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yapmaya yetecek bir tutar olan 25 milyar $ tutarında bir tasarrufa karşılık
gelmektedir (Alhanlıoğlu ve Çamlıbel, 2012).
Grafik 6. Optimize Edilmiş Enerji Verimliliği Uygulamaları ile
Yıllık Karbon Salımı (kg CO2) Azaltımı

Kaynak: Çamlıbel (2011).

Kats vd. (2003: 14) tarafından yapılan bir çalışmaya göre, mevcut
veya yeni inşa edilecek binalarda piyasa değerinin yalnızca %2’sine karşılık
gelen bir tutarın harcanmasıyla bile, çevreye duyarlı ve önemli ölçüde enerji
tasarrufu sağlayacak bir dönüşüm gerçekleştirilebilir. Bunun nasıl
yapılabileceğine ilişkin süreçlerden önemli bazıları aşağıda özetlenmiştir.
Aydınlatma
Türkiye’de binalarda tüketilen elektrik enerjisinin yaklaşık %20’si
aydınlatma amaçlı kullanılmaktadır. Aydınlatma için harcanan enerji,
kullanılan malzeme çeşidine göre değişim göstermektedir. Özellikle uzun
süreli kullanım alanlarında aydınlatma araçlarının tasarruflu olanları ile
değiştirilmesi ile büyük oranda enerji tasarrufu sağlanabilir.
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Tablo 2. Normal aydınlatma armatürü ile tasarruflu armatür
arasındaki enerji tüketim farkı
100W Akkor flamanlı
1 TL

23W Kompakt florasan
6 TL

750 saat

10.000 saat

4 saat

4 saat

6 yılda 12 adet

6 yılda 1 adet

Toplam lamba maliyeti

12 TL

6 TL

6 yılda tüketilen enerji

876 kWh

202 kWh

Toplam elektrik maliyet
(0.33 TL/kilowatt-saat)

289 TL

67 TL

Toplam maliyet
sonunda)

301 TL

73 TL

Lamba tipi
Satın alma fiyatı
Lamba ömrü
Günlük kullanım
Lamba sayısı

(6

yıl

Kaynak: ETKB, 2014c

Yukarıdaki tabloda altı yıl süresince, günde 4 saat ve aynı miktarda
aydınlatma sağlayan iki lamba tipi için basit bir karşılaştırma yapılmıştır. Bu
tablodan yola çıkarak bir hesaplama yapıldığında altıncı yılın sonunda
kompakt floresan lambanın diğer lambaya göre enerjiyi değerinin 38 katı
((301 TL – 73 TL) / 6 TL) daha az kullandığı görülmektedir.
Yüksel ve Acarkan (2013: 254-255) tarafından yapılan başka bir
hesaplama ile Türkiye’de aydınlatma için kullanılan elektrik enerjisinin %30
oranında azaltılmasının, ülkedeki toplam elektrik enerjisi tüketiminde
yaklaşık %3,3 düşüş sağlayacağı öngörülmüştür. Bu hesaplamadan yola
çıkılarak 2012 yılında tüketilen enerji miktarının 241.974 GWh olduğu
düşünüldüğünde sürdürülebilir binalar yoluyla aydınlatmada %30 daha az
enerji harcanması durumunda en az 8.000 GWh, yani 1,9 milyar TL’lik
enerji tasarruf edilebileceği söylenebilir.
Isıtma ve Havalandırma
Ülkemizde binalardaki enerji tüketiminin %82’si ısıtma amaçlı
kullanılmaktadır. Binalarımızın ısıtmasında kullanılan bu enerji aynı
zamanda ülkemizdeki nihai enerji tüketiminin %26’sını oluşturmaktadır.
Isıtma ve bunun yanı sıra soğutma konusunda enerji verimliliği sağlamanın
en etkin yolu ise ısı yalıtımıdır. Bu sayede bina iç ve dış ısı düzeyleri
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birbirlerini etkileyememektedir. Bina dış kabuğunun ısı yalıtım malzemesi
ile kaplanması anlamına gelen mantolama uygulamasıyla ortalama %50
enerji tasarrufu sağlamak mümkündür. Çatı ve tabanların izolasyonu da
enerji tasarrufu açısından son derece önemlidir. Isınan havanın yükselmesi
ve çatıdan dışarı kaçmasının engellenmesi için tavan izolasyonuna önem
verilmelidir. Sadece çatı yalıtımı yapılarak bile enerji faturalarında %20’nin
üzerinde tasarruf sağlanabilmektedir. Ancak istatistiki bilgilere göre;
Türkiye’de aynı iklim koşullarında ve aynı kullanım alanına sahip bir
konutun enerji tüketiminin Fransa, Almanya, İngiltere, İsveç gibi ülkelere
göre 2–3 kat fazla olması, ülkemizde özellikle ısı yalıtımının yeterince
önemsenmediğinin bir göstergesidir (ETKB, 2014d).
Özellikle klimaların yaygınlaşmasıyla birlikte enerji tüketiminde ciddi
artışlar ortaya çıkmıştır. Son yıllarda bina yüzeyinin termal etkinliğini
artırmaya yönelik bazı yenilikler sayesinde ısıtma ve soğutma için kullanılan
enerji tüketimi önemli ölçüde azaltılabilmiştir (Der-Petrossian, 2000: 12;
Scheuer ve Keoleian, 2002: 26). Aynı zamanda, yüksek-yalıtımlı duvar ve
pencereler kullanılması ile operasyonel enerji etkinliği artırılabilmektedir
(Huberman ve Pearlmutter, 2008: 838). Örneğin Herrmann vd. (2010: 6)
tarafından ABD ve Çin’deki ofis binalarının karşılaştırıldığı çalışmaya göre,
enerji tasarrufu sağlayacak farklı tasarımların uygulanmasıyla ofis
binalarında %26’ya varan enerji tasarrufu sağlanabilmekte, söz konusu
binaya güneş enerjisi sistemlerinin yerleştirilmesiyle bu tasarruf %37’ye
yükseltilebilmektedir. Bu tasarımlar arasında, çatı ve duvar yalıtımının
güçlendirilmesi, malzeme kullanımının ve aydınlatma yoğunluğunun
azaltılması, doğal aydınlatma kumandalarının, tavan penceresinin ve güney
pencerelerinin, perdeleme cihazlarının kullanılması ve daha yüksek etkinliğe
sahip pencerelerin kullanılması bulunmaktadır.
Yapılarda enerji tasarrufu sağlayan bir diğer seçenek ısı pompası
kullanımıdır. Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak dış hava, toprak
veya yer altı suyundaki doğal ısıyı alıp konuta ileten ısı pompaları, sıcak su
ve ısınma ihtiyacının karşılamasının yanında sıcak yaz günlerinde soğutma
imkânı da sağlamaktadır. Krarti (2010: 133-134) binalarda geleneksel
yöntemlere göre daha fazla enerji tasarrufu sağlayan su ile ısınma yöntemini
denediği çalışmasında yılda 4.000 saat çalışan modern ısınma sistemlerinin
sağladığı enerji tasarrufu ile sisteme yapılan harcamanın 2,2 yılda kendini
finanse ettiğini göstermiştir. Başka bir örnekte ise bu rakam 2,1 yıl olarak
hesaplanmıştır. Bu konuda Türkiye’ye ilişkin sağlıklı veriler elimizde
bulunmamaktadır. Ancak ısı pompası yatırım ve geri dönüş sürelerinin
Türkiye’de bölgeden bölgeye önemli değişiklik gösterebileceği söylenebilir.
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Konutlarla birlikte enerji tasarruf potansiyelinin yüksek olduğu ticari
bina ve fabrikaların kendi bünyelerinde enerji kullanımına ilişkin denetim
yapacak uzman bir ekibe sahip olması, enerjiyi verimli kullanmak açısından
önemli bir adımdır. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre tesis
enerji girdisinde kısa dönemde düşük maliyetle ve yatırımsız yapılacak
enerji tasarruf önlemleri bile enerjide yüzde 20’ye varan tasarruf
sağlamaktadır. Bunun yanı sıra, enerji kullanımının ve maliyetlerinin doğru
şekilde tespiti için günü gününe tutulan enerji muhasebesi de önemlidir.
Böyle bir izleme şirket üretim maliyeti içerisinde önemli payı bulunan
enerjinin daha tasarruflu kullanılmasına ve üretimin daha düşük maliyetle
gerçekleşmesine olanak tanımaktadır.
4. 3. Dışsal Maliyetlerin Göz Önüne Alınması Açısından Farklar
Dikkat çekilmesi gereken çok önemli bir husus, sürdürülebilirlik
sağlamaya yönelik harcamaların enerji tasarrufu sağlamak gibi
hesaplanabilir olanlar dışında da birçok yararının söz konusu olmasıdır.
Örneğin, bu tür harcamaların her türlü canlının sağlıklı yaşamalarını
tehlikeye atan riskleri azaltmakta ve yaşam kalitelerini artırmaktadır.
Buradaki temel sorun, literatürde pozitif dışsallık olarak tanımlanan bu
etkileri sağlıklı bir şekilde ölçebilecek yöntem bulunmaması, dolayısıyla da
bu yöndeki getirilerin değerlendirmeye alınamamasıdır. Bu durum kaynak
dağılımında sosyal optimumdan sapılmasına yol açmaktadır.
Bu konuya tersinden bakıldığında kastedilen daha kolay anlaşılacaktır.
Ulusal Bilimler Akademisi’nin (NAS) 2009 yılında Amerika için yayınladığı
raporda, fosil yakıtların insan sağlığına verdiği zararın yıllık kişi başı
maliyetinin yaklaşık 400 USD olduğu ifade edilmiştir. Eski Sovyetler
Birliği’nde yapılan başka bir araştırmada ise hava kirliliğinin bireylerin
sağlığı ve tarım sektörü üzerindeki etkileri araştırılmış ve araştırma
sonuçları, hava kirliliğinin verdiği zararın; sağlık harcamaları, verimlilik
kaybı ve tarım sektöründeki kayıplar ile birlikte kişi başına 135 dolar
düzeyinde olduğunu göstermiştir (Keleş, Hamamcı ve Çoban, 2009: 227).
Avrupa Komisyonu tarafından Birlik ülkeleri için yapılan benzer
çalışmalar da enerji kullanımından doğan sosyal maliyetlerin GSYİH’nın
%5,5’i seviyesine kadar ulaştığını göstermektedir (EEA, 2000: 10). Ayrıca
IEA tarafından yayınlanan 2009 Dünya Enerji Raporu’nda yüksek petrol
fiyatlarının ülkelerin yaşamış oldukları ekonomik krizlerdeki rolüne
değinilmekte ve özellikle ithal enerji bağımlılığı yüksek olan ülkelerin
krizlere daha duyarlı olduklarına işaret edilmektedir (IEA, 2010: 60).
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Görüldüğü gibi çevre kirliliği, canlıların sağlığı ve yaşam kalitesinden,
tarımsal üretim ve hatta ekonomik kriz riskine kadar birçok dışsal etkiye
sahiptir. Ancak dışsallıklar fiyatlanamamakta, dolayısıyla da piyasa
mekanizması dışsallıkları dikkate almamaktadır. Bu durumda sürdürülebilir
binalar için piyasada oluşan fiyat gerçek değerinin altında kalmaktadır. Söz
konusu bu piyasa başarısızlığı, sosyal yararı artırmak amacıyla devletin
sürdürülebilir binalara yönelik talep artırıcı politikalar uygulamasına
gerekçe oluşturmaktadır.
5. Türkiye’de Sürdürülebilir Binaların Yaygınlaştırılmasına
Yönelik Bir Yol Haritası
Türkiye’de binalarda kullanılan enerjinin büyük çoğunluğu fosil
yakıtlarla karşılanmaktadır. Enerjinin düşük verimlilikle kullanıldığı ve
kullanılan enerjinin %73,4’lük kısmının ithalat ile karşılandığı Türkiye’de
toplumsal bilinci artıracak ve sağlıklı bir yapılaşmaya hizmet edecek
faaliyetlerin teşvik edilmesi, tersi durumda ise caydırıcı mekanizmaların
harekete geçirilmesi son derece önemlidir. Yapı sektörünün ileri ve geri
bağlantılı olduğu sektörlerle birlikte GSYIH içinde önemli bir paya sahip
olması ve yapılardaki yaşam döngüsünün çok uzun yıllar devam etmesi, bu
sektörde alınacak önlemleri çok önemli hale getirmektedir.
Türkiye’de bina dış kabuğunda kullanılan materyallerin enerji
açısından verimli olmasını garanti altına alacak uygulamaların olmaması
nedeniyle 1990’lı yıllara kadar yapılan binaların enerji verimliliği çok düşük
kalmıştır.10 Türkiye’de bina dış kabuğunda kullanılacak materyallerin enerji
açısından verimli olmasını sağlayan kurallar ancak 2008 yılı Aralık ayı
itibariyle uygulamaya konulmuştur (Sözer, 2010: 2583).
1999 yılında yaşanan Gölcük Depremi, ülkemizde yaklaşık 6.500.000
binanın depreme dayanıklı olmadığının ve bu binaların yıkılarak yerine
yenilerinin yapılması gerektiğinin anlaşılmasını sağlamıştır. Diyalektik bir
şekilde yaşanan bu dram, Türkiye’ye bina stokunu sürdürülebilir hale
getirmek için bir fırsat penceresi açmıştır. Ancak Türkiye bu yolun henüz
başındadır. 2014 yılı verilerine göre, Türkiye’de yeşil sertifikalı
sürdürülebilir bina sayısı yalnızca 130 adettir. Bu durum, mevcut yapıların
10

Yalıtım ve gölgelendirme tekniklerinin uygulanmadığı İzmir’deki tipik bir 21 katlı oteli
analiz eden Sözer’e (2010) göre, bu yapıda uygun pasif tasarım teknikleri kullanılmış olsa
%86 ısınma, %60 soğutma ve genel olarak ise %40 enerji gereksiniminde azalma
gerçekleştirilebileceğini hesaplamıştır. Bu veriler yalnızca pasif tasarım teknikleriyle bile
sağlanabilecek enerji tasarrufunun ne kadar büyük olabileceğini ortaya koymaktadır.
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ancak çok küçük bir kısmında sürdürülebilirlik konusuna yeterli özenin
gösterildiği anlamına gelmektedir.
Belirtmek gerekir ki sadece yeni binaların sürdürülebilir bir nitelikte
yapılması değil, mevcut binaların enerji verimli hale dönüştürülmesine
yönelik düzenlemelerle de ciddi enerji ve su tasarrufu elde edilebilmektedir.
Örneğin, Singapur’da binalar üzerine yapılan bir çalışma, gerekli
değişikliklerin yapılmasının ardından %17 enerji tasarrufunun sağlandığını
ortaya koymuştur (Yu vd., 2011: 9). Yine ABD’de yapılan bir çalışma, enerji
performansı iyileştirmesinin yapıldığı konutların (elektrik, doğalgaz vb.)
faturalarında %3 ile %15 arasında bir tasarruf sağlandığına işaret etmektedir
(Bernstein ve Russo, 2010: 44).
5. 1. Sürdürülebilir Binaları Yaygınlaştırmaya Yönelik Yasal ve
Kurumsal Düzenlemeler
Doğaya yönelik tahribatın ve çevresel maliyetlerin çok büyük
boyutlara ulaştığı günümüzde devlet, doğa ve sürdürülebilirlik arasında
kurulması gereken çok hassas bir dengenin baş aktörü konumundadır. Kamu
otoritelerinin binalarda enerji tasarrufu sağlama, enerjiyi verimli kullanma ve
yenilenebilir enerji olanaklarından yararlanma olanaklarını artırmak
amacıyla uygulamaya koyabileceği pek çok politika tedbiri bulunmaktadır.
Bunları, birisi sürdürülebilir binaların yaygınlaşmasını teşvik edecek, diğeri
de sürdürülebilir olmayan binaları caydıracak iki politika demeti olarak
düşünmek mümkündür.
Konutlarda enerji verimliliğinin sağlanmasının en etkili yolu,
konutların enerji etkin sistemler olarak tasarlanmasıdır (Köse vd., 2006: 1).
Ancak yapılan bir araştırma Türkiye’de çoğu eski olan binaların %95’inin
yalıtımsız olduğunu göstermiştir. Ülkemizde ısıtmadan/soğutmadan kaynaklı
enerji tüketiminin son derece yüksek olmasının en önemli nedeni yapıların
yalıtımdan yoksun oluşudur (DPT, 2006). Bu durum ironik bir şekilde
zengin olmayan bir ülkenin vatandaşları olmamıza rağmen pahalı
yaşadığımız anlamına gelmektedir.
Diğer taraftan, soğuk iklim bölgesinde yer alan Finlandiya, İsveç ve
Norveç gibi ülkeler, 1970'li yıllardan itibaren, inşaatla ilgili
yönetmeliklerinde, binalarda enerji verimliliği ve buna bağlı olarak ısı
yalıtımı ile ilgili ayrıntılı düzenlemelere yer vermişlerdir. İsveç'in bu konuda
hazırladığı yönetmelik, bugün birçok Avrupa ülkesi için model
oluşturmaktadır. Kulaksızoğlu’nun (2006: 16) işaret ettiğine göre, İsveç söz
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konusu standartlar sonucu çok yüksek düzeyde ısı tasarrufu sağlamaktadır.
Ülkemizdeki mevcut yapılar ile karşılaştırdığımızda İsveç’teki ortalama bir
bina, İstanbul’daki ortalama bir binadan yaklaşık 2,8 kat, Ankara’daki bir
binadan 3,6 kat, Erzurum’daki bir binadan 6 kat daha az yakıt kullanımıyla
aynı düzeyde ısınabilmektedir. Bu veriler, Türkiye’de enerji tasarrufu
sağlama potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunu ortaya koymaktadır.
Türkiye’de hükümetlerin konutların enerji verimliliği standartlarının
belirlenmesi, güncellenmesi ve uygulanması yönünde proaktif bir rol
oynaması gerekmektedir. Aynı zamanda hükümetlerin kamu sektöründe
enerji verimliliği programları uygulamaları, kamuoyunu enerji tasarruflu
teknoloji seçenekleri hakkında bilgilendirmeleri tavsiye edilebilecek
politikalardır.
Türkiye’de son yıllarda hükümet tarafından yapıların yenilenmesine
ve enerjinin verimli kullanılmasına ilişkin bazı yükümlülükler yürürlüğe
konulmuştur. Bu yükümlülüklerden 2001 yılında çıkarılan 4078 sayılı “Yapı
Denetimi Kanunu” ile 2007 yılında çıkarılan 5627 sayılı “Enerji Verimliliği
Kanunu”nun daha güvenli ve enerjiyi daha tasarruflu kullanan binaların
artmasına hizmet ettiği söylenebilir. 5 Aralık 2008 tarih ve 27075 sayı ile
Resmi Gazete’de yayınlanan “Binalarda Enerji Performanı Yönetmeliği” ile
binalar için 2 Mayıs 2017 tarihine kadar “Enerji Kimlik Belgesi” alınması
zorunlu hale getirilmiştir. Yönetmelik kapsamında Enerji Kimlik Belgesi
(EKB) hazırlanmasında kullanılacak olan ulusal hesaplama yönteminin
yazılımı olan Bina Enerji Performansı Yazılımı (BEP-TR) 2010 yılı sonunda
tamamlanmıştır.
Hemen hemen gelişmiş tüm ülkelerde hükümetler, vatandaşlarının
sürdürülebilir
binalar
konusunda
bilinçlenmelerini
sağlayacak
mekanizmaları hayata geçirmekte ve öncelikle bu uygulamalara kamu
binalarından başlamaktadır. Ülkemizde geç de olsa bu yönde bazı adımlar
atılmış olması umut vericidir. Örneğin, 25 Şubat 2012 tarihinde Resmi
Gazete’de yayınlanan Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 2012-2013,
binaların enerji taleplerini ve karbon emisyonlarını azaltmak; yenilenebilir
enerji kaynakları kullanan sürdürülebilir çevre dostu binaları
yaygınlaştırmak amacı taşımaktadır. 8 Aralık 2014 tarih ve 29199 sayı ile
Resmi Gazete’de yayınlanan “Sürdürülebilir Yeşil Binalar ile Sürdürülebilir
Yerleşmelerin Belgelendirilmesine Dair Yönetmelik” bu yönde atılmış bir
diğer önemli adımdır.
Konutlarda enerji verimliliğinin artırılması için binaların belirli
minimum enerji gerekliliklerine ve enerji performansına ulaşması
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gerekmektedir. Bu bağlamda binaların enerji performanslarını gösteren
sertifikalara sahip olması önemlidir. 2017 yılından sonra tüm bina alım,
satım ve kiralamalarında enerji kimlik belgesinin ibraz edilmesi zorunlu
olacaktır. Bu sayede bir konut ya da işyerini satın alan veya kiralayan birey,
söz konusu yapının enerji sınıfının ne olduğunu bilebilecek ve tercihini buna
göre yapabilecektir. Binaların enerji performansını artırma amacına hizmet
eden bu devlet politikası, inşaat sahiplerini ve yapıcılarını daha yüksek enerji
sınıfına sahip olmak için yalıtımı, cam-pencere sistemleri ve ısıtma-soğutmahavalandırma sistemlerini daha verimli inşa etmeye yönlendirmektedir.
Türkiye’de çevresel kalitenin ve enerji tasarrufunun artırılmasının
devlet politikalarına yansıması ile ilgili örneklerden bir diğeri de 2011-2023
dönemini kapsayan “İklim Değişikliği Eylem Planı”dır. Planda yapı sektörü
ile ilgili yer alan başlıca hedefler arasında; 2023 yılına kadar en az bir
milyon binada ısı yalıtımı ve enerji verimliliğinin sağlanması, binalarda
yenilenebilir enerjinin arttırılması, kamuya ait bina ve tesislerde enerji
tüketiminin %10 ila %20 arasında azaltılması yer almaktadır (ÇŞB, 2012:
39).
Ayrıca 2010-2023 dönemini kapsayan “Enerji Verimliliği Strateji
Belgesi”ne göre kullanılan enerji miktarının 2023 yılına kadar %20
azaltılması için yedi stratejik amaç belirlenmiştir. Bu amaçlardan bazıları
yapı sektöründe enerji kaynaklarının seçimi ve enerjinin etkin kullanımına
ilişkin hedeflerden oluşmaktadır. Bu hedeflerden ilki 2023 yılında; en az
10.000.000 konut ile birlikte toplam kullanım alanı 10.000 m2’nin üzerindeki
ticari ve hizmet binalarının tamamında, belirlenmiş standartları sağlayan ısı
yalıtımının ve enerji verimli sistemlerin uygulanacak olmasıdır. İkinci hedef
ise yapılarda yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılmasıdır. Buna
göre, 2010 yılındaki yapı stokunun en az 1/4’ünün, 2023 yılına kadar yıllık
enerji ihtiyacının en az %20’sinin yenilenebilir enerji kaynaklarından temin
eden yapılar haline getirilmesi gerekecektir.
4078 sayılı “Yapı Denetimi Kanunu” da 5627 sayılı kanun gibi yeşil
binaların yaygınlaştırılmasında önemli rol oynayacak yükümlülüklerdir.
Kentsel Dönüşüm Kanunu olarak da bilinen bu kanunla şehirlerin büyük
kısmındaki riskli binaların sistematik biçimde yıkılması ve yerlerine yeni
binaların yapılması kararlaştırılmıştır. Enerji kimlik belgesi ile birlikte
düşünüldüğünde her iki kanun da Türkiye’deki binalarda enerji tasarrufunun
sağlanması ve sürdürülebilir binaların yaygınlaşması için önemli bir fırsat
sunmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2000 yılında yapmış olduğu
bina sayımında konut sayısı 16,2 milyon iken (TÜİK, 2000) bu rakam 2011
yılında 19,5 milyona ulaşmıştır (TÜİK, 2013). Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
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tarafından yapılan tahminler, 2000 yılı öncesinde yapılan binaların %40’ına
karşılık gelen yaklaşık 6,5 milyon konutun yenilenmesi ve güçlendirilmesi
gerektiğini göstermektedir (ÇŞB, 2014a).
Enerji verimliliği yatırımlarının ortalama 3 ay ile 5 yıl içinde kendini
geri ödediği hesaplanmaktadır. Ayrıca VAP (verimlilik arttırıcı projeler)
destekleri ile %20’ye varan hibeler ve finans olanakları bulunmaktadır. Bu
olanakların üreticiler tarafından tam olarak bilinmediği, hala eski ve hantal
teknolojiler ile üretim yapıldığı göz önüne alındığında hükümete bu
konularda eğitici programlarla söz konusu verimlilik projelerine ilgiyi
artırma rolü düşmektedir.
Ülkemizde yapılar için enerji verimliliği kimlik belgesi uygulamasına
geçilmesine rağmen uzman personel ve alt yapı yetersizliği, bu yönde
ilerlemenin önünde bir engel oluşturmaktadır. Ülkemizin bu konudaki
eksiklikleri gidermesi, mevcut veya yeni inşası yapılacak yapıların enerjiyi
daha tasarruflu kullanmasını sağlayacaktır.
Enerjinin etkin kullanımı, doğru yönetmelik ve standartların
uygulanması ile mümkündür. Bu konuda uygulanabilecek bir politika,
İsveç’te olduğu gibi enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda belediyeler
tarafından danışmanlık hizmeti sunulmasıdır11 (Tevem, 2010: 116-117).
Yapılarda enerjinin etkin kullanımı ve tasarruf bilincinin yaygınlaştırılması
için bedava teknik bilgi ve denetim hizmeti verilmesi bu alanda
gerçekleştirilebilecek faaliyetlerden bazılarıdır. Enerji verimliliği düşük olan
ve yalıtımsız binalara doğalgaz aboneliği verilmemesi, düşünülebilecek
başka bir uygulamadır.
5. 2. Sürdürülebilir Binaları Yaygınlaştırmaya Yönelik Maliye
Politikaları
Sürdürülebilir binaların yaygınlaştırılmasında kamu otoritelerinin
elindeki en önemli olanaklardan birisi maliye politikasıdır. En etkili maliye
politikası araçlarının ise vergiler ve harçlar olduğu söylenebilir. Vergiler ve
harçlar, çevre tahribatına yol açan faaliyetleri maliyetli hale getirerek
caydıran, başka bir ifadeyle yönlendiren, bir işleve sahiptir. Göker’in (2011:
65) işaret ettiği gibi literatürde çevre korumaya yönelik vergiler, bir negatif
dışsallık olan çevre kirliliğini vergiler yoluyla düzeltmek gerektiğine ilk kez
Pigou tarafından dikkat çekildiği için “Pigou vergisi” olarak da anılmaktadır.
11

İsveç’teki 290 belediyede, enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda tavsiye almak isteyen
kişilerin başvurabilecekleri enerji danışmanları bulunmaktadır (Tevem, 2010: 116-117).
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Çevre korumanın vergilerin yönlendiriciliğine en çok gereksinim duyan alan
olduğu söylenebilir
Ülkemizde çevre koruma amacına hizmet etmesi gereken vergi ve
harçların (Akaryakıt Tüketim Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Taşıt
Alım Vergisi gibi) çok da kirliliğe yol açan faaliyetleri caydıracak şekilde
tasarlanmadığı görülmektedir. Bu vergilerin ilk planda mali amaçlarla
uygulamaya konulması ve hâsılatlarının çok az bir kısmının çevreyi koruma
amacıyla kullanılması bu vergilerin “yönlendirici-denetleyici” niteliklerinin
ortaya çıkmasına engel olmaktadır (Karaca, 2011: 216). Yapılması gereken
bir değişiklik, kirletici ürünlerde ve girdilerde vergi oranlarının bu ürünlerin
fiyatlarını belirgin şekilde artıracak şekilde farklılaştırılmasıdır. Diğer
taraftan, çevre dostu üretim ve tüketim alışkanlığının kazandırılması
amacıyla, bu tür ürünlerin vergi ve harçlarının indirilmesi, hatta enerji
tasarrufu sağlayan ürünlerin sübvanse edilmesi yerinde olacaktır.
Enerji tüketiminin büyük bir bölümünün yapı sektöründe
gerçekleştirildiği ülkemizde, enerji verimliliği, çözüm geliştirilmesi gereken
en önemli konular arasındadır. Enerji verimliliğini artırmak isteyen İsveç
hükümeti 2005 yılında tasarladığı özel bir programla enerjiyi yoğun biçimde
kullanan sanayi sektörüne bir takım vergi teşvikleri getirmiştir. Enerji yoğun
sanayilere bu program çerçevesinde hazırladıkları enerji planlaması raporları
ve sarf ettikleri enerjiyi azaltma yolunda attıkları adımlar çerçevesinde farklı
oranlarda vergi indirimi sağlanmaktadır.
Hem konut ve ticari binaların sürdürülebilir hale getirilmesi, hem de
sürdürülebilir binalarda kullanılacak girdilerin yerel olanaklarla
üretilmesinin yaygınlaşabilmesi için önerimiz, bir sanayi politikası
çerçevesinde firmalara çeşitli teşvikler sağlanmasıdır. Önemli olan bu
teşviklerin seçici bir şekilde, performansa dayalı olarak ve geçici bir süre
için verilmesi, firmaları ürünlerinin kalitesini artırmaya zorlayacak şekilde
uygulanmasıdır. Burada üzerinde önemle durulması gereken bir diğer husus,
söz konusu üretimin sadece Türkiye değil, tüm dünya pazarı için
gerçekleştirilmesine olanak sağlayacak şekilde teşvik edilmesidir. Güney
Kore ve Tayvan deneyimleri12 başarılı sanayi politikası uygulamaları için
önemli örnekler teşkil etmektedir.
Hükümet tarafından uygulanan vergi ve destekleme politikaları,
ekonomi aktörlerini çevre dostu teknolojiler kullanması yönünde etkili bir
şekilde teşvik edebilir. Etkili sonuçlar almak açısından teşviklerin yanı sıra,
12

Güney Kore örneği için bkz. Amsden (1989) ve Chang (2008), Tayvan için bkz. Wade
(1990).
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fosil yakıt tüketimini azaltacak vergi ve ceza sistemi gibi bazı caydırıcı
yöntemlere başvurulabilir. Ayrıca ülkemizde çevre dostu teknolojileri
kullanmaya başlayan firmalara, çevrenin korunması yönünde katlandıkları
maliyetler için destek verilmesi ve rekabet dezavantajının giderilmesine
yönelik düzenlemeler yapılması önemlidir (Karaca, 2011: 187).
5. 3. Sürdürülebilir Binalara Yönelik Talebi Artırmaya Yönelik
Stratejiler
Türk İnşaat sektörü uluslararası düzeyde rekabet gösterecek güce
eriştiği halde Türkiye’de sürdürülebilir bina oldukça az sayıdadır. 2008 yılı
verilerine göre Türkiye, dünyanın en fazla yapı malzemesi ihraç eden 7.
ülkesi konumundadır. Türkiye’nin dünya inşaat sektörü içerisindeki payı
%3’tür. Dünyanın en büyük 225 uluslararası inşaat firması arasında 20 Türk
firması bulunmaktadır. Sektörün GSMH içindeki doğrudan payı %5 ve
dolaylı payı %30’dur. 400 sektörü/alt sektörü etkileyen, çalışan nüfusun
%6’sına yakının sektörde istihdam edildiği ve 6.500 üretici firmanın faaliyet
gösterdiği (Maç, 2007: 7; Doğu Marmara ABİGEM, 2012: 5) Türk inşaat
sektöründe sürdürülebilir bina yapımında potansiyellerin çok altında
kalındığı açıktır.
Tüm çevre dostu ürünlerde olduğu gibi sürdürülebilir binalar için de
üretici ve tüketici algılarının olumlu yönde değiştirilmesi gerekmektedir.
Sürdürülebilir bina maliyetlerinin olduğundan daha yüksek olduğu
şeklindeki yaygın algı düzeltilirse söz konusu binalar ülkemizde
yaygınlaşabilir ve sınırlılık arz eden kaynaklar daha etkin kullanılabilir.
Yatırımcılar ve ev sahipleri, yapıların çevresel ve sosyal etkileri hakkında
daha fazla bilgi sahibi oldukça sürdürülebilirlik kriterlerine sahip binaların
pazarlanabilirliği de artacaktır. Özellikle sürdürülebilir binaların kullanıcıya
sandıklarından çok daha düşük bir maliyetle klasik binalardan çok daha
yüksek konfor sunduğu bilgisinin aktarılabilmesi önemlidir.
Sürdürülebilir binalar, sadece piyasa mekanizması içinde ekonomik
açıdan ele alınabilecek bir tercih değildir. Başta sürdürülebilir kalkınma
olmak üzere ulusal ve küresel ölçekte pek çok stratejik yönelimin bir
parçasıdır. Türkiye’de yapı sektöründeki enerji kullanımı çevresel ve iktisadi
açıdan sürdürülebilir değildir. Yapıların hem çevreye duyarlı hem de
ekonomik olarak ülkeyi kayba uğratmayacak enerji etkin tasarlanması için
gereken teknolojilere bugün kolaylıkla ulaşılabilmektedir. Sürdürülebilir
binaların yaygınlaşmasının önündeki en önemli engel, ilk yatırım
maliyetinin klasik binalardakine göre biraz daha yüksek olmasıdır. Bu
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durumda hem kamu kesimi hem de ilgili özel sektör firmaları tarafından
uygulanabilecek talep artırıcı stratejiler bulunmaktadır.
Hem çevre dostu olduğu ve sosyal yarar sağladığı, hem de
makroekonomik açıdan olumlu etkilere sahip olduğu için sürdürülebilir bina
yapmak için gerçekleştirilen harcamalar için vergi iadesi uygulanabilir ve bu
tür binaların yapımında kullanılan bazı malzemeler sübvanse edilebilir.
Ayrıca, ilgili harcamalar için vergi indirimi uygulanabilir ve düşük faizli ve
orta vadede geri ödenmek üzere kredi sağlanabilir.
Özel sektör tarafından uygulanabilecek talep artırıcı anlamlı bir
strateji ise, enerji tasarrufu sağlayan uygulamaların ek maliyetlerinin
tüketiciye yansıtılmaması, bunun yerine tüketici ile yapılacak hukuki bir
sözleşme ile belli bir süre için bu sayede elde edilecek tasarrufa el
konulmasıdır. Böylece ek maliyet başta ödenmek zorunda olmadığından bu
tür yapılara yönelik talep hızlı bir şekilde artabilir.
5. 4. Sürdürülebilir Binalara Yönelik Kamu, Sivil Toplum ve Özel
Kesim Sinerjisinin Tesisi
Sürdürülebilir kalkınma açısından enerji verimliliği ve sürdürülebilir
binaların yaygınlaştırılmasına hizmet edebilecek kamu, sivil toplum ve özel
kesim sinerjisinin nasıl oluşturulabileceği, cevap bulunması büyük önem
taşıyan bir sorudur.
Son yıllardaki yaygın eğilim, sanayi kesiminin temsilcileri yanında
sendikaların, meslek örgütlerinin, sivil toplum kuruluşlarının ve yurttaşların
çevre politikası oluşturma ve uygulama aşamasına katılımlarının
sağlanmasıdır. Demokrasi düşüncesinin giderek önem kazandığı günümüz
dünyasında, yaşadığı çevreyi ilgilendiren konularda yurttaşın bilgi
edinmekle yetinmeyip, karar süreçlerine de katılabilmesi en demokratik
yurttaşlık haklarından sayılmaktadır.
Türkiye’de çevre kalitesinin artırılması kapsamında yürütülen
faaliyetlerde kamu, özel sektör, STK’lar, araştırma ve bilgi kurumları,
medya dâhil birçok kurumun rol alması gerekmektedir. Kamu kurumları
arasında eş güdüm, kamu ve özel sektör arasında iş paylaşımı, STK’ların
politikalara yön verme desteği, medyanın toplumsal uzlaşıyı ve kültürel
dönüşümü sağlamadaki görevi, bilgi kurumlarının yapılan tüm faaliyetlerin
bilimsel bir tabanda ilerlemesini temin etmesi gereklidir. Ülkemizde gerek
kamu, gerek özel sektör gerekse sivil toplum kuruluşları; verimliliğin
artırılması, yeni teknolojilerin ve yöntemlerin yaygınlaştırılması için işbirliği
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içinde hareket etmelidir. Sürdürülebilir kalkınmanın başarılabilmesi, kamu
kesiminin orkestra şefliği altında işbirliği ve senkronize olmayı
gerektirmektedir.
Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjiyi konutlardan ticari binalara
kadar her alanda yaygınlaştırmak ve yeşil binalarda kullanılacak stratejik
önem taşıyan girdilerin yerel imkânlarla üretilmesini sağlamak için yasal ve
kurumsal bir alt yapının tesis edilmesi anlamlıdır.13 Sürdürülebilir binalar
için kilit önem taşıyan girdilerin yerli olarak üretilmesi bir taraftan istihdam
artışı sağlarken diğer taraftan da cari işlemler dengesini olumlu yönde
etkiler. Ayrıca bu girdileri dünya pazarı için üretmeyi hedefleyecek bir
sanayi politikası uygulamak günümüzde uygulanabilecek ve hızlı
kalkınmaya hizmet edecek son derece anlamlı bir politika seçeneğidir.
Bu çerçevede devlet desteği ve özel kesim işbirliğiyle faaliyet
gösterecek teknoparklar ve kümelenmeler (clusters) yaşama geçirilebilir.
Bunun için gerekli ara eleman ve teknik personel gereksinimini hızlı bir
şekilde karşılamaya hizmet edecek örgün ve yaygın eğitimin yanı sıra
hizmet-içi eğitimin koordine edilmesi gerekir.
6. Sonuç
Türkiye, enerji gereksiniminin ezici ağırlığını, çevre ve insan sağlığı
üzerindeki olumsuz etkileri aşikâr olan fosil yakıtlardan karşılamaktadır.
Türkiye’nin fosil yakıtlarda ithalata bağımlılık oranı ise %90’ın üzerindedir.
Dolayısıyla Türkiye, giderek ağırlaşan çevre ve enerji arz güvenliği
sorunlarıyla karşı karşıyadır. Ayrıca, 2009 yılında Kyoto Protokolü’nü
imzalaması ile birlikte Türkiye, sera gazı salınımını azaltma yükümlülüğü
altına girmiştir. Bu yönde gerekli adımların atılmaması durumunda gelecekte
büyük maliyetlerin ortaya çıkması sürpriz olmayacaktır. Bu durumda
Türkiye’nin bir taraftan enerji tasarrufu yapması, diğer taraftan da enerji
üretiminde yenilenebilir enerjinin payını artırması gerekmektedir.
2010 yılı verilerine göre Dünya’daki enerjinin %45’i binalar
tarafından kullanılmaktadır. Şehirlerdeki hava kirliliğinin %23’ü, sera gazı
üretiminin %50’si, su kirliliğinin ve katı atığın %40’ı binaların sebep olduğu
çevresel sonuçlardır. Bu veriler çevre kirliliğinin azaltılması ve enerji
tasarrufu sağlanmasında binaların çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu
ortaya koymaktadır. İşte bu nedenle bu çalışma sürdürülebilir binalar
konusuna odaklanmıştır. Doğal kaynaklar üzerindeki tahrip edici etkileri çok
13

Bu konuda özellikle bkz Chang (2008) ve Erdoğdu (2015).
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düşük düzeyde olan sürdürülebilir binalar, yaşam kalitesini artıracak şekilde
doğa ile bütünleşen, daha az enerji tüketen ve daha az atığa yol açan
uygulamalardır. Sürdürülebilir binaların ilk yatırım maliyetleri geleneksel
binalara kıyasla biraz daha yüksektir. Bununla birlikte, söz konusu binalar
yapım aşamasından başlayarak bütün yaşam ömürleri boyunca hem enerji
hem de doğal kaynak kullanımında ciddi tasarruflar sağlamaktadır.
Binaların sürdürülebilir şekilde inşa edilmesi ya da bu amaçla tadil
edilmesi, çoğu kez sanıldığının aksine yüksek bir ekonomik maliyet
getirmemektedir. Bir bina yapılırken yaklaşık %2 civarında bir ekstra
maliyet ile çok ciddi enerji tasarrufu sağlanabilmekte ve bu kapsamda
yapılan bazı harcamalar üç yıldan bile daha kısa bir sürede kendisini amorti
edebilmekte ve söz konusu binalar yaşam ömrü boyunca tasarruf sağlamaya
devam etmektedirler. Dolayısıyla, sürdürülebilir binalar bir lüks değil,
özellikle orta ve uzun vade açısından getirisi çok yüksek bir yatırım olarak
değerlendirilebilir.
Doğaya yönelik tahribatın ve çevresel maliyetlerin çok büyük
boyutlara ulaştığı günümüzde devlet, doğa ve sürdürülebilirlik arasında
kurulması gereken çok hassas bir dengenin baş aktörü konumundadır. Kamu
otoritelerinin binalarda enerji tasarrufu sağlama, enerjiyi verimli kullanma ve
yenilenebilir enerji olanaklarından yararlanma olanaklarını artırmak
amacıyla uygulamaya koyabileceği pek çok politika tedbiri bulunmaktadır.
Hem konutların hem de ticari binaların sürdürülebilir hale getirilmesi, hem
de sürdürülebilir binalarda kullanılacak girdilerin yerel olanaklarla
üretilmesinin yaygınlaşabilmesi için devletin bir sanayi politikası
çerçevesinde firmalara çeşitli teşvikler sağlaması anlamlıdır. Önemli olan bu
teşviklerin seçici bir şekilde, performansa dayalı olarak ve geçici bir süre
için verilmesi, firmaları ürünlerinin kalitesini artırmaya zorlayacak şekilde
uygulanmasıdır. Burada üzerinde önemle durulması gereken bir diğer husus,
söz konusu üretimin sadece Türkiye değil, tüm dünya pazarı için
gerçekleştirilmesine olanak sağlayacak şekilde teşvik edilmesidir. Güney
Kore ve Tayvan deneyimleri başarılı sanayi politikası uygulamaları için
önemli örnekler teşkil etmektedir.
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ÇEVRE SORUNLARI İLE MÜCADELELERDE TÜRKİYE’DE
UYGULANAN ÇEVRE VERGİLERİNİN ETKİNLİĞİ:
ALAN ÇALIŞMASI
Arş. Gör. İnci AĞACAN*
Arş. Gör. Kadriye İZGİ ŞAHPAZ**
Prof. Dr. Naci Tolga SARUÇ***
Özet
Devletlerin en önemli gelir kaynağı olan vergiler mali ve sosyal amaçları
yanında günümüzde çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla da uygulanmaya
başlanmıştır. Bu çalışmada çevre vergilerinin etkinliğini, çevre vergilerine ve
çevreye karşı duyarlılığı tespit edilmek amacıyla anket çalışması yapılmıştır.
Çalışmanın sonucunda çevreye duyarlılığı yüksek olan katılımcıların vergileri çevre
kirliliğini önlemede etkili bir araç olarak gördükleri, çevre kirliliğine yol açan
ürünlerden daha fazla vergi alınması ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla daha
yüksek oranda vergi ödemeye razı oldukları fikrine olumlu baktıkları görülmüştür.
Buna rağmen katılımcılar toplanan çevre vergilerinin akıllıca kullanılmadığını ve
çevre vergisi gelirlerinin etkin kullanılması konusunda yerel idareye
güvenmediklerini belirtmişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Çevre Politikaları, Çevre Vergileri, Yerel Yönetimler,
Anket

Abstract
The taxes which are the most important income sources for the states are
started to apply to prevent environmental pollution besides its fiscal and social aims.
In this study, to determine susceptibility of the effects of environment taxes to
environment tax and to environment, the questionnaire has been done. To the end of
the study, it is seen that the participants take a bright view of the ideas that taxes are
an effective tool to prevent environmental taxes, more taxes should be taken from
the goods which create environmental pollution, and participants agree that they pay
tax at the higher incidence to prevent environmenatl pollution. Despite of this,
*
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participants states that the taxes which are collected are not used wisely and they do
not trust to local administrations in the subject of uasge of the environment tax
incomes.
Keywords: Environmental Policy, Environmental Taxes, Local Authorities,
Survey

Giriş
Sanayi devrimiyle birlikte bilim ve teknoloji alanlarında yaşanan
gelişmeler sonucunda insan-doğa dengesi insan lehine bozulmuş, bu ise
insana doğaya hükmetme imkânı vermiştir. Bunun sonucunda da çevrenin
doğal dengesi bozulmuştur. Doğal dengenin bozulması hızla toprak kaybı,
canlı türlerinin yok olması, hava, su toprak kirliliği gibi ulusal, asit
yağmurları, açlık, yoksulluk, radyoaktif kirlenme, iklim değişikliği, küresel
ısınma gibi küresel çevre sorunlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu
sorunların insan yaşamını tehdit eder boyutlara ulaşması ise devletlerin
çözüm önerileri aramalarını gerektirmiştir. Çevre sorunlarını asgariye
indirmek, daha temiz ve kaliteli bir çevrede yaşamak ve en azından gelecek
kuşaklara temiz bir çevre bırakabilmek adına hükümetlerin uyguladıkları
politika araçları vergiler, sübvansiyonlar ile düzenleme ve kontrollerdir.
Bunların içerisinde ise en fazla kullanılan politika vergi politikasıdır.
Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin çevre vergilerine karşı
duyarlılığı tespit edilmek istenmiştir. Bu doğrultuda, öncelikle çevre ve
çevre kirliliği tanımları, çevre kirliliğiyle mücadele politikaları ve
Türkiye’de uygulanan çevre vergilerinden kısaca bahsedilmiş ardından
Dumlupınar Üniversitesi maliye bölümü öğrencilerinden tesadüfî örnekleme
yöntemine göre seçilen 558 öğrenciye uygulanan anket sonuçları
değerlendirilmiştir.

1. Çevre ve Çevre Kirliliği
Canlı ve cansız varlıkların birlikte yer aldığı ve etkileşimde
bulundukları ortam çevre olarak adlandırılmaktadır. İnsanlık tarihi boyunca
insan doğal çevresinden yararlanmış ve kendi çıkarları doğrultusunda
çevresine şekil vermiştir. İnsan ve doğayı birbirinden bağımsız olarak
düşünmek yanlış çünkü insan hayatını devam ettirebilmesi için doğaya ve
doğada bulunan canlı-cansız varlıklara ihtiyaç duymaktadır. Avrupa
Komisyonu’nun çevre koruma programı hakkında 24 Mart 1972 tarihinde
Avrupa Konseyi’ne sunduğu bildiride çevre “yaşam çerçevesini, ortamı,
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insanlığın yasam koşullarını ve toplumu kendi karmaşık karşılıklı
etkileşimleri çerçevesinde şekillendiren unsurların bütünü olup doğal, sosyal
ve kültürel çevreyi kapsar” seklinde tanımlanmıştır (Budak, 2000: 29). Çevre
kavramı içinde yer alan unsurlar belli kurallara göre varlıklarını
sürdürmektedir. Bunların içinden insan çevreye uyum sürecini çoktan
tamamlamış ve çevreyi kendine göre değiştirmeye başlamıştır. Çevrenin
mükemmel uyumu insan tahribatları yüzünden zamanla bozulmaya
başlamıştır (Karacan, 2007:3). Günümüzde hala insanın doğa üzerinde
hâkimiyet kurma savaşımı sürmektedir. Bilimsel gelişmelerin de etkisiyle
güçlenen insan doğayı sınırsızca kullanmakta hatta sömürmektedir (Ertan ve
Keleş, 2002: 20).
2872 sayılı Çevre Kanununda çevre kirliliği “Çevrede meydana gelen
ve canlıların sağlığını, çevresel değerleri ve ekolojik dengeyi bozabilecek
her türlü olumsuz etki” olarak tanımlamaktadır. Bu olumsuz etkilerin
başında ise hava, su, toprak kirliliği gibi yerel sorunlar; küresel ısınma, ilkim
değişikliği, ozon tabakasının incelmesi gibi küresel sorunlar gelmektedir.
Çevrenin kendini yenileme kapasitesinin aşılması 20. yüzyılın ikinci
yarısından itibaren ulusal ve uluslararası önlemlerin alınması gerekliliğini
gündeme getirmiştir. Bu tehlikeli düzey bazı toplumlarda yıkımlara neden
olmuştur.1952 yılında kirli hava nedeniyle 4000 kişinin yaşamını yitirmesi
çevre sorunlarının tartışılmasını gündeme getirmiştir (Keleş ve Hamamcı,
1993:15). Doğanın kendini yenileyebilme yeteneğinin çevre sorunlarının
üstesinden gelememesi nedeniyle, bu sorunlar daha gözle görülür hale
gelmiştir. Çevre sorunları bir anda ortaya çıkmamakta, birikimli olarak
ilerlemektedir. 20. yüzyılın son dönemleri ilerlemeye sahne olmuştur
(Brown, 2008: 28). Çevre sorunlarının yaygınlık kazanmasının
nedenlerinden biri de ekonomik bunalımlara yol açmasıdır. Kaynakların
kıtlığı, enerji kaynaklarının sınırlılığı, dünya besin maddelerinin üretiminin
adaletsiz bölüşümü belli bölgelerde kıtlığa neden olmaktadır. 1970 yılında
Roma Kulübü için MIT tarafından Büyümenin Sınırları (Limits of Growth)
adı altında yayınlanan çalışma çevre kirliliğini uluslararası kamuoyunun
gündemine taşımıştır (Keleş ve Hamamcı, 1993: 16-17).

2. Çevre Kirliliğiyle Mücadele Politikaları
Çevre kirliliğinin bireysel sınırdan ulusal sınıra ve uluslararası sınıra
yayılmasıyla kamusal bir özellik kazanması sonucunda çözüm güçleşmekte
ve zorlaşmaktadır. Çevresel dışsallıklar olarak adlandırılan kirlilik yalnızca
komşularla sınırlı kalmamakta ve zamanla kentin bir alt bölgesini, kentin
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bütününü ülkenin bir bölümünü, ülkenin bütününü ve hatta öteki ülkeleri
dahi etkileyen bir görünüm kazanabilmektedir. Bu nedenle, dışsal
ekonomilerin genellikle çevresel değerler, kamu sağlığı ve eko sistemler
üzerinde yarattığı olumsuzlukların içselleştirilmesi ve olumsuzluğa ve zarara
yol açan bu etkilerin ortadan kaldırılması önem arz etmektedir (Aras,
11.09.2014). Çevre kirliliğiyle mücadele politikaları arasında en çok gündem
de olan vergi politikası, çevresel sübvansiyonlar ve düzenleme ve
standartlardır.
Vergi Politikası, kirliliğin önlenmesi ve çevre koruma politikalarının
uygulanması bakımından en etkin ve verimli politikadır. Çevresel
dışsallıkların içselleştirilmesi amacıyla çevre vergilerinin bir araç olarak
kullanılması fikrini ilk olarak ortaya atan 1918 yılında A.C. Pigou olmuştur.
Pigou’ya göre çevreye zararlı her bir üretim başına marjinal zarara eşit
miktarda vergi alınmalıdır. Burada asıl amaç kirleticilerin çevreye yüklediği
maliyeti dikkate alarak, masrafların karşılanmasını sağlamaktır (Kayaer,
2013: 131). Ancak gelişmiş ülkelerde çevre vergileri negatif dışsallıkların
içselleştirilmesi ve gelir sağlama amacı yanında emek üzerindeki vergi
yükünün düşürülmesi amacıyla da kullanılmaktadır. Bu ülkelerden bazıları
İsveç, Norveç, Danimarka, Hollanda, Almanya ve İngiltere’dir
(Çelikkaya,2011:101). Çevre kirliliğinin azaltılmasının yanında emek
üzerindeki vergi yükünün azaltılması durumu literatürde ‘çifte yarar
sağlama’ olarak adlandırılmaktadır.
Çevre vergilerinin ne üzerinden alınacağı önemli bir sorundur.
Çevresel dışsallıkların içselleştirilmesi için dört yöntemden bahsedilebilir
(Özsabuncuoğlu ve Uğur, 2005: 253) ;
 Kirletici madde (duman, kül, katı atık vs.) miktarı esas alınarak
yapılan vergilendirme,
 Kirlilikten zarar gören tarafa sübvansiyon sağlama,
 Kirlilik yaratan girdi(kömür, sıvı yakıtlar vs.) miktarına göre
vergilendirme,
 Üretimi sırasında kirliliğe sebep olan ürün miktarına göre
vergilendirme.
Negatif dışsallıkların içselleştirilmesi için önerilen vergilerin yanı sıra
pozitif dışsallıkların teşvik edilmesi için de sübvansiyon politikası
önerilmektedir. Sübvansiyon, kirleticilerin bir takım önlemler alarak geri
ödeme koşulu olmayan mali yardımlardan faydalanmasıdır (Budak, 2000:
62). Vergi, kullanılan faktör veya malın miktarını azaltırken aksine
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sübvansiyon malın üretilen/tüketilen miktarını veya faktörün kullanılan
miktarını artırmayı amaçlamaktadır (Nath, 1981: 44). Üretici açısından
sübvansiyonun teşvik edici yapısı vergilerin caydırıcı özelliğiyle
benzemektedir. Her iki durumda da üretici yarattığı dışsallığın her bir birimi
için finansal kayba maruz kalacaktır ve kaybın önlenmesi için negatif
dışsallığı azaltmanın yollarını arayacaktır (Fındık, 2007: 46). Kirlenmeyi
azaltmanın marjinal sosyal faydası ile firmanın marjinal özel faydası
arasındaki fark kadar uygulanan bir sübvansiyon, üretimde etkin düzeye
ulaşılmasını sağlayabilir (Stiglitz, 1994: 275). Sübvansiyonlar kaynak
dağılımında etkinlik sağlama aracı olarak değerlendirildiğinde etkinlik
vergilerinden farksızdırlar. Ancak sübvansiyonlar uzun dönemde çıktı
düzeyini artırarak kirlenmeyi arttırabilecekleri düşüncesiyle etkinlik
vergilerine kıyasla daha az tercih edilmektedirler (Ertürk,2011:298).
Çevre sorunlarını önlemede kullanılan bir diğer araç ise standartlar ve
düzenleme politikasıdır. Bu politika ile amaç kirlilik yayan faaliyetin
sınırlandırması, standartlar ya da yasaklar getirmektir. Bu yetki kamuya
aittir. Çevresel standartları oluşturulduktan sonra hava, su, toprak ya da diğer
ürünler içerisindeki atık veya diğer kirletici maddelerin izin verilebilir
miktarı tespit edilerek standartlar oluşturulmaktadır. Çevresel standartların
başlıcaları; ortam- çevresel kalite standardı, sıvı atık-emisyon standardı,
teknoloji standardı, performans standardı ve ürün standartlarıdır (Kovancılar,
1999:338). Bunlara ek olarak endüstriye yeni girecek olan firmalara birtakım
çevresel önlemlerin zorunlu tutulması, mevcut firmalara atık arıtma ve
emisyon bacalarına filtre uygulanması konusunda zorunluluklar getirilmesi,
enerji üretiminde ve tüketiminde birtakım standartlar uygulanması, çevre
kirliliğine yol açan bazı faaliyetlerin yasaklanması, kirliliği yayan faaliyeti
gerçekleştiren kişi ya da kurumlara çevre dostu teknolojiyi benimsemeleri ve
çevreyi kirletmeyecek önlemlerin alınması da çevresel standartlar ve
yasaklar arasında sayılabilir (Yüksel, 2013:183; Dağdemir, 2003: 187).

3. Türkiye’de Uygulanan Çevre Vergileri
1972 yılında Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı sonrasında ortaya
çıkan çevre hassasiyetleri Türkiye’de ilk olarak 1973-1977 dönemini
kapsayan Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı içerisinde yer almıştır (Civelek,
2006: 9). Beşinci kalkınma planına kadar olan dönemde çevreye ilişkin
düzenlemelerde çevre kirliliğinin azaltılması hususuna yer verilmiş, daha
sonraları ise kaynak kullanımında etkinliğin sağlanması ve gelecek kuşaklara
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kaliteli ve sağlıklı çevre bırakma konuları üzerinde durulmuştur (Budak,
2000: 423-437).
Belediye Gelirleri Yasasının mükerrer 44. maddesinde yer alan Çevre
Temizlik Vergisi çevreyle ilintili olan ilk vergidir (Değirmendereli,
2003:120). Çevre Temizlik vergisi dışında çeşitli vergiler de çevresel bir
amaçla ilişkilendirilebilir. Bunlardan bazıları Motorlu Taşıtlar Vergisi, Özel
Tüketim Vergisi, Katı Atık Vergisi, Yol Geçiş Ücreti Vergileri, Harçlardır.
Çevre Temizlik Vergisi konutlarda su tüketim miktarı esas alınarak
işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalarda ise kanunda belirtilen tarifeye
göre hesaplanmaktadır (GİB,10.11.2014). Çevre temizlik vergisinin
mükellefi, binaları kullanandır ve mükellefiyet binanın kullanımı ile
başlamaktadır. Vergisinin temeli “kullanan öder” prensibine dayanmaktadır
(Şenyüz vd., 2013: 340). Türkiye’de kirlilikle mücadele ve çevrenin
korunmasına yönelik alınan tek vergi çevre temizlik vergisi olmasına rağmen
alınan verginin bu amaca hizmet ettiği söylenemez (Değirmendereli, 2003:
119-120). “Çöp vergisi” olarak da tanımlanan çevre temizlik vergisi yerel
yönetim kuruluşlarına gelir sağlamaktadır (Akdoğan, 2013: 617).
Motorlu Taşıtlar Vergisinde vergi aracın silindir hacmi ve yaşına göre
hesaplanmaktadır. Ulaşım araçları çevre kirliliğinde büyük yer tutmaktadır.
Bu durum araçların fazlalığından ziyade eskimiş motor yapıları ile yanma
sistemlerindeki yıpranmadan dolayı yanmanın tam gerçekleşememesi
yüzünden egzoz gazlarının daha fazla kirletici yaymasından
kaynaklanmaktadır (Engin, 1989:82-87). Türkiye’de CO2 emisyonun %18’i
ulaştırma sektöründen kaynaklanmaktadır (OECD, 2008:64). Türkiye’de
MTV’nin motor silindir hacmine göre alınması aracın yaydığı emisyon
miktarını dikkate almadığını göstermektedir. Mevcut sistemle servet
vergilendirilmektedir. Oysa birçok AB üyesi ülkede vergi karbondioksit
gazını azaltmak için bir araç olarak kullanılmaktadır (Karadeniz, 2011:1).
Yaş kriteri açısından değerlendirildiğinde araç yaşının büyümesi ile
ödenecek verginin azalıyor olması söz konusu çevresel amaçlar açısından bir
tezatlık oluşturmaktadır. Çünkü yeni araçlar teknolojileri nedeniyle daha az
yakıt tüketmekte ve çevreye daha az zarar vermektedirler (Üstün, 2012:
173).
Petrol ürünleri ve motorlu taşıtlar üzerinden alınan ÖTV, özel
taşıtların daha az kullanılmasına ve bu ürünlerin tüketiminin azalmasına
neden olmaktadır. Ayrıca taşıt iktisabında motor silindir hacmine göre
değişen oranlarda vergi alınması küçük araçları teşvik ederek çevrenin
korunmasına dolaylı yoldan hizmet etmektedir (Jamali, 2007:330). ÖTV
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düzenlemesindeki değişikliklerle hurda araçların yerine yeni araç satın
alımlarında ÖTV indirimi getirildiğinde, ilgili piyasanın canlandığı,
piyasadan hurda araçların toplanarak çevreye zararlarının önlendiği
görülmüştür. Dolayısıyla da hurda araçlar yerine yeni nesil araçların trafiğe
girmesinin çevre açısından yararlı sonuçlar doğuracağı kaçınılmazdır (Bilgin
ve Orkunoğlu, 2010: 92).
Katı atık vergisinde amaç geri dönüşüm yoluyla çevresel atığı
azaltmaktır. Bu vergi ile atıkların bulunduğu bölgelerde oluşan metan gazı
emisyonu, yeryüzüne yayılan kirlilik, koku ve kötü görüntüler ile çöplerin
yanmasından kaynaklanan toksit kirlenmelerin azalacağı düşünülmektedir
(Çelikkaya,2011:106). Ancak katı atık oluşumuna uygulanan harçlar
belediyeler tarafından temel olarak belediye atık toplama ve imha
maliyetlerinin karşılanması amacıyla tahsil edilmekte ve ticari ve sanayi
kaynaklar, tesisin türüne ve boyutuna göre sabit bir yıllık harç öderken,
konutların ise su faturası ile birlikte sabit bir götürü bedel ödediği
görülmektedir. Ayrıca sanayi tesislerinin, okul ve benzeri tesislerle
karşılaştırıldığında daha düşük oranlarla harçlar ödemesi nedeniyle tarife
yapısının, atık azaltımını teşvik edecek şekilde yeniden düzenlenmesi
gerektiği öngörülmektedir (ÇOB, 2008: 167).
Ülkemizde çevre kirliliğini ve çevresel zararları önlemek amaçlı bir
yol geçiş ücreti uygulaması söz konusu değildir. Karayolları Genel
Müdürlüğünün Sorumluluğu Altında Bulunan Otoyollar ile Erişme
Kontrolünün Uygulandığı Karayollarında Geçiş Ücretlerinin Belirlenmesi ve
Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğe göre, idarenin sorumluluğu altındaki
köprüler, tüneller ve karayollarından yol geçiş ücreti alınmaktadır.
Ülkemizde 492 sayılı Harçlar Yasası’na ek olan 8 sayılı listede
İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları başlığı altında avcılık
belgeleri, silah bulundurma ve taşıma vesikaları harca tabi tutulmuştur. Bu
uygulamaların yaban hayatı kotuma dışında çevreyi koruma amacı taşıdığı
söylenemez (Jamali, 2007: 331).

4. Çevre Vergilerine İlişkin Bazı Ampirik Çalışmalar
Agrawal, Dill ve Nixon (2010) Green Transportation Taxes and Fees:
A Survey of Public Preferences in California adlı çalışmada Kalifornia’da
yaşayan halkın yeşil taşımacılık vergilerini1 destekleyip desteklemedikleri
1

Çevre vergileri literatürde yeşil vergiler, ekolojik vergiler gibi değişik isimlerle
adlandırılmaktadır.
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telefonla anket yöntemiyle araştırılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre
Kalifornia’daki halkın çoğunluğu yeşil vergilere olumlu baktıkları
görülmüştür (Agrawal vd., 2010: 189).
Green Fiscal Commission tarafından (2007) yılında yapılan Public
Attitudes to Environmental Taxation adlı çalışmada çevre vergilerine karşı
halkın tutumu araştırılmıştır. Araştırma sonucuna göre cevaplayıcıların
%51’i yeşil vergileri kabul ederken %32’si karşı çıkmaktadır (Green Fiscal
Comission, 2007:3).
Ekins vd.(2002) tarafından yapılan Next Steps for Energy Taxation: A
Survey of Business Views adlı çalışmada iklim değişikliğine neden olan
karbon emisyonunun azaltımında enerji vergilerinin ekonomik araç olarak
kullanımı konusunda iş adamlarının görüşleri hakkında bilgi almak ve enerji
vergilerinin firma stratejileri ve karar mekanizması üzerindeki etkisi
araştırılmıştır. Araştırma sonucuna göre karbon emisyonunun azaltılmasında
ekonomik araçların kullanılması fikri büyük oranda destek görmüştür (Ekins
vd., 2002:15).
Guardıan/ ICM tarafından 2006 yılında Britanya’da yaşayan 18 yaş
üstü 1200 kişiye telefonla anket yöntemiyle iklim değişikliğiyle mücadelede
yeşil vergilerin kullanılmasına yönelik sorular yöneltilmiştir. Ankete
katılanların çoğu çevreye zarar veren mal ve hizmetlerin üzerine vergi
konulmasına olumlu bakmaktadır. Çevreye zarar veren davranışların
önlenmesi amacıyla yeşil vergilere destek verenlerin oranı %63 iken vergi
yoluyla fiyat artışını reddedenlerin oranı ise %34’tür (Adam ve Wintour,
2006).
Environmental Energy Enstitue tarafından 2012-2013 yılında yapılan
Polling the American Public on Climate Change adlı araştırmada Amerikan
vatandaşları iklim değişikliğiyle mücadelede temiz ve yenilenebilir enerjiyi
yüksek oranda destelerken yeşil vergilere desteğin zayıf kaldığı sonucuna
varılmıştır (Environmental Energy Enstitue, 2013).

5. Çevre Duyarlılığı ile Çevre Vergisi İlişkisi
Çevre sorunlarıyla mücadelede çevresel dışsallıkların önlenmesi
amacına yönelik kamusal müdahalelerden biri çevre vergileridir. Çevre
vergileriyle olumsuz dışsallık yaratan üretim ve tüketim faaliyetlerinin
sınırlandırılarak dışsallığın içselleştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaca
ulaşabilmek için bireylerin çevre duyarlılığı ile çevre vergileri arasında
kurdukları ilişkinin tespit edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle bu çalışmada
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birinci sınıftan itibaren vergiyle ilgili birçok ders gören Kütahya Dumlupınar
Üniversitesi Maliye bölümü öğrencilerine çevre kirliliğinin önlenmesinde
vergilerin bir araç olarak kullanılmasına ilişkin görüşlerini ölçmek için anket
uygulanmıştır. 2013-2014 yılında öğretim gören Dumlupınar Üniversitesi
Maliye Bölümü 1., 2., 3., ve 4. sınıfta okuyan toplamda 558 öğrenci
çalışmanın araştırma gurubunu oluşturmaktadır.
Çalışmamızda çevre duyarlılığı ile çevre vergileri arasındaki ilişkiyi
değerlendirmek için 558 üniversite öğrencisinin yanıtladığı 9 ifadenin
güvenirliliği
Cronbach
Alpha
Katsayısı
yöntemi
kullanılarak
değerlendirilmiş ve ankete katılan üniversite öğrencilerinin çevre duyarlılık
skoru oluşturulmuştur (Tablo 1).
Tablo 1’de görüldüğü gibi alfa katsayısı 0.814 olduğu için ölçek
güvenilirdir ve tüm soruların soru-bütün katsayısı 0.3’ten büyük olduğu için
hiçbir sorunun anketten çıkarılmasına gerek yoktur.
Tablo 1. Güvenirlilik Analizi: Cronbach Alfa Katsayısı
Soru
Soru-Bütün
Silindiğinde
Korelasyonlar
Alfa
ı
Katsayısı
Çevrenin korunması için daha pahalı olsa bile çevre
dostu ürünler satın alınmalıdır(Örneğin enerji
tasarruflu ampuller, çevre dostu poşetler vs.)
Çevre koruma amaçlı kurulmuş vakıf, dernek gibi
kuruluşlara parasal katkı sağlanmalıdır.
Çevreye zarar veren, eş, dost akraba ve
arkadaşlarımız uyarılmalıdır.
Karbondioksit salınımına neden olan kömür gibi
enerji yakıtları yerine çevreyi daha az kirleten enerji
kayaklarını(doğalgaz) kullanırım.
Vatandaşların katı-sıvı vb. atıklarını doğrudan
çevreye bırakmaları yanlış bir davranıştır.
Çevreyi kirleten birini görsem ayıplarım
Çevre kirliliğini önlemeye yönelik kamu spotu
oluşturulmalıdır.
Çevre eğitimi okullarda ders olarak gösterilmelidir.
Görsel ve işitsel yayınlarda çevre bilinci
oluşturulmalıdır.
Güvenirlilik Alfa Katsayısı= 0,814

0.533

0.793

0.408

0.809

0.587

0.790

0.450

0.803

0.506

0.796

0.488

0.799

0.578

0.787

0.493

0.799

0.612

0.783
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Tablo 2’de ise 5’li Likert ölçeği ile hazırlanmış 9 sorudan
oluşturulmuş endekse göre, ankete katılan üniversite öğrencilerinin çevre
duyarlılık skoru 4,2666 bulunmuştur. Bu skor Likert ölçeğine göre
oluşturulmuş sorulardan elde edildiği için 3 orta değer olarak kabul
edilmekte ve ortalama 5’e (Tamamen Katılıyorum) yaklaştıkça çevre
duyarlılığı yüksek, 1’e (Tamamen Katılmıyorum) yaklaştıkça çevre
duyarlılığı düşük olarak yorumlanmaktadır. Buna göre, ankete katılan
üniversite öğrencilerinin çevre duyarlılık skoru (4,2666) yüksektir.
Tablo 2. Ankete Katılan Üniversite Öğrencilerinin Çevre
Duyarlılık Skoru
Minimum Maksimum Ortalama
Çevre
Skoru

Duyarlılık

1,00

5,00

4,2666

Standart
Sapma
,60699

Çevre duyarlılığı ile çevre vergileri arasındaki ilişkinin tespitinde
kullanılacak çevre duyarlılığı skoru bağımlı değişken ile analiz yapmadan
önce Parametrik testler mi parametrik olmayan testler mi uygulanacağına
karar vermek için Tablo 3’te yer alan Kolmogorov-Smirnov testi yapılmıştır.
Kolmogorov-Smirnov testi (Tablo 3) çevre duyarlılığı skorunun normal
dağılmadığını göstermektedir. Bu nedenle çevre duyarlılığı skoru ile
yapılacak analizlerde parametrik olmayan testlerden Kruskal-Wallis testi
analizlerimizde kullanılmıştır.
Tablo 3. Çevre Duyarlılığı Skoru için Normal Dağılım Testi
Kolmogorov-Smirnov
Çevre Duyarlılık Skoru

z

Anlamlılık Seviyesi

2.679

,000

Ankete katılan öğrencilerin çevre olan duyarlılıklarının çevre
vergilerine bakış açıları üzerinde etkili olup olmadığını araştırdığımız
çalışmamızda öğrencilere yönelttiğimiz ifadelere verilen cevaplar Tablo 4’te
yer almaktadır. Tablo 4’e göre ankete katılan öğrencilerin %41,4’ü vergilerin
çevre kirliliğini önlemede en etkili araç olduğunu belirtirken %30,3’ü bu
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fikre katılmadığını ve %28,5 gibi bir çoğunlukta vergilerin çevre kirliliğini
önlemede etkisi konusunda kararsız olduğunu belirtmiştir. Katılımcıların %
79’u hava kirliliğine neden olan fabrikalar daha fazla vergilendirilmeli,
%79,8’i çevre kirliliğine yol açan ürünlerden daha fazla vergi alınmalı,
%63’ü çevre kirliliğine neden olan yakıtlar (benzin, kömür vs) yüksek
oranda vergilendirilmeli ifadelerine katıldıkları görülmüştür. Bunun yanı sıra
katılımcıların %55,7’si çevre vergilerinin kullanıma alanı arttıkça
karbondioksit(CO2) emisyonunun azalacağını düşündükleri ve katılımcıların
yarısından çoğunun (%66,2’sinin) çevre vergileri sayesinde daha temiz ve
kaliteli bir ortamda yaşayacağını düşündükleri görülmüştür. Bu ifadelere
verilen cevaplara göre katılımcıların vergilerin çevre kirliliği ile mücadelede
etkili bir araç olduğunu, çevreyi kirliliğine neden olan faktörlerin daha fazla
vergilendirilerek çevre sorunlarının önlenebileceği fikrine katıldıkları
görülmektedir. Buna rağmen katılımcıların “Çevre kirliliğini önlemek
amacıyla daha yüksek oranda vergi ödemeye razı olurum” ifadesine ise
sadece %15’inin tamamen katıldığı, %29,5’inin ise kararsız olduğunu
belirttiği görülmektedir. Katılımcıların çevre kirliliğini önlemek konusunda
vergileri etkin bulmalarına rağmen daha yüksek oranlarda vergi ödemeye
istekli olmamalarının nedeninin “Çevre vergisi gelirleri akıllıca kullanılıyor”
ifadesine katılmamalarından (%542,5) ve “Çevre vergisi gelirlerinin akıllıca
kullanılması konusunda yerel idareye güveniyorum” ifadesine de
%38,7’sinin katılmamasından, %32,7’sinin de kararsız kalmalarından
kaynaklandığını söyleyebiliriz.

Toplam

Tamamen
Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Tamamen
Katılmıyorum

Tablo 4. Çevre ve Vergi Bilincine İlişkin İfadeler

Vergiler
çevre
kirliliğini
11.9% 18.4% 28.5% 24.9% 16.4% 100.0%
önlemede en etkili araçlardır.
Hava kirliliğine neden olan
fabrikalar
daha
fazla 7.0% 6.3% 7.7% 23.5% 55.5% 100.0%
vergilendirilmelidir.
Su faturası içerisinde hesaplanan
çevre temizlik vergisi etkin bir 12.7% 25.2% 23.7% 24.5% 13.9% 100.0%
çevre koruma aracıdır.
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Çevre kirliliğine yol açan
ürünlerden daha fazla vergi
alınmalıdır.
Su faturası içerisinde hesaplanan
çevre temizlik vergisi çevre
koruma
amacına
hizmet
etmemektedir.
Çevre kirliliğine neden olan
yakıtlar (benzin, kömür vs)
yüksek
oranda
vergilendirilmelidir.
Çevre vergisi gelirleri akıllıca
kullanılıyor.
Çevre vergisi gelirlerinin akıllıca
kullanılması konusunda yerel
idareye güveniyorum.
Çevre
kirliliğini
önlemek
amacıyla daha yüksek oranda
vergi ödemeye razı olurum.
Çevre vergilerinin kullanıma alanı
arttıkça
karbondioksit(CO2)
emisyonunun
azalacağını
düşünüyorum.
Kurşunlu benzin daha fazla çevre
kirliliğine
yol
açtığından
kurşunsuz benzine göre daha
yüksek
oranda
vergilendirilmelidir.
Çevre dostu ürünlerden daha az
vergi alınmalıdır.
Çevreyi daha az kirleten LPG’li
araçlar daha düşük oranda
vergilendirilmelidir.
Çevre vergileri sayesinde daha
temiz ve kaliteli bir ortamda
yaşayacağımı düşünüyorum.

3.3%

7.5%

9.5% 35.8% 44.0% 100.0%

6.2% 10.1% 29.9% 27.8% 26.0% 100.0%

6.4%

9.5% 21.1% 28.2% 34.8% 100.0%

16.3% 26.2% 33.5% 15.8% 8.2% 100.0%
17.3% 21.4% 32.7% 20.4% 8.2% 100.0%

13.2% 15.2% 29.5% 27.0% 15.0% 100.0%

5.1%

8.5% 30.7% 36.8% 18.9% 100.0%

4.4% 10.7% 26.0% 31.9% 27.0% 100.0%

2.5%

7.1% 11.1% 33.6% 45.6% 100.0%

2.9%

7.6% 15.9% 34.8% 38.9% 100.0%

4.7% 10.8% 18.3% 29.6% 36.6% 100.0%
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Tablo 5. Çevre Duyarlılık Skoruna göre Çevre Vergileri için KruskalWallis Test Sonuçları

Çevre Duyarlılık Skoru

Vergiler
çevre
kirliliğini
önlemede en etkili araçlardır.
Hava kirliliğine neden olan
fabrikalar
daha
fazla
vergilendirilmelidir.
Çevre kirliliğine yol açan
ürünlerden daha fazla vergi
alınmalıdır.
Çevre kirliliğine neden olan
yakıtlar (benzin, kömür vs)
yüksek
oranda
vergilendirilmelidir.
Çevre
kirliliğini
önlemek
amacıyla daha yüksek oranda
vergi ödemeye razı olurum.
Çevre dostu ürünlerden daha az
vergi alınmalıdır.
Çevre vergileri sayesinde daha
temiz ve kaliteli bir ortamda
yaşayacağımı düşünüyorum.
Çevre vergisi gelirleri akıllıca
kullanılıyor.
Çevre
vergisi
gelirlerinin
akıllıca kullanılması konusunda
yerel idareye güveniyorum.

Geçerlilik
Aralığı

Test
İstatistikl
eri
Chi-Square

Tamamen
Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Tamamen
Katılmıyorum

Sıralamaların Ortalaması

255. 255. 258. 272. 359. 28.9 .00
38
93
78
24
10
65
0
248. 209. 212. 206. 329. 73.4 .00
20
30
79
25
84
87
0
234. 215. 202. 220. 348. 92.9 .00
21
90
06
35
04
96
0
226. 227. 241. 216. 364. 96.3 .00
89
58
09
31
95
19
0
294. 229. 260. 275. 337. 21.9 .00
49
95
73
47
27
21
0
225. 201. 209. 227. 339. 78.6 .00
00
45
24
93
71
40
0
251. 218. 242. 238. 350. 65.8 .00
17
20
30
10
29
48
0
288. 261. 258. 213. 328. 19.1 .00
09
59
93
71
00
46
1
288. 276. 269. 254. 302. 4.11 .39
91
38
40
74
13
9
0

Çevre duyarlılık skoru ile çevre vergileri arasındaki ilişki ise Tablo
5’te yer alan Kruskal-Wallis testi ile analiz edilmiştir. Kruskal-Wallis testine
göre, Tablo 5’te yer alan ifadelerden “Çevre vergisi gelirlerinin akıllıca
kullanılması konusunda yerel idareye güveniyorum” ifadesi ile çevre
duyarlılık skoru arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı
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görülmüştür. Tablo incelendiğinde ise diğer ifadeler ile çevre duyarlılık
skoru arasında yüzde bir seviyede istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık
olduğu görülmektedir. Buna göre çevre vergileri konusunda olumlu
düşünceleri olan katılımcıların en yüksek çevre duyarlılık skoruna sahip
kişiler oldukları görülmektedir.
Sonuç
20. yüzyıldan itibaren çevre sorunları devletlerin gündemindedir.
Çevre kirliliğine rağmen ekonomik büyüme ve sanayileşme çabaları çevre
sorunlarının zamanla birikerek artmasına ve doğal çevrenin kendini
yenileme kapasitesini aşmasına neden olmuştur. Kaynakların bilinçsizce
tüketilmesi gelecek kuşaklar için risk oluştururken bugünde yaşayan insanlar
için de çevre sorunları ekonomik ve sosyal boyutlarıyla risk oluşturmaktadır.
Çünkü çevre problemleri günümüzde canlı ve cansız yaşamı tehdit eder
boyutlara ulaşmıştır. Bunu önlemeye yönelik ulusal ve uluslararası
politikalar geliştirilmektedir. Bu politikaların başında ise çevre vergileri
gelmektedir. Gelişmiş ülkelerde doğrudan çevre kirliliğin azaltılması
amacına yönelik uygulama alanı bulan çevre vergileri ülkemizde daha çok
devlete ve yerel idarelere gelir sağmamaya yönelik olarak düzenlenmiştir.
Çevre sorunlarıyla mücadelede üniversite öğrencilerinin çevreye olan
duyarlılıkları ile çevre vergisi bilinçlerini ölçtüğümüz anket çalışması
sonuçlarına göre ankete katılan üniversite öğrencilerinin çevre duyarlılık
skoru (4,2666) yüksek olarak bulunmuştur. Çevreye duyarlı olan öğrenciler
çevre vergilerinin çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla kullanılmasına
yönelik sorulara olumlu cevap vermişlerdir. Öğrenciler çevre vergileri
kullanımıyla çevre problemlerinin azalacağını ve daha temiz ve kaliteli bir
çevrede yaşayacaklarını düşünmektedirler. Ancak vergilerin finansmanına
katılma konusunda gönüllü uyum sağlamayacaklarını ifade etmişlerdir. Bunu
nedeni de yerel idareler tarafından toplanan vergilerin çevre kirliliğini
önleme amacına yönelik olarak kullanılmadığını düşünmeleridir.
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ÇEVRE VERGİLERİNİN TEKNOLOJİK İNOVASYON
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE’DEKİ DURUMUN
DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖNERİLER
Doç. Dr. Birol KARAKURT1
Yrd. Doç. Dr. Suat Hayri ŞENTÜRK2
Arş. Gör. Mehmet ELA3
Özet
Teknolojik değişimin önemli bir öğesi olan inovasyonun, çevre kirliliğini
azaltmadaki başarısı özellikle son dönemlerde politikacı ve ekonomistlerin
ilgilerinin bu alana yönelmesine neden olmuştur. Çevre kirliliğini azaltmaya yönelik
inovasyon süreci, firmaların içsel dinamikleri yanında kamunun çevre
politikalarından da önemli ölçüde etkilenmektedir. Kamu politikalarının, inovasyonu
teşvik amacıyla kullandığı kumanda ve kontrol yöntemleri ile piyasa temelli
yöntemlerin inovasyona etkisi, söz konusu yöntemlerin inovasyonu teşvik etmede ne
derece etkili olduğu sorularını da beraberinde getirmiştir. Bu sorulardan yola çıkan
birçok çalışmada piyasa temelli yöntemlerin temel bileşeninden birisi olan çevre
vergilerinin inovasyonu pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.
Çevre vergilerinin inovasyonu pozitif yönde etkilediği önermesinden
hareketle oluşturulan çalışmamızda, öncelikle Türkiye için çevre vergilerinin
inovasyona etkisi araştırılmış, daha sonra ise gelişmiş ve gelişmekte olan bazı
ülkelerle karşılaştırmalar yapılmıştır. Diğer ülkelere nazaran Türkiye’de çevre
vergilerinin yükünün yüksek olmasına karşın, inovasyon üzerinde diğer ülkeler
kadar etkili olmadığı orta çıkmıştır. Söz konusu sonuç Türkiye’de çevreye yönelik
inovasyonun arttırılması gereğini ortaya koymuştur. Bu çerçevede inovasyonun
geliştirilmesinde gelişmiş ülkelerdeki gibi çevre vergilerinden yararlanılabilir mi
sorusunun cevabının araştırıldığı bu çalışmanın amacı, Türkiye’de çevresel
inovasyonu geliştirmek için çevre vergilerinin kullanılabilirliğini ve etkisini
değerlendirmektir.
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Abstract

The success of the innovation which is the important component of
technological change, on abating the environmental pollution has attracted
politician’s and economists’ attention recently. Innovation process, aiming to abate
the environmental pollution can be affected from firms’ internal dynamics and even
public environmental policy more. The effect of command and control or marketbased methods which public policy use to abate pollution, on the increase of
innovation calls into question these methods’ effectiveness on inducing the
technological innovation. Starting from this point of view, a lot of studies found that
environmental taxes which are the main component of market based political
instrument, affect innovation positively.
From the points of view that environmental taxes positively affect
innovation, we examine the innovation effects of environmental taxes in Turkey and
compare the situation of Turkey for environmental taxes with some developed and
developing countries. Though, as compared with other developed and developing
countries, in Turkey the burden of environmental taxes is substantially high, the
effect of these environmental taxes on innovation is low, relatively. This view makes
it imperative to increase the environmental innovation in Turkey. In this paper, we
examine the question of how we should conduct the environmental tax to induce
innovation in Turkey, as it makes in other countries. This study’s aimed to evaluate
the employability and effects of the environmental taxes on innovation.

Giriş
Küresel ekonomi birkaç krize rağmen son 50 yılda olağanüstü
büyümüştür. Ortalama yaşam standartları tüm dünyada yükselmiştir. Bu
durum üretim ve tüketim kalıplarında ciddi değişime neden olmuş ve daha
fazla insan temel ihtiyaçlarını karşılar olmuştur. İnsanların yaşam
kalitesindeki iyileşmenin devam ettirilebilmesi için bazı güçlüklerin
üstesinden gelinmesi gerekmektedir. Varlıklı (refah içindeki) yaşam tarzının
çevresel etkileri göz ardı edilemez. Emisyon artışları, ozon tabakasının
incelmesi, su kaynaklarının kirlenmesi ve sera gazı salınımı gibi bir dizi
çevre problemleri de yaşanmaktadır. İklim değişikliği, ülkeleri büyüme için
yeni kaynaklar bulmaya ve mevcut büyüme kaynaklarının da daha temiz
kullanımına yönelik yollar aramaya zorlamaktadır. Çevre vergileri ve
inovasyon harcamalarının teşvik edilmesi bu çerçevede değerlendirilebilir.
1970’li yıllarda artmaya başlayan çevreye yönelik kamu politikaları
ise zamanla değişikliğe uğramıştır. İlk dönemlerde yoğun şekilde rağbet
gören kumanda ve kontrol yöntemlerinin yerini son dönemlerde piyasa
temelli yöntemler ve özellikle çevre vergileri almaya başlamıştır. Çevre
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politikalarının yapısı ve çeşitlerinde yaşanan dönüşümle birlikte, söz konusu
politikaların inovasyona etkisi de araştırılmaya başlanmıştır. Öyle ki; çevre
politikalarının başarısı değerlendirilirken inovasyonu teşvik edebilme
kabiliyeti dikkate alınmaya başlanmıştır. Bu anlamda çevresel politika
araçları ve inovasyon arasındaki ilişkiyi ele alan birçok teorik ve ampirik
çalışma yapılmıştır. Söz konusu çalışmalarda, piyasa temelli araçların
inovasyonu teşvik etme hususunda kumanda ve kontrol yöntemlerinden daha
etkili olduğu sonucuna varılmıştır.
Çevreyi daha çok kirleten ülkelerde inovasyonun daha fazla yapıldığı,
gelişmekte olan ülkelerin çevresel inovasyonda geri kaldığı görülmektedir.
Küresel açıdan inovasyonun öneminin önümüzdeki yıllarda daha iyi
anlaşılacağı ve yeni küresel aktörler olarak ifade edilen Çin, Brezilya,
Hindistan ve Güney Afrika’da bu yönde fikir kayması ve inovasyona daha
fazla yatırım yapılması beklenmektedir. Günümüzde inovasyonda belli bir
seviyeyi yakalayan (teknolojik ve yenilikçi yatırım yapan) ekonomilerin bu
süreçten çifte kazançlı çıkacağı ve diğer ülkelere kıyasla daha avantajlı
olduğu kabul edilmektedir. Bu ise ülkeler açısından sürdürülebilir
dönüşümün sağlanmasına ve sosyal ve çevresel amaçların gerçekleşmesine
katkı sağlayabilir. Türkiye’nin ilk on ekonomi içerisinde yer alma hedefini
gerçekleştirmesi için sürdürülebilir büyümeye, yeşil dönüşüme ve inovasyon
harcamalarını artırmaya ihtiyacı vardır. Diğer yandan Türkiye’nin AB’ye
üyelik sürecinde, çevresel teknolojilere daha fazla yatırım yapması
gerekmektedir. Türkiye küresel bir aktör olmak istiyorsa teknolojik
yatırımlara ve inovasyona büyük yatırım yapmalıdır.
Bu çerçevede, çevre vergileri Türkiye’de hem sürdürülebilir
dönüşümü sağlama hem de inovasyon kapasitesini geliştirmeye yardım
edebilir. Nitekim, literatürde, piyasa temelli yöntemlerin başlıca unsuru olan
çevre vergilerinin inovasyon üzerindeki olumlu etkisi konusunda genel bir
kabul vardır. Birçok ülke uygulamasında da çevre vergilerinin inovasyon
üzerinde teşvik edici rolü açıkça görülmektedir. Fakat, diğer ülkelere
nazaran Türkiye’de çevre vergilerinin yükü yüksek olmasına karşın,
inovasyon üzerinde etkisi diğer ülkelerdeki kadar (aynı kulvardaki
gelişmekte olan ülkelere göre dahi) etkili değildir. Bu nedenle, Türkiye’nin
inovasyon kapasitesinin arttırılmasında gelişmiş ülkelerdeki gibi çevre
vergilerinden yararlanılabilir mi sorusunun cevabının araştırıldığı bu
çalışmanın amacı, Türkiye’de çevresel inovasyonu geliştirmek için çevre
vergilerinin kullanılabilirliğini ve etkisini değerlendirmektir.
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1. Teknoloji, İnovasyon ve Çevre İlişkisi
İnovasyon, genel olarak teknolojik gelişme için en önemli adımlardan
biri olarak kabul edilir (Norberg-Bohm, 1999:15). Buna göre, inovasyon
artışı ve teknolojik gelişme arasında doğru yönlü bir ilişki bulunmaktadır.
Bununla birlikte, teknoloji ve inovasyon çevreye verilen zararlar konusunda
da aynı etkiye sahiptir.4
Teknoloji, inovasyon ve çevre arasındaki ilişki iki aşamada
gerçekleşmektedir: Artık tamamlanmış olan birinci aşama, teknolojik
gelişme ve inovasyonun çevre kirliliğine neden olduğu ve söz konusu
kirliliğin dünya genelinde önemli boyutlara ulaştığı aşamadır. Günümüzde
geçerli olan ikinci aşama ise, aynı teknolojik gelişme ve inovasyonun çevre
kirliliğini azaltma amacıyla kullanıldığı aşamadır. Bu anlamda teknolojik
gelişme ve inovasyon çevre kirliğinin hem kaynağı ve hem de çözümü için
bir araç konumundadır (Jaffe vd., 2005:164; Kerr ve Newell, 2001:1).
Gelişen teknoloji, özellikle 2. Dünya Savaşı sonrası yaşanan
makinalaşma ile birleşerek, çevreye önemli boyutlarda zarar vermeye
başlamıştır5. Teknolojinin gelişimi ile hem üretim süreci hem de üretilen
ürünler çevreye zarar vermeye başlamıştır (Ausubel vd., 1989:4). Bu durum
(örneğin ozon tabakasına verilen zarar) ise tüm dünyayı ilgilendirmektedir.
Bu bağlamda çevre kirliliği, uluslararası bir sorun haline gelmiş ve ortak
çözüm arayışları gündeme gelmiştir. Ancak yakın zamana kadar teknolojinin
(bu açıdan inovasyonun) çevre kirliliğini azaltmaya yönelik bir araç olarak
kullanılabileceği hususu düşünülmemiştir. Bununla birlikte, 1970’lerden
sonra çevre kirliliği ile mücadelede inovasyon ve teknolojiden
yararlanılabileceği hususu, özellikle ekonomistler tarafından, tartışılmaya
başlanmıştır (Foray ve Grübler, 1996:11).
Teknolojik gelişme ve inovasyon ile çevre arasındaki ilişkinin ikinci
aşamasına geçiş neticesinde birçok ülkede çevresel teknoloji yatırımları
artmış ve bu teknolojilerin ihracatı, özellikle gelişmiş ülkeler için, önemli bir
gelir kaynağı haline gelmiştir. Örneğin çevresel teknoloji ihracatının
liderlerinden olan ABD’nin çevresel teknoloji ihracatından elde ettiği gelir
2008’de 40 milyar dolar, 2009’da ise 35 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir
(OEEI, 2014). Çevresel teknoloji ve inovasyonlarda yaşanan bu gelişmelerin
sonucunda çevre kirliliğini azaltmaya yönelik inovasyon politikaları, farklı
4

Geçmişte yapılan birçok inovasyon niteliğindeki gelişme çevreye geri dönülmez zararlar
vermiş, bu nedenle bazı teknoloji çeşidi ve ürünlerin kullanımı yasaklanmıştır. Bu konuda
bkz. Ausubel vd. (1989), Jaffe vd. (2005:66).
5
Çevre problemlerine ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz Ausubel vd. (1989:5).
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metotlarla da olsa, bütün dünyada artmaya başlamıştır. Bu bağlamda,
politikacı ve ekonomistler arasında hangi politika araçlarının çevre kirliliğini
azaltmaya yönelik inovasyonları daha fazla teşvik edebileceği konusuna
ilişkin ilgi düzeyinde önemli artışlar yaşanmıştır (Ulph, 1997:43). Bu ilgi
son 20 yılda daha büyük bir hızla artmaya devam etmektedir (Jaffe vd.,
2002:41).
2. Çevre Kirliliğini Azaltmada Çevre Politikalarının Önemi
Çevre kirliliğini azaltma amacına yönelik olarak geliştirilen
inovasyonların temelinde, yaşanılan büyük doğa felaketleri sonucunda
toplum sağlığında ortaya çıkan bozulma ve bu bozulmanın kamu otoriteleri
üzerinde oluşturduğu yoğun baskılar yer almaktadır (Lanjouw ve Mody,
1996:551-552). Daha temiz ve sürdürülebilir bir çevreye yönelik kamu
politikaları ise, çevreye yönelik teknolojik değişimi açıklayan birçok
faktörden sadece birisidir (Magat, 1979:4). Ancak, çevrenin kamu malı
niteliğinde olması ve çevre kirliliğinden kaynaklanan negatif dışsallıklar,
çevreye yönelik kamu politikalarının önemini ortaya koymaktadır. Diğer
yandan inovasyonun pozitif dışsallık yayması yani çevre kirliliğini azaltması
ve çevre teknolojilerinin kullanımı hakkında bilginin yayılmasına katkı
sağlaması, inovasyonu teşvike yönelik kamu politikalarına olan
gereksinimini de arttırmaktadır. Nitekim sürdürülebilir ve temiz bir çevreyi
hedef alan kamu politikaları, toplumsal faydayı da arttırmaktadır. Şöyle ki,
çevre politikaları olmadığında, firmalar inovasyona yatırım konusunda çok
az teşvikle karşılaşmakta ve bu nedenle inovasyonlar, sosyal optimum
düzeyinin altında kalmaktadır. Ancak çevre politikalarının inovasyona
yönelik saikler vermesi sonucunda, çevresel inovasyonlar artmakta ve
bundan dolayı azalan çevre kirliliğinden tüm toplum ve hatta daha geniş bir
bakış açısıyla tüm dünya fayda sağlamaktadır (Jaffe vd., 2005).
Problemin temelinde, firmaların neden oldukları çevre kirliliğinden
doğan negatif dışsallıkların maliyetlerine katlanmak istememeleri
bulunmaktadır. Nitekim çevre kirliliğini azaltıcı teknolojiler ve bu konuda
yapılacak inovasyonlar, firmalara oldukça fazla maliyet yüklemektedir.
Diğer yandan yapılacak inovasyon faaliyetleri sonucunda piyasaya sürülen
çevre kirliliğini azaltıcı teknolojiler, imitasyon faaliyetlerinde artış ve
patentlerin etkisiz kalması sonucunda (Löschel, 2002:106; Jaffe vd.
2005:167; Rennings vd., 2006:47) firmaların bu inovasyondan
sağlayacakları karları da azaltmaktadır. İşte çevre politikalarının gereği de
tam bu noktada ortaya çıkmaktadır. Şöyleki, çevre politikaları sonucunda
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artan inovasyon faaliyetleri, çevre kirliliğini azaltmaya yönelik faaliyetlerin
maliyetini azaltmakta (Bauman vd. 2008:507) ve firmalara uzun vadede
daha az maliyet yüklemektedir. Bu durumda, çevre politikalarının yol açtığı
inovasyon, ekonomik refah ve çevresel kalite çatışmasını önlemektedir (Jaffe
ve Stavins, 1995:44; Lanjouw ve Mody, 1996:549). Diğer yandan daha ucuz
hale gelen teknolojiler, çevreye yayılan kirliliği ve bu anlamda negatif
dışsallıkları azaltırken inovasyon sonucunda oluşan teknoloji ve teknolojik
bilgi taşması, inovasyonun çevre konusunda yaydığı pozitif dışsallığı
arttırmaktadır (Jaffe vd., 2005). Bu anlamda çevre politikalarının olmadığı
durumlarda, inovasyona yatırım yapma konusunda isteksiz olan firmalar
çevre politikalarının verdiği saiklerle inovasyonu arttıracak, kirliliği azaltma
maliyetleri azalacak ve bu durum çevre için topyekun bir iyileşme olanağı
sunacaktır.
Diğer yandan, kamunun doğrudan araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) ile
inovasyon faaliyetlerinde bulunması, birçok ülkede olan ve arzu edilen bir
durum olsa da bu tek başına yeterli değildir. Nitekim kamunun çevresel
inovasyon alanındaki çalışmaları sonucunda ortaya çıkan ürünler piyasanın
ihtiyacı olmayan bir türden olabilmektedir. Başka bir deyişle, kamu
piyasadan yanlış sinyal alabilmektedir (Loiter ve Norberg-Bohm, 1999:96).
Bu nedenle, özel sektörün inovasyon için teşvik edilmesi ve bu anlamda özel
sektör ile işbirliği sağlanarak bunun gerçekleştirilmesi daha iyi bir seçenek
olarak görülmelidir.
Sonuç olarak, hem çevre kirliliğinin yaydığı negatif dışsallıklar ve
hem de inovasyon sonucunda oluşturulan çevre kirliliğini azaltıcı ürün ve
bilginin inovasyonu yapan firmadan diğer firmalara taşması, çevreye yönelik
kamu politikalarını zorunlu kılmaktadır. Bu anlamda genel olarak çevre
kirliliğini
azaltmaya
yönelik
politikalar
inovasyon
artışını
gerçekleştirebildikleri ölçüde başarılı kabul edilmektedir (Magat, 1979:5;
Cristiansen, 2001:499; Requate ve Unold, 2003:125; Jaffe ve Stavins,
1995:44; Magat, 1979:5). Çünkü, teknolojik değişimin yönü ve büyüklüğü,
ekonomik aktivitelerin çevreye etkisi konusunda son derece belirleyici ve
önemlidir (Löschel, 2002:122; Kerr ve Newell, 2001:1).
3. İnovasyon ve Çevre Vergilerine Yönelik Tanımlama ve
Sınıflandırmalar
İnovasyon, kendi içerisinde oldukça farklı alt dallara ayrılmaktadır.
Bunlardan birisi de çevre kirliliğini azaltmaya yönelik olanı, yani çevresel
inovasyondur. Çevre kirliliğini azaltmaya yönelik politika araçları da kendi
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içerisinde farklı alt dallara ayrılmaktadır. Bu konularda aşağıda yapılacak
tanımlama ve sınıflandırmalar, çalışmanın kapsamının, sonucunun ve
Türkiye için sunulan önerilerin daha iyi anlaşılması için faydalı olacaktır.
3.1. Teknolojik İnovasyonun Tanımı ve Kapsamı
İnovasyon genel olarak “yenilik” ve “yenilikçilik” anlamında
kullanılmaktadır. İnovasyonun kullanım alanı ve inovasyona bakış açısına
göre, literatürde inovasyona yönelik oldukça farklı tanımlamalar yapılmıştır.
Nitekim inovasyon faaliyetleri, inovasyonun yapılmasına yönelik bilimsel,
teknolojik, organizasyonel, finansal ve ticari adımları kapsamaktadır
(OECD, 2005:22). Dolayısıyla farklı inovasyon çeşitlerinden bahsetmek
mümkündür (Mentz, 1999:7; Pereira ve Romero, 2013:363).
İnovasyonu geniş şekilde tanımlayan Oslo Kılavuzu’nda (OECD,
2005:50) inovasyon, “işletme içi uygulamalarda, işyeri organizasyonunda
veya dış ilişkilerde yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir ürün (mal
veya hizmet), veya süreç, yeni bir pazarlama yöntemi ya da yeni bir
organizasyonel yöntemin gerçekleştirilmesidir” şeklinde tanımlamıştır.
Avrupa Komisyonu ise (1995:4) inovasyonu, “bir fikri pazarlanabilir bir
ürün veya hizmete, yeni ve geliştirilmiş bir imalat veya yeni dağıtım
sürecine veya yeni bir toplumsal hizmet sürecine dönüştürmek” olarak
tanımlamıştır. Oldukça sade ve basit bir tanım yapan Saunito ve Ukko
(2014:32) ise; “inovasyon sadece yeni bir fikirden ibaret değildir. İnovasyon,
fırsatları yeni fikirlere dönüştürmek ve bu fikirleri de yaygın olarak
kullanılan uygulamalara dönüştürebilmektir” şeklinde bir tanım yapmıştır.
Güravşar Gökçe (2010) inovasyonu, “yaratıcı bir fikri katma değer
yaratabilir ve pazarlanabilir bir ürüne dönüştürme süreci, yani inovasyon,
buluşun ötesine ‘yeni bir iş fırsatı’ yaratmaktır” şeklinde tanımlamıştır.
Standart inovasyon çeşitleri olan süreç ve ürün inovasyonu (teknolojik
inovasyon) yanında, son dönemlerde teknolojik olmayan inovasyon türleri
de gündeme gelmiştir (OECD, 2005:14). Bu anlamda teknolojik inovasyon
ve teknolojik olmayan inovasyon birbirinden farklıdır. Teknolojik olmayan
inovasyon türleri; organizasyonel, pazarlama, yönetim ve hizmet
inovasyonları iken teknolojik inovasyon türleri6 ürün ve süreç
inovasyonlarını kapsamaktadır (Schmidt ve Rammer, 2007; Pereira ve
Romero, 2013). Teknolojik ürün ve süreç inovasyonları, teknolojik olarak
6

Bazı kaynaklarda teknolojik inovasyon, teknik inovasyon olarak da geçmektedir. Bu konuda
bkz. Rennings vd. (2006:47) , Kemp (2000), Frondel vd. (2004)
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yeni ürün ve süreçler ile ürün ve süreçlerdeki önemli teknolojik
iyileştirmeleri içermektedir. Bir ürün ve süreç inovasyonu, pazarda
uygulamaya konulmuş (ürün yeniliği) veya bir üretimde kullanılmış ise
(süreç yeniliği) gerçekleştirilmiş kabul edilir (OECD, 2005:29). Bu anlamda
teknolojik yenilik yeni ve geliştirilmiş bir ürün veya süreci ifade eder
(Rennings vd., 2006:47). Bu açıklamalardan hareketle, teknolojik yeniliğin
üç aşamasından bahsedilebilir (Mentz, 1999:9):
- Teknoloji, kapasite (kabiliyet) ve bilgiye dayalı yeni bir fikrin
oluşturulması veya gerçekleştirilmesi (buluş),
- Bu fikrin uygulama veya ürüne dönüştürülmesi (gerçekleştirme),
- Bu yeni fikir, bilgi veya teknolojinin yayılması, uygulanması ve
pazarlanması (uygulama).
Bu açıklamalardan hareketle teknolojik inovasyonu; yeni bir fikrin,
ürün veya sürece dönüştürülerek pazarlanması ve yayılması şeklinde ifade
edebiliriz. Daha kısa bir ifade ile, teknolojik inovasyon, yeni bir fikrin
ekonomik ve toplumsal yarara dönüştürülmesidir.
3.2. Çevresel Teknolojik İnovasyonun Çevresel İnovasyonlar
İçerisindeki Yeri
Çevresel inovasyon, Oslo Kılavuzu’nda yapılan yenileme ve
eklemelere paralel olarak kendi içerisinde gruplara ayrılmıştır. Bu bağlamda,
çevresel inovasyon yöntemleri, çevresel teknolojik inovasyon ve çevresel
organizasyon inovasyonu olarak ikiye ayrılmaktadır (Frondel vd., 2004: 3;
Rennings vd., 2006:47). Şekil 1’den görüldüğü üzere, çevresel teknolojik
inovasyon, çevresel ürün inovasyonu ve çevresel süreç inovasyonunu
kapsamaktadır.
Şekil 1’e göre, çevresel inovasyon türleri inovasyonun hem teknolojik
hem de teknolojik olmayan türlerini kapsamaktadır. Teknolojik olmayan bir
inovasyon yöntemi olan çevresel organizasyon inovasyonu, yeni yönetim
şekillerini kapsamaktadır (toplam kalite yönetimi gibi). Çevresel teknolojik
inovasyon türlerinden7 çevresel ürün inovasyonu, enerji ve materyal
7

Aslında çevresel ürün ve süreç inovasyonlarını birbirinden tamamen ayırmak güçtür.
Nitekim her ikisi de çevre kirliliğinin azaltılmasına olanak tanımaktadır. Ancak, süreç
inovasyonu genellikle üretim süreci ve bu sürecin sonundaki çevre kirliliğine yol açan
atıklarla ilgili iken ürün inovasyonları, kirliliği azaltıcı, enerji ve kaynak tasarrufu sağlayan
teknolojiler yanında çevreyi daha az kirleten ürün (yeşil teknoloji ürünleri gibi)
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tasarrufu ile kirliliği azaltmaya yönelik (veya çevreye zarar vermeyen) yeni
mal ve hizmetlerin geliştirilmesini kapsarken (Salvadó vd., 2013:48-51)
çevresel süreç inovasyonu, aynı düzeydeki çıktıyı daha az girdi ile
sağlamaya yönelik inovasyon çeşididir (Rennings vd., 2006:47).
Çevresel İnovasyon

Çevresel Teknolojik
İnovasyon

Çevresel Ürün
İnovasyonu

Çevresel Organizasyon
İnovasyonu

Çevresel Süreç
İnovasyonu

Boru Sonu Teknolojilerinde
İnovasyon

Temizleyici Üretim
Teknolojilerinde İnovasyon

Şekil 1: Çevresel İnovasyon Yöntemleri
Kaynak: Frondel vd., 2004: 3; Rennings vd., 2006:47’den uyarlanmıştır.

Çevresel süreç inovasyonları kendi içerisinde ikiye ayrılmaktadır.
Buna göre boru sonu teknolojileri, üretim sürecinin bir parçası değildir.
Genellikle üretim sürecinin sonunda kirliliği azaltmaya yönelik tedbirleri
içerir. Örnek olarak atık su arıtımı, baca gazı arıtımı, çöp yakma tesisleri
verilebilir. Temizleyici üretim teknolojileri ise, üretim sürecinde çevreye
verilen zararları azaltmayı amaçlar. Örnek olarak geridönüşüm sistemi, çevre
dostu kaynak kullanımı verilebilir (Frondel vd., 2004:3; Rennings vd.,
2006:47-48). Bu bağlamda, boru sonu teknolojilerinde inovasyon, üretim
sonucu ortaya çıkan kirliliği azaltmaya yönelik inovasyonları kapsarken,
temizleyici üretim teknolojilerinde inovasyon, üretim sürecinde kirliliği
azaltmaya yönelik inovasyonları kapsamaktadır.
inovasyonları da içerebilmektedir. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Salvadó vd.
(2013:48-51).
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3.3. Çevre Vergilerinin Çevre Politikaları İçerisindeki Yeri
Çevre politikası araçları, inovasyon ve teknolojik değişim ilişkisini
incelemek amacıyla politikalar, kumanda ve kontrol araçları ve piyasa
temelli araçlar olarak ikiye ayrılabilir. Ancak son zamanlarda üçüncü bir
araç olarak gönüllü aktiviteler, işbirliği ve bilgilendirme programları da
eklenmiştir (Brujin ve Norberg-Bohm, 2011). Kumanda ve kontrol
yöntemleri8 kendi içerisinde temel olarak iki ayrı yönteme ayrılır. Bunlar
teknoloji standartları ve performans standartlarıdır. Piyasa temelli araçlar ise
genel olarak; çevre vergileri, kirletme hakları (permiler), sübvansiyonlar ve
birtakım gönüllü aktiviteler, bilgilendirme ve işbirliği programları olarak
sınıflandırılabilir (Jaffe vd., 2002:509; Jaffe ve Stavins, 1995:45).
Kumanda ve kontrol standartlarından olan performans standartları,
birim ekonomik faaliyet başına belirli miktar kirletme sınırı getirmeyi ifade
etmektedir. Teknoloji standartları ise, belirli bir endüstriyel ekipman veya
sürecin uygulanması zorunluluğunu ifade etmektedir (Jaffe ve Stavins,
1995:45).
Gönüllü aktiviteler, bilgilendirme ve işbirliği programları ise çevresel
iyileşmeyi, direkt düzenlemeler veya piyasa temelli teşviklerden farklı olarak
endüstride diyalog, işbirliği ve gönllü aktiviteleri arttırarak sağlamaya
çalışmaktadır (Brujin ve Norberg-Bohm, 2011:5).
Piyasa temelli standartlar, kirletme hakları (permiler) ve kirletme
hakkının belirli bir tutar karşılığında satın alınmasını ifade etmektedir.
Sübvansiyonlar, çevreyi kirleten firmaların çevreye verdikleri kirliliği
azaltmaları koşulu ile verilen mali yardımları ifade etmektedir (Öncel, 19901991:174:175). Çevre vergileri ise, kirliliğe yol açan girdinin çevreye verdiği
zararı azaltmak için bu girdilerin fiyatını arttırmayı amaçlamaktadır
(Cristiansen, 2001:501). Bu anlamda çevre vergileri, çevre ile ilgili vergi ve
harçları kapsamaktadır. Bu çerçevede, çevre vergileri, çevre ile ilgili
matrahlar üzerinden alınan, zorunlu ve karşılıksız ödemeler ile sunulan
hizmet karşılığı olarak alınan resim ve harçların toplamını ifade etmektedir.
Belli başlı çevre vergileri, karbon (enerji) vergisi, kirlilik (katı atık) vergisi,
ulaştırma (yol geçiş ücreti) vergisi, motorlu taşıtlar vergisi ve ülkelerde
8

Bazı kaynaklarda komuta ve kontrol araçları, geleneksel veya direkt araçlar olarak, piyasa
temelli araçlar ise dolaylı araçlar olarak tanımlanmıştır. Bu konuda bkz. Jaffe ve Stavins
(1995:44); Kerr ve Newell (2001:2), Lanjouw ve Mody (1996:553) ve Christiansen
(2001:501). Bazı kaynaklarda ise, komuta ve kontrol araçları, hukuki araçlar; piyasa
temelli araçlar ise mali veya ekonomik araçlar olarak nitelendirilmiştir. Bu konuda bkz.
Şeren ve Dedebek (2013:3); Mickwitz vd. (2008:169).
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uygulanan farklı ve çeşitli vergi türlerini içermektedir. Türkiye’de ise çevre
vergisi olarak akaryakıt ürünleri ve enerji üzerinden alınan özel tüketim ve
katma değer vergisi, çevre temizlik vergisi ve motorlu taşıtlar vergisi
alınmaktadır (Çelikkaya, 2011) 9.
4. Çevre Politikaları ve İnovasyon İlişkisi: Literatür Taraması
Çevre politikaları ve inovasyon ilişkisini ele alan çalışmalar ilke
olarak teorik tabanda başlamış ve artan çevre politikası araçları kullanımı ile
birlikte ulaşılabilen veriler de artmış, bunun sonucunda ampirik çalışma
sayısında da artış görülmeye başlanmıştır. Burada genel olarak piyasa
temelli araçlar ile geleneksel araçlar karşılaştırılmıştır. Hem teorik ve hem de
ampirik çalışmalar piyasa temelli yaklaşımların inovasyonu teşvik etmekte
daha başarılı olduğu görüşünü savunmaktadır. Dolayısıyla piyasa temelli
araçların en önemlisi olan çevre vergilerinin de inovasyonu teşvik ettiği
birçok çalışmada vurgulanmıştır.
4.1. Teorik Çalışmalar
Teorik literatür, genel olarak çevre politika araçlarının çevresel
inovasyonu arttırmadaki etkinliğini sorgulamıştır. Teorik literatüre göre,
inovasyonu teşvik etmede piyasa temelli araçlar daha etkindir10. Nitekim
piyasa temelli araçlar, belirli seviyede çevre kalitesine ulaşabilmek için
katlanılan yükü, firmalar arasında maliyet-etkin şekilde dağıtabilmektedir.
Geleneksel (kumanda ve kontrol) araçları ise, maliyet etkin dağılımı
sağlayamamaktadır. Piyasa temelli araçlar, eğer temiz teknolojilere ucuz
fiyatla ulaşılabiliyorsa inovasyonları ve daha iyi teknolojileri sürekli olarak
teşvik etmektedir (Jaffe ve Stavins, 1995:44).
Piyasa temelli araçların inovasyona etkisinin teorik düzeyde ele
alındığı temel çalışmalardan Smith’in (1972) çevre politika araçları ve
inovasyon ilişkisini açıklamaya çalıştığı çalışmasında, atık vergisinin
uygulanmasının bir firmanın uygulayacağı inovasyonu değiştirip teşvik
edebileceğini belirtmiştir. Bu çalışmadan sonra pekçok teorik çalışma
yapılmıştır.
9

Çevre vergileri ile ilgili daha geniş açıklama ve sınıflandırmalar için bkz. Çelikkaya (2011).
Bauman vd. (2008), diğer çevresel politika araçlarının her zaman kumanda ve kontrol
araçlarından daha fazla oranda inovasyonu teşvik ettiği önermesini reddederek, kumanda
ve kontrol araçlarının piyasa temelli çevresel politika araçlarından daha fazla teşvik edici
olabileceğini belirtmiştir.

10
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Magat’ın (1979), çevre vergileri, sübvansiyon, permiler, atık
standartları ve teknoloji standartlarını karşılaştırdığı çalışmasına göre,
sübvansiyon ve teknoloji standartlarının inovasyona etkisi belirsizken, atık
standartları, çevre vergileri ve pazarlanabilir permiler inovasyonu olumlu
yönde etkilemektedir. Etki, düzenlemelerin olmadığı durumda yeni getirilen
standart, vergi ve permiler için daha güçlüdür. Çalışmaya göre, çevre
düzenlemelerinin Ar-Ge’ye etkisi diğer yandan, firmaların üretim
teknolojilerine ve inovasyon kapasitesine bağlıdır. Ulph’un (1997), kirlilik
vergileri ile kumanda ve kontrol yöntemlerini karşılaştırdığı ve vergide bir
artış veya kumanda ve kontrol yöntemlerince dikte edilen standartlarda bir
sıkılaşmanın, çevresel Ar-Ge üzerindeki etkisini araştırdığı çalışmaya göre,
kesin bir sonuca ulaşılmamakla birlikte çevresel düzenlemelerin Ar-Ge
üzerinde iki etkisi olduğundan bahsedilmektedir. Direkt etkiye göre vergide
artış, firmanın maliyetlerini arttırarak firmayı Ar-Ge’ye teşvik edecektir.
Dolaylı etkiye göre ise, vergi sonrası firmanın çıktıları azalacak ve firmanın
Ar-Ge’ye eğilimi azalacaktır.
Carraro ve Siniscalco (1994), daha önceki çalışmaların inovasyonun
belirleyenleri ve etkilerini iyi analiz edemediğini ve politika araçlarının
etkileri hakkında güvenilmez tahminlerde bulunduklarını iddia etmiştir.
Çalışmada, sanayi politikası ile çevre politikaları arasında oluşturulacak bir
entegrasyonun, çevrenin korunması için geleneksel çevre politikalarından
daha etkin bir çözüm olacağı savunulmuştur.
Fisher vd. (2003), emisyon vergileri ile pazarlanabilir ve bedava
permileri karşılaştırmış ve bu araçlar arasında kesin bir sıralamanın mümkün
olmadığını belirtmiştir. Kesin bir sıralamanın ise, inovasyonun maliyetine,
taklit edilebilme durumuna, elde edilebilecek marjinal çevresel yararın
düzeyine ve çevreyi kirleten firma sayısına bağlı olduğunu belirtilmiştir.
Çevresel inovasyon sübvansiyonları ve emisyon vergilerinin, kirliliği
azaltmaya yönelik Ar-Ge ve inovasyona (teknolojik değişime) etkisini
inceleyen Carraro ve Soubeyran (1993)’na göre ise, eğer vergilerin çıktıdaki
azalmaya etkisi (firmalar kirliliği azaltmak için çıktılarını azaltmak zorunda
kalabilir) düşük veya etki kamu tarafından arzu edilmiyor ise, çevresel
inovasyon sübvansiyonları tercih edilmelidir. Ancak tersi söz konusu ise,
emisyon vergileri tercih edilmelidir. Çünkü, çevre vergileri, çevresel
teknolojik inovasyonu teşvik ederek, firmaları çıktı veya üretimlerini
azaltmaya zorlayarak azaltabilmektedir. Emisyon vergileri ve çevreye
yönelik Ar-Ge sübvansiyonlarını karşılaştıran Katsoulacos ve Xepapadeas
(1996) ise, bu iki çevresel politika aracının iki piyasa aksaklığını (Ar-Ge’den
yayınlan pozitif dışsallık ve kirlenmeden yayılan negatif dışsallık) önlemede
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birlikte uygulanmasının uygun olacağını belirtmişlerdir. Nitekim,
sübvansiyonlar Ar-Ge faaliyetlerinden sağlanan faydanın taşmasını tazmin
ederken, emisyon vergileri de kirlilikten yayılan negatif dışsallığı
içselleştirmektedir. ABD’de bina yalıtımı teknolojisinin yayılmasında piyasa
temelli araçların etkisini karşılaştıran Jaffe ve Stavins (1995) göre ise,
sübvansiyonlar, teknolojinin yayılmasını teşvik etmede çevresel vergilerden
daha etkindir. Ayrıca çalışmaya göre direkt (kumanda ve kontrol) araçlarının
teknolojinin yayılmasına etkisi ise çok azdır.
Milliman ve Prince (1989), direkt kontroller, emisyon
sübvansiyonları, müzayede ile satılan ve bedava pazarlanabilir permilerin
inovasyona etkisini ele almış ve bu konuda en yüksek teşvikin emisyon
vergileri ve müzayede ile satılan pazarlanabilir permilerce sağlandığını
belirtmiştir. Direkt kontroller (standartlar) ise en düşük teşviki
sağlamaktadır. Montero (2002)’da, eksik rekabet piyasası varsayımı altında
(iki firmalı bir oligopol piyasası), emisyon standartları, vergiler,
pazarlanabilir permiler ve müzayede ile satılan permileri, inovasyona
yönelik çevresel Ar-Ge’ye teşvik kabiliyetlerine göre karşılaştırmıştır.
Çalışmada, firmalar Ar-Ge’ye yatırım yaparak kirliliği azaltma maliyetini
azaltabilmekte veya diğer firmaların Ar-Ge’lerinden yayılan pozitif
dışsallıktan faydalanabilmektedir. Sonuca göre, eğer her iki firmanın malları
ikame mallar ise (Cournot rekabeti), emisyon standatları, vergi ve
müzayedeli permiler en yüksek teşviki sağlamaktadır. Ancak mallar
tamamlayıcı (Bertnard rekabeti), vergi ve müzayedeli permiler en yüksek
Ar-Ge teşvikini sağlamaktadır. Requate ve Unold (2003), Milliman ve
Prince (1989) ile aynı varsayımlarda bulunduğu fakat daha ayrıntılı inceleme
yaptığı çalışmasının sonuca göre, eğer düzenleyici (kamu) teknolojik
değişim olmasını beklemiyor ve politikanın sıkılığı ile ilgili uzun dönemli
bir taahhütte bulunuyorsa, bu durumda vergilerin permilerden daha teşvik
edici olduğunu belirtmiştir.
İnovasyonun geliştirilmesi ve yayılması konusunda çevresel politika
araçlarının etkinlik sırası konusunda kesin yargılarda bulunmak mümkün
olmasa da Jung vd. (1996)’ne göre araçların etkinlik sırası (etkinden etkin
olmayana göre): (i) müzayede ile satılan permiler, (ii) emisyon vergileri ve
permiler, (iii) pazarlanabilir permiler, (v) performans standartları
şeklindedir.
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4.2. Ampirik (Veriye Dayanan) Çalışmalar
Teknolojik değişim, ilk olarak çalışmalarda, ekonomik olmayan,
dışsal bir faktör olarak ele alınmıştır. Dolayısıyla, politikaların teknolojiye
etkisi, modellerde ele alınmamıştır. Ancak yeni nesil çevresel-ekonomik
modellere dayanan çalışmalarla birlikte, teknolojik değişim içsel bir
değişken olarak kabul görmeye başlamış ve çevresel politikaların,
inovasyona ve dolayısıyla teknolojiye etkisi araştırılmaya başlanmıştır
(Löschel, 2002:166).
Teorik çalışmalarda, teknolojik inovasyonu teşvik
eden çevresel politika araçları üzerine bazı genellemeler ve çıkarımlar
yapmıştır. Ancak, teorik çalışmalar her ne kadar belirli çıkarımlar yapsalar
da, uygulanacak çevre politikası araçlarının reel etkilerini görebilmek ve
hangi tür politika ve stratejilerin etkin ve gerekli olduğunu görebilmek adına
ampirik çalışmalar da önem taşımaktadır (Mickwitz vd., 2008:162).
Johnstone vd. (2007), 7 OECD ülkesinin11 imalat sanayisi için yaptığı
çalışmasında, çevre politikalarının çevresel inovasyona yönelik Ar-Ge
kararlarını etkilediği sonucuna ulaşmıştır. Çalışmada daha esnek
politikaların, kuralcı politikalara göre firmalara inovasyonun faydalarını
görmeleri için daha geniş alan sunduğu vurgulanmıştır. Diğer yandan
çalışma, firmaların çevresel inovasyon performansının (ki bu performansı
çevre politikaları etkilemektedir) firma büyüklüğü, rekabet edilen piyasa ve
diğer bazı faktörlere bağlı olduğu sonucuna ulaşmıştır. Arimura vd.
(2007)’de aynı ülkeleri için, çevre politikalarının inovasyona yönelik Ar-Ge
çalışmalarını arttırdığı sonucuna ulaşmışlardır. İlave olarak, esnek
politikaların Ar-Ge yatırımlarını teşvik ettiğine dair kısıtlı bir kanıtta elde
edilebilmişlerdir. Aynı 7 OECD ülkesi için Lanoine vd. (2011)’de, çevresel
politikaların çevresel inovasyonu arttırdığı ve bu konuda esnek çevre
politikası araçlarının (özellikle performans standartları) daha etkin olduğu
sonucuna ulaşmıştır. Piyasa temelli araçlar ise çok fazla sıkı olmamalarından
(örneğin vergi oranlarının düşük olması) dolayı daha az teşvik edicidir.
Frondel vd. (2004) de, aynı 7 OECD ülkesini içeren çalışmalarında, çevreye
yönelik düzenlemeler ile bu düzenlemelerin sıkılığının, boru sonu
teknolojilerinin uygulanmasını arttırdığı sonucuna ulaşmışlardır. Bir diğer
önemli bulgu ise, organizasyonel inovasyonun firmaların teknolojik
kapasitesini arttırdığı yönündedir.
Hemmelskamp (1999)’da, Almanya imalat sanayiini ele alan
çalışmasında, çevresel düzenlemeler ve inovasyon ilişkisine dair kesin
sonuçlar elde edememiştir. Çalışmada, çevresel politikaların çevresel
11

Amerika, Kanada, Japonya, Almanya, Fransa, Macaristan ve Norveç
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inovasyonu pozitif yönde ve çok az etkilediği, çevresel politika önlemlerinin,
teknik ve ekonomik koşullar ile sektörel ve organizasyonel faktörlerin göz
önünde bulundurularak uygulanması gereğini vurgulamıştır. Yine, Cleff ve
Rennings (1999), Almanya’yı ele alan çalışmalarında, çevresel
düzenlemelerin süreç ve ürün inovasyonunu pozitif yönde etkilediği
sonucuna ulaşmıştır. Firmaların piyasa stratejisi, ürün inovasyonu üzerinde
daha çok etkili iken, süreç inovasyonu çevresel düzenlemelerden daha fazla
etkilenmiştir. Gönüllü aktiviteler ve denetimler gibi daha yumuşak politika
araçlarının ise, ürün inovasyonuna pozitif etkisinin oldukça yüksek olduğu
bulunmuştur. Horbach (2008)’da, Almanya’da düzenlenen iki panelin (20012004) verilerini kullanarak yola çıktığı çalışmasında, çevresel düzenlemeler,
çevre yönetimi araçları ve organizasyonel yeniliklerin, çevresel inovasyonu
teşvik ettiği sonucuna ulaşmıştır. Diğer yandan çalışmada Ar-Ge ile arttırılan
teknoloji kapasitesinin, çevresel inovasyon için oldukça önemli olduğu
bulunmuştur. Diğer bir önemli sonuç ise, geçmişte inovatif (inovasyoncu)
olan firmaların daha sonra da inovaktif eğilimlerine devam ettiğidir.
Popp (2001), ABD patent verilerini kullanarak, 1990 Temiz Hava
Yasası altında, baca gazı arındırma üniteleri için inovasyonu araştırmış ve
1990 öncesi dönemde, arıtma ünitelerinin zorunlu kılınmasının maliyetleri
azaltmak için inovasyonu teşvik ettiği sonucuna ulaşmış, bu anlamda
kumanda ve kontrol yöntemlerinin etkili olduğunu bulmuştur.
Brunneimer ve Cohen (2003)’de, 1983-1992 periyodu için ABD
imalat sanayiini ele alan çalışmasında, patent başvuruları ile ölçülen çevresel
inovasyonun çevresel düzenlemelerin sıkılığı ile pozitif yönde ilişkili olduğu
sonucuna ulaşmıştır. ABD’deki imalat sanayiini konu alan Jaffe ve
Palmer’ın (1997) çalışmasında da, çevresel düzenlemelerin sıkılığı ile çevre
kirliliğini azaltmaya yönelik Ar-Ge harcamaları arasında pozitif yönde bir
ilişki bulunurken icat (patent verileri ile ölçülmüş) ile arasında güçlü bir
ilişki elde edememiştir. Buna karşın, De Vries ve Withagen (2005),
inovasyonun göstergesi olarak patent verilerini kullandıkları ve 14 ülke için
1970-2000 yılları arasında çevre politikalarının sıkılığı ve inovasyon
ilişkisini ele aldıkları çalışmalarında, 3 model oluşturulmuşlar ve ancak
birisinde çevresel düzenlemelerin sıkılığı ile inovasyon arasında pozitif ilişki
elde etmiştir.
Lanjouw ve Mody (1996), ABD, Almanya, Japonya ve 14 düşük ve
orta gelirli ülkede çevresel politikaların, boru sonu teknolojileri ve çevre
kirliliğini azaltıcı yeni teknolojilere yönelik olarak yapılan inovasyon ve bu
inovasyonun yayılması üzerindeki etkisini araştırmıştır. Çalışmaya göre,
çevresel düzenlemeler, inovasyonu ve yayılmasını arttırmaktadır. Diğer bir
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önemli sonuç ise, çevresel teknoloji ticaretinin arttığı ve bu anlamda bir
ülkedeki çevre politikalarının artık diğer ülkelerdeki inovasyon faaliyetlerini
etkilediğidir. Popp (2004) ABD, Japonya ve Almanya için uygulanan çeşitli
standartların bu ülkelerde ve özellikle ABD’de inovasyonu (patentleri)
teşvik ettiği sonucuna ulaşmıştır. Diğer önemli bulgu ise yabancı firmaların,
bu çevresel inovasyonda başı çeken üç ülkede (ABD, Almanya ve Japonya)
uygulanan standartlara göre değil, kendi ülkelerindeki standartlara göre
inovasyon yaptığıdır. Johnstone ve Hascic (2009)’de, 5 OECD ülkesini12 ele
alan çalışmalarında, inovasyonları patentlerle ölçmüş ve daha esnek (piyasa
temelli araçlar ve belirli ölçüde performans standartları) çevresel politika
araçlarına sahip olan ülkelerin daha kaliteli ve yaygın olarak kullanılabilen
inovasyonlar yaptıkları ve başka ülkelerde yapılan inovasyonlardan daha
fazla yararlandıkları sonucuna ulaşmıştır.
Literatürde alt sektörler itibarıyla da çevresel politika araçlarının
inovasyon üzerindeki etkisini inceleyen ve olumlu sonuca işaret eden pekçok
çalışmada söz konusudur. Mickwitz vd. (2008), Finlandiya’daki kağıt ve
kağıt hamuru ile deniz motoru sanayiini ele aldığı çalışmasında çevresel
standartlar ve permilerin bazı durumlarda inovasyonu ve inovasyonun
yayılmasını teşvik ettiğini belirtmiştir. Çalışmaya göre, çevresel
düzenlemelerin inovasyona ve inovasyonun yayılmasına etkisi hakkında
genelleme yapmamak gerekir. Çalışmada, endüstri dallarına göre politika
araçlarının etkileri değişiklik göstermekte ve ayrıca esnek düzenlemelerin
gereğine vurgu yapılmıştır.
Kerr ve Newell’ın (2001), ABD petrol rafinelerini 1971-1975 yılları
için inceledikleri çalışmalarında ise, teknolojinin benimsenmesi (adoption)
için pazarlanabilir permilerin diğer politika araçlarından daha fazla teşvik
edici olduğu sonucuna ulaşmıştır. Çalışmaya göre, piyasa temelli araçlar,
teknolojinin yayılması konusunda daha etkindir. Taylor vd., (2001),
ABD’deki elektrik tesisleri için sülfür dioksit kontrol teknolojilerinde
inovasyonu ele alan çalışmalarında, çevresel düzenlemelerinin icat (buluş)
faaliyetlerini devlet araştırma desteğinden daha fazla teşvik ettiği;
düzenlemelerle teşvik edilen sülfür dioksit kontrol teknolojilerinin
maliyetlerde azalmaya yol açtığı ve bu azalmaların teknoloji yaygınlaştıkça
hızlandığı sonucuna ulaşmışlardır. Kammerer (2008)’de, Almanya ve
Kaliforniya’da elektrikli cihaz üreticileri üzerinde yaptığı çalışmasında daha
sıkı politika düzeyinin çevresel ürün inovasyonunu arttırdığı sonucuna
ulaşmıştır. İnovasyonu teşvik etmede çevresel düzenlemelerin rolüne işaret
12

Almanya, Amerika, Japonya, Fransa, İngiltere
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eden Nogareda (2007) ise, Almanya ve İsviçre kimya sanayiini ele aldığı
çalışmasında, çevresel düzenlemelerin sıkılığının (düzeyinin), çevresel süreç
inovasyonunu arttırmada önemli pozitif rol oynadığı sonucuna ulaşmıştır.
5. Çevre Vergileri, İnovasyon İlişkisi ve Çalışmanın Yöntemi
Literatürde, teorik olarak çevre vergilerinin geleneksel kumanda ve
kontrol yöntemlerinden farklı olan özelliğinin maliyet etkinliği olduğuna
işaret edilmiştir. Çevre vergileri, tüm firmalara kirliliği azaltma konusunda
aynı teşviki vermektedir. Çevre vergileri, belirli ürün, hizmet veya sürecin
fiyatını arttırdığından, firmalar vergi matrahını azaltmak amacıyla kirliliği
azaltmaya yönelik teknolojileri geliştirmek için Ar-Ge faaliyetlerine
yönelmektedirler (Christiansen, 2001:501). İlave olarak, çevreye yaydığı
kirliliği azaltan firmalar ellerindeki permileri satarak veya sübvansiyon
alarak gelirlerini arttırabilmektedir. Buna karşın standartlar uygulandığında,
standardın gereğini yerine getirecek teknolojiyi uygulayan firmalar için
inovasyona yönelme konusunda çok az teşvik kalmaktadır (Jaffe ve Stavins,
1995:45). Bu nedenle, çevre vergilerinin kirliliği azaltma yönünde verdiği
teşvik (saik) süreklidir, maliyet etkin çalışan tüm firmalar bundan
yararlanabilirler.
Çevre vergileri inovasyon ilişkisini araştıran ampirik çalışmalar ancak
teorik çalışmalardan belli bir süre sonra olgunluğa ulaşabilmiştir. Verilerin
yetersiz oluşu bu durumun nedenleri arasında sayılabilir. Ancak en önemli
nedeni teorinin çevre vergilerini işaret etmesine rağmen politikacıların
kumanda ve kontrol araçlarına yoğunlaşmalarıdır. Son zamanlarda ise, çevre
vergileri uygulamalarındaki artış ile birlikte ampirik çalışmalar da artış
göstermiştir (Jaffe ve Stavins, 1995:43).
Literatürde piyasa temelli araçlar (dolayısıyla çevre vergileri) ve
geleneksel
yöntemlerin
inovasyona
etkileri;
araçların
etkileri,
düzenlemelerin sıkılığı ve koşulları (içeriği) üzerinden hareketle
karşılaştırılmıştır. Literatürden, vergisel anlamda çıkan genel sonuçlar ise;
çevresel vergiler inovasyonu teşvik etmekle birlikte, verginin dizaynı da
verginin inovasyona etkisi açısından önemlidir. Diğer yandan, vergiler diğer
politika araçları ile inovasyona yol açma konusunda birbirini
tamamlamaktadır. Ayrıca, inovasyonu teşvik edecek uygun bir vergileme
için verginin oranı iyi dizayn edilmeli ve vergi, kirliliğe yol açan tüm
kaynakları kapsamalıdır.
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Genel olarak, çevre vergilerinin çevresel inovasyona etkisi
değerlendirilirken yaygın olarak alınan patent sayısı verilerinden
yararlanılmaktadır. Bu noktada ülkelerarası karşılaştırma yapabilmek için
kolay ulaşılabilir ve işlenebilir veriler alınmıştır. Bu amaçla, çevre vergileri,
çevre vergileri yükü, çevre vergilerinin toplam vergi gelirleri içindeki payı
ile vergilerin etkisini ölçmek için alınan patent sayısı arasındaki ilişkiye
bakılmıştır.
5.1. Çevre Vergileri ve İnovasyon İlişkisi: Türkiye’deki Durumun
Değerlendirilmesi
Günümüzde birçok ülke çevre vergilerini, çevre politikalarının temel
aracı olarak kullanmaktadır. Nitekim, 1970’lerin başından beri çevre
politikaları birçok ülkede yoğun olarak uygulanmaya başlanmış
(Hemmelskamp, 1999:1), ancak ilk uygulamalar daha çok kumanda ve
kontrol yöntemlerine yönelik olmuştur. Son dönemlerde ise, daha esnek olan
piyasa temelli politika araçlarının ve özellikle çevre vergilerinin
uygulamalarında artış görülmüştür (Jaffe ve Stavins, 1995:43). OECD
ülkelerinde de son zamanlarda çevre vergileri uygulamalarına ağırlık
verilmesi bu durumun diğer bir göstergesidir. Kirlilik üzerine vergiler
yüklenmeye başlanması firmaları hem emisyon salınımını azaltmak hem de
daha temiz alternatifler aramaya zorlamaktadır. Kirliliği azaltmak için
kullanılan çevre vergileri aynı zamanda inovasyon için önemli teşvikler
sağlayabilir (OECD, 2010:32).
Herbir OECD ülkesi için ayrı ayrı yapılan bir çalışmada (OECD,
2010) farklı ülkelerde uygulanan ücret ve vergilerin inovasyona etkileri
örnek olay çalışmalarıyla araştırılmıştır. Bu çalışmalarda, çevre ile ilgili
vergilerin çevresel inovasyonu teşvik ettiği genel sonucuna ulaşılmıştır.
Örnek olay çalışmalarında İsveç’te nitrik oksit ücretleri inovasyonu teşvik
etmiştir. Bir diğer önemli bulgu ise verginin dizaynının inovasyonu
etkilediğidir. İsveç örneğinde, çevresel vergi gelirleri, firmaları inovasyon
konusunda fonlamak için kullanılmakta ve dolayısıyla pazar yoğunluğu
arttığında, ücretin inovasyona etkisi de azalmaktadır. İsrail’de sudan alınan
ücret, sulama ekipmanları ve su tasarrufunu hedef alan arçlarda inovasyona
gidilmesine sebep olmuştur. ABD, Almanya ve Japonya’yı ele alan
çalışmada ise, emisyon standartlarının inovasyonu teşvik ettiği, petrolden
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alınan vergilerin ise petrolün kullanımında
inovasyonlara yol açtığı sonucuna ulaşılmıştır13.
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Çevre politikalarının çevresel teknolojik inovasyona etkisini ele alan
birçok çalışma inovasyonu ölçmek için patent verileri kullanmıştır. Bu
açıdan, çalışmanın yöntemine uygun olarak OECD ülkelerinde uygulanan
çevre vergilerin payı ve devamında alınan çevresel inovasyon patenti sayısı
ilişkisini değerlendirmek amacıyla aşağıdaki tablolar oluşturulmuştur.
Tablo 1: Bazı Ülkelerde Çevre Vergileri Gelirlerinin GSYH
İçindeki Payı (%)
Yıllar
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Avustralya 2.41 2.35 2.33 2.26 2.34 2.20 1.96 1.94 1.81 1.83 1.77 1.77
Çek Cum. 2.54 2.60 2.52 2.62 2.72 2.76 2.66 2.70 2.65 2.68 2.68 2.88
Estonya
1.47 1.90 1.79 1.82 2.08 2.25 2.16 2.16 2.26 2.85 2.89 2.69
Fransa
2.28 2.08 2.18 2.09 2.12 2.04 2.00 1.90 1.89 1.91 1.88 1.93
Almanya
2.36 2.55 2.54 2.68 2.56 2.49 2.42 2.24 2.21 2.34 2.20 2.25
Japonya
1.73 1.75 1.76 1.77 1.74 1.75 1.72 1.68 1.61 1.68 1.60 1.60
Polonya
1.97 1.95 1.96 1.98 1.99 2.03 2.00 2.12 2.02 1.94 1.86 1.86
Slovenya
3.49 3.72 3.77 3.78 3.77 3.59 3.31 3.25 3.22 3.68 3.90 3.72
İspanya
2.24 2.14 2.13 2.14 2.09 2.03 1.95 1.90 1.72 1.70 1.72 1.65
Türkiye
4.74 5.23 5.43 4.35 3.65 4.12 3.71 3.62 3.40 3.53 3.94 3.74
ABD
0.96 0.93 0.91 0.89 0.87 0.86 0.85 0.81 0.78 0.78 0.79 0.78
Çin
0.39 0.64 0.71 0.80 0.84 0.82 0.84 0.85 0.82 1.32 1.47 1.40
OECD
2.57 2.56 2.58 2.55 2.55 2.53 2.41 2.40 2.24 2.32 2.34 2.24
(ortalama)
Kaynak: OECD, http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MEI_TRD# (Erişim: 25.08.2014).

2012
2.00
2.83
2.71
1.94
2.19
1.57
2.04
4.13
1.62
3.63
0.77
1.44
2.29

Tablo 1’e bakıldığında çevre vergilerinin, birçok ülkede GSYH’nın
önemli bir oranına tekabül ettiği görülebilmektedir. Çevre vergileri
gelirleri/GSYH oranı OECD ortalaması, 2000-2012 yılları arasında % 2.24
ve %2.57 arasında değişmektedir. Ancak Türkiye’de durum biraz
farklılaşmaktadır. Türkiye, OECD verilerine göre, 2012 yılında çevre
vergilerinin GSYH’ya oranının en yüksek olduğu üçüncü OECD ülkesidir.
Dolayısıyla Türkiye’de, GSYH’nın önemli bir kısmı çevre vergileri olarak
devlete ödenmektedir.
Gelişmiş ülkelerde çevre vergileri, üzerine konulduğu mal ve hizmetin
maliyetini artırarak üretici veya tüketici birimleri çevreye zararlı olmayan
faaliyetlere yönlendirirken aynı zamanda teknolojik gelişmeyi de
13

Daha fazla örnek olay çalışması için bkz. OECD (2010).
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sağlamaktadır (Ferhatoğlu, 2003). Bu nedenle, çevre vergilerinin, inovasyon
ve çevresel teknolojik inovasyona etkisini ülkeler arası karşılaştırmalı olarak
ortaya koyabilmek adına çevre vergilerinin toplam vergi gelirleri içindeki
payı da önemli bir gösterge olarak ela alınabilir.
Tablo 2: Bazı Ülkelerde Çevre Vergileri Gelirlerinin Toplam Vergi
Gelirleri İçerisindeki Payı
Yıllar
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Avustralya 7.91 8.11 7.83 7.55 7.73 7.35 6.66 6.54 6.69 7.12 6.91 6.65
Çek Cum. 7.48 7.62 7.23 7.31 7.50 7.66 7.46 7.52 7.58 7.93 7.88 8.25
Estonya
4.74 6.28 5.77 5.92 6.81 7.34 7.05 6.88 7.10 8.07 8.51 8.35
Fransa
5.14 4.72 5.01 4.82 4.87 4.62 4.51 4.35 4.35 4.50 4.39 4.38
Almanya
6.31 7.03 7.14 7.49 7.32 7.11 6.78 6.21 6.07 6.26 6.09 6.09
Japonya
6.48 6.56 6.85 6.94 6.70 6.41 6.09 5.89 5.79 6.18 5.82 5.55
Polonya
6.00 5.89 5.93 6.09 6.29 6.14 5.90 6.09 5.89 6.12 5.87 0.00
Slovenya 9.36 9.93 9.97 9.93 9.89 9.30 8.65 8.63 8.69 9.95 10.22 10.06
İspanya
6.54 6.31 6.20 6.28 6.00 5.64 5.28 5.09 5.19 5.50 5.28 5.12
Türkiye
19.58 20.07 22.13 16.81 15.15 16.95 15.15 15.02 14.04 14.33 15.03 15.48
ABD
3.39 3.39 3.63 3.62 3.51 3.30 3.15 3.03 3.08 3.37 3.31 3.27
Çin
3.05 4.60 4.85 5.44 5.57 5.29 5.23 4.94 4.73 7.54 8.05 7.38
Kaynak: OECD, http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MEI_TRD# (Erişim: 25.08.2014).

2012
…
8.00
8.32
4.29
5.82
…
6.33
11.06
4.94
16.77
3.15
7.44

Çevre vergileri gelirlerinin toplam vergi gelirleri içerisindeki payının
verildiği Tablo 2’ye göre, ülkeler için vergi gelirlerinin hemen hemen yüzde
7’sinin çevre vergilerinden oluştuğu görülmektedir. Tablo 2’ye göre, 2012
yılında, çevre vergileri gelirleri/toplam vergi gelirleri oranı ülkeler arasında
yüzde 3.15 ve yüzde 16.77 arasında değişmektedir. Türkiye’de çevre
vergileri gelirlerinin toplam vergi gelirleri içerisindeki payı diğer ülkelere
göre oldukça yüksektir. Türkiye için, Tablo 1’dekine benzer bir görüntü söz
konusudur. Tek fark, Türkiye’de çevre vergilerinin toplam vergi geliri
içerindeki payının OECD ülkeleri arasında en yüksek oran olmasıdır. Bu
durumda Tablo 1 ve Tablo 2’deki veriler birlikte değerlendirildiğinde
Türkiye’de çevreye yönelik inovasyonların oldukça yüksek olması
beklenmelidir. Ancak, Türkiye’de çevre vergilerinin inovasyonu teşvik etme
etkisi bu düşüncenin tam aksini göstermektedir. Bu durumu değerlendirmek
için Tablo 3’te yer alan patent verileri ülkelerde yapılan çevresel
inovasyonun göstergesi olarak kullanılmıştır.
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Tablo 3: Bazı Ülkelerde Çevresel Teknoloji Alanında Alınan
Patent Verileri
Yıllar
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Yüksek G.Ü.(yrl) 3997 3829 4199 4825 5207 5648
Yüksek G.Ü.(yb) 2302 2610 2834 3258 3056 2907
Düşük G.Ü.(yrl)
1
0
1
0
0
0
Düşük G.Ü.(yb)
0
0
15
2
0
2
Üst Orta G.Ü.(yrl) 122 131 183 326 517 596
Üst Orta G.Ü.(yb) 40
69
38
37
52
55
Avustralya (yrl)
9
20
17
9
17
12
Avustralya (yb)
36
33
29
45
43
50
Çek Cum. (yrl)
7
14
7
17
15
23
Çek Cum. (yb)
4
6
6
1
3
3
Estonya (yrl)
0
2
1
0
0
1
Estonya (yb)
1
1
1
0
0
1
Fransa (yrl)
193 222 226 223 220 193
Fransa (yb)
163 208 225 281 183 170
Almanya (yrl)
322 362 408 417 436 416
Almanya (yb)
447 478 523 613 530 490
Japonya (yrl)
1475 1469 1788 1797 1876 1979
Japonya (yb)
504 572 603 758 741 756
Polonya (yrl)
47
27
30
19
18
40
Polonya (yb)
2
3
6
0
3
2
Slovenya (yrl)
2
5
6
6
7
2
Slovenya (yb)
2
1
1
1
0
0
İspanya (yrl)
35
48
27
42
53
55
İspanya (yb)
9
28
8
11
13
10
Türkiye (yrl)
0
0
0
0
0
0
Türkiye (yb)
0
0
0
0
0
0
ABD (yrl)
1009 979 942 873 818 709
ABD (yb)
496 450 561 625 633 563
Çin (yrl)
103 106 148 303 495 567
Çin (yb)
14
7
4
6
10
4
Kaynak: WIPO, http://ipstats.wipo.int/ipstatv2/ (Erişim:
yabancı firmaları simgelemektedir.

2006 2007
6472 6705
3165 3090
0
0
17
1
741 799
79
65
13
12
56
30
12
10
3
1
0
0
0
2
311 283
171 225
428 420
538 534
2341 2489
829 836
28
48
0
2
8
3
1
0
54
57
25
15
0
0
0
9
828 800
668 606
706 775
10
14
18.08.2014).

2008 2009 2010 2011
6073 5680 6725 6845
3071 3183 3847 4012
0
0
0
0
0
1
0
0
975 1484 1064 1835
70
80
78
103
12
18
24
27
27
23
31
34
7
15
3
12
5
13
6
4
1
0
5
2
0
0
0
1
259 224 243 310
193 176 237 228
407 317 367 306
536 514 682 663
2236 2388 2594 2841
759 787 894 1009
59
50
66
52
3
4
6
6
9
4
4
7
2
2
0
0
61
69
75
75
19
10
18
17
1
1
1
0
1
1
1
0
846 871 1111 1002
625 665 741 893
973 1451 1034 1803
14
40
31
52
Not: (yrl): yerli firmaları,

2012
7280
4946
0
0
2212
111
19
43
19
6
2
10
285
278
407
741
2765
1221
46
7
10
0
59
20
0
1
1115
1211
2177
47
(yb):

Tablo 3’e bakıldığında, genel olarak teknolojik inovasyonda olduğu
gibi çevresel teknolojik inovasyonda da endüstrileşmiş ülkelerin başı çektiği
görülmektedir. Birçok gelişmiş ülkede çevresel teknolojilerde alınan patent
fazla iken, gelişmekte olan ülkelerde patentler daha çok gelişmiş ülke
kaynaklı inovatif firmalara aittir. Yabancı ülkelerdeki firmalar bu patentleri,
çevresel teknolojileri ihraç ettikleri ülkelerdeki haklarını koruma altına
almak için yapmaktadırlar. Gelişmekte olan ülkelerdeki inovasyonlar ise
çoğunlukla ithal edilen çevresel teknoloji ile ilgili küçük çaplı inovasyonları
içermektedir (Lanjouw ve Mody, 1996:550). Tablo 3’te yer alan çevresel
teknoloji konusundaki patent verileri bu sonucu doğrular niteliktedir.
Nitekim 2012 yılında, yüksek gelirli ülkelerde yerli firmaların çevresel

722

KARAKURT – ŞENTÜRK - ELA

teknoloji konusunda aldığı patent sayısı 7280 iken yabancı firmaların aldığı
patent sayısı 4946’dır. Türkiye’nin de içerisinde yer aldığı üst orta gelirli
ülkelerde yerli firmaların aldığı patent sayısı, gelişmiş ülkelerden yüzde 75
daha azdır. Söz konusu ülke grubunda yerli firmalar 2212 patent almışken
yabancı firmalar 111 patent almıştır. Düşük gelirli ülkelerde ise söz konusu
rakamlar sıfırdır. Yani hiç patent alınmamıştır.
Ülkeler spesifik olarak değerlendirildiğinde ise ABD, Japonya, Çin,
Almanya, Fransa, Avustralya ve İspanya gibi endüstrileşmiş ülkelerde alınan
patent sayısının oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Çek Cumhuriyeti,
Slovenya ve Estonya gibi ülkelerde ise patent sayısı endüstrileşmiş ülkelere
göre daha azdır. Polonya ise gelişmekte olan ülke konumunda olmasına
rağmen patent sayısı bakımından oldukça iyi bir konumdadır. Buna karşın,
gelişmekte olan ve yeni endüstrileşmiş ülke kategorisinde yer alan Türkiye
ise, patent alma konusunda oldukça geri kalmıştır. Patentlerin çoğu ise
yabancı firmalar tarafından Türkiye’deki haklarını korumak adına alınmıştır.
Nitekim Tablo 3’e göre, Türkiye’de 2000- 2012 yılları arasında alınan patent
sayısı yerli firmalar için sadece 3’tür. Aynı periyotta yabancı firmaların
aldığı patent sayısı ise 13’tür. Bu durum göstermektedir ki, endüstrileşmiş
ülkeler çoğu alanda olduğu gibi çevresel teknoloji inovasyonunda da lider
konumdadırlar ve bu inovatif tutumları ihracat gelirlerine önemli bir katkı
sağlamaktadır. ABD’nin çevresel teknoloji ihracatından elde ettiği gelir
(OEEI, 2014) (2008’de 40 milyar dolar, 2009’da ise 35 milyar dolar) bu
durumu teyit etmektedir. Birçok gelişmekte olan ülke ise çevresel teknolojiyi
ithal etmektedir. Bunun temelde 2 nedeni vardır: Birincisi, söz konusu
inovasyonlar için geniş bir pazar vardır. İkinci olarak, ülkelerdeki çevre
kirliliği yayan firmalara kaynak sağlayan firmalar, yine, inovasyonu yapıp
aynı ülkeye satmaktadırlar (Lanjouw ve Mody, 1996:550).
Tablo 3’deki veri ve yukarıdaki açıklamalar Türkiye’nin çevresel
teknoloji inovasyonunda oldukça geri kaldığını göstermektedir. Diğer
ülkelere kıyasla, Türkiye’de alınan patent sayısı çok azdır. Patentlerin büyük
bölümü yabancı firmalarca alınmakta iken yerli firmalarca alınan patent
sayısı az sayıdadır. Bu durum, yerli firmaların inovasyon kapasitesinin çok
düşük olduğuna işaret etmektedir. İlave olarak, diğer gelişmekte olan
ülkelere benzer şekilde Türkiye, çevresel teknolojiyi kendisi
geliştirmemekte, bunun yerine ithal etmektedir. Bu anlamda Türkiye,
Macaristan ve Çek Cumhuriyeti ile birlikte en büyük çevresel teknoloji
pazarlarındandır. Nitekim 1999 yılında su arıtma teknolojilerinde,
Türkiye’nin Avrupa’dan yaptığı ithalatın tutarı 35 milyon dolar civarındadır.
Türkiye’nin AB’ye çevresel teknoloji ihracatı ise (ithalatının ancak %5’ine
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tekabül etmektedir) ithalatına göre oldukça düşüktür (ECOTEC, 2002:4147). Fakat, literatür, Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecinin gereklerinin yerine
getirilmesi ve üyeliğin gerçekleşmesi için, çevresel teknoloji konusuna daha
fazla önem vermesi gerektiğine işaret etmektedir. Bu açıdan Türkiye,
çevresel teknoloji konusunda önemli ve büyümesi beklenen bir pazar olarak
görülmektedir (SQW, 2008; US Commerciel Service, 2013-2014).
Türkiye’de çevresel teknolojiler konusunda alınan patent sayısı
verilerine bakıldığında, çevre vergilerine ilişkin göstergeler (Tablo 2 ve 3)
ile çelişkili bir durum söz konusudur. Alınan patent sayıları oldukça az
sayıda iken, çevre vergi gelirlerinin GSYH ve toplam vergi gelirlerine
oranları oldukça yüksek seviyededir. Ancak, bu yüksek seviyedeki oranlar,
Türkiye’de firmaları inovasyona teşvik etmemiştir. Bu durumun birçok
nedeni vardır. İlk olarak, Türkiye’de, çevre vergileri gelişmiş ülkelerdeki
anlamıyla uygulama alanı bulmamıştır. Yani, Türkiye’de çevre vergilerinin
asıl amacı üzerine vergi konulan mal ve hizmetin maliyetini artırarak
üretici/tüketici birimlerin çevreye zararlı olmayan faaliyetlere yönlendirmek
ve denetlemek değildir. Türkiye’de çevre vergilerinin alınma amacı gelir
elde etmektir. Bu nedenle, çevre vergilerinin kullanım amacı çevresel
inovasyonu teşvik etmek olmadığından alınan patent sayısına etkisi yoktur.
İkinci olarak, Türkiye’de çevre vergileri içerisinde en önemli paya akaryakıt
tüketim vergisi sahiptir. Vergilemede, çevreye verilen zarar değil de, tüketim
miktarı esas alınmaktadır. Bu ise, verginin kullanım amacının gelir elde
etmek olduğunu, dolayısıyla inovasyonu teşvik amacının olmadığının/veya
çok düşük olduğuna işarettir. Üçüncü ve en temel nedeni ise firmaların
inovasyon kapasitesinin düşük olmasıdır. Nitekim inovasyon kapasitesi
konusundaki literatüre göre, büyük firmaların inovasyon kapasitesi yüksek
iken küçük ve orta büyüklükteki firmaların inovasyon kapasitesi düşüktür
(Romijn ve Albaladejo, 2000:21; Guan ve Ma, 2003:704). Genel bulgular
büyük firmaların inovasyon kapasitesinin yüksek olduğu veya büyük
firmalarla birlikte orta büyüklükteki firmaların da inovasyon kapasitesinin
yüksek olabileceğidir (Bertschek ve Entrof, 1996)14. Bu anlamda, Türkiye’ye
bakıldığında, ekonominin büyük oranda KOBİ’lere bağlı olduğu
söylenebilir. 2011 yılında Türkiye’de 2.591.052 girişim faaliyet gösterirken,
KOBİ’ler toplam girişim sayısının %99.9’unu, istihdamın %76’sını
oluşturmaktadır (TÜİK, 2013). Türkiye’deki firma büyüklüğünün
inovasyona etkisi Tablo 4’de bakılarak değerlendirilebilir.
14

Ancak, bazı çalışmalar firma büyüklüğü ile inovasyon kapasitesi arasında ilişki
bulamamıştır (Saunila ve Ukko, 2014). Firma büyüklüğü ve inovasyon kapasitesi ilişkisi
hakkında daha geniş literatür taraması için bkz Bertschek ve Entrof (1996:402).
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Tablo 4: Firma Büyüklüğüne Göre Teknolojik Yenilikler, İşbirliği ve
Finansal Destek Oranları (%) (2010-2012)
Çalışan
Sayısı

Yenilikçi
Girişimler

10-49
50-249
250+

46,5
56,1
66,1

Ürün/Süreç
Yeniliği
Faaliyetinde
Bulunan
Girişimler
24,8
34,4
46,1

Diğer kişi veya
Kuruluşlarla
İşbirliği Yapma
Oranı

Finansal Destek
Alan Girişimler

16,0
167
37,9

22,5
27,2
35,4

Kaynak: TÜİK, http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1039 (Erişim: 19.08.2014).

Türkiye’de ekonomiye KOBİ’ler hakim iken, Tablo 4’teki veriler,
KOBİ’lerin inovasyonda yetersiz kaldığı görüşünü destekler niteliktedir.
Yenilikçi girişimlerin oranı, firma büyüklüğü arttıkça artmaktadır. 10-49 işçi
çalıştıran işletmelerin % 46,5’i, 50-249 işçi çalıştıran işletmelerin % 56,6’sı
ve 250 ve üzeri işçi çalıştıran işletmelerin % 66,1’i yenilikçi girişimlerde
bulunmaktadır. Aynı durum ürün/süreç yeniliği için de geçerlidir. Yani,
ürün/süreç yeniliğinde bulunan girişim oranı da firma büyüklüğü arttıkça
artmaktadır. İnovasyon faaliyetleriyle ilgili olarak işbirliği oranı ve finansal
destek de yine firma büyüklüğü arttıkça artmaktadır. Tablo 4, büyük
firmaların inovasyonu dolayısıyla çevresel inovasyon kapasitesinin yüksek
olduğu konusundaki teorik durumu doğrulamaktadır. Yani, Türkiye’de çevre
vergileri inovasyonu teşvik etmekten ziyade çevresel teknoloji ithalatına
neden olmaktadır. Bunun temel nedeni Türkiye’de yer alan işletmelerin
(yani KOBİ’lerin) inovasyon kapasitesinin düşük olmasıdır. Bu anlamda
inovasyonun faydalarını hem çevresel hem de ekonomik ve rekabetçilik
açısından değerlendirdiğimizde, inovasyonu teşvik etmek adına KOBİ’lere
verilen finansal desteğin arttırılması ve KOBİ’lerin diğer kişi ve kuruluşlarca
(özellikle üniversitelerle) işbirliği içinde olması gerekliliği açıktır.
Sonuç ve Öneriler
1970’li yıllarda birçok ülkede yaşanan doğa felaketlerinin de etkisi ile
ülkeler çevre kirliliğine karşı politikalar uygulamaya ve var olan politikaları
çeşitlendirmeye ve sıkılaştırmaya başlamışlardır. Söz konusu politikalardan
ilk olarak kumanda ve kontrol yöntemleri rağbet görmüş, ancak kumanda ve
kontrol yöntemlerinin hem esnek bir yapıda olmaması ve hem de inovasyonu
yeterince teşvik etmemesinden dolayı piyasa temelli yöntemler, özellikle son
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dönemlerde yoğun olarak kullanılmaya başlanmıştır. Piyasa temelli
yöntemlerin kullanım alanının gelişmesiyle birlikte bu yönde gelişen bir
literatür de ortaya çıkmaya başlamıştır. Piyasa temelli yöntemler (politika
araçları), hem teorik hem de ampirik çalışmalarda inovasyonu arttırmada
etkili bir araç olarak görülmektedir. Son dönemlerde birçok ülkede çevre
vergilerinin çevre problemlerine karşı yoğun olarak kullanılması bu durumu
doğrulamaktadır.
Çevre vergilerinin inovasyon teşvik ettiği kaçınılmaz bir gerçek
olmakla birlikte, inovasyonun gerçekleştirilebilmesi için ülkede yeterli
inovasyon kapasitesinin bulunması da önemlidir. Yani, yeterli inovasyon
kapasitesi olmadan ülkelerde uygulamaya konulan sıkı çevre politikaları ve
çevre vergileri Türkiye’de görüldüğü gibi inovasyona değil, inovasyonun
ithal edilmesine yol açmaktadır. Bu anlamda, Türkiye’de çevre vergilerinin
GSYH’ya ve toplam vergi gelirlerine oranları OECD ülkelerinin çok
üzerinde olmasına karşın alınan patent sayısı (yani inovasyon), ekonomik
gelişmişlik alanında Türkiye ile aynı kulvarda bulunan ülkelerin bile
gerisindedir. Bu durum, inovasyonun yapılabilmesi için çevre vergileri
yanında başka unsurların da var olması gerektiğini açıkça göstermektedir.
Nitekim bir ülkede çevre vergilerinin yoğunluğu ölçüsünde inovasyon artışı
ortaya çıkmayabilir. Türkiye’deki durum da bu realiteyle örtüşmektedir.
Türkiye açısından çevre vergilerinin yüksek payına karşın inovasyon
faaliyetlerinin düşük seviyelerde kalması; vergilerin dizaynı ve alınma
nedenleri yanında KOBİ’lerin ağırlıkta olduğu bir ekonomik yapının hakim
olması ve KOBİ’lerin de yeterli inovasyon kapasitesine sahip olmamalarıdır.
Bu çerçevede; çevre vergilerinin, gelişmiş ülkelerdeki gibi inovasyonu ve
özellikle de çevresel inovasyonu teşvik edici olabilmesi için öncelikle
kullanım amacı çevresel inovasyonu teşvik etmek olmalıdır. KOBİ’lerin
inovasyon kapasitesinin geliştirilmesi için de kaynak yetersizliklerinin
giderilmesi gerekir. Bu anlamda bu işletmelerde inovasyon adına verilen
finansal destekler arttırılmalıdır.
Türkiye’de yer alan işletmelerin diğer kişi ve kurumlar (kamu
kuruluşları, üniversiteler) ile inovasyon konusunda işbirliğine gitmesi ve
işletmelere verilen çevresel inovasyona yönelik finansal desteğin (transfer ve
sübvansiyonların) arttırılması diğer önemli bir gerekliliktir. Böylelikle, kamu
sektörü piyasadan gelen sinyalleri daha iyi kavrayabilecek, üniversiteler bu
sinyaller ışığında inovasyona katkı yapabilecek ve işletmeler de piyasanın
ihtiyaçlarını kamu kuruluşları ve üniversitelere iletmek yanında, var olan
beşeri sermayesi ile bir yandan inovasyon kapasitesini geliştirirken diğer
yandan inovasyon sürecine katkı yapabilecektir. Hepsinden önemlisi, ulusal
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çevresel inovasyon stratejisi ortaya konulmalı ve bu strateji hayata
geçirilirken çevre vergileri bu stratejiyi uygulamanın mihenk taşı olmalıdır.
Bu strateji çerçevesinde, inovasyon fonu kurulmalıdır. Bu fona, nerelerden
kaynak aktarılacağı açıkça tanımlamalıdır. Çevre vergileri gelirlerinin en
azından belli bir yüzdesi firmaları inovasyon konusunda fonlamak için
kullanılmalıdır. Özellikle de, fon çevresel inovasyona yönelen firmalara
daha fazla teşvik sağlamalıdır.
KAYNAKÇA
Arimura, T., Hibiki, A, ve Johnstone, N. (2007). An Empirical Study of
Environmental R&D: What Encourages Facilities to be Environmentally
Innovative. Nick Johnstone (Ed.), Environmental Policy and Corporate
Behaviour içinde (s.142-173). USA: Edward Elgar.
Avrupa Komisyonu (1995). Green Paper in Innovation. http://europa.eu/documents/
comm/green_ papers/pdf/com95_688_en.pdf (Erişim: 10.08.2014).
Bauman, Y., Lee, M. ve Seeley, K. (2008). Do Technological Innovation Really
Reduce Marginal Abatement Cost? Some Theory, Algebraic Evidence, and
Policy Implications. Environmental and Resource Economics, 40, 507-527.
Bertschek, I. Ve Entorf, H. (1996). On Nonparametric Estimation of the
Schumpeterian Link between Innovation and Firm Size: Evidence from
Belgium, France and Germany. Empirical Economics, 21, 401-426.
Brujin, T. ve Norberg-Bohm, V. (2001). Voluntary, Collaborative, and InformationBased Policies: Lessons and Steps dor Environmental and Energy Policy in
the United States and Europe. Belfer Center Discussion Paper, No. 2001-11.
Carraro, C. ve Soubeyran, A. (1993). Environmental Policy and the Choice of
Production Technology. Univversitá degli Studi di Udine Working Paper,
No. 01.93.
Carraro, C. ve Siniscalco, D. (1994). Environmental Policy Reconsidered. The Role
of Technological Innovation. European Economic Review, 38(3-4), 545-554.
Çelikkaya, A. (2011). Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde Çevre Vergisi Reformları ve
Türkiye’deki Durumun Değerlendirilmesi. Anadolu Üniversitesi Sosyal
Bilimler Dergisi, 11(2), 97-120.
Christiansen, A. C. (2001). Climate Policy and Dynamic Effeciency Gaims. A Case
Study on Norwegian CO2 Taxes and technological Innovation in the
Petroleum. Climate Policy, 1(4), 499-515.
Cleff T. ve Rennings, K. (1999). Determinants of Environmental Product and
Process Innovation. European Environment, 9, 191-201.

Çevre Vergilerinin Teknolojik İnovasyon Üzerindeki Etkisi

727

De Vries, F.P. ve Withagen, C. (2005). Innovation and Environmental Stringency:
The
case
of
Sulfur
Dioxide
Abatement.
http://www.webmeets.com/files/papers/EAERE/2005/183/De%20
Vries%20and%20Withagen.pdf (Erişim: 10.07.2014).
ECOTEC (2002). Analysis of the Size and Employment of the Eco-Industries in the
Candidate Countries. A Final Report to DG Environment.
http://ec.europa.eu/environment/enveco/eco_
industry/pdf/ecotec_candidate_countries.pdf (Erişim:10.08.2014).
Ferhatoğlu, E. (2003). Avrupa Birliğin’nde Ortak Çevre Politikası Çerçevesinde
Çevre
Vergileri.
Yaklaşım
Dergisi
(e-yaklaşım),
3,
1-7.
http://www.yaklasim.com.tr (Erişim: 24.09.2014)
Fisher, C., Parry, I.W.H. ve Pizer, W.A. (2003). Instrument Choice for
Environmental Protection When Technological Innovation is Endogenous.
Journal of Environmental Economics and Management, 45, 523-545.
Foray, D. ve Grübler, A. (1996). Technology and Environment: An Overview.
Technological Forecasting and Social Change, 53, 3-13.
Frondel, M., Horbach, J. ve Rennings, K. (2004). End-of-Pipe or Cleaner
Production? An Empirical Comparison of Environmental Innovation
Decisions Across OECD Countries. ZEW Discussion Papers, No. 04-82.
Guan, J. ve Ma, N. (2003). Innovative Capability and Export Performance of
Chinese Firms. Technovation, 23, 737-747.
Güravşar Gökçe, S. (2010). İnovasyon Kavramı ve İnovasyonun Önemi.
http://www.fka.org.tr/SayfaDownload/Inovasyon%20Kavrami.pdf
(01.08.2014).
Hemmelskamp, J. (1999). The Influence of Environmental Policy on Innovative
Behaviour: An Econometric Study. Fondazione Eni Enrico Mattei, No.
1999.18.
Horbach, J. (2008).Determinants of Environmental Innovation- New Evidence from
German Panel Data Sources. Research Policy, 37 (163-173).
Jaffe, A.B. ve Palmer, K. (1997). Environmental Regulation and Innovation: A
Panel Study. The Review of Economics and Statistics, 79(4), 610-619.
Jaffe, A. B. ve Stavins, R. N. (1995). Dynamic Incentives of Environmental
Regulations: The Effects of Alternative Policy Instruments on Technology
Diffusion. Journal of Environmental Economics and Management, 29, 43-63.
Jaffe, A. B., Newell, R.G. ve Stavins, R. N. (2002). Environmental Policy and
Technological Change. Environmental and Resource Economics, 22, 41-69.
Jaffe, A. B., Newell, R.G. ve Stavins, R. N. (2005). A Tale of Two Market Failures:
Technology and Environmental Policy. Ecological Economics, 54, 164-174.

728

KARAKURT – ŞENTÜRK - ELA

Johnstone, N., Serravalle, C., Scapecchi, P. ve Labonne, J. (2007). Public
Environmental Policy and Corporate Behaviour: Project Background,
Overview of the Data and Summary Results. Nick Johnstone (Ed.),
Environmental Policy and Corporate Behaviour içinde (s.1-33). USA:
Edward Elgar.
Johnstone, N. ve Hascic, I. (2009). Envinromental Policy Design and the
Fragmentation of International Markets for Innovation. CESıfo Working
Paper, No. 2630.
Jung, C., Krutilla, K. ve Boyd, R. (1996). Incentives for Advanced Pollution
AbatementTechnology at the Industry Level: An Evaluation of Policy
Alternatives. Journal of Environmental Economics and Management, 30(1),
95-111.
Kammerer, D. (2008). Determinants of Environmental Product Innovation. A
COmperative Study on Manufacturers of Electrical and Electronic
Appliances in Germany and California. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Zürih
Üniversitesi, İsviçre.
Katsoulacos, Y. ve Xepapadeas, A. (1996). Envinromental Innovation, Spillovers
and Optimal Policy Rules. C. Carraro, Y. Katsolulacos ve A. Xepapadeas
(Ed.), Environmental Policy and market Structure içinde (s. 143-150).
Dordrecth: Kluwer Academic Publishers.
Kemp, R. (2000). Technology and Environmental Policy—Innovation Effects of
Past
Policies
and
Suggestions
for
İmprovement.
http://www.oecd.org/sti/inno/2108491.pdf (Erişim Tarihi: 10.08.2014).
Kerr, S. ve Newell, R. (2001). Policy-Induced Technology Adoption: Evidence from
the U.S. Lead Phasedown. Resources For The Future Discussion Paper, No.
01-14.
Lanjouw ve Mody (1996). Innovation and International Diffusion
Environmentally Responsive Technology. Research Policy, 25, 549-571.

of

Lanoine, P., Laurent-Lucchetti, J., Johnstone, N. ve Ambec, S. (2011).
Envinromental Policy, Innovation and Performance: New Insights on the
Porter Hypothesis. Journal of Economics and Management Strategy, 20(3),
803-842.
Loiter, J. M. ve Norberg-Bohm, V. (1999). Technology Policy and Renewable
Energy: Public Roles in the Development of New Energy Technologies.
Energy Policy, 27, 85-97.
Löschel, A. (2002). Technological change in Economics Models of Environmental
Policy: A Survey. Ecological Economics, 43, 105-126.
Magat, W.A. (1979). The Effects of environmental Regulation on Innovation. Law
and Contemporary Problems, 43, 3-25.

Çevre Vergilerinin Teknolojik İnovasyon Üzerindeki Etkisi

729

Mentz, J.C. (1999). Developing a Competence Audit for Technological Innovation.
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Pretoria Üniversitesi, Güney Afrika.
Mickwitz, P., Hyvättinen, H. ve Kivimaa, P. (2008). The Role of Policy Instruments
in the Innovation and Diffusion of Environmentally Friendlier Technologies:
Popular Claims versus Case Study Experiences. Journal of Cleaner
Production, 16(1), 162-170.
Milliman, S.R. ve Prince, R. (1989). Firm Incentives to Promote Technological
Change in Pollution Control. Journal of Environmental Economics and
Management, 17(3), 247-265.
Montero, J.P. (2002). Market Structure and Environmental Innovation.
https://stuff.mit.edu/people/jpmonter/papers/paperjaeApril1002.pdf (Erişim:
30.08.2014).
Nogareda, J.S. (2007). Determinants of Environmental Innovation in the German
and Swiss Chemical Industry. With Special Consideration of Environmental
Regulation. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Zürih Üniversitesi, İsviçre.
Norberg-Bohm, V. (1999). Stimulating “Green” Technologies Innovation: An
Analysis of Alternative Policy Mechanisms. Policy Sciences, 32, 13-38.
OECD (2005). Oslo Klavuzu. Yenilik Verilerinin Toplanması ve Yorumlanması için
İlkeler (3. Baskı). Paris OECD Publishing.
OECD (2010). Taxation, Innovation and Environment. OECD Publishing.
OEEI

(2014).
U.S.
Environmental
Technology
http://environment.ita.doc.gov/ (Erişim: 20.08.2014).

Export

Market.

Öncel, T. (1990-91). Çevre Koruma Önlemlerine Genel Bir Bakış. Maliye Araştırma
Merkezi Konferansları, 34 (Prof Dr. Memduh Yaşa’ya Armağan), 170-177.
Pereira, C. S., ve Romero, F. C. C. (2013). Non-technological İnnovation: Current
İssues and Perspectives. Independent Journal of Management &
Production,4(1), 360-376.
Popp, D. (2001). Pollution Control Innovations and Clear Air Act of 1990. NBER
Working Paper Series, No. 8593.
Popp, D. (2004). International Innovation and Diffusion of Air Pollution Control
Technologies: The Effects of NOX and SO2 Regulation in the U.S., Japan,
and Germany. NBER Working Paper Series, No. 10643.
Rennings, K., Ziegler, A., Ankele, K., ve Hoffmann, E. (2006). The Influence of
Different Characteristics of the EU Environmental Management and Auditing
Scheme on Technical Environmental Innovations and Economic
Performance. Ecological Economics, 57(1), 45-59.
Requate, T. ve Unold, W. (2003). Environmental Policy Incentives to Adopt
Advanced Abatement Technology: Will the True Ranking Please Stand Up?.
European Economic Review, 47, 125-146.

730

KARAKURT – ŞENTÜRK - ELA

Romijn, H. ve Albaladejo, M. (2000). Determinants of Innovation Capability in
Small UK Firms: An Empirical Analysis. QEH Working Paper Series, No.
40.
Salvadó, J.A., De Castro, G.M., López, J.E.N. ve Verde, M.D. (2013).
EnvironmentalInnovation and Firm Performanc. A Naturel Resource-Based
View. New York: Palgrave Macmillan.
Saunila, M. ve Ukko, J. (2014). Intangible Aspects of Innovation Capabillity in
SMEs: Impact of Size and Industry. Journal of Engineering and Technology
Management, 33, 32-46.
Schmidt, T, ve Rammer, C. (2007). Non-technological and Technological
İnnovation: Strange Bedfellows?. ZEW Discussion Paper, No. 07-052.
Smith, V.K. (1972). The Implications of Common Property Resources for Technical
Change. European Economic Review, 3(4), 469-479.
SQW (2008). Market Opportunities in Environmental Goods and Services,
Renewable Energy, Carbon Finance, and CATs. Country Report: Turkey.
http://www.sqw.co.uk/files/ 5113/8712/1245/96.pdf (Erişim: 05.08.2014).
Şeren, G.Y. ve Dedebek, E. (2013). AB Uyum Sürecinde Türkiye’de Çevre
Politikaları.
Ekonomik
Yaklaşım,
http://www.ekonomikyaklasim.org/eyc2013/?download=Paper%20265.pdf
(Erişim:15.08.2014).
Taylor, M.R., Rubin, E.S. ve Hounshell, D. (2001). The Effect of Government
Actions on Technological Innovation for SO2 Control. Carnegio Mellon
University Research Showcase. No. 8-2001.
Tiwari, R. (2008). Definig Innovation. http://www.global-innovation.net/innovation/
Innovation_Definitions.pdf (Erişim: 15.08.2014).
TÜİK (2013). Küçük ve Orta Büyüklükteki Girişim İstatistikleri. TÜİK Haber
Bülteni,
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=15881
(30.08.2014).
Ulph, D. (1997). Environmental Policy and Technological Innovation. Carlo Carraro
ve Domenico Siniscalco (Ed.), New Directions in the Economic Theory of the
Environment içinde (s.43-69). UK: Cambridege University Press.
US Commerciel Service (2013-2014). Environmental Technologies Resource Guide.
A
Reference
for
U.S.
Exporters.
http://www.export.gov/static/2013%20Envirotech%20Resource%20
Guide_Latest_eg_main_067067.pdf (Erişim: 05.08.2014).

IX. OTURUM

AVRUPA YEREL YÖNETİMLER ÖZERKLİK ŞARTI VE AB
ADAYLIK SÜRECİ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE’DE YEREL
YÖNETİMLERDE MALİ ÖZERKLİK
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ÖZET
1980’li yıllardan itibaren gelişen küreselleşme hareketi ile birlikte yerelleşme
de aynı paralelde önem kazanmaya başlamıştır. Bu süreçle birlikte birçok ülkede
katı merkeziyetçi yapılar esnetilerek yerel yönetimlere hizmet ve gelir konularında
yetki devirleri olmuştur. Yerel yönetimlere sağlanan idari ve mali anlamdaki
sorumluluklar ülkelerin yönetim sistemlerine göre farklılıklar arz etmiştir.
Hizmet ve kaynak kullanımında etkinliğin sağlanmaya çalışılmak istenmesi,
hizmetlerin yerel halka en yakın idari birimlerce yerine getirilmesi arzusu ve karar
birimlerine halkın katılımının daha rahat bir şekilde yerine getirilmesi gibi sebepler
yerinden yönetim yapısının gelişmesini sağlamıştır.
Bu gelişmeler ışığında ve Avrupa Birliği adaylık süreci ile Avrupa Yerel
Yönetimler Özerklik Şartı çerçevesinde Türkiye’deki yerel yönetim yapısında
yapılan reformların değerlendirmesi yapılarak mevcut durum analizi yapılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Yerel Yönetimler, Mali Özerklik, Yerinden Yönetim,
Yerindenlik

ABSTRACT
The localization gain importance with globalization process that started to
develop from the 1980s. Within the context of this process, rigidly centralized
structures stretched and more responsibility and authority transferred to local
governments in terms of service and fiscal issues. The administrative and financial
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responsibilities transferred to local governments vary on countries’ government
system.
The reasons like requesting of ensure efficiency in services and resource use,
desiring of deliver services by the administrative bodies closer to the public and
providing public participation to decision making process developed the
decentralization structures.
Within the context of this development reforms and in terms of EU process
and European Charter of Local Self-Government an analysis of Turkish local
government reforms has been done.
Keyword(s): Local Government, Fiscal Autonomy, Decentralization,
Subsidiarite

GİRİŞ
Sermaye ve emeğin uluslar arası hareketliliğinin artması ve bunu
sonucunda da ulusal sınırların öneminin görece daha da azalması ile birlikte
merkezi yönetim yapılarında değişimler gözlenmiştir.
Kamu yönetim yapısında meydana gelen bu dönüşümlerle birlikte katı
merkeziyetçi, geleneksel temsil yöntemlerinden ziyade demokratik,
katılımcılığın daha kolay olduğu, hizmet sunumunda etkinliğin ve şeffaflığın
sağlandığı, hesap verebilirlik mekanizmasına sahip yönetim yapılarına
eğilim gittikçe artmıştır. Bu sebeple 1980’li yıllardan başlayarak dünya
genelinde birçok ülkede merkezi yönetimlerden yerel yönetimlere gerek
hizmet gerekse de mali anlamda daha fazla yetki ve sorumluluklar
yüklenmiştir. Yerel yönetimlerin halka en yakın hizmet birimi olmaları,
halkın karar verme mekanizmasına erişimde geleneksel temsil yöntemine
göre daha aktif olabildiği, karar vericilere hesap sorma anlamında daha etkin
davranabildiği yapılar olmaları itibariyle önemleri gittikçe artmıştır.
Türkiye’nin Avrupa Birliği adaylık sürecinde de yerel yönetimlerin
güçlendirilmesi konusunda bir dizi reform önerilmiştir. Bu çerçevede
özellikle 2000’li yıllardan itibaren Türkiye’nin kamu yönetim yapısında
yasal anlamda bir dizi çalışma yapılmıştır. 2002 yılında başlatılan Yerel
yönetimler reform programı, sonrasında genel yönetim yapısına ilişkin
düzenlemeleri içeren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
ve yerel yönetimlerin etkinliğinin sağlanması için çıkarılan 5393 sayılı
Belediye Kanunu ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5779 sayılı İl
Özel İdareleri ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay
Verilmesi Hakkında Kanun düzenlemeleri bu çalışmalardan bazıları olarak
sıralanabilir. 2012 yılında kabul edilen 6360 sayılı Kanun ile büyükşehir
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belediyelerinde meydana gelen artış ve aynı zamanda genel bütçe vergi
gelirlerinden alınan payların düzenlenmesi bu alanda yapılan en yeni çalışma
olarak göze çarpmaktadır.
Çalışmada yerel ve bölgesel politikalara verilen önem çerçevesinde
Avrupa Birliği adaylık süreci ve Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı
(AYYÖŞ) çerçevesinde yapılan reformlar ve mevcut durum analizi
yapılmıştır.
1.1. 1990 ve sonrası Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri
Kuruluşundan itibaren yüzünü batıya dönmüş olan Türkiye
Cumhuriyeti uluslararası alandaki gelişmeleri de yakından takip etmiş ve bu
çerçevede NATO, OECD gibi uluslararası örgütlenmelerin üyesi olmuştur.
1957 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun (AET) kurulması ile birlikte
Türkiye, 31 Temmuz 1959 yılında ortaklık başvurusunda bulunmuştur. AET
Bakanlar Konseyi, Türkiye’nin yapmış olduğu başvuruyu kabul ederek
üyelik koşulları gerçekleşinceye kadar geçerli olacak bir ortaklık anlaşması
imzalanmasını önermiştir. Söz konusu Anlaşma 12 Eylül 1963 tarihinde
imzalanmış ve 1 Aralık 1964 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kısaca Ankara
Anlaşması1 olarak adlandırılan bu anlaşma ile tam üyeliğe giden süreç için
hazırlık, geçiş ve son dönem olmak üzere üç aşama2 öngörülmüştür.
Türkiye-AB ilişkileri, 1970’li yılların başından 1980’lerin ikinci yarısına
kadar, siyasi ve ekonomik nedenlerden dolayı istikrarsız bir seyir izlemiştir.
12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından ilişkiler resmen askıya alınmıştır.
1983 yılında Türkiye’de sivil idarenin yeniden kurulması ve 1984 yılından
itibaren Türkiye’nin ithal ikameci politikaları hızla terk etmesi ile beraber,
Türkiye’nin dışa açılma süreci başlamıştır. Böylece 12 Eylül 1980 tarihinden
itibaren dondurulmuş bulunan Türkiye-AET ilişkilerinin canlandırılması
süreci başlamıştır.
Türkiye, 14 Nisan 1987 tarihinde, Ankara Anlaşması’nda öngörülen
dönemlerin tamamlanmasını beklemeden, üyelik başvurusunda bulunmuştur.
1

Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasında Bir Ortaklık Yaratan Anlaşma literatürde
kısaca “Ankara Anlaşması” olarak adlandırılmaktadır.
2
Hazırlık aşamasında Türkiye yükümlülük altına girmemiş, topluluk tek taraflı olarak
yükümlülük altına girmiştir. Hazırlık Aşaması Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten
başlayıp Katma Protokol’ün yürürlüğe girdiği tarihe kadar sürmüştür. Geçiş döneminde
ise her iki taraf yükümlülük üstlenmişlerdir. Geçiş dönemi katma protokolün yürürlüğe
girdiği 1973 yılından başlayıp 1995 yılında imzalanan Gümrük Anlaşması ile sona
ermiştir. Mevcut durumda ilişkilerde son döneme girilmiştir.
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Komisyon, bu başvuru ile ilgili görüşünü 18 Aralık 1989’da açıklamış ve
kendi iç bütünleşmesini tamamlamadan Topluluğun yeni bir üyeyi kabul
edemeyeceğini belirtmiştir. Ayrıca, Türkiye’nin, Topluluğa katılmaya ehil
olmakla birlikte, ekonomik, sosyal ve siyasal alanda gelişmesi gerektiğini
ifade etmiştir. Bu nedenle, üyelik müzakerelerinin açılması için bir tarih
belirlenmemesi ve Ortaklık Anlaşması çerçevesinde ilişkilerin geliştirilmesi
önerilmiştir. Bu öneri Türkiye tarafından da olumlu değerlendirilmiş ve
Gümrük Birliği’nin Katma Protokol’de öngörüldüğü şekilde 1995 yılında
tamamlanması için gerekli hazırlıklara başlanmıştır. İki yıl süren
müzakereler sonunda 5 Mart 1995 tarihinde yapılan Ortaklık Konseyi
toplantısında alınan karar uyarınca Türkiye ile AB arasındaki Gümrük
Birliği 1 Ocak 1996 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Böylece, Türkiye-AB
Ortaklık İlişkisinin “Son Dönem”ine geçilmiştir.
1.1.1. Maastricht Antlaşması ve adaylık sürecine yansımaları
1992 yılında imzalanan ve o zamanki Avrupa Topluluğu (AT)
üyelerinin tamamı tarafından referandum şeklinde 1993'te onaylanıp
yürürlüğe giren Maastricht Antlaşması, AT'nin politik, ekonomik ve sosyal
entegrasyonun tam olarak oturmasını sağlamıştır. İktisadi ve sosyal kalkınma
yolundaki AT'nin en önemli temel taşı olarak kabul edilen bu antlaşma, aynı
zamanda, Avrupa Birliği Antlaşması olarak da bilinmektedir. Bu antlaşmada
Avrupa Ekonomik Topluluğu ve daha sonra Avrupa Topluluğu adı, Avrupa
Birliği (AB) adını almıştır. Bu antlaşma ile Avrupa Topluluğu içinde yer
alan her topluluk, "kurumsallaştırılmış" ve toplulukların hukuki bir zemin
kazanmalarının önü açılmıştır. Antlaşma, genel olarak, üç ana temel kurum
üzerine yoğunlaşmıştır. Bunlardan ilki ekonomik ve parasal birliğin
kurulması ve etkinlik kazandırılması, ikincisi ortak dışişleri ve güvenlik
politikası geliştirmek ve son olarak, adalet ve içişleri işbirliğini
kapsamaktadır.
1990’lı yıllara gelindiğinde özellikle soğuk savaş döneminin sona
ermesini sağlayan gelişmelerin yaşanması ile birlikte yönünü AB’ye dönen
ülke sayısında yaşanan artıştan dolayı AB, genişleme konusunda yeni
stratejiler geliştirmek zorunda kalmıştır. Berlin duvarının yıkılması ile
birlikte Doğu Almanya’nın birliğe de facto bir şekilde dâhil olması ve
Sovyetler Birliği’nin dağılması ile birlikte yönünü AB’ye dönen Merkezi
Doğu Avrupa Ülkeleri (MDA ülkeleri) birliğin bu stratejileri
geliştirmesindeki en önemli etkenler olmuşlardır. Avrupa Ekonomi
Topluluğu’nu kuran Roma Antlaşması’nın 237.maddesinde, topluluğa tam
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üyelik için sadece Avrupa Devleti olma şartı aranmaktaydı. Merkez ve Doğu
Avrupa ülkelerinin başvuruları sonrası AB, tam üyelik için şartlarını yeniden
düzenlemiştir. Maastricht Antlaşması’nda üyelik için Avrupa devleti şartı
yine dururken, bunun yanında “Birlik, üye ülkelerde ortak olan özgürlük,
demokrasi, insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı ilkeleri ve hukuk
devleti ilkesi üzerine kurulur” ifadesine yer verilmiştir.
1.1.2. Kopenhag Zirvesi ve Kriterlerinin adaylık sürecine
yansımaları
Avrupa Birliğini Kuran Anlaşma olan Maastricht Antlaşması
imzalandıktan sonra Haziran 1993 yılında gerçekleştirilen Kopenhag
Zirvesi’nde üye ülkeler ile ilgili olarak yeni düzenlemelere gidilmiştir.
Kopenhag Zirvesi’nde AB’ye üye olmak isteyen ülkelerin, liberal doktrin
esas alınarak bazı kriterleri yerine getirmesi kararlaştırılmıştır. Kopenhag
Kriterleri olarak anılmaya başlayan bu kriterler, siyasi, ekonomik ve uyum
kriterleri olarak üç gruba ayrılmıştır:
a) Siyasi Kriterler: Adaylık başvurusunda bulunan ülkenin hukuk
devletini, insan haklarını ve azınlıklara saygı gösterilmesinin, demokrasiyi
garanti altına alan kurumsal istikrarın sağlanmasıdır.
b) Ekonomik Kriterler: İşleyen bir piyasa ekonomisine sahip
olunması, birlik içerisinde rekabetçi baskıyla mücadele edebilecek bir
kapasitenin varlığıdır.
c) Mevzuat- Uyum Kriterleri: Siyasi, ekonomik ve parasal birliğin
amaçlarına bağlı olarak, üyelik yükümlülüklerini üstlenebilmektir.

AB’ye üye olabilmek için getirilen Kopenhag Kriterleri’nin yanında,
birlik üyesi ülkelerin yerine getirmesi gereken kriterler de belirlenmiştir. AB
üyesi ülkelerin, ekonomik ve parasal birlik (EPB) alanına dâhil olup,
Avro’ya geçmesi için ekonomik olarak bazı şartları sağlaması
gerekmektedir. Maastricht Yakınlaşma Kriterleri olarak adlandırılan bu
kriterler, enflasyon, faiz, döviz kuru ve mali disiplinden oluşmaktadır.
Maastricht Kriterleri, beş adet unsurdan meydana gelmektedir:
 Toplulukta en düşük enflasyona sahip (en iyi performans gösteren)
üç ülkenin yıllık enflasyon oranları ortalaması ile ilgili üye ülke enflasyon
oranı arasındaki fark 1,5 puanı geçmemelidir.
 Üye ülke devlet borçlarının GSYİH’sına oranı %60’ı geçmemelidir.
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 Üye ülke bütçe açığının GSYİH’sına oranı %3’ü geçmemelidir.

 Herhangi bir üye ülkede uygulanan uzun vadeli faiz oranları 12 aylık
dönem itibariyle, fiyat istikrarı alanında en iyi performans gösteren 3 ülkenin
faiz oranını 2 puandan fazla aşmamalıdır.
 Son iki yıl itibariyle üye ülke parası diğer bir üye ülke parası
karşısında devalüe edilmiş olmamalıdır.

1.1.3. Helsinki Zirvesi ve Adaylık Sürecinin Başlaması
1999 yılında gerçekleştirilen Helsinki Zirvesi ile AB, Türkiye’yi
MDA ülkeleri için oluşturduğu katılma sürecine dâhil etmiştir. Avrupa
Konseyi, Komisyondan Türkiye için bir “katılım öncesi strateji”
hazırlanmasını önermiştir. Kıbrıs sorunu ve Yunanistan ile yaşanan sorunlar
hazırlanan katılım öncesi stratejide yer almıştır. Helsinki Zirvesi ile Türkiye,
Avrupa Birliği’nin Maastricht Antlaşması ve Kopenhag Zirvesi ile
oluşturduğu yeni genişleme stratejisi içerisine entegre olmuş, AET ile 1959
yılında başlatılan ortaklık ilişkisinden sapmalar olmuştur. 1998 yılında
Türkiye için ilk ilerleme raporu hazırlanmıştır. 2001 yılında hazırlanan
Katılım Ortaklığı Belgesi ile Türkiye için yeni bir reform süreci başlamıştır.
1.1.4. Brüksel Zirvesi ve Müzakerelerin Başlaması
1990’lı yıllardan itibaren genişleme stratejisini yeniden oluşturan
Avrupa Birliği’nin aday ülke ile müzakerelere başlamasının ön koşulu
Kopenhag siyasi kriterlerinin sağlanmasıdır. 1999 yılındaki Helsinki Zirvesi
ile adaylığı ilan edilen Türkiye ile müzakereler 3 Ekim 2005 yılında
başlamıştır. 2004 yılında gerçekleştirilen Brüksel Zirvesi’nde Türkiye’nin
Kopenhag siyasi kriterlerini sağladığı kabul edilmiş ve 2005 yılında
müzakerelere başlama kararı alınmıştır. Türkiye ile birlikte Hırvatistan da
AB ile müzakerelere aynı tarihte başlamıştır. Birliğin genişleme stratejisinin
yanı sıra bu iki ülke için iki farklı husus daha gündeme getirilmiştir.
Bunlardan birincisi yürütülecek olan müzakerelerin “açık uçlu” olacağı yani
ne zaman biteceği belli olmadığı, diğer bir husus da birliğin kendisi ile ilgili
“hazmetme kapasitesi” olarak ifade edilmiştir. Yani müzakereler sona
erdiğinde bile birlik hazmetme kapasitesini göz önüne alarak üyelik sürecini
uzatabilme hakkına sahip olmaktadır. Bu iki husus daha önceki genişleme
süreçlerine uygulanmamıştır.
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1.2. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı ve Türkiye
Avrupa Konseyi bünyesinde 15 Ekim 1985 tarihinde imzaya açılan
Şart, Türkiye tarafından 21 Kasım 1988 tarihinde imzalanmıştır. Şartın
amacı, yerel yönetimlerin artan görev ve sorumluluklarının karşılanması için
yerel birimlere esneklik tanınma, yerel yönetimleri merkezi hükümetlerin
müdahalesinden koruma ve görevlerin yerine getirilebilmesi için en iyi
yönetim yapısının sağlanmasıdır. Yerindenlik (subsidiarite) ilkesi kavram
olarak AYYÖŞ ile kullanılmaya başlanmış ve gittikçe yerellik ilkesinin
yerini almaya başlamıştır (Toksöz ve diğerleri, 2009, s.27). Şartın
4.maddesinin 3.fıkrasında yerindenlik ve yerinden yönetim, “kamusal
sorumluluklar -genellikle ve tercihen- vatandaşa en yakın olan makamlar
tarafından kullanılır” denilerek açıklanmıştır. Avrupa Birliği açısından
yerindenlik ilkesi Maastricht Anlaşması’nın 3/b maddesinde açıklanmıştır.
Buna göre “Kendi hizmet yetkisi altında bulunmayan alanlarda, hizmette
halka yakınlık ilkesi uyarınca AB, ancak bir hizmetin hedefleri üye devletler
tarafından yeterli biçimde gerçekleştirilemeyecek olursa ve tasarlanan
hizmetin boyutları ve sonuçları itibariyle AB düzeyinde daha iyi
gerçekleştirilebilecekse müdahalede bulunur. AB’nin sunacağı hizmet
düzeyi, bu anlaşmanın hedeflerine ulaşmak için gerekli olan düzeyi aşamaz”
şeklinde ifade edilerek tanımlanmaktadır. Böylece hizmette ölçek ve
dışsallıklar yerindenlik temelinde ele alınmaktadır (Toksöz ve diğerleri,
2009, s.28).
Yerel Yönetimler Özerklik Şartı üç ana bolümden oluşmaktadır.
Birinci bölümde, özerk yerel yönetim kurumunun dayandığı başlıca ilkeler
sayılmaktadır. Bu ilkeler, seçilmiş yöneticilerin çalışma koşulları, yönetsel
denetimin niteliği ve sınırı, yerel yönetimlerin kaynak özerkliği, yerel
yönetimler arası ve merkezi idareler ile yerel yönetimler arası işbirliği ve
dayanışmanın esasları ve yargısal denetimin sağlanması gibi konulardır.
Yerel yönetimler üzerindeki devlet denetiminin azaltılması ve kendilerine
görevleri ile orantılı gelir kaynaklarının sağlanması gereği de, şartın bu
bölümünde yer almaktadır (Keleş, 1995, s. 5). İkinci bölümde, Sart’ı
onaylayan ülkelerin yükümlülükleri, şartın kapsayacağı makamlar ve her akit
tarafın şartın hükümlerine uygunluk sağlamak amacıyla mevzuatında yaptığı
değişiklik ve aldığı önlemler konusunda Avrupa Konseyi’ne bilgi vermesi
zorunluluğunu içermektedir (Aydemir,2000, s.45) . Üçüncü bölümde ise,
şartın yürürlüğe girmesi ve uygulanması ile ilgili kurallar yer almaktadır.
Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nı imzalayan ülkeler,
yapılacak düzenlemelerde, yerel yönetimlerin geniş bir özerkliğe sahip
olmasına, yerel yönetimlerin görev ve yetkilerinin anayasa ile
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belirlenmesine, bu yetkilerin merkezi idare tarafından zayıflatılmamasına,
yerel yönetimlerin kendi iç örgütlenmesini oluşturmasına; gerekli mali
kaynaklara sahip olunmasına, atanan değil seçilen organlardan oluşmasına
ve âdem-i merkeziyetçilik anlayışının sağlanmasına dikkat etmekle
yükümlüdür.
Türkiye aşağıdaki maddelere çekince koymuştur (Keleş, 1995, s.18);

- 4.madde 6.paragraf: Yerel makamları doğrudan ilgilendirilen
planlama ve karar süreçlerinde kendilerine danışılması

- 6.madde 1.paragraf: Yerel yönetimlerin iç örgütlenmelerinin
kendilerince belirlenmesi
- 7.madde 3.paragraf: Yerel olarak seçilmiş kişilerin görevleriyle
bağdaşmayacak işlev ve faaliyetlerinin kanun ve temel hukuk ilkelerine göre
belirlenmesi
- 8.madde 3.paragraf: Vesayet denetimine ancak, vesayetle korunmak
istenen yararlarla orantılı olması durumunda izin verilmesi
- 9.madde 4.paragraf: Yerel yönetimlere kaynak sağlanmasında
hizmet maliyetlerindeki artışların mümkün olduğunca hesaba katılması
- 9.madde 6.paragraf: Yeniden dağıtılacak mali kaynakların yerel
makamlara tahsisinin nasıl yapılacağı konusunda, yerel yönetimlere önceden
danışılması
- 9.madde 7.paragraf: Yapılacak mali yardımların, yerel yönetimlerin
kendi politikalarını uygulama konusundaki temel özgürlüklerini mümkün
olduğu ölçüde ortadan kaldırmaması

- 10.madde 2.ve 3.paragraf: Yerel yönetimlerin haklarını
savunabilmeleri için uluslararası yerel yönetim birimleriyle işbirliği
yapabilmeleri, uluslararası birliklere katılabilmeleri
- 11.madde: Yerel yönetimlerin iç hukukta kendilerine tanınmış olan
yetkileri serbestçe savunabilmek için yargı yoluna başvurabilmeleri
AYYÖŞ; taraf devletleri, yerel yönetimlerin siyasal, yönetsel ve mali
yönlerden bağımsızlıklarını güvence altına almaya zorlayıcı kurallar
içermektedir (Keleş, 1995, s.4). 1982 Anayasası’nın 127 maddesinde “
mahalli idareler, il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını
karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları yine
kanunda belirtilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel
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kişilikleri” olarak ifade edilmiştir.
Mahalli idarelerin görev ve
sorumlulukları yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla
düzenlenmektedir (Ulusoy ve Akdemir, 2013, s.63).
1.3. AYYÖŞ ve AB Adaylık Sürecinin Yerel Düzeydeki Mali
Yansımaları
2004 yılında gerçekleştirilen Brüksel Zirvesi ile Türkiye’nin
Kopenhag siyasi kriterlerini karşıladığı ve 2005 yılı itibariyle müzakere
sürecine geçilebileceği kararı alınmıştır. Türkiye 1999 yılında başlayan
adaylık süreci ile birlikte kendisi için Konsey tarafından hazırlanan Katılım
Ortaklığı Belgeleri’ni esas alarak Ulusal Programlar hazırlamıştır. Türkiye
için birincisi 2001 yılında hazırlanan Katılım Ortaklığı Belgesi, 2003, 2006
ve 2007 yıllarında revize edilmiştir. Türkiye de bu belgeler çerçevesinde ilk
Ulusal Programı’nı 2001 yılında düzenlemiş ve 2003, 2008 yıllarında da
Katılım Ortaklığı Belgelerinin revizyonuna paralel olarak Ulusal Program’da
da revizyonlara gidilmiştir. Avrupa Birliği Katılım Ortaklığı Belgelerine ek
olarak her yıl Türkiye’nin mevcut durumunu özetleyen İlerleme Raporları
hazırlamaktadır.
Türkiye Avrupa Birliği’ne adaylık süreci çerçevesinde siyasi,
ekonomik ve mevzuat uyumu konularında reformlara gitmektedir. Birlik
tarafından yerel yönetimler alanında da bir dizi reform önerisi yapılmış ve
Türkiye yerel yönetimler konusunda çeşitli yasal düzenlemeler yapmıştır.
Söz konusu reformlar gerek birliğin iç mevzuatı gerekse de birlik üyelerinin
kabul ettiği AYYÖŞ çerçevesinde de ele alınarak aşağıda açıklanmaya
çalışılmıştır.
1.3.1. Yerel Yönetimler Reform Programı
Avrupa Birliği adaylık sürecinin başlamasının yanı sıra, bilgi ve
üretim teknolojilerinde meydana gelen hızlı gelişme ve küreselleşme ile
birlikte vatandaşların kamudan beklentilerinde meydana gelen değişimler ve
katılımcılık, demokrasi ile insan haklarının artan önemi sonucunda 2000’li
yılların başlarında Türkiye’de kamusal alanda ciddi reformlara gidilmiştir.
Aslında Türkiye’de kamu yönetimi alanındaki reformlar 1960’lı
yıllarda planlı kalkınma dönemi ile başlamıştır. Kamu yönetimi reformu ile
ilgili sistemli ve kapsamlı bir şekilde yapılan çalışmalardan ilki 1962-1963
yıllarında Devlet Planlama Teşkilatı ve TODAİE işbirliğinde gerçekleştirilen
Merkezi Hükümet Teşkilatı Araştırma Projesi (MEHTAP)’dir. 1971 yılında
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ise işbaşına gelen hükümet tarafından Bakanlar Kurulu Kararı ile “İdarenin
Yeniden Düzenlenmesinin Genel Yönünü ve Stratejisini Saptama Projesi”
hazırlanmıştır. Bu reformun amacı “idari ve ekonomik sistemin
modernleştirilmesi” şeklinde ifade edilmiştir (Hükümet Programı,1971, s. 45).
1988 yılında Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Programı hazırlık
çalışmaları sürecinde Devlet Planlama Teşkilatı’nın talebi üzerine TODAİE
tarafından kamu yönetiminin geliştirilmesi ve reorganizasyonu çerçevesinde
bir araştırma yapılmıştır. Kısaca KAYA olarak adlandırılan Kamu Yönetimi
Araştırma kapsamında, merkezi yönetim kuruluşları, bunların taşra
teşkilatları ve yerel yönetimler incelenmiştir.
Yerel yönetim alanında en önemli adım 1998 yılında Türkiye Büyük
Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulan Yerel Yönetim Reformu yasa
tasarısıdır. Yerel Yönetim Reformu yasa tasla ilk olarak, İdareyi bir bütün
olarak; daha etkin işleyen, daha verimli kaynak kullanan, daha kolay
ulaşılabilen, hizmet üreten bir yapıya kavuşturmak hedefini ön plana
çıkarmaktadır. Tasarı’nın diğer reformlardan farkı idareyi bir bütün olarak
ele almasıdır (Ökmen, 2003, s.127). Taslakta yerel yönetimlerin hizmet
üretimindeki payının %15’lerden %35’lere çıkarılması planlanırken merkezi
hükümet payında bir değişiklik öngörülmemiştir. Mali alanda belediyeler ile
ilgili olarak öz gelirleri arttırılmakta, genel bütçeden aldıkları pay %9,25 den
%15’lere çıkarılmaktadır. İl merkezi belediyelerine ayrıca ilgili il
merkezinde yapılan genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamı üzerinden
%5 pay verilmektedir. Ayrıca Anakent Belediyelerinin kurulması ve
geliştirilmesi ile ilgili yeni düzenlemeler getirilmektedir. Anakent Belediye
Encümeninde seçilmiş üyelerin de yer alması sağlanmaktadır. Denetim ile
ilgili olarak da yerel yönetimler üzerindeki idari vesayetin azaltılması ve
yerel yönetimlerin görev ve sorumluluk alanları ile ilgili olarak sadece
hukuki denetim yapılmasının istenmesidir. Tasarı ayrıca yerel yönetim karar
sürecine haklın katılımını artıracak düzenlemelere yer vermiştir. Örneğin
kaymakamların, muhtarların ve kamu kuruluşu niteliğindeki meslek
kuruluşlarının kendi görev ve faaliyet alanı ile ilgili olarak oy hakkı
olmaksızın meclis toplantılarına katılması ve bu konuda görüş bildirmelerine
olanak tanınmıştır.
Söz konusu tasarı 2001 yılında eksiklikleri revize dilerek yeninden
TBMM’ye sunulmuştur. Revize edilen Tasarı, eskiye nazaran merkezi
yönetim ve yerel yönetimler arasında görev ve hizmet bölüşümü esaslarının
yanı sıra Büyükşehir Belediye yönetimi ve İl Özel İdaresi Kanunu ile ilgili
olarak daha kapsamlı reform önerileri sunmuştur (Ökmen, 2003, s.132). Mali
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alanda genel bütçe vergi gelirlerinden alınan paylar yeniden düzenlenmekle
beraber 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun adı Belediye ve İl Özel
İdareleri Gelirleri Kanunu olarak değiştirilmesi önerilmiştir.
Türkiye’de yerel yönetim reform programı çerçevesinde Avrupa
Komisyonu tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma
Programı tarafından teknik destek sunulan Yerel Yönetim Reform Projesi
(LAR-1) ve Yerel Yönetim Reformu Uygulamasının Devamına Destek
Projesi (LAR-II) uygulanmıştır. 2005-2007 yılları arasında uygulanan LAR-I
çerçevesinde UNDP tarafından aşağıdaki konulara dikkat çekilmiştir;

- Yerel yönetimlerde kapasite geliştirme çalışmaları aşağıdaki hedef
gruplara öncelik vermelidir: 1) belediye başkanları ile belediye ve il genel
meclislerinin seçilmiş üyeleri; 2) belediye başkan yardımcıları, genel
sekreterler ve yerel yönetimlerin diğer üst düzey yöneticileri. Reformun
başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için önem taşıyan diğer bir hedef grup
ise yeni kurulan denetim komisyonu üyeleri ile iç denetimde görev alacak
teknik çalışanlardır. Alışılmış farkındalık yaratma ve eğitim faaliyetlerinin
yanı sıra, uygulama deneyimlerinin kapsamlı biçimde görülebileceği belirli
sayıda pilot projenin tasarlanması ve uygulanması önemlidir. Böylece, alınan
dersler ve sonuçlar daha çok sayıda yerel yönetimde tekrarlanabilmektedir.
- Çalışmaların ve ilerlemenin uzun dönemde sürdürülebilir olması
büyük ölçüde, yerel yönetimlerde kapasite geliştirme üzerine tüm paydaşlar
tarafından benimsenecek ve sahiplenilecek tutarlı ve kapsamlı bir strateji
geliştirilmesine bağlıdır. Bu stratejinin temel bileşenlerinden biri, yerel
yöneticilere yönelik, yerel yönetimlerde değişime öncülük etmek için gerekli
kapasite ve becerilerin geliştirilmesine odaklı, nitelikli ve akredite bir eğitim
programı oluşturulmasıdır.
- Orta vadede, yerel yönetim ile karşılaştırıldığında merkezi yönetimin
rolü büyük bir değişim geçirmek durumunda kalacaktır. Vesayet ve emirkontrol sistemleri; yeni reform politikalarının ve araçlarının geliştirilmesinde
eş güdüm sağlayacak ve öncülük yapacak, yerel yönetimler ve hizmetler için
asgari standartları da içeren esnek ve uygun düzenleyici çerçeveler
oluşturacak ve merkezi yönetimle yerel yönetim arasındaki iş birliği
araçlarını geliştirecek ve yönetecek kapasitelerle yer değiştirmelidir. Yerel
yönetimlerden sorumlu merkezi yönetim birimlerinin görevlerinin, teşkilat
yapılarının, yönetim kültürlerinin ve uygulamalarının, teknik kaynaklarının
ve insan kaynağı kapasitelerinin gözden geçirilmesi ve yeni çerçeveyle
uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler
Genel Müdürlüğü personelinin eğitimi, bilişim ve iletişim teknolojileri
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destekli veri tabanlarının ve yönetim bilgi sistemlerinin bütünleştirilmesi,
geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, daha az kaynağa ve kapasiteye sahip köy ve
belediyelerdeki küçük ölçekli yerel altyapılara yapılan yatırımların
desteklenmesine yönelik mevcut programların iyileştirilmesi ve
düzenlenmesi, projenin ele alacağı önceliklerden olmalıdır.

- Modern bir yerel yönetim sistemi oluşturulması sürecinde, yerel
yönetim birlikleri çok önemli bir rol üstleneceklerdir. Ancak, bu birliklerin
kapasiteleri hala çok kısıtlı olduğundan projenin odaklanacağı konulardan
biri, yerel yönetim birliklerindeki kapasite gelişiminin desteklenmesi olacak,
bu kapsamda özellikle Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ile tüm LAR
ortakları arasındaki iletişimin iyileştirilmesi amacıyla bir strateji
geliştirilmesi ve uygulanması üzerinde durulacaktır. Bu alandaki ikinci
öncelik, hem uluslararası hem de yerel düzeyde belediyeler arasında
kurulacak ortaklıkların yararlarının Türkiye’deki yerel yönetimler tarafından
daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve bunun için gerekli kapasitenin
geliştirilmesini desteklemek olmalıdır. İlk LAR projesi kapsamında
hazırlanan strateji taslağında vurgulandığı üzere, merkezi yönetim (İçişleri
Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı) tarafından üstlenilmiş olan rolden bağımsız
olarak, bu alandaki temel görev ve sorumluluk yerel yönetim birliklerine
düşmektedir.
LAR-II 2009-2011 yılları arasında uygulanmıştır. Proje 5 ana
bileşenden oluşmaktadır. Bunlar;

- Yerel Yönetimlerde Kapasite Geliştirme
- Yerel Yönetim Birliklerinde Kapasite Geliştirme
- Yerel Katılım Mekanizmalarının Güçlendirilmesi
- Belediyeler Arası Eşgüdüm ve İşbirliğinin Güçlendirilmesi
- İç İşleri Bakanlığının Kapasitesinin Artırılması
Bu bileşenlerin uygulama sonuçları için çeşitli belediyeler pilot
çalışma alanı olarak seçilmiştir.
1.3.2. Mevzuat Üzerindeki Yansımaları
Avrupa Birliği sürecinde AYYÖŞ ve Maastricht Anlaşması’nın yanı
sıra Kopenhag siyasi ve ekonomik kriterleri ile AB müktesebatına uyum
kriteri Türkiye’yi ciddi derecede etkilemektedir. Mevzuat uyum kriterinin
karşılanabilmesi için merkezi ve yerel yönetim düzeyinde yasal
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düzenlemelere gidilmiştir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu ile genel anlamda yönetim düzeyinde mali düzenlemelere gidilmiş,
sonraki süreçlerde de bu kanuna paralel olarak 5393 sayılı Belediye Kanunu,
5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5355 sayılı Belediye Birlikleri
Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu çıkarılmıştır. Bu kanunlara ek
olarak 2008 yılında, genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan payları
düzenleyen 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe
Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun ve son olarak da 6360
sayılı kanun çıkarılmıştır.
1.3.2.1. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
Türkiye için 2001 yılında yayınlanan ilk Katılım Ortaklığı Belgesi’nin
ekonomik kriterler başlığı altında “şeffaflık ve gözetimi sağlamayı
amaçlayan mali sektör reformlarının süratle uygulanmasına başlanması”
önerisinde bulunulmuştur. Özellikle kamu alımları sisteminin daha şeffaf ve
güvenilir olmasını temin ederek, Topluluk müktesebatına uyumun
başlatılması, idari kurumların güçlendirilmesi dahil kamu yönetiminin
modernizasyonunun hızlandırılması ve mali kontrol işlevlerinin
güçlendirilmesi kısa vadeli hedefler olarak belirlenmiştir. Uzun vadeli
öneriler kısmında da kamu alımlarında topluluk müktesebatına uyumun
sağlanması istenmiştir.
2003 yılında revize edilen Katılım Ortaklığı Belgesinde Ekonomik
Kriterler başlığı altında, “Mali sektör reformunun uygulamasına devam
edilmesi ve özellikle ihtiyati ve şeffaf düzenlemelerin uyumlaştırılması ve
bunların uluslararası standartlar çerçevesinde izlenmesi” ve “Mali
hizmetlerde mevzuat uyumunun tamamlanması ve düzenleyici otoritelerin
bağımsızlığının muhafaza edilmesi de dâhil olmak üzere denetim yapılarının
ve uygulama kapasitesinin güçlendirilmesi” önerileri yapılmıştır.
Bölgesel politika ve yapısal araçların koordinasyonu başlığı altında;
- Ulusal Kalkınma Planı ve NUTS 2 düzeyinde bölgesel kalkınma
planları hazırlanması suretiyle, bölgesel farklılıkları azaltmayı amaçlayan bir
ulusal ekonomik ve sosyal uyum politikasının geliştirilmesi.
- Bu başlık altındaki müktesebatın uygulanmasını kolaylaştıracak
yasal çerçevenin kabul edilmesi.
- Bölgelere yönelik kamu yatırımlarına ilişkin öncelik kriterlerini
ortaya koyan çok yıllı bütçeleme usullerinin oluşturulması.
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- Bölgesel kalkınmayı yürütecek idari yapıların güçlendirilmesi.
Mali Kontrol başlığı altında;
- AB uygulamaları ve uluslararası düzeyde kabul görmüş kontrol ve
denetim standartlarına uygun olarak, kamu iç mali kontrolüne ilişkin
mevzuatın kabul edilmesi ve etkili biçimde uygulanmasının sağlanması.
- Komisyona usulsüzlüklerin etkin bir şekilde iletilmesi de dâhil
olmak üzere, katılım öncesi yardımı etkileyecek usulsüzlükler ve şüpheli
sahtecilik vakaları ile ilgili işlem yapacak idari kapasitenin güçlendirilmesi.
- Topluluk katılım öncesi fonlarının yönetimi için âdemi merkeziyetçi
bir sistemin oluşturulması.
- 2004 yılı bütçesi için, Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni
bütçe kodu yapısının bütçe içi, bütçe dışı ve döner sermayeli bütün kamu
kurumlarını kapsayacak şekilde uygulanması
- Dış denetim işlevinin INTOSAI kurallarına uygun olarak yeniden
düzenlenmesi,
- Sayıştay’ın bağımsızlığının sağlanması önerilerinde bulunulmuştur.
Bu çerçevede, bütçe kapsamının genişletilmesi suretiyle bütçe
hakkının en iyi şekilde kullanılması ile Avrupa Birliği normlarına ve uluslar
arası standartlara uygun bir kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin
oluşturulması amacıyla 5018 sayılı KMYKK çıkarılmıştır. 5018 sayılı
kanun ile bütçe hazırlama ve uygulama sürecinde etkinliğin artırılması, mali
yönetimde şeffaflığın sağlanması, hesap verme mekanizmasının etkin bir
şekilde işletilmesi ve nihayetinde uluslar arası gelişmelere uygun etkin bir iç
kontrol sisteminin sağlanması hedeflenmiştir. Kanunun kapsamı genel idare
olarak belirlenmiş ve genel idare de merkezi idare (Genel Bütçe, Özel Bütçe,
Destekleyici ve Düzenleyici Kurumlar), Sosyal Güvenlik Kuruluşları ve
Mahalli İdareleri kapsamaktadır. Kanunda mali saydamlık, hesap verme
sorumluluğu, iç denetim ve kurumların stratejik plan hazırlamasına yönelik
esaslar düzenlenmiştir.
2003 yılında kabul edilen ve tümüyle yürürlüğe girme tarihi 2006
yılında gerçekleşen KMYKK çerçevesinde yerel yönetimler stratejik
planlamaya dayalı performans esaslı bütçeleme sistemine geçişi sağlamış ve
ilk stratejik planlarını 2006 yılında hazırlamışlardır. Kamu İdarelerinde
Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik stratejik
planın hazırlık, yapım ve uygulanma aşamalarını açıklanmış ve DPT

Türkiye’de Yerel Yönetimlerde Mali Özerklik

745

tarafından Haziran 2006 yılında Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama
Klavuzu ile uygulamaya yönelik esaslar belirlenmiştir.
5018 sayılı Kanunda stratejik plan, “kamu idarelerinin orta ve uzun
vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini,
performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak
dağılımını plan” olarak tanımlanmıştır.
Yerel yönetimlerde stratejik plan hazırlanırken varsa üniversiteler ve
meslek odaları ile konuyla ilgili diğer sivil toplum örgütlerinin görüşü
alınarak hazırlanacağı belirtilmektedir. Bununla birlikte kurumsal yapı
içerisinde planın sahiplenilmesi için idarecilerin, diğer yetkililerin ve her
düzeydeki personelin katkısı, ortak çabası ve desteği olmalıdır.
Yerel yönetimler stratejik plan çalışmaları esnasında iç ve dış paydaş
analizlerini yaparak katılımcılığı sağlama çabasına girmektedirler. Stratejik
planlamanın bütçe ilişkisi ise performans programı ile yapılmaktadır.
Bilindiği üzere KMYKK ile ülkemizde “stratejik planlamaya dayalı
performans esaslı bütçeleme sistemi” benimsenmiştir. Stratejik planlar uzun
ve orta vadeli amaç, hedef ve stratejileri gösterirken, performans programları
ile bu amaç-hedef ve stratejilerin yıllık olarak performans göstergeleriyle
ölçümünün yapıldığı ve maliyetlerinin belirtildiği belgelerdir. Ayrıca
performans programlarında belirtilen hedef ve göstergelerin gerçekleşme
durumunu özetleyen yıllık faaliyet raporları hazırlanmaktadır.
1.3.2.2. 5393 Sayılı Belediye Kanunu
Türkiye’de Avrupa Birliği’ne uyum süreci ve AYYÖŞ dikkate
alınarak mevcut mahalli idare kanunlarının yerine yeni kanunlar
çıkarılmıştır. Bunlardan biri de 1580 sayılı Belediye Kanunu yerine kabul
edilen 5393 sayılı Belediye Kanunu’dur. 5393 sayılı yasa ile belediyelerin
kuruluşu, sınırlarının kesinleşmesi, tüzel kişiliği ve mahalle yönetimi ile
ilgili düzenlemelere gidilmiştir. İlgili kanun çerçevesinde belediye sayısı
azaltılmış ve belediye kurulabilmesi için asgari nüfus şartı 2000’den 5000’e
çıkarılmıştır. Bu düzenleme ile hizmetlerde ve yatırımlarda etkinliğin
sağlanması amaçlanmıştır. 1580 Sayılı Kanun’da yer alan köy ve köy
kısımlarının birleşerek belediye kurabilmesi için gerekli olan 500 metrelik
mesafe 5000 metre olarak düzenlenmiştir.
Eski kanunda belediyelerin tüzel kişiliklerinin sona ermesi ile ilgili bir
düzenleme mevcut değildi. 5393 sayılı yasa ile belediyelerin tüzel kişiliğinin

746

SAKAL – DEMİRHAN

sona ermesi Danıştay’ın da görüşünün alınarak İçişleri Bakanlığı’nın teklifi
üzerine müşterek kararnameye bağlanmıştır. İlgili kanunda AYYÖŞ ve AB
müzakerelerine paralel düşecek tarzda mahalle ve mahalle yönetimleri ile
ilgili düzenlemelere gidilmiştir. Bu çerçevede kanunun 9.maddesinde
“Belediye, mahallenin ve muhtarlığın ihtiyaçlarının karşılanması ve
sorunlarının çözümü için bütçe imkânları ölçüsünde gerekli ayni yardım ve
desteği sağlar; kararlarında mahallelinin ortak isteklerini göz önünde
bulundurur ve hizmetlerin mahallenin ihtiyaçlarına uygun biçimde
yürütülmesini sağlamaya çalışır” hükmü yer almaktadır. Bu düzenleme yerel
hizmetlerin halka en yakın hizmet birimi olan yerel yönetimlerce yerine
getirilmesi ilkesi olan subsidiarite ilkesine paralel olduğu gibi ilgili
hizmetlerin yerine getirilmesinde yerel katılımcılığın sağlanması da yine bu
çerçevede değerlendirilebilir.
5393 sayılı Kanunun getirdiği en önemli yenilik görev alanlarına
yöneliktir. 1580 sayılı kanunda belediyelerin görev alanları “Liste ilkesi”
çerçevesinde tek tek sıralanmış ve bunun dışında kalanların diğer yönetim
birimlerinin görevleri olduğu ifade edilmişti. 5393 sayılı kanunun
belediyelerin görev ve sorumluluklarını düzenleyen 14. Maddesi ile
““Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen
mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır
“ ifadesi ile Genel Yetki İlkesi” benimsenmiştir. Fakat bu düzenleme
Anayasa mahkemesinin 24.01.2007 tarih ve 2005/95 Esas ve 2007/5 sayılı
kararıyla iptal edilmiştir.
İlgili kanunun 14. maddesinde “Belediye hizmetleri, vatandaşlara en
yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur” ifadesi ile subsidiarite(
yerindenlik) ilkesi ilk defa yerel yönetim kanunlarımızda yer almış ve
belediye tanımı yapılırken de “ idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel
kişisi” ifadesi kullanılmıştır. Böylelikle AYYÖŞ ve AB uyum sürecine
paralellik arz eden düzenlemelere gidilmiştir.
Belediyenin organlarından biri olan Belediye Encümeni’nde
seçilmişlerin de yer alması bu kanunla sağlanmış ve yerel katılımcılık
güçlendirilmeye çalışılmıştır. Katılım boyutunu ilgilendiren en önemli
düzenleme ise kent konseyleridir. 5393 sayılı Kanun’un 76.maddesinde Kent
Konseyi, kent yaşamında; “kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin
geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma,
çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap
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sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata
geçirmeye çalışır.”
“Belediyeler kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının,
sendikaların, noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum
örgütlerinin, siyasî partilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahalle
muhtarlarının temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımıyla oluşan kent
konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardım ve
destek sağlar” ifadelerine yer verilmiştir.
AYYÖŞ ile paralel olan diğer bir düzenleme de Belediye Meclisi’ne
yönelik yapılmıştır. 1580 sayılı kanunda meclis kararlarının kesinleşmesi
için mülki amirin onayı gerekmekteydi. 5393 sayılı kanunda ise mülki idare
amirinin onayı yerine kararların yürürlüğe girebilmesi için sadece mülki
idare amirine gönderilmesi yeterli görülmüştür. Böylelikle yerel yönetimler
üzerindeki idari vesayet bir anlamda azaltılmıştır.
1580 sayılı yasada yer alan “her Türk nüfus kütüğüne yerli olarak
yazıldığı beldenin hemşehrisidir” tanımı 5393 sayılı yeni kanunda “herkes
ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir” olarak değiştirilerek nüfus kütüğüne
kayıtlı olunan yer değil ikamet edilen yer hemşehri tanımı için temel kriter
olarak belirlenmiştir (Öner, 2005: 70)
Özetle 5393 sayılı yasa ile belediyeler üzerindeki idari vesayet
uygulamalarının büyük bir çoğunluğuna son verilmiş, yerel yönetimlerde
kent konseyleri, belediye hizmetlerine gönüllü katılım vb. oluşumlarla
katılım mekanizmaları geliştirilmiş, belediye meclislerine gerektiğinde halk
katılımının önü açılarak ve yıllık faaliyet raporlarının yayınlanması ile
şeffaflık pekiştirilmiştir.
1.3.2.3. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu
Türkiye’de büyükşehir belediyelerine yönelik ilk düzenleme 1982
Anayasası’nın 127.maddesinde “büyük yerleşim yerleri için özel yönetim
biçimleri getirilebilir” hükmü ile ifade edilmiştir. Türkiye’de belediye
kurulurken genellikle nüfus şartı aranmıştır. İlk defa 1984 yılında 3030 sayılı
kanun ile hukuki altyapısı hazırlanan ve uygulamasına başlanan Büyükşehir
belediyelerinde nüfus şartı aranmamıştır. Buna göre bir yerde büyükşehir
belediyesi kurulabilmesi için belediye sınırları içerisinde birden fazla ilçenin
bulunması, birden fazla ilçe yoksa merkezi idare tarafından en az iki ilçenin
kurulması öngörülmüştür. Söz konusu kanun büyükşehir belediyelerine ek
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mali kaynaklar getirmekteydi. Bunun bir sonucu olarak büyükşehir statüsüne
sahip olmayan birçok belediye çeşitli zamanlarda çıkarılan kanun ve kanun
hükmünde kararnamelerle büyükşehir belediyesi statüsü kazanmıştır (Ulusoy
ve Akdemir, 2013, s.308). 2004 yılında yerel yönetim reformu çerçevesinde
çıkarılan 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile bir yerde büyükşehir
kurulabilmesi için belediye sınırları içerisinde ve bu sınırlara en fazla 10.000
metre uzaklıktaki yerleşim birimlerinin toplam nüfusunun, son nüfus
sayımına göre 750.000’den fazla olması şartı getirilmiştir. Bu şartın yanı sıra
fiziki yerleşim durumları ve ekonomik gelişmişlik düzeyleri de dikkate
alınacağı ifade edilmiştir. İstanbul ve Kocaeli’nde büyükşehir belediye sınırı
il mülki sınırı kabul edilmekle beraber diğer büyükşehirlerde nüfusa göre
yarıçap hesabı yapılarak büyükşehir mücavir alanı belirlenmiştir. 5393 sayılı
yasada olduğu gibi 5216 sayılı yasada da idari ve mali özerklik yasal hükme
bağlanmıştır. İdari anlamda özerklik sadece karar alma boyutuyla
kalmaktadır. Uygulama aşamasında tam manada bir idari özerklikten söz
etmek mümkün değildir (Urhan, 2008, s.91) .Alınan kararların halen mülki
idare amirine gönderilmeden yürürlüğe girememesi buna en bariz örnektir.
5216 sayılı Kanunda bütçe de dâhil olmak üzere, büyükşehir belediyesi
işlemlerinin vali tarafından onaylanması uygulamasına son verilmiştir. Daha
öncesinde meclis kararlarının onay makamı olarak görev yapan mülki idare
amirleri yeni yasal düzenleme ile kesinleşen meclis kararlarının halka
duyurulduğu bilgi verme makamlarına dönüşmüştür (Tortop, Aykaç,
Yayman, Özer, 2006,s.161). Böylelikle AB ve AYYÖŞ çerçevesinde yerel
özerklik ve yerel demokrasinin işlerliği açısından seçilmişlerin rolü
atanmışlara göre daha da artırılmıştır (Urhan, 2008, s.92).
5393 sayılı yasada olduğu gibi 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi
Kanunu’nda da görev ve sorumluluklar genel itibariyle sıralanmıştır. Eski
duruma göre daha fazla görev ve sorumluluk yüklenen belediyeler, mali
anlamda bunun karşılığını tam olarak alamamışlardır.
Büyükşehir
belediyeleri dışındaki belediyeler sadece 5393 sayılı kanuna tabi iken,
büyükşehir belediyeleri hem 5393 sayılı kanun hem de 5216 sayılı kanuna
tabi olarak görev ve sorumluluklarını yerine getirmektedirler. Yeni
düzenleme ile AYYÖŞ çerçevesinde yerel yönetimlere coğrafi bilgi
sistemleri, gıda bankacılığı, şehir içi trafiğin düzenlenmesi gibi yeni görev
ve sorumluluklar yüklenmiştir.
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1.3.2.4. 5355 Belediye Birlikleri Kanunu
Ekonomik ve toplumsal yapıda meydana gelen değişiklikler
neticesinde zaman içerisinde ihtiyaç kavramı gittikçe kapsam olarak
genişlerken kaynakların hep aynı düzeyde kalması yönetimler arasında
işbirliğini gündeme getirmiştir (Ulusoy ve Akdemir, 2013, s.365).
Türkiye’de 2005 yılında yerel yönetimlerle ilgili kanunlarda belediyeler
arası işbirliğine yönelik düzenlemeler mevcut olmasına karşın gerçek
anlamda mahalli idare birliklerine yönelik bir özel düzenleme mevcut
değildi. 2005 yılında yerel yönetim reformu kapsamında çıkarılan 5355
sayılı Belediye Birlikleri Kanunu ile yasal düzenlemeye gidilmiştir.
AYYÖŞ’un 10.maddesinin birinci paragrafında “yerel makamlar
yetkilerini kullanırken, ortak ilgi alanlarındaki görevlerini yerine
getirebilmek amacıyla, başka yerel makamlarla işbirliği yapabilecekler ve
kanunlar çerçevesinde birlikler kurabileceklerdir” hükmü yer almaktadır.
İkinci paragrafında “Her devlet, yerel makamların ortak çıkarlarının
korunması ve geliştirilmesi için birliklere üye olma ve uluslararası yerel
makamlar birliklerine katılma hakkını tanıyacaktır” ve üçüncü paragrafında
da “Yerel makamlar, kanunla muhtemelen öngörülen şartlar dâhilinde,
başka devletlerin yerel makamlarıyla işbirliği yapabilirler” ifadelerine yer
verilmekle beraber Türkiye bu iki paragrafa çekince koymuştur.
5355 sayılı kanunla birlikte yerel yönetimlerle ilgili diğer kanunlarda
da birliklere yönelik ifadelere rastlamak mümkündür. 5393 sayılı Belediye
Kanununun belediye gelirlerini düzenleyen 60.maddesinde” Belediyenin
kuruluşuna katıldığı şirket, kuruluş ve katıldığı birliklerle ilgili ortaklık payı
ve üyelik aidatı giderleri” sayılmakta, yine meclisin görev ve yetkilerini
düzenleyen 18.maddesinde “ diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına,
kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek” ile “Yurt
içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî
idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri
kurulmasına…” ifadeleri yer almaktadır.
5216 sayılı kanunun büyükşehir belediesinin gelirlerini düzenleyen
24.maddesinde “ Belediyenin kuruluşuna katıldığı şirket, kuruluş ve
birliklerle ilgili ortaklık payı ile üyelik aidatı giderleri” ifadesi yer
almaktadır.
5302 sayılı il özel idaresi kanununun il genel meclisinin görev ve
yetkilerini düzenleyen 10.maddesinde “Yurt içindeki ve yurt dışındaki
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mahallî idareler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına
karar vermek, diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş
birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek” ve 43. Maddesini
düzenleyen il özel idaresi gelirleri bölümünde de “ İl özel idaresinin
kuruluşuna katıldığı şirket, kuruluş ve birliklerle ilgili ortaklık payı, üyelik
aidatı giderleri” ve il genel meclisince belirlenecek ilkeler çerçevesinde
köylere veya köylerin aralarında kurdukları birliklere yapılacak yardımlar” il
özel idaresinin giderleri arasında sayılarak birliklere yönelik atıflar
yapılmıştır.
5355 sayılı Belediye Birlikleri Kanunu ile belediyeler arasında
oluşturulacak birliklere yönelik bir yasal zemin hazırlanarak AYYÖŞ’ün
ilgili maddeleri ile uyum sağlanmasına çalışılmıştır.
1.3.2.5. 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu
Türkiye’de il özel idareleri 2005 yılına kadar 3360 sayılı kanun
çerçevesinde faaliyet yürütmekteydi. 5302 sayılı kanunda il özel idareleri “ il
halkının yerel nitelikteki ortak ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve
karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali
özerkliğe sahip kamu tüzel kişileri” şeklinde tanımlanmıştır.
5302 sayılı kanundan önce hazırlanan ve 24.06.2004 tarihinde kabul
edilen 5197 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu Cumhurbaşkanınca 3, 6, 7, 10, 11,
13, 15, 18, 25, 35, 45, 47, 52 ve geçici 1. maddelerinin Türkiye Büyük Millet
Meclisi'nce bir kez daha görüşülmesi için, Anayasanın değişik 89 ve 104.
maddeleri uyarınca yeniden görüşülmek üzere TBMM’ne geri
gönderilmiştir. Cumhurbaşkanının kanuna itiraz gerekçeleri kısaca aşağıdaki
şekilde özetlemek mümkündür (APAN, 2006, s.41).

- İl halkı yanında “il”in yerel gereksinmelerinin de il özel idarelerince
karşılanacağı öngörülerek bu idarelerin ilin genel yetkili yönetim birimi gibi
tanımlanması yapılmaktadır.
- İl özel idarelerine ilk kez “idari ve mali özerklik” tanınmaktadır.
- Özel idarelere verilen görevler genel ve soyut bir biçimde
tanımlanmaktadır.
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- Valiliğin gücü zayıflatılmakta, vesayet daraltılmakta, il genel meclisi
“özerklikten öte bağımsız niteliğe kolayca dönüşebilecek yerel bir meclise”
doğru gitmektedir.

- İl özel idareleri “genel yetkili” organlara dönüşmektedir.
- İdari vesayet yetkisi, il özel idarelerinin tüm eylem, işlem ve
etkinliklerinin merkezi yönetimin denetiminde olmasını; bu bağlamda
yasada belirtilen il genel meclisi kararlarının valinin onayına bağlı
tutulmasını gerektirmektedir. İncelenen yasada idari düzenleme bu gereğe
uygun düşmemektedir
- Yetkileri zayıflayan vali, devletin ve hükümetin ildeki temsilcisi
olmasına karşın, gücünü ve yetkisini yitirmektedir
Yukarıda belirtilen çekinceler kısmen dikkate alınarak yeniden
düzenlemeye gidilmiş ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu 2005 yılında
yürürlüğe girmiştir. 5302 sayılı kanundan önce yürürlükte olan 3360 sayılı
kanunda il özel idarelerinin karar organı olan il genel meclisine vali
başkanlık etmekteydi. 2005 yılında kabul edilen 5302 sayılı kanun ile
birlikte seçilmişler tarafından oluşmuş bir karar organı olan il genel
meclisine merkezi hükümet tarafından atamayla göreve getirilmiş valinin
başkanlık etmesi uygulamasına son verilerek, İl genel meclis başkanının
meclis içinden seçilmesi uygulamasına geçilmiştir. Bir diğer düzenleme de
18.maddede belirtilen “vali tarafından hazırlanacak olan faaliyet raporlarının
açıklanmasının il genel meclisinin dörtte üçü tarafından yetersiz görülmesi
durumunda, yetersizlik kararı ve görüşmeyi kapsayan tutanak meclis başkanı
tarafından gereği yapılmak üzere İçişleri Bakanlığına gönderilir”
düzenlemesidir. Böylece meclis bu konuda validen daha etkin bir konuma
getirilmiştir.
1.3.3. Yerel Yönetimlerde Mali Özerklik Sağlanmasına Yönelik
Yansımalar
AYYÖŞ’un 9.maddesi yerel makamların mali kaynakları başlığını
taşımaktadır. İlgili maddenin birinci paragrafında “Ulusal ekonomik politika
çerçevesinde, yerel makamlara kendi yetkileri dâhilinde serbestçe
kullanabilecekleri yeterli mali kaynaklar sağlanacaktır”
ifadesi yer
almaktadır. İkinci paragrafında yerel yönetimlerce üstlenilen görev ve
sorumluluklarla ilgili gelir kaynaklarının tahsis edilmesine yönelik olarak
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“Yerel makamların mali kaynakları anayasa ve kanunla belirlenen
sorumluluklarla orantılı olacaktır” ifadesi yer almaktadır.
Üçüncü paragrafında belediyelerin öz gelirlerine atıf yapılarak “Yerel
makamların mali kaynaklarının en azından bir bölümü oranlarını
kendilerinin kanunun koyduğu sınırlar dâhilinde belirleyebilecekleri yerel
vergi ve harçlardan sağlanacaktır” denilmektedir. Türkiye’nin çekince
koyduğu 4.paragrafta ise “Yerel makamlara sağlanan kaynakların dayandığı
mali sistemler, görevin yürütülmesi için gereken harcamalardaki gerçek
artışların mümkün olduğunca izlenebilmesine olanak tanımaya yetecek
ölçüde çeşitlilik arz etmeli ve esneklik taşımalıdır” denilmektedir.
Çekince koyulan diğer düzenlemeler ise şöyle sıralanabilir;

- Yeniden dağıtılan kaynakların yerel makamlara tahsisinin nasıl
yapılacağı konusunda, kendilerine uygun bir biçimde danışılacaktır
(6.paragraf)
- Mümkün olduğu ölçüde, yerel makamlara yapılan hibeler belli
projelerin finansmanına tahsis edilme koşulu taşımayacaktır. Hibe verilmesi
yerel makamların kendi yetki alanları içinde kendi politikalarına ilişkin
olarak takdir hakkı kullanmadaki temel özgürlüklerine halel getirmeyecektir
(7.paragraf)
Avrupa Konseyi tarafından son olarak 2007 yılında revize edilen
Katılım Ortaklığı Belgesinde kamu yönetimi başlığı altında kısa vadeli
öncelikler arasında “Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi amacıyla merkezi
yönetimin reformu ve yetkilerin yerel yönetimlere devri ve yeterli maddi
kaynağın sağlanması” hedefi belirlenmiştir.
Türkiye’de belediye gelirleri 1981 yılına kadar oldukça yetersiz ve
dağınık bir görünümdeydi. Belediye gelirleri o dönem içerisinde 1580 sayılı
Belediye Kanunu ve 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu çerçevesinde
düzenlenmekteydi. İlgili dönemde belediyelere çeşitli gelirler üzerinden pay
verilmekteydi. 2380 sayılı kanun ile birlikte bu usul kaldırılarak,
belediyelere genel bütçe vergi gelirlerinden pay verilmesi uygulamasına
geçilmiştir. 1985 yılında Emlak Vergisi genel bütçe vergi gelirleri
içerisinden çıkarılarak belediyelere bırakılmıştır. 2464 sayılı Belediye
Kanununda göz önüne alınarak belediye gelirleri üç farklı kategoride
incelenebilmektedir. Bunlar;
- Belediyelerin öz gelir kaynakları
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-Yönetimler arası Transferler aracılığıyla elde edilen gelirler
- Borçlanma olarak ifade edilebilir.
Belediyelerin öz gelirleri; vergiler, harçlar, harcamalara katılma
payları, ticari ve sınai işletmelerden sağlanan gelirler, para cezaları, ücretler
ve diğer gelirler olarak ifade edilmektedir. Yönetimler arası transferler
aracılığıyla sağlanan gelirler; genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan paylar,
bağış ve yardımlardır. Son olarak da belediyeler hizmet finansmanı için
ihtiyaç duydukları gelirleri karşılayamadıklarında borçlanma yoluna
gidebilmektedirler. Belediyelerin öz kaynakları arasında yer alan vergiler
birçok ülkede yerel yönetimler için önemli bir gelir kalemi iken,
Türkiye’deki belediyeler için bu oran düşük miktarlarda kalmaktadır. Ayrıca
çeşitli ülke örneklerinde yerel yönetimler vergi oran ve matrahları üzerinde
yetkilendirilmişken, Türkiye’de belediyelerin vergi oran ve matrahları
üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Tablo-1 bu durumu Türkiye
ve seçilmiş ülke örnekleri açısından göstermektedir.
Vergilendirme gücünün gösterildiği Tablo 1’e göz attığımızda
Türkiye’de yerel yönetimlerin vergi gelirlerinin % 79,1 ‘lik kısmı (d.3) gelir
paylaşımı yasalarla düzenlenen ve yapılacak olan değişikliklerin tek taraflı
olarak merkezi yönetimce yapıldığı vergi gelirlerinden oluşmaktadır. Geri
kalan % 20,9’luk kısmı ise (e) matrah ve oranı merkezi yönetimce belirlenen
vergi gelirlerinden oluşmaktadır. Benzer anlamda üniter bir devlet yapısına
sahip olan Fransa’ya baktığımızda vergi gelirlerinin % 63,8 ‘lik kısmı (a.1)
yerel yönetimlerin herhangi bir üst yönetime danışmadan matrah ve
oranlarını belirlediği vergi gelirlerinden oluşurken, % 2.9’luk kısmı yerel
yönetimlerin sadece oranını belirlediği ve alt-üst limitlerin bir üst yönetim
birimince belirlendiği vergi gelirlerinden, % 20’lik kısmı matrah ve oranın
merkezi yönetim tarafından belirlendiği vergi gelirleri payını
oluşturmaktadır. Genel itibariyle ülke örneklerine göz attığımızda en azından
her ülke için alt idareler ya matrah üzerinde ya da oran üzerinde değişiklik
yapabilme hakkına sahip olmakla beraber bazıları da alt-üst limitleri
belirleyebilme hakkına da sahiplerdir. Türkiye açısından baktığımızda genel
itibariyle yerel yönetimlerin topladıkları vergi gelirleri üzerinde gerek
matrah gerekse oran açısından yetkisi bulunmamaktadır. Nitekim ülkemizde
yerel yönetimler emlak vergisi vb bazı yerel vergiler dışında vergi
toplamamakla beraber aynı zamanda merkezi yönetim tarafından toplanan
vergilere de ek oranlar koyarak gelir elde edememektedirler.
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Tablo 1: Ülkelerin Alt İdarelerinin Vergilendirme Gücü3
GSYH
(%)
DANİMARKA
Yerel
FİNLANDİYA
Yerel
FRANSA
Yerel
ALMANYA
Eyaletler
Yerel
İTALYA
Bölgeler
Yerel
İSPANYA
Bölgeler
Yerel
TÜRKİYE
Yerel

11,9
11,9
9,4
9,4
5,3
5,3
11,4
8,3
3,1
7,0
5,3
1,6
10,5
7,4
3,0
2,1
2,1

Top.
Ver.
Geliri
(%)
24,7
24,7
22,0
22,0
12,1
12,1
31,4
22,9
8,5
16,1
12,3
3,8
31,4
22,3
9,1
8,7
8,7

a.1

b.1

b.2

c

d.2

d.3

d.4

e

f

-

87,3

10,4

-

-

2,3

-

-

0,0

-

86,4

5,2

-

-

-

8,2

0,1

0,0

63,8

-

2,9

0,3

-

-

11,6

20,0

1,3

-

14,1

44,7

-

89,4
40,4

-

-

-

10,6
0,8

0,5
34,7

-

49,3
50,3

-

33,2
-

4,7
-

-

12,2
15,0

-

56,8
31,3

-

3,7
47,8

-

39,3
19,9

-

-

0,1
1,0

0,0
0,0

-

-

-

-

-

79,1

-

20,9

-

Kaynak:
OECD
Fiscal
Decentralization
Database,
oecdfiscaldecentralisationdatabase.htm#A_1 (11.10.2014)

3

http://www.oecd.org/tax/federalism/

(a.1) Yerel yönetimlerin herhangi bir üst yönetime danışmadan matrah ve oranını belirlediği
vergi gelirlerinin toplam vergi gelirleri içerisindeki payı,
(a.2) Yerel yönetimlerin bir üst yönetime danışarak matrah ve oranını belirlediği vergi
gelirlerinin toplam vergi gelirleri içerisindeki payını,
(b.1) yerel yönetimlerin sadece oranını belirlediği ve bir üst yönetimin alt ve üst limit
koymadığı vergi gelirlerinin toplam vergi gelirleri içerisindeki payını,
(b.2) yerel yönetimlerin sadece oranını belirlediği ve bir üst yönetimin alt ve üst limitleri
koyduğu vergi gelirlerinin toplam vergi gelirleri içerisindeki payını
(c) Yerel yönetimlerin sadece matrahını belirlediği vergi gelirlerinin toplam vergi gelirleri
içerisindeki payını
(d.1) Paylaşımı yerel yönetimlerce yapılan gelirlerin toplam vergi gelirleri içerisindeki payını
(d.2) Gelir paylaşımı için yerel yönetimlerin rızasının alındığı vergi gelirlerinin toplam vergi
gelirleri içerisindeki payını
(d.3) Gelir paylaşımı yasalarla düzenlenmekle beraber yapılacak değişikliklerin tek taraflı
olarak merkezi yönetim tarafından yapılan vergi gelirlerinin toplam vergi gelirleri
içerisindeki payını
(d.4) Gelir paylaşımının merkezi yönetimce bütçe sürecinin bir parçası şeklinde belirlendiği
vergi gelirlerinin toplam vergi gelirleri içerisindeki payı
(e) Matrah ve oranları merkezi yönetim tarafından belirlenen vergi gelirlerinin toplam vergi
gelirleri içerisindeki payını
(f) Diğer vergi gelirlerinin toplam vergi gelirleri içerisindeki payını göstermektedir.
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2008 yılına kadar genel bütçe vergi gelirleriyle ilgili bir dizi
düzenlemeye gidilmiştir. Bu alandaki en önemli düzenlemeler ise 2008
yılında 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi
Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkındaki Kanun ve sonrasında da 2012
yılında kabul edilen ve Mart 2013 tarihinde yürürlüğe giren 6360 sayılı
Kanun ile gerçekleşmiştir.

Paylaşım Kriterleri Oran Göstergeler
Oran
Paylaşım Kriteri
Oran
Paylaşı
m
Kriteri

Büyükşehir İlçe
Belediyeleri

Büyükşehir Belediyeleri

İl Özel İdareleri

İdareler

Tablo 2: Belediye ve İl Özel İdarelerinin Genel Bütçe Vergi
Gelirlerinden Aldıkları Paylar
2008 öncesi

5779 Sayılı Kanun (2008
sonrası)

6360 Sayılı Kanun (2014
Yerel Seçimleri Sonrası)

1,12

1,15

0,05

Nüfus

Nüfus: %50
İlin Yüzölçümü:%10 İlin
Köy Sayısı: %10
İlin
Kırsal
Alan
Nüfusu:%15
İlin Gelişmişlik Endeksi:
%15

Nüfus: %50
İlin Yüzölçümü:%10 İlin
Köy Sayısı: %10
İlin Kırsal Alan Nüfusu:%15
İlin Gelişmişlik Endeksi:
%15

-Sınırları içinde toplanan
GBVG’nin %5’i
-Büyükşehir ilçe belediye
paylarının %30’u

-Sınırları içinde toplanan
GBVG’nin %6’sı
-ilçe belediye paylarının
yüzde 30’u

Sınırları içinde toplanan
GBVG’nin %5’i
-%70’i doğrudan
-%30’u
büyükşehir
belediyeleri
arasında
nüfuslarına göre

Sınırları içinde toplanan
GBVG’nin %6’sı
-%60’ı doğrudan
-%40
ise
büyükşehir
belediyeleri arasında
-*%70’lik kısmı nüfus
-*%30’luk
kısmı
ise
büyükşehirin yüzölçümüne
göre

-GBVG’nin
%5’i
-Büyükşehir
ilçe
belediyelerinin
GBVG’den
aldığı
payın
%35’
GBVG’nin
%5’ininin
-%75’i
doğrudan
-%25’i
büyükşehir
belediyeleri
arasında
nüfuslarına
göre
GBVG’nin
%2,47’si

GBVG’nin %2,50’si

Belediye
nüfusuna göre

Belediye nüfusuna göre

GBVG’nin %4,50’si
%90’ı belediye nüfusuna
%10’u
belediyenin
yüzölçümüne göre
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Paylaşım Kriteri

Diğer Belediyeler

Oran

-GBVG’nin %2,85’i
-GBVG’nin %1,50’si
-GBVG’nin %0,1’i nüfusu -GBVG’nin %0,1’i nüfusu
10.000’e kadar belediyeler 10.000’e kadar belediyeler
için
için
GBVG’nin %2,85’inin
GBVG’nin %1,50’sinin
-%80’i belediye nüfusuna,
-%80’i belediye nüfusuna,
-%20’si ilçe gelişmişlik
-%20’si ilçe gelişmişlik
endeksine göre eşit sayıda
endeksine göre eşit sayıda
ilçe içeren 5 grupta
nüfus içeren 5 grupta
gelişmişlik
payının
gelişmişlik payının gruplara
gruplara sırasıyla %23,
sırasıyla %23, %21, %20,
%21, %20, %19, %17
%19,
%17
olarak
Nüfusa göre
olarak dağıtılmasına göre
dağıtılmasına göre
GBVG’nin %0,1’i nüfusu
10.000’e kadar belediyeler
GBVG’nin %0,1’i nüfusu
için
10.000’e kadar belediyeler
-%60’ı 0-5 bin;
için
-%40’ı 5-10 bin arası
- %65’i eşit,
nüfusa sahip belediyelere
-%35’i nüfuslarına göre
eşit olarak
Kaynak: 2380, 5779 ve 6360 sayılı Kanunlardan tarafımızdan derlenmiştir.
GBVG’nin
%2,50’i

Tablo 2’de de görüleceği üzere 2008 yılında belediyelere genel bütçe
vergi gelirlerinden ayrılan paylarda cüzi artışlar sağlanmıştır. Bir verginin
genel bütçe vergi gelirlerinin dışında tutularak yerel yönetimlere verilmesi
ne kadar yerinden yönetimle alakalıysa yerel yönetimlerin gelirlerinin genel
bütçe vergi gelirlerinden ayrılan payların arttırılarak karşılanması yoluna
gidilmesi de aynı oranda merkeziyetçi bir durumu ifade etmektedir.
2008 yılında genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay %2.85’ e
çıkarılan belediyelerin paylarında 2012 yılında kabul edilen 6360 sayılı
kanun çerçevesinde bu oran yapılacak olan ilk yerel seçimlerden itibaren
geçerli olmak üzere %1,5’e düşürülmüştür. Genel bütçe vergi gelirlerinden
ayrılan payın azalmasındaki en önemli etkenlerden biri büyükşehir sınırları
içindeki belde belediyeleri ile nüfusu 2000’in altındaki belde belediyelerinin
kapatılacak olmasıdır. Tablo’dan da görüleceği üzere payların yanında pay
dağıtımına esas teşkil eden kriterlerde de değişikliklere gidilmiştir. Buna
göre daha önce GBVG’den %2.85 pay alan büyükşehir ve büyükşehir ilçe
belediyeleri dışındaki belediyelerde payın %80’i belediye nüfusuna göre ve
geri kalan %20’lik kısım da ilçe gelişmişlik endeksine göre eşit sayıda ilçe
içeren 5 gruba ayrılarak dağıtılmaktaydı. Yeni düzenlemede ilçe gelişmişlik
endeksine göre eşit sayıda ilçe yerine eşit sayıda nüfus içeren 5 farklı
gruplandırmaya gidilmiştir. 6360 sayılı kanunda pay kriterlerinde her ne
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kadar yeni düzenlemeler getirilmişse de en önemli kriter hala nüfus kriteri
olarak karşımıza çıkmaktadır.
İdareler arası mali ilişkileri incelerken gelir ve hizmetin birbirinden
ayrı düşünülemeyeceğini ve bu sebeple mali tevzinin geniş anlamda gerek
mali gerekse de hizmet yönünden paylaşımı kapsadığını ifade etmiştik.
İdarelerde hizmetin sunumunda en önemli unsur insan kaynaklarının
kendisidir. Bu sebeple hizmetin unsuru olan insan kaynaklarına yönelik
düzenlemeler ile gelirlerin dağıtımına esas teşkil eden düzenlemeler arasında
bir paralellik olması gerekmektedir. İçişleri Bakanlığı tarafından 2007
yılında resmi gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli
İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik
çerçevesinde belediyelerde norm kadro esasları belirlenmiştir. Bu çerçevede
adı geçen kurumlar hukuki durum ve hizmet özelliklerine göre; büyükşehir
belediyeleri, il belediyeleri, büyükşehir ilçe belediyeleri, ilçe ve belde
belediyeleri, belediye bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri olarak 6
ana grupta toplanmıştır. Her grup kendi bünyesinde nüfus kriterine göre alt
gruplara ayrılmıştır. Düzenlemedeki en dikkat çekici noktalardan biri il
belediyeleri, büyükşehir ilçe belediyeleri ve ilçe-belde belediyelerinde, ilçe
merkezi sanayi veya ticaret ve turizm niteliklerinden birine haiz olduğu
durumlarda bir üst sınıfa, ikisine sahip olduğu durumlarda iki üst sınıfa, üç
özelliğe de sahip olması durumunda 3 üst sınıfa çıkarılabilmektedir. Bu tarz
bir düzenlemenin belediyeler arasında gelir paylaşımı düzenlemelerinde de
göz önüne alınması daha etkin bir yöntem olacaktır.
1.3.4. Yerel Yönetimlerde Mali Disipline Yönelik Uygulamalar
Mali kural isteğe bağlı maliye politikası uygulamalarına sayısal ve
sayısal olmayan göstergelerle yasal veya anayasal düzeyde getirilen
sınırlamaları ifade etmektedir (Aktan, 2011, s.5) . Bu sınırlar bütçe dengesi,
borçlanma, harcama ya da vergilendirme üzerine konulabilir. Özellikle
1990’lı yıllardan başlayarak Türkiye’deki belediyelerin mali yapılarında
meydana gelen bozulmalar sonucunda çeşitli dönemlerde bu tür önlemlere
başvurulduğu görülmektedir.
1990’lı yıllarda belediyelerin hazine garantili dış borç stoklarında
meydana gelen kontrolsüz artış, borç yükünü hazinenin üzerinde bırakmış ve
hazinenin borçlanma gereğini artırmıştır. Aynı yıllarda uluslar arası ticari
bankalardan doğrudan hazine garantisi olmadan borçlanmışlardır. İlgili
borçların ödenememesinden dolayı ilgili alacaklı kuruluşlar merkezi idareye
başvurarak borcu tahsil etme yoluna gitmiştir. Bu sebeple 1998-1999 bütçe
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kanunlarında belediyelerin hazine garantili dış borçlanmaları ile belediyeler
ve bağlı kuruluşları ile sermayesinin %50’sinden fazlası belediyeye ait
kuruluşlar ile tüzel kişiliği bulunan mahalli birliklerinin uluslar arası ticari
bankalardan borçlanmaları için hazine garantisi şartı getirilerek borçlanma
tutarına da sınırlama getirilmiştir. Buna göre ilgili kurum ve kuruluşların faiz
dahil iç ve dış borç stok tutarı en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının
213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda belirlenen yeniden değerleme oranıyla
artırılan miktarı aşamaz, büyükşehir belediyeleri için bu miktar bir buçuk
katı olarak uygulanır. Belediyeler 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç
Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde sadece
yatırım programlarında olan projelerin finansmanı için dış borçlanma
yapabilirler. Belediyeler, bağlı kuruluşları ile sermayelerinin yüzde
ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe
gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda belirlenen yeniden değerleme
oranıyla artırılan miktarının yıl içerisinde toplam %10’unu geçmeyen iç
borçlanmayı belediye meclisinin kararı; %10’u aşan iç borçlanma için ise
meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığı’nın
onayı ile yapabilirler.
2005 yılında çıkarılan 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun norm kadro
ve personel istihdamını düzenleyen 49.maddesinde “Belediyenin yıllık
toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı
Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı ile
çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşamaz. Nüfusu 10.000'in
altında olan belediyelerde bu oran yüzde kırk olarak uygulanır. Yıl içerisinde
aylık ve ücretlerde beklenmedik bir artışın meydana gelmesi sonucunda
personel giderlerinin söz konusu oranları aşması durumunda, cari yıl ve
izleyen yıllarda personel giderleri bu oranların altına ininceye kadar yeni
personel alımı yapılamaz. Yeni personel alımı nedeniyle bu oranın aşılması
sebebiyle oluşacak kamu zararı, zararın oluştuğu tarihten itibaren
hesaplanacak kanunî faiziyle birlikte belediye başkanından tahsil edilir.
Personelin her türlü alacakları zamanında ve öncelikle ödenir” ifadesi yer
almaktadır. Bu düzenleme ile norm kadro fazlası çalıştırmanın önüne
geçildiği harcamalar için de sınır çizilerek hizmete ayrılacak olan payın
başka alanlara kaymasının önüne geçilmiştir.
Söz konusu sayısal sınırlamaların dışında hesap verebilirlik, şeffaflık,
saydamlık gibi bazı düzenlemelerle sayısal olmayan kurallar da getirilmiştir.
Örneğin belediyelerin, varlık ve yükümlülüklerinin ayrıntılı bir şekilde yer
aldığı mali tablolarını üçer aylık dönemler halinde İçişleri Bakanlığı, Maliye
Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Planlama Müsteşarlığı’na
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göndermektedirler. Ayrıca 5393 sayılı yasayı müteakiben yerel yönetimlerde
stratejik plan hazırlanmasına geçiş ve beraberinde hazırlanan performans
programı ile yıllık faaliyet raporları ile halka yönelik katılım ve
bilgilendirme mekanizmaları işletilebilmektedir.
SONUÇ
Türkiye 1959 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ortaklık ilişkisi
temelinde yakınlaşma göstermiştir. Ortaklık ilişkisinin başladığı 1963 yılı ve
gümrük birliğinin başlangıcı ile son döneme girildiği tarih olan 1995 yılları
arasında gelgit şeklinde durum sergilenmekle beraber tam üyelik hedefinde
sapma yaşanmamıştır. 1980’li yıllarda başlayan küreselleşme ve beraberinde
getirdiği yerelleşme hareketleri ile birlikte Soğuk Savaş döneminin de sona
ermesi ile birlikte Avrupa Birliği kendi derinleşme ve genişleme stratejisinde
de revizyona gitmiştir. Bu çerçevede aday ülkelerde siyasi, ekonomik ve
mevzuat uyumu şeklinde reformlara gidilmesini isteyebilmektedir. Türkiye
gerek 1988 yılında imzaladığı Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın
tarafı olarak gerekse de Avrupa Birliği’ne aday bir ülke olarak istenilen
reformları zaman süreci içerisinde yerine getirmeyi taahhüt etmektedir.
Birlik, yerindenlik ilkesi gereğince aday ülke olan Türkiye’den yerel
yönetimler alanında da idari ve mali anlamda gelişmeler sağlamasını
beklemektedir. Bu sebeple de yerel yönetimler alanında mali özerkliği teşvik
edici politikaların ve mevzuat uyumunun sağlanması gerekmektedir. Mali
özerklik yalnızca belediyelerin kendi gelirleri hakkında söz sahibi olması
anlamında onlara kaynak sağlama ve bu kaynakları tahsil etme yetkisi olarak
değildir. Belediyelerin aynı zamanda bu gelirleri istedikleri hizmetlerde
kullanmayı, ihtiyaç halinde borçlanma konusunda serbest olmayı, kendi
taşınmazları üzerinde söz sahibi olmayı ve bütçe-nakit yönetimini
kapsamaktadır. Türkiye’de yerel yönetimler üzerinde idari vesayet mevcut
kanunlarda da devam etmektedir. Örneğin 5393 sayılı yasada belediyelerin
sınırları içerisinde mahalle kurulması, birleştirilmesi, bölünmesi,
adlandırılması ve sınırlarının tespiti belediye meclisinin kararı ve
kaymakamın görüşü üzerine valinin onayı ile olabilmektedir. Belediyenin
meclis kararları en geç 7 gün içerisinde en üst mülki idare amirine
gönderilmeden yürürlüğe girmiş sayılmamaktadır. Belediye meclisinin
çalışmasına ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak
yönetmelikle belirlenmektedir. Belediyelerle ilgili norm kadro ilke ve
esasları İçişleri ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken
belirlenmektedir. Belediyelerin uluslar arası teşekküllere üye olması İçişleri
Bakanlığı’nın izni ile olmaktadır. Yukarıda sayılan örnekler sadece idari
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vesayeti gösteren bazı uygulamalardır. Belediyelerin vergi gelirleri üzerinde
herhangi bir matrah ve oran belirleme yetkisi bulunmamaktadır. Genel bütçe
vergi gelirlerinden pay aktarılması usulüyle finanse edilmektedirler ve kendi
öz kaynakları kısıtlıdır. Bu çerçevede motorlu taşıtlar vergisi yerel
yönetimlere bırakılabilir ya da konaklama vergisi, kentsel rant vergisi gibi
yeni vergisel düzenlemelerle yerel yönetimlerin finansmanı güçlü hale
getirilebilir.
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02/04/ 1971 tarihinde T.B.M.M.’de okunan Hükümet program
5393 sayılı Belediye Kanunu
5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu
6360 Sayılı On üç ilde büyükşehir belediyesi ve yirmi altı ilçe kurulması ile bazı
kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun
5779 Sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere genel bütçe vergi gelirlerinden pay
verilmesi hakkında kanun
1580 sayılı belediye kanunu
5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu
5355 sayılı belediye birlikleri kanunu
5302 sayılı il özel idaresi kanunu
3360 sayılı il özel idaresi kanunu
2464 sayılı belediye gelirleri kanunu
Avrupa Yerel Yönetimler ve Özerklik Şartı
1963 tarihli Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasında Bir Ortaklık Yaratan
Anlaşma
Maastricht Antlaşması
Kopenhag Zirvesi Kararları
Helsinki Zirvesi Kararları
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YEREL YÖNETİMLERİN SOSYAL POLİTİKA PROJELERİNDE
YENİLİKÇİ BİR FİNANSMAN ARACI OLARAK SOSYAL ETKİLİ
TAHVİLLER; UYGULAMA ÖRNEKLERİ VE TÜRKİYE İÇİN
ÖNERİLER
Yard. Doç. Dr. Abdurrahman TARAKTAŞ
Özet
Sosyal etki tahvil, sosyal programların faydalarını parasallaştırıp özel
yatırımcıya pazarlanabilir hale getirerek yeni fon kaynakları yaratan ve programların
yönetsel ve mali risklerini kamu kesiminin üzerinden alan yenilikçi bir finansman
yöntemi ve sektörler arası işbirliği türüdür. İlk pilot uygulamalarına, Birleşik Krallık
ve ABD’de başlanmıştır. Bu çalışma sosyal etkili tahvillerin aktörleri, süreçleri ve
sonuçları üzerinde odaklanarak, kamu yönetimi açısından yarattığı fırsatlar ve
uygulamada dikkat edilmesi gereken konuları ele almaktadır. Daha sonra ise, ilk
pilot uygulamaların tasarımları ve sonuçlarının incelenmesi doğrultusunda,
Türkiye’deki yerel yönetimlerin sosyal politika projelerinde sosyal etkili tahvillerin
uygulanabilirliği konusunda ortaya çıkan tespit ve önerilere yer verilmektedir.
Anahtar kelimeler: Sosyal etkili tahvil, sosyal politika, sosyal harcama,
yerel yönetimler, kamu kesiminde inovasyon.

Abstract
Social impact bond is an innovative financing and intersectoral collaboration
method that liquidates the utilities of social programs to make them financially
marketable to private investors and remove the administrative and the financial risks
of programs for public sector. The first pilot applications have been initiated in the
United Kingdom and in the United States. In this study, opportunities and the
matters to be considered in practice of social impact bonds are discussed with a
focus on actors, processes and results. The applicability of social impact bonds on
social policy projects of local governments in Turkey is also examined.
Keywords: Social impact bond, social policy, social spending, local
governments, public sector innovation.
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Batı'da, 2007-2008 ekonomik krizi sonrasında sosyal desteğe olan
ihtiyaç artarken ortaya çıkan kemer sıkma politikaları, sosyal hizmetlerde
büyük kesintiler yarattı. Bu durum dikkatlerin odağına üçüncü sektörü, yani
sivil toplum kuruluşlarını yerleştirdi. Devletler, ekonomik durgunluğun
neden olduğu sosyal hizmet sorumluluklarından geri çekilmelerinin sonucu
oluşan sosyal açıkların kapatılması için sivil toplum kuruluşlarına yöneldiler.
Kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları ucuz, verimli, yenilikçi ve
yerel hizmet sunumları ile önemli bir devlet ortağı olarak görülmeye
başlandılar. Devletler maliyetlerini ve sorumluluklarını küçültmek için bir
yol olarak alternatif hizmet sunumunu gün geçtikçe daha fazla
desteklemektedirler. (Joy ve Shields, 2013, s. 40)
Bu çalışmada, sosyal hizmet programlarının devlet tarafından
finansmanına umut verici yenilikçi bir yaklaşım olan sosyal etkili tahviller
(SET’ler) analiz edilmektedir. Performansa dayalı ödeme ve piyasa
disiplinini birleştiren bu yaklaşım, çıktıları iyileştirme, sosyal inovasyonun
önündeki engelleri aşma ve maliyet tasarruflu koruyucu hizmetlere yatırımı
teşvik etme potansiyeline sahiptir. (Liebman, 2011, s. 1)
1. Sosyal etkili tahvil kavramı ve gelişimi
Çalışmanın izleyen kısmında sosyal etkili tahvilin ne olduğu, sosyal
harcamalarda geleneksel finansman yöntemlerinin sosyal inovasyona
yarattığı engeller ve dünyada sosyal etkili tahvillere olan ilginin gelişimi
detaylı bir biçimde ele alınmaktadır.

1.1. Sosyal etkili tahvil nedir?
SET'lerin arkasındaki mantık olan sonuçlara göre ödeme ve hedef
bazlı performans yönetimi 2000'lerde İngiltere'de Blair hükümetinin
yönetimi altında çok popüler hale gelmiştir. Hizmet sözleşmelerini belirli
sonuçlara bağlama uygulamasının amaçlarda netliği ve kamu yöneticilerinin
kilit faaliyet alanlarına odaklanmasını sağladığı görülmüştür. (Warner, 2013,
s. 303)



Çalışmanın izleyen kısımlarında kolaylık sağlamak için sosyal etkili tahvil ifadesinin ilk
harfleri (SET) kısaltma olarak kullanılmıştır.
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"Sosyal Etkili Tahvil" terimi ilk olarak sosyal hizmet sunan
kuruluşları finanse etmek için sermaye toplayan bir sivil toplum örgütü olan
Sosyal Finans Birleşik Krallık (Social Finance UK) kuruluşu tarafından,
Peterborough Cezaevi’nden tahliye olmak üzere olan kısa dönemli ceza
almış 3.000 erkek mahkûm ile yapılacak rehabilitasyon çalışmalarını finanse
etmek için 5 milyon sterling’lik SET başlattığı Eylül 2010'da resmen
tanıtıldı. Bu yeni finansal ürünün geliştirildiği sene, Peterborough
Cezaevi’nden tahliye olan kısa dönemli ceza almış mahkûmların %60’ı
tahliye olduktan sonra bir yıl içinde yeniden cezaevine girmekteydi. (Denoël,
2013, s. 11)
SET'ler özünde, özel finansörlerin hedeflenen bazı sosyal sonuçları
iyileştirmek için önden finansman sağladıkları, kamu kurumu veya kar
amacı gütmeyen kuruluş ile servis sağlayıcılar ve özel yatırımcılar arasındaki
performans sonuçlarına dayalı olan bir tür sözleşmedir. (Warner, 2013, s.
303) Godeke ve Resner (2012, s. 5) SET’i aşağıdaki gibi tanımlamaktadırlar:
“Devlet belirlediği sosyal sonuçların (örneğin, cezaevinden çıkanların
tekrar suç işleme oranlarının düşürülmesi) elde edilmesi karşılığında ödeme
yapmak üzere bir sözleşme yapar. Yatırımcılar sosyal sonuçları yaratan
programın çalışma maliyetini finanse ederler. Devlet eğer istediği sonuçlar
elde edilmişse bu hizmetler için yatırımcılara yaptıkları yatırımın üzerine
sözleşmede anlaşılan oranda bir prim ekleyerek ödemede bulunur.
Programın performans riski yatırımcılara aktarılabileceği gibi paydaşlar
(yatırımcılar, hizmet sağlayıcılar, tahvil ihraç eden kuruluş ve kamu kesimi)
arasında da paylaşılabilir.”
SET'ler önceden belirlenmiş bir süreyi kapsar ama sabit bir getiri
oranını garanti etmeyebilirler. Bunun yerine, yatırımcılar ve servis
sağlayıcılar önceden belirlenmiş sonuç hedeflerini tutturduklarında,
yatırımlarının üzerine devletin sağladığı tasarruf getirisine bağlı olarak bir
getiri elde ederler. Bu nedenle, teorik olarak, devletin finansal riski özel
sektöre aktararak mükellefe olan maliyetleri azaltması mümkündür. (Warner,
2013, s. 303)
Ayrıca başarı karşılığı ödeme finansmanı olarak da bilinen SET'ler,
geleneksel ticari anlamda tahviller değillerdir. Bunun yerine, devlet
tarafından düzenlenen sözleşmeden doğan yükümlülüklerdir. (Jackson, 2013,
s. 611) Gerçek anlamda, bir tahvil olmamasına rağmen SET’in arkasındaki
fikir, özel yatırımcıların pozitif bir getiri sağlamak için sosyal hizmet
programlarına yatırım yapmalarını çekici hale getirmektir. Özellikle yoksul
ve hizmet alamayanları hedef alan devlet programları, genellikle koruyucu
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hizmetlere düşük yatırım yapmayı, sosyal problem derinleştiğinde ise bir
kereye özgü iyileştirme için ödeme yapmayı içermektedir. Bu tipik olarak,
evsizlik, çocuk suçluluğu, sabıkalıların yeniden hapse girişi ve erken
çocukluk eğitimi gibi programlarda söz konusu olmaktadır. Bu siyasi gruplar
koruyucu yatırımları çekmek için genellikle geniş politik sistem içerisinde
seslerini duyuramamaktadırlar. (Warner, 2013, s. 304)
1.2. Sosyal inovasyonun önündeki engeller
Hali hazırdaki yaklaşımlar, sosyal hizmetlerin devlet tarafından
finansmanında inovasyona önemli engeller oluşturmaktadır. Kamu
finansmanı, program hedefleri yerine girdileri dikkate almak eğilimindedir
ve özellikle hizmet sunumunda parayı harcamak için genellikle aşırı kuralcı
olan uygulamalar bulunmaktadır. Birçok durumda ise, program sonuçları ve
performansı titiz biçimde değerlendirilmediğinden başarısız girişimlerin
yıllarca devam etmesine izin verilmektedir. (Liebman, 2011, s. 1)
Bu arada kamu sektörü, son derece etkili olduğu kanıtlanmış yeni
hizmet sunum programı modellerini benimsemekte de son derece yavaş
kalmaktadır. Başarı göstermiş, özel bağışçıların finanse ettiği programların
devlet desteği ile genişletilmesi için sistematik süreçler geliştirilememiştir.
Koruyucu sosyal hizmetlere yapılan yatırımları istikrarlı biçimde finanse
etmek ise devlet açısından genellikle zor olabilmektedir. Çünkü özellikle bu
tür hizmetler maliyet tasarrufu yapılamayan harcama kalemlerine göre karar
alıcılar tarafından daha vazgeçilebilir görülmektedirler. Koruyucu sosyal
hizmetlerdeki
aksamalar
da
beklenen
sonuçlara
ulaşılmasını
engellemektedir. (Liebman, 2011, s. 1)
İşgücü eğitimi veya önleyici sağlık hizmetleri gibi sosyal hizmet
programları genellikle maliyetlidir ve ölçeklerini genişletmek kamusal
finansmanı gerektirir. Ancak mevcut sosyal programların kamusal
finansmanı yaklaşımları inovasyon için altı adet engel ortaya koymaktadır.
(Liebman, 2011, s. 7)
 Devlet fon ayırırken çıktılara ve performansa yeterince odaklanmaz.
 Performans
değerlendirmesinin
yetersiz
programların devam ettirilmesine neden olur.

olması

verimsiz

 Sosyal inovasyonların benimsenmesi yavaştır.
 İnovasyon risklidir ve devlet yetkilileri başarısızlıktan korkarlar.
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 Koruyucu programlar genellikle tasarruf sağladıkları bütçelerden
destek alamazlar.
 Performans temelli fonlama ön yatırım ve riski üstlenebilme gücü
gerektirir. (Liebman, 2011, s. 7)
Sosyal programların kamusal finansmanı ulaşılmak istenen hedefi
değil hizmet sunum modelini temel alarak inovasyonu kısıtlamaktadır.
Örneğin işgücü eğitimi merkezi bütçenin temel ilgi alanlarından birini
oluşturmasına rağmen pek çok dar amaçlı programın tarafından
sunulmaktadır. Hem merkezi yönetim hem de yerel yönetimler sosyal hizmet
programlarının ve çıktılarına dikkat etmemektedir. Bu yetersiz ilgi başarısız
programların uzun yıllar yürürlükte kalmasına neden olmaktadır. Hatta
büyük çaplı programlar, on yıllar boyunca hizmet sunum modellerinin
reforme edilmesi gerekip gerekmediğini inceleyen titiz bir değerlendirmeye
maruz kalmadan, ödenek almaya devam etmektedir. (Liebman, 2011, s. 7)
Bununla birlikte umut verici sonuçlar alan yeni sosyal programlar
inovasyonun taşıdığı risk nedeniyle kamusal finansman sağlamak konusunda
ciddi zorluklar yaşamaktadırlar. Süreç oldukça yavaş işlemektedir. Yeni
geliştirilen bir sosyal hizmet programının öncelikle modelinin geliştirilmesi,
sonra belirli bir dönem bir pilot bölgede verimliliğini kanıtlaması, daha sonra
modelin kopyalanabileceğinin ispat edilmesi ve son olarak ta politikacıların
dikkatini çekmesi beklenmektedir. Örneğin ABD’de Anne-Bebek ve Çocuk
Ev Ziyareti Programı, ilk örneği Hemşire-Aile Ortaklık Modeli olan başarılı
bir pilot uygulamadan 33 yıl sonra Uygun Bakım Yasası ile yürürlüğe
girebilmiştir. Birçok potansiyel olarak yüksek fayda sağlayabilecek program
ilk pilot uygulamasını dahi hayata geçirecek kaynağı bulamadığı için
değerlendirilememektedir. (Liebman, 2011, s. 8)
Aynı zamanda koruyucu sosyal hizmetlere yatırım yapmanın önünde de
engeller vardır. Bu programlar genellikle fayda sağladıkları birimlerin
dışındaki hesaplardan finanse edilmek zorunda kalırlar. Örneğin gençlerin,
liseyi bitirdikten sonra üniversiteyi kazanamayanlarına verilen meslek
edindirme kursları eğitim bütçesinden finanse edilmesine rağmen uzun vadede
İşsizlik Sigortası Fonunun yükünü azaltmaktadır. (Liebman, 2011, s. 8)

1.3. Sosyal etkili tahvillere olan ilgi
Mevcut ve gelecekteki ekonomik belirsizlikler devletin sosyal hizmet
maliyetlerini azaltmak için bir planlama yapılmasını gerektirir ve SET'ler,
devlet tarafından bu amaca ulaşmak için bir anahtar araç olarak

768

Abdurrahman TARAKTAŞ

görülmektedir. İngiltere'de kemer sıkma kapsamında SET'ler, özel sektör ve
kar amacı gütmeyen aktörlerin katılımı yoluyla da olsa, sosyal hizmetlerin
finansmanını kamu kaynaklarıyla sağlamak için kullanılan ve hizmetlerin
tamamen özelleştirmesinin bir alternatifi olarak "kamu hizmetlerinin
kurtarıcısı" olarak adlandırılmıştır. Kamu kaynağı kullanılacak olan SET'ler,
diğer sektörleri sosyal sorunları çözmek için yatırım yapmaya teşvik etmek
için kullanılabilecektir. Merkezi yönetim, yerel yönetimlerin ulusal düzeyde
uzun vadeli sosyal bakım harcaması yapma ihtiyacını azaltan, yerel
düzeydeki sosyal koruma hizmetleri için SET'leri kullanmalarını teşvik edip
ve destekleyebilir. Bu yerel ve esnek, program tabanlı hizmet tasarımı, yerel
yönetimlerin sahip olduğu yerel bilgi avantajıyla, yukarıdan aşağıya işleyen
katı ve uzmanlığa dayalı merkezi sosyal politika tasarımından daha etkili
olabilecektir. (Joy ve Shields, 2013, s. 43)
SET'ler, devletin sosyal hizmetleri sunma ve finansman şeklini üçüncü
sektörü de dönüştürerek geliştirmek için bir yol sunmaktadır. SET modeli
aynı zamanda belirli programları minimal maliyetlerle çalıştıran kar amacı
gütmeyen kuruluşların devletten nispeten sık ve uzun vadeli ödeme
alabilecekleri bir şekilde tasarlanmıştır. İstikrarlı fonlama bu kuruluşların
yıllık sabit bağış toplama zorluğunu, finansman belirsizliğini ve ağır
raporlama gereksinimlerini azaltır ve böylelikle kar amacı gütmeyen
kuruluşların SET girişimlerine yoğunlaşmaları için bir teşvik sağlamaktadır.
Vakıfların da politika ve finansman konusunda rolünün büyümesi SET’leri
desteklemelerini sağlayacaktır. SET’ler projelere finansman sağlamak ve
özel sektör yatırımlarını desteklemek için bir aracı kuruluş gibi çalışan,
hareket yeteneğine sahip ve iyi finanse edilen bir hayırsever sektörünü de
gerektirir. (Joy ve Shields, 2013, s. 43)
SET’leri desteklemek için büyük kısmı rekabete dâhil olma yönünde
birçok özel sektör motivasyonu vardır. Aynı zamanda toplumun, şirketlerin
çalışanlarına ve doğaya karşı bencil tutumları hakkında her gün yeni bir
haber aldığı ve duyarlılık gösterdiği bir dönemde şirketlerin imajını
yumuşatmak gibi bir yararı da vardır. SET’ler özel yatırımcıların, geleneksel
yardım ve bağışlardakinin aksine, kâr yapma güdülerinden taviz vermeden
toplumsal sorumluluk görüntülerini iyileştirmelerine, sosyal hizmet
projelerine daha aktif katılmaları ve tecrübelerini paylaşmalarına, devlet,
toplum ve sivil toplum kuruluşlarıyla bağlantılar kurmalarına imkân
tanımaktadır. (Joy ve Shields, 2013, s. 43)
SET’i ilk uygulayan kuruluş olan Sosyal Finans BK, Peterborough
Cezaevi projesiyle kendini sınırlamadı ve ilerleyen zamanda savunmasız
çocuklar, işsizlik, evsizler ve uyuşturucu bağımlılığı gibi sosyal konularda da
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SET'ler başlattı. O zamandan beri, SET'ler dünya genelinde ABD,
Avustralya, Kanada, İrlanda ve İsrail gibi farklı ülkelerin ilgisini çekti.
(Denoël, 2013, s. 12)
Avrupa Komisyonu "Sosyal İnovasyon Avrupa" girişimi çerçevesinde
SET'lerle ilgili bir rapor yayınladı. Şubat 2013 yılında Avrupa Komisyonu,
Avrupa Parlamentosu’na yayınladığı çağrıda: "Sosyal alanda, üye devletler
hala bütçe tasarrufu ve özel sektörün katılımını sağlayan, finansal
mühendislik kullanılan araçlar olan Mikro-Finans, Politika Tabanlı
Teminatlar ve SETler gibi çok daha yenilikçi finansman yaklaşımlarından
yetersiz düzeyde faydalanmaktadırlar.” tespitinde bulunmuştur. (Avrupa
Komisyonu, 2013, s. 6)
SET girişimleri ABD’de de uygulanmaya başlanmıştır. 2013 yılında
SET'ler Obama yönetiminin en önemli önceliklerinden biri olarak kabul
edildi. Başkan Obama iş eğitimi, çocuk eğitimi ve sağlığı, cezaevleri,
barınma ve engelliler gibi sosyal alanlardaki SET girişimleri için 195 milyon
dolar bütçe ayırmaya karar verdi. SET'ler aynı zamanda Goldman Sachs
gibi "geleneksel olmayan sosyal yatırımcılarının" ilgisini de çekmeye
başladı. Goldman Sachs, New York Rikers Island’daki ıslahevindeki
ergenlere terapi hizmetleri verilmesini desteklemek için 2012 yılında 9,6
milyon dolar yatırım yapma kararı aldı. Bu ilk kez bir ticari yatırım
bankasının SET’lere yatırım yapması anlamına geliyordu. (Denoël, 2013, ss.
12-13)
SET’lerin gelişmiş ülkeler ile sınırlı olmadığı görüldü. Örneğin,
Haziran 2013’te Mozambik Sağlık Bakanlığı, Mozambik Sıtma Performans
Tahvilini çıkardı. (Denoël, 2013, s. 13)
Sosyal faydaları arttırmak ve vergi mükelleflerinin yükünü azaltmak
için başarılı sosyal inovasyonları desteklemek ve geliştirmek için daha iyi
yolların bulunması gerekmektedir. (Liebman, 2011, s. 1)
2. Sosyal etkili tahviller nasıl çalışır?
SET’in uygulamaya konulabilmesi için öncelikle, belirli bir başarı
oranı elde edildiği test edilmiş ve kanıtlanmış bir program gereklidir. Bu bir
mahkûmun cezaevine yeniden girişini azaltan veya daha fazla çocuğun
anaokuluna katılımını sağlayan bir okul öncesi eğitim programı olabilir. Kilit
nokta bu başarıların dikkatle ölçülmüş ve parasallaştırılmış olmasıdır.
Böylece bunlar için özel yatırımlar kullanılabilir. (Warner, 2013, ss. 304305)
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Daha sonra devlet, yatırımcılar, hizmet sağlayıcıları ve
değerlendiriciler gibi istekli ortaklara ihtiyaç vardır. Çoğu program
tasarımları, yatırımcıları, hizmet sağlayıcıları ve değerlendiricileri koordine
eden bir aracı kuruluşu içerir. Devlet sözleşmenin şartlarını belirlerken,
projenin nihai kontrolü aracı kuruluşa devredilmektedir. Bu durum özellikle
süreçlerin tasarımını önemli ve zorlayıcı kılmaktadır. SET'ler aynı zamanda
istekli yatırımcılar da gerektirir. Bugüne kadar yatırımcılar öncelikle, “sabırlı
sermaye” de denilen sosyal çıktılar yaratabilmek için yüksek risk üstlenmeye
istekli, kar amacı gütmeyen kuruluş ve vakıf sektörlerinden gelmiştir. Son
olarak, yatırımcılara ödeme yapılıp yapılmayacağını doğru bir biçimde
saptayabilmek için çıktılarda meydana gelen gelişmeleri dikkatle takip eden
değerlendiriciler gereklidir. (Warner, 2013, s. 305) SET’lerin işleyişi
aşağıdaki şekilde özetlenebilir;
Şekil 1. Sosyal etkili tahvillerin işleyişi

Kaynak: L. Callanan vd. (2012). From Potential to Action: Bringing Social Impact Bonds to
the US. McKinsey & Company. s. 14, http://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/
Social-Innovation/McKinsey_Social_Impact_Bonds_Report.pdf. (Son erişim: 21.12.2014)
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Bir aracı kuruluş, program tasarımı ve proje teslimini koordine etmek
konusunda devlet tarafından yetkilendirilir. Aracı kuruluş tahvilleri ihraç
eder. Bireyler, hayırseverler, vakıflar, sigorta şirketleri, bankalar ve/veya
emeklilik fonları gibi yatırımcılar bu tahvilleri alarak projeye hızlı bir
biçimde sermaye sağlarlar. Aracı kuruluş söz konusu hizmet alanında
yenilikçi hizmet sunum tekniklerine sahip ve başarılılığı kanıtlanmış bir veya
birkaç hizmet sağlayıcı ile sözleşme yapar. Bu hizmet sağlayıcılara peşin
ödeme yapılarak çıktı düzeyi maksimize edilmeye çalışılır. Bağımsız bir
değerlendirici ise projenin çıktılarının SET sözleşmesindekilerle
uyumluluğunu denetlemek üzere devlet tarafından görevlendirilir. Eğer
hizmet projesi hedeflenen çıktılara ulaşmada başarılı olursa aracı kuruluş
devletten aldığı ödemeyle, yatırımcılara üzerinde anlaşılan miktarda bir
primle ödeme yapar. (Joy ve Shields, 2013, ss. 40-41)
Devlet SET modeli altında, sosyal hizmetler almak için “SET ihraç
eden organizasyon” adı verilen aracı kuruma önceden belirlenmiş
performans hedeflerine ulaşmaya dayalı olarak tamamen veya kısmen
ödemede bulunur. Eğer söz konusu organizasyon hedeflere ulaşmakta
başarısız olursa, devlet de ödemede bulunmaz. Bazı uygulamalarda da
ödemeler, devletin programın başarısı sonucunda sağladığı maliyet
tasarrufunun bir fonksiyonu olarak hesaplanabilir. (Liebman, 2011, s. 2)
Aracı kurum işletme fonlarını, performans hedeflerinin yerine
getirilmesi durumunda kullanılabilir hale gelen kamu ödemelerinden pay
alma karşılığında peşin sermaye sağlayan özel yatırımcılardan tahvil ihracı
yoluyla sağlar. Tahvil ihraç eden aracı kurum elde ettiği işletme fonlarını
gerekli performans hedeflerini sağlayan hizmetleri sunan hizmet sağlayıcıları
ile sözleşme yapmak üzere kullanır. (Liebman, 2011, s. 2)
SET modeli sosyal hizmet sağlayıcılara performansa dayalı ödeme
yapabilmekteki mevcut engelleri aşmak için özel finansmanı kullanır. Bugün
çoğu hizmet sağlayıcısının, ödemelerini daha sonra performans hedefleri
karşılandığında alacağı hizmetleri sağlamak için yeterli sermayeyi baştan
sağlaması oldukça güçtür. Ve yine çoğu sosyal hizmet sağlayıcısının,
performans hedeflerini yerine getirememe riskini finansal olarak taşımaları
mümkün olmayabilecektir. Ancak SET modeli ile özel yatırımcılar başlangıç
sermayesini sağlamakta ve riskin çoğunu üstlenmektedirler. (Liebman, 2011,
s. 2)
Özel yatırımcılar aynı zamanda önemli bir tür kalite kontrolünü de
gerçekleştirirler. Çünkü hizmet sağlayıcılarının, programlarının modeli ve
yönetim ekibinin performans hedeflerine ulaşmada başarılı olacağına özel
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yatırımcıları ikna etmeleri gerekmektedir. Özel yatırımcılar ve tahvil ihraç
eden organizasyonun programın performansını titizlikle izlemek ve artırmak
üzere güçlü bir teşviki vardır. Eğer performans hedefleri kaçırılırsa
yatırdıkları paraları kaybetme riski söz konusudur. (Liebman, 2011, s. 2)
İkili bir SET modelinde yatırımcılar hedefler tutturulamazsa herhangi
bir ödeme alamazlar. Bununla birlikte frekans şeması modelinde geri ödeme
sonuçların artan frekans düzeyine bağlıdır. SET’ler genellikle ikili türde
olduğundan yatırımcılar ve hizmet sağlayıcılar için ciddi bir risk ihtiva
etmektedir. Frekans şeması modelinde ise yatırımcılar eğer hedefler
tutturulamazsa orijinal yatırımlarını geri almakta ancak herhangi bir ilave
getiri elde edememektedirler. (Joy ve Shields, 2013, s. 41)
Devletin SET'leri uygulamak için en büyük motivasyonu maliyet
tasarrufu potansiyeli taşımasıdır. Devlet, SET'leri uygulamadan önce
yararlarını görebilmek için onları analiz edecektir. Görülen tasarruflar
tamamen SET'in türüne bağlı olacaktır. Örneğin sağlıkla ilgili bir SET,
devlet tarafından finanse edilen diğer sosyal yardım programlarında
tasarruflar sağlayabilir, ya da hapishanelerin sağlıkla ilgili masraflarını
azaltabilir. Bazı programlar ise kısa vadeli tasarruf yerine daha uzun vadeli
tasarrufa odaklı olabilir. Cezaevine tekrar girme oranını azaltma ile ilgili bir
SET’in sağladığı kısa vadeli tasarruflar, mahkûmların tutarlı bir biçimde
azalması nedeniyle cezaevlerinin devlet tarafından kapatılmasıyla uzun
vadeli tasarrufa dönüşebilecektir. Vergi mükelleflerinin vergilerinin SET’ler
yoluyla kanıtlanmış, güvenilir projelere gittiğini görmeleri vergi bilinci ve
idareye olan güveni arttırılabilecektir. Yatırımcılar ilgi çekici olmayan ya da
standart altı projelere yatırım yapmayacaklar ve aracılarda hedeflenen
çıktıları gerçekleştirme yeteneğine sahip olmayan hizmet sağlayıcıları
seçmeyeceklerdir. SET’lerde tarafları birbirlerine hesap verebilir kılan ve
böylelikle programın genel sonuçlarını artıran doğal bir kontrol ve dengeler
sistemi bulunmaktadır. (Barajas vd., 2014, ss. 8-10)
3. Sosyal etkili tahvillerin avantajları ve dezavantajları
Herhangi bir finansman mekanizması gibi SET modelinin de
avantajları ve dezavantajları vardır. Bu avantajlar ve dezavantajlardan
bazıları SET modelinin kendine özgü tasarımının temel sonuçları iken,
diğerleri belirli bir SET projesinin uygulanmasına bağlıdır. (Barajas vd.,
2014, s. 17)

Yerel Yönetimlerin Projelerinde Yenilikçi Bir Finansman Aracı

773

3.1. Sosyal etkili tahvillerin avantajları
SET'lerin geleneksel sosyal finansman planlarının karşısında bazı
önemli avantajları vardır: (Barajas vd., 2014, s. 17)
i. Sosyal programların etkinliğini ve verimliliğini artırır. SET'ler,
performans ölçümü için güvenilir ölçümleri kurarak, yaratıcılık ve finansal
esneklik sağlayarak sosyal programların etkinliğini artırır. Kar amacı
gütmeyen performans standartlarının içine nicel ölçümlerin katılması,
SET'lerle finanse edilen sosyal hizmetlerin etkinliğini artırır. SET'lerin
belirli parametreleri, kaynakların tahsisini optimize ederek, hedeflenen nüfus
üzerindeki etkisinin en üst düzeye çıkarılmasını teşvik eder. Böylece de mali
ve fiziki sermayenin daha verimli kullanılmasını sağlar. Ayrıca, SET'ler
aracı kuruluşlar tek bir finansman modeli altında bir sosyal sorunu gidermek
için birden fazla servis sağlayıcıyla sözleşme yapabilecektir. (Barajas vd.,
2014, s. 17) Sonuçlara ulaşmakta başarısız olan programlar hali hazırdaki
gibi yıllar boyunca fon almaya devam edemez. (Liebman, 2011, s. 3)
ii. Kamu ve özel sektör arasındaki ilişkiyi güçlendirir. SET'ler önemli
sosyal konularla yüzleşmeyi kolaylaştırmak için kamu ve özel sektör
arasında maddi bir ilişki kurar. SET'ler sorumlu sosyal yatırım için kamu ve
özel sektör arasında ortaklık kurabilecekleri ve proje geliştirebilecekleri bir
alan yaratır. (Barajas vd., 2014, s. 17)
iii. Siyasi olarak çekici olmayan girişimleri fonlar. Siyasetçiler politik
olarak riskli olan konular için geliştirdikleri sosyal programlarda SET’ler
yoluyla finansmanı tercih edebilirler. SET modelinin başarı karşılığı ödeme
sistemi mükelleflerin başarısız programların maliyetini üstlenmesini
engeller. Seçmenlerin, diğer sosyal programlara göre SET'lere karşı çıkma
olasılığı daha azdır. Çünkü hükümet sadece sosyal bir sorunu başarılı şekilde
azaltan programlar için ödeme yapmaktadır. SET’lerle fonlama ile
politikacılar, devlet programlar için yüklü başlangıç sermayesi
koymadığından kamu bütçelerini çok fazla artırmadan sosyal programlar
uygulayabilirler. Böylelikle pahalı ve genellikle siyasi olarak riskli sosyal
sorunlar daha kolay ele alınabilmektedir. (Barajas vd., 2014, s. 17) Devlet
kurumları geçmişteki harcama yapma yöntemleri yerine koruyucu hizmetler
dâhil olmak üzere yeni stratejilere yatırım yapma konusunda daha
isteklidirler. Çünkü program başarısız olursa vergi mükelleflerinin parasının
israf edilmesi riski özel sektöre aktarılmaktadır. (Liebman, 2011, s. 3)
iv. Servis sağlayıcılarının ölçeklerini büyütmelerini sağlar. SET’ler
servis sağlayıcılarının büyük miktarlarda başlangıç sermayesini maliyetsiz
olarak elde etmelerine olanak sağlamaktadır. Sonuç olarak, servis
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sağlayıcıları başarısı kanıtlanmış, yatırımcılardan mali destek alabilecek
uygulamaların hızla ölçeğini büyütebilirler. Hatta başarılı olmadıkları
durumlarda bile programın sosyal sonuçlarına ilgi duyan hayırsever birey ve
kurumlar sayesinde hizmet ve operasyonlarını genişletebilirler. (Barajas vd.,
2014, s. 17) SET modelinde programının uygulanması esnasında titiz bir
biçimde yapılan değerlendirmeler hangi yaklaşımların işe yarayıp
hangilerinin yaramadığı konusunda öğrenmeyi hızlandırmaktadır. (Liebman,
2011, s. 3)
3.2. Sosyal etkili tahvillerin dezavantajları
SET’lerin aynı zamanda bazı zorlukları da mevcuttur: (Barajas vd.,
2014, s. 17)
i. SET’ler maliyet tasarrufu ve niceleyici ölçümleri gerektirmektedir.
SET’ler tarafından ele alınabilir konular devlete maliyet tasarrufu sağlamalı
ve nicel başarı ölçütlerine sahip olmalıdır. Ancak birçok sosyal sorun nicel
analize konu olmayabilir ya da potansiyel bir maliyet tasarrufu
sağlamayabilir. Ölçülmesi zor olan sorunların SET programları tarafından
göz ardı edilmesi muhtemeldir. Örneğin, ırksal eşitsizlik kolaylıkla nicel
olarak ölçülebilir değildir ve etkin bir SET değerlendirmesi için gerekli
ölçütleri sağlayamaz. Ayrıca, düşük gelirli bireyler için toplu konut gibi bazı
programlar kamusal tasarruf beklentisi olmadan uygulanan önemli sosyal
programlardır. SET'lerin bu tür transfer programlarını finanse etmek için
kullanılması, maliyet tasarrufu sağlanmasına katkısı olmayacağı için doğru
değildir. (Barajas vd., 2014, ss. 17-18) Bir programın başarı düzeyi ile zayıf
ilişkiye sahip veya programın performansının kısıtlı bir bileşenini ölçen
eksik ölçütler, programın performansını bozma potansiyeline sahiptir.
(Liebman, 2011, s. 3)
ii. Kapsamlı idari maliyetler söz konusudur. SET'lerin son derece
karmaşık yapısı paydaşların süreci yönlendirmesini zorlaştırmaktadır. Tüm
paydaşlar arasında SET’lerin müzakeresi ve uygulamasının koordine
edilmesi lojistik olarak zor olabilir. Bu karmaşıklık yüksek idari maliyetler
doğurur ve karışıklık için büyük bir potansiyel oluşturmaktadır. Bu nedenle,
SET’ler yalnızca hizmet sunumunun verimliliğini artırarak ek idari giderleri
yeterince karşılayacak miktarda önemli tasarruflar sağlandığı programlarda
uygulanabilecektir. SET’ler yeterince büyük ölçekte uygulanana kadar
tasarruf sağlayamayabilecektir. (Barajas vd., 2014, s. 18)
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iii. Sistematik sorunlar görmezden gelinebilir. SET’lere artan ilgi daha
anlamlı sosyal politika reformlarının göz ardı edilmesine yol açabilir.
Örneğin, bir cezaevindeki mahkûmların tekrar suç işleme oranlarının
düşürülmesi, toplum bireylerinin bazılarının ilk kez suça karışmasını
engelleyecek kapsamlı politikaların hayata geçirilmesini engelleyebilir.
Politikacılar, bir sorunun derinine dalarak uzun vadeli ve sistematik
çözümler getirmek yerine SET’leri yüzeysel çözümleri savunmak için
kullanabilirler. (Barajas vd., 2014, s. 18) Etki değerlendirmeleri güvenilir
olmalıdır; Bir programın başarısını değerlendirmek için, sadece ölçülebilir
sonuçlara gerek yoktur, aynı zamanda programın yokluğunda sonuçların ne
olabileceğini de değerlendirmenin bir yolu olmalıdır. Etkilerinin
değerlendirilmesi için örnekleme dayalı ölçümler, yarı-deneysel teknikler
veya basit "öncesi ve sonrası" karşılaştırmaları gibi bir dizi yöntem vardır.
SETlerin hedeflerine ulaşabilmesi için, ödemelerin programın etkilerinin
güvenilir bir değerlendirmesine dayalı olması gerekmektedir. (Liebman,
2011, s. 4)
iv. Kar güdüsü sosyal etkileri bozabilir. Bir teşvik unsuru olarak kâr,
potansiyel sosyal etkiyi daha fazla gelir karşılığında ikinci plana itebilir.
Özel kuruluşlar, devletin SET modeli ile sosyal hizmet sağlamasından kâr
elde edebilirler. Şirketler SET sözleşme görüşmelerine hakim olabilir ve
devlet programlarını halka optimal olarak hizmet sunmayabilecek şekilde
etkileyebilirler. SET programları ile sosyal yardım hizmetleri serbest
piyasaya açılır ve piyasa aksaklıkları ile ilgili risklerle karşı karşıya kalabilir.
(Barajas vd., 2014, s. 18) Tahvil sahipleri, performans hedeflerine
ulaşılamayacağı ve ödeme alamayacakları açık hale gelirse operasyonları
durdurmaya karar verebilir. Söz konusu operasyonların kapatılması hizmet
sunulan nüfusu olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, tüm SET sözleşmeleri
performans ve finansman başarısızlıkları için acil durum planlaması
içermelidir. Hedeflenen nüfusa zarar vermemek için SETler "temel"
hizmetler vermeyen programlarla sınırlandırılabilir. (Liebman, 2011, s. 4)
4. Sosyal etkili tahvillerin pilot uygulama örnekleri
Bu çalışma kurumsal tasarımındaki bazı zorlukları ve uygulama
sonuçlarını değerlendirmek için iki SET uygulamasını incelemektedir.
Bunlar, dünyadaki ilk örnek olan Birleşik Krallık’taki Peterborough
Hapishanesi SET uygulaması ile Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk örnek
olan New York Rikers Adası Hapishanesi SET uygulamasıdır.
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4.1. Peterborough Hapishanesi SET uygulaması
Eylül 2010 yılında Birleşik Krallık’ta Adalet Bakanlığı Peterborough
Hapishanesi’nden tahliye olmak üzere olan kısa dönem (12 aydan az) hapis
cezası almış mahkûmların rehabilitasyonu için SET mekanizmasını
kullanarak hizmet almak üzere bir sözleşmeye yapmıştır. Peterborough
hapishanesinde kadın mahkûmlar da bulunmasına rağmen pilot uygulamada
erkek mahkûmlar tercih edilmiştir. (Disley ve Rubin, 2014, s. 9)
Bir finansal aracı kuruluş olan Sosyal Finans, bireylerden ve hayır
kuruluşlarından yaklaşık 5 milyon sterlin yatırım fonu topladı. Sosyal Finans
yatırımcıları, devleti, hizmet sağlayıcıları ve diğer tarafları bir araya
getirmekten sorumlu idi. Sosyal Finans, Sosyal Etki Ortaklığı’nın genel
ortağıdır ve Tek Hizmet isimli programı yönetmektedir. (Disley ve Rubin,
2014, s. 10)
SET, Tek Hizmet’i finanse etmek için kullanılır. Bu gönüllü program,
mahkûmların tahliye olduktan sonra suç işleyerek yeniden hapse girmelerini
engellemek için ihtiyaçlarına ve yaşadıkları zorluklara bir dizi destek
sunmaktadır. Hizmet, ücretli çalışanlar ve gönüllüler (St Giles Tröstü, Sova,
Ormiston Çocuk ve Aileler Tröstü, John Laing Eğitmenlik, Mind ve
YMCA’den gelen) tarafından sunulur. Personel cezaevindeki mahkûmlarla,
onları tahliyeye hazırlamak ve tahliye sonrasındaki toplum içindeki
yaşantılarının ilk 12 ayı boyunca destek vermek amacıyla iletişim kurar. Tek
Hizmet programı faydacı ve müşteri temelli bir hizmet sunar. Her
mahkûmun katılacağı faaliyetler bireysel ihtiyaçlarına göre farklılaştırılır.
(Disley ve Rubin, 2014, s. 10)
Hedef kitle, pilot uygulama ömrü boyunca, her biri 1.000 erkek
mahkûmdan oluşan üç gruptur. 1. gruptaki mahkûmlar Eylül 2010 ve
Haziran 2012 arasında tahliye olanlardır. 2. grup Temmuz 2012’de programa
alınmış, nihayetlenince 3. grup belirlenecektir. Mahkûmların programa
katılmaları gönüllüdür. Bu hizmet sağlayıcılar açısından çalışmaya en istekli
olanların katılımı nedeniyle önemli bir avantajdır. (Disley ve Rubin, 2014, s.
10)
Sonuç, mahkûmların yeniden cezaevine girme sıklığında meydana
gelen azalma olarak ölçülmektedir. Sonuç ölçüsü, programa dâhil olan bir
mahkûmun tahliye olduktan sonra 12 ay içerisinde suç işleyip tekrar
mahkûm olup olmadığını içermektedir. Ulusal Polis Bilgisayarındaki veriler
kullanılarak her bir grubun tekrar cezaevine girme sıklığı oranı
hesaplanacaktır. Her grubun hesaplanan ortalama tekrar mahkûm olma oranı
SET programından yararlanmamış bir örneklem grubuyla karşılaştırılacak,
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ikisinin arasındaki fark hesaplanacaktır. Karşılaştırma grubu, eğilim skorueşleştirme yöntemi ile aynı zaman aralığında diğer cezaevlerinden seçilmiş
yine 12 aydan az ceza almış mahkûmlar arasından seçilmiştir. Adalet
Bakanlığı bu analizi gerçekleştirmek üzere bağımsız bir denetçi atamıştır.
(Disley ve Rubin, 2014, s. 11)
Yatırımcılara ödeme yapılabilmesi için yeniden mahkûm olma oranı
ile ilgili iki hedef belirlenmiştir; (Disley ve Rubin, 2014, s. 11)
 Karşılaştırma grubuna göre her bir mahkûm grubunda yeniden
mahkûm olma oranında %10’luk bir azalma olmalıdır. Eğer hedefe ulaşılırsa
bu üç sonuç ödemesi anlamına gelmektedir.
 Eğer bu üç grubun hiç birinde %10’luk yeniden mahkûm olma
oranında azalma saptanmazsa SET uygulamasının en sonunda üç grup
birlikte değerlendirilecektir. Tüm 3.000 mahkûmun yeniden mahkûm olma
oranında karşılaştırma grubuna göre, %7,5’lik bir azalma saptanırsa
yatırımcılar azaltılan her bir yeniden mahkûm olma vakası için önceden
belirlenmiş miktarlarda ödeme alacaktır. (Disley ve Rubin, 2014, ss. 11-12)
Eğer hedeflere ulaşılırsa Adalet Bakanlığı ve Ulusal Büyük Piyango
Fonu bu geliştirilmiş sonuç için yatırımcılara ödemede bulunacaktır. Adalet
Bakanlığı ödemeler için bir sınır getirmiştir. Yeniden mahkûm olma
oranında azalma hedefin üzerinde de artsa ödemeler artmayacaktır. (Disley
ve Rubin, 2014, s. 12)
Sosyal Finans 17 yatırımcıdan 5 milyon sterlin toplamıştır.
Yatırımcıların çoğunluğu hayır kuruluşları ve vakıflardı. Aralarında, Barrow
Cadbury Charitable Tröstü, Esmée Fairbairn Vakfı, Arkadaş İhtiyat Vakfı
Henry Smith Hayır Kuruluşu, Johansson Aile Vakfı, LankellyChase Vakfı,
Monument Tröstü, Panahpur Bağış Tröstü, Paul Hamlyn Vakfı ve Tudor
Tröstü bulunuyordu. Sosyal Finans, eğer her bir mahkûm grubunun yeniden
mahkûm olma oranında %10’dan fazla bir azalma gerçekleşirse
yatırımcıların yıllık %7,5’tan başlayan (yeniden mahkûm olma vakalarının
ölçeğine bağlı olarak maksimum %13 civarına kadar yükselebilecek)
miktarlarda geri ödeme primi alacaklarını belirtmiştir. Eğer hedefler
yakalanmazsa yatırımcılar herhangi bir ödeme alamayacaklar ve
yatırımlarını kaybedeceklerdir. (Disley ve Rubin, 2014, ss. 12-13)
Adalet Bakanlığı ilk gruptaki mahkûmların uygulama sonuçları ile
ilgili verileri yayınlamıştır. Peterborough Hapishanesi pilot SET
uygulamasının ilk 22 ayında ilk gruptaki mahkûmların yeniden mahkûm
olma oranı karşılaştırma grubuna göre %11 azalmıştır. Bir diğer önemi
başarı da aynı yıl ulusal düzeyde kısa dönem ceza almış mahkûmların
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yeniden mahkûm olma oranlarının bir önceki yıla göre %10 gibi yüksek bir
düzeyde artış göstermesidir. Ulusal rakamlar artış gösterirken pilot uygulama
önemli bir başarı sağlamıştır. (Disley ve Rubin, 2014, s. 13)
4.2. Rikers Adası Hapishanesi SET uygulaması
Ağustos 2012’de, Goldman Sachs Bankası'nın Kentsel Yatırım Grubu
(UIG), Rikers Adası Hapishanesi'ndeki 16-18 yaşları arasındaki
mahkûmların rehabilitasyonunu desteklemek için 9,6 milyon dolarlık bir
kredi verdiği, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk SET uygulamasını
duyurmuştur. Kredi, New York Hapishane Departmanı tarafından yeniden
mahkûm olma oranındaki azalmanın bir sonucu olarak gerçekleşmesi
beklenen, fiili ve uzun vadede öngörülen maliyet tasarruflarına bağlı olarak
geri ödenecektir. New York Şehri Yönetimi, MDRC (İnsani Güç Kanıtlama
Araştırmaları Derneği) , Osborne Derneği, Bloomberg Hayırseverlik
Girişimi ve Goldman Sachs arasındaki bu kamu ve özel sektör ortaklığı,
sosyal sorumluluğu, özel sermaye ve hayırsever destekle bir araya getirerek
güçlü bir toplumsal çaba meydana getirmiştir. (Olson ve Phillips, 2012, s.
97)
Rikers Adasındaki mahkûmlar için rehabilitasyon hizmetlerinin
sağlanmasının finansmanı, geleneksel toplumsal kalkınma finansmanı
ürünleri doğrultusunda mütevazı bir kazanç elde ederken aynı zamanda
Rikers Adası’nda hapsedilmiş ergenlerin yaşamlarında gerçek bir farklılık
yaratarak, UIG’nin sosyal etkili yatırım yapma taahhüdünü yerine getirmek
için, eşsiz bir fırsatı temsil etmekteydi. Bu sözleşmeyle ilgili sosyal ve mali
getirilere ek olarak, UIG bunu Goldman Sachs açısından, zorlayıcı sosyal
konularda hizmet sağlayıcıları ile devlet ve finans kurumlarının tutumlarının,
işbirliği kurulması ve kanıta dayalı programlar geliştirilmesi şeklinde
dönüştürülmesini sağlama potansiyeli olan, yeni bir finansal enstrümanın
gelişimine katkı yapmak için önemli fırsat olarak ta gördü. (Olson ve
Phillips, 2012, s. 97)
Goldman Sachs’ın 9,6 milyon dolarlık kredisinin kullanımı, yeni
politika fikirlerini test etmek için kamu ve özel sektör fon sağlayıcılarını bir
araya getirme konusunda deneyimli bir aracı olarak bilinen MDRC için,
çeşitli başarı şartlarına bağlı olarak yapılandırılmıştı. MDRC aldığı krediyi
mahkûm ergenlere hizmet sağlamak konusunda geniş bir deneyime sahip
olan hizmet sağlayıcı, Osborne Derneği’ni fonlamak amacıyla kullanacaktı.
MDRC, New York Şehri Yönetimi ile yaptığı sözleşmeye göre, projenin
günbegün uygulamasına nezaret etmekten ve Goldman Sachs’a ödemelerin
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yapılmasından sorumludur. Bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir kuruluş
olan Vera Adalet Enstitüsü, programın değerlendiricisi olarak görev yapacak
ve programa katılan Rikers Adası mahkûmların arasında suç işleme oranını
hangi düzeyde azalttığını değerlendirecektir. On iki ve yirmi dört aylık
değerlendirme sonuçlarına dayanarak, New York Şehri Yönetimi MDRC
için yeniden mahkûm olma oranındaki azalma ve öngörülen maliyet
tasarrufundaki başarısına dayalı olarak Tablo 1’deki miktarlarda ödemede
bulunacaktır. Daha sonra MDRC, Goldman Sachs’a olan kredi borcunu
ödeyecektir. (Olson ve Phillips, 2012, ss. 97-98)
Tablo 1. Rikers Adası Sosyal Etkili Tahvili için Başarıya Göre
Ödeme Çizelgesi
Yeniden mahkûm olma
oranındaki azalma
≥%20,0
≥%16,0
≥%13,0
≥%12,5
≥%12,0
≥%11,0
≥%10,0 (başabaş)
≥%8,5

Öngörülen uzun vadeli
kamu net tasarrufu ($)
20.500.000
11.700.000
7.200.000
6.400.000
5.600.000
1.700.000
≥ 1.000.000
≥ 1.000.000

MDRC'ye şehir
yönetiminin yapacağı
ödeme ($)
11.712.000
10.944.000
10.368.000
10.272.000
10.176.000
10.080.000
9.600.000
4.800.000

Kaynak: J. Olson, ve A. Phillips (2013). Rikers Island: The First Social Impact Bond in the
United States. Community Development Investment Review, Cilt 9, Sayı 1, s. 98,
http://www.frbsf.org/community-development/files/rikers-island-first-social-impact-bondunited-states.pdf (Son erişim: 21.12.2014)

Sözleşme, Bloomberg Hayırseverlik Girişimi tarafından sunulan bir
garanti işleminden faydalanır. Vakıf MDRC’ye 7,2 milyon dolarlık bir hibe
sağlayarak kredinin bir kısmını garanti altına almakta, böylece Goldman
Sachs’ın riskini azaltmaktadır. Ancak, hibe zamana yayılmış bir biçimde
ödendiğinden kısa vadede Goldman Sachs’ın sermayesi halen işlem riski
altındadır. Garanti fonunun kullanılmayan kısmı gelecekteki bu tür
çabalarını desteklemek için MDRC’de kalacaktır. (Olson ve Phillips, 2012,
s. 98)
Erken çocukluk eğitimi, işe yerleştirme ve istihdam olmak üzere diğer
programlar için de SET uygulamaları geliştirilmeye başlanmıştır. Gelecekte
uygulamalarda riskin yatırımcı, servis sağlayıcı, aracı ve hükümet arasında
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farklı düzeylerde ve daha adil paylaşımı konusu ağırlık kazanacaktır. SET
uygulamaların da geliştirilen modellerin zamanla hızlı öğrenmeyi
gerçekleştireceğini ve uygulamalar konusunda standartlaşmanın sağlanacağı
da söylenebilir. Bu tür çabaların ölçeği genişledikçe sosyal etkili yatırımlar
da daha fazla ilgi çeker hale gelecektir. (Olson ve Phillips, 2012, ss. 100101)
5. Türkiye’deki Yerel Yönetimlerin Sosyal Politika Projelerinde
Sosyal Etki Tahvillerin Uygulanabilirliği
Anayasamız Türkiye Cumhuriyetinin sosyal bir devlet olduğunu
vurgulamaktadır. 1982 Anayasasının 5. Maddesinde; “Devletin temel amaç
ve görevleri, … kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu
sağlamak; … insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli
şartları hazırlamaya çalışmaktır” ifadesi yer almaktadır. Bu hükmün gereği
olarak, Türkiye’de sosyal politika projelerinde merkezi yönetim ve yerel
yönetimler, tek başlarına veya birlikte çeşitli görevler yerine getirmektedir.
Yoksul ve ihtiyaç sahiplerine yönelik uygulanacak sosyal yardımlar
2005 yılında yasalaşan 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun birçok maddesinde
zikredilmiştir. Kanunun 14. maddesinin (a) fıkrasında sosyal hizmet ve
sosyal yardımlar zikredilmiş, Büyükşehir Belediyelerine ve nüfusu 50.000’i
geçen belediyelere kadın ve çocuklar için koruma evleri açma yetkisi
verilmiştir. Kanunun 15. Maddesinin (m) fıkrasında izinsiz satış yapan
seyyar satıcıların faaliyetlerine son verilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki
gün içinde geri alınmayan gıda mallarının gıda bankalarına, cezası
ödenmeyen ve otuz gün içerisinde geri alınmayan gıda dışı malların ise
yoksullara dağıtılması hükmü yer almaktadır. Dar gelirli, yoksul, muhtaç ve
kimsesizler ile özürlülere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar ise 60.
Maddenin (i) fıkrasında belediye bütçesinden yapılacak giderler arasında
sayılmıştır. Belediye başkanının görevleri arasında sayılan 38. maddenin (n)
fıkrasında, bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak,
özürlülere hizmet götürmek ve özürlü merkezleri oluşturmak zikredilmiştir.
Kanunun 76 ve 77. maddelerinde sosyal yardımlaşma ve dayanışma
ilkelerinin hayata geçirilmesi ve beldede dayanışma ve katılım sağlayıcı
programların uygulanması gerektiği vurgulanmıştır (Belediye Kanunu,
2005). Ayrıca 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 24.
maddesinin (j) fıkrasında dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile
özürlülere yapılacak sosyal yardımların belediye bütçesinden karşılanması
gerektiği belirtilmiş, 18. Maddesinin (m) fıkrasında da bu hizmetlerin
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belediye başkanının görevleri arasında olduğu vurgulanmıştır (Büyükşehir
Belediyesi Kanunu, 2004). (Akpınar vd., 2012, s. 23)
İl Özel İdare Kanunu’nun 6. maddesinin (a) fıkrasında; “… sosyal
hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve
yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının
yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin
hizmetleri il sınırları içinde” yapmak hükmüne yer verilmiştir. İl Özel
İdareleri bu hizmetlerin sunumunda vatandaşlara yakın ve uygun yöntemler
kullanır. 6. maddenin (b) fıkrasında hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün
ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygular denilmektedir.
Kanunun 43. maddesinin (h) fıkrasında; “Yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile
özürlülere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar” yapılmasına yönelik görev
verilmiştir. Kanunun 65. maddesinde; “İl özel idaresi sağlık, eğitim, spor,
çevre, trafik ve kültür hizmetleriyle yaşlılara, kadın ve çocuklara, özürlülere,
yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında ilde dayanışma ve
katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak
amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygular” hükmüne
yer verilmiştir. İl Özel İdarelerinin yukarıda zikredilen sosyal yardıma ilişkin
görevlerinin büyük çoğunluğunu valilik bünyesinde bulunan Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığı ile yerine getirilmektedir.
(Akpınar vd., 2012, s. 23)
İlgili yasalarında yerel yönetimlere birçok sosyal yardım ve hizmet
görevi tanımlanmaktadır. Ancak Anayasanın yerel yönetimlerle ilgili 127.
Maddesinde yerel yönetimlerinin görevlerinin kanunla düzenlenmesi
gerektiği hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla yerel yönetimlerin sivil toplum
kuruluşları ve özel sektörle ortaklaşa geliştirebileceği sosyal projelerin
içeriği ve finansmanında SETler gibi yenilikçi uygulamaların kullanılması
mevcut yasalarda yer almamaktadır. Yerel yönetimlerin tabi olduğu kamu
ihale ve harcama mevzuatlarında da performansa dayalı ödeme yöntemlerine
yer verilmemektedir. Türkiye’deki yerel yönetimlerin sosyal politika
projelerinde sosyal etki tahvillerin uygulanabilirliğinin en önemli kısıtı yasal
altyapının bulunmamasıdır.
Bir diğer önemli sorun da kamu yönetimince sosyal harcama
kavramının ele alınış ve kayıt biçimindedir. Bütünlükçü ve planlı bir
yaklaşım bulunmamaktadır. Yerel yönetimlerin özellikle de belediyelerin
hangi sosyal harcamaları ne kadar sunduğunu saptamak çok güçtür.
Belediyelerin bütçelerinde sosyal harcamaların izini sürerken
karşılaşılan birtakım sorunlar söz konusudur. Bu sorunlardan ilki,
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belediyelerdeki idari birim dağılımlarında görülen farklılıklardır.
Belediyelerde, idari birimlerinin görev tanımlarıyla, yaptıkları harcamalar
arasında etkin bir ilişkinin tam olarak sağlanamadığı görülmüştür. Sosyal
harcamaların izlenmesinde diğer önemli bir sorun ise, hangi harcamanın
sosyal harcama olarak nitelendirildiği üzerinedir. Bir harcamanın sosyal
harcama olarak nitelendirilebilmesi için; eşitlik, gelir dağılımı, yoksulluk,
istihdam ve sosyal içerme kriterlerini gözeterek düzenlenmesi ve bu
düzenlemeyle toplumdaki dezavantajlı kesimlerin (kadınlar, çocuklar,
gençler, işsizler, yaşlılar ve engelliler gibi) olumlu yönde etkilenmesi
gereklidir. Sosyal harcamaların izlenmesinde bütçe sisteminde kullanılan
sınıflandırmalardan kaynaklanan sorunlar da yaşanmaktadır. Bütçe
sisteminde getirilen yeniliklerden biri olan analitik bütçe sınıflandırma
sisteminin bütçe yapıcılar tarafından yeterince özümsenmediği açıkça
ortadadır. Öte yandan belediyelerin stratejik planları ile faaliyet raporları
arasındaki
uyumsuzluk,
yapılan
planların
etkin
bir
şekilde
gerçekleştirilmediği
ve/veya
doğru
planlamanın
yapılmadığını
göstermektedir. Bir mali izlemenin yapılabilmesi için, izlemeye ilişkin
dokümanların ve göstergelerin kamuoyuna açık ve anlaşılır bir şekilde
sunulması vazgeçilemez bir ön şarttır. Belediyelerin, stratejik planlarını,
faaliyet raporlarını, bütçe göstergelerini ve özellikle kesin hesap cetvellerini
resmi internet sitelerinde yayınlamaları zorunlu bir gerekliliktir. (Şeker,
2011, s. 14)
Sosyal harcamaların yıldan yıla gösterdiği değişimi izlemek sivil
topluma sosyal harcamalar konusunda yerel yönetimlerin ne kadar kapasite
ile çalıştığını kanıtlamaktadır. Sözgelimi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi,
bütçesinin % 15,7’sini sosyal harcamalara ayırırken diğer belediyelerin
sosyal harcamalarının ortalaması % 4,8’de kalmaktadır. Bu rakamlardaki
farklılıkta şüphesiz yerelin ihtiyaçları rol almaktadır ancak yerel
yönetimlerin ellerindeki kaynakları hangi alanlara ne miktarda
yönlendirdiğini sorgulayabilmek için sivil toplumun bu verilere erişiminin
sağlanması gerekmektedir. (Şeker, 2011, s. 12)
Türkiye’deki yerel yönetimlerin sosyal politika projelerinde sosyal
etki tahvillerin uygulanabilirliğinin önündeki diğer bir önemli kısıt ise sosyal
harcamaya ayrılan kaynakların OECD ortalamasının çok altında kalmasıdır.
OECD ülkelerinin kamu sosyal harcamalarının GSMH’ya oranlarının
ortalaması 2012 yılı verilerine göre %20’nin üzerindeyken, Türkiye’de bu
oran %12 civarında gerçekleşmiştir. (OECD, 2014, ss. 1-4)
Büyükşehir belediyeleri dâhil belediyelerin toplam harcamalarının
GSMH'ya oranını yaklaşık %4 civarında gerçekleşmektedir. TEPAV’ın
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yaptığı araştırmaya göre belediyelerin sosyal harcamalarının ortalaması
%4,8’de kaldığına göre, belediyelerin sosyal harcamalarının GSMH'ya
oranını yaklaşık olarak ‰2 civarında olmaktadır. Dolayısıyla Türkiye’deki
sosyal
politika
harcamalarının
%98,5’ini
merkezi
yönetim
gerçekleştirmektedir. Yerel yönetimlerin sosyal politika harcamalarındaki
ağırlıklarının arttırılması, sosyal projelerin yerel duyarlılığının ve denetimde
kolaylığın sağlanması açısından gereklidir.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun, 2013 yılına ait Sosyal Koruma
İstatistiklerine göre, sosyal koruma yardımlarının gayri safi yurtiçi hâsıla
(GSYH) içindeki payı, 2013 yılında %13,8 olarak hesaplanmıştır.
Türkiye’deki sosyal harcamaların yapısına, risk/ihtiyaç grupları bazında
bakıldığında, emekli/yaşlılara yapılan harcamaların gayri safi yurtiçi hâsıla
(GSYH) içindeki %6,7 payı ile en büyük paya sahip olduğu görülmektedir.
Bunu, %4,2 ile hastalık/sağlık bakımı harcamaları ve %1,6 ile dul/yetim
harcamaları takip etmiştir. Sosyal koruma yardımlarının %9,2’si şartlı olarak
verilmiştir. Şartlı yardımlar içinde 2013 yılında en büyük payı %30,8 ile
aile/çocuk yardımları oluşturmuştur. Bunu, %30,3 ile engelli/malül
yardımları ve %18,9 ile hastalık/sağlık bakımı yardımları takip etmiştir.
Sosyal koruma yardımlarının %65,3’ü nakit olarak verilmiştir. Nakit
yardımlarda 2013 yılında en büyük payı %94,6 ile maaş ödemeleri
(emekli/yaşlı maaşları, dul/yetim maaşları ve engelli/malül maaşları)
oluşturmuştur. Bunu, %2,5 ile aile/çocuk ve %1,6 ile işsizlik yardımı
ödemeleri takip etmiştir. Sosyal koruma harcamalarının ana finans kaynağını
devlet oluşturmuştur. Sosyal koruma gelirlerinin, 2013 yılında yaklaşık
yarısı (%41,1) devlet katkısından oluşmuştur. Bunu, %27,7 ile işveren sosyal
katkıları ve %25,2 İle koruma kapsamındaki diğer kişilerce yapılan katkılar
takip etmiştir. Diğer gelirlerin oranı ise %6,1 olarak gerçekleşmiştir. (TUİK,
2013)
Sonuç
İngiltere’nin SET deneyi, hayırseverler, politikacılar ve yatırımcılar
arasında dünya çapında ilgi kazanmıştır. Pek çok ülke pilot programları hızlı
bir biçimde uygulamaya koymuştur. (Liebman, 2011, s. 4)
Sosyal politika harcamalarının miktar ve yapı olarak çok yetersiz
olduğu Türkiye’de SET'ler sosyal programların finansmanında bir inovasyon
sağlama potansiyeline sahiptir. Hayırseverlik, girişim kapitalizmi,
performans yönetimi ve sosyal program finansmanını yenilikçi bir karışıma
entegre eden SET’lerin ülkemizde de gelecek bir iki yıl içerisinde başarılı
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pilot uygulamaları başlatabilmek için çeşitli düzenlemelerin eş zamanlı
olarak hayata geçirilmesi gerekmektedir.
Öncelikle SET’lerin uygulanabilmesi için yasal ve mali altyapı
yeniden düzenlenmelidir. Sosyal harcamaların yürütülmesinde yerel
yönetimlerin, özellikle de kamuya hesap verebilirliği daha yüksek olan
belediyelerin sorumluluğunun daha yüksek olması sağlanmalıdır. Yerel
yönetimlere bu harcamalar için yeni kaynaklar aktarılmalı ya da yeni kaynak
yaratma imkânları sağlanmalıdır. Sosyal harcamaların (maaş ödemelerinin
dışındakiler) ayni veya parasal yardımda bulunma şeklinden de
uzaklaştırılması gerekmektedir. Sosyal harcamaların kamuoyu ve
yatırımcılar tarafından rahatlıkla izlenebilmesi için kayıt yönteminin
bütünlük göstermesi ve şeffaf olması gerekmektedir. Yurtdışında başarılı
sonuçlar alınmış SET projeleri dikkatli bir biçimde ele alınıp ülkenin sosyoekonomik şartlarına uygun hale getirilerek uygulamaya konulmalıdır.
SET’ler sektörler arası bir işbirliği metodu olduğu için tüm ortakların
birbiriyle olan etkileşimi ve iletişimini sağlayacak düzenlemeler ve
çalışmalar yapılmalıdır. Kamuoyunun SET’leri anlaması ve benimsemesi
projelerin etkinlik ve verimliliğini arttıracağından, bilgilendirme ve
kamuoyu iletişimi en yüksek seviyede sağlanmalıdır. Katkı sağlayabilecek
sosyal fikirli bireyler ve vakıfların da önü açılmalıdır. Riskli sosyal
projelerin finansmanını yatırımcılar açısından çekici kılabilmek için ise risk
primleri yüksek tutulmalı ya da anapara koruma gibi garantilerin sunulması
gereklidir.
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TÜRKİYE’DE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDE MALİ
SAYDAMLIK1
Prof. Dr. Muhlis BAĞDİGEN*
Arş. Gör. Mehmet AVCI**
Özet
Yerelleşme ile birlikte yerel yönetimlerin daha önem kazandığı ve
yönettikleri kaynak miktarının da arttığı kabul edilse de mali sorunlarının halen
devam ettiği gözlenmektedir. Bu durumun sebeplerinden birisi de kamu
kaynaklarının etkin kullanılmamasıdır. Bu bağlamda, mali saydamlığın mali
yönetim ve hesap verebilirliğin önemli bir ilkesi olarak benimsenmesi
gerekmektedir. Mali saydamlık, kamu kaynaklarının kim tarafından, nasıl ve hangi
amaçla kullanıldığına ilişkin bilginin var olmasıdır. Bu çalışmada, Türkiye’de yerel
yönetimler arasında kamu kaynaklarının yönetimi açısından diğerlerine göre daha
yüksek bir paya sahip olan idareler olarak büyükşehir belediyelerinde mali
saydamlık düzeyi araştırılmıştır. 16 büyükşehir belediyesine ilişkin dört farklı
ayaktan elde edilen veri ile mali saydamlık endeksi oluşturulmuştur. Elde edilen
bulgulara göre; 16 büyükşehir belediyesi için mali saydamlık endeksi genel olarak
%46.2 ile orta düzeydedir.
Anahtar Kelimeler: Mali Saydamlık, Büyükşehir Belediyeleri, Mali
Saydamlık Endeksi.

Abstract
With the decentralization of local governments, it is, although, accepted that
they have got more importance and more increases in the amount of resources they
manage, it is, however, the fact that the fiscal problems through those authorities are
still continuing. One reason for this is the ineffective usage of public resources
through these authorities. In this context, fiscal transparency takes importance to
adopt as a critical element of fiscal management and accountability policy. Fiscal
transparency is an ‘availability of information on who, how and why used public
1

Bu çalışmada; Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi desteği ile hazırlanan
Türkiye’de Büyükşehir Belediyelerinde Mali Saydamlık adlı devam etmekte olan doktora
tezinden yararlanılmıştır.
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resources’. In this study, fiscal transparency of 16 metropolitan municipalities,
which have and manage more amount of public resources comparing with city
municipalities, is investigated and aimed to create a fiscal transparency index for
metropolitan municipalities. The findings show that the level of fiscal transparency
of the metropolitan municipalities is, in general, at medium level with 46.2 percent.
Keywords: Fiscal Transparency, Metropolitan Municipalities, Fiscal
Transparency Index.

Giriş
Yerelleşme, kamu kaynaklarının yönetiminin merkezi idare dışında
yerinden yönetim kuruluşları tarafından yapılmasını amaçlamaktadır.
Yerelleşme ile amaçlanan harcama önceliklerinin yerel yönetimler tarafından
daha etkin bir biçimde belirlenmesi ve kaynakların bu yönde kullanılarak
kaynak kullanımında ve dağılımında etkinliği sağlamaktır. Ancak yerel
düzeyde söz konusu amaçların sağlanması açısından bazı engeller
bulunmakta olup, bunlardan birisi de harcamaları değerlendirmeyi, hesap
verilebilirliği, raporlamayı ve mali kontrolü içeren modern ve saydam bir
kamu harcama yönetim sisteminin eksikliğidir. Ayrıca yerel yönetimler
düzeyinde yolsuzluk olgularının küçümsenemeyecek boyutlarda olması da
yerelleşme amaçlarının sağlanması önünde önemli bir diğer engel olarak
gösterilmektedir.
Dünya genelinde yerelleşme eğilimine paralel olarak Türkiye’de de
son yıllarda yerel yönetimlere önem kazandırılması yönünde reformlar
gerçekleştirilmiştir. Türkiye’de yerel yönetimlerin temel mali sorunlarının
başında kaynaklarının harcamaları karşılayamaması ve merkezi yönetim
transferlerine bağımlılığın bulunması yer almaktadır. Bunun gerekçesinde
ise merkezi ve yerel yönetimlerin idari ve mali anlamda rol ve
sorumluluklarını düzenleyen yasal mevzuatın eksikliklerinin yanında
kaynakların yerel yönetimler tarafından rasyonel kullanılmaması da söz
konusudur. Bu bağlamda yerel yönetimlerin tüm kamu harcamalarının
yaklaşık %15’ini oluşturduğu günümüzde, yerel yönetimler açısından
yerelleşmenin amaçlarının gerçekleştirilebilmesi merkezi yönetimin
düzenlemelerinin yanında yerel yönetimlerin saydam ve katılımcı ilkelerle
yönetilmesine de bağlıdır.
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1. Kamu Kesiminin Yapısı Bağlamında Mali Saydamlığın Önemi
Saydamlık bilginin varlığı ve ulaşılabilirliği olarak tanımlanırken bu
bilgilerin mali bilgiler olması mali saydamlık kavramını ortaya
çıkarmaktadır. Mali saydamlık kısaca kamu kaynaklarının kim tarafından,
nasıl ve hangi amaçla kullanıldığına dair bilginin var olmasıdır (Atiyas ve
Sayın, 2000:28). Daha kapsamlı bir tanımda ise mali saydamlık; hükümetin
yapısının ve fonksiyonlarının, uygulayacağı maliye politikalarının, kamu
kesimi hesaplarının ve mali hedeflerinin kamuya açıklığı olarak ifade
edilmekteyken; söz konusu açıklık hükümet içi veya dışındaki faaliyetlere
ilişkin güncel, inanılır, kapsamlı, anlaşılır ve uluslararası karşılaştırılabilir
nitelikteki hazır bilgiye ulaşılabilir olmayı içermektedir (Kopits ve Craig,
1998:1). Bir başka ifade ile mali saydamlık, hükümetin geçmiş mali
performansı, cari mali durumu ve gelecek mali politikalarına ilişkin resmin
açık olmasına yönelik uygulamalardır (Hameed, 2006:15). Premchand
(2001:3) ise mali saydamlığı kendi içinde bir sonu olmayan, amacı kamunun
ve kamu çalışanlarının hesap verebilirliğini sağlamak olan, etkin ve ayrıntılı
hesap verebilirliğe katkıda bulunan, kamu politikalarının oluşturulması ve
uygulanmasında iyi düzenlenmiş bir çerçeveyi yansıtan bir sistem olarak
tanımlamaktadır. Mali saydamlık tanımlarından hareketle IMF mali
saydamlığı rol ve sorumlulukların açık olması, bütçe sürecinin açık olması,
bilginin kamuya açık olması ve denetim ve istatistiki veri yayınlamanın
bağımsız ve dürüst olması şeklinde dört başlık ile açıklamaktadır (IMF,
2007:4-7). Ball (2009)’ a göre ise kamu kesimi ve sivil toplum kuruluşları
açısından saydamlık üç şekilde ifade edilmektedir. Birincisi toplum
tarafından yolsuzluklara karşı benimsenmiş kamusal bir değeri ifade etmekte
olup, burada hesap verilebilirlik ile saydamlık iç içedir. İkincisi gizliliğe
karşı açıklığı teşvik etmekte ve özellikle kamu ve sivil toplum kuruluşlarının
karar alma süreçlerinin açıklığını ifade etmektedir. Üçüncüsü ise
performansı ön plana alan bir yaklaşımla hesap verme sorumluluğunun
yanında etkinlik ve verimlilik kavramlarının önem kazandığı bir yönetişim
aracını ifade etmektedir.
Kamu kesimi açısından mali saydamlığın önemi aslında kamu
kesiminin yapısından ileri gelmektedir. Kamu kesiminde asil vekil ilişkisi
söz konusudur. Bireyler etkin bir devleti amaçlarken, yönetenler ise tekrar
seçilmeyi amaçlamaktadır. Ancak gerçekte politikacılar ve bireyler arasında
bilgi asimetrisi ortaya çıkar ve hükümet faaliyetlerinin izlenmesi zorlaşır
(Brito ve Perraut, 2009:6). Kamu kesimi açısından ele alındığında ise temsili
bir demokraside asil vekil ilişkisi Şekil 1’deki gibidir.
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Şekil 1: Temsili Demokrasilerde Asil Vekil İlişkisi
Siyasi Asiller

VATANDAŞLAR

Yetki Devri

Siyasi Vekiller &

Hesap Verme: Siyasi Sorumluluk
POLİTİKACILAR

Yönetsel Asiller
Yetki Devri
Yönetsel Vekiller

Hesap Verme: Yönetsel Sorumluluk
BÜROKRASİ

Kaynak: İzak Atiyas ve Şerif Sayın (2000); “Devletin Mali ve Performans
Saydamlığı”, Devlet Reformu: Kamu Maliyesinde Saydamlık, (Der.;İzak Atiyas ve Şerif
Sayın),TESEV Yayınları, İstanbul, s. 27-43.

Şekil 1 incelendiğinde kamu kesiminde vatandaşın asil ve
politikacıların vekil olduğu bir yetki devrinin yanında politikacıların asil ve
bürokratların vekil olduğu ikinci bir yetki devri de söz konusudur.
Birincisinde vatandaşların politikacılara verdiği yetki kendileri adına
kamusal ihtiyaçları optimum düzeyde karşılayacak politika kararları ile
ülkeyi yönetmek olup, bu durum politikacıların hesap verme biçimini siyasi
sorumluluk olarak ortaya çıkarmaktadır. İkincisinde ise politikacıların
bürokratlara vermiş olduğu bir yetki olup, bu yetki ile bürokratlara belirlenen
amaçlara
ulaştıracak
uygulamaları
gerçekleştirme
sorumluluğu
verilmektedir. Bu durumda ortaya çıkan hesap verme biçimi ise yönetsel
sorumluluktur. Bu çerçevede bürokratların amaçlara götüren uygulamaları
en etkin şekilde gerçekleştirmesi beklenmektedir.
Kamu kesiminde ortaya çıkan ikili yetki devrinde asimetrik bilgi
nedeniyle vekillerin kamu yararından ziyade özel yarara yönelik kararlar
alması muhtemel sonuçlardan birisidir. Siyasal karar alma süreçlerinde
vatandaşların kullandıkları oyları sağlıklı verebilmeleri ancak politikacıların
ne yaptığı, yetkilerini ne yönde kullandığı, kamu kaynaklarını nasıl ve hangi
amaçlara yönelik kullandığı gibi konulara ilişkin yeterli bilgiye sahip olması
ile ve politikacıların bürokrasiyi etkili kullanabilmesi de ancak üretilen
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politikaların nasıl uygulandığını gözlemlemesi ile mümkündür (Atiyas ve
Sayın, 200:28). Bilgi politik sürecin daha iyi çalışması ve etkinlik için kritik
bir öneme sahiptir. Daha fazla bilgi ekonomik ve sosyal refah açısından
önemli olan olayları daha iyi analiz, izleme ve değerlendirmeye imkan
sunmaktadır (Islam, 2006:121).
Kamu kesiminin yapısı dikkate alındığında mali saydamlığın önemli
bir yönetim aracı olduğunu ifade etmek mümkündür. Bu bağlamda
literatürdeki ampirik çalışmaların sonuçları da dikkate alındığında mali
saydamlığın birçok faydası bulunmaktadır. Buna göre; mali saydamlık bütçe
açıklarının ve borçların azalmasında (Alesina vd., 1996; Alt ve Lassen,
2003; Islam, 2006; Alt vd., 2005; Bellver ve Kaufmann, 2005; Alt ve
Lassen, 2006; Jarmuzek, 2006; Arbatli ve Escolono, 2012) etkili bir
faktördür. Ayrıca mali disiplini sağlayarak kamu kaynaklı mali krizlerin
önlenmesini sağlar (Hameed, 2005). Öte yandan mali saydamlık, kişi başı
gelirin artmasını sağlayarak toplumsal refahın artmasını sağlar (Baldrich,
2005; Bellver ve Kaufmann, 2005; Bilginoğlu ve Maraş, 2011). Mali
saydamlığın bir diğer önemli faydası ise ulusal ve uluslararası piyasalardan
borçlanma olanaklarını kolaylaştırması ile ilgilidir. Ayrıca kredi
derecelerinin iyileşmesine olanak tanıyarak özellikle uluslararası
yatırımcıların ülkelerin yatırım yapma isteklerini arttırmaktadır (Hameed,
2005; Arbatli ve Escolono, 2012). Mali saydamlık hükümetin hesap
verilebilirliğini geliştirerek yolsuzlukları önler (Bellver ve Kaufmann, 2005;
Hameed, 2005; Bastido ve Benito, 2007) ve politik rekabeti arttırarak (Alt
vd., 2005) devlete olan güvenin artmasını sağlar (Alt vd., 2002).
Mali saydamlığın iktisadi, mali, siyasi ve toplumsal anlamda olumlu
etkileri göz önünde bulundurulduğunda devlete mali saydamlığı tesis etmeye
yönelik önemli görevler düşmektedir. Saydamlık bilgi ile ölçülebilen bir
kavramdır. Bu bağlamda bilginin kamusal bir mal olması (Stiglitz, 1999),
devletin bilginin açıklığına ilişkin müdahalesini gerektirmektedir
(Vishwanath ve Kaufmann, 2001:45).
2. Yerelleşme ve Mali Saydamlık
Yerelleşme, merkezi yönetimden yerel yönetimlere doğru yetki, görev
ve kaynak aktarımını ifade etmektedir (Eryılmaz, 2006:76). İyi yönetişimin
önemli unsurlarından birisi olarak yerelleşme, bireylerin iktisadi, sosyal ve
siyasi nitelikteki karar alma süreçlerine katılımını sağlayarak bireylerin
kapasitelerini ve devletin sorumluluğunu, saydamlığını ve hesap verme
sorumluluğunu geliştiren bir özelliğe sahiptir (UNDP, 1999:2). Yerelleşme,
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yerel düzeyde yerel hizmetin sunumunda birim maliyetler sınırlandırılarak
ve yerelde vatandaşların yakın gözetiminde sunulan hizmetlerin daha etkin
sunulmasına imkan tanıyarak kamusal mal ve hizmetlerin faydasını
maksimize edip kamu kesiminin üretim etkinliğine pozitif katkı sağlar (Kar
vd., 2003:1-2). Yerelleşmenin amacına ulaşmasında bazı kısıtlar
bulunmaktadır. Söz konusu kısıtlardan birisi de yerel idarelerin harcama
programlarını değerlendirmeyi, hesap verilebilirliği, raporlamayı ve mali
kontrolü içeren modern ve saydam bir kamu harcama yönetimi sistemini
oluşturamamasıdır (Ter-Minassian,1997:7). Tanzi (1995:300-304) söz
konusu kısıtları; sunulan bilgi düzeyi, yolsuzluk, yerel bürokratların kalitesi,
teknolojik değişime uyum ve kamu harcamaları yönetim sisteminin kalitesi
değişkenleri ile ifade etmektedir.
3. Araştırmanın Metodolojisi
3.1. Araştırmanın Amacı
Araştırmanın amacı, Türkiye’deki 16 büyükşehir belediyesinde2 mali
saydamlığın çeşitli boyutlarda araştırılarak her bir büyükşehir belediyesi
düzeyinde mali saydamlık endeksinin oluşturulup, mali saydamlık düzeyinin
ölçülmesi ve karşılaştırılmasıdır. Ülke nüfusunun yaklaşık %75’inin
büyükşehir belediyelerinde yaşaması, söz konusu idarelerin yönetiminde
saydamlığı önemli kılmaktadır. Büyükşehir belediyeleri diğerlerine göre
daha fazla kaynağı yönetmektedir. Bu bağlamda ülke ekonomisi açısından
kaynakların etkin kullanılması gerekmekte olup, bu alanda yapılan
araştırmaların artması söz konusu idareler açısından yönetim kabiliyetlerini
daha da geliştirmelerine yönelik bir tetikleyici unsur olacaktır.
3.2. Araştırmanın Yöntemi
Mali saydamlık endeksi (MSE) dört ana alt endeks toplamının
ortalaması ile elde edilmektedir. Söz konusu ana alt endeksler; bütçe süreci
endeksi (ABE), belge içerik endeksi (BİE), internet sayfası endeksi (İSE) ve
bilgi talebi endeksi (BTE)’dir. Bu bağlamda MSE’nin yapısı ve bileşenleri
Tablo 1’de verilmektedir.
2

6360 sayılı Kanun öncesi mevcut olan Büyükşehir Belediyeleri kapsama alınmıştır.
İncelenen büyükşehir belediyeleri; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum,
Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, Sakarya,
Samsun’dur.

Türkiye’de Büyükşehir Belediyelerinde Mali Saydamlık

793

Tablo 1: Mali Saydamlık Endeksinin Yapısı ve Bileşenleri
Mali Saydamlık
Endeksi
(MSE)

Açık Bütçe
Endeksi
(ABE)

Bütçe Hazırlık
Süreci
(ABE1)

Bütçe Görüşme
ve Onaylama
Süreci
(ABE2)

Bütçe Uygulama
ve İzleme Süreci
(ABE3)

Belge İçerik
Endeksi
(BİE)

Bütçe
(BİE1)

Kurumsal Mali
Durum ve
Beklentiler
Raporu
(BİE2)

İnternet Sayfası
Endeksi
(İSE)

Bilgi Talebi
Endeksi
(BTE)

Mali Belgeler
(İSE1)

Meclis, Encümen
ve Komisyona
Ait Bilgiler
(İSE2)

,Mevzuat
(İSE3)
Faaliyet Raporu
(BİE3)

Diğer Bilgiler
(İSE4)

Kurumsal
Bilgiler
(İSE5)

Rol ve
Sorumluluklar
(İSE6)

Mali saydamlık endeksinin elde edilmesinde dört ana alt endekse
ilişkin özet bilgi Tablo 2’de verilmektedir.
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Tablo 2: Alt Ana Endeksler
Endeks Alanı

Endeks Tanımı

1

Bütçe Süreci

2

Mali Belgeler

3

İnternet Sayfası

4

Bilgi Edinme

Açık Bütçe Endeksi
Belge İçerik
Endeksi
İnternet Sayfası
Endeksi
Bilgi Talebi Endeksi

No

Endeks
Kodu
ABE

Ağırlığı

BİE

0.25

İSE

0.25

BTE

0.25

0.25

Tablo 2’ incelendiğinde dört alt ana endeksin her birisi mali saydamlık
endeksinin elde edilmesinde aynı ağırlığa sahiptir.
ABE değeri, bütçe sürecine ilişkin büyükşehir belediyelerinde yer alan
personel ile yüz yüze yapılan anketlerden elde edilen verilerden elde
edilmektedir. ABE değeri; ABE1, ABE2 ve ABE3 bileşenlerinden
oluşmaktadır. ABE1 değeri bütçe hazırlık süreci ile, ABE2 değeri bütçe
görüşme ve onaylama süreci ile ve ABE3 ise bütçe uygulama ve izleme
süreçleri ile ilgili endeks değerleridir. Toplam 28 standart ile oluşturulan
ABE, bileşenlerinin toplamının ortalaması ile hesaplanmaktadır.
BİE değeri de üç alt bileşenden oluşmaktadır. Her bir bileşene ilişkin
oluşturulan farklı sayıdaki saydamlık standardı ile BİE1, BİE2 ve BİE3
endeksleri hesaplanmıştır. BİE1 değeri bütçe, BİE2 değeri kurumsal mali
durum ve beklentiler raporu ve BİE3 değeri ise faaliyet raporlarının içerik
incelemesi ile elde edilen endeks değerleridir. Söz konusu üç bileşene ilişkin
değerlerin toplamının ortalaması BİE değerini oluşturmaktadır.
İSE değeri ise İSE1, İSE2, İSE3, İSE4, İSE5 ve İSE6 alt bileşenleri ile
elde edilmektedir. İSE1 mali belgeler, İSE2 meclis, komisyon ve encümen,
İSE3 mevzuat, İSE4 diğer bilgiler, İSE5 iletişim bilgileri ve İSE6 ise rol ve
sorumluluklar ile ilgilidir. Her bir alt bileşene ilişkin farklı sayıda saydamlık
standardı bulunmaktadır. Diğerlerinden farklı olarak ana alt endeks değerinin
oluşturulmasında bileşenlerin ağırlığı farklıdır. Buna göre en büyük ağırlık
0.30 ile İSE1’e aitken bunu, 0.20 ağırlık ile İSE2, 0.15 ağırlık ile İSE3 ve
İSE4, 0.10 ağırlık ile İSE5 ve İSE6 takip etmektedir.
Son alt ana endeks değeri ise BTE olup, bu endeks bilgi edinme hakkı
kapsamında idarelerden talep edilen 5 belge ile ilgilidir. Büyükşehir
belediyelerinin BTE değeri iki aşamadan oluşturulmaktadır. Birinci aşamada
büyükşehir belediyesinin davranış türüne göre skor verilmektedir. Birinci

Türkiye’de Büyükşehir Belediyelerinde Mali Saydamlık

795

aşamada 8 farklı davranış türü tanımlanmış olup, her bir davranış türünün
yanıtın, niteliği ve zamanına göre 100 üzerinden skoru bulunmaktadır. İkinci
aşamada ise büyükşehir belediyelerinin talep edilen belgelere olumlu yanıt
vermeleri durumunda söz konusu yanıtın kapsamının değerlendirmesi
yapılmaktadır. Buna göre talep edilen beş belgenin her birinin 0.2 değerinde
eşit ağırlığı bulunup, paylaşılan her bir belgenin katsayıları toplamı birinci
aşamada elde edilen skor ile çarpılmaktadır.3
Söz konusu dört alt ana endeks değerinin ortalaması ile mali
saydamlık endeksi (MSE) elde edilmektedir. Buna göre MSE değeri
(BSİ+BİE+İSE+BTE)/4 formülü ile hesaplanmaktadır. MSE değerinin
hesaplanmasında dört ana alt endeksin ağırlığı birbirine eşittir. Her bir
büyükşehir belediyesi için elde edilen MSE değeri sınıfsal anlamda Tablo
3’deki gibi tanımlanmaktadır.
Tablo 3: Sınıflarına Göre Mali Saydamlık Düzeyleri
Mali Saydamlık
Tam
Çok yüksek
Yüksek
Orta
Düşük
Çok düşük
Yok

Sınıf Aralığı
100
80 < MSE < 100
60 < MSE ≤ 80
40 < MSE ≤ 60
20 < MSE ≤ 40
0 < MSE ≤ 20
0

Tablo 3 incelendiğinde; 0’ın saydamlığın olmadığı ve 100’ün tam
saydamlığın bulunduğu noktalar olduğu ve söz konusu uç noktalar
arasındaki MSE değerlerinin ise çok düşük, düşük, orta, yüksek ve çok
yüksek saydamlık düzeyi şeklinde sınıflandırıldığı görülmektedir.

3

Bir örnekle ifade edildiğinde; birinci aşamada zamanında ve olumlu yanıt ile 100 puan alan
bir büyükşehir belediyesinin istenilen belgelerden sadece üçünü gönderdiği
varsayıldığında söz konusu idarenin BTE değeri üç belgenin (0.2+0.2+0.2=0.6)
ağırlıklarının toplamının birinci aşama skoru ile çarpımı (0.6*100) sonucu 60 olarak elde
edilmektedir.
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3.3. Mali Saydamlık Endeksine İlişkin Bulgular

Bu kısımda, öncelikle her bir alt ana endeks değerlerine ilişkin
bulgular sonrasında ise MSE değerine ilişkin bulgular incelenmektedir.
Ayrıca araştırma bulgularında, büyükşehir belediyelerinin her birisi bir kod
ile simgelenmektedir.4
3.3.1. Açık Bütçe Endeksi
ABE ve alt bileşenlerine ilişkin bulgular Tablo 4’de yer almaktadır.
Tablo 4: Büyükşehir Belediyelerinde Abe Ve Alt Bileşenlere Ait
Değerler
Büyükşehir Belediyesi

ABE1

ABE2

ABE3

ABE

H

80.0

69.2

100.0

83.1

L

90.0

76.9

60.0

75.6

G

60.0

84.6

80.0

74.9

P

56.7

76.9

80.0

71.2

K

50.0

69.2

80.0

66.4

I

50.0

69.2

80.0

66.4

O

70.0

53.8

73.3

65.7

F

50.0

84.6

60.0

64.9

A

40.0

69.2

80.0

63.1

M

60.0

61.5

60.0

60.5

D

47.5

65.4

65.0

59.3

N

70.0

75.0

30.0

58.3

J

45.0

75.0

50.0

56.7

B

46.7

61.5

53.3

53.8

C

46.7

69.2

33.3

49.7

E

50.0

30.8

20.0

33.6

Ortalama

57.0

68.3

62.8

62.7

4

Büyükşehir belediyelerinin bir kamu kurumu olması ve kendilerinden isimlerinin
yayımlanması hususunda izinlerin alınması gerektiğinden kodlama yapılmıştır. Söz
konusu kodlar; A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P şeklinde belirlenmiştir.
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Tablo 4 incelendiğinde 16 büyükşehir belediyesinde yapılan açık
bütçe araştırmasının endeks ortalamasının 62.7 olduğu görülmektedir. En
yüksek ABE değeri H büyükşehir belediyesine ait olup, değeri 83,1’dir. Bu
değer ortalamanın yaklaşık 20 puan üzerinde yer almaktadır. En düşük
performans ise E kodlu büyükşehir belediyesine ait olup, ABE değeri
33.6’dır. Bu değer ortalamanın yaklaşık 30 puan altında bulunmaktayken, en
yüksek ABE değerine sahip olan H büyükşehir belediyesinin ise yaklaşık 50
puan aşağısında yer almaktadır.
ABE’yi oluşturan üç alt bileşene ait endeks değerlerinin 16
büyükşehir açısından ortalamalarına bakıldığında en yüksek ortalamanın
ABE2’ye ait olduğu görülmektedir. Buna göre büyükşehir belediyelerinin
bütçe görüşme ve onaylama süreçlerinde diğerlerine göre daha açık olduğu
sonucuna varılmaktadır. Söz konusu durum aslında beklenen bir sonuç
olarak değerlendirilebilir. Bunun gerekçesi olarak bütçenin görüşme ve
onaylama süreçlerinde özellikle meclis toplantılarına halkın katılımını
mümkün kılan düzenlemenin varlığı gösterilebilir. Bir başka ifade ile söz
konusu sürecin yerel vatandaşlar tarafından diğerlerine göre takip ve
izlenmesinin daha mümkün olması, belediyelerin bu süreçte daha açık
davranmasını tetikleyen bir faktör olarak düşünülebilir.
Ortalama değeri en düşük olan endeks değeri ise bütçe hazırlık
süreciyle ilgili olan ABE1’e ait olup, bu sürecin büyükşehir belediyesinin
içyapısı ile ilgili olması bunun gerekçelerinden birisi olarak
değerlendirilebilir. Bir başka anlatımla bu süreçte halkın katılımını teşvik
eden mekanizmaların bulunmaması veya çeşitli düzenlemelerde yer alanların
ise etkin olarak kullanılmaması veya söz konusu mekanizmaların büyükşehir
belediyeleri tarafından kullanılmasının önemsiz görülmesi ve belediyenin
kısa vadede kendi iç yapısı ile ilgili olan bir sürece ilişkin yerel halkın
ilgisizliği bunda etkili olan gerekçeler olarak değerlendirilebilir. Bütçelerin
teknik belgeler olması yerel paydaşların bütçeleri anlaması önünde bir engel
olarak görülmekte ve bütçe hazırlık sürecine katılım ve dolayısıyla açıklık
diğer süreçlere göre daha düşük gerçekleşmektedir.5 Buna bağlı olarak
Türkiye’de katılımcılık ilkesinin doğrudan bütçe ile ilgili olmayıp, daha çok
stratejik planla ilgili olması ve özellikle yerel paydaşlar olarak sivil toplum
örgütlerince dahi buna yönelik bir algının yaygın olması bütçelerin
hazırlanmasında dolaylı bir katılımı mümkün kılmakta ve saydamlığın daha
düşük ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
5

Nitekim bütçelerin teknik belgeler olması ve vatandaş tarafından anlaşılırlığının düşük
olması nedeniyle son yıllarda çeşitli uluslararası kuruluşların vatandaş bütçesi (citizen
budget) adı altında uygulamalara gittiği bilinmektedir.
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Bütçe uygulama ve izleme sürecine ilişkin bir endeks olarak ABE3
ortalamasının ABE1’e göre daha yüksek ortaya çıkması ise büyükşehir
belediyelerinin bütçe uygulamalarına ait bilgilerini belirli aralıklarla Maliye
Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı gibi merkezi idare kurumlarına sunmasının
yanında özellikle mali denetimin kurum içi ve dışında yapılmasına bağlamak
mümkündür. Söz konusu kurum içi ve dışı faktörlerin idareyi daha açık
olmaya teşvik ettiği düşünülebilir.
3.3.2. Belge İçerik Endeksi
Belge içerik endeksine ilişkin bulgular Tablo 5’de yer almaktadır.
Tablo 5: Büyükşehir BelediYelerinde BİE ve Alt Bileşenlere Ait
Değerler
Büyükşehir Belediyesi

BİE1

BİE2

BİE3

BİE

G

72.5

69.7

69.8

70.7

H

65.0

61.5

56.0

60.8

M

90.0

0.0

52.0

47.3

C

65.0

0.0

77.0

47.3

P

0.0

53.8

77.3

43.7

O

70.0

0.0

44.0

38.0

B

0.0

50.0

53.3

34.4

A

0.0

34.6

68.0

34.2

I

0.0

50.0

44.0

31.3

K

0.0

53.8

33.0

28.9

F

0.0

26.9

57.0

28.0

J

0.0

0.0

71.3

23.8

N

0.0

0.0

60.5

20.2

E

0.0

0.0

49.5

16.5

D

0.0

0.0

32.0

10.7

L

0.0

0.0

28.0

9.3

Ortalama

22.7

25.0

54.5

34.1
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BİE değeri en yüksek olan büyükşehir belediyesi G olup, endeks
değeri 70.7’dir. BİE değerinin en düşük olduğu büyükşehir belediyesi ise 9.3
puan ile L büyükşehir belediyesidir. En yüksek ile en düşük endeks değeri
arasında ciddi bir fark görünmektedir. 16 büyükşehir belediyesine ait BİE
değerlerinin ortalaması ise 34.1’dir.
BİE1 için bakıldığında ise en yüksek değerin M büyükşehir
belediyesine ait olduğu görülmektedir. Söz konusu büyükşehir belediyesinin
endeks değeri 90’dır.
Büyükşehir bütçelerinin hazırlanmasında merkezi hükümetin
önceliklerinin ve izleyeceği politikaların dikkate alınması gerekmekte ve
yerel yönetim bütçesinin de bu çerçevede oluşturulması gerekmektedir. Bu
bağlamda bütçenin hazırlanmasında ulusal nitelikteki varsayımların da
ortaya koyulması, bütçelerin anlaşılabilir ve açık olmasını sağlayan önemli
bir unsurdur. İdarelerin bütçeleri incelendiğinde merkezi hükümet
politikaları bağlamında herhangi bir bilgiye rastlanılmamıştır. Bütçelere
ilişkin aranan bir diğer standart ise bütçenin plan bütçe komisyonu
incelemesine ilişkin kararla ilgili olup, genelde büyükşehir belediyelerinin
söz konusu kararı bütçe içerisinde sunmadıkları görülmektedir. Araştırma
kapsamındaki büyükşehir belediyelerinin sadece birinin bütçesinde söz
konusu bilgi yer almaktadır. Bir diğer önemli bulgu ise gelir ve harcama
tahminlerinin hangi yöntemlerle belirlendiğine ilişkin bilginin örneklem
kapsamındaki büyükşehir belediyelerinin sadece üçünün bütçesinde yer
almasıdır.
İdarelerin bütçelerinde özellikle harcama ve gelirlere ilişkin detaylı
bilgiler söz konusudur. Bunun yanında çok yıllı olmak üzere gelir ve
harcama tahminleri de sunulmaktadır. Söz konusu bulgular yönetmeliklerin
de zorunlu gördüğü unsurlar olup, uygulamada da söz konusu standartların
bütçe belgesi yayımlanan beş büyükşehir belediyesinin tamamında
gerçekleştirildiği görülmektedir. Öte yandan finansmana ilişkin de bilgiler
bütçelerde yer verilmektedir. Ancak beş büyükşehir belediyesi açısından
birinde söz konusu bilginin sunulmadığı görülmektedir.
Bir diğer alt bileşen olan BİE2 değerleri incelendiğinde ise en yüksek
endeks değerinin 69.7 puan ile G büyükşehir belediyesine ait olduğu ve en
düşük endeks değerinin ise 26.9 puan ile F büyükşehir belediyesine ait
olduğu görülmektedir. Söz konusu endeks ara rapor niteliğinde olan
kurumsal mali durum ve beklentiler raporuna ilişkin belirlenen standartlara
göre oluşturulmuştur. 16 büyükşehir belediyesinde internet sayfalarına
bakıldığında sekiz büyükşehir belediyesinin söz konusu belgeyi yayınladığı
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görülmektedir. 5018 sayılı Kanunun 30. maddesi genel yönetim
kapsamındaki idarelerin bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını,
ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini temmuz ayı
içinde kamuoyuna açıklayacağını belirtmektedir. Buna rağmen büyükşehir
belediyelerinin yarısının söz konusu mali belgeyi yayınlamaması
düşündürücü olmakla birlikte kanunların uygulanabilirliği konusunda hukuki
anlamda araştırmaların yapılması gerektiği ifade edilebilir. Bu bağlamda
belgeyi yayınlamayan sekiz idareyle ilgili endeks değeri 0’dır. 16 büyükşehir
belediyesinin BİE2 değerinin ortalaması ise 25 olup, sekiz büyükşehir
belediyesinin de ortalamanın üzerinde yer aldığı görülmektedir. Büyükşehir
belediyelerinde ara raporlarda ilk altı aya ilişkin gerçekleşen harcamaların
genelde kurumsal ve fonksiyonel sınıflandırmasına yer verilmemekte olup,
ekonomik sınıflandırmasına yer verilmektedir. Bunun yanında aylık olarak
harcama gerçekleşmelerinin genel olarak sunulduğu görülmektedir. Gelirler
açısından incelendiğinde ise gelir gerçekleşmelerinin aylık sunumunda bazı
büyükşehir belediyelerinin bilgi vermediği görülmektedir. Ayrıca tahakkuk
eden ve tahsil edilen gelir miktarına ilişkin bilgi de söz konusu değildir.
Finansman açısından ise ilk gerçekleşen finansmanın ekonomik
sınıflandırması tablosunun genelde yayımlanmadığı sonucuna varılmaktadır.
Kurumsal mali durum ve beklentiler raporunun genelde ilk altı ay
gerçekleşmelerini daha kapsamlı sunduğu ancak ikinci altı aya ilişkin
beklentilere daha az yer verdiği görülmektedir. Buna göre büyükşehir
belediyeleri açısından 17 sorunun bulunduğu gerçekleşmelere ilişkin elde
edilen toplam skor 86 iken, 9 sorunun bulunduğu beklentilere ilişkin elde
edilen toplam skor ise 18 olup, bu sonucun söz konusu görüşü destekleyici
bir bulgu olarak ifade edilmesi mümkündür.
Beklentilere ilişkin harcama ve gelir sınıflandırmalarının genelde
detaylı olmadığı ve toplam tahmin rakamları ile ifade edildiği görülmektedir.
Ayrıca ikinci altı aya ilişkin beklentilerde harcama ve gelirlerin gelişimini
etkileyebilecek varsayımlara genelde yer verilmemektedir. Halbuki söz
konusu belgelerin hazırlanmasında gerçekleşmelerin yanı sıra
beklentilerdeki gelişmelere ilişkin özellikle konjonktürel varsayımlar
çerçevesinde bilginin verilmesi gerekmektedir.
BİE’nin hesaplanmasında yer alan üçüncü alt bileşen ise faaliyet
raporlarına ilişkin olup, endeks olarak ifadesi BİE3’tür. Diğer iki alt bileşene
göre BİE3’ün hesaplanmasında %100 katılım sağlanmış olup, büyükşehir
belediyelerinin her birisinin internet sayfasında faaliyet raporlarının
yayımlandığı görülmektedir. Buna göre 16 büyükşehir belediyesi için en
yüksek BİE3 değeri 77.3 ile P büyükşehir belediyesine aitken, en düşük
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değer ise 28.0 ile L büyükşehir belediyesine aittir. 16 büyükşehir belediyesi
açısından ortalama endeks değerin ise 54.5 olduğu görülmektedir.
Araştırmada 16 büyükşehir belediyesine ait faaliyet raporlarının hiç birisinde
mali yıl içinde üst yönetici, encümen ve/veya meclisin ödenek aktarmalarına
ilişkin detaylı bir bilgilendirmenin yapılmadığı tespit edilmiştir. Faaliyet
raporunun kabul edildiği meclis kararına ait bilgi incelendiğinde ise sadece 2
büyükşehir belediyesinin faaliyet raporunda bu bilgiye rastlanmamıştır.
Faaliyet raporlarında mali denetim bilgilerine ilişkin de bir eksiklik söz
konusudur. Mali denetime ilişkin idareler genelde tanımlayıcı ve açıklayıcı
bilgiler sunmaktayken, denetim sonuçları ile ilgili tespitlere
değinmemektedir. Bir diğer düşük performans ise kalkınma planları ile
uyuma ilişkin bilgiyle ilgili olup, sadece 4 büyükşehir belediyesinde
performans amaç, hedef ve göstergelerinin kalkınma planları ile uyumuna
ilişkin bilgi sunulmaktadır. Faaliyet raporlarından ortaya çıkan bir diğer
eksiklik ise finansmanın ekonomik sınıflandırması ile ilgilidir. Finansmanın
ekonomik sınıflandırmasına ilişkin bilginin sadece 5 idarenin faaliyet
raporunda yer aldığı görülmemiştir.
Faaliyet raporların hazırlanmasına ilişkin yönetmelikte de belirtildiği
üzere performans hedef ve göstergelerindeki sapmaların nedenine ilişkin
bilginin sunulması gerekmekteyken, bu yönde bilgi sadece 6 büyükşehir
belediyesinin faaliyet raporunda yer almaktadır. Belgelerde genelde
performans hedef ve göstergelerine ve faaliyet sonuçlarına ilişkin bilgiler
kapsamlı olarak sunulmaktayken, sapmaların nedenlerine inilmemektedir.
Bir diğer önemli bilgi eksikliği ise birimler bazında performans
göstergelerinin hedef ve gerçekleşmelerine ilişkin olup, buna ilişkin bilgi
büyükşehir belediyelerinin %50’sinin faaliyet raporunda sunulmaktadır.
Faaliyet raporlarında olması gereken bir diğer önemli unsur ise önceki
yıl/yıllar ile ilgili harcama ve gelir miktarlarına ilişkin olup, bu yönde
bilginin 7 büyükşehir belediyesine ait faaliyet raporunda yer almıştır. Ayrıca
büyükşehir belediyelerinin bağlı kuruluşları, işletme ve iştiraklerine ilişkin
mali bilgilerin de sadece 7 büyükşehir belediyesinin faaliyet raporunda
sunulmuştur.
3.3.3. İnternet Sayfası Endeksi
İnternet sayfası endeksi bulguları Tablo 6’da verilmektedir.
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Tablo 6: Büyükşehir Belediyelerinde İse Ve Alt Bileşenlere Ait Değerler
Büyükşehir Belediyesi

İSE1

İSE2

İSE3

İSE4

İSE5

İSE6

İSE

H

94.4

91.7

62.5

85.7

100.0

50.0

83.9

O

88.9

41.7

100.0

85.7

100.0

100.0

82.9

M

88.9

54.2

0.0

71.4

100.0

100.0

68.2

G

100.0

95.8

50.0

71.4

0.0

0.0

67.4

E

55.6

41.7

100.0

85.7

80.0

40.0

64.9

P

66.7

58.3

25.0

85.7

80.0

60.0

62.3

F

44.4

58.3

87.5

85.7

80.0

20.0

61.0

C

72.2

70.8

0.0

42.9

100.0

60.0

58.3

J

55.6

54.2

62.5

71.4

100.0

0.0

57.6

N

55.6

50.0

0.0

71.4

100.0

80.0

55.4

D

55.6

33.3

0.0

57.1

100.0

100.0

51.9

A

66.7

50.0

0.0

57.1

20.0

100.0

50.6

B

66.7

41.7

0.0

71.4

80.0

0.0

47.0

L

38.9

41.7

62.5

28.6

100.0

20.0

45.7

K

44.4

54.2

12.5

42.9

0.0

0.0

32.5

I

50.0

8.3

37.5

28.6

0.0

0.0

26.6

Ortalama

65.3

52.9

37.5

65.2

71.3

45.6

57.2

En yüksek İSE değeri 83.9 puan ile H büyükşehir belediyesine ait
iken, en düşük endeks değeri ise 26.6 ile I büyükşehir belediyesine aittir.
Ayrıca sıralamada en üstte yer alan H ve O büyükşehir belediyelerinin elde
ettikleri endeks değerleri itibariyle diğerlerinden ayrılarak ön plana çıktığını
söylemek mümkündür. 16 büyükşehir belediyesinin İSE değerlerinin
ortalaması ise 57.2 olarak oluşmuştur. İSE bileşenlerine ilişkin idarelerin
elde ettikleri endeks değerleri incelendiğinde ise en yüksek ortalamanın 71.3
ile İSE5’e ve en düşük ortalamanın ise 37.5 ile İSE3’e ait olduğu
görülmektedir. Büyükşehir belediyelerinin internet sayfalarında genel olarak
bütçe belgelerinin yayımlanmaktadır. Bütçeler birçok uluslararası kuruluşun
da üzerinde hemfikir olduğu mali saydamlığa ilişkin temel mali
dokümanlardır. İdarenin faaliyetlerine ilişkin detaylı bilgiler söz konusu
belgelerden elde edilebilmektedir. Ancak Türkiye’deki 16 büyükşehir
belediyesi açısından incelendiğinde söz konusu belgelere çok fazla önem
verilmediği görülmemiştir. Buna göre 16 büyükşehir belediyesinin sadece
5’i söz konusu belgeyi internet sayfalarında yayınlamaktadır. Bir diğer
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önemli bulgu ise kesin hesaplara ilişkin olup, kesin hesapların da tıpkı
bütçeler gibi internet sayfalarında genel olarak yayımlanmaktadır. Yine 16
büyükşehir belediyesinin 5’inin internet sayfasında söz konusu belge
yayımlanmaktadır. Ara rapor niteliğinde bulunan kurumsal mali durum ve
beklentiler raporu da büyükşehir belediyelerinin yayınlamakta eksik kaldığı
bir diğer önemli belgedir. Buna göre büyükşehir belediyelerinin 8’inde söz
konusu belge güncel olarak duyurulmaktadır. Stratejik planlar açısından
inceleme yapıldığında ise büyükşehir belediyelerinin tamamında söz konusu
belgelerin yayımlandığı, performans programları açısından incelendiğinde
ise 13 büyükşehir belediyesinin performans programlarını yayımlamadığı
tespit edilmiştir.
İnternet sayfaları incelendiğinde büyükşehir belediyelerinin
tamamında meclis üyelerine ilişkin bilgiye ulaşılmaktayken, meclis gündem
ve kararlarına ilişkin bilgiye ise bir-iki büyükşehir belediyesi dışında genel
olarak ulaşılmaktadır. Encümen üyeleri bürokrat üyelerin yanı sıra meclis
üyelerinden oluşmaktadır. Bu bağlamda büyükşehir belediyelerinin internet
sayfalarında encümen üyelerinin tam listesine ilişkin bilgi yedi büyükşehir
belediyesinde bulunmaktayken beş idarede ise eksik olarak verilmektedir.
Geri kalan dört büyükşehir belediyesinde ise herhangi bir bilgi
verilmemektedir.
Meclis komisyon üyelerine ilişkin bilgiler ise on
büyükşehir belediyesinde verilmekteyken, söz konusu komisyonların
kararlarına dört büyükşehir belediyesinde rastlanılmaktadır. Büyükşehir
belediyelerinin bazılarında komisyon kararlarına meclis kararları içerisinde
yer verilmekteyken istenilen söz konusu komisyonların kararlarının ayrıca
kamuoyuna paylaşılmasıdır.
Büyükşehir belediyelerinin internet sayfaları incelendiğinde tabi
oldukları mevzuata ilişkin bilginin bazı büyükşehir belediyelerinde
duyurulmadığı görülmektedir. İncelemede genelde büyükşehir belediyelerin
internet sayfalarında mevzuat kısmı bulunmakta ve tabi olunan kanun ve
yönetmelikler bu kısımda verilmektedir. Ancak bazı büyükşehir
belediyelerinde ise başbakanlığa yönlendiren bir sistem söz konusudur.
Direkt olarak ilgili belgeye ulaşmak mümkün olmayıp, ilgilinin kendisinin
araması gerekmektedir. Ancak istenilen durum direkt olarak ulaşılabilirliktir.
Büyükşehir belediyeleriyle ilgili mevzuatın başında büyükşehir belediyesi ve
belediye kanunları gelmektedir. İncelemede söz konusu bilginin sekiz
büyükşehir belediyesinin internet sayfasında bulunduğu ancak diğerlerinde
ulaşılamadığı görülmektedir. İnternet sayfalarında, örneklem olarak seçilen
mevzuat kapsamındaki kanunlara ilişkin bilginin yönetmeliklere ilişkin
bilgiden daha sık yer aldığı görülmektedir. Buna göre kanunların internet
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sayfalarında bulunma sıklığı toplamda 31 iken, yönetmeliklerde ise bu 23
olarak ortaya çıkmaktadır.
İhalelere ilişkin bilgiler incelendiğinde, ihale duyurularının ihale
sonuçlarına göre internet sayfalarında daha fazla yer aldığı görülmektedir.
Mali saydamlık açısından önemli görülen bir diğer standart ise mali
istatistiklerle ilgili olup, 16 büyükşehir belediyesinin hiç birisi düzenli olarak
mali istatistiklerini sunmamaktadır. Bazı idarelerde buna ilişkin bir girişim
olmuş olsa da düzenlilik ve devamlılık sağlanamamıştır. Yerel paydaşların
büyükşehir belediyesi ile ilgili dilek ve şikayetlerini bildireceği çeşitli
mekanizmalar beyaz masa, mavi masa gibi isimler altında uygulanmakta
olup, örneklemdeki idarelerin tamamında böyle bir imkan internet
sayfalarında sunulmaktadır. Öte yandan bir adım daha ileri gidilerek bilgi
edinme hakkı kanunu kapsamında bilgi edinme talebine ilişkin de imkanların
internet sayfalarında büyük bir oranda sağlandığı görülmektedir. 6
Büyükşehir belediyelerine ilişkin bu kısımda yer alan bir diğer standart
hizmet standartları ile ilgili olup, büyükşehir belediyelerinin birimler bazında
iş ve eylemlerine ilişkin hizmet sürelerini gösteren bilgilerin duyurulması
gerekmektedir. Bu bağlamda yapılan incelemede büyükşehir belediyelerinin
tamamının hizmet standartları tablosunu yayınladığı görülmektedir. Bir diğer
gösterge ise idarenin bağlı kuruluşları, iştirak ve/veya şirketleri ile ilgilidir.
Söz konusu unsurlara ilişkin mali bilgilerin sunulması standart olarak
belirlenmiştir. Buna göre büyükşehir belediyelerinin dokuzunun internet
sayfasında söz konusu unsurlara ilişkin bilgiler yer almaktadır.
Kurumsal iletişim bilgileri genelde büyükşehir belediyelerinin internet
sayfalarında sunulmaktadır. Ancak bu bilgileri sunmayan idareler de söz
konusudur. Özellikle iç denetim birimine ilişkin bilgilere örneklemin diğer
standartlarına göre daha az yer verilmiştir. Rol ve sorumluluklara ilişkin
bilgilerin de tam olarak yayımlanmadığı görülmektedir.
3.3.4. Bilgi Talebi Endeksi
BTE, bir alan uygulaması olarak büyükşehir belediyelerinin 4982
sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde talep edilen beş mali
belgeyi paylaşıp paylaşmamasına yönelik yapılan araştırma sonuçlarına göre
oluşturulmuştur. 4982 sayılı Kanuna göre idarelerden istenilen bilgilerin
6

Uygulamada ise bilgi edinme imkanını sunan bu mekanizmaların bazı büyükşehir
belediyelerinde etkin olmadığı ve bilgi edinme imkanının sistem üzerinden
gerçekleştirilemediği görülmüştür.
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belirli yasal süre içinde talep edenlere verilmesi gerekmektedir. Bu
bağlamda büyükşehir belediyelerinden beş mali belge talep edilmiştir. Söz
konusu belgeler; bilanço, mizan, iç borç değişim tablosu, dış borç değişim
tablosu ve mali varlık ve yükümlülükler değişim tablosudur. Büyükşehir
belediyelerinden belgelerin talebi; internet sayfalarında bilgi edinme imkanı
sunan belediyelerde internet sayfasından diğerlerinde ise posta ile
yapılmıştır. Bilgi talebi endeksine ilişkin bulgular Tablo 7’de yer almaktadır.
Tablo 7: Büyükşehir Belediyelerinde Bte Değerleri
Büyükşehir Belediyesi

BTE

I

100.0

A

100.0

M

80.0

D

80.0

G

50.0

H

40.0

B

40.0

P

0.0

O

0.0

N

0.0

L

0.0

K

0.0

J

0.0

F

0.0

E

0.0

C

0.0

Ortalama

30.6

En yüksek BTE değeri I ve A büyükşehir belediyelerine aittir. En
düşük BTE değeri ise 0 puan ile dokuz büyükşehir belediyesine ait olup, söz
konusu büyükşehir belediyeleri P, O, N, L, K, J, F, E ve C’dir. 16
büyükşehir belediyesine ait BTE ortalama değeri ise 30.6 olarak
gerçekleşmiştir. Büyükşehir belediyelerinin bilgi talebine karşı davranış
şekilleri BTE değerinin elde edilmesinde ilk aşamayı oluşturmaktadır. İlk
aşamada büyükşehir belediyelerinden beklenen, 100 puana denk gelen
davranış türünü gerçekleştirmeleridir. Ancak sıklık değerleri incelendiğinde
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100 puanlık davranış türünün 16 büyükşehir belediyesi arasında sadece
dördü tarafından sağlanmıştır. Söz konusu bu büyükşehir belediyeleri M, I,
D ve A’dır. Bir başka ifade ile hem olumlu hem de kanuni süre içinde
sadece dört büyükşehir belediyesi yanıt vermiştir. Olumlu cevap veren ancak
kanuni süre dışında dönüş yapan idare sayısı ise toplamda 3’tür. Bu
bağlamda G ve B büyükşehir belediyeleri iki numaralı davranış türünü ve H
büyükşehir belediyesi ise dört numaralı davranış türünü yansıtmaktadır.
0 puan elde edilen davranış türlerine bakıldığında ise göze çarpan ilk
unsurun bilgi talebine karşın herhangi bir yanıt vermeyen dört büyükşehir
belediyesinin var olmasıdır. Bu bağlamda herhangi bir geri dönüş yapmayan
büyükşehir belediyeleri L, K, J ve C’dir. Bu durum, bilgi talebi açısından söz
konusu büyükşehir belediyelerinin kanuni düzenlemeleri dikkate almadığını
göstermektedir. Öte yandan 16 büyükşehir belediyesinden ikisinin bilgi
talebine karşı olumsuz olarak cevap verdiği görülmektedir. Olumsuz yanıt
veren idarelerden F büyükşehir belediyesi 4982 sayılı yasanın 7.
maddesindeki “Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma,
inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya
belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler.” hükmünü
gerekçe olarak belirtmiştir. Buna göre söz konusu büyükşehir belediyesi
talep edilen bilgilerin özel bir araştırma ve çalışma sonrasında elde edildiğini
düşünmektedir. Diğer olumsuz yanıt veren P büyükşehir belediyesi ise bilgi
edinme üzerinden yapılan başvuruya rağmen “yazılı talep ile amirimizin
imzası ile verilebilir” şeklinde bir açıklama ile olumsuz yanıt vermiştir.
Büyükşehir belediyelerinin bir diğer davranış türü ise kanuni süre
içerisinde dönüş olup bilginin internet sayfasında var olduğu bildirilmesine
rağmen bu bilgiye internet sitesinde erişilememesidir. O ve N büyükşehir
belediyelerinin yanıtı bu davranış türüne girmektedir. Söz konusu
büyükşehir belediyeleri bilgilerin internet sayfasında var olduğunu ifade
etmekte ancak tam yerine ilişkin bilgi vermemektedir. E büyükşehir
belediyesi ise kanuni süresi dışında dönüş yapmış bilginin internet
sayfasında var olduğu bildirilmesine rağmen bu bilgiye internet sitesinde
erişilememiştir.
3.3.5. Mali Saydamlık Endeksi
İlk dört endeks toplamının ortalaması olarak MSE değerleri Tablo
8’de sunulmaktadır.
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Tablo 8: Büyükşehir Belediyelerinde Mse Ve Alt Ana Endeks Değerleri
Büyükşehir Belediyesi

ABE

BİE

İSE

BTE

MSE

H

83.1

60.8

83.9

40.0

67.0

G

74.9

70.7

67.4

50.0

65.7

M

60.5

47.3

68.2

80.0

64.0

A

63.1

34.2

50.6

100.0

62.0

I

66.4

31.3

26.6

100.0

56.1

D

59.3

10.7

51.9

80.0

50.5

O

65.7

38.0

82.9

0.0

46.6

P

71.2

43.7

62.3

0.0

44.3

B

53.8

34.4

47.0

40.0

43.8

C

49.7

47.3

58.3

0.0

38.8

F

64.9

28.0

61.0

0.0

38.5

J

56.7

23.8

57.6

0.0

34.5

N

58.3

20.2

55.4

0.0

33.5

L

75.6

9.3

45.7

0.0

32.7

K

66.4

28.9

32.5

0.0

32.0

E

33.6

16.5

64.9

0.0

28.7

Ortalama

62.7

34.1

57.2

30.6

46.2

Tablo 8 incelendiğinde en yüksek MSE değerinin H büyükşehir
belediyesine ait olduğu görülmektedir. Söz konusu büyükşehir belediyesinin
endeks değeri 67 olarak gerçekleşmiştir. Alt ana endeksler ile incelendiğinde
ise MSE’ye paralel olarak H büyükşehir belediyesinin ABE ve İBE
değerlerinin de en yüksek olduğu görülmektedir. Mali saydamlığın 16
büyükşehir belediyesi içinde en üst düzeyi 67 olup, bu değer maksimum
değer olan 100’ün 33 puan altındadır. Mali saydamlık performansı ile en
düşük MSE değeri ise 28.7 puan ile E büyükşehir belediyesine aittir. Söz
konusu değer birinci sırada yer alan H büyükşehir belediyesinin endeks
değerinin yaklaşık 39 puan gerisindedir.
16 büyükşehir belediyesinin elde ettikleri MSE değerlerinin
ortalaması ise 46.2 olarak gerçekleşmiştir. Ortalamanın üzerinde MSE
değerine sahip olan büyükşehir belediyesi sayısı yedi iken, ortalamanın
altında MSE değerine sahip olan büyükşehir belediyesi sayısı ise dokuzdur.
Buna göre araştırma sonunda büyükşehir belediyelerinin daha fazlası
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ortalama altında yer almıştır. Ortalama üzerindeki büyükşehir
belediyelerinin en üst ile en alt düzeyi arasında yaklaşık 20 puan fark
bulunmaktadır. Ortalama altındaki büyükşehir belediyelerinin en üst ile en
alt düzeyi arasında ise yaklaşık 16 puan fark bulunmaktadır.
Büyükşehir belediyelerinin elde ettikleri MSE değerleri ile hangi
sınıfta yer aldığı Tablo 9’da sunulmaktadır.
Tablo 9: Mali Saydamlık Düzeyine Göre Büyükşehir Belediyeleri
Mali Saydamlık Düzeyi
Tam
Çok yüksek
Yüksek
Orta
Düşük
Çok düşük
Yok

Sınıf Aralığı
100
80 < MSE < 100
60 < MSE ≤ 80
40 < MSE ≤ 60
20 < MSE ≤ 40
0 < MSE ≤ 20
0

Büyükşehir Belediyesi
H, G, A, M
B, P, O, D, I
E, K, L, N, J, F, C
-

Tablo 9 incelendiğinde iki uç değer arasında beş farklı sınıf tanımı söz
konusudur. 16 büyükşehir belediyesinin yedisinin düşük düzeyde saydamlık
sınıfında, beşinin orta düzeyde saydamlık sınıfında ve dördünün ise yüksek
düzeyde saydamlık sınıfında yer aldığı görülmektedir. Büyükşehir
belediyelerinin MSE değerlerinin en alt düzeyi 28.7 iken en üst düzeyi ise
67.0’dir.
16 büyükşehir belediyesinde ortalama MSE değerinin 46.2 olarak
gerçekleştiği de göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye’de büyükşehir
belediyelerinin genel olarak mali saydamlık düzeyinin orta düzeyde
olduğunu söylemek mümkündür. Orta düzeyin altında ve üstündeki
sınıflarda bulunan büyükşehir belediyelerinin bireysel MSE değerleri de
dikkate alındığında dağılımın daha ziyada orta düzeyde saydamlığa doğru
olduğu söylenebilir. Bir başka ifade ile düşük düzeyde saydamlık sınıfında
bulunan idarelerin bireysel MSE değerlerinin daha çok orta düzeyde
saydamlık sınıfının başlangıç değeri olan 40’a yaklaştığı ve yüksek düzeyde
saydamlık sınıfında bulunan idarelerin bireysel MSE değerlerinin ise daha
çok orta düzeyde saydamlık sınıfının bitiş değeri olan 60’a yaklaştığı
görülmektedir. Buna göre büyükşehir belediyelerinin MSE değerleri orta
düzeyde saydamlık etrafında dağılmaktadır.
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Sonuç
Araştırmada 16 büyükşehir belediyesinde mali saydamlık düzeyi 4 ana
alt endeks ve bunların altında yer alan bileşenler çerçevesinde oluşturulan
mali saydamlık endeksi ile ölçülmüştür. Elde edilen bulgular incelendiğinde
16 büyükşehir belediyesi için mali saydamlık düzeyinin genelde orta
düzeyde olduğu ifade edilebilir. Türkiye’de yerel yönetimler arasında
diğerlerine göre daha kurumsal olduğu düşünülen ve kaynak yönetimi
açısından daha fazla paya sahip olan büyükşehir belediyeleri açısından elde
edilen bu sonuç, daha az kurumsal düzeye sahip olduğu düşünülen diğer
yerel yönetim birimleri açısından da mali saydamlık düzeyinin
araştırılmasını gerektiren bir sonuçtur. Şüphesiz mali saydamlığın tam olarak
sağlanması mümkün değildir. Optimal bir saydamlık düzeyi genel beklenti
olup, 19 büyükşehir belediyesi açısından elde edilen bulgular mali saydamlık
düzeyinin olması gerektiği düşünülen değerlerden daha düşük bir seviyede
kaldığı tespit edilmiştir.
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X. OTURUM

VERGİ HUKUKUNDA ZAMANAŞIMINA İLİŞKİN GÜNCEL
SORUNLAR
Araş. Gör. Fatma TURNA1
Özet
Vergi hukukunda zamanaşımı, verginin tarh, tahakkuk ve tahsil aşamalarında
titizlikle nazara alınması gereken önemli bir müessesedir. Bu sadece vergi güvenliği
için değil, aynı zamanda vergicilikte adil olma prensibinin bir gereği olarak,
mükellef hukuku bakımından düşünülmesi ve objektif olarak uygulanması gereken
bir husustur. Bugün ekonominin karmaşık bir yapıya sahip olması, yeni vergilerin
getirilmesi, siyasi etkiler, vergisel işlemlerin uluslararası boyutu gibi nedenlerden
dolayı vergi sistemimiz oldukça karmaşık bir yapıya bürünmüş ve uygulamada bir
takım sorunları karşımıza çıkartmıştır. Bu nedenle çalışmamızda, öncelikli olarak
zamanaşımı konusunda teorik bilgilere yer verilmiş ve zamanaşımına ilişkin vergi
uygulamalarındaki sorunlar, yargı kararları ve Maliye Bakanlığı görüşleri
çerçevesinde incelenmeye çalışılmıştır. Söz konusu sorunlara yönelik öğretide yer
verilen öneriler incelenerek yorumlarımız doğrultusunda değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler:Zamanaşımı, Vergi, Hukuk

Current Issues Related To The Prescription In Tax Law
Abstract
Prescription in tax law, the imposition of tax, assessment and collection
stages is an important institution that should be taken into account carefully. This is
not only for the safety of taxes. This is not only for the safety of taxes, but also as a
requirement of the principle of fairness in taxation is an issue that should be applied
objectively and to be considered taxpayer in terms of law. Today, due to reasons
such as, we have a complex structure of the economy, the introduction of new taxes,
political effects, the international dimension of the tax transactions, our tax system
is a clad highly complex a structure and a number of problems have been
encountered in practice. Therefore, in this study, primarily given theoretical
1
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knowledge about the statute of prescription and the statute of prescription problems
in the tax practice, judicial decisions and in accordance with the opinion of the
Ministry of Finance have been studied. For the issue in question by examining the
suggestions contained in the doctrine has been evaluated in accordance with our
review.
Key Words:Prescription, Tax, Law,

Giriş
Türkiye’de zamanaşımı müessesesi esas olarak Cumhuriyetten sonraki
dönemle gelişmeye başlamış ve günümüze kadar da gelişimini devam
ettirmeye çalışmıştır. Ancak bu gelişimin beraberinde getirmiş olduğu
sorunlar da mevcuttur. En nihayetinde ekonominin karmaşık bir yapıya sahip
olması ve bununla birlikte yeni vergilerin getirilmesi, siyasi
etkiler/istikrarsızlık, verginin sadece kamu finansmanı aracı olarak
kullanılmaması, vergisel işlemlerin uluslararası boyutu gibi nedenlerden
dolayı vergi sistemimiz oldukça karmaşık bir yapıya bürünmüş (Karabacak,
2013, 15-30) ve bir takım sorunları da beraberinde getirmiştir.
Vergi alacağını ortadan kaldıran ve önemli bir neden olarak kabul
edilen zamanaşımı da bu tür sorunlardan etkilenmiştir. Vergi hukukunda
zamanaşımı verginin tarh ve tahakkuku ile tahsili aşamalarında titizlikle
nazara alınması gereken bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sadece
vergi güvenliği için değil, aynı zamanda vergicilikte adil olma prensibinin
bir gereği olarak mükellef hukuku bakımından düşünülmesi ve objektif
olarak uygulanması gereken bir husustur (Ufuk, 1998, 24).
Süre geçmesi suretiyle vergi alacağının ortadan kalkması olarak
tanımlanan zamanaşımı kurumuna, hem Vergi Usul Kanunu (VUK)’nda hem
de Amme Alacakları Tahsil Usulü Kanunu (AATUHK)’nda yer verilmiştir.
Bunlardan VUK’un 113. ve 114. maddelerinde yer alan tarh zamanaşımı;
süre geçmesi suretiyle vergi alacağının kalkması olarak tanımlanmakta ve
vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından başlayarak
beş yıl içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergilerin zamanaşımına
uğrayacağı belirtilmektedir. AATUHK’un 102. 103. ve 104. maddelerinde
yer alan tahsil zamanaşımı ise devletin kamu alacağına bir an evvel
kavuşmasını temin eden ve bunu zaman ile sınırlandıran bir zaman dilimi
olarak tanımlanmaktadır. Bunların dışında düzeltme zamanaşımı VUK’un
126. maddesinde ve ceza kesme zamanaşımı VUK’un 374. maddesinde yer
almaktadır. Çalışmamızda zamanaşımına ilişkin sorunlar yargı kararları ve
Maliye Bakanlığı görüşleri çerçevesinde incelenmeye çalışılmıştır. Ayrıca
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bu sorunlara yönelik öğretide yer verilen öneriler kendi görüşlerimiz
doğrultusunda incelenerek değerlendirilmiştir.
1. Tarh Zamanaşımı
1.1.

Vergi Usul Kanunu (VUK)’nda Yer Alan Zamanaşımı
Kavramını Nitelendirme Sorunu

VUK’un 113-114’üncü maddeleri zamanaşımını nitelendirme yerine
sadece kapsamını belirlediğinden doktrinde ifade edilen zamanaşımı
kavramı, tahakkuk zamanaşımı, tebliğ zamanaşımı ve tarh zamanaşımı
olarak nitelendirilmiştir.
Bunlardan tahakkuk zamanaşımı2 öğretide zamanaşımı süresi
içerisinde tarh ve tebliğ aşamalarının gerçekleşmemesi nedeniyle vergiyi
doğuran olayla ilgili verginin tahakkukunun yapılamamasına neden
olduğundan bu kavramın kullanılması gerektiği belirtilmektedir (Akdoğan,
2001, 90). Bu anlamda zamanaşımının, verginin tahsil aşamasının bir önceki
safhası olan tahakkuk aşamasına yönelik olduğu ve tahakkuk zamanaşımı
ifadesinin kullanılması gerektiği önerilmektedir (Can, Bülbül ve Dağaşan,
2012, 589). Tarh zamanaşımı kavramından sonra en sık kullanılan bir
kavram olarak karşımıza çıkmaktadır.
Ancak bu kavram zamanaşımı kavramını tanımlamada belirsizlik
oluşturmaktadır. Verginin tahakkuku, kanunda tarh ve tebliğ edilen bir
verginin ödenmesi gereken bir safhaya gelmesi (VUK md. 22) olarak
tanımlanmaktadır. Bu tanıma göre tahakkuk zamanaşımı çeşitli gerekçelerle
vergi idaresine ödenme aşamasına gelmemiş ya da getirilmemiş vergileri
kapsamına alırken (Arslan, E. 2007, 30); diğer taraftan tahakkuk aşamasını
idari bir işlem olma özelliğinden çıkararak tebliğden sonra gelen ve
kendiliğinden gerçekleşen bir olgu olarak karşımıza çıkarmaktadır (Şenyüz,
2008, 18-21). Buna göre zamanaşımı kavramı ile kısmi anlamda örtüştüğü
2

Bkz: Nurettin Bilici, Vergi Hukuku, 23. Bası, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2010, s. 111;
Osman Pehlivan, Vergi Hukuku, Trabzon: Murathan Yayınevi, 2009, s. 75; Yavuz Atar,
Vergi Hukuku, 5. Baskı, Konya: Mimoza Yayınları, 2004, s. 94; Akif Erginay, Vergi
Hukuku, Ankara: Savaş Yayınları, 1986, s. 97; Özhan Uluatam ve Yaşar Methibay, Vergi
Hukuku, Ankara: İmaj Yayınevi, 2001, s. 147, s. 148; Mualla Öncel, Ahmet Kumrulu ve
Nami Çağan, Vergi Hukuku, 18. Bası, Ankara: Turhan Kitabevi, 2010, s. 133; Şerafettin
Aksoy, Vergi Hukuku, İstanbul: Filiz Kitabevi, 1982, s. 149; Abdurrahman Akdoğan, Türk
Vergi Sistemi ve Uygulaması, 3. Baskı, Ankara: Gazi Kitabevi, 2001, s. 33; Ateş Oktar,
Vergi Hukuku, 6. Baskı, İstanbul: Türkmen Kitabevi, 2011, s. 134; Sadık Kırbaş, Vergi
Hukuku, 10. Baskı, Ankara: Siyasal Kitabevi, 1998, s. 147.
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görülse de yine de bu kavram VUK’taki zamanaşımı kavramını tam olarak
karşılayamamaktadır. Zira tahakkuk aşaması her ne kadar kendiliğinden
gerçekleşen bir olgu olarak görülse de söz konusu alacağın ödenebilir hale
geldiğini içermektedir (Karakoç, 2007, 320). Bu ise tarh ve tebliğ edilen bir
vergi için dava açma süresinin dava açmadan geçirilmiş olması veya
uzlaşılmış olunması yahut dava açılmışsa bunun mükellef aleyhine
neticelenmesi halinde mümkündür (Arslan, E. 2007, 30). Bu anlamda
tahakkuk işlemi, tarh ve tebliğden daha uzun bir süreç içerisinde meydana
gelmektedir (Karakoç, 2007, 320).
Ayrıca zamanaşımı süresinin, tahakkuku değil, tarh ve tebliğ
edilmeyen vergileri içerdiğini de belirtmek gerekmektedir. Bu itibarla, bir
verginin zamanaşımına uğramaması için zamanaşımı süresi içinde ilgili tarh
işleminin yükümlüsüne tebliği yeterlidir (Arslan, E. 2007, 30). Buna ek
olarak tahakkuk süresinin dolmasını beklemek şart değildir.
Tebliğ zamanaşımı (Şenyüz, 2008, 22-23) ya da tarh ve tebliğ
Zamanaşımı (Kızılot ve Diğerleri, 2006, 168) kavramlarına ise öğretide
oldukça az rastlanmakta ancak tahakkuk zamanaşımı kavramına göre,
VUK’ta yer alan zamanaşımı kapsamına daha yakın bir kavramdır. Nitekim
zamanaşımının meydana geldiği anı ön plana çıkarma ve bu anın
nitelendirilmesi gerektiği düşünüldüğünde kullanımı uygun gibi görülebilir
(Şenyüz, 2008, 19). Ancak tarh işleminin idari bir işlem olması ve idari
işlemin mükellefe tebliğ edilmesi ile birlikte hukuki bir sonuç doğurması
dikkate alınırsa söz konusu kavram (ya da diğer kavramları) zamanaşımı
kavramını belirlemede yetersiz kalmaktadır.
Yine bir başka açıdan olaya bakacak olursak; vergilendirme süreci
içinde, tarh işleminin tebliğinden sonra verginin tahakkuk etmesinde artık
idarenin herhangi bir mükellefiyeti bulunmamaktadır. Burada zamanaşımına
yer verilmesinde ki neden, idarenin tebligat dâhil vergilendirme işlerini
süresinde yaparak savsaklamasına engel olmaktır. Bu nedenle tarh
zamanaşımı olarak ifade etmek daha yerinde olacaktır (Mutluer, 2008, 148).
Ayrıca öğretide en sık kullanılan kavram olarak karşımıza çıkan tarh
zamanaşımı ise VUK’un 15, 114 ve 138’inci maddelerinde yer almaktadır.
Bununla beraber kanun koyucu zamanaşımında, tarh ve tebliğ
işlemlerini esas almıştır. Vergilendirme sürecinin başlangıç aşamasını
oluşturan “tarh” işlemi ise tebliğ işlemine geçiş aşamasında bulunduğundan
zamanaşımı kavramı “tarh zamanaşımı” olarak nitelendirilmektedir. Diğer
bir ifadeyle belli bir süre içerisinde “tarh ve tebliğ” işlemlerinin yapılamamış
olmasına bağlı olarak gerçekleşmiş olan vergiyi doğuran olayla ilgili
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vergilendirme süreci işletilememiş olacaktır (Akdoğan, 2001, 90). Aslında
burada tebliğ zamanaşımı kavramı tarh zamanaşımı kavramından sonra gizli
bir zamanaşımı kavramı olarak karşımıza çıkmaktadır. Tarh aşaması yerine
getirilmiş olsa bile mükellefe usulüne uygun tebligat yapılmazsa (ki vergi
dairesince usulsüz tebligat yapılması ile sıkça karşılaşılmaktadır)
zamanaşımına uğrayan vergi artık istenememektedir. Dolayısıyla VUK’daki
terminolojiye bağlı kalarak ve tebliğ aşamasını kapsadığını da kabul ederek
(tebliğ zamanaşımını gizli bir zamanaşımı (Aslanpınar, 2009) olarak
varsayıp) tarh zamanaşımı kavramının kullanılması daha uygun olmaktadır
(Turna, 2014, 56).
1.2. Tarh Zamanaşımı Süresinin Bazı Durumlarda Uzaması
Halinde Defter ve Belgeleri Muhafaza Ve İbraz Sorunu
Gelir Vergisi Kanunu (md. 88) ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda (md.
9) geçmiş yıl zararlarının 5 yıllık genel zamanaşımı hükümlerine tabi olduğu
dolaylı olarak belirtilmiştir3 (GVK md. 88-KVK md. 9). Ancak geçmiş yıl
zararlarının mahsubunda zarar edilen yıla ilişkin zamanaşımının ne zaman
başlayacağına ilişkin kanunda herhangi bir belirleme ya da özel hüküm
bulunmamaktadır. Öğretide geçmiş yıl zararlarının indiriminde zarar edilen
yıla ilişkin zamanaşımı süresinin başlangıcı, zarar indiriminin yapıldığı
dönemi izleyen yılbaşından itibaren başlaması gerektiği belirtilmektedir.
Diğer taraftan geçmiş yıl zararlarının bir vergi alacağını doğurmadığını,
dolayısıyla vergi alacağının doğduğu takvim yılını izleyen yıldan itibaren
başlayan tarh zamanaşımının, zararın doğduğu yıldan itibaren
başlayamayacağını ileri sürenlerde mevcuttur. Ancak kanunlarda zararın
gelir olarak kar ile birlikte ele alınması gelir ve kurumlar vergisinde işletme
faaliyetleri zararla sonuçlanmış olsa dahi, bu sonucun yıllık beyanname ile
beyan edilmesi geçmiş yıl zararlarında zamanaşımının başlangıcı konusunda
bu şekilde düşünmeye sevk etmektedir (Arslan, E. 2007, 37-38).

3

Gelirin toplanmasında gelir kaynaklarının bir kısmından hâsıl olan zararlar diğer kaynakların
kazanç ve iratlarına mahsup edilir. Bu mahsup neticesinde kapatılmayan zarar kısmı,
müteakip yılların gelirinden indirilir. Arka arkaya 5 yıl içinde mahsup edilmeyen zarar
bakiyesi müteakip yıllara naklolunamaz (GVK md. 88). Kurumlar vergisi matrahının
tespitinde, kurumlar vergisi beyannamesinde her yıla ilişkin tutarlar ayrı ayrı gösterilmek
ve 5 yıldan fazla nakledilmemek şartıyla geçmiş yılların beyannamelerinde yer alan
zararlar indirim konusu yapılır (KVK md. 9); Özelge No: B.07.4.DEF.0.14.10.00KVK/70/2-19, Kurumlar vergisi beyannamesinde gösterilmeyen geçmiş yıl zararlarının
mahsubunun yapılıp yapılmayacağı hk. Tarih: 22/10/2010.
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Danıştay’ın yerleşik içtihadına göre geçmiş yıl zararları, mahsup
edildiği yıla ait bir matrah unsuru olmakta ve bu nedenle mahsup edildiği
yılda tevsiki mecbur olmaktadır. Örneğin 2005 yılı zararını 2010 yılı
beyannamesi üzerinde mahsup eden bir mükellef, 2005 yılı defter ve
belgelerini 2010 yılı ile ilgili beş yıllık zamanaşımı süresinin sonu olan
31.12.2015 tarihine kadar saklaması gerekmektedir. Aksi takdirde, 2010 yılı
beyannamesinde yer alan ve o yıl matrahının teşekkülünü etkileyen
unsurlardan biri tevsik edilmemiş sayılmakta ve bu nedenle söz konusu zarar
mahsubu kabul edilmemektedir. Ancak bu konuda bağlayıcı düzenleme
yoktur. Danıştay konuyla ilgili bir uyuşmazlıkta Türk Ticaret Kanunu
(TTK)’nun md 82’de belirtilen (Eski TTK md. 68) 10 yıllık muhafaza
süresini esas alarak “geçmiş yıl zararının ne derece gerçek olduğunun
araştırılması için defter ve belgeleri istenen yükümlünün muhafaza
mecburiyeti kalmadığından bahisle ibrazdan kaçınması halinde zarar tevsik
edilememiş sayılır” şeklinde hüküm vermiştir (Bakmaz, 2010).
Esas olarak kayıtların tevsik edilmesi, mükelleflerin muhafaza ve
ibraz yükümlülüğü ile yakından ilgilidir. Mükelleflerin muhafaza ve ibraz
yükümlülüğünün süresi ise zamanaşımı süresine paralel olarak
düzenlenmiştir (VUK md. 253). Üstelik kanunda muhafaza ve ibraz süresini
uzatan herhangi bir istisna bulunmadığı gibi vergi incelemelerinin neticesi
alınmamış hesap dönemi de dâhil olmak üzere tarh zamanaşımı süresi
içerisinde yapılabileceğine işaret edilmiştir (VUK md. 138). Dolayısıyla
tarh zamanaşımı süresinin herhangi bir nedenle uzaması halinde, vergi
incelemesi yapılma süresi de buna bağlı olarak uzamakta ancak defter ve
belgelerin muhafaza ve ibraz süreleri konusunda ise böyle bir bağlantı
kurulmamıştır. Buna göre, tarh zamanaşımının beş yıldan uzun bir süreye
tekabül ettiği dönemlerde beş yıldan önceki dönemler için hukuken vergi
incelemesi yapma imkânı olmakla birlikte, bu dönemlere ait defter ve
belgelerin mükelleften ibrazının istenmesi halinde mükelleflerin söz konusu
defter ve belgeleri ibraz etme zorunluluğu bulunmamaktadır (Zamanaşımı,
2013). Mükellefler ancak defter ve kayıtları gönüllü olarak ibraz edebilirler.
İbraz etmedikleri takdirde ise söz konusu giderin tevsik edilmemesi
sebebiyle reddedilmesi mümkündür (Temizyürek, 2010, 128). Ayrıca
Danıştay’ın defter ve belgeleri saklama süresi olarak VUK’un 5 yıllık
süresinin yerine TTK’nın 10 yıllık süresini esas alması ise ayrı bir soru
işareti oluşturmaktadır.
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1.3. Amortisman Giderlerinde Zamanaşımı Belirsizliği
Amortisman bir yıldan fazla kullanılan iktisadi kıymetin
yıpranmasına, aşınmasına veya kıymetten düşmesine bağlı olarak belli bir
süre içerisinde itfa edilmesi işlemidir ve özü itibariyle bir giderdir
(Temizyürek, 2010, 128). Amortisman kayıtları, amortismana başlandığı
tarihten itibaren her yılın amortismanı ayrı ayrı gösterilmek şartıyla birbirine
bağlanmakta (VUK md. 189) ve bu şekilde zamanaşımı süresinden çok daha
uzun süren amortisman ayırma işlemlerinin tıpkı geçmiş yıl zararlarında
olduğu gibi tevsiki mümkün olabilmektedir (Arslan, E. 2007, 37).
31 Aralık 2003 tarihinden sonra iktisadi kıymet için Maliye Bakanlığı
tarafından faydalı ömür esasına göre amortisman ayrımı yapılmaktadır. Buna
göre ülkemizde 31 Aralık 2003 tarihinden itibaren amortismana tabi iktisadi
kıymetlerin faydalı ömrü 2 yıl ile 50 yıl arasında belirlenmekte ve
amortisman oranları da buna göre hesaplanmaktadır (Seviğ, İTO). Bu
durumda amortisman giderlerinde zamanaşımı başlangıcı, gider
kaydedildikleri yılı takip eden yılın başından itibaren başlamaktadır.
Şüphesiz bu durum geçmiş yıl zararlarında olduğu gibi söz konusu giderin
ilgili yılın vergilendirme dönemini etkilemesinden kaynaklanmaktadır.
Ancak bu konuya istisna olarak yıllara sâri inşaat ve onarma işlerinde veya
bu işlerle diğer işlerde müşterek kullanılan amortismana tabi kıymetlerin
amortismanında zamanaşımı, inşaat ve onarma işinin bittiği yılı takip eden
yılın başından itibaren işlemektedir (Arslan, M. 2007, 120). Bu durum ortak
amortisman giderlerine yönelik uygulanan zamanaşımının istisnasını
oluşturmaktadır.
Ayrıca kanun koyucu yasa maddesinde saklama süresini zamanaşımı
süresine bağlamış olmakla birlikte zamanaşımı süresinin vergiyi doğuran
olay nedeniyle değişebildiği durumlara herhangi bir atıf yapmamıştır.
Uygulamada ise amortismana tabi kıymetin iktisabı ile ilgili belgeler ve
önceki yıllarda ayrılmış amortisman kayıtları bakımından beş yıllık
muhafaza süresi kıymetin tamamen itfa edildiği yılı izleyen takvim yılı
başından itibaren kayıt ve belgeler saklanmaktadır (Kürk, 2010, 180).
1.4. AR-GE İndiriminde Zamanaşımı Belirsizliği
Ar-Ge indiriminde de matrahın yetersiz olması durumunda ilgili
dönemde indirim konusu yapılamayan tutar sonraki hesap dönemine
devredilmektedir. Bu durumda zamanaşımının başlangıç tarihini saptama
yönünden belirsizlik yaşanmaktadır. Kanun indirim konusu yapılamayan
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tutarın sonraki dönemlere devredeceğini öngörmüş olmakla beraber, bundan
yararlanabilme süresini belirlememiştir (GVK md. 89/9, KVK md. 10/1-a).
Ancak AR-GE Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanun’unun 3.
maddesinde, bu harcamaların VUK’a göre aktifleştirilmek suretiyle
amortisman yoluyla itfa edileceğini, bir iktisadi kıymet oluşmaması halinde
ise doğrudan gider yazılacağı belirtilmiştir.
Ayrıca AR-GE Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve
Denetim Yönetmeliği’nin Damga Vergisi İstisnası başlıklı 13/6 fıkrasında
Ar-Ge ve yenilik faaliyetleriyle ilgili olarak düzenlenen ve istisnaya konu
olan kâğıtlar ile istisnanın uygulanmasına dayanak teşkil eden belgelerin,
kâğıtların düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıl muhafaza edileceğini ve
gerektiğinde ilgili kişi ve kurumlara ibraz edileceği belirtilmiştir. İlgili
maddelere göre, AR-GE faaliyetlerinde düzenlenen belgelerin beş yıl
muhafaza edileceğini ve amortisman giderlerine benzediğini söyleyebiliriz.
Bu anlamda AR-GE indirimlerinde zamanaşımı tıpkı amortisman
giderlerinde olduğu gibi indirimin yapıldığı yılı izleyen yıl başından itibaren
başlamakta ve 5 yıl olarak sürmektedir. İlgili belgeleri muhafaza süresi ise
muhtemelen AR-GE indiriminin yapıldığı yılı/yılları izleyen yılın başından
itibaren 5 yıl olarak gerçekleşmesi gerekmektedir.
1.5. Vergilendirme Dönemlerinde Zamanaşımı Sorunu
Yasalara göre gelir vergisi ve kurumlar vergisi, gerçek kişinin ya da
kurumlar vergisine tabi kurumların bir takvim yılı içinde elde ettiği gelirleri
ve karları üzerinden alınır. Burada belirtilen “bir takvim yılı” gelirin veya
karın tespit edilmesinde kullanılan esas zaman dilimidir. Ancak VUK’un
md. 174/3. fıkrasına göre takvim yılı döneminin faaliyet ve muamelelerinin
mahiyetine uygun bulunmaması durumunda bunların müracaatı üzerine
Maliye Bakanlığı 12’şer aylık özel hesap dönemleri belirleyebilir (Öncel,
Kumrulu ve Çağan, 2010, 314; Kaneti, 1987, 314).
Buna göre takvim yılı konusunda özel hesap dönemi normal hesap
dönemine göre farklılık arz etmektedir. Zamanaşımı da, hesap döneminin
takvim yılı ve özel hesap dönemi olmasına göre değişebilmektedir. Hesap
dönemi takvim yılı olanlarda vergi alacağının doğduğu takvim yılının
başından itibaren beş yıl içinde zamanaşımı süresi dolarken, özel hesap
döneminde hesap döneminin kapandığı yılı izleyen yılın başından itibaren
beş yıllık sürenin geçmesiyle zamanaşımı süresi (VUK md. 174)
dolmaktadır (Özyer, 202). Bu konu vergi adaleti açısından eşitsizlik
doğurmaktadır. Bir örnekle açıklayacak olursak; 01.06.2013 – 31.05.2014
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özel hesap dönemini takip eden bir şirketin, zamanaşımı süresi takip eden
yılın birinci gününden itibaren yani 01.01.2015’de işlemeye başlar ve beşinci
yılın sonu olan 31.12.2019 tarihinde sona erer. Bu süre içerisinde tarh ve
tebliğ edilmeyen vergi alacağı zamanaşımına uğrar. Burada zamanaşımı her
ne kadar beş yıl olarak belirtilse de zamanaşımının başlangıcı özel hesap
döneminin kapanış tarihini izleyen yılın başından itibaren başlaması
nedeniyle zamanaşımı süresi 6 ay (5 yıl + 6 ay) kadar uzamaktadır.
Diğer taraftan normal hesap dönemini takip eden (01.01.2014 –
31.12.2014) bir şirketin ise zamanaşımı süresi vergi alacağının doğduğu yılı
takip eden yılın başından itibaren yani 01.01.2015 tarihinde başlayacak ve
31.12.2019 tarihine kadar devam edecektir. Bu durumda ise zamanaşımının
beş yıllık genel kuralı uzamayarak süresinde tamamlanmaktadır. Dolayısıyla
vergilendirme dönemlerinde zamanaşımının başlangıcı mükellefler arasında
eşitsizliğe neden olmakta ve vergi adaletine uygun düşmemektedir. Söz
konusu eşitsizliğin giderilmesi için zamanaşımı başlangıcının, vergi
alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından itibaren değil;
vergi alacağının doğduğu yılın ya da dönemin tarihinden itibaren başlaması
gerekmektedir. Böylece zamanaşımı süresi bakımından mükellefler arasında
eşitsizlik giderilerek vergi adaleti sağlanabilir.
1.6. Bazı Vergiler Açısından Zamanaşımına İlişkin Belirtilen
İstisnai Hükümlerde Ölçüsüzlük Sorunu
Emlak Vergisi Kanunu’nun (EVK) 40. Maddesi bina ve arazi
vergilerinde zamanaşımı başlangıcını özel olarak hükme bağlamıştır. Buna
göre, bildirim dışı kalan bina ve arazinin vergi ve cezalarında zamanaşımı,
bu bina ve arazinin bildirim dışı bırakıldığının idarece öğrenildiği tarihi takip
eden yılın başından itibaren başlayacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla emlak
vergisinde zamanaşımı diğer vergilerde olduğu gibi vergiyi doğuran olaya
değil, vergi konusu taşınmazın bildirim dışı kalmış olduğunun idarece
(belediyelerce) öğrenilmesine bağlanmıştır (Arslan, E. 2007, 33). Ayrıca
bina ve arazinin beyan edilmediğinin idare tarafından öğrenildiği tarihi ispat
yükü de yükümlüye ait olmaktadır. Yükümlünün ise bunu uygulamada
yapabilmesi oldukça güçtür.
Yine Veraset ve İntikal Vergisinde (VİV) zamanaşımının
başlangıcında vergiyi doğuran olayın -ölüm ya da ivazsız intikalin- tarihi
değil, mükellefiyetin başlangıcı esas alınmıştır (Nas, 2011, 315).. Veraset ve
İntikal Vergisi Kanunu’nun 20. maddesinde “…verilen beyannamede
gösterilmeyen mallar ile beyanname verilmeyen hallerde intikal eden
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malların idarece tespit olunduğu tarihte…” mükellefiyet gerçekleşmiş
sayılmaktadır. Bu durumda tarh zamanaşımı maddede belirtilen durumun
meydana geldiği takvim yılını izleyen yılın birinci gününden itibaren
işlemeye başlayacaktır. Dolayısıyla beş yıllık zamanaşımı süresi aksine
hüküm bulunmadıkça VUK’a giren bütün vergiler için geçerli olmaktadır.
Ancak vergi kaçakçılığını önleme çabasının bir sonucu olarak görülen VİVK
ile EVK’ya konulan istisnai hükümler, bu süreyi sonsuza kadar uzatmaktadır
(Öncel, Kumrulu ve Çağan, 2010, 132-133). Bu konuda gerekli yasal
düzenlemelerin yapılarak denetim olanaklarının artırılması gerekmektedir.
1.7. Dava Zamanaşımı İle Tarh Zamanaşımı Açısından Vergi
İncelemesi Sorunu
Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) zamanaşımı, kanunda yazılı sürelerin
geçmesiyle dava ve ceza üzerinde etkiler yaratması bakımından ceza
zamanaşımı (TCK md. 68) ve dava zamanaşımı (TCK md. 66) olmak üzere
ikiye ayrılmaktadır.
Dava zamanaşımı, şahsi veya kamu davasının açılabilmesi için, fiilin
işlendiği tarihten itibaren başlayan, fiilin kanunla yazılı ceza miktarına göre
süresi değişen zaman dilimi (Bayraklı, 1996, 222) olarak tanımlanmakta
olup; TCK’nın 66. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre beş yıldan fazla
olmamak üzere hapis veya adli para cezasını gerektiren suçlarda dava
zamanaşımı süresi sekiz yıldır. Bu itibarla cezalara ilişkin zamanaşımı
sürelerinde hükmedilen cezaların vergi suçları için üst sınırının 5 yıl olduğu
dikkate alındığında VUK’un 359, 362 ve 363. maddelerine göre uygulanacak
olan hürriyeti bağlayıcı cezalarda davazamanaşımı süresi, sekiz yıl olarak
dikkate alınacak ve fiilin işlendiği tarihten4 itibaren sekiz yıl içerisinde dava
konusu edilmemesi halinde davanın görülmesi söz konusu olmayacaktır
(Ürel, 2012, 873).

4

Kaçakçılık davalarında zamanaşımı ve tekerrür açısından suçun işlendiği tarihin tespiti
oldukça önem arz etmektedir. Kaçakçılık suçlarında genelde bir durum olduğundan
devamlılık söz konusudur. Durumun bittiği an devamlılıkta bitmiş olur ve suç o anda
işlenmiş sayılır. Örneğin; satın alınıp bulundurulan malın satıldığı tarih suçun işlendiği
tarihtir. Teşebbüs halinde son hareketin veya faaliyetin yapıldığı an suçun işlendiği yani
dava zamanaşımının başlangıcıdır. Mütemadi ve müteselsil suçlarda dava zamanaşımı
temadi ve teselsülün bittiği günden başlar. Gümrük kaçakçılığında suç tarihi suçun beyan
üzerine oluşması sebebiyle beyanın yapıldığı veya beyannamenin tescil edildiği tarih
olmaktadır. (Danışman, 2010, s. 127.).
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VUK’ta tarh zamanaşımı, defter kayıt ve belge muhafaza ve ibraz
süresi ile vergi incelemesinin yapılabileceği zaman kısıtı bakımından paralel
düzenlemeler mevcuttur. Özellikli durumlar dışında tarh zamanaşımı süresi
dolduktan sonra vergi incelemesi yapılamadığı gibi mükelleften defter, kayıt
ve belgelerin ibrazı da istenememektedir (Temizyürek, 2009). Diğer taraftan
TCK’da hükme bağlanan 8 yıllık dava zamanaşımı ile VUK’da yer alan 5
yıllık tarh zamanaşımı paralel olmaması bakımından vergi incelemesinde
sorunlar oluşturmaktadır5 (Demirci, 2006, 31). Nitekim 5 yıllık tarh
zamanaşımı süresi geçmiş olduğu halde 8 yıllık dava zamanaşımı geçmemiş
vergi suçları için hürriyeti bağlayıcı cezaların uygulanması gerekecek; ancak
yine VUK’ta düzenlenen vergi incelemesi ile vergi tarhiyatı
yapılamayacaktır.
Konuyla ilgili öğretide birçok öneri bulunmaktadır. Bazı yazarlara
göre tarh zamanaşımı süresinin 8 yıla çıkarılarak hürriyeti bağlayıcı
cezalardaki zamanaşımı süresi ile uyumlu hale getirilmesi (Demirci, 2006,
31) ve her iki zamanaşımı süresinin de aynı tarihlerde başlayıp bitmesinin
sağlanması gerektiği yönünde görüşler mevcuttur (Bağdınlı, 2002). Yine
defter ve belgelerin muhafaza ve ibraz süresi 5 yılda dolduğundan ve pek
çok halde bu süreden sonra defter ve belgeler saklanmadığından gerek iddia
makamı gerek savunma, defter ve belgelerden delil olarak yararlanma
olanağını kaybedecektir. Hatta ceza davası açma konusunda zamanaşımı
süresi 8 yılın sonuna kadar devam ettiği için savcılık inceleme elemanları
üzerinde ısrarcı olabilecekleri gibi görev ihmali suçlamasında da
bulunabileceklerdir. Bu çelişkinin TCK’ya hüküm eklenmesi suretiyle
giderilmesi mümkün olmadığından, VUK’ta dava zamanaşımına ilişkin özel
bir düzenlemeye yer verilmesi gerektiği belirtilmektedir (Doğrusöz, 2004,
2).

5

Ayrıca “VUK’un belirlediği 5 yıllık tarh zamanaşımı ve vergi inceleme süresi, 765 sayılı
eski TCK’nın belirlediği 5 yıllık dava zamanaşımıyla uyumlu olsa da; bu konuda
uygulama sorunları yaşanmıştır. Örneğin uygulamada, tarh zamanaşımı süresinin izleyen
takvim yılını takip eden yılın başından başlaması ile dava zamanaşımı süresinin fiilin
işlendiği tarihte başlaması şeklindeki uyumsuzluk tartışıldığı gibi; mütemadi fiillerde ve
KDV gibi indirim mekanizmasının işletildiği vergilerde kaçakçılık fiilinin işlenmesi ile
sonuçlarının ortaya çıktığı dönemlerin farklılaşması durumunda, dava zamanaşımı
süresinin başlangıcının belirlenmesi bakımından, vergi kaçakçılığı fiillerinin
işlendiği/tamamlandığı tarih de tartışma konusu olmuştur. Diğer taraftan düşük
zamanaşımı sürelerinin birçok davanın açılamamasına neden olması bakımından kamu
vicdanını ciddi şekilde rahatsız etmiş ve bu durum yeni TCK’nın hazırlanma gerekçelerini
oluşturmuştur.” (Demirci, 2006, s. 31.).
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Diğer taraftan savcılık, ihbar veya başka bir suretle bir suçun işlendiği
izlenimini veren bir hali öğrenir öğrenmez doğruluğunu araştırmakla (CMK
md. 160) ve bu araştırmayı yaparken adli kolluk görevlileri dışında bütün
kamu görevlilerinden her türlü bilgi ve belgeyi istemekle (CMK md. 161) ve
hazırlık aşamasında toplamış olduğu bu delilleri suçun işlendiği hususunda
yeterli şüphe oluşturması durumunda görevli ve yetkili mahkemeye bir
iddianame düzenlemekle (CMK md. 170) yükümlüdür. Ayrıca ceza
mahkemeleri bu konuda yapılan soruşturma ve açılacak davalarda vergi
denetim elemanlarını bilirkişi olarak atayarak söz konusu suçların tespit
edilmesinde görevlendirmektedir (CMK md. 63). Bu şekilde yapılan
görevlendirmelerde VUK yerine Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) esas
alınmaktadır. Dolayısıyla kaçakçılık suçunun işlendiğinden haberdar olan
savcılık vergi dairesini bu durumdan haberdar ederek inceleme yapılmasını
isteyebilmektedir. Ancak buradaki inceleme vergi incelemesi olarak
görülmemektedir. Bu durum kaçakçılık suçunu oluşturan fiillerin ortaya
çıkarılmasının uzmanlık gerektirmesi ve bu ihtisasa sahip vergi inceleme
elamanları tarafından düzenlenen mütalaanın soruşturmaya ışık tutacağı
gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Öğretide bu konu hakkında VUK yerine
CMK’nın esas alındığını, defter ve belgelerin muhafaza ve ibraz mecburiyeti
bakımından sadece VUK’taki 5 yıllık sürenin değil, gerektiğinde Türk
Ticaret Kanunu (TTK)’nın md 82’de belirtilen 10 yıllık muhafaza süresinin
de esas alınmasını gerektiğini belirterek defter ve belgelerin ilgililerden
istenebileceği ifade edilmiştir (Demirci, 2006, 31; Temizyürek, 2009) .
Ancak söz konusu incelemelerin (vergi incelemesi olmasa dahi) defter
ve belgelerin ibrazına dayanması ve mükellefin VUK’u esas alarak defter ve
belgeleri 5’inci yılın sonunda istense dahi ibraz etmek zorunda olmaması
durumuyla da karşılaşılabilmektedir. Bu nedenle tarh zamanaşımı geçmiş
ama dava zamanaşımı geçmemiş (5 ila 8 yıl arasında tespit edilen) vergi
suçlarında incelemenin yapılması mümkün olarak görülmemektedir. Bu
anlamda dava zamanaşımının 8 yıllık süresi işlevsiz kalmaktadır. Bu
çelişkinin giderilmesi için VUK’ta dava zamanaşımına ilişkin özel bir
düzenlemeye yer verilmesi gerekmektedir.
1.8. Gümrük Para Cezasında Zamanaşımı Sorunu
Gümrük Kanunu’nun (GK) 197/2 fıkrasında yapılan denetlemeler
sonucunda hiç alınmadığı veya noksan alındığı belirlenen ancak, 3 yıl içinde
tahakkuk ettirilmeyen gümrük vergilerinin bu süre dolduktan sonra
ilgilisinden istenilemeyeceği belirtilmiştir. Gümrük para cezalarına yönelik
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zamanaşımında ise 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 3’üncü madde uyarınca
“…idari para cezası…yaptırımını gerektiren bütün fiiller hakkında…”
Kabahatler Kanunu’nun uygulanacağı belirtilmiştir. Kabahatler Kanunu’nun
20’nci maddesinde ise nispî idarî para cezasını gerektiren kabahatlerde
zamanaşımı süresinin, kabahate ilişkin tanımdaki fiilin işlenmesiyle veya
neticenin gerçekleşmesiyle işlemeye başlayacağı ve sekiz yıl süreceği
belirtilmiştir. Kabahati oluşturan fiilin aynı zamanda suç oluşturması
halinde suça ilişkin dava zamanaşımı hükümlerinin uygulanacağı yine aynı
madde de yer almaktadır.
2011/11 Sayılı Genelge’ye göre “vergi kaybına neden olan işlemlere
uygulanacak para cezalarında gümrük vergileri tahakkuk zamanaşımına
uğramış olsa dahi bu vergilere ait para cezalarının 5326 sayılı Kanunun
20’nci maddesinde belirtilen zamanaşımı süreleri içinde tahsil edilmesi
gerekmektedir” ifadesi yer almaktadır. Buna karşın Danıştay 7’nci Dairesi
(2006) verdiği kararda; para cezası kararı alınabilmesi için öncelikle ortada
alınması gereken bir verginin bulunması gerektiğini, zamanaşımına uğraması
nedeniyle alınması olanaklı olmayan vergilere dayanılarak ceza
uygulanmasının hukuka uygun olmayacağını belirtmiştir. Dolayısıyla
gümrük idarelerince zamanaşımına uğramış gümrük vergilerine ilişkin para
cezaları, zamanaşımından daha uzun süreye sahiptir. 2011/11 Sayılı Genelge
emri düşünülerek düzenlenecek bir ceza kararının, yargı mercileri nezdinde
dava konusu yapılması halinde iptal edileceği bilinmelidir. Bu kapsamda
yargı kararları çerçevesinde gümrük mevzuatında yeni düzenlemeler
yapılması gerekmektedir (Bozkurt, 2011, 181-189).
1.9. Vergi Dairesince Matrah Takdiri İçin Takdir Komisyonuna
Başvurulmasına İlişkin Sorunlar
VUK’un 114/2 fıkrasına göre vergi dairesince matrah takdiri için
takdir komisyonuna başvurulması, zamanaşımını durdurmaktadır. Duran
zamanaşımı mezkûr komisyon kararının vergi dairesine teslimini takip eden
günden itibaren kaldığı yerden işlemeye devam etmekte ve işlemeyen süre
her hal ve takdirde bir yıldan fazla olmamaktadır (Danıştay 4.Dairesi, 2011).
Vergi yükümlüsünün idare tarafından incelemeye sevk edilmiş olması
durumunda ise zamanaşımı durmamaktadır (Özelge, 2000). Ancak
uygulamada vergi inceleme elemanları sürdürmekte oldukları vergi
incelemeleriyle ilgili olarak zamanaşımının bitmesine az bir zaman kala
mükelleflerin matrah takdirini görünüşte komisyon tarafından yapılan bir
işlem olarak göstermekte fakat kendileri yapmaktadır. Yani matrah takdiri
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yine inceleme elamanları tarafından yapılırken ek bir süre kazanabilmek
adına kanun hükmünün arkasından dolanarak bir anlamda bu yetkilerini
takdir komisyonuna devretmiş gibi görünerek inceleme yapmaktadırlar.
İnceleme elamanı raporunu yazmakta, komisyonda raporda önerilen matrah
üzerinden tarhiyat ve ceza öneren kararı vergi dairesine tevdi etmektedir.
Bilindiği üzere tarhiyat yetkisi sadece vergi dairesine aittir. Vergi matrahı
takdir yetkisi ise takdir komisyonu ve/veya inceleme elemanına aittir.
İnceleme elamanı bizzat kendisi gibi vergi matrahı takdir yetkisi bulunan
takdir komisyonuna yetkisini devretmektedir ki; bu işlem hukuka aykırıdır
(Taş ve Özcan, 2012, 1; Sakal ve Alpaslan, 2011, 24).
VUK’ta vergi matrahının hangi durumlarda takdir komisyonlarınca
takdir edileceği, hangi durumlarda vergi inceleme elemanları vasıtasıyla
belirleneceği konusunda her hangi bir ayrım veya ölçü yer almamaktadır.
Böyle bir ayrıma açıkça yer vermeyen VUK’un 30’uncu maddesi, re’sen
vergi tarhını gerektiren sebeplerin varlığı halinde vergi matrahının takdir
komisyonlarınca takdiri ya da inceleme elemanları vasıtasıyla belirlenmesi
konusundaki yetkiyi vergi idaresine ait kılmıştır. Yani vergi idaresi bu
yetkiyi dilediği şekilde kullanabilmekte ve vergi matrahının harici karinelere
göre takdirinin gerektiği durumlarda işlemi takdir komisyonlarına sevk
edebilmektedir. Ancak vergi matrahının sağlıklı bir şekilde belirlenmesinin
yolu da vergi incelemesinden geçmektedir. Gerçi VUK’un 75’inci
maddesinde takdir komisyonlarına matrah takdiri ile ilgili görevlerinden
dolayı vergi inceleme yetkileri verilmiştir. Takdir komisyonlarının bu
yetkilerini harici verilere göre kullandıkları dikkate alındığında, bu tür
durumlarda defter ve belgeler ya yoktur ya ibraz edilmemiştir ya da ulaşmak
mümkün olmamaktadır. Bunun dışında takdir komisyonlarına giden işler
(beyanname verilmemesi gibi) inceleme elemanlarının iş yükünü azaltmaya
yönelik re’sen takdir nedenlerinden oluşmaktadır. Dolayısıyla takdir
komisyonlarında amaç vergi matrahının tespitidir ve zamanaşımını
durdurmada bir araç fonksiyonu olarak kurulmamışlardır (İleri, 2010, 99100). Söz konusu bu hukuksuz uygulamaya son verilmesi gerekmektedir.
Diğer taraftan olayı vergi incelemesi açısından değerlendirecek
olursak vergi inceleme elemanları tarh zamanaşımı süresi içerisinde
inceleme yapabilir. Zamanaşımını uzatmak için takdir komisyonunu
kullanan inceleme elamanları, inceleme süresini uzatmaktadır. Ancak defter
ve belgelerin muhafaza ve ibraz zorunluluğu beş yıldan sonra
bulunmamaktadır. Bu durumda VUK’un 30/3’üncü bendinde yer alan
idarece ve ikmalen tarhiyat yapılamayacaktır. Yine VUK’un md 359/a-2
bendinde yer alan kaçakçılık cezası ve VUK’un mükerrer md 355’te
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belirtilen özel usulsüzlük cezası kesilemeyecektir (Oktay, 2005, 53; Işık,
2013). Üstelik matrah takdiri belirleme konusunda hem vergi inceleme
elemanları hem de takdir komisyonları görevli olduğu halde sadece takdir
komisyonlarına sevk işleminin tarh zamanaşımını durdurması oldukça
çelişkilidir. Görünen o ki vergi kanunlarını uygulamada hukuki çerçevede
değerlendirmek yerine kamu yararını gözeterek değerlendirmeye çalışmak
ya da hukuki çerçevede değerlendiriliyor imajını yaratarak esasta kamu
yararı adı altında hazineci bir yaklaşımı savunmak, sadece hukuki anlayışı
değil kamu yararı adı altında gizlenen hazineci yaklaşımı da zedelemektedir.
Vergi kanunları ilkeleri ve amaçları doğrultusunda düzenlenmediği ya da
uygulanmadığı takdirde sadece kişilere değil devlet bütçesine zararı da
beraberinde getirmektedir.
1.10. Vergi İdarelerinin/Mükelleflerin Takdir Komisyonu
Kararlarına Karşı Dava Açmaları
Takdir komisyonlarının yaptığı matrah takdirine karşı, vergi dairesi ve
vergi yükümlüleri tarafından yargı yoluna gidilmesi mümkündür. VUK’un
377. maddesinde mükelleflerin ve kendilerine vergi cezası kesilenlerin, tarh
edilen vergilere ve kesilen cezalara karşı vergi mahkemesinde dava
açabileceği; yine vergi dairelerinin tadilat ve takdir komisyonlarınca tahmin
ve takdir olunan matrahlara karşı vergi mahkemesinde dava açabileceği
belirtilmiştir. Takdir edilen matrahın gerçekten uzak olduğunun ispatı vergi
dairesine ve mükellefe düşmektedir. Danıştay takdir komisyonlarınca takdir
edilen matrahın doğru olmadığının vergi mükelleflerince/idaresince
kanıtlanması gerektiğini belirtmiştir. Nitekim uygulamada bu yöndedir.
Ancak bir vergi idaresi/mükellef tarafından yapılan bu başvuruların çoğunda,
tarh zamanaşımı süresi yargı organlarının kararı vergi dairesine tevdi
edilmeden dolmaktadır. Dolayısıyla yargı organlarında geçen süre için
zamanaşımının işlemeyeceğine ilişkin bir hükmün yasada yer alması
gerekmektedir (Öncel, Kumrulu ve Çağan, 2010, 137).
Bu uygulama verginin yasallığı ilkesine de uygun düşmemektedir.
Yükümlülere güven veren bu ilke, vergi kurumlarının hukuksal yapısının
temel koşulu olup; vergi oranı, salınma biçimi, alınma zamanı gibi vergiye
ilişkin birçok unsurun yönetim ve yükümlüler bakımından belirginliğine
dayanmaktadır. Bir vergi tarhının usule aykırı olarak yapıldığının yargı
organlarınca belirlenmesi halinde yargıda geçen süre içinde zamanaşımı
süresinin duracağına ya da kesileceğine ilişkin bir kanun hükmünün yer
almaması idarenin yargı kararına uygun olarak yeniden vergi tarhını

828

Fatma TURNA

gerçekleştirmek istemesi durumuna engel olacaktır. Zira zamanaşımı süresi
dolmuş olacağından vergi tarhı da yapılamayacaktır (Özelge, 2004; Nas,
2011, 325; Uluatam ve Methibay, 2001).
Ancak Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu bu durumda
zamanaşımının durması gerektiğini kabul etmiştir (Öncel, Kumrulu ve
Çağan, 2010, 137). Diğer taraftan karşı görüşlü Danıştay Kararları da
mevcuttur. Örneğin Danıştay bir kararında VUK’un 114. maddesinde hüküm
bulunmadığından; idari yargı mercilerinde geçen sürenin tarh zamanaşımını
durdurmayacağını ifade etmiş ve terkin kararı veren vergi mahkemesi
kararını onamıştır (Danıştay 3.Dairesi, 1988).
Esasında zamanaşımı alacaklının alacağını takip etme konusunda
göstermiş olduğu ihmalden kaynaklanmaktadır. Ancak alacaklı (vergi
idaresi) alacağını ihmal ettiğine yönelik davranışlarda bulunmayıp, aksine
alacağının takibine yönelen bazı işlemlerde bulunabilmektedir (Çağan, 1975,
155). Takdir komisyonu bunlardan biri olup zamanaşımını durduran unsur
olarak ilgili kanun(lar)da yer almaktadır. Vergi dairesinin takdir
komisyonlarına karşı dava açması da alacağın ihmaline yönelik bir işlemden
ziyade alacağın takibine yönelik yapılması gereken bir işlemdir. Bu durumda
Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu’nun vermiş olduğu karar olması
gereken hukuk açısından doğrudur. Zira vergi idaresi alacağını takip etme
konusunda bir ihmal göstermemekte ve alacağını takip edebilme adına bu
yola başvurmaktadır (Karakoç, 2007, 325). Dolayısıyla VUK’un 114.
maddesine eklenecek bir fıkra ile vergi dairelerinin takdir komisyonu
kararlarına karşı yargı organlarına başvurmaları veya yükümlülerin re’sen ve
ikmalen tarh edilen vergilere karşı dava açmaları halinde yargı organlarında
geçen süre için zamanaşımının duracağı yönünde bir düzenleme yapılması
gerekmektedir (Öncel, Kumrulu ve Çağan, 2010, 137; Apak, 2011, 8-9).
1.11. Uygulamada Mücbir Sebeplere İlişkin Sorunlar
VUK’ta mücbir sebebin (zorlayıcı/zorunlu neden6) tanımına yer
verilmemektedir. Danıştay’a göre mücbir sebepler, “insanın iradesi ve
ihtiyarı dışında meydana gelen tesadüfî olaylardır”. Bu olayların meydana
gelmelerinden önce bilinmeleri mümkün olmadığı gibi, meydana geldikleri
6

Zorlayıcı neden bazen zor durumla karıştırılmaktadır. Zor durum mücbir sebep kadar ağır
olmayan durumları ifade etmektedir. Mücbir sebebin vergi ödevini yerine getirmeye etkisi
mutlak iken; zor durumun nispidir. (Ayrıntılı bilgi için; Kızılot ve Diğerleri, 2006, 180181).
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zamanda giderilmeleri ilgilinin iradesine bağlı tutulmamaktadır (Danıştay,
7.Dairesi, 1985; Sirküler, 2011-2012).
Olayların mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi ise belli şartlara
bağlıdır. Bu şartlara göre, ortada vergilendirmeyi engelleyen bir olayın var
olması, söz konusu olayın kişinin iradesi dışında meydana gelmesi ve olay
ile vergi ödevinin engel olunması arasında illiyet bağının oluşması
gerekmektedir. Mücbir sebebin varlığı halinde böyle bir durumla karşı
karşıya kalan kişinin hukuken korunması hukukun doğal sonucu olarak
görülmektedir. Mücbir sebep müessesesine hemen hemen bütün hukuk
dallarında yer verilmiştir (Mutluer, 2008, 152-153). Vergi kanunlarında ise
mücbir sebebe birkaç yerde yer verildiği gibi esas olarak VUK’un 13.
maddesinde hüküm altına alınmıştır. Buna göre “mücbir sebepler:
1. Vergi ödevlerinden her hangi birinin yerine getirilmesine engel
olacak derecede ağır kaza, ağır hastalık ve tutukluluk;
2. Vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak yangın, yer
sarsıntısı ve su basması gibi afetler;
3. Kişinin iradesi dışında vukua gelen mecburi gaybubetler;
4. Sahibinin iradesi dışındaki sebepler dolayısıyla defter ve
vesikalarının elinden çıkmış bulunması; gibi haller”, ilgili madde de mücbir
sebep halleri olarak sayılmıştır.
Kanunda mücbir sebep olarak nitelendirilen olaylara genel bir
sınırlama getirilmiştir. Bu olaylar öngörülemez ve önlenemez olabileceği
gibi, çoğu kez öngörülse bile önlenememektedir. Sübjektif bir mücbir
sebebin varlığı halinde ispat yükü buna dayanan ilgiliye ve yükümlüye
düşmektedir. Ancak vergi yasalarında mücbir sebeplerin nasıl kanıtlanması
gerektiği konusunda açık seçik yasal bir hukuk kuralı yer almamaktadır. Bu
anlamda mücbir sebepler genel ilkeler çerçevesinde ileri sürülebilecek ve
yargı yerlerinin hukuksal yorumuna bırakılmış bir husus olarak karşımıza
çıkmaktadır (Özel, 2008, 19).
VUK’un 13’üncü ve 15’inci maddeleri mücbir sebepleri örnekleme
yoluna gitmiş ve “gibi” edatıyla genişletici yoruma imkân vermiştir. Üstelik
mükelleflerin şahsında gerçekleşen, ispat ve tevsiki gereken mücbir
sebeplerin kabulünün idarenin takdirine bırakılması mücbir sebepte idarenin
iradesini ortaya koymaktadır (Çağan, 1975, 140-153; Karadağ, 2012, 1040).
Vergi idaresine mücbir sebep konusunda geniş takdir yetkisi verilmesiyle
tarh zamanaşımının uzatılması ölçülülük ilkesine aykırılık teşkil etmektedir.
Bu yüzden VUK’un 15’inci maddesinin 1’inci fıkrasının ikinci cümlesinde
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yer alan “…tarh zamanaşımı işlemeyen süreler kadar uzar…” ifadesi
mükelleften çok vergi idaresine hizmet etmektedir.
Ayrıca kanunda belirtilen mücbir sebep hallerinde “ağır hastalık” ve
“ağır kaza” kavramları tanımlanmamış ve bu kavramların yaşam algısı
içinde yorumlanması istenmiştir. Nitekim bugün kanser “ağır hastalık”
olarak nitelendirilirken; yarın bilimsel gelişmeler sonucu bu hastalığın
gripten bir farkı kalmayabilir. Yine söz konusu hallerde “tutukluluk” hali
mücbir sebep olarak kabul edilirken; (Özelge, 2001) bu kavramın da
genişletilerek yorumlanıp “hükümlülük” halini kapsayıp kapsamayacağı
tartışmalıdır. Ancak hükümlülük halini mücbir sebep olarak kabul eden
Danıştay kararları olduğu (Danıştay, 7.Dairesi, 1999) gibi hükümlülük halini
mücbir sebep olarak kabul etmeyen vergi dairesi görüşleri de bulunmaktadır
(Özelge, 2007).
Yine VUK md. 13/1-2 bentlerde “vergi ödevi”nin sadece mükellef
ödevleri ile sınırlı olup olmadığı da tartışmalıdır. Mücbir sebep halinin
sadece mükellefin ödevi ile sınırlı olduğunu savunan yazarlar (Erez, 2; Özel,
2008, 21) olduğu gibi sınırlı olmayacağını belirten yazarlar (Öncel, Kumrulu
ve Çağan, 2010) da mevcuttur. Ancak genel görüş mücbir sebeplerin sadece
mükellef ödevlerini değil, aynı zamanda mükellef haklarına (dava açma,
uzlaşma, pişmanlık gibi) yönelik olarak da kullanılabileceği yönündedir.
Danıştay’ın görüşü de bu durumu teyit etmektedir (Danıştay, 4.Dairesi,
1983; Erol, 2012, 206). Ancak aksi görüşü savunan Danıştay kararları da
mevcuttur. Bu görüşü savunanlar 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü
Kanunu’nda her hangi bir hüküm bulunmadığını bu nedenle vergi
uyuşmazlıkları konusunda açılacak davaların süresi, mücbir sebep gerekçesi
ile uzatılamayacağını belirtmişlerdir. Bu konu haksızlığa ve hukuki
karmaşaya yol açmaktadır. Yargı kararlarında bulanıklık yaratan “ödev” ve
“hak” hususunun mutlaka mükellefler lehine olarak aydınlatılması ve mücbir
sebep hallerinin mükellef haklarını da kapsayacak şekilde VUK’un 13’üncü
maddesinde belirtilmesi önem arz etmektedir (Erol, 2012, 203-221).
Bunun dışında “afet”, “gaybubet” kavramları da tartışmaya açık
kavramlardır. Kanunda mücbir sebebe yönelik belirtilen kavramların ölçeği,
niteliği ve çapı belirtilmediğinden yargı kararları bu konuya ciddi anlamda
katkı sağlamaktadır. Söz konusu kavramlar, “şu konuya girer, bu konuya
girmez” şeklinde sınıflandırmaya yönelik yaklaşımların kabulü hukuki
anlamda mümkün değildir. Hukukta her olay kendi özelinde
değerlendirilmektedir; genellemelerden hareketle karar verilemez. Zira
hukuki olaylarda genellemeler çoğunlukla yanlış sonuçlara götürmekte ve
olayın özelini unutturmaktadır (Erol, 2012, 207-211).
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Yine öğretide, vergi inceleme elemanlarının mücbir sebep hallerinden
(yıllık izin, mazeret izni, hastalık hali, tutukluluk vb.) kaynaklanan veya mali
tatil gibi çeşitli yasal düzenlemelerden kaynaklanan durumları için vergi
inceleme sürelerinin durdurulmasına yönelik bir düzenlemenin yapılması
gerektiğini (Erol, 2012, 221; Karakoç, 2007, 327) belirtenler bulunmaktadır.
Mücbir sebep hallerinin mükellef lehine getirilen bir uygulama olduğu
düşünüldüğünde; kanaatimizce bu görüşe katılmıyoruz. Zira mükelleflerin
mücbir sebep gerekçesi ile sürelerin durmasından yararlanmaları
durumunda, aynı süre boyunca idare de tarh zamanaşımının durmasından
yararlanmaktadır. Dolayısıyla ilgili maddeler mükellefin çıkarlarını
gözetmek
amacıyla
vergileme
ilkeleri
çerçevesinde
yeniden
değerlendirilmeli ve ilgili düzenlenmelerin yapılması gerekmektedir.
2. Tahsil Zamanaşımı
2.1. Tahsil Zamanaşımının Başlangıcı Açısından Mükellefler
Arasındaki Eşitsizlik Sorunu
AATUHK tahsil zamanaşımının başlangıcını vade tarihine
bağlamıştır. Buna göre tahsil zamanaşımı alacağın vadesinin rastladığı
takvim yılını izleyen takvim yılı başından itibaren başlamaktadır. Tahsil
zamanaşımında vade tarihinin değil de; vadeyi izleyen takvim yılının esas
alınmasıyla vergi idaresinin işini kolaylaştırarak hızlı çalışması
amaçlanmıştır. Her mükellef için tek tek zamanaşımının belirlenmesi külfetli
bir iştir. Bu nedenle vadesi aynı yıla rastlayan tüm mükellefler için
zamanaşımı süresi o yılı takip eden takvim yılının başından itibaren işlemeye
başlayacaktır (Doğrusöz ve Diğerleri, 2012, 128).
Öte yandan, yazında bu düşüncenin eşitlik ilkesini zedelediği
belirtilmiştir. Farklı tarihlerde (örneğin, yılbaşı veya yılsonu) vade tarihi olan
mükelleflerin tahsil zamanaşımını izleyen yılın başından itibaren başlaması,
zamanaşımı olarak sürelerin fiili açıdan farklı zamanlarda ortaya çıkmasına
neden olabilmektedir. Ödeme vadesi yılbaşında dolanla, ödeme vadesi
yılsonunda dolan arasında zamanaşımı süresi açısından bir yıla yakın süre
farkı oluşmaktadır. Mükellefler arasındaki bu eşitsizliği giderebilmek için
tahsil zamanaşımı süresinin ödeme vadesini izleyen günden itibaren
başlatılması gerektiği belirtilmiştir (Nas, 2011, 2).
Bu görüş günümüz koşulları çerçevesinde düşünüldüğünde yerinde
görülebilir. Üstelik bizce bu görüş tarh zamanaşımı içinde geçerli olmalıdır.
Vergi hukukunda zamanaşımının başlangıcı olarak vade tarihinin değil de
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vadeyi izleyen takvim yılının esas alınmasıyla, bugüne kadar vergi idaresinin
işi kolaylaşmış ve hızlı çalışması sağlanmıştır. Ancak günümüz bilişim
teknolojileri çağını yaşaması bakımından söz konusu hüküm amaca hizmet
etmemekle birlikte mükellefler arasında eşitsizliğe de neden olmaktadır.
Teknolojik gereçler vasıtasıyla vergi idaresinin işi zaten kolaylaşmıştır.
Amaca hizmet eden diğer araçların bulunması sebebiyle ve söz konusu
hükmün amaca hizmet etmediği gibi mükellefler arasında eşitsizliği
doğurmasından dolayı vergi hukukunda zamanaşımının başlangıcında,
vadeyi izleyen takvim yılının değil, vade tarihinin esas alınması gerektiği
görüşündeyiz.
2.2. Tahsil Zamanaşımını Kesen Ödeme Unsuruna İlişkin
Sorunlar
Ödeme, alacaklı tahsil dairesinin yetkili ve sorumlu memurları
tarafından verilecek makbuz karşılığı yapılmaktadır (Nas, 2011, 2). Kamu
alacağının ödenmesi kamu alacağını takibini sona erdiren en doğal yoldur.
Bu durum maddi vergi yükümlülüğünün nihai amacıdır (Gerçek, 2010, s,
51). Kanuna uygun şekilde yapılan bu ödeme rızaen yapılan tahsil işlemini
ifade etmektedir (VUK md. 23). Bu anlamda borçlunun kendi iradesi ile
gerçekleşmeyen ödemeler, ödeme sayılmamaktadır. Örneğin salt
zamanaşımını kesmek maksadıyla tahsil dairesinde görevli kişilerce yapılan
kısmi ödemeler böyledir ve zamanaşımını kesmezler. Aksine; bu tür
ödemeleri yapan kamu görevlileri adli ve idari bir suç işlemiş olmaktadır
(Candan, 2011, 588-589).
Tahsil zamanaşımını kesmek amacıyla görevli memurların mükellef
adına yaptıkları ödemeler tahsil zamanaşımını kesmemektedir. Nitekim yargı
organları tarafından verilen kararlarda bu yöndedir. Memurların işgüzarlığı
biraz da kamu alacağını zamanaşımına uğratma sorumluluğunu taşıma
endişesi ile her yıl beş yılın sonunda mükellef adına paralar (genelde 1 lira)
yatırılmakta, kısmi ödeme yapıldığı için de zamanaşımı süresi bir türlü
dolmamaktadır (Doğrusöz, 2010, 2; Aksoyoğlu, 2009, 127). Bu şekilde
yapılan ödemeler 213 sayılı VUK ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu’na (KMYKK) açık olarak aykırılık teşkil etmektedir. Diğer
taraftan alacağın zamanaşımına uğraması durumunda da bir kamu zararı
doğmuş olacağından sorumluluğu bulunanlar hakkında bir idari inceleme ve
soruşturma başlatılması gerekmektedir. Bu durumda memur bir tercih yapma
zorunluluğu ile karşılaşmaktadır. Ya bu ödemeyi yaparak bir kamu zararı
doğmasını engelleyecek ya da mükellefin şikâyeti sonucunda kişinin

Vergi Hukukunda Zamanaşımına İlişkin Güncel Sorunlar

833

mağduriyetine sebep olduğu gerekçesiyle sorumlu tutulacaktır. Her iki
durumda da TCK’nın 257’nci maddesi çerçevesinde sorumlu olmaktadır.
Ödeme yapmayarak zamanaşımını engellememesi halinde (vergi alacağını
zamanaşımına uğratma sorumluluğundan dolayı) daha az cezayı gerektiren
ikinci fıkra (TCK md. 257/2). uygulanırken; ödeme yapması ve borçlunun da
şikâyeti halinde daha ağır cezayı gerektiren ilk fıkra (TCK md. 257/1)
hükümleri uygulanmaktadır (Oktar ve Taşkın, 2013, 41-42).
Öğretide bu sorunun çözümü için AATUHK’nın ödemeye ilişkin 40.
ve 41. maddelerinin yeniden düzenlenmesi gerektiği belirtilmiştir. Yapılacak
olan düzenleme, ödemenin kim tarafından ve ne kadar yapılacağı konusunda
ve makbuzların ancak mükellefin veya temsilcinin atacağı imzalar ile
geçerlilik kazanacağına yönelik olması gerekmektedir. Böylelikle görevi
kötüye kullanma gibi bazı idare kaynaklı sorunların önüne geçilmekte ve
mükellef dava yoluna gittiğinde haklılığını ispatlayabilmektedir (Organ ve
Bozdoğan, 2012, 183). Diğer yandan bu konuda yeni bir düzenleme
yapılmasının
gerekli
olmadığını
ancak
mevcut
hükümlerin
uygulanabilirliğinin ve vergi idaresinde iç denetimin etkinliğinin
arttırılmasının gerekli olduğunu belirtenlerde olmuştur (Oktar ve Taşkın,
2013, 42). Diğer taraftan başka bir yazar, ödemenin zamanaşımını
kesebilmesi için bir miktar sınırlaması konulması gerektiğini ve ödemeyi
yapan şahsın kimlik bilgilerine ihtiyaç duyulması gerektiğini belirtmiştir
(Karadağ, 2012, 1051).
Kanaatimizce bu önerileri kabul etmekle birlikte eksik olarak
değerlendiriyoruz. Sonuç olarak söz konusu durumun, mükellef hukuku,
hukuk devleti anlayışı ve hukuk güvenliği ilkeleri açısından savunulması
mümkün değildir (Doğrusöz, 2010, 2). Kamu yararını gözetmek gibi
gerekçelerle de kişilerin mağduriyetine sebep olmanın mazereti olamaz
(Oktar ve Taşkın, 2013, 42). Dolayısıyla bu konunun düzenlenmesi önemli
bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır. Öncelikli olarak ödeme unsurunun
gerçekten tahsil zamanaşımını kesebilmesine ihtiyaç var mı? Sorusuna cevap
bulmak gerekmektedir. Çünkü mükellef borcunu zamanaşımı dolsa bile
istediği takdirde ödeyebilir. Hem mükellef borcunu ödemek istese bile kısmi
bir tutarını ödeyerek zamanaşımını neden kesmek istesin ki? Ödeme unsuru
araç-amaç ilişkisi çerçevesinde yeniden değerlendirilmeli buna rağmen söz
konusu amaca hizmet ettiği kabul edilse bile ödemeyi yapan kişinin
gerçekten ilgili mükellef olup olmadığına yönelik tedbirlerin de alınması
gerekmektedir. Kanaatimizce, ödeme unsurunun tahsil zamanaşımını
kesmesi hazineci bir yaklaşımla getirilmiş olup; bir tarafta kamu
görevlilerini diğer tarafta vergi mükelleflerini zor durumda bırakmaktadır.

Fatma TURNA

834

Bu konuda ödemeyi yapan mükelleflerin/temsilcilerin kimlik kontrollerinin
yapılması, yine yukarda belirtildiği gibi makbuzların geçerli olması için
mükellefin/temsilcinin imzasının bulunması gerekmektedir. Yine vergi
idarelerinin iç denetiminin etkin bir şekilde yapılması da önemli bir
tedbirdir. Bu önlemleri belirtmiş olsak bile ödemenin tahsil zamanaşımını
kesmesi bakımından gerekli bir unsur olarak görmemekteyiz ve yeniden
incelenmesi gerektiği görüşündeyiz.

2.3.

Yükümlünün Zamanaşımı Süresi Geçtikten Sonra Kendi
Rızası ile Yapmış Olduğu Ödemelerin Tarh/tahsil
Zamanaşımı Açısından İncelenmesi

Tahsil zamanaşımının süresi, kamu alacağının tahakkukundan sonraki
aşama ile ilgilidir. Tarh zamanaşımında kamu alacağının hukuk düzeninde
doğması engellenirken; tahsil zamanaşımında kamu alacağı yalnızca tahsil
edilebilirliğini yitirmektedir. Yani borç esasında vardır; ancak eksik borç
niteliğinde olduğundan borcun rızaen ödeme hali geçerli olmaktadır. Burada
zamanaşımı süresinin dolmuş olması söz konusu kamu alacağı için alacaklı
tahsil dairesince ödeme emri düzenlenmesini ve diğer cebri tahsil
yöntemlerinin uygulanmasını engellemektedir (Candan, 2011, 560; Nas,
2011, 3; Danıştay, 9.Dairesi, 1982). Yükümlünün tahsil zamanaşımına
uğramış vergi borcunu rızaen ödeyeceğini beyan etmesi durumunda ise vergi
idaresi lehine yeni bir talep etme hakkı doğmamaktadır.
Zamanaşımıyla vergi alacağı, süre geçmesi suretiyle ortadan
kalkmamakta, sadece alacaklının, cebri takip yoluyla alacağına kavuşmasını
sağlayan talep ve cebri takip yeteneği ortadan kalkmaktadır (Doğrusöz,
2010, 1). Tahsil zamanaşımına uğrayan vergi borcu eksik borç (tabii-doğal
borç) haline gelmektedir. Bu halde alacaklı idare, mükellefi borcunu
ödemeye zorlayamamakla birlikte alacaklılık vasfını (Kızılot ve Diğerleri,
2006, 170) süresizce devam ettirmektedir (AATUHK md. 102/2). Ayrıca
tahsil zamanaşımı süresi dolduktan sonra vergi idaresinin vergi alacağını
talep etme yetkisi ortadan kalkmış olacağından artık vergi borçlusuna ödeme
emrinin gönderilmeyeceğini Danıştay’da kabul etmektedir (Danıştay,
9.Dairesi, 1971).
Öte yandan zamanaşımından sonra yükümlünün rızaen yapacağı
ödemelerin kabul olunacağı hükme bağlanmıştır. Ancak yükümlünün
yapacağı ödemenin vergi alacağının zamanaşımına uğradığını bizzat bilerek
ve isteyerek yapması gerekmektedir. Yapılan ödeme vezne alındısına “kendi
rızası ile ödenmiştir” şerhi konulmak suretiyle alınmaktadır (Arslan, M.
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2007, 210). Yoksa zamanaşımına uğramış bir vergi alacağı vergi idaresi
tarafından talep edilirse ve borçlu bunu bilmeden öderse, kanuni dayanağı
olmayan talep üzerine hatayla yapılmış olan bu ödeme geçerli sayılmamakta
(Çağan, 1975, 112) ve geri istendiğinde alınabilmektedir.
Zamanaşımından sonra yükümlünün rızaen ödeme yapması VUK’ta
düzenlenen tarh zamanaşımı içinde geçerli tutulmaktadır. Yani tarh ve tahsil
zamanaşımı süresi dolduktan sonra mükellefin rızası ile yapacağı ödemeler
kabul edilmektedir (Öncel, Kumrulu ve Çağan, 2010, 144; Bilici; 2010,
113)7. Ancak bu konu vergi hukukçuları arasında tartışma konusu olmuştur.
Bir kısmı vergi hukukundaki zamanaşımının kamu hukukundaki zamanaşımı
ile aynı sonuçları doğurduğunu, bir kısmı vergi hukukundaki zamanaşımını
hak düşürücü süreden zayıf ve özel hukuktaki zamanaşımından daha
kuvvetli olduğunu, bir kısmı da tarh zamanaşımının hak düşürücü süre
olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtmişlerdir.
Bazı yazarlar vergi borcunun doğumu vergi kanunlarının vergiyi
bağladıkları olayın vukuuna veya hukuki durumun tekemmülüne
bağlandığını ve bu anlamda tarh işlemi inşai değil, yalnızca belirtici bir
işlem niteliği taşıdığını (Öncel, Kumrulu ve Çağan, 2010, 90) belirterek
vergi borcunun yok sayılmaması gerektiğini belirtmiştir. Bu nedenle
AATUHK’da yer alan tahsil zamanaşımına uğramış bir vergi borcunun
mükellefin rızası ile ödenmesine cevaz veren hüküm, VUK’ta düzenlenen
tarh zamanaşımı içinde kabul edilmektedir.
Diğer taraftan VUK’un 3. maddesinde “Vergi kanunları lafzı ve ruhu
ile hüküm ifade eder. Lafzın açık olmadığı hallerde vergi kanunlarının
hükümleri, konuluşundaki maksat, hükümlerin kanun yapısındaki yeri ve
diğer maddelerle olan bağlantısı göz önünde tutularak uygulanır”. Mutluer
bu hükme dayanarak kanunun zamanaşımını düzenleyen 113. maddesinin
“Vergi Alacağının Kalkması” başlığını taşıyan Altıncı Kısım içinde yer
aldığını belirtmiş ve tarh zamanaşımının vergi alacağını tamamen kaldırması
gerektiğini ifade etmiştir. Kaldı ki kanunun 113. maddesinde zamanaşımının,
vergi alacağını kaldıracağı açık bir şekilde belirtilmiştir. Bu nedenle tarh
zamanaşımını hak düşürücü süreler olarak kabul etmiş ve AATUHK’un
102/2’nci fıkrasındaki mükellefin rızaen yapacağı ödeme kabul olunur
hükmünü ise sadece tahsil zamanaşımında uygulanması gerektiğini
belirtmiştir (Mutluer, 2008, 149-150). Benzer görüşte olan Candan, bir kamu
7

Tarh zamanaşımına uğrayan vergi borcunun akıbeti konusunda VUK’da bir hüküm yer
almamaktadır. Ancak mükellefin istemesi durumunda vergi idaresi tahakkuk fişine
“yükümlünün rızası üzerine tahakkuku verilmiştir”. İbaresini koyarak bu vergiyi tahsil
etmektedir (Öncel, Kumrulu ve Çağan, 2010, 144; Bilici, 2010, 113).
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alacağının zamanaşımına uğraması durumunda hukuken hiç doğmadığını
yani ilgili alacağın yok hükmünde olacağını ifade etmiştir (Candan, 2011,
282). Çağan ise tarh zamanaşımı ile vergi borcunun kalktığını ve dolayısıyla
vergi dairesinin tarh etmeye yetkili olmadığı bir verginin mükellef tarafından
rızaen de olsa ödenmesinin mümkün olmadığını ifade etmiştir.
Dolayısıyla AATUHK’da yer alan 102/2 fıkrası tartışmaya açık bir
konudur. Ancak genel kabul gören görüşe göre özel/genel kanun ilişkisi
nedeniyle AATUHK’da yer alan hüküm VUK’ta düzenlenen tarh
zamanaşımı içinde geçerli görülmektedir. Kanaatimizce de AATUHK’da yer
alan tahsil zamanaşımına uğramış bir vergi borcunun mükellefin rızası ile
ödenmesine cevaz veren hükmün, sadece tahsil zamanaşımı için geçerli
olması gerekmektedir. Nitekim VUK kapsamında yer alan tarh
zamanaşımının sistematik yorumu ve bu yönde belirtilen yazarların yorumu
söz konusu hükmün sadece tahsil zamanaşımı için geçerli olduğunu
göstermektedir.
Sonuç
Hakların doğuşunda bir hakkın veya hukuki ilişkinin sona ermesinde
oldukça önemli olan zamanaşımı çalışmamızın temelini oluşturmaktadır.
Yukarıda yer alan durumlar zamanın/sürenin hukuki anlamda ne kadar
önemli olduğunu göstermesinin yanında kanunların bazı durumlarda yetersiz
kaldığını da ortaya koymaktadır. Şüphesiz zamanaşımı her ne kadar
alacaklının alacağını ihmalinden kaynaklanmış olarak görülse bile, siyasi
etkinin bu durumların meydana gelmesinde etkisi büyüktür.
İyi bir hukuki analiz yapılmadan mevcut soruna uygulanan çözümler,
yetersiz kalmaktadır. Belki bu sorunlar, sunulacak çözüm önerilerinin ne
kadar önemli olduğunu kavrayamamaktan belki de sorunun çözülmek
istenmemesinden belki de sorunların çözülmesine engel olanlara karşı
durulmadığından kaynaklanmaktadır. Ancak vergi sisteminin alanının
genişlemesi ve daha modern bir yapıya bürünmesi, vergi yasalarını ister
istemez daha karmaşık bir yapıya büründürdüğü de açıktır.
Vergi kanunlarını uygulamada hukuki çerçevede değerlendirmek
yerine kamu yararını gözeterek değerlendirmeye çalışmak ya da hukuki
çerçevede değerlendiriliyor imajını yaratarak esasta kamu yararı adı altında
hazineci bir yaklaşımı savunmak, sadece hukuki anlayışı değil kamu yararı
adı altında gizlenen hazineci yaklaşımı da zedelemektedir. Vergi kanunları
ilkeleri ve amaçları doğrultusunda düzenlenmediği ya da uygulanmadığı
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takdirde sadece kişilere değil devlet bütçesine zararı da beraberinde
getirmektedir.
Sonuç olarak sebep her ne olursa olsun vergi kanunlarının
hazırlanması ve yasalaştırılması sürecinde, bu yasal düzenlemelere sadece o
dönemki ekonomik konjonktürün gerekleri doğrultusunda hareket ederek ya
da salt vergici/maliyeci gözü ile bakarak değil de, hukukun üstünlüğü
ilkesini esas alarak hareket etmenin ne kadar gerekli ve önemli olduğu ortaya
konulmalıdır. Yasalarda yapılan bütün değişiklikler, çeşitli ihtiyaçların
kaçınılmaz sonucu olarak yapılsa bile, genel kabul görmüş evrensel
vergileme ilkeleri ya da diğer bir ifade ile Anayasal vergileme ilkeleriyle
uyumlu olmak zorundadır. Bu değişiklikler, hiçbir şekilde belli bir sınıfa,
zümreye ya da baskı/çıkar gruplarına hizmet etmek amacıyla yapılmamalı ve
anayasal vergileme ilkeleri hiçe sayılmamalıdır.
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TÜRK VERGİ HUKUKUNDA MÜCBİR SEBEP VE ZOR DURUM
Doç. Dr. Ramazan KILIÇ*
Arş. Gör. Demet ŞEKERCİ**
Özet
Vergi ödevlerinin yerine getirilmesi ve bir hakkın kullanılması belli sürelere
bağlıdır. Bunların zamanında ifa edilmemesi veya kullanılmaması halinde ise, vergi
mükellef ve sorumluları ciddi yaptırımlarla karşılaşabilmekte ya da haklarını
kaybedebilmektedirler. Tüm hukuk dallarında olduğu gibi vergi hukukunda da
mükellefler için, vergisel ödevlerinin yerine getirilmesi veya hakların kullanılması
sırasında karşılaştıkları mücbir sebep veya zor durumlar nedeniyle bir takım
kolaylıklar sağlanmıştır. Vergi hukukunda mücbir sebep ve zor durum halleri iyi
niyetli mükellef ve sorumluların mağdur olmamaları için düzenlenmiş
uygulamalardır. Mücbir sebep halleri, vergisel ödevlere ilişkin süreleri durdurup
cezai yaptırımlardan kurtulabilme imkanı tanımaktadır. Zor durum halinde ise
mükelleflere zamanında yerine getiremedikleri ödevler için ek süre verilmektedir. Bu
çalışmada, vergi hukukunda özellikle süreler bakımından son derece önemli olan
mücbir sebep ve zor durum uygulamaları öğreti ve yargı kararları ışığında
incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Vergi hukukunda süreler, mücbir sebep, zor durum.

Force Majeure and Hardship in Turkish Tax Law
Abstract
Fulfillment of tax obligations and exercising a right depend upon certain
periods. When these were not fulfilled or not exercised on time, taxpayers and tax
responsibles may face serious sanctions or forfeit their rights. As it does in all
branches of law, in tax law a set of conveniences are provided for tax payers when
they encountered a force majeure and hardship during the fulfillment of tax
obligations or exercising rights. In tax law, hardship and force majeure are an
implementations that are arranged for tax payers and responsibles in good faith to
not to be a victim during the fulfillment of tax obligations. Force majeure gives the
opportunity to stop and remove criminal sanctions about tax duties. In the case of
hardship an additional time is given to taxpayers for their obligations that they
*
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couldn’t fulfill. However, in the implementation with respect to these two
establisments, there is no consistency in the enforcement and judicial decisions. In
this study, force majeure and hardship implementations which are extremely
important especially in terms of time in tax law were examined in the light of
judicial decisions and doctrine.
Key Words: Periods in tax law, force majeure, hardship.

Giriş
Vergiler, devlet için önemli bir finansman kaynağı olurken
mükellefler açısından ise ciddi bir yük oluşturmaktadır. Devletle mükellef
arasındaki bu zorunlu ve gönülsüz ilişki nedeniyle mükellefin vergi borcunu
ödemesi için bir takım önlemlerin alınması gerekir. Bu sebeple devlet, vergi
mükellef ve sorumlularına yerine getirilmesi gereken birçok ödev yüklemiş
ve bunları da belli sürelere bağlamıştır. Bütün hukuk dallarında olduğu gibi
vergi hukukunda da hakların kullanılması ve ödevlerin yerine getirilmesi
bakımından süreler büyük önem taşımaktadır. Bu sürelere uyulmadığı
takdirde hak kayıpları oluşmakta ve cezai yaptırımlar uygulanmaktadır.
Ancak, vergi borçluları tüm iyi niyetlerine rağmen, vergi ödevlerini
zamanında yerine getirmelerine engel olabilecek istem dışı bazı hallerle
karşılaşılabilir. Böyle durumlarda vergi mükellef ve sorumlularının hak
kaybına uğramaması ve yaptırıma maruz kalmaması için Vergi Usul
Kanunu’nda mücbir sebep ve zor durum müesseselerine yer verilmiştir. Bu
uygulamalar aynı zamanda, vergilerin mükellef için en uygun zamanda
alınmasını ifade eden vergilemede uygunluk ilkesinin amacına da hizmet
etmektedir.
Mücbir sebep kavramı, hemen hemen tüm hukuk dalları içerisinde yer
almasına rağmen genel bir tanımı yoktur. Vergi hukukundaki etkisi
yönünden mücbir sebep, Vergi Usul Kanunu’nun 13. maddesinde
düzenlenmiştir. Ancak burada bir tanıma yer verilmemiş, mücbir sebep
olarak kabul edilebilecek durumlar örnekleyici biçimde sayılmıştır. Buna
göre, vergi ödevlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak
derecede ağır kaza, ağır hastalık ve tutukluluk; vergi ödevlerinin yerine
getirilmesine engel olacak yangın, yer sarsıntısı ve su basması gibi afetler;
kişinin iradesi dışında vukua gelen mecburi gaybubetler; sahibinin iradesi
dışındaki sebepler dolayısıyla defter ve vesikalarının elinden çıkmış
bulunması gibi haller mücbir sebep olarak kabul edilmiştir. Bu çalışmanın
ilk bölümünde mücbir sebep kavramı açıklanmaya çalışılarak Vergi Usul
Kanunu’nun 13. maddesinde sayılan durumlar yargı kararları ve öğreti
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görüşleri ışığında incelenmiştir. Daha sonra, vergi hukukunda mücbir sebep
hallerinin neden olduğu sonuçlara yer verilmiştir. Bu kapsamda mücbir
sebebin süreleri uzatıcı etkisinin hangi süreler bakımından geçerli olacağı
tartışılmıştır. Ayrıca, mücbir sebebin cezaları önleyici etkisi incelenmiştir.
Mücbir sebep gibi zor durum hali de vergi hukukunda süreleri
etkileyen bir nedendir. Vergi Usul Kanunu’nun 17. maddesinde, zor
durumda bulunmaları nedeniyle vergisel işlemlerle ilgili ödevlerini yerine
getiremeyecek olanlara Maliye Bakanlığı tarafından süre verilebileceği
hüküm altına alınmıştır. Ancak burada da, herhangi bir tanım yapılmadığı
gibi örnekleyici sayıma da yer verilmemiştir. Genel olarak zor durum hali,
mücbir sebep kadar olmasa da vergisel ödevlerin yerine getirilmesini
engelleyen ve daha çok kişisel nedenlerden kaynaklı bir durum hali olarak
kabul edilmektedir. Çalışmanın son bölümünde, zor durum hali
uygulamadaki örnekleriyle incelenip sonuçlarına yer verilmiştir.
1. Vergi Hukukunda Mücbir Sebep ve Sonuçları
Esas olan vergi yükümlülerinin vergilemeyle ilgili şekli ve maddi
ödevlerini belirtilen süreler içerisinde yerine getirmeleridir. Ancak kanun
koyucu, kişilerin iradesi dışı gerçekleşen sebepler nedeniyle onları zor
durumda bırakmamak için süreleri uzatan uygulamalara yer vermiştir.
Neredeyse tüm hukuk dallarında yer verilip farklı sonuçlar bağlanan mücbir
sebep, vergi hukukunda da düzenleme alanı bulmuştur. Mücbir sebep,
uygulama alanı ve sonuçları bakımından gerek mükellef gerekse idare
açısından da oldukça önemli bir müessesedir.
1.1. Mücbir Sebep Kavramı
Mücbir sebep, en eski tarihlerden beri tüm hukuk dallarında yer almış
temel hukuk kavramlarından birisidir. Hemen hemen her hukuk dalı, kendi
mevzuatında bu kavramı ve sonuçlarını ayrı ayrı düzenlese de genel olarak
mücbir sebebin mahiyeti aynıdır. Ayrıca, mücbir sebebe sözleşmelerde de
yer verilip hukuki sonuçlar bağlanabilir. Mücbir sebep, önceden tahmin
edilemeyen ve gerçekleşmesine engel olunamayan olayları ifade eder.
Hukukta, bu olaylar nedeniyle süresi içerisinde haklarını kullanamayan veya
yükümlülüklerinin yerine getiremeyen kişilere bazı haklar tanınır. Yani
mücbir sebep, kişilerin hak kaybına uğramaması veya bir takım yaptırımlarla
karşılaşmamaları için yasal temellere oturtulmuş bir kavramdır. Zira,
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kişilerin önceden öngöremedikleri tesadüfi olaylar nedeniyle sorumlu
tutulması haksızlık teşkil eder.
Farklı hukuk dallarında farklı etkilerle düzenlenmiş olmasına rağmen,
mücbir sebebin yasal bir tanımı mevcut değildir. Mücbir sebep sayılabilecek
durumlara örnekler verilerek, mutlak bir mücbir sebep nitelendirilmesinden
kaçınılmıştır. Genel olarak deprem, sel gibi doğa olaylarının yanı sıra isyan,
grev, savaş gibi beşeri olaylar da mücbir sebep olarak kabul edilir. Ancak
yine de 4 her olay kendi koşullarına göre incelenip ona göre değerlendirme
yapılmalıdır (Kumrulu, Öncel ve Çağan, 2013: 118).
Yargı kararlarına konu olan hukuki uyuşmazlıklarda da mücbir sebep
kavramı sık sık tanımlanmıştır. Nitekim Yargıtay bir kararında “bir olayın
mücbir sebep olarak nitelendirilebilmesi için o olayın önceden sezilemez,
karşı konulamaz olması ve harici bir etkenden ileri gelmiş olması gerekir”
diyerek mücbir sebebin unsurlarını belirten bir açıklama yapmıştır1. Danıştay
ise verdiği bir kararda, “Mücbir sebep, bir yükümlülüğün, bir borcun
zamanında yerine getirilmesini veya ödenmesini engelleyen; önceden
görülüp, üstesinden gelinmesi olanağı bulunmayan her türlü olaydır”
şeklinde bir tanımlama yapmıştır2.
Mücbir sebebin hukuki bir tanım yapılacak olursa, “kişinin kusuruna
bağlı olmaksızın önceden sezilemeyen ve karşı konularak bertarafı mümkün
olmayan gerçekliktir” ifadesi kullanılabilir (Türkkot, 2005: 38).
Özetle, mücbir sebep için aranan genel kabul gören şartlar; kişinin
iradesi dışında meydana gelmesi, öngörülemez ve önlenilemez oluşudur
(Karakoç, 2010: 348). Mücbir sebebin, öngörülemez ve önlenemez
olmasının yanında, kullanılmayan hak ya da yerine getirilmeyen
yükümlülükle arasında uygun illiyet bağına da sahip olması gerekir3.
1.2. Vergi Hukukunda Mücbir Sebep
Mücbir sebep, çeşitli hukuk dallarında olduğu gibi vergi hukukunda
da yer alan bir kavramdır. Vergi hukukumuz esas olarak beyan usulüne
dayandığı için mükelleflerin bildirimde bulunma, defter tutma, defter ve
belgeleri ibraz etme, beyanname verme gibi ödevleri mevcuttur. Bu
ödevlerin yerine getirilmesi sırasında vergi mükellefinin uyması gereken bir
1

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 20.03.2013 Tarihli, E. 2012/11-1096, K. 2013/382 sayılı
karar.
2
Danıştay 7. Dairesi, 23.09.1999 Tarihli, E. 1998/993, K. 1999/3059 sayılı karar.
3
Danıştay 3. Dairesi, 02.05.2007 Tarih, E. 2006/3541, K. 2007/1377 sayılı karar.
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takım süreler söz konusudur. Bu süreler, hem mükellef bakımından belirlilik
sağlar, hem de devletin vergi alacağını kısa zamanda toplayabilmesini
amaçlar (Karakoç, 2001b: 83). Ancak bu süreler, bazı sebeplerle kesilebilir
veya durabilir. Mücbir sebep de mükelleflerin vergi ödevlerini yerine
getirmeleri yönünden süreleri durdurucu etkiye sahiptir. Mükellefiyet
ödevlerinin zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle verilecek vergi
cezalarına maruz kalmamak veya bazı hakları yitirmemek için sürelere
dikkat etmek gerekir. Vergi Usul Kanunu (VUK)’un 15. maddesinde mücbir
sebebin, süreyi durduran bir neden olduğu ifade edilmektedir. Buna göre,
mücbir sebep ortadan kalkıncaya kadar sürelerin işlemeyeceği ve tahakkuk
zamanaşımının bu işlemeyen süreler kadar uzayacağı belirtilmektedir.
VUK’da mücbir sebebin tanımı yapılmamıştır. Ancak Kanun’un 13.
maddesinde mücbir sebep sayılabilecek olaylara örnekler verilmiştir.
Maddede “gibi” ifadesi yer aldığı için buradaki sayım tahdidi değildir. Her
olay, içinde bulunduğu durum ve şartlara göre değerlendirilmelidir. Bu
sebeple vergi dairesinin, meydana gelen olayın mücbir sebep teşkil edip
etmeyeceği konusunda takdir yetkisi söz konusudur. Vergi dairesi, amaçsal
yorum çerçevesinde maddede geçen sebepler dışındaki olay ve durumları da
mücbir sebep olarak kabul edebilir (Nas, 2011: 353). VUK’un 13.
maddesinde yer alan mücbir sebepler şöyledir:
1. Vergi ödevlerinden her hangi birinin yerine getirilmesine engel
olacak derecede ağır kaza, ağır hastalık ve tutukluluk;
2. Vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak yangın, yer
sarsıntısı ve su basması gibi afetler;
3. Kişinin iradesi dışında vukua gelen mecburi gaybubetler;
4. Sahibinin iradesi dışındaki sebepler dolayısıyla defter ve
vesikalarının elinden çıkmış bulunması; gibi hallerdir.
Görüldüğü gibi örnekleyici biçimde sayılan bu sebepler için önemli
olan, meydana gelen olayın vergi ödevini engelleyebilecek derecede olması
ve mükellefin iradesi dışında meydana gelmesidir. Maddede genel bir tanım
yer almadığı için, mücbir sebebin kapsamı bu maddedeki olay ve durumlar
göz önüne alınarak, öğreti ve içtihatlarda belirlenmeye çalışılmaktadır.
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1.2.1. Vergi Ödevlerinden Herhangi Birinin Yerine Getirilmesine
Engel Olacak Derecede Ağır Kaza, Ağır Hastalık ve
Tutukluluk Hali
VUK’un 13/1’inci maddesinde ağır kaza, ağır hastalık ve tutukluluk
halinin mücbir sebep sayılacağı belirtilmiştir. Buna göre, mükellef veya
vergi sorumlusu kendisine yüklenilen vergisel ödevlerden birini yerine
getirmesine engel olabilecek derecede ağır kaza, hastalık veya tutukluluk
halinde ise mücbir sebep devreye girecek ve bunun sonuçlarından
faydalanabilecektir (Erol, 2012: 202-203).
Kanunda, hastalık ve kaza hali için “vergi ödevlerinden her hangi
birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır olması” ifadesi
kullanılmıştır. Ancak ağır kaza ve ağır hastalık halinin nasıl belirleneceğine
dair bir açıklayamaya yer verilmemiştir. Bu durumların sağlık raporu ile
belgelendirilmesi şarttır. Zaten VUK’un 15/2’inci maddesinde, mücbir
sebepler nedeniyle sürelerin uzaması mücbir sebebin malum olması veya
ilgililer tarafından ispat veya tevsik edilmesi 6 şartına bağlanmıştır. Ancak,
Maliye Bakanlığı’nın 1986/9 sayılı Vergi Usul Kanunu İç Genelgesi’nde
mükelleflerin ibraz etmiş oldukları raporlarda belirtilen hastalığın “ağır
hastalık” olarak değerlendirilebilmesi bazı koşullara bağlanmıştır4. Buna
göre;
- Hastanelerden (özel hastaneler dahil) alınan raporlarda belirtilen
hastalığın vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır
hastalıklardan olup olmadığı hususunun İl Sağlık Müdürlüklerinden veya
raporu tanzim eden Hastane Başhekimliklerinden,
- Hastaneler dışındaki resmi sağlık kuruluşlarınca (Hükümet Tabipliği,
Sağlık ocağı gibi) verilen raporlar hakkında İl Sağlık Müdürlüklerinden, yazı
ile sorulmak suretiyle raporda yer alan hastalığın vergi ödevlerini yerine
getiremeyecek derecede ağır hastalık olup olmadığı hususu açıklığa
kavuşturulacaktır.
Yine aynı İç Genelge’de mücbir sebebin varlığını ispat için ibraz
edilen raporların sadece sayılan bu kuruluşlardan alınması gerektiğinden
özel doktorlardan alınan raporların dikkate alınmayacağı da belirtilmiştir.
Ayrıca, raporda mutlaka vergi yükümlüsünün vergi ödevlerini yerine
getiremeyecek derecede ağır hasta olduğu belirtilmelidir. Maliye Bakanlığı,

4

Maliye Bakanlığı’nın 25.12.1986 tarih ve 1986/9 sayılı Vergi Usul Kanunu İç Genelgesi.
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kendisinden istenen görüşlere verdiği muktezalarda5 uzlaşmaya icabet
etmeyen mükelleflerin özel polikliniklerden aldıkları raporlara ilişkin, özel
polikliniğin özel hastane statüsünde olup olmadığı hususunun İl Sağlık
Müdürlüğü’ne sorulması gerektiğini, özel hastane statüsünde olduğu
yönünde yazı alınması halinde mükellefin rahatsızlığının ağır hastalık
kapsamında değerlendirilerek durumunun mücbir sebep sayılması ve
uzlaşma için yeni gün verilmesi gerektiğini belirtmiştir. Aksi halde
mükellefin durumu mücbir sebep sayılmayacak ve yeni bir uzlaşma günü
tayin edilmeyecektir.
Danıştay da verdiği kararlarda6, hastalığın vergisel ödevlerin yerine
getirilmesini olanaksız kılacak ağırlıkta olması gerektiğini ve bu durumun
doktor raporuyla tevsik ve ispat edilmiş olması şartına bağlamıştır. VUK’un
13. maddesinde tutukluluk hali de mücbir sebep olarak nitelendirilmiştir.
Ancak, yasa koyucu burada mahkumiyet halinden söz etmemiştir. Çünkü
mahkumiyet durumunda kesin ve nihai bir karar söz konusudur. Medeni
Kanun’un 407. maddesinde bir yıl ve daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı
ceza alan her ergin kişinin kısıtlanacağı hüküm altına alınmıştır. Buna göre,
cezayı yerine getirmekle görevli makam, böyle bir hükümlünün cezasını
çekmeye başladığını, kendisine vasi atanmak üzere gereğinin yapılmasını
hemen yetkili vesayet makamına bildirmekle yükümlüdür. Görüldüğü gibi,
bir yıl ve daha uzun süreli mahkumiyetlerde kişi kısıtlanacak ve vesayet
altına alınıp kendisine vasi atanacaktır. VUK’un 8. maddesine göre vasi,
vergi sorumlusu olarak hareket edip vergi dairesine karşı muhatap olacaktır.
Burada mükellefe ait vergisel ödevleri vergi sorumlusu olan vasi yerine
getirecektir. Bir yıla kadar hükümlü bulunanların durumu ise tutukluluk gibi
değerlendirilip mücbir sebep olarak kabul edilmelidir.
Tutukluluk hali Medeni Kanun’da sayılan bir vesayet nedeni olarak
görülmediği için VUK’un bu durumu mücbir sebep olarak sayması
5

6

Maliye Bakanlığı’nın 03.08.2004 tarih, B.07.0.GEL.0.28/2810-13-2 sayılı ve 28.06.2004
tarih, B.07.0.GEL.0.28/2810- 13-949/30311 sayılı Özelgeleri.
“…sürelerin mücbir sebep sayılan durumların varlığı halinde işlememesi de, hak arama
özgürlüğünün niteliği ve önemi itibariyle gereklidir. Hak arama özgürlüğünün kullanılması
bakımından, kişinin iradesi dışında gelişen afet ve felaketler, savaş hali ve benzeri
durumlarla, bu hakkın kullanmasını olanaksız kılan çok ağır hastalık halleri, mücbir sebep
sayılabilecek niteliktedir. Olayda, kararın düzeltilmesi istemine ilişkin dilekçeye ekli
raporun başvuruda bulunma hakkının kullanılmasını olanaksız kılacak ağırlıkta bir hastalık
haline ilişkin olmaması ve esasen, dilekçenin de raporun kapsadığı tarihler içerisinde
verilmiş bulunması karşısında; anılan raporun, kararın düzeltilmesi başvurusu için kanunen
öngörülen süreyi durduracak bir mücbir sebep hali olarak kabulü mümkün görülmemiştir.”
Danıştay 7. Dairesi, 24.03.1999 Tarih E. 1999/653, K. 1999/1305 sayılı karar. Aynı yönde
bkz. Danıştay 7. Dairesi, 23.09.1999 Tarih, E. 1998/993, K. 1999/3059 sayılı karar.

850

KILIÇ - ŞEKERCİ

isabetlidir. Çünkü tutuklu kişi medeni haklarını kullanma ehliyetine sahiptir
ve vekil aracılığıyla haklarını kullanıp ödevlerini icra edebilir (Yücel, 1993a:
68). Gerçek kişiler açısından tutukluluğun mücbir sebep sayılmasında bir
tereddüt yoktur. Ancak tüzel kişiler açısından durum farklıdır. Bilindiği gibi
tüzel kişilik, belli bir amaca ulaşmak için bağımsız bir varlık olarak
örgütlenmiş olup haklara ve borçlara sahip olabilen, hukuk düzenince
tanınmış, kişi veya mal topluluklarıdır. Medeni Kanun’a göre, tüzel kişiler
cins, yaş, hısımlık gibi yaratılış icabı olarak insana özgü niteliklere bağlı
olanlar dışında bütün haklara ve borçlara ehildirler. Tüzel kişiler, kanuna ve
kuruluş belgelerine göre gerekli organlara sahip olmakla, fiil ehliyetini
kazanırlar ve tüzel kişinin iradesi, organları aracılığıyla açıklanır. Bu
noktada, tüzel kişiliğin yönetiminden sorumlu organda görev yapan kimseler
bakımından tüzel kişiliğe ait vergisel ödevlerden dolayı tutukluluk halinin
mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği sorusu akla gelmektedir.
Danıştay bu konuya ilişkin verdiği bir kararda imza yetkisine sahip
müdürlerin tutukluluk halini tüzel kişilik açısından mücbir sebep olarak
kabul etmiştir7. Ancak başka bir olayda “davacının tutuklu olmasının şahsı
için VUK’un 13. maddesine göre mücbir sebep hali olduğu, ödenmek
istenen borcun davacının şahsi borcu olmadığı, şirketin tüzel kişiliğine ait
borç olduğu, davacının tutuklu olmasının asıl borçlu şirket için mücbir sebep
sayılamayacağı” yönünde bir karar vermiştir8.
“Ağır kaza”, “ağır hastalık” ve “tutukluluk” durumları insanlara özgü
durumlar olduğu için tüzel kişiler için bir değerlendirme yaparken tereddüt
doğmaktadır. Esasen, başına bu gibi durumlar gelen kişinin tüzel kişilik
içindeki konumuna bakmak gerekir. Kendi şahsında mücbir sebep
hallerinden biri bulunan kişi, tüzel kişiliğin idaresi için tek yetkili kişi ise
7

8

“213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrasında mücbir sebepler arasında
vergi ödevlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır kaza,
ağır hastalık ve tutukluluğun sayıldığı yine aynı yasanın 15. maddesinde ise 13. maddede
yazılı mücbir sebeplerden herhangi birinin bulunması halinde bu sebep ortadan kalkıncaya
kadar sürelerin işlemeyeceği hükme bağlandığından beyanname verme süresinin imza
yetkisine haiz iki müdürün tutuklanması ile durduğunu ve tutukluluk haline son verilmesi
üzerine işlemeye devam ettiğini, dolayısıyla 6.4.1981 ile 28.10.1981 tarihleri arasındaki
tarihleri sürenin beyanname verme süresini hesaplamada göz önüne alınmaması suretiyle
23.11.1981 gününde verilen beyannamenin süresinde verildiğini kabul etmek
gerekmektedir.” Danıştay 4. Dairesi, 14.10.1983 Tarih, E. 1982/2323, K. 1983/7533 sayılı
karar.
“Davacının tutuklu olmasının şahsı için mücbir sebep hali olduğu, ancak ödenmek istenen
borcun davacının şahsi borcu olmadığı, şirketin tüzel kişiliğine ait borç olduğu, davacının
tutuklu olmasının asıl borçlu şirket için mücbir sebep sayılamayacağı, dolayısıyla dava
konusu işlemde kanuna aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi
yerindedir.” Danıştay 4. Dairesi, 22.06.2004 Tarih, E. 2004/178, K. 2004/1479 sayılı karar.
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mücbir sebebin o tüzel kişilik için de geçerli olması gerekir (Erol, 2012:
206). Ayrıca müştereken imza verilen durumlarda temsilcilerden birisi
bakımından vuku bulan mücbir sebep halinde tüzel kişilik için de mücbir
sebebin bulunduğunun kabulü gerekir. Çünkü, bu durumda diğer temsilci
veya temsilcilerin tek başına yetkileri bulunmamaktadır (Özyer, 2001: 54).
Mücbir sebebe dayanan kişi tek temsilci veya müşterek temsilcilerden biri
değilse söz konusu yükümlülükleri başka bir temsilci yerine
getirebileceğinden bu durum mücbir sebep olarak kabul edilmemelidir.
1.2.2. Vergi Ödevlerinin Yerine Getirilmesine Engel Olacak
Yangın, Yer Sarsıntısı ve Su Basması Gibi Afetler
VUK’un 13. maddesinde afet halleri de mücbir sebep olarak
belirtilmiş ancak afet kavramı tanımlanmamıştır. Afet olarak kabul
edilebilecek durumlara örnekler verilmiştir. Yani maddede sayılan yangın,
yer sarsıntısı ve su basması gibi hallerin dışındaki bazı durumlar da mücbir
sebep olarak kabul edilebilir. Örneğin, toprak kayması veya don olayı da
bazen mücbir sebep sayılabilir. Burada da en önemli kıstas meydana gelen
afetin vergisel ödevlerin yerine getirilmesine engel olabilecek düzeyde
olmasıdır (Nas, 2011: 105). Örneğin, işyerinin sadece bir kısmını etkileyen
ve belgelere zarar vermeyen yangın veya sel olayı beyanname verilmesini
engelleyecek nitelikte olmadığı için mücbir sebep olarak kabul edilemez
(Özyer, 2001: 46). Mücbir sebebe konu olan “afet”, insan etkisiyle de
oluşabilir. Önemli olan, kişinin bu durumu öngöremeyecek ve kendi gücü ve
iradesiyle önleyemeyecek halde olmasıdır (Erol, 2012: 207).
Maliye Bakanlığı 26.01.2006 tarih B.07.GİB.0.28/2810-13-986 sayılı
genel yazısında ülkemiz genelinde yaygın biçimde ortaya çıkan kuş gribi
nedeniyle zarar gören kanatlı hayvan ve yumurta üreticisi olan mükelleflerin
içinde bulundukları durumu VUK 13. madde uyarınca mücbir sebep hali
olarak değerlendirmiştir. Görüldüğü üzere kuş gribi hali ilgili maddede
sayılmamış olmasına rağmen mücbir sebep olarak kabul edilmiştir. Bu
yazıyla Maliye Bakanlığı VUK 15. maddesiyle kendisine verilen, vergi
ödevlerini yerine getiremeyecek olanları tespit edebilme yetkisini de
kullanmıştır. Ayrıca, aynı genel yazıda mücbir sebep halinin başlangıç ve
bitiş tarihleri belirtilerek mücbir sebep nedeniyle işlemeyen süreler tespit
edilmiştir.
Mücbir sebep hallerinde mücbir sebebin başladığı tarih ile sebebin
ortadan kalktığı tarihler arasında vergi kanunlarındaki süreler duracağından
mücbir sebebin başlama ve sona erme tarihlerinin tespiti önem arz eder. Bu
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tespitin yapılabilmesi için mücbir sebebin de ilgili tarafından ispat edilmesi
gerekir. Genel bir hukuk kuralı olarak “herkesin iddiasını ispat etmekle
yükümlü olması”, VUK’un 15/2. maddesinde de yer bulmuştur. Buna göre
ispat yükü, vergi mükellefi veya sorumlusunun üzerindedir (Tuncer, 2001a:
16). Belirli bir bölgeyi etkileyen deprem, sel, yangın gibi genel karakterli
afetlerin başlangıç zamanı herkesçe malumdur. O bölgede yaşayan herkesçe
ve vergi idaresince bilinir. Bu durumun ayrıca ispatına gerek yoktur 9. Zaten
belli bir bölgeyi etkileyen büyük çaptaki afetler için Maliye Bakanlığı genel
tebliğ çıkarıp o bölge için mücbir sebep hali ilan edebilmektedir. Nitekim,
17.08.1999’da Marmara Bölgesi’nde meydana gelen deprem için 277 sıra
numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ’i yayımlanmış; bazı il ve
ilçelerdeki tüm mükellefler ile bazı illerdeki zarar gören mükellefler mücbir
sebep kapsamında değerlendirilmiştir. Görüldüğü gibi böyle bir durumda
zarar görsün görmesin tüm mükellefler mücbir sebep halinden
faydalanabilmektedir. Daha sonra çıkarılan 295 sıra numaralı Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliği ile de mücbir sebep halinin sona erdiği ilan edilmiştir.
Etkisi genel nitelikli olmayıp da sadece bir mükellefin zarar gördüğü
afet durumlarında ise, afet halinin varlığının ve bu durumun vergisel
ödevlerin yerine getirilmesine engel olduğunun resmi mercilerden alınan
belgelerle kanıtlanması gerekir. Örneğin, defter ve belgelerin yangın sonucu
yok olması durumunda bunun yangın raporu ve Türk Ticaret Kanunu gereği
Ticaret Mahkemesi’nden alınan zayi belgesi ile ispat edilmesi şarttır (Yücel,
1993a: 68). Danıştay, 2004 yılında vermiş olduğu bir kararında defter ve
belgelerin çıkan yangın sonucunda zayi olduğuna dair zayi belgesi veya
herhangi bir resmi belge bulunmadığından dolayı mücbir sebebin varlığını
kabul etmemiştir10.

9

“İncelenen olayda da 1997 yılı defter ve belgelerinin 27.6.1998 tarihinde meydana gelen
depremde zayi olduğu ileri sürülerek ibraz edilememesi üzerine kesilen özel usulsüzlük
cezasına karşı açılan dava, konuyla ilgili tespit veya mahkeme kararı bulunmadığı
gerekçesiyle reddedilmiş ise de çok sayıda insanın ölmesine ve yaralanmasına neden olan
deprem de bir çok binanın yıkıldığı ya da oturulamaz hale geldiği, halkın uzun süre
çadırlarda yaşadığı, kişilerin normal zamanlarda yapabildikleri işleri yapamayacak bir
ortamda bulunduklarının dikkate alınması durumunda mücbir sebebin malum olduğunun
ve davacının defter ve belgelerini ibraz etmesi için tanınan sürenin mücbir sebep nedeniyle
işlemediğinin kabulü gerekmektedir…” Danıştay 3. Dairesi, 04.07.2001 Tarih, E.
2000/830, K. 2001/2680 sayılı karar.
10
“Olayda; davacı tarafından, işyerinde çıkan yangında zayi olduğu belirtilerek defter ve
belgeler incelemeye ibraz edilmemesine karşın, bu konuda adli yargı yerinde alınmış bir
zayi belgesi sunulmadığı gibi, itfaiyece olay anında tutulan tutanakta, defter ve belgelerin
yandığına dair herhangi bir saptamanın da yapılmadığı dikkate alındığında, mücbir sebebin
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1.2.3. Kişinin İradesi Dışında Vukua Gelen Mecburi Gaybubetler
Bir başka mücbir sebep hali ise, kişilerin zorunlu olarak bir yerde
bulunamamalarından dolayı vergisel ödevlerini yerine getirememeleridir.
“Gaybubet” Arapça kökenli bir kelime olup “yokluk” anlamına gelmektedir.
Bu mücbir sebep halinde, vergi mükellefi veya sorumlusunun kendi iradesi
dışında, belli bir yerde fiziki olarak bulunamaması söz konusudur. Bu
bulunamama hali çeşitli sebeplerle olabilir. Örneğin, karantina, grev, salgın
hastalık, askerlik, yurtiçine girememe, mahsur kalma gibi nedenlerle vergisel
ödevlerini yerine getiremiyor ise bu durum mücbir sebep teşkil eder (Erol,
2012: 210). Aslında kişilerin askere alınmaları önceden bilinebilecek bir
olay olduğundan yokluğunda vergisel ödevlerini yerine getirebilecek
temsilci veya vekil ataması gerektiği savunulsa bile, vergi idaresi askere
giden bir kişinin uzlaşma görüşmelerine katılamaması durumunu mücbir
sebep olarak kabul etmiştir (Özyer, 2001: 47).
Zorunlu bulunamama halinin de ilgili kişi tarafından ispat ve tevsik
zorunluluğu mevcuttur. Bu gibi hallerde yükümlü kendisine temsilci atarsa
mücbir sebep hali ortadan kalkar. Doğal olarak, temsilcinin atandığı tarihten
itibaren mücbir sebep nedeniyle durmuş olan süreler işlemeye başlar (Öncel,
Kumrulu ve Çağan, 2013: 119).
1.2.4. Sahibinin İradesi Dışındaki Sebepler Dolayısıyla Defter ve
Vesikalarının Elinden Çıkmış Bulunması
Vergi yükümlüsü, vergi kanunları uyarınca tutması gereken defter ve
belgelerin kendi iradesi dışında elinden çıkması sebebiyle yüklendiği
vergisel ödevleri yerine getiremiyorsa mücbir sebep iddiasında bulunabilir.
Defter ve belgelerin sahibinin iradesi dışı elden çıkma hallerine örnek olarak
yangın, sel, hırsızlık, kaybolma, resmi mercilerin el koyması gibi durumlar
verilebilir. Yükümlü tarafından defter ve belgelerin irade dışı elden
çıktığının ispat edilmesi gerektiği Danıştay kararında da vurgulanmıştır11.

11

varlığının kabulüne olanak bulunmamaktadır.” Danıştay 7. Dairesi, 10.06.2004 Tarih, E.
2003/1400, K. 2004/1701 sayılı karar.
“Dava konusu olayda ise bu maddelerin kapsamına giren bir durum olmayıp, yükümlü
tarafından defter ve belgelerin 15.11.2001 tarihinde çalındığı ileri sürülerek incelemeye
ibraz edilmemesi nedeniyle yapılan resen tarhiyat dava konusunu oluşturmakta, davacı
tarafından zayi belgesi sunulamadığı görüldüğünden mücbir sebep halinin varlığı
ispatlanmamış olmakla Vergi Usul Kanununun 13. maddesinin, dolayısıyla 15. maddesinin
de uygulanamayacağı, 5 yıllık tarh zamanaşımı süresi geçtiği anlaşılmaktadır.” Danıştay 9.
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6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 82/7. maddesine göre “Bir
tacirin saklamakla yükümlü olduğu defterler ve belgeler; yangın, su baskını
veya yer sarsıntısı gibi bir afet veya hırsızlık sebebiyle ve kanuni saklama
süresi içinde ziya uğrarsa tacir ziyaı öğrendiği tarihten itibaren onbeş gün
içinde ticari işletmesinin bulunduğu yer yetkili mahkemesinden kendisine bir
belge verilmesini isteyebilir. Bu dava hasımsız açılır. Mahkeme gerekli
gördüğü delillerin toplanmasını da emredebilir.” Bu hükme istinaden aldığı
zayi belgesiyle mücbir sebep durumunu ispatlayabilir (Özyer, 2001: 47).
Ancak Danıştay her durumda zayi belgesini ispat aracı olarak kabul
etmemektedir12. Nitekim; mükelleflerin, defter ve belgelerini herhangi bir
sebeple muhasebecilerinin hakimiyetlerinde bırakmaları mücbir sebep olarak
görülmemektedir13. Ancak, mükellefin defter ve belgeleri yapılan vergi
incelemeleri doğrultusunda vergi inceleme elemanları tarafından veya
yargıya intikal eden herhangi bir dava sebebiyle yargı mercileri tarafından
alınabilmektedir. Bu durumda Danıştay, yükümlü kişinin, bu defter ve
belgeleri geri alamadığının ispatı halinde mücbir sebep halinden
faydalanabileceğini yönünde karar vermiştir14. VUK’un inceleme usulünün

12

13

14

Dairesi, 06.06.2007 Tarih, E. 2007/507, K. 2007/2230 sayılı karar. Aynı yönde bkz.
Danıştay 7. Dairesi, 20.10.2002 Tarih, E. 2000/5641, K. 2002/3341 sayılı karar, Danıştay
7. Dairesi, 14.11.2003 Tarih, E. 2000/8993, K. 2003/4755 sayılı karar.
“Olayda, davacı Şirket yetkilisi tarafından, 1991 yılına ait defter ve belgelerin tamamının
23.9.1993 tarihinde iş yerine giren hırsızlar tarafından çalındığı belirtilerek, bu konuda
Ankara Beşinci Asliye Ticaret Mahkemesinden alınan 10.12.1993 tarihli zayi belgesi ibraz
edilmişse de; … hırsızların davacı Şirketin 1991 yılına ait defter ve belgelerini çaldıkları
yönünde herhangi bir ifade ve beyanda bulunmadıkları; sadece davacı şirket yetkilisinin
ifade ve beyanına dayanılarak söz konusu zayi belgesinin verildiğinin anlaşılması
karşısında, hırsızlık olayının mücbir sebep olarak kabulüne olanak bulunmadığından,
defter ve belgelerini incelemeye ibraz etmemek suretiyle vergi zıyaına sebebiyet veren
davacı Şirket adına kaçakçılık cezası kesilmesi, yasa hükmünün gereğidir.” Danıştay 7.
Dairesi, 07.11.2002 Tarih, E. 2000/5615, K. 2002/3493 sayılı karar. Aynı yönde bkz.
Danıştay Vergi Daireleri Genel Kurulu, 18.2.2005 Tarih, E. 2004/141, K. 2005/4 sayılı
karar (Ayrışık Oy).
“Her ne kadar, davacı Şirket, muhasebeci tarafından alıkonulan defter ve belgelerini icra
yoluyla geri aldığını belirterek buna ilişkin belge sunmuş ise de, mevzuatta, defter ve
belgelerin muhasebeci nezdinde muhafaza edileceğine
ilişkin
zorunluluk
bulunmadığından, bu hususun mücbir sebep olarak kabulüne olanak bulunmamaktadır.”
Danıştay 7. Dairesi, 12.04.2004 Tarih, E. 2001/4013, K. 2004/963 sayılı karar.
“… idarenin söz konusu defter ve belgelerin iade edildiği şeklindeki iddiasını kanıtlayıcı
herhangi bir bilgi ve belgenin bulunmaması, yalnızca inceleme elemanının tek taraflı
beyanının dayanak gösterilmiş olması, diğer bir anlatımla yukarıda anılan yasa hükmü
uyarınca ispat külfeti kendisine düşen idarenin iddiasını hukuken geçerli delillerle
kanıtlayamaması karşısında defter ve belgelerin iade edilmediği, dolayısıyla defter ve
belgelerin yükümlünün kendi iradesi dışında elinden çıkmış bulunduğu hususlarının
kabulü ile olayda mücbir sebep halinin mevcut olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.” Danıştay
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açıklandığı 144. maddesinde ise, defter ve belgelerin inceleme sebebiyle
muhafaza altına alınmış olmasının süresi gelmiş vergi beyannamelerinin
verilmesi ödevini kaldırmayacağı belirtilmiştir. Ayrıca yine aynı maddede
defter ve vesikaların muhafaza altına alındığı tarihten vergi beyannamesinin
verileceği tarihe kadar olan süre bir aydan az ise beyanname verme süresinin
kendiliğinden bir ay uzayacağı ve ek sürenin bu müddetin sonundan
başlayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu ifade nedeniyle, böyle bir durum
vergi idaresince VUK’un 17. maddesinde düzenlenen zor durum müessesesi
kapsamında değerlendirilmektedir (Özyer, 2001: 50).
VUK’un 15. maddesinde belirtilen durumların mücbir sebep kavramı
için sınırlayıcı olarak sayılmadığını belirtmiştik. Bunlara benzer nedenler de
mücbir sebep olarak kabul edilebilir. Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan
bir sirkülerde, Suriye’de meydana gelen olaylar mücbir sebep olarak
değerlendirilmiş ve bu olaylardan etkilenen mükelleflerin durumu mücbir
sebep hali olarak kabul edilmiştir15. Ayrıca, bu olaylardan etkilenen
mükelleflerin, durumlarını ispat veya tevsik eden bilgi ve belgelerle
etkilendikleri süreyi de belirtmek suretiyle bağlı oldukları vergi dairelerine
başvurmaları gerektiği belirtilmiştir. Yine başka bir sirkülerde, VUK’un 13.
maddesinde yer alan “gibi” edatına dayanılarak, elektronik beyanname
kabulü sırasında meydana gelen teknik kesintiler nedeniyle beyanname
verilememesi mücbir sebep olarak değerlendirilmiş ve bu durumun bir gün
sürdüğü belirtilmiştir16.
1.3. Vergi Hukukunda Mücbir Sebebin Geçerlilik Alanı
VUK’un 13. maddesinde vergi ödevlerinin yerine getirilmesini
engelleyen mücbir sebep kavramının geçerlilik alanının belirlenmesi gerekir.
Bu kapsamda, mücbir sebep konu ve süre yönünden ele alınarak
incelenebilir.
1.3.1. Konu Bakımından Geçerlilik Alanı
VUK’da belirtilen mücbir sebepler sadece vergi mükellefleri
tarafından değil vergi sorumlusu ve kanuni temsilciler bakımından da
9. Dairesi, 03.04.2002 Tarih, E. 2001/1632, K. 2002/1179 sayılı karar. Aynı yönde bkz.
Danıştay Vergi Daireleri Genel Kurulu, 13.11.1997 Tarih, E. 1996/105, K. 1997/477 sayılı
karar.
15
Maliye Bakanlığı’nın 08.03.2012 tarih ve VUK-52/2012-2 sayılı Sirküleri.
16
Maliye Bakanlığı’nın 25.12.2007 tarih ve VUK-30/2007-6/ e-Beyanname-8 sayılı Sirküleri.
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geçerlidir. Ancak, vergi yükümlü ve sorumlularının yakın akrabalarına
yönelik mücbir sebepler kanunda belirtildiği şekilde vergisel ödevlerin
yerine getirilmesini engellese bile bu durum vergi yükümlüsü bakımından
mücbir sebep teşkil etmez. Vergi yükümlüsünün genel vekaletnameyle
görevlendirdiği vekillerine yönelik mücbir sebeplerin vergi yükümlüsü
bakımından geçerli olup olmayacağı hususunda farklı görüşler
bulunmaktadır. Bir görüşe göre, iradi temsilciler olan genel vekillere yönelik
mücbir sebeplerin vergi yükümlüleri açısından da geçerli olması gerekir
(Öncel, Kumrulu ve Çağan, 2013: 120; Nas, 2011: 108). Ancak, genel
vekillerin, vergi yükümlülerinin kanunlarla belirlenmiş ödevlerini yerine
getirmekle sorumlu kişilerden olmadığından bahisle onlara yönelik mücbir
sebeplerin, vekili bulundukları vergi yükümlüleri açısından kabul
edilemeyeceği görüşü de hakimdir (Çavuş: 2008: 17).
Konuyla ilgili olarak, Avukatlık Kanunu’nun 42. maddesinde bir
düzenlemeye yer verilmiştir17. Buna göre, vekil geçici bir iş göremezlik
durumunda ise barodan geçici bir avukat görevlendirilmesi istenebilir. Bu
durumda dosyaların devir ve teslimine kadar (en çok 3 ay) süre işlemez.
Görüldüğü gibi burada müvekkilin mağdur olmaması için tanınan bir hak
söz konusudur. Danıştay, bu hakkı kullanmayıp mücbir sebep iddiasında
bulunmayı kabul etmemektedir18.

17

18

Avukatlık Kanunu’nun 42. maddesinde “Bir avukatın ölümü veya meslekten yahut işten
çıkarılması veya işten yasaklanması yahut geçici olarak iş yapamaz duruma gelmesi
hallerinde, baro başkanı, ilgililerin yazılı istemi üzerine veya iş sahiplerinin yazılı
muvafakatini almak şartiyle, işleri geçici olarak takip etmek ve yürütmek için bir avukatı
görevlendirir ve dosyaları kendisine devir ve teslim eder. (Ek cümle : 2/5/2001 - 4667/28
md.) Ayrıca durumu mahkemelere ve gerekli göreceği yerlere bildirir. Bu hükümler
avukatlık ortaklığı hakkında da kıyasen uygulanır. Yukarıki fıkrada yazılı işlere ait kanuni
süreler, dosyaların devir ve teslimine kadar işlemez. Şu kadar ki, bu süre üç ayı
geçemez…” hükmü yer almaktadır.
“Vekalet görevinin yürütülmesi sırasında ve vekilin geçici iş göremezliği halinde kanuni
sürelerin, ilgililerin istemi üzerine baro başkanı tarafından işleri geçici olarak takibetmek
ve yürütmek için görevlendirilen avukata dosyaların devir ve teslimine kadar ve üç ayı
geçmemek üzere işlemeyeceği, Avukatlık Kanununun 42'nci maddesinin birinci ve ikinci
fıkralarında kurala bağlanmıştır. Davacı vekili tarafından bu yol izlenmediği gibi Kuşadası
İkinci Noterliğince 15.9.2005 tarihinde 13752 yevmiye sayısıyla düzenlenen ve onaylı
örneği dosyada bulunan vekaletnamesinden kendisine, münferiden başkalarını tevkil
yetkisi tanınmasına karşın, bu yetki de kullanılmadığından, ileri sürülen iddialar isteme
konu yapılan kararın bozulmasını gerektirecek durumda görülmemiştir.” Danıştay 3.
Dairesi, 02.10.2007 Tarih, E. 2006/4355, K. 2007/2559 sayılı karar. Aynı yönde bkz.
Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, 25.10.1991 Tarih, E. 1991/56, K. 1991/76 sayılı
karar.
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Mücbir sebep halinde bulunan yeminli mali müşavir ve serbest
muhasebeci mali müşavirler açısından durumun nasıl değerlendirileceği
konusunda, ilgili kanunlarda herhangi bir düzenleme mevcut değildir.
Muhasebecilerin, vergi idaresine karşı muhatap kabul edilmediği
gerekçesiyle muhasebecisinin şahsında gerçekleşen mücbir sebeplerin vergi
yükümlüsü açısından süreleri durdurucu etkiye sahip olmadığı kabul
edilmektedir (Öncel, Kumrulu ve Çağan, 2013: 120).
1.3.2. Süreler Bakımından Geçerlilik Alanı
Mücbir sebep kavramı VUK’da düzenlenen süreleri durdurucu etkiye
sahip bir müessesedir. Ancak bu durumun hangi süreler bakımından geçerli
olduğu konusu açıklığa kavuşturulmalıdır.
Vergi icra hukukunu düzenleyen 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da mücbir sebep müessesesine yer
verilmemiştir. Ancak, bu kanunun, sürelerin hesaplanmasında ve tebliğlerin
yapılmasında VUK hükümlerinin uygulanacağının belirtildiği 8. maddesine
dayanılarak mücbir sebebin buradaki süreler açısından da uygulanabileceği
kabul edilmektedir. Buna göre, sadece atıf yapılan VUK’un 18. maddesi
değil 14 ile 18. maddeler arasındaki tüm düzenlemelerin bu kapsamda yer
aldığı benimsenmektedir (Öncel, Kumrulu ve Çağan, 2013: 117; Yerlikaya,
2012: 48). Yine Danıştay, vergi ödemenin de bir ödev olduğu, bu sebeple
VUK’un 13. maddesinde sayılan mücbir sebeplerin amme borcunun
ödenmesi bakımından da geçerli olup süreleri durdurucu etkiye sahip olduğu
görüşünü kabul etmektedir19 (Yücel, 1993b). Ancak, vergi borcunun
ödenmesinin bir vergi ödevi olmadığı gerekçesiyle mücbir sebep nedeniyle
durmayacağı görüşünü savunanlar da mevcuttur. Özyer, mücbir sebebin
beyanname verme sürelerine rastladığı durumlarda ödeme süresinin VUK’un
19

“213 sayılı Vergi Usul Kanununun 13 üncü maddesinde, tutukluluk halinin vergi
ödevlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak mücbir sebeplerden
olduğu, aynı Kanunun 15 inci maddesinde de mücbir sebeplerden herhangi birinin
bulunması halinde bu sebep ortadan kalkıncaya kadar sürelerin işlemeyeceği hükme
bağlanmıştır. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 8'inci
maddesinde hilafına bir hüküm bulunmadıkça bu kanunda yazılı müddetlerin
hesaplanmasında ve tebliğlerin yapılmasında Vergi Usul Kanunun hükümlerinin
uygulanacağı açıklanmıştır. Bu durumda aksine bir hüküm bulunmadığına göre, Vergi
Usul Kanunun 15'inci maddesinde sürelerin işlemesine engellediği kabul edilen mücbir
sebeplerin bulunması halinde Amme Alacaklarını Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunda yer
alan sürelerin de bu sebep ortadan kalkıncaya kadar işlemeyeceğinin kabulü
gerekmektedir.” Danıştay 3. Dairesi, 02.04.1990 Tarih, E. 1989/2535, K. 1990/1153 sayılı
karar.

858

KILIÇ - ŞEKERCİ

111. maddesine göre uzayabileceğini, ancak daha önce tahakkuk etmiş vergi
borçlarının ödenme sürelerinin uzamayacağını savunmaktadır. Ayrıca,
mücbir sebebin sadece tarh zamanaşımını durdurduğunu, tahsil
zamanaşımının ise işlemeye devam ettiğini belirtmektedir (Özyer, 2001: 53).
VUK’da sayılan mücbir sebep hallerinin dava açma sürelerini
etkileyip etkilemeyeceği hususunda görüş birliği yoktur. Vergi yargısının
temel kaynağı olan İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda mücbir sebeple ilgili
bir düzenleme yer almamaktadır. İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 31.
maddesi Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na ehliyet, bilirkişi, keşif, yargılama
giderleri, adli yardım gibi belirli konularda gönderme yapmıştır. Bu
konuların dışında kalan uyuşmazlıklar için VUK’un uygulanacağı
belirtilmektedir. Dava açma sürelerinin belirlendiği İdari Yargılama Usulü
Kanunu’nda mücbir sebeplerin bu süreleri nasıl etkileyeceğine dair bir
hüküm bulunmaması eksiklik olarak kabul edilmelidir. Çünkü özel hukuk
yargılamasını düzenleyen Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 95-101.
maddeler arasında yer alan düzenlemeyle, kişinin kendi kusurundan
kaynaklanmayan sebeplerle süreleri kaçırması durumunda “eski hale
getirme” imkanıyla yapılmayan işlemin daha sonra yapılabilmesi
sağlanmaktadır. Vergi yargılamasını da kapsayan idari yargıda, bu olanağın
tanınmaması devlet ile bireyler arasındaki ilişkinin dengelerini bozarak
bireyler açısından olumsuz bir sonuç doğurmaktadır (Karakoç, 2001a: 46).
Mücbir sebeplerin dava açma sürelerini durdurmaması gerektiği
yönündeki görüşü benimseyenler, VUK’da belirtilen mücbir sebeplerin
sadece vergilemeye ilişkin ödevler açısından geçerli olduğu, vergi davası
açmanın ise vergileme ile ilgili bir ödev olmadığını savunmaktadır (Taş,
1997: 53). Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi İdari Yargılama Usulü
Kanunu’nun, Hukuk Muhakemeleri Kanun’a atıf yapan 31. maddesi
dışındaki konularda, vergi uyuşmazlıklarına VUK hükümlerinin
uygulanacağı belirtilmiştir. Böylece, VUK’un mücbir sebeplere ilişkin
maddelerin vergi yargısını da düzenleyen İdari Yargılama Usulü
Kanunu’nda yer alan süreleri de kapsayacağı benimsenmelidir (Yerlikaya,
2012: 50). Mücbir sebeple ilgili herhangi bir hüküm yer almasa bile, mücbir
sebebin süreleri durdurma veya kesme etkisi hukukun genel ilkelerinden
kabul edilmelidir (Karakoç, 2001a: 47). VUK’da yer alan mücbir sebep
kurumunun kabul edilme amacı, kişilerin önceden öngörüp
önleyemeyecekleri irade dışı olaylar nedeniyle ifa edemedikleri vergisel
ödevlerini daha sonra yerine getirmelerini sağlamaktır. Aynı durumun dava
açarken de gözetilmesi gerekir. Çünkü vergisel ödevlerin yerine getirilmesini
engelleyen mücbir sebep, kişileri aynı şekilde dava açmaktan da alıkoyabilir
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(Yerlikaya, 2012: 50). Danıştay’ın bu konuda farklı kararlara imza atmıştır.
Yüksek Mahkeme, verdiği bir kararında, dava açmanın vergi ödevi
sayılamayacağı ve kişinin kendisini vekil vasıtasıyla da temsil ettirebileceği
gerekçesiyle ağır hastalık halinin dava 15 açma süresini durdurmayacağını
kabul etmiştir20. Oysa ki, hukuk sistemimizde vekille temsil zorunluluğu
bulunmamaktadır. Vekille temsil, kişiye tanınmış seçimlik bir haktır.
Kişileri, (üstelik mücbir sebepler gibi ağır koşullar altındayken) vekille
temsil edilebilirdin gerekçesiyle hak kaybına uğratmak hukuki güvenlik
ilkesiyle bağdaşmaz. Bir diğer kararında ise Danıştay, mücbir sebebin,
ortadan kalktıktan sonra makul süre içinde dava açılabileceğini kabul
etmiştir21.
Mücbir sebeplerin uzlaşma müessesi için geçerli olup olmayacağı
hususunda da tereddütler söz konusudur. Bilindiği gibi uzlaşma talep etmek
mükellefler için bir haktır. Bu hakkın kullanılmasının mücbir sebep
nedeniyle engellenmesi durumunda sürenin durup durmayacağı sorusunun
cevabı Danıştay kararlarında tutarlı değildir (Yıldırım ve Kolotoğlu, 2001:
20

“213 sayılı Vergi Usul Kanununun mücbir sebepler başlığı altında yer alan 13. maddesinin
1. fıkrasında, vergi ödevlerinden birinin yerine getirilmesine engel olabilecek derecede
ağır kaza ve ağır hastalık hallerinin mücbir sebep olarak kabulünün gerektiği belirtilmiş
olup, anılan Yasanın 13. maddesinde sayılan mücbir sebepler vergi ödevlerinin yerine
getirilmesine ilişkin süreleri keseceğinden, vergi ve ceza muhataplarının adlarına tarh
olunan vergi ve kesilen cezalara karşı açacakları dava; dava açma sürelerini kesmeyip,
dava açma mükellefin ödevlerinden sayılamayacağından ve 2577 sayılı İdari Yargılama
Usulü Kanunu ile bu Kanunun 31.maddesiyle yollamada bulunulan Hukuk Usulü
Muhakemeleri Kanununun, İdari Yargılama Usulünde tatbik edilmesi gereken maddeleri
arasında, dava açma süresinin hastalık veya sair mücbir sebepler halinde duracağına dair
bir hüküm de yer almadığından ileri sürülen iddiada isabet bulunmamaktadır. Kaldı ki,
rahatsızlığı nedeniyle davasını bizzat açamayan davacının davasını her zaman için tayin
edeceği bir vekil vasıtasıyla süresinde açması da mümkündür.” Danıştay 9. Dairesi,
20.05.2008 Tarih, E. 2007/906, K. 2008/2530 sayılı karar. Aynı yönde bkz. Danıştay Vergi
Dava Daireleri Kurulu, 17.11.2000 Tarih, E. 2000/316, K. 2000/371 sayılı karar; Danıştay
11. Dairesi, 01.07.1999 Tarih, E. 1998/4152, K. 1999/2772 sayılı karar.
21
“Davacının ikamet etmekte bulunduğu ...'da 1.10.1995 günü saat 17.57 de Richter ölçeğine
göre, 5.9 şiddetinde bir deprem olduğu, sarsıntıların bu tarihten 15 gün kadar önce başlayıp
depremden sonra da bir süre devam ettiği bilinmektedir. Depremin ölüm ve yaralanmalara
neden olduğu çok sayıda binanın yıkıldığı, kalanının da oturulamaz hale geldiği, halkın
uzun süre çadırlarda yaşamak zorunda kaldığı, basında yer alan haberlerden görülmektedir.
Depremden sonra yörede yaşayanların tamamına yakınının can derdine düştüğü ve yaşam
savaşı verdikleri, kişilerin normal zamanlarda yapabildikleri işlerin hiçbirini yapamayacak
bir ortamda bulundukları anlaşılmaktadır. Bu şartlar altında, normal süresinden 7 gün
sonra açılan davanın, mücbir sebebin ortadan kalkmasından sonra makul sürede yargı
yerine başvurulduğu göz önünde tutularak, esası incelenerek sonuçlandırılmak yerine
süreaşımı noktasından reddedilmesinde isabet görülmemiştir.” Danıştay 4. Dairesi,
20.06.1996 Tarih, E. 1995/6183, K. 1996/2698 sayılı karar.
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157). Danıştay verdiği bir kararda uzlaşma müessesesinin mükellefe
tanınmış bir hak niteliğinde bulunduğu sebebiyle başvuru süresinin
durmayacağına karar vermiştir22. Bir başka kararda ise ağır hastalık halini
mücbir sebep olarak kabul etmeyerek uzlaşma talebini reddeden idarenin
işleminin iptal edilmesine hükmetmiştir23. Zaten, Tarhiyat Öncesi Uzlaşma
Yönetmeliği’nin 14. maddesinde, belirlenen uzlaşma günü bildirildikten
sonra mükellefin herhangi bir mücbir sebeple toplantıya katılamayacak
olması durumunda uzlaşma görüşmelerinin ertelenebileceği ifade
edilmektedir.
Hukuk devletlerinde kişilerin, iradesi dışı gerçekleşen ve
önleyemeyeceği nedenlerden dolayı haklarının kullanmalarının engellenmesi
hak arama özgürlüğünün kısıtlanmasına ve vatandaşların devlete duyduğu
güvenin sarsılmasına neden olur. VUK’da yer alan mücbir sebep hükümleri
vergisel ödevler bakımından olduğu gibi şartları oluştuğu takdirde yükümlü
hakları bakımından da geçerli olmalıdır. Gerek dava açma gerekse uzlaşma
talep hakkı bu çerçevede değerlendirilmelidir.

22

23

“213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 13. ve 15. maddesinde öngörülen mücbir sebep
hallerinin, Vergi Usul Kanunu'nun <Mükellefin Ödevleri> başlıklı ikinci kitabında sayılan
vergi ödevlerinin yerine getirilmesi ile ilgili olduğu, oysa aynı Kanun'a 205 sayılı Kanun'la
ayrı bir bölüm olarak eklenen uzlaşma müessesesinin mükelleflerle idarenin ihtilaf
yaratmaksızın anlaşmalarına olanak tanıyan bir müessese olup, bu haliyle vergi veya ceza
muhatabına tanınan bir hak niteliği taşıdığı ve bir vergi ödevinin yerine getirilip
getirilmemesi ile ilgisinin bulunmadığı, bu sebeple uzlaşma ile ilgili sürelerde Vergi Usul
Kanunu'nun 13. maddesi hükmünün dikkate alınmasının mümkün olmadığı…” Danıştay 4.
Dairesi, 30.04.1992 Tarih, E. 1992/1544, K. 1992/1722 sayılı karar. Aynı yönde bkz.
Danıştay 9. Dairesi, 02.10.2002 Tarih, E. 2000/1835, K. 2002/2812 sayılı karar.
“Dava, ihtilaflı yıl için re'sen takdir yoluyla yapılan cezalı tarhiyat hakkında davacının
uzlaşma talebini içeren dilekçeye eklediği hastane raporları ile olayda mücbir sebep olduğu
yolundaki başvurusunun uzlaşma komisyonu başkanlığınca hastane dışındaki gün tespitine
göre bu talebi süre yönünden uygun görülmeyerek kabul edilmemesi üzerine Maliye ve
Gümrük Bakanlığına yaptığı başvurunun reddine dair işlemin iptali istemiyle açıldığı
anlaşılmaktadır. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 13 üncü maddesinin 1 inci bendinde,
vergi ödevlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır
hastalığın mücbir sebep sayılacağı, 15 inci maddesinde ise, 13 üncü maddede yazılı mücbir
sebeplerden herhangi birinin bulunması halinde bu sebep ortadan kalkıncaya kadar
sürelerin işlemeyeceği belirtilmiştir. Olayda, davacının raporlarla saptanan hastalığının
niteliği üzerinde durulmayarak talebi süre yönünden kabul edilmemiştir. Oysa davacının
hastalığı hastane dışında geçen sürelerde de ağır hasta vasfında olduğu ve vergi ödevlerini
yerine getiremeyecek halde olup hastaneye sık sık girip çıkması hastalığın ağır hastalık
vasfında olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır.” Danıştay 4. Dairesi, 18.10.1990 Tarih, E.
1988/907, K. 1990/2814 sayılı karar.
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1.4. Vergi Hukukunda Mücbir Sebebin Sonuçları
VUK’un 13. maddesinde düzenlenen mücbir sebep halleri vergi
hukuku açısından önemli sonuçlar doğurmaktadır. Bunlardan ilki süreleri
durdurması, diğeri ise vergi cezası kesilmesini önlemesidir.
1.4.1. Süreleri Durdurması
Tüm hukuk dallarında olduğu gibi vergi hukukunda da verimlilik ve
sürat açısından hem vergilendirme işlemleri hem de vergi uyuşmazlıkları
konusunda vergi idaresi, vergi yükümlüsü ve yargı organlarının uyması
gereken bir takım süreler mevcuttur (Karakoç, 2001b: 83). Ancak yasalarda
belirtilen bazı sebeplerle bu süreler kesilebilir veya durabilir. VUK’un 15.
maddesinde, 13. maddede yazılı mücbir sebeplerden birinin gerçekleşmesi
durumunda, sebep ortadan kalkıncaya kadar sürelerin işlemeyeceği, tarh
zamanaşımı süresinin işlemeyen bu süreler kadar uzayacağı belirtilmektedir.
Mücbir sebepler sürelerin işlemesini kesmeyip durduğu için, mücbir sebebin
gerçekleşmesinden önce işleyen süreler bu hal ortadan kalktıktan sonra
devam eden süreye eklenir (Nas, 2011: 108). Yani mücbir sebeple durmuş
olan süreler, sebebin ortadan kalkmasıyla durma süresi kadar uzar. Bu süre
zarfında yapılan işlemler ve yerine getirilen ödevler zamanında yapılmış gibi
geçerli olur.
Mücbir sebep halinin devamı boyunca süreler duracağından, bu süre
zarfında vergi aslına gecikme zammı da uygulanmaması gerekir. Nitekim
Danıştay, mücbir sebep halinde vadenin uzayacağı gerekçesiyle yeni vade
oluşmadan ödenen vergi asılları için gecikme zammı uygulanmasını hukuka
aykırı bulmuştur24. Ayrıca, gecikme zammı için kabul gören bu uygulama
gecikme faizi için de geçerli olmalıdır.

24

“Uyuşmazlık konusu davada, davacının gecikme zammı istenen süre içinde cezaevinde
bulunduğu, Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevi Müdürlüğü yazısından anlaşılmıştır. Gecikme
zammı kamu alacağının ödeme süresi içinde ödenmeyen kısmına vade gününü izleyen
günden itibaren uygulanacağına göre, vade gününde mücbir sebeplerden birisinin
bulunması durumunda vadenin bu sebep ortadan kalkıncaya kadar uzayacağı kabul
edilmelidir. Mücbir sebep nedeniyle yeni vade oluşmadan vergi asıllarının ödendiği
anlaşıldığından hesaplanan gecikme zammında yasaya uyarlık görülmemiştir.” Danıştay 3.
Dairesi, 02.04.1990 Tarih, E. 1989/2535, K. 1990/1153 sayılı karar.
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1.4.2. Vergi Cezası Kesilmemesi

VUK’un 373. maddesi, bu kanunda sayılan mücbir sebeplerden birinin
varlığı malum veya tevsik ve ispat olduğunda buna ilişkin vergi cezası
kesilmeyeceğini hükmetmiştir. Bu düzenlemeyle mücbir sebep halinin, ceza
uygulanmasının istisnası olduğu kabul edilmiştir (Özel, 2003: 12). Cezai
sorumluluk için aranan şartlardan biri de kusurdur. Fakat mücbir sebep
kusursuzluk nedeni olarak kabul edilmekte, dolayısıyla bu durumda ceza söz
konusu olmamaktadır. Mücbir sebebin cezasızlık sebebini doğurabilmesi
için, mücbir sebebin vukua geldiğinin malum olması veya tevsik ve ispat
olunması gerekir. Mücbir sebebin malum olması başkaca ispata gerek
olmadan herkesçe biliniyor olması anlamına gelir. Zaten böyle nedenlerle
Maliye Bakanlığı, mahal ve afete maruz kalanlar itibariyle mücbir sebep hali
ilan etmeye yetkilidir. Diğer mücbir sebep hallerinin ise vergi yükümlüsü
tarafından hukuki kanıtlarla ispatlaması gerekir (Erol, 2012: 219).
İspatlandığı takdirde vergi cezası kesilmez, kesildiyse terkini gerekir25.
Tevsik ve ispat için; hastane raporu, mahkeme kararları, kamu kuruluşlarınca
düzenlenen raporlar ve tutanaklar kullanılabilir. Aksi halde, iddia edilen
mücbir sebebin ispatlanamadığından dolayı vergi cezası kaçınılmaz olur26.
Mücbir sebep nedeniyle vergi cezasından kurtulabilmek için mücbir
sebep ile o cezayı gerektiren fiil arasında illiyet bağının bulunması gerekir.
Böyle bir ilişki kurulamadıkça mücbir sebebin ceza kesilmesini önlemesi
mümkün olmaz27.

25

“Dava dosyasının incelenmesinden, davacının 2003 ve 2004 yıllarına ilişkin defter ve
belgelerinin aracından çalındığını ileri sürerek başvurduğu Kadıköy 4. Asliye Hukuk
Mahkemesi'nce söz konusu defter ve belgelerin zayi olduğunun davacı tarafından
kanıtlandığı gerekçesiyle zayi belgesi verilmesine karar verildiği anlaşılmıştır. Bu
durumda, yukarıda anılan 213 sayılı Yasanın 373. maddesi hükmü uyarınca, davacının
defter ve belgelerini mücbir sebep nedeniyle ibraz edemediğinin kabulü gerektiği
sonucuna varıldığından, kesilen vergi ziyaı cezası ile özel usulsüzlük cezasının terkini icap
etmektedir.” Danıştay 9. Dairesi, 07.11.2012 Tarih, E. 2009/7114, K. 2012/6565 sayılı
karar.
26
“…beyannamelerin geç verilmesine neden olan durumun, mahkeme kararı veya yetkili
kamu kuruluşlarınca düzenlenen belge ile tevsik veya ispat olunmaması nedeniyle, olayın
mücbir sebep kapsamında değerlendirilmesi mümkün görülmemiştir.” Danıştay 7. Dairesi,
15.06.1999 Tarih, E. 1998/3860, K. 1999/2618 sayılı karar.
27
“…belirlenen tarh matrahı ile is yerinde 28.9.2000 tarihinde çıkan yangın arasında herhangi
bir nedensellik ilişkisi bulunmadığından, kanıtlayamadığı giderleri nedeniyle bir kısım
hasılatını kayıt ve beyan dışı bıraktığı saptanan davacının bu eylemiyle yol açtığı vergi
kaybından dolayı kesilen vergi ziyaı cezasının Vergi Usul Kanununun 373'üncü maddesi
uyarınca kaldırılması hukuka uygun görülmemiştir.” Danıştay 3. Dairesi, 01.05.2007
Tarih, E. 2006/3541, K. 2007/1377 sayılı karar.
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Vergisel yükümlülüğün yerine getirilmemiş olmasından dolayı kesilen
cezanın mücbir sebep halinden önce kesilmiş bir vergi cezası olması gerekir.
Aksi halde vergi cezası ortadan kalkmaz28.
2. Vergi Hukukunda Zor Durum ve Sonuçları
Mücbir sebep gibi zor durum da vergi hukukunda süreler bakımından
oldukça önemli olan bir uygulamadır. Zor durumda bulunan mükelleflerin
durumlarını daha da ağırlaştırmak hukukun genel ilkeleriyle bağdaşmaz. Bu
sebeple vergilemede uygunluk ilkesinin de gereği olarak zor durum
hallerinde mükelleflere bir takım kolaylıklar sağlanmalıdır.
2.1. Zor Durum Halinin Uygulama ve Esasları
VUK’un 17. maddesinde “mühlet verme” başlığı altında zor durumda
bulunmaları nedeniyle vergisel işlemlerle ilgili ödevlerini yerine
getiremeyecek olanlara Maliye Bakanlığı tarafından süre verilebileceği
hüküm altına alınmıştır. Ancak zor durumun tanımına yer verilmediği gibi
mücbir sebep durumuna benzer herhangi örnekleyici sayıma da
gidilmemiştir. Mücbir sebep daha detaylı bir düzenlemeyle ele alınırken zor
durum halinden sadece lafzi olarak bahsedilmiştir (Atay, 2004: 122). Bu
durumda, mücbir sebep sayılmamakla birlikte vergisel yükümlülüklerin
yerine
getirilmesini
engelleyen
nedenler
zor
durum
olarak
değerlendirilebilir. Burada daha çok kişisel nedenler öne çıkmaktadır.
Örneğin yakın akrabaların ağır hastalıkları veya ölümleri mücbir sebep
olarak kabul edilmezken zor durum kapsamında değerlendirilebilir (Öncel,
Kumrulu ve Çağan, 2013: 121). Veraset ve intikal vergisi vermesi gereken
bir mükellefe miras kalan malların çok sayıda ve dağınık olması halinin de
zor durum olarak kabul edilebileceği savunulmaktadır (Bilici, 2008: 82).
Kurumların birleşme ve devir durumunda devir bilançosunun zamanında
verilememesi, tabii afetlerin ortadan kalkmasından sonra beyanname
28

“…yangın olayı yükümlünün beyannamesini verdikten sonra meydana gelmiş olduğundan
vergi ziyaının yangın tarihinden çok önce vukua gelmiş olduğunun kabulü gerekmektedir.
Hal böyle olunca, işyerinde çıkan yangının beyanname verme süresinden sonra meydana
geldiği ve beyanının üstünde bir gelir elde ettiği sabit bulunan davacı adına vergi ziyaına
sebebiyet verildiği nedeniyle kesilen kaçakçılık cezasını yukarıda açıklanan gerekçeyle
terkin eden mahkeme kararında; varlığı kabul edilen mücbir sebebin beyan döneminden ve
dolayısıyla vergi ziyaı olayından sonra meydana geldiği hususunun çekişmesiz bulunması
karşısında isabet bulunmamaktadır.” Danıştay 3. Dairesi, 19.01.1994 Tarih, E. 1992/2456,
K. 1994/58 sayılı karar.
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hazırlamalarının zorluğu, terekenin tam olarak tespit edilememesi, veraset
ilamının çıkarılmamış olması, mirasçıların birbirlerinden tereke saklama
ihtimallerinin bulunması gibi haller Bakanlığın teamül haline gelmiş zor
durum uygulamaları arasında yer almaktadır (Özyer, 2001: 58-59).
Maliye Bakanlığı’nın 263 No’lu Vergi Usul Kanunu Genel
Tebliği’nde banka ve diğer finans kurumlarından elde edilen menkul
sermaye iratlarının belgelendirilmesindeki güçlükler zor durum olarak kabul
edilmiş ve bu konudaki başvuruları değerlendirip ek süre vermek üzere
defterdarlıklar yetkili kılınmıştır. Bu tebliğin yayınlanmasında, mükelleflerin
banka ve benzeri finans kurumlarından elde ettikleri sermaye iratlarının
doğru olarak beyan edilmesine imkan sağlayacak bilgi ve belgeleri söz
konusu kurumlardaki yığılmalar nedeniyle temin edememeleri gerekçesiyle
bu gelirlere ilişkin beyanname verme süresinin uzatılmasını talep etmeleri
etkili olmuştur29.
Maliye Bakanlığı çıkardığı bir sirküler ile gelir vergisi beyan
dönemine rastlayan KDV beyannamelerinin verilme süresini VUK’un 17.
maddesine dayanarak tüm mükellefler için uzatmıştır30. Bakanlık çıkardığı
bir başka sirkülerle ise ülke genelinde yaşanan olumsuz iklim koşulları
nedeniyle, geliri sadece basit usulde tespit olunan ticari kazançlardan ibaret
olan gelir vergisi mükelleflerinin gelir vergisi beyanname verme süresini
uzatmıştır31. Her ne kadar bu durum Bakanlık tarafından zor durum
kapsamında değerlendirilmiş olsa da, olumsuz iklim koşullarını mücbir
sebep hali olarak değerlendirmek de mümkündür.
Maliye Bakanlığı kendisinden istenen bir görüş üzerine verdiği
muktezada, anonim şirketin limited şirkete dönüştürülmesi hususunda
kurumlar vergisinin ibrazı için istenen 15 günlük ek süreyi, kıst döneme
ilişkin beyanname verme süresinin uzatılmasının mümkün olmadığı
gerekçesiyle kabul etmemiştir32.
VUK’un zor durumu düzenleyen 17. maddesinde, zor durum
sebebiyle ek süre verilebilmesi için bazı şartlar belirtilmiştir. Buna göre:
- Süre isteyen, sürenin bitmesinden evvel yazı ile istemde
bulunmalıdır.
29

Maliye Bakanlığı’nın 263 No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Resmi Gazete sayısı:
23299, Resmi Gazete tarihi: 27.12.1998).
30
Maliye Bakanlığı’nın 13.03.2007 tarih, KDV-46/2007-2 sayılı Sirküleri.
31
Maliye Bakanlığı’nın 15.02.2006 tarih, GVK-47/2006-4/Basit Usule Tabi Mükelleflerin
Yıllık Beyannamesi-8 sayılı Sirküleri.
32
Maliye Bakanlığı’nın 09.06.1997 tarih, B.07.0.GEL.0.49/924-25/23829 sayılı Özelgesi.
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- İstemde gösterilen mazeret, mühlet verecek makam tarafından kabul
edilmelidir.
- Sürenin verilmesi halinde verginin alınması tehlikeye düşmemelidir.
Maliye Bakanlığı tarafından süre verilebilmesi için bu üç şartın bir
arada bulunması gerekir. Her bir yükümlü ek süre talebinde bulunurken
istemlerini ayrı ayrı ve yazılı şekilde beyan etmelidir. Ancak yine aynı
maddede 2004 yılında yapılan değişikliğe göre, Maliye Bakanlığı’nın süre
verme yetkisini; belli bölgeler, iller, ilçeler, veya sektörler ile iş kolları ya da
mükellef grupları açısından yazılı talep bulunmaksızın da kullanabileceği
hükme bağlanmıştır. Böylece genel nitelikli olaylarda, zor durumda bulunan
vergi mükellefi veya sorumlularınca yapılan süre taleplerinin ayrı ayrı
incelenip sonuçlandırılmasının zaman ve iş gücü kaybına neden olması
önlenmiş olmaktadır (Güran, 2005: 105).
Maliye Bakanlığı süre verme yetkisini kısmen veya tamamen taşra
teşkilatına devredebilir. Süre talebinde bulunanların, taleplerinin idari
makamlarca kabul edilebilir bulunması gerekir. Zor durum halinin açık bir
tanımının verilmemiş olmasına bağlı olarak idareye geniş bir takdir hakkı
verilmiş bulunmaktadır. Mücbir sebep durumunda herhangi bir talep
olmadan süre kendiliğinden uzarken, zor durum halinde idareye başvuru
şartı ve idare tarafından kabulü aranmaktadır (Karakoç, 2010: 353). Yani
mücbir sebep vuku bulduktan sonra süreleri etkilemesi bakımından idarenin
takdir yetkisi bulunmazken, zor durum halinde idarenin hem sebep hem de
süre açısından takdir hakkı vardır. Ayrıca mücbir sebepte olduğunun aksine
burada bir süre sınırlaması da getirilmiş kanuni sürenin bir katını aşmayan
bir süre verilebileceği öngörülmüştür (Kızılot, Taş, Şenyüz ve Dönmez,
2007: 181). Vergi idaresinin zor durum halinde takdir yetkisi istisnai bir
durumdur. Çünkü vergi hukukunda vergi idaresine bu yetki sadece
kanunlarla verilebilir. Zor durum halindeki takdir hakkı da bu bağlı
yetkilerden biridir (Nas, 2010: 217).
Zor durum sebebiyle ek süre verilmesinin diğer bir şartı da, verilecek
sürenin vergi tahsilatını tehlikeye düşürmemesi gerektiğidir. Buna göre,
verilecek ek süre zarfında yükümlünün malvarlığını kaçıracağı, iflas edeceği
veya yurtdışına kaçacağına dair ciddi deliller bulunuyorsa idare bu talebi
vergi alacağının tehlikeye gireceği gerekçesiyle reddedebilir. Ancak
uygulamada idare bu konuda bir araştırma yapmamakta ve herhangi bir
teminat da talep etmemektedir (Özyer, 2001: 58).
Zor durum sebebiyle süre talep etmek idarenin takdirinde olduğu için
mükellef tarafından riskli görülmektedir. Çünkü eğer idare talebi kabul
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etmeyip süre tanımazsa mükellef, ödevlerini yerine getiremeyecek ve cezaya
maruz kalacaktır. Bu sebeple uygulamada genelde zor durum hallerinde
mükellefler, bir miktar usulsüzlük cezası ve pişmanlık zammını göze alarak
pişmanlık ve ıslah müessesine başvurmakta ve geciken vergi ödevlerini
yerine getirmektedir (Tuncer, 2001b: 15). Bu sebeple, zor durum sebebi ile
süre tanınması uygulamada ve yargı kararlarında çok sık
rastlanılmamaktadır.
2.2. Zor Durum Halinin Sonuçları
VUK’un 17. maddesine göre zor durum halinin doğurduğu tek sonuç,
ek süre verilebilmesidir. Verilecek bu süre en çok kanuni sürenin bir katı
olabilir. Eğer kanuni süre bir aydan az ise verilecek süre bir ayı geçemez.
Kanunda belirtilen bu sınırlar çerçevesinde ne kadar süre verileceği idarenin
takdirindedir. Görüldüğü üzere, yetkili makam tarafından verilecek süre
sadece kanuni sürelere ilişkindir. İdari sürelerin uzatılması söz konusu
değildir.
Zor durum sebebiyle ek süre verilebilecek süreler, vergi ödevlerine
ilişkin kanuni sürelerdir. Ödeme sürelerinin zor durum halinde uzatılıp
uzatılamayacağı hususunda farklı görüşler söz konusudur. Bir görüşe göre,
ödeme sürelerinin 6183 sayılı Kanun’un 48. maddesinde gereken şartların
sağlanarak ertelenebilmesinin yanı sıra yine aynı Kanun’un 8. maddesinde
VUK’a sürelerle ilgili yapılan atıfa istinaden ödeme süresinin VUK’un 17.
maddesi gereğince uzayabileceği kabul edilmektedir (Güran, 2005: 107;
Çelik, 2000). Karşı görüşe göre ise, ödeme sürelerinin uzatılması 6183 sayılı
Kanun’da çok zor durum şartına bağlandığından dolayı zor durum sebebiyle
uzatılabilecek sürelerin kapsamında değildir (Atay, 2004: 126).
6183 sayılı Kanun’un 48. maddesinde yer alan hükme göre, “amme
borcunun vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş
malların paraya çevrilmesi amme borçlusunu çok zor duruma düşürecekse,
borçlu tarafından yazı ile istenmiş ve teminat gösterilmiş olmak şartıyla,
alacaklı amme idaresince veya yetkili kılacağı makamlarca; vergi, resim,
harç, ceza tahkik takiplerine ait mahkeme masrafı, vergi cezası, para cezası
ve gecikme zammı alacakları iki yılı, bu alacakları dışında kalan amme
alacakları ise beş yılı geçmemek üzere ve faiz alınarak tecil olunabilir.”
Görüldüğü gibi burada ödeme süresinin çok zor durum şartına bağlı olarak
ve teminat karşılığında uzatılması öngörülmüştür. Ancak buradaki çok zor
durum, borcun vadesinde ödenmesi veya haczedilmiş malların paraya
çevrilmesi durumunda borçlunun içine düşebileceği geleceğe yönelik mali
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bir zorluktur. Oysa VUK’ta yer alan düzenlemede yükümlünün mevcut
olarak içinde bulunduğu bir zor durumdan bahsedilmektedir. Bunun illa mali
karakterli olmasına da gerek yoktur. Bu sebeple 6183 sayılı Kanundaki
düzenlemenin VUK’ta yer alan zor durum halinden ayrı düşünülmesi ve
değerlendirilmesi gerekir. Zaten 6183 sayılı Kanun’un 8. maddesinde
sürelerle ilgili VUK’a atıf yapılmıştır. Dolayısıyla, VUK’un 17. maddesinde
yer alan zor durum halinin, ödeme süreleri için uygulanması gerekir.
Vergilendirme ilişkisi devlet ve vatandaşı mali sebeplerle karşı karşıya
getirdiği için doğası gereği gergin bir ilişkidir. Zor durum müessesesi,
mükellef ve idare arasındaki ilişkilerin olumlu yönde gelişmesini sağlar.
İdarenin zor durumda bulunan vergi borçlusuna belli bir süre daha tanıması
mükellefe destek olduğunu gösterir ve böylece devlet, sosyal işlevini de icra
etmiş olur (Kıldiş, 2006: 96). Zorunlu mali bir yük olan verginin zor
durumda bulunanlara da tavizsiz bir şekilde uygulanması vergi bilinci ve
ahlakını da zedeleyerek mükelleflerin devlete karşı bakış açılarını olumsuz
yönde etkiler. Bu müessesenin amacına ulaşabilmesi için, değerlendirme ve
süre 22 verme yetkisine sahip olan makamların da titiz, objektif ve faydacı
davranmaları gerekir (Akdoğan, 2008: 52; Çelik, 2000).
Sonuç
Vergilemede temel amaç, mükellefin vergi borcunun tam olarak tespit
edilebilmesi ve zamanında tahsil edilmesidir. Bunun sağlanabilmesi için de
uyulması gereken bir takım süreler ve ödevler söz konusudur. Vergi
mükellef ve sorumluları bu ödevleri yerine getirirken ellerinde olmayan
durumlarla karşılaşabilir veya çeşitli nedenlerle zor durumda kalabilirler. Bu
durumda bulunan mükellef ve sorumlulara kolaylık sağlamak için ise bazı
düzenlemeler yapılmıştır. Mücbir sebep ve zor durum hali bu amaca hizmet
eden uygulamalardır.
Her hukuk dalı, mücbir sebep niteliğindeki olaylara farklı sonuçlar
bağlamaktadır. Vergi hukukunda ise, mücbir sebep VUK’ da düzenlenen ve
vergisel ödevlere ilişkin süreleri durduran bir kavramdır. Mücbir sebeple
duran süreler, sebebin ortadan kalkmasıyla kaldığı yerden işlemeye devam
edecektir. Mücbir sebepler sadece vergi mükellefleri tarafından değil vergi
sorumlusu ve kanuni temsilciler bakımından da geçerlidir. VUK’da
düzenlenen mücbir sebebin hangi süreler bakımından uygulama alanı
bulacağı konusunda gerek öğretide gerekse içtihatlarda farklı görüşler
mevcuttur. 6183 sayılı Kanun’da mücbir sebep müessesesine yer
verilmemesine rağmen, sürelerin hesaplanmasında ve tebliğlerin
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yapılmasında VUK hükümlerinin uygulanacağının belirtildiği 8. maddesine
dayanılarak
mücbir
sebebin
buradaki
süreler
açısından
da
uygulanabileceğinin kabul edilmesi gerekir. İdari Yargılama Usulü
Kanunu’nda da mücbir sebeple ilgili bir düzenleme yer almamaktadır. Bu
Kanun’un 31. maddesinde Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na atıf yapılan
ehliyet, bilirkişi, keşif, yargılama giderleri, adli yardım gibi belirli konular
dışında kalan uyuşmazlıklar için VUK’un uygulanacağı belirtilmektedir. Bu
nedenle, mücbir sebep dava açma süreleri bakımından da geçerli olmalıdır,
zaten aksini düşünmek hak arama özgürlüğünü de zedeleyecektir. Vergisel
ödevlerin yerine getirilmesini engelleyen mücbir sebepler mükellefleri
haklarını kullanmaktan da alıkoyabilir. Uzlaşma talep etme hakkının
kullanımı için verilen sürelerin de mücbir sebep nedeniyle durması
gerekmektedir. Mücbir sebep kusursuzluk nedeni olarak kabul edildiği için
mücbir sebep nedeniyle yerine getirilemeyen veya geciken ödevler için ceza
verilmez. VUK’un 373. maddesi, bu kanunda sayılan mücbir sebeplerden
birinin varlığı malum veya tevsik ve ispat olduğunda buna ilişkin vergi
cezası kesilmeyeceğini hükmetmiştir.
Vergi Hukukunda süreleri etkileyen bir diğer müessese ise zor
durumdur. VUK’un 17. maddesinde yer alan düzenlemeye göre zor durumda
bulunmaları nedeniyle vergisel işlemlerle ilgili ödevlerini yerine
getiremeyecek olanlara Maliye Bakanlığı tarafından süre verilebilecektir.
Vergi 23 hukuku bakımından zor durum, vergi ödevlerinin yerine
getirilmesini engelleyen sebeplerdir. Mücbir sebepten farkı ise zor
durumların dışsal faktörlerden çok kişisel nedenlere dayanmasıdır. Yasal
düzenlemede açık bir tanıma ve örneklemeye yer verilmediği için olayların
zor durum olarak nitelendirilmesi idarenin takdirindedir. Zor durum
sebebiyle süre isteyen kişi, sürenin bitmesinden evvel yazı ile istemde
bulunmalıdır. Ayrıca, idarenin bu mazereti kabul etmesi için verginin
alınmasının tehlikeye girmemesi gerekir. Zor durum sebebiyle ek süre talep
edilebilecek süreler kanuni sürelerdir. Verilecek süre en çok kanuni sürenin
bir katı olabilir. Eğer kanuni süre bir aydan az ise verilecek süre bir ayı
geçemeyecektir. Kanunda belirtilen bu sınırlar çerçevesinde ne kadar süre
verileceği idarenin takdirindedir. Ek zaman verilecek süreler vergisel
ödevlere ilişkin olmalıdır. VUK’da yer alan zor durum halinin 6183 sayılı
Kanunda yer alan ödeme süreleri için de geçerli olması gerekmektedir.
Gerek mücbir sebep gerek zor durum müessesesi, zorunlu bir
yükümlülük olan vergi ödevlerinin yerine getirilmesi bakımından kolaylık
sağlayarak idare ile vergi mükellefi arasındaki ilişkileri yumuşatmaktadır.
Ayrıca devletin sosyal devlet olma gayesine, hak arama özgürlüğüne ve
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doğal olarak hukuk devleti niteliğine katkı sağlamaktadır. Vergi borcunu, bir
miktar ek süre alarak içinde bulunduğu olumsuz şartları bertaraf ettikten
sonra ödemeyi isteyen mükelleflerin bu taleplerine olumlu yanıt vermek,
belirli aralıklarla çıkarılan aflara tercih edilmelidir.
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VERGİ HUKUKUNDA GERİYE YÜRÜME SORUNU
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Özet: “Geriye Yürüme”, tüm hukuk dallarında karşı karşıya kalınabilen
önemli konulardan bir tanesidir.
Kamu gücü, çeşitli nedenlerle yeni çıkan düzenlemelerin geriye yürümesi
yönünde uygulama yapabilmektedir. Örneğin yeni çıkan kanunları veya düzenleyici
işlemleri geriye yürütebilmektedir. Yeni uygulamaya giren cezaların geçmişe yürür
şekilde uygulanması söz konusu olabilmektedir.
Çalışmada geriye yürüme sorunu dört ana başlık altında incelenmektedir: İlk
ana başlık altında geriye yürüme konusunun hukuk devleti gibi temel hukuk ilkeleri
ile bağlantısı değerlendirilmektedir. Ardından gelen üç ana başlık altında ise vergi
hukukunda geriye yürüme sorunu şu sırayla incelenmektedir: Vergi yasalarının ve
vergi cezalarının geriye yürümesi sorunu, vergiye ilişkin düzenleyici işlemlerin
geriye yürümesi sorunu, yargı kararlarının geriye yürümesi (başka mükelleflere
etkisi) konusu.
“Geriye yürüme yasağı” Any. m. 38’de sadece cezalar açısından
öngörülmüştür.
Diğer alanlarda geriye yürüme konusunda kamu gücünü kısıtlayan bir
düzenleme bulunmamaktadır. Bu yüzden mükellefler zaman zaman aleyhlerine
olacak şekilde geriye yürütülen düzenlemelerle karşı karşıya kalabilmektedirler.
“Hukuk devleti”, “haklı beklenti” ve “hukuki güvenlik ilkesi”nin önemine inanan
yazarlar bu tip uygulamaların olmaması gerektiğini düşünmektedirler.
Anahtar Kelimeler: Hukuki güvenlik ilkesi, hukuk devleti, gerçek geriye
yürüme, gerçek olmayan geriye yürüme, yasaların geriye yürümesi, cezaların geriye
yürümesi, düzenleyici işlemlerin geriye yürümesi, yargı kararlarının geriye
yürümesi.
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Giriş

Yasal ve idari düzenlemelerin geriye yürüme sorunu, hukuk
düzenlerinde, hemen hemen, tüm düzenleme alanları ile ilgili olarak
mevcuttur. Bununla birlikte; insan hak ve özgürlükleri ile ilgili düzenlemeler
bakımından bu sorun, diğer düzenleme alanlarına nazaran önceliklidir. Vergi
ile ilgili düzenlemeler de, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesine ek 1 Nolu
Protokol’ün 1’inci maddesi kapsamında, bir insan hakkı olan, “mülkiyet
hakkı”nı ilgilendirmektedir. Devletin, egemenlik hakkına dayanarak
koyacağı her vergi, bu hakka yapılmış bir müdahale olacağından, bu
alandaki düzenlemelerin geriye yürütülmesi, müdahalenin ağırlığını, ileride
açıklanacak olan, hukuk devleti niteliği ile bağdaştırılamayacak ölçüde
ağırlaştırabilmektedir.
Geriye yürüme, (idari ya da yasal) bir düzenlemenin kapsamının o
düzenlemeyle yapılan değişikliklerin hukuksal geçerlik kazanmasından önce
ortaya çıkan durumlara uzanması olarak tanımlanabilir (Lang 2012: 3).
Geriye yürüme, vergi mükelleflerinin aleyhine olabileceği gibi,
kimi durumlarda lehine de olabilmektedir (Akkaya 2012: 118).
Hukuk düzenimizde, ceza yasalarının aksine, vergi yasalarının geriye
yürümesini açıkça yasaklayan bir anayasa ya da genel bir yasa kuralı mevcut
değildir. Ancak; vergi yasalarının aleyhe olacak şekilde geriye yürütülmesi
halinde, kamu yararı yönünden haklı nedenler bulunsa dahi, vergi
mükellefleri bakımından, giderilmesi ve katlanılması olanaksız beklenmedik
sonuçların doğması da kaçınılmaz olabilir. Hukukun her alanında olabilecek
bu tür sonuçların doğmaması ya da doğmasının engellenebilmesi, hukuk
düzenlerinde, yasaların (idari düzenlemelerin de diyebiliriz) yalnızca
yürürlüğe girdikleri tarihten sonra meydana gelecek durumlara uygulanabilir
olmasına bağlıdır. Dolayısıyla; vergi yasalarının, geriye yürümesi sorunu,
bir hukuki güvenlik sorunu oluşturmaktadır. Tüm bireylerin olduğu gibi,
vergi mükelleflerinin hukuki güvenliklerinin sağlanması ise, hukuk devleti
olmanın olmazsa olmaz ödevidir. Bu bakımdan; vergi düzenlemelerinin
geriye yürütülmemesi konusundaki genel kabul, vergi mükelleflerinin
hukuki güvenliğini sağlayan ve hukuk devleti anlayışından kaynaklanan
bir genel hukuk ilkesi olarak karşımıza çıkmaktadır (Pistone 2012: 29).
Vergi ile ilgili düzenlemelerin geriye yürümezliği ilkesi, hukuk devleti
bağlamında, fakat farklı dayanaklarla; eşitlik ilkesi (Lang 2012: 8), yasallık
ilkesi (Pistone 2012: 30) ve verginin yasallığı ilkesi ile birlikte kanuni idare
ilkesinden (Akkaya 2012: 121) hareketle açıklanmaktadır.
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Kuşkusuz, ilkenin anayasa ve yasalarında yer almış olması, insan hak
ve özgürlüklerinin korunuyor sayılması için yeterli değildir. Anayasa ve
yasa hükümlerine rağmen; yasama organının geçmişe yürüyen vergi
yasalarını kabul etmesi; yürütme organı ve idarenin de kendisine
bırakılan alanlarda bireylerin kazanılmış haklarını ihlal eden
düzenlemeler yapması mümkündür. Bu gibi durumlarda, hukuk
devletlerinde, müdahalenin ilkeye uygunluğunun denetimi, müdahaleyi
yapanın yasama veya yürütme organı olmasına göre, anayasa mahkemesi
veya anayasa mahkemesi görevini yapan yüksek mahkemeler ile idari yargı
yerlerince sağlanır.
Bu bakımdan; bu denetimi yapmakla görevli yargı yerlerinin ilkeye
bakışı, konumuz yönünden önemlidir.
Bu çalışma ile; vergilendirme alanında yapılan yasal ve idari
düzenlemelerin geriye yürüme – yürütülme sorununun, hukuk devletinin
olmazsa olmaz ilkeleri ile iç hukukumuzda ulusal yasalara önceliği olan
İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve
ulusal vergi yasaları yanında, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesinin,
Anayasa Mahkemesinin ve Danıştayın içtihatları açısından incelenmesi
amaçlanmaktadır.
Ayrıca konu ile ilgisi sebebiyle, Anayasa Mahkemesi ile idari yargı
yerlerinin iptal kararlarının geriye yürümesi -geçmişe etkisi- konusu da
incelenecektir.
1. Geçmişe Yürüme Sorununun Hukuk Devleti ve Kazanılmış
Haklarla İlişkisi
1.1. Hukuk Devleti ve Geçmişe Yürüme
Hukuk devleti, Anayasa Mahkemesinin bir kararında1,
“insan haklarına saygılı ve bu hakları koruyan, toplum yaşamında
adalete ve eşitliğe uygun bir hukuk düzeni kuran ve bu düzeni
sürdürmekle kendini yükümlü sayan, bütün davranışlarında hukuk
kurallarına ve anayasaya uyan, işlem ve eylemleri yargı denetimine tabi
olan devlet”
olarak tanımlanmıştır.

1

AYM, 3.11.1977, E. 1977/36, K. 1977/130.
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Bu tanıma göre; insan haklarının korunması, hukuk devletinin en başta
gelen ödevi; olmazsa olmaz koşuludur. Tebliğimizin Giriş bölümünde de
değinildiği üzere; Devletin vergilendirme yetkisini kullanması, Türkiye
Cumhuriyeti Anayasası’nın 90’ıncı maddesinin son fıkrasına 7.5.2004 gün
ve 5170 sayılı Kanun’un 7’nci maddesiyle eklenen cümle uyarınca, iç
hukukta ulusal yasalara öncelikli hale gelen, İnsan Hakları Avrupa
Sözleşmesine ek 1 Nolu Protokol’ün 1’inci maddesinde bir insan hakkı
olarak öngörülen, mülkiyet hakkına müdahale oluşturmaktadır. Bu
müdahalenin yasa ile olması ise, aynı maddede, Avrupa Konseyi üyesi
ülkeler için öngörülen bir zorunluluktur.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın “Vergi Ödevi” başlıklı 73’üncü
maddesinin üçüncü fıkrası; vergi, resim, harç ve benzeri malî
yükümlülüklerin kanunla konulacağını, kanunla değiştirileceğini veya
kanunla kaldırılacağını söyleyerek, bu zorunluluğu anayasal kural haline
getirmiştir. “Verginin yasayla konulması, yasayla değiştirilmesi veya
yasayla kaldırılması ilkesi – yasallık ilkesi”, vergi yükü ile ilgili olarak
yapılan düzenlemelere vergi mükelleflerinin, dolaylı olarak da olsa,
katılımlarına olanak tanıması yanında, mülkiyet hakkına vergi koymak
suretiyle yapılacak devlet müdahalesinin belirliliğinin ve öngörülebilirliğinin
sağlanmasını da hedefler.
Anayasa Mahkemesine göre, devletin vergilendirme yetkisinin
sınırı, aynı zamanda kişilerin hak ve özgürlüklerinin de sınırıdır. Bu
yetkinin keyfiliğe kaçacak biçimde kullanılmasının önlenmesi, hukuk devleti
olmanın gerekleri arasında öncelikli bir yere sahip bulunmaktadır.
Vergilendirme alanında olası keyfi uygulamalara karşı ilk önlem, yasallık
ilkesi olmakla birlikte; vergilerin yasayla getirilmesinin, yalnız başına
vergilendirme yetkisinin keyfi kullanılarak adaletsiz sonuçlar doğurmasını
engellemesi mümkün değildir.
Yasallık ilkesi yanında, kanunların genel ve eşit olması, idare ve
kişiler yönünden duraksamaya yol açmayacak belirlilik içermesi,
geçmişe yürümemesi, öngörülebilir olması ve hukuk güvenliği ilkesine
de uygunluğunun sağlanması da gerekir2.
Vergi kanunlarının bilinebilir ve öngörülebilir olması, vergi
mükelleflerine, yapacakları yatırımlar, girişecekleri faaliyetler ve işlemler
sonucunda nasıl bir vergi yüküyle karşılaşacaklarını önceden görme ve bu
yükü göze alıp alamayacakları konusunda karar verme olanağı
2

AYM, 17.11.2011, E. 2010/11, K. 2011/153, RG. 14.2.2012 - 28204.
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sağlamaktadır. Yürürlükteki vergi yasalarına güvenerek yatırımına
başlayan veya girişimde bulunan ya da verginin konusunu oluşturan bir
işlem yapan vergi mükellefinin, daha sonra, hatta yatırımını, girişimini
veya işlemini tamamlandıktan sonra, değişen vergi mevzuatı sebebiyle,
öngöremediği vergi yüküyle karşılaşması ve bu vergi yüküne uyum
sağlayamaması olasılığı vardır.
Hukuk devletlerinde, bireylerin bir hukuki işlemi yaptıkları sırada
yürürlükte olan mevzuat hükümlerine ve bu hükümlerin kendilerine
sağladıkları olanakların değişmeyeceğine güvenme hakları vardır. Kuşkusuz,
yasalar değişmez değildir. Kanun koyucunun iradesini, bir tarihte yapmış
olduğu düzenlemeyi anayasaya uygun şekilde değiştirme konusunda
sınırlayan herhangi bir güç mevcut değildir. Aksine; zaman içerisinde yön
değiştiren – değişen kamu yararı, bu değişikliği gerekli kılabilir.
Kanun koyucunun vergilendirme yetkisi ile o hukuk düzeninde
yaşayan bireylerin işlem yaptıkları tarihte yürürlükte olan yasaların
sağladığı durumlarının aleyhe değişmeyeceğine olan güvenlerinden
kaynaklanan beklentilerinin dengelenmesi, kamu düzeni ve bireylerin
huzur ve güvenlikleri bakımından şart olmaktadır. Bu denge, ancak kamu
yararı gerekçesiyle kanun koyucu tarafından yapılabilecek haksız, ölçüsüz
ve keyfi müdahaleler karşısında bireyin hak ve özgürlüklerinin
korunmasıyla mümkündür. Bu koruma, kendilerine bırakılan düzenleme
alanlarında, yürütme organı ve idarenin benzer müdahalelerine karşı da
gereklidir. Bu korumayı sağlayabilecek devlet düzeni ise, yukarıda verilen
Anayasa Mahkemesi kararında tanımı yapılan, hukuk devletidir.
Aynı Anayasa Mahkemesi kararında söylenildiği üzere, bireylere sözü
edilen korumayı sağlamak, hukuk devletinin ödevidir. Hukuk devleti, bu
ödevini, insan hak ve özgürlükleri temelli anayasası ve yasalarıyla; bu
metinlerde hüküm bulunmaması halinde de, genel kabul gören hukukun
genel ilkeleriyle yerine getirir. Yasaların geriye yürümezliği ilkesi, giriş
bölümünde değinildiği üzere, özellikle cezalar bakımından, anayasa ve
yasalara girmiş bulunan, bir genel hukuk ilkesi (hukukun genel
ilkesi)’dir.
1.2. Kazanılmış Haklar ve Geçmişe Yürüme
Vergilendirme konusunda getirilen aleyhe kuralların geçmişe
yürütülmesi kazanılmış hakların ihlali anlamına gelir mi? Bu sorunun
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Uygulamada Kazanılmış hak, mevcut hukuk sistemi içinde bütün
sonuçlarıyla elde edilmiş, kişiselleşmiş ve tamamlanmış olan haktır. Bu
anlamda aşağıdaki durumlarda kazanılmış hak söz konusu
olmamaktadır:
-2014 yılında, fakültede 50 olan geçme notunun 60 puana
çıkarılması durumunda bu fakültenin tüm öğrencilerine uygulanır.
Örneğin 3. veya 4. sınıftaki öğrenciler fakülteye kayıt oldukları tarihte
geçme notunun 50 olduğunu dolayısıyla yeni düzenlemenin kendilerine
uygulanamayacağını ileri süremezler. Buna karşılık, 50 puan alarak dersi
geçen öğrencilere ise 60 puanın uygulanması (bu öğrencilerin yeniden
sınava girmeleri) söz konusu olmaz.
Benzer şekilde, kişinin vergi mükellefiyetinin başladığı yılda düşük
olan vergi oranı ilerleyen yıllarda yükseltilebilir.
-Aynı şekilde Fen Fakültesine kayıt yaptırırken fen fakültesi
mezunlarının öğretmen olma hakkı var iken 4. sınıfa geldiğinde
kaldırılmışsa, “kazanılmış hakkı” olduğunu söyleyemez.
Benzer şekilde, başlangıçta esnaf muafiyetinden yararlanan bir
mükellefin bu hakkı ilerleyen yıllarda muafiyetten yararlanma koşulları
ağırlaştırılarak kaldırılabilir.
-Kamu görevlilerinin çalışma koşulları (örneğin emekliliğe hak
kazanacakları çalışma süresi) değiştirilebilir. Böyle bir durumda kamu
görevlisi, “ben çalışmaya başladığım vakit emekli olmak için gerekli çalışma
süresi 25 yıl idi, yeni getirilen 30 yıl bana uygulanamaz” diyemez.
Benzer şekilde, başlangıçta vergiden istisna olan bir konu daha sonra
vergiye tabi kılınabilir.
1.3. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Kararlarında
Geriye Yürüme
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Protokollerinde yeni oluşturulan
kuralların geriye yürümesini engelleyen bir düzenleme bulunmamaktadır.
AİHM kararlarında, üye ülkelerin vergilendirme konusundaki “takdir
yetkisi”ne vurgu yaparak, “makul dayanaktan yoksun olmadıkça” geçmişe
yürütülen düzenlemeleri sorun olarak görmemektedir. Buna karşılık, yargı
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aşamasında bulunan konuları etkileyecek şekilde yapılan geriye yürümelere
olumlu bakmamaktadır. (Pauwels 2012: 71-72)
1.4. Avrupa Birliği Hukukunda Geriye Yürüme
KDV gibi AB ortak vergi hukuku alanına giren konularda Avrupa
Birliği Adalet Divanının (ABAD) üye ülke uygulamalarını denetim yetkisi
vardır.
“Avrupa Birliği hukuku geriye yürüme konusunda sınırlayıcı bir tavır
sergilemektedir. Bunun sebebi… hukuki belirliliğe ve haklı beklentilerin
korunmasına ciddi şekilde zarar vereceği algısı olsa gerektir. Avrupa Adalet
Divanı… Devletlerin vergilere ilişkin hükümlerle yetkilerini kötüye
kullandıkları ve dolayısıyla temel vergilendirme ilkelerini ihlal ettikleri
bütün durumlarda, vergi yükümlülerinin etkin bir şekilde korunmasını temin
ederek… adaleti sağlamak için… en ileri düzeydeki standart ve kuralları
getirmektedir.” (Pistone 2012: 41)
Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) ilkeye istisna olacak halleri son
derece sınırlı tutmaktadır. Bu şekilde vergi yükümlüleri korunmakta
hukukun üstünlüğü güçlendirilmektedir. Örneğin ABAD, KDV iade hakkını
(indirim imkanını) geçmişe yürür şekilde ortadan kaldıran üye ülke
uygulamalarını düzenli şekilde hukuka aykırı bulmaktadır. ABAD istisnaen
bir olayda aynı şekilde KDV indirim hakkının geriye yürür şekilde
kaldırılmasını hukuka aykırı bulmamıştır. Bu son olayda, üye devletin,
“geçmişe yürümenin vergi kaçakçılığını önleme ihtiyacından kaynaklandığı”
şeklindeki savunması etkili olmuştur. (Pistone 2012: 39)
1.5. Alman Vergi Hukukunda Geriye Yürüme
Alman Vergi Hukuku uygulamasında “Gerçek Geriye Yürüme,
Gerçek Olmayan Geriye Yürüme” ayırımı yapılmaktadır.
Gerçek geriye yürüme: Vergiyi doğuran olayı tamamlanmış
durumlara yeni çıkan vergi kanununun uygulanması gerçek anlamda geriye
yürüme anlamına gelir. Örneğin 1.1.2014 tarihinde yürürlüğe giren ve gelir
vergisinin üst oranını %35’den %50’ye çıkaran bir düzenleme, bu
değişikliğin, 1.1.2013 tarihinden itibaren geçerli olacağını öngörebilir. Böyle
bir durumda gerçek geriye yürüme söz konusu olur. Zira vergiyi doğuran
olayı (gelir elde edilmesi) tamamlanmış bir yılın (2013) vergisi
değiştirilmektedir.
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Gerçek olmayan geriye yürüme: Vergiyi doğuran olayı
başlamakla birlikte henüz tamamlanıp sonuçlanmamış durumlara yeni
çıkan vergi kanununun uygulanması gerçek olmayan geriye yürüme
anlamına gelir. Bundan önce verdiğimiz örnek üzerinde devam edersek,
vergi oranını %50’ye çıkaran düzenleme 20.9.2103 tarihli RG’de yayımlanır
ve 1.1.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girerse gerçek olmayan geriye
yürüme söz konusu olur. Zira, henüz vergiyi doğuran olayı tamamlanmamış
bir dönemin (2013 yılının) vergisi artırılmaktadır.
Sorunu, verginin geriye yürümesi, geçmişe etki yapması ve tam geriye
yürüme şeklinde sınıflandıran; verginin geriye yürümesini, geçmişte
meydana gelen olgulara dayalı olarak vergi konulması; geçmişe etkisini, bir
vergi düzenlemesinin o düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra
meydana gelen olaylara uygulanması, ancak geçmişe ilişkin etkiler de
doğurması; tam geriye yürümeyi ise, düzenlemenin yürürlüğe girmesinden
önceki bir ana ilişkin etki yaratması olarak açıklayan görüşler vardır (Pistone
2012: 28).
Alman Anayasa Mahkemesi gerçek olmayan geriye yürüme hallerine
olumlu bakmakla birlikte genellikle “gerçek geriye yürüme” durumlarını
geçerli saymamaktadır.
1.6. Geriye Yürümeye Gerekçe Olarak Gösterilen Haller
Bazı özel durumlarda geriye yürüme ihtiyacının olduğu iddia
edilmektedir.
Bu ihtiyaç;
-Kamu düzeni,
-Doğal afet, savaş, ekonomik kriz halleri,3
-Genel ahlak,
-Beklenen haklar4,
3

Ülkemizde bu tip geriye yürümelere örnek olarak, Varlık Vergisini, Ekonomik Denge
Vergisini, Marmara Depremi yaralarını sarmak için getirilen vergileri verebiliriz.
4.5.1994 tarih 3986 sayılı Ekonomik Denge İçin... Kanunu ile 1993 yılı kazançları üzerine
%10 ek gelir ve kurumlar vergisi yükümlülüğü getirilmiştir. Aynı Yasa ile yine
mükelleflerin 1993 yılı gayrisafi hasılatları (ciroları) üzerine uygulanmak üzere Net Aktif
Vergisi getirilmiştir.
26.11.1999 tarih ve 4481 sayılı... Marmara Bölgesi... Depremin Yol Açtığı... geriye dönük
olarak Ek Gelir, Kurumlar, Motorlu Taşıtlar, Emlak Vergisi getirilmiştir.
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-Kişi sağlığını korumak5,
-Af kanunları,
-Kamu vicdanı,6
-Ceza hukukunda sanık lehine düzenleme ihtiyacı gibi
konularda söz konusu olabilmektedir.
2. Yasal Düzenlemelerde Geriye Yürüme Sorunu
2.1. Ceza Düzenlemesi İçermeyen Vergi Yasalarının Geriye
Yürümesi
2.1.1. Anayasa Mahkemesinin Tutumu
18.6.1968 tarihli Anayasa Mahkemesi Kararı7 Anayasa’nın ruhuna
gönderme yaparak geçmişe yürümeme kuralını, hukukun genel
ilkelerinden biri olarak kabul etmiştir.
Ancak Anayasamızda, vergi düzenlemelerinin geriye yürümeyeceğine
dair bir düzenleme bulunmaması, zaman zaman ilkeye aykırı uygulamalar
ortaya çıkmasına yol açmaktadır.
2.1.1.1. Geriye Yürümeye Karşı Çıkan Kararlar
-11.08.1999 günlü 4444 SK md. 3 ile GVK’ya eklenen geç. md. 57
hakkında verilen karar:
“Vergi Usul Kanunu’nun 19. maddesine göre, vergi alacağı, vergi
yasalarının vergiyi bağladıkları olayın meydana gelmesi veya hukuksal
durumun oluşması ile doğar.
4

Örneğin kişi 30 katlık bir bina yapma düşüncesiyle 30 kat imar izni olan bir arsa satın
almıştır. Yeni çıkan bir kanun, bu bölgeyi SİT alanı olarak değiştirir ve kat sayısını 4’e
indirir. Bu kişi kanunun kendisine uygulanamayacağını ileri süremez. Kanun geriye yürür.
İlgili kişi 30 katlı bina inşa edemez sadece bu değişiklikten dolayı uğradığı zararı devletten
talep edebilir.
5
Belli bir ilaçla ilgili ruhsat alıp üretim yaparak bu ilacı piyasada satan firmaya bu ilaçla ilgili
sağlığa aykırı olduğu bulgusu ortaya çıkarsa ruhsat iptal edilebilir, ilaçlar toplatılabilir.
6
Örneğin 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu 8.6.1959 tarihinde yürürlüğe
girmesine rağmen, kanun metnine eklenen bir geçici madde ile 1.3.1957 tarihinden itibaren
önceki mevzuata göre fazla vergi ödeyenlere yeni kanuna göre düzeltme ve iade
yapılması imkanı sağlanmıştır.
7
RG, 29.1.1970.
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Vergiyi doğuran olay, bir yandan devletin vergi alacağının, diğer
yandan da mükellefin vergi borcunun doğmasına neden olur.
Vergiyi doğuran olayı izleyen, beyanname verilmesi, tarh ve tahakkuk
gibi işlemler verginin ödenebilir hale gelmesini sağlar.
Vergiyi doğuran olay tamamlandıktan sonra, vergi yükünün
arttırılması geriye yürüme olarak nitelendirilebileceğinden kazanılmış
hakların zedelenmesine yol açar.”8
-Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu değişikliği 2.1.2004 tarihli
RG’de yayımlanmış ama yeni hükmün 1.1.2004 tarihinden itibaren
uygulanması öngörülmüştür. AYM bu maddeyi iptal etmiştir. Gerekçesi:
VUK 19’a göre uygulanması gereken yasa, vergiyi doğuran olay
meydana geldiği zaman yürürlükte olan yasadır. Motorlu taşıtlar
vergisinde vergiyi doğuran olay 1.1.2004 tarihi itibariyle kendiliğinden
ortaya çıkıp tamamlanmıştır. Yeni çıkan yasanın geriye yürütülmesi kabul
edilemez.9
-6 Haziran 2008 tarili RG’de yayımlanan ve 6183 sayılı Kanun’da
değişiklik yapan 5766 sayılı Kanun ile, tüzel kişilerin kanuni
temsilcilerinin ve limited şirket ortaklarının vergi borçlarından
sorumluluğunun sınırları genişletilmişti ve bu yeni düzenlemenin
“yürürlüğe girmesinden önce var olan (doğmuş veya ödenmesi gerekli
hale gelmiş) kamu borçları hakkında da uygulanacağına dair” hüküm
konulmuştu. Yani geçmişe yürütülmüştü (5766 sayılı Kanun geç. m. 1).
Yüksek Mahkeme Geç. 1. madde’yi Anayasa’ya aykırı bulmuş ve
yeni uygulamanın, “yürürlüğe giriş tarihi itibariyle tahsil edilmemiş olan
amme alacakları için geçerli olamayacağı” düşüncesiyle, yürütmesinin
durdurulmasına karar vermiştir.
Karar, bu kişilerin “kamu alacağından sorumlu oldukları dönemde
öngörülmeyen sorumluluklar ile yükümlü tutulmalarının, diğer bir anlatımla
geçmişe yönelik sorumluluklarının artırılmasının bireylerin hukuka olan
güven duygusunu zedeleyeceğine ve hukuk güvenliği ilkesi ile
bağdaşmayacağına” vurgu yapmaktadır.10

8

AYM, t. 14.01.2003, E. 2001/34, K. 2003/2.
AMK: E. 1995/6, K. 1995/29.
10
RG, 14 Mayıs 2011.
9
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2.1.1.2. Geriye Yürümeye İzin Veren Kararlar
Gerçek Geriye Yürüme Örnekleri:
-27.3.1969 tarih ve 1137 sayılı Kanun ile kurumlar vergisi oranı 1968
yılı kazançlarına da uygulanmak üzere %20’den %25’e çıkarılmıştır.
Gerçek Olmayan Geriye Yürüme Örnekleri:
-24.12.1980 tarih ve 2362 sayılı Kanun, %25 olan kurumlar vergisi
oranını %50’ye çıkarmış ve bu değişikliğin 1980 yılı kurum kazançlarına da
uygulanacağını öngörmüştü.
-04.12.1985 tarih ve 3239 sayılı Kanun, %25 olan kurumlar vergisi
oranını %45’e çıkarmış ve bu değişikliğin 1985 yılı kurum kazançlarına da
uygulanacağını öngörmüştü.
Anayasa Mahkemesi geriye yürütülen oran artışlarını “kamu yararı”
ve “yükümlülerin hukuksal güvenliklerini sarsmayacağı” gibi gerekçelerle
hukuka aykırı bulmamıştır.
-3.12.1988 tarih ve 3505 sayılı Kanun’la GVK’ye eklenen hayat
standardı esasının 1.1.1988 tarihinden itibaren uygulamaya gireceği hükme
bağlanmıştır.
-23.11.2000 tarih ve 4605 sayılı Kanun’la genişletilerek yeniden
getirilen hayat standardı esasının 1.1.2000 tarihinden itibaren uygulamaya
gireceği hükme bağlanmıştır.
-MTV oranı ikinci taksit için uygulanmak üzere Şubat ayında
artırılmış. AYMK: Bu artış zaten ikinci dönem (taksit) için geçerli olacak.
Sorun olmaz diyor. Burada gerçek olmayan geriye yürüme söz konusudur
diyor.:
“Öte yandan, bu tür bir vergilendirme, yasaların ... geriye
yürümezliği ilkesine de ters düşmemektedir. Zira, düzenlemede, gerçek
anlamda bir geriye yürüme, yani önceki yasa döneminde tamamlanmış ve
hukuksal sonuçlarını doğurmuş hukuksal durum ve ilişkilerin, yeni yasaya
bağlı olması değil, önceki yasa yürürlükte iken başlamakla birlikte henüz
sonuçlanmamış hukuksal ilişkilere yeni kuralların uygulanması, daha açık
bir anlatımla gerçek bir geriye yürümeme söz konusudur.”11

11

AYM., 07.11.1989, E.1989/6, K. 1989/42, RG, 06.04.1990-20484. AMKD, s. 25, s. 414.
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2.1.2. Danıştay Uygulaması

Danıştayın vergi kanunlarının geriye yürümesiyle ilgili içtihadı,
Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 3.07.1989 gün ve E.1988/5,
K.1989/3 sayılı kararında12 anlatımını bulmaktadır. Bu kararında Danıştay,
kanunların geriye yürümezliği ilkesinin, bir hukuki eylem ya da davranışın,
bu hukuki ilişkinin vuku bulduğu ya da meydana geldiği dönemdeki
kanunun hükümlerine tabi kalmakta devam edeceği açıklamasında
bulunmuştur. Kararda sözü edilen bu hukuki ilişki veya davranış, vergiler
bakımından, Vergi Usul Kanunu’nun 19’uncu maddesinde “….” şeklinde
tanımı yapılan “vergiyi doğuran olay”dan başka bir şey değildir.
Dolayısıyla; Danıştayın görüşüne göre vergi kanunları bakımından geriye
yürümemenin, vergi kanunlarının mali yükümü artırıcı hükümlerinin,
yayımlandıkları tarihten sonra meydana gelen vergiyi doğuran olaylara
uygulanması; daha önceki zamanlarda meydana gelen vergiyi doğuran
olaylar üzerinde etki yapmaması olduğunu söyleyebiliriz.
Bununla birlikte; kararda varılan sonuçtan; vergi kanunlarının mali
yükümü artırıcı hükümlerinin uygulanmaya başlanacağı zaman diliminin,
verginin miktarının tek bir vergiyi doğuran olaya değil de, belli bir dönemde
(zaman diliminde) meydana gelen vergiyi doğuran olayların tümüne göre
tespit edildiği, gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi gibi
vergilerde, kanunun yayım tarihinden sonraki vergilendirme dönemi
olduğu; bu tarihten önceki vergilendirme dönemlerine ilişkin tarhlara
etkisinin olamayacağı; Danıştayın görüşünün bu yolda olduğu
anlaşılmaktadır. Bu görüşün etkisiyle, kararda, kamu hukukuna ilişkin
yükümlülükler getiren vergi kanunlarının, özellikle, mali yükümü artırıcı
nitelikteki hükümlerinin geçmişe yürütülmemesinin öneminden söz edilerek,
aykırı içtihatlar, Vergi Usul Kanununun, 1.1.1986 tarihinden geçerli olarak,
3239 sayılı Kanunun 8’inci maddesiyle değiştirilen,“Özel Ödeme
Zamanları” başlıklı, 112’nci maddesinde, ikmalen, re’sen ve idarece tarh
edilen vergiler için öngörülen gecikme faizinin, anılan tarihten önceki
dönemlere ilişkin tarhlara uygulanamayacağı yolunda birleştirilmiş
bulunmaktadır. Dolayısıyla, vergi kanunlarının geriye yürüme sorunu ile
ilgili Danıştay uygulamasının; bu kararda yapılan açıklamalardan ve varılan
sonuçtan hareketle, vergi kanunlarının aleyhe hükümlerinin, dönemselliği
esas alan vergilerde, yayımı tarihinden sonraki dönemlere; diğer vergilerde
ise, anılan tarihten sonra meydana gelen vergiyi doğuran olaylara
uygulanacağı; kanunun yayımı tarihinden önceki vergilendirme
12

RG, 27.10.1989-20325, Danıştay Dergisi, 1990, s. 78–79.
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dönemine veya bu tarihten önce meydana gelen vergiyi doğuran
olaylara etkisinin olmayacağı yolunda olduğunu söyleyebiliriz.
Bununla birlikte; Danıştay, bu kararından kısa süre sonra, 1994
yılında, yatırım indirimi oranlarını, dönem (takvim yılı) ortasında aleyhe
değiştiren Bakanlar Kurulu Kararı dolayısıyla yaratılan uyuşmazlıklarda,
anılan kararın mükelleflerin vergi yüklerini artırıcı etkisine karşın, yeni
oranların, Bakanlar Kurulu Kararının yayımlandığı tarihten sonra yapılan
yatırım harcamalarına uygulanacağını; bu tarihten önce yapılan yatırım
harcamalarına uygulanmayacağını söyleyerek dönemsellik esasını
yumuşatmıştır.
Vergi kanunlarının vergilendirme döneminin ortasında aleyhe
değiştirilmesi durumunda, vergilendirme dönemini değişikliğin yayım
tarihine göre ikiye ayıran Danıştay içtihadı, yapılan değişikliğin lehe olması
halinde, lehe değişikliği takvim yılı başına götüren yasa hükmünün geriye
yürüme olmadığı yolundaki vergi mahkemesi gerekçesinde aykırılık
görmemiştir13.
Danıştayın şekle ilişkin vergi düzenlemeleri ile ilgili uygulaması ise,
bu düzenlemelerin derhal uygulanacağı yolundadır14. Bununla birlikte;
uygulamada, kanun koyucunun da yapmış olduğu usul değişikliklerinde,
derhal uygulanma esası yanında, lehe olan usul hükümlerinin geçmişe
uygulanmasını kabul ettiğini de görmekteyiz15.
Kararda, vergi kanunlarının mali yükümü artırıcı hükümlerinin geriye
yürümemesinin hukuki güvenlik ilkesi yönünden önemine vurgu yapılması,
vergi kanunlarının geriye yürümezliği ilkesinin hukuki dayanağının, hukuk
13

Gelir Vergisi Kanunu’nun 103’üncü maddesinin ilgili bölümünün Anayasa Mahkemesince
iptalinden sonra yürürlüğe giren 6009 sayılı Kanunun 6’ncı maddesiyle eklenen geçici
78’inci maddenin, yapılan değişikliği 2010 takvim yılı başına götüren düzenlemesinin
yasanın geriye yürümesi olmadığı yolundaki vergi mahkemesi kararının onanması hk.
(Dan. 3. D., 3.11.2014, E. 2011/2202, K. 2014/4959).
14
Kanunların zaman bakımından uygulanması konusunda genel kuralın, her metnin yürürlüğe
girdiği tarihten sonraki olaylara uygulanması olduğu; ancak, idari ve yargısal usul
kurallarını değiştiren metinlerin kamu düzeni ile yakın ilgileri nedeniyle derhal yürürlüğe
girecekleri ve kazanılmış hakların dışında herhangi bir nedenle eski usul hükümlerinin
uygulanamayacağı hk. (Dan. 3. D., 6.11.1986, E. 1986/1268, K. 1986/2154)
15
4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 242’nci maddesine, 17.4.2007 gün ve 26496 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan 5622 sayılı Kanunla eklenen fıkra uyarınca, taahhütlü posta ile
itiraz yapılmasına olanak tanınıp, geçici madde ile de bu hükmün derdest olan
uyuşmazlıklara da uygulanması öngörülmüş bulunduğundan, 11.5.2006 gününde tebliğ
olunan ek tahakkuku taahhütlü posta ile yapılan itirazın süresinde kabulü gerektiği hk.
(Dan. 7. D. 17.01.2005, E. 2001/4617, K. 2005/25).
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devleti ilkesi; Anayasanın 73’üncü maddesinin üçüncü fıkrasında ifadesini
bulan vergilerin kanuniliği ilkesinin, “vergiyi doğuran olayın vukuu
döneminde yürürlükte olmayan bir kanuna dayanılarak vergi yükünün
artırılmasına” imkan
vermeyeceğinden söz edilmesi de, anayasal
dayanağının, anılan Anayasa hükmü olarak kabul edildiğini göstermektedir.
2.2. Vergi Cezası İçeren Yasaların Geriye Yürümesi
2.2.1. Ceza Kanunlarının Geriye Yürümezliği İlkesi (Anayasa
Düzenlemesi)
T.C. Anayasası’nın 38’inci maddesinin ilk fıkrasında,
“Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı
bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu işlediği zaman kanunda o
suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez.”
şeklinde anlatımını bulan ilke uyarınca, yapıldığı tarihte vergi suçu
sayılmayan bir eylemin sonradan yürürlüğe giren kanunla vergi suçu
sayılması olanaklı bulunmadığı gibi, bir vergi suçunun işlendiği tarihteki
cezasını ağırlaştıran sonraki kanun hükmünün, yürürlüğe girdiği tarihten
önce tüm unsurları bakımından tamamlanmış bulunan16 bu vergi suçunun
failine uygulanması da söz konusu olamaz.
Kanunların geriye yürümezliği ilkesi, Ceza Hukuku bakımından,
suçun, işlendiği tarihte yürürlükte bulunan kanun hükümlerine tabi olmasını
ifade eder.
Dolayısıyla; gerçekleştiği tarihte yürürlükte bulunan kanuna göre suç
sayılmayan bir eylemin, sonradan yürürlüğe giren ve bu eylemi suç sayan17
kanunla cezalandırılması mümkün değildir.
Aynı şekilde; bir suçun işlendiği tarihte yürürlükte bulunan kanun
tarafından tayin olunan cezasını ağırlaştıran sonraki kanun hükmü de, bu
olay hakkında uygulanamaz.
Anayasa Mahkememiz önüne bireysel başvuru yoluyla gelen yeni
bir olay...:18
4733 sayılı Tütün... Kanunu m. 8’e göre sarmalık kıyılmış tütün satışı
yaparken yakalanan A’ya 5.723 TL idari para cezası verilmiş (19.4.2010).
16

Anayasa’nın 15’inci maddesinin ikinci fıkrası: “… suç ve cezalar geriye yürütülemez…”.
İHAM, Veeber/Estonya (no.2), 21.1.2003, YALTI, s. 157 vd.
18
AMK 2012/731, K. 15.10.2014, RG. 17.12.2014.
17
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Cezası infaz edilmeden 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun bu
kabahatin cezasını 250 TL’ye indirmiş. A idareye başvurup cezasının 250
TL’ye indirilmesini ister. İdare cezasının kesinleştiği gerekçesiyle talebi
reddeder. A idari yargıya gider, oradan da olumsuz cevap alır. Anayasa
Mahkemesi, Any. m. 38 f. 1’in ihlal edildiği düşüncesiyle talebi haklı bulur
ve yeniden yargılama yapılması için dosyayı ilgili idare mahkemesine geri
gönderir.
2.2.2. Vergi Usul Kanunu Uygulamasında Geriye Yürümezlik
1.1.1981 gününde yürürlüğe giren 2365 sayılı Kanunla eklenen,
“Ceza Hükümlerinde Uygulama” başlıklı ek geçici 1’inci maddenin
“Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce işlenmiş fiiller hakkında, bu
fiillerin işlendiği tarihte 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun yürürlükte
bulunan vergi cezalarına ait hükümleri uygulanır.”
hükmü ile aynı Kanunla eklenen ek geçici 2’nci maddenin
“Bu kanunun yürürlük tarihinden önceki dönemlere ait vergi cezaları
hakkında ilgili dönemde bulunan ceza kesme zamanaşımı hükümleri
uygulanır.”
hükmü, “kanunların geriye yürümezliği ilkesi”ni pekiştirmiştir.
2365 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerle ilgili olarak anılan ek
geçici maddelerde yapılan bu düzenlemelerin sebebi, bizce, Vergi Usul
Kanunu’nun değiştirilen hükümlerinin anılan Kanunla getirilen
hükümlere nazaran mükellef ve vergi sorumlularının lehine olması ve
Kanun koyucunun da lehte olan eski hükümlerinin uygulanmasını
güvence altına alma düşüncesi olabilir.
2.2.4. Vergi Cezalarının Geriye Yürümemesi Konusunda Alınmış
Danıştay Kararları
-“Olayda; davacının kanuna aykırı davranışının, 1615 sayılı mülga
Gümrük Kanununun yürürlükte bulunduğu dönemde meydana geldiği ve
bütün unsurları ile tamamlandığı dosyadaki bilgi ve belgelerden
anlaşılmıştır.
Anılan Kanun.., idareye, cezanın verginin katı olarak miktarının
belirlenmesinde takdir yetkisi tanınmış; idarece de, olayda, bu yetki
kullanılarak bir kat para cezası kesilmesine karar verilmiştir. Suçun tüm
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unsurları ile meydana geldiği tarihte yürürlükte bulunan kanun hükmüne
uygun olarak alınan söz konusu kararın, daha sonra yürürlüğe giren 4458
sayılı Kanun (Gümrük Kanunu) uygulanarak geri alınmasında ve ek
olarak dava konusu ceza kararı ile iki kat para cezası kesilmesinde
açıklanan hukuki duruma uyarlık yoktur.”19
-Vergi Usul Kanunu’nun 334. maddesinin 1.1.1981 gününde
yürürlüğe giren 2365 sayılı Kanunla değişik şekli, 1979 takvim yılında
verilen vergi ziyaı ile ilgili olarak uygulanamaz.20
-Genel beyan döneminde mükellefiyetini yerine getirmeyen
yükümlüler için öngörülen cezalar sonradan değişmiş olsa bile, bu dönemle
ilgili diğer yıllar için de, dönem başında öngörülen cezanın uygulanması
gerekir.21
Danıştay tüm bu kararlarında, suçun işlendiği tarihte22 yürürlükte
bulunan kanuna tabi olması gerektiğini, kararlarında vurgulamaktadır.
19

Dan. 7. D. 17.01.2005, E. 2001/4617, K. 2005/25.
Dan. 4. D., 15. 1. 1983, E. 1983/1257, K. 1983/8201.
21
Dan. 9. D., 9.11.1987, E. 1986/2585, K. 1987/3163, Danıştay Dergisi, S. 70-71, s. 505.
22
Anayasa Mahkememiz VUK 359/(a) bendi son paragrafında “verilen hapis cezasının paraya
çevrilmesinde ‘hüküm tarihinde yürürlükte olan asgari ücrete göre’ ibaresini ‘suçun işlendiği
tarihte’ şeklinde olması gerekir” gerekçesiyle iptal etmiştir. AMK 21.5.98 gün E. 1997/29, K.
1998/19, AMKD, s. 36 , C. 1, s. 485-495.
Suçun işlendiği tarih olarak da, kanunda vergi suçu olarak tanımlanan eylemin tüm
unsurlarıyla tamamlandığı tarih (an) alınmaktadır. Danıştay kararlarında,
-Vergi ziyaı kabahatinde vergi ziyaının oluştuğu,
-Usulsüzlük gibi diğer vergi kabahatlerinde, eylemin yapıldığı (gerçekleştiği),
-Gümrük Kanunu’nda öngörülen vergi suç ve cezaları için ise, ilgisine göre, fiili ithalin
yapıldığı, eşyanın tabi olduğu gümrük rejiminin ihlal edildiği veya eşyanın kaçak
olarak serbest gümrük bölgesine girdiği tarih esas alınmaktadır.
Örnek yargı kararları:
-“Olayda, 1998 yılı kurumlar vergisi ve 1999 yılının Nisan ayında verilmesi gereken
muhtasar beyannamesini vermeyen davacı adına, takdir komisyonu kararına dayanılarak
salınan kurumlar vergisi matrahı esas alınmak suretiyle vergi ziyaı cezalı gelir (stopaj)
vergisi salınmıştır.
Vergi tahakkukunun beyanla gerçekleştiği dikkate alındığında vergi kaybı, 1999 Nisan
ayında muhtasar beyanname verilmemesi suretiyle doğmuştur. Gelir stopaj vergisi
matrahı üzerinden hesaplanmış olması, eylem tarihini değiştirmeyeceğinden, bu tarihte
yürürlükte bulunmayan kurala (VUK’un 348’inci maddesinin eski şekline)
dayanılarak, kesilen vergi ziyaı cezasının kusura çevrilmesi hukuka uygun
bulunmamaktadır.” (Dan. VDDGK, 16.05.2003, E. 2002/602, K. 2003/312,
CANDAN/ÇEVİKBAŞ, Vergi Usul Kanunu İle İlgili Danıştay Kararları, Süryay
Yayınları, C. 4/A); (Dan. VDDGK, 17.06.2005, E. 2005/70, K. 2005/173).
-Vergi Usul Kanunu’nun 353’üncü maddesinin 1’inci bendinde yazılı özel usulsüzlük
cezasının oranını %3’ten %25’e çıkaran (4008 sayılı Kanunla yapılan) değişikliğin
20
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Maddi ve manevi unsurları itibarıyla gerçekleştiği tarihte suç sayılmayan bir
eylemin, daha sonra yürürlüğe giren ve eylemi suç sayan kanunla
cezalandırılmasının olanaklı bulunmadığı gibi, bir suçun işlendiği tarihte
yürürlükte bulunan yasa hükmü ile belirlenen cezasını ağırlaştıran sonraki
yasa hükmünün de, o suça uygulanamayacağını söylemektedir. 23
2.2.5. Lehte Olan Ceza Kanununun Geriye Yürümesi
Ceza kanunlarının geriye (geçmişe) yürümezliği ilkesinin istisnası24,
lehte olan kanun hükmünün uygulanması ile ilgili genel hukuk ilkesidir.
İlke, suçun işlendiği tarihte yürürlükte olan kanunla bu tarihten sonra
yürürlüğe giren kanunun, olaya uygulanarak, her yönüyle25,
yürürlüğe girdiği 6.7.1994 gününden önce gerçekleşen özel usulsüzlük eylemlerine, bu
değişiklikle getirilen %25 oranının uygulanamayacağı hk. (Dan. 4. D, 23.10.1996, E.
1995/4210, K. 1996/3810).
Kimi hallerde, kanun, bir vergi ödevinin yerine getirilmesi için; örneğin, teslim edilen mal
ya da yapılan hizmet dolayısıyla Vergi Usul Kanunu’nun 231’inci maddesinde öngörülen
fatura düzenleme zorunluluğunda olduğu gibi, mükellefe belli bir süre tanımaktadır.
Bu durumda; kanunun usulsüzlük suçu saydığı belge düzenlememe eyleminin
gerçekleşmesi, ancak, bu sürenin belge düzenlenmeksizin geçmiş olmasına bağlıdır.
Benzer durum; örneğin; maddi vergi kanunlarında düzenlenen belli sürelerde beyanname
verme ödevi; Vergi Usul Kanunu’nun 153 ve devamı maddelerinde öngörülen işe başlama
ve değişiklikleri bildirme ödevi ve aynı Kanunun 219’uncu maddesinde düzenlenen kayıt
düzeni dolayısıyla da söz konusudur. Vergi Usul Kanunu’nun 352’nci maddesinin I’inci ve
II’nci derece usulsüzlük cezaları ile ilgili fıkralarının çeşitli bentlerinde, bu
düzenlemelerde yazılı süreler içerisinde ilgili ödevin yerine getirilmemiş olması,
usulsüzlük suçunu (kabahatini) oluşturmaktadır. Böyle durumlarda; sürenin başladığı
tarih ile bittiği tarih arasında ilgili ceza hükmünün aleyhe olacak şekilde değişmesi
halinde, hangi kanun hükmünün uygulanacağı konusunu açıklığa kavuşturan bir Danıştay
kararına rastlamamış olmakla birlikte; biz, yukarıda yapmış olduğumuz açıklamalardan
hareketle, sürenin bittiği tarihte yürürlükte olan kanun hükmünün olaya uygulanacağını
düşünüyoruz.
23
Maliye Bakanlığı VUK’un mük. 257. maddesinde verilen yetkiye dayanarak genel
tebliğlerle, kullanma zorunluluğu getirilen belgenin kullanılmaması halinde ceza
uygulaması yapamaz; zira, kanunda bu belge ile ilgili olarak herhangi bir ceza tayin
edilmemiştir (Dan. 4. D., 9. 3. 2000, E. 1999/4118, K. 2000/967).
24
Yr. C.G.K., 21.2.2006, E. 2006/9-16, K. 2006/20.
25
Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 21.2.2006 gün ve E. 2006/9-16, K. 2006/20 sayılı
kararında, bu karşılaştırmanın, önceki ve sonraki kanunların ayrı ayrı ve herbirinin lehte ve
aleyhteki hükümlerinin kül halinde ele alınarak, ceza ehliyetine, suç unsurlarına, kanuni
lütuflara, takip şartlarına, cezaya etkili nedenlere, cezai sonuçlara ait hükümlere de
bakılmak suretiyle her iki kanuna göre ayrı ayrı somut olarak cezanın tayini ile sanık
lehine olan kanunun belirlenmesi ve sanık lehine sonuç doğuran kanunun bütün halinde
uygulanması gerektiği söylenmektedir.
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karşılaştırılmasını ve bu karşılaştırma sonucuna göre (Noyan 2006: 33)26
failin lehinde olan kanun hükmünün, geçmişe yürütülerek, uygulanmasını
gerektirmektedir.
Başka bir anlatımla; suçun işlendiği tarihten sonra yürürlüğe giren
kanunun hükümleri, kanunların geriye yürümezliği ilkesine karşın, geriye
yürüyerek, bu tarihten önce tekemmül etmiş (tamamlanmış) bulunan söz konusu suç hakkında da uygulanır. Önceki kanuna göre suç sayılan eylemi suç
olmaktan çıkaran, suçun unsurlarını eylem sahibinin yararına değiştiren,
cezaları azaltan, ceza ehliyeti yaşını yükselten, zamanaşımı sürelerini
kısaltan kanun hükümleri, failin lehinde kabul edilmektedir.
Lehte olan kanun hükmü, önceki kanun hükmüne göre kesinleşen
cezalar hakkında dahi uygulanır. Örneğin; sonraki kanunla suç olmaktan
çıkarılan eyleme verilen ve kesinleşen ceza kalkar; para cezasına çevrilme
olanağı getirilen hapis cezası, para cezasına çevrilir.
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 7’nci maddesinin 2’nci fıkrasına
göre:
“Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan
yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun
uygulanır ve infaz olunur.”
213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun geçici 6’ncı maddesindeki
“Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce işlenmiş fiiller hakkında, bu
fiillerin işlendiği tarihte, 5432, 5815 ve 6094 sayılı kanunların yürürlükte
bulunan vergi ve cezalarına ve hileli vergi suçlarına müteallik hükümleriyle
bu kanunun hükümlerinden hangisi mükellefin veya suçu işleyen kimsenin
lehine ise o hüküm uygulanır.
Yukarıdaki fıkra hükmü bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce
kesilmiş olup da henüz kesinleşmemiş olan vergi cezalarıyla ceza
mahkemelerince hükmolunan cezalara da şamildir.”
hükmü, 765 sayılı mülga Türk Ceza Kanunu hükmü ile, hemen
hemen, aynıdır.
Vergi Usul Kanunu’nun 353’üncü maddesinin 2 numaralı bendinde
2686 sayılı Kanunla yapılan değişiklik, bir takvim yılı içinde her bir belge
26

“Türk Ceza Kanununun Yürürlük Ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanunun 9’uncu
maddesinin 3’üncü fıkrası gereğince, lehe olan hüküm, önceki ve sonraki kanunların bütün
hükümleri olaya uygulanarak, ortaya çıkan sonuçların birbiriyle karşılaştırılması suretiyle
belirlenir.”
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nevine ilişkin olarak kesilecek özel usulsüzlük cezalarının toplamına, her bir
tespit ve yıl içinde yapılan tespitlerin tümü bakımından azami had
getirilmiştir. Bendin eski düzenlemesinde olmayan bu had, eski
düzenlemeye nazaran ceza muhataplarının lehinedir. Ek geçici 11’inci
maddenin hükmü, lehte olan bu düzenlemenin 2686 sayılı Kanunla
yapılan değişikliğin yürürlüğünden önce yapılmış özel usulsüzlük
eylemlerine uygulanmasını sağlamaktadır.
Görüldüğü üzere; pozitif Vergi Ceza Hukukunda, “lehte olan kanunun
uygulanması ilkesi”, ancak yazılı kural haline getirilmesi koşuluyla
uygulanabilirliğe sahiptir. Kanun koyucu, bu ilkeyi uygulamak istediğinde,
bunu, geçici veya ek geçici maddelerle yapmaktadır.
2.2.6. Lehte Olan Kanunda Geriye Yürümeye İzin Veren Geçici
Madde Yoksa
213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun özel usulsüzlük cezalarıyla ilgili
353’üncü maddesinin 1 numaralı bendinde 4008 ve 4108 sayılı
Kanunlarla yapılan değişiklikler dolayısıyla, Danıştayda, tartışmalara
konu olmuştur.
Bentte öngörülen %3’lük özel usulsüzlük cezası oranı, 4008 sayılı
Kanunla 6.7.1994 gününden geçerli olmak üzere %25’e çıkarılmış; bir
yıl geçmeden de, 4108 sayılı Kanunla 2.6.1995 gününden geçerli olmak
üzere %10’a indirilmiştir.
4108 sayılı Kanunda, %25’e nazaran lehte olan %10’luk ceza oranının
bu iki kanunun yürürlük tarihleri arasında işlenen özel usulsüzlük
eylemlerine de uygulanmasını sağlayacak geçici veya ek geçici madde
olmadığından; vergi daireleri, 6.7.1994 ilâ 2.6.1995 tarihleri arasında
işlenen belge vermeme, almama ve bulundurmama eylemleri dolayısıyla
%25 oranında özel usulsüzlük cezası kesmeye devam ettiler.
Açılan davalarda verilen kararlar dolayısıyla yapılan temyiz
başvurularında, Danıştay vergi dava daireleri, ilkeyi uygulayarak, özel
usulsüzlük cezasının %25 oranında uygulanmasını hukuka aykırı
buldular.
O zamanlar bir vergi dava dairesi olan Danıştay Onbirinci Dairesi,
bu uygulamayı, 7.5.1998 günlü kararında27, Vergi Usul Kanunu’nun ceza
27

E. 1997/1280, K. 1998/1644. Ayrıca, aynı Dairenin 14.01.1999 gün ve E. 1998/1189, K.
1999/193 sayılı kararı.
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hükümlerinin yer aldığı Dördüncü Kitabın özel kanun niteliğinde olduğu;
özel kanunda aksine düzenleme bulunmaması halinde genel ceza ilkelerinin
uygulanmasının hukukun gereği olduğu görüşüyle yapmıştır. Daireye göre;
açık bir düzenlemeyle engellenmedikçe, ilkenin idari nitelikteki vergi
cezaları için de uygulanması gerekmektedir.
Danıştay Dördüncü Dairesi de, yazılı kuralın, ilkenin
uygulanabilmesi için değil, uygulanmasının engellenebilmesi için
aranması gerektiği görüşündedir.28
Danıştay Üçüncü Dairesi ise ilkeye, doğrudan, ceza hukukunun
genel ilkesi olarak başvurmuştur29.
Danıştay Vergi Dava Daireleri (Genel) Kurulu ise, kararında,
doğrudan dayanmak yerine, özel usulsüzlük eylemi için öngörülen %25
oranındaki cezanın amacı aşar nitelikte bulunarak, Kanun koyucu tarafından,
%10’a indirildiğini söylemek suretiyle, dolaylı anlatımla, ilkeyi uygulama
yoluna gitmiştir30. Kurul, ilkenin yazılı bir hukuk kuralı olmadan da
uygulanabileceği görüşündedir (İspir vd. 1985: 389).31
2.2.7. Lehte Olan Ceza Kanununun Geriye Yürümesi ve
Yürümemesi
213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun vergi suç ve cezalarını düzenleyen
Dördüncü Kitabında, 29 Temmuz 1998 gün ve 23417 sayılı Resmi Gazete
ile yayımlanan 4369 sayılı Kanunla önemli değişiklikler yapılmıştır.
Bu değişikliklerin bir bölümü, değişiklikten önceki düzenlemelere
nazaran vergi mükellefleri ve sorumluları lehinedir. Değişikliklerin büyük
çoğunluğu ise, bunların aleyhine hükümler getirmiştir.

28

25.10.1983, E. 1983/15636, K. 1983/8367.
29.05.2001, E. 1999/3942, K. 2001/2059.
30
26.02.1999, E. 1998/50, K. 1999/104.
31
Danıştay dava dairelerinin, Kabahatler Kanunu’nun 5‘inci maddesinin 1‘inci fıkrasında
getirilen ve Anayasa‘nın 38‘inci maddesinin ilk fıkrasının düzenlemesine uygunluğu
tartışmalı olan “derhal uygulama kuralı”nın nasıl yorumlanacağını ve bu kural karşısında
nasıl bir içtihat geliştireceğini ise, zaman gösterecektir. BAŞARAN YAVAŞLAR, s. 138.
Yazar, Kabahatler Kanunu’nun anılan düzenlemesinin, Anayasa’nın 38’inci maddesinin
birinci fıkrasına aykırı olduğu görüşündedir. Sonraki yasanın, yayımlandığı tarihte
infaz aşamasında bulunan her kabahate, lehte olup olmadığına bakılmaksızın,
uygulanacağı kabul edildiği takdirde; Yazarın görüşüne katılmamak, bizce, mümkün
değildir.
29
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Örneğin; 344’üncü maddenin başlığı ile birlikte yeniden düzenlenerek,
kaçakçılık suçunun vergi idaresinin cezalandırma yetkisine giren vergi suçu
olmaktan çıkarılması ve yerine “vergi ziyaı suçu” adı altında yeni bir suç
türü getirilmesi, tür olarak vergi mükellef ve sorumlularının lehinedir. Aynı
şekilde; ağır kusurun, vergi suçu; defter ve belgelerin yetkili memurlara
ibraz edilmemesinin de 1’inci derecede usulsüzlük eylemi olmaktan
çıkarılması, mükellef ve sorumluların lehine olan düzenlemelerdir.
Buna karşılık; kusur cezasına çok benzemesine karşın, hesaplanış
biçimi itibariyle kusur cezasından ağır olan vergi ziyaı cezası; özel
usulsüzlük eylemlerinin kapsamının geliştirilmesi ve cezalarının artırılması,
mükellef ve sorumluların aleyhine olmuştur.
Benzer durumlar, yargılanmaları ceza mahkemelerinin yetkisine giren
vergi suç ve cezalarıyla ilgili düzenlemeler için de söz konusudur. Örneğin;
kaçakçılığa teşebbüs suçunu tanımlayan madde ile bu suçun cezasını
düzenleyen maddenin yürürlükten kaldırılması; kaçakçılık suçunda Vergi
Usul Kanunu’nun 371’inci maddesinin uygulanmasına olanak tanınması,
vergi mükellef ve sorumlusunun lehinedir. Buna karşılık; kaçakçılık suçuna
getirilen yeni tanım ve evvelce kaçakçılığa teşebbüs sayılan kimi eylemlerin
kaçakçılık suçu sayılması, mükellef ve sorumluların aleyhinedir.
4369 sayılı Kanunun 20’nci maddesiyle eklenen ve 1.1.1999
gününden itibaren yürürlüğe giren geçici 21’inci maddede, ilkenin
uygulanması bakımından, vergi idaresinin ceza kesme yetkisine giren
vergi cezası ile ceza mahkemelerince hükmolunacaklar arasında ayırım
yapılmıştır.
Madde, aynen,
“Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce işlenmiş fiiller hakkında
kesilecek cezalarda, bu fiillerin işlendiği tarihte 213 Sayılı Vergi Usul
Kanununun yürürlükte bulunan vergi cezalarına ait hükümleri;
hükmolunacak cezalar hakkında ise, bu fiillerin işlendiği tarihte yürürlükte
bulunan hükümler ile bu Kanunun hükümlerinden lehe olanı uygulanır. Şu
kadar ki, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kesinleşmiş mahkumiyet
kararları hakkında bu Kanunun hükümleri uygulanmaz.”
düzenlemesini içermektedir.
Bu düzenlemeye göre; 4369 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesinden
önce yapılmış olan eylemler dolayısıyla kesilecek cezalarda, 213 sayılı
Vergi Usul Kanunu’nun bu eylemlerin yapıldığı (fiillerin işlendiği) tarihte
yürürlükte olan vergi cezalarına ait hükümlerinin uygulanması
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gerekmektedir. Yani; 4369 sayılı Kanun’un yürürlüğünden önce kanuna
aykırı davranış sebebiyle, eylemin yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan
düzenlemelere göre, vergi idaresince kesilmesi öngörülen ceza, ilgilinin
ister lehinde, ister aleyhinde olsun, kesilir. Bu ceza, eylemin niteliğine
göre, kaçakçılık, ağır kusur ve kusur olabilir.
Ceza mahkemelerince hükmolunacak cezalarda ise, durum
farklıdır. Ceza mahkemeleri, eylemi sabit görmeleri durumunda, 5237 sayılı
Türk Ceza Kanunu’nun da 7’nci maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca, eylemin
yapıldığı tarihte yürürlükte olan hükümler ile karar tarihinde
yürürlükte olan bu Kanun hükümlerini karşılaştırmak ve hangisi
sanığın lehinde ise onu uygulamak zorundadır32.
Kanunun, geçici 21’inci maddesinin, bunu engelleyen, “Şu kadar ki,
bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kesinleşmiş mahkumiyet kararları
hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz.” cümlesi, Anayasa
Mahkemesinin 6.7.2000 gün ve E. 2000/21, K. 2000/16 sayılı kararıyla iptal
edildiğinden, 4369 sayılı Kanun’un lehte olan ceza hükümleri,
yürürlüğünden önce kesinleşmiş mahkumiyet kararlarına da uygulanır
hale gelmiştir.
3. İdari Düzenlemelerde Geriye Yürüme Sorunu
3.1. İdari Düzenleme Tanımı
İdari düzenlemelerden kasıt, kamu idaresinin, genel, kişilik dışı ve
objektif (nesnel) nitelikli işlemleridir. Bunları, öğreti ve uygulamada,
düzenleyici işlem olarak adlandırmaktayız.
Düzenleyici işlem, her şeyden önce, kişilik dışıdır. Yani, genel
niteliklidir; belli bir kişiyi değil, aynı durumda bulunan kişilerden oluşan
grupları hedef alır. Kural olarak, sürekli nitelik taşırlar; yani, belli bir zaman
dilimi için değil; yürürlükten kaldırılacakları tarihe kadar kesintisiz
uygulanmak üzere yapılırlar. Yapıcısının amacı, işlemin düzenleyici
niteliğinin belirleyicisi olabilir.
Son ve en önemli ölçüt, düzenleyici nitelikteki idari işlemlerin, soyut,
genel ve kişilik dışı bir hukuk kuralı koyması; yani, normatif olmasıdır33.
32
33

Yr. 11. CD., 27.09.2001, E. 2001/5139, K. 2001/8708.
Vergi Daireleri İşlem Yönergesi’nin, ilgililer yönünden hak ve borç doğurucu olmadığı
gibi, ihlalinin herhangi bir yaptırım uygulanmasını da gerektirmediği; dolayısıyla, normatif
nitelik taşımadığı; dolayısıyla, anılan yönergenin, Danıştayda ilk derecede açılacak idari
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Açıklanan nitelikte kural koymayan, daha önce var olan bir hukuk
kuralını, örneğin üst normu açıklayan34 veya yorumlayan ya da yapıcısının
bu hukuk normundan ne anladığını alt idari birimlere veya idare edilenlere
duyuran35, hukuk düzenine yeni bir kural katmayan, üst normu, yalnızca,
tekrarlayan36 idari metinler, düzenleyici değildirler.

davaya konu edilemeyeceği hk. (Dan. 7. D., 8.2.2007, E. 2006/5220, K. 2007/394,
Danıştay Dergisi, Y. 37, S. 116, 2007, sh. 224).
34
Katma değer vergisi uygulaması konusunda görüş isteğine verilen cevabın, düzenleyici
olmadığı hk. (Dan. 7.D., 18.10.2001, E. 2001/4382, .: 2001/3241);
Maliye Bakanlığının noter harcı ve damga vergisi uygulaması ile ilgili görüşünü
(muktezasını) noterlere duyurmak amacıyla kaleme alınan Türkiye Noterler Birliği
Genelgesi’nin, düzenleyici olmadığı, idari davaya konu edilemeyeceği hk. (Dan. 7. D.
(Dan. 9. D. ile müşterek), 12.12.2001, E. 2000/2802, K. 2001/4850), (Dan. 7. D., 8.2.2007,
E. 2007/31, K. 2007/393); Genel Kurulun aynı yönde kararı: Dan. VDDGK, 25.10.2002, E.
2002/203, K. 2002/340.
35
Yasayla verilmiş bir yetkiye dayanmayan ve, esasen, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi
Kanunu’nun indirime ilişkin hükümleri ile 4481 sayılı Kanunun değişik 8’inci maddesinin
uygulanmasına ilişkin Bakanlık anlayışını alt idari birimlere duyurmayı amaçlayan
dava konusu Genel Tebliğin, kural koyucu (normatif) nitelikte olmadığı, Danıştayda ilk
derece mahkemesi olarak açılacak idari davaya konu edilemeyeceği hk. (Dan. 7. D.,
27.5.2002, E. 2002/1570, K. 2002/2119: Not: karara karşı yapılan temyiz başvurusu,
Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulunun 21.3.2003 gün ve E. 2003/49, K.
2003/29 sayılı kararı ile reddedilerek karar onanmıştır);
Daha önce yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararındaki ‘TL’leri ‘YTL’ye çeviren Bakanlar
Kurulu Kararının düzenleyici olmadığı hk. (Dan. 7. D., 26.2.2007, E. 2007/87, K.
2007/703);
Vergi Usul Kanunu’nun 413’üncü maddesi uyarınca yayımlanan sirkülerlerin düzenleyici
olmadığı hk. (Dan. 7. D., 29.3.2007, E. 2007/1301, K. 2007/1531).
36
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 80’inci maddesinde prim borçlarının vadesinde
ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanun’unun uygulanacağının öngörülmüş bulunması karşısında; anılan borçların
vadesinde ödenmemesinin doğal sonucunun, 6183 sayılı Kanun’un 51’inci maddesine göre
gecikme zammı tahakkuk ettirilmesi olduğu; 84 sayılı Katma Değer Vergisi Genel
Tebliği’nin davaya konu edilen cümlesinin, Sosyal Sigortalar Kurumuna prim borcu
olanlara, bu hukuki durumu hatırlattığı; dolayısıyla, yeni bir hukuki durum
yaratmayan, soyut hukuk kuralı koymayan anılan cümlenin, düzenleyici kabul
edilemeyeceği hk. (Dan. 7. D., 24.12.2002, E. 2002/4407, K. 2002/4370).
Bakanlar Kurulu Kararını aynen tekrarlayan Genel Tebliğin düzenleyici olmadığı hk.
(Dan. 7. D., 26.11.2001, E. 2001/674, K. 2001/3615);
Kanun hükümleriyle oluşturulan hukuki durumda değişiklik meydana getirmeyen, yeni bir
hukuk kuralı koymayan, yasa hükümlerini tekrar eden tebliğin, düzenleyici işlem
olmadığı, idari davaya konu edilemeyeceği hk. (Dan. 7. D., 5.10.2004, E. 2004/1123, K.
2004/2430, Danıştay Kararlar Dergisi, Y. 3, S. 6, 2005, s. 177).
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3.2. Devletin Vergilendirme Yetkisine İlişkin İdari Düzenleme
Çeşitleri
Hukuk düzenimizde, Devletin vergilendirme yetkisinin kullanılması
ile ilgili düzenleyici olan veya olması olanaklı idari metinleri beş başlık
altında açıklayabiliriz.
3.2.1. Tüzükler
2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 115’inci maddesinin
ilk fıkrasında, Bakanlar Kurulunun, kanunun uygulanmasını göstermek veya
emrettiği işleri belirtmek üzere, kanunlara aykırı olmamak ve Danıştayın
incelemesinden geçirmek şartıyla, tüzük çıkarabileceği hükme bağlanmıştır.
Maddenin son fıkrasında da, birer düzenleyici işlem olan tüzüklerin,
Cumhurbaşkanı’nca imzalandıktan sonra kanunlar gibi yayımlanacakları
öngörülmüştür.
Anayasal düzenlemeden anlaşılacağı üzere; tüzükler, iki amaç için
çıkarılabilirler: Kanunların uygulanmasını sağlamak ve kanunların emrettiği
işleri belirtmek. Tüzüklerin, kanunların uygulanmasını sağlamak veya
emrettiği işleri belirtmek amacıyla, kanunlara aykırı olmamak koşuluyla,
kural koyabilecekleri kabul edilmektedir.
Bu özellikleri nedeniyle, tüzükler, düzenleyici idari işlemlerin başında
gelmektedirler.
3.2.2. Bakanlar Kurulu Kararları
Bakanlar Kurulunun, Anayasanın 73’üncü maddesinin son fıkrası
uyarınca yetkilendirildiği durumlarda, verginin muafiyet, istisna, indirim ve
oranlarında, kanunun belirlediği sınırlar içerisinde, değişiklik yapan
kararları, düzenleyici niteliktedir.
3.2.3. Yönetmelikler
Anayasanın 124’üncü maddesinde, Başbakanlığa, bakanlıklara ve
kamu tüzel kişilerine, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanun ve tüzüklerin
uygulanmalarını sağlamak üzere yönetmelik çıkarma yetkisi verilmiştir.
Yönetmelik çıkarma yetkisi, münhasıran, bu idarelerin kendi faaliyet
alanları ile ilgili kanun ve tüzüklerin uygulanmalarının sağlanması amacıyla
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kullanılabilir. Bu bakımdan; Maliye Bakanlığı da, vergi kanunlarının ve
vergi alanında yürürlüğe konulan tüzüklerin uygulanmasını sağlamak
amacıyla, yasallık alanına taşmamak kaydıyla, yönetmelik çıkarma yetkisini
kullanabilir.
3.2.4. Genel Tebliğler
İdareler, görevleri ile ilgili olarak, yukarıda adları verilen düzenleyici
metinler dışında da, genelge, genel tebliğ veya başka adlar altında metinler
yayınlayabilmektedirler. Bununla birlikte; bilindiği gibi, vergilendirme
alanında, “yasallık ilkesi” geçerlidir. Bu yüzden; bu alanda, Maliye
Bakanlığının düzenleme yapma yetkisi, son derece sınırlı olmak zorundadır.
Anayasa Mahkemesi, 15.10.1991 gün ve E. 1990/29, K. 1991/37
sayılı kararında, amaç ve sınırları belli edilmek ve yasallık ilkesi kapsamında
bulunan verginin temel öğelerine ilişkin olmamak koşuluyla, Maliye
Bakanlığının, uzmanlık isteyen teknik konularda ayrıntıları düzenlemek
üzere, yasayla yetkili kılınabileceğini söylemektedir.
Bu karara göre; Maliye Bakanlığı, ancak, yasayla yetki verilmek ve
kararda geçen sınırlara uyulmak koşuluyla, yalnızca uzmanlık isteyen teknik
konularda ayrıntıları genel tebliğ ile düzenleyebilmek olanağına sahiptir.
Yalnızca, bu koşullara uyan Maliye Bakanlığı genel tebliğleri, normatif
olabilir. Maliye Bakanlığının bu koşullara uymayan genel tebliğleri,
yorumlayıcı, açıklayıcı veya tanıtıcı nitelikte olmak zorundadır37. Bununla
birlikte; uygulamada, kanunla yetki verilen haller dışında da, kural koyucu
nitelikte genel tebliğler yayımlandığı bilinmektedir.
3.2.5. Sirkülerler
Bunlar, görüş açıklayıcı nitelikte olan, yani normatif olmaması
gereken idari metinlerdir. Bunların, görüş ve açıklama isteyen bireyi
muhatap almasıyla, aynı durumda bulunan tüm idare edilenlere ilan ile
37

Yasayla verilmiş bir yetkiye dayanmayan ve, esasen, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi
Kanunu’nun indirime ilişkin hükümleri ile 4481 sayılı Kanun’un değişik 8’inci maddesinin
uygulanmasına ilişkin Bakanlık anlayışını alt idari birimlere duyurmayı amaçlayan
dava konusu Genel Tebliğin, kural koyucu (normatif) nitelikte olmadığı, Danıştayda ilk
derece mahkemesi olarak açılacak idari davaya konu edilemeyeceği hk. (Dan. 7. D.,
27.5.2002, E. 2002/1570, K. 2002/2119: Not: karara karşı yapılan temyiz başvurusu,
Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulunun 21.3.2003 gün ve E. 2003/49, K. 2003/29
sayılı kararı ile reddedilerek, karar onanmıştır).
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duyurulması arasında, söz konusu nitelikleri bakımından, fark yoktur 38. 213
sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 413’üncü maddesinde, vergi
mükelleflerinin, vergi durumları ve vergi kanunlarının uygulaması ile ilgili
olarak müphem ve tereddütlü gördükleri konular hakkında, Maliye
Bakanlığından izahat isteyebilecekleri hükmü yer almıştır.
Bu maddenin, 4962 sayılı Kanunla değişik, ikinci fıkrasında da, yetkili
makamın, yazı ile istenecek izahatı yazı ile veya sirkülerle, en kısa zamanda,
cevaplandırmaya mecbur olduğu hükme bağlanmıştır. Bu yasal düzenleme,
Maliye Bakanlığına, yazı ile istenilen izahatı, birden fazla mükellefi
ilgilendirmesi durumunda, bir sirkülerle yaparak, tüm mükelleflere duyurma
olanağı sağlamıştır. Maliye Bakanlığınca yayımlanacak bu sirkülerler de,
Bakanlığın
açıklanan
konudaki
görüşünü
ilgili
mükelleflere
39
duyurduklarından, düzenleyici değildirler . Bununla birlikte; uygulamada,
üstelik, Maliye Bakanlığının sirküler yayımlama yetkisini devrettiği Gelir
İdaresi Başkanlığının düzenleme yapma yetkisi olmamasına karşın,
düzenleyici nitelikte sirküler yayımlandığı, sıkça, görülmektedir.
3.3. İdari İşlemlerin Geriye Yürümezliği İlkesi
Yasaların yayımlandıkları tarihten önce tamamlanmış hukuki olgulara
uygulanmasının insan hak ve özgürlükleri yönünden olan olumsuz sonuçları,
idarenin kamu gücü kullanarak yapmış olduğu düzenleyici işlemlerin geriye
yürütülmesi durumunda da söz konusudur. Yasalarla ilgili olduğu gibi,
düzenleyici idari işlemlerinin de geriye yürütülmesini yasaklayan bir genel
yasa hükmü mevcut değildir.
İdari işlemlerin geriye yürümezliğini temin eden, yine bir hukukun
genel ilkesi olan idari işlemlerin geriye yürümezliği ilkesidir. Bu ilkeye
göre; idarenin kamu gücünü kullanarak yapmış olduğu düzenleyici

39

Dan. VDDK., 22.2..2008, E. 2007/495, K. 2008/159, Danıştay Dergisi, Y. 38, S. 119,
2008, s. 94. Not: Danıştay sirkülerleri idari davaya, ancak sirkülerde yetki aşılarak
düzenleme yapılması halinde kabul etmektedir. Örnek karar: Dan. VDDK., 18.4.2008,
E. 2007/49, K. 2008/249, Danıştay Dergisi, Y. 38, S. 119, 2008, s. 94; Dan. VDDK.,
17.4.2009, E. 2008/789, K. 2009/196, Danıştay Dergisi, Y. 40, S. 124, s, 129; Dan.
VDDK., 4.4.2012, E. 2011/447, K. 2012/147, Danıştay Dergisi, , S. 131, 2012, s. 437:
Yükümlülerin bir hukuk normunun uygulanması konusunda duraksamalarını gidermek
amacıyla VUK’nun 413’üncü maddesi uyarınca yayımlanan sirkülerlerin, kesin ve
yürütülmesi zorunlu idari işlem niteliği taşımamaları nedeniyle idari davaya konu
edilemeyeceği hk.
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işlemlerin uygulanması, ancak bu işlemin yayımlandığı tarihten sonra
meydana gelecek olaylar için mümkündür.
“İdari işlemler yürürlüğe girdikleri andan itibaren hukuki etkilerini
gösterirler ve idari işlemlerin geriye yürümezliği ilkesi, gerek yargısal
kararlar gerekse öğretide kabul edilmiş bir idare hukuku kuralıdır. İdareye
yasayla tanınan düzenleme yetkisinin, geçmişe yürümezlik ve belirlilik
unsurlarını içeren hukuki güvenlik ilkesine uygun kullanılması hukuk
devleti olmanın doğal ve zorunlu gereğidir… Bu durumda; sigorta
şirketlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na aktaracakları tutarın
belirlenmesinde, poliçe düzenledikleri tarih itibarıyla geçerli olan
hesaplama yönteminin, bu tarihten sonra, geriye yönelik olarak
değiştirilerek, yeni bir yönteme ve ek mali yükümlülüklere tabi
tutulmalarına yol açacak nitelikteki dava konusu düzenlemenin, geçmişe
yürümezlik ve belirlilik unsurlarını içeren hukuki güvenlik ilkesiyle
bağdaştırılmasına olanak bulunmamaktadır.” 40
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun bu kararından da
anlaşılacağı üzere, idari işlemlerin geriye yürümezliği, hukuki güvenlik
ilkesinin doğal ve zorunlu gereği olarak görülmektedir. Bu haliyle; idari
işlemlerin geriye yürümezliği ilkesinin, yasaların geriye yürümezliği
ilkesiyle aynı ihtiyaçtan; başka bir anlatımla, bireylerin hukukunda
değişiklik yapan idari düzenlemeler karşısında, bireylerin hukuki
güvenliklerini sağlamak ihtiyacından kaynaklandığını söyleyebiliriz:
-Kişilere tanınan vergi istisnası ile ilgili mali avantajların
kaldırılması ya da azaltılmasına ilişkin düzenleyici işlemin, yayımlandığı
tarihten sonraki olaylara uygulanacağı ve hukuki sonuç yaratacağı vergi
hukukunun genel ilkesidir. Bu sebeple geçmişe dönük vergileme
yapılamaz.41
-Gecikme faizi 3505 sayılı kanunla 10.12.1988 tarihinden itibaren
yürürlüğe sokulur. Vergi idaresi mükellef hakkında Mart-Eylül 1986
dönemi için Şubat 1990'da re'sen vergi tarhına gider ve bu re'sen tarha
paralel olarak mükellefe Mart 1986'dan itibaren gecikme faizi uygular.
Danıştay: Uygulayamazsın. Gecikme faizi ancak yürürlüğe girmesinden
sonraki vergilendirme dönemi ile ilgili tarhlarda uygulanabilir.42

40

Dş. İDDK, 11.6.2014, E. 2014/255 (YD kararı).
Dş. 4. Daire 20 Nisan 1992 T. ve E. 1992/3523, K. 1992/1719. Kararın tam metni için bkz.
Şükrü Kızılot, Danıştay Kararları ve Özelgeler, Cilt 1, s. 1290-1291.
42
1990/4 Esas, 1993/1 Karar nolu Danıştay Kararı, RG, 25 Temmuz 1993.
41
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-BKK 95/6428, m. 1 ile, Fon Payı 12.1.1995 tarihinde %7’den
%10’a çıkarılmış, vergi artışının 1994 yılı kazançlarına da uygulanacağı
öngörülmüştü. (RG, 1.2.1995) Danıştay’da açılan davalar kazanılmış,
fazla alınan %3 fon payları geri alınmıştır.43
-İhracat istisnası oranı 1991 yılı Ağustos ayında duyurulan bir
düzenleme ile 1991 yılı başından itibaren geçerli olmak üzere %16’dan
%12’ye düşürülmüştür. Hukuki güvenlik ilkesine ve dolayısıya belirlilik
ilkesine aykırı. İptal.44
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, başka bir kararında45 da,
Yönetmelikte, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nda öngörülen cezai müeyyide ve
idari yaptırım uygulanmasını gerektiren suç olarak nitelendirilen fiili,
Yönetmeliğin yürürlüğünü, yayımından önceye götüren düzenlemesini,
Anayasa’nın 38’inci maddesinde öngörülen, hiç kimsenin işlendiği
zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı
cezalandırılamayacağı ilkesine aykırı bulmuştur.
Kurulun, uyuşmazlığın çözümünde, yasallık ilkesi veya idari
işlemlerin geriye yürümezliği ilkesine başvurmak yerine, ceza kanunlarının
geriye yürümezliği ilkesini düzenleyen anayasa hükmüne başvurması
tartışma götürürse de, dava konusu yönetmelik hükmü, idari işlemlerin
geriye yürümezliği ilkesine aykırı uygulama olarak, önemli bir örnek
oluşturmaktadır.
Danıştay Üçüncü Dairesinin bir kararında46 da, geriye yürümenin
varlığının belirlenmesinde, kazanç türündeki benzerlik ve aynı bilançoda yer
alma hali ölçüt olarak kullanılmıştır. Karar, 12.2.1992 günlü Resmi
Gazete’de yayımlanan 92/2682 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Hazine
bonusu faizlerine uygulanacak tevkifat oranının artırılmasından sonra,
31.12.1992 günlü Resmi Gazete’de yayımlanan 92/3802 sayılı Bakanlar
Kurul Kararıyla, bu bonoların alım-satımından doğan kazanca
uygulanan tevkifat oranın da, aynı tarih itibariyle ve aynı miktarda
artırılmasıyla ilgilidir. Daire, kararında, tevkifat oranının 12.2.1992
gününe götürülmesini, geriye yürüme olarak nitelendirmemiştir. Bu
kararında Daire, her iki kazancın aynı nitelikte olduğu, aynı nitelikteki
iki kazanç üzerindeki vergi yükünün eşitlenmesi amacıyla alınan
43

Ancak kesin kararın çıkması süreci 4 yılı bulduğu için geriye alınan paranın bir anlamı
kalmamıştır. Bkz. Yaklaşım Dergisi, sayı: 78, Dş. E. 98/316; K. 99/169.
44
Dş. VDDGK, 9.4.1993, E. 1992/299.
45
Dş. İDDK, 9.12.2013, E. 2010/1158, K. 2013/4413.
46
Dş. 3.D., 26.12.1992, E. 1994/2509, K. 1995/4408.
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kararın geriye yürüme olarak nitelendirilemeyeceği görüşünden hareketle
sonuca varmıştır. Kararda ulaşılan sonuç, ayrıca, 1992 yılında elde edilen her
iki kazancın aynı bilançoda gösterilerek Nisan 1993 ayında beyan edilecek
olması sebebiyle, kazanılmış bir hakkın varlığından de söz edilemeyeceği
gerekçesiyle desteklenmiştir.
4. Yargı Kararlarının Geriye Yürümesi
4.1. Yargı Kararlarının Geriye Yürümesi mi Yoksa Geçmişe
Etkisi mi?
Burada söz konusu olan, yargı yerlerinin özellikle de, Anayasa Yargısı
ile İdari Yargının iptal kararlarının geçmişe etkisi veya geriye yürümesidir.
Yargı kararları, yasal tasarruflarla idarenin kamu gücü kullanarak
yapmış olduğu düzenleme ve işlemlerden farklı olarak, kural koymazlar ve
yeni bir hukuki durum yaratmazlar. Yasama ve Yürütme Organlarının
koymuş oldukları kuralların ya da idarenin yarattığı hukuki durumun,
anayasaya ve hukuka aykırı bulunması halinde, hukuk düzeninden
kaldırılmasını sağlarlar.
Vermiş oldukları kararların etkisi, geçmişte yaratılan bir hukuki
durum üzerinedir. Dolayısıyla sorun, bu kararların söz konusu etkisinin,
verildikleri tarihten öncesine, düzenlemenin ya da işlemin yapıldığı tarihe
kadar gidip gitmeyeceği ile ilgilidir.
Bu yüzden de, yargı kararlarının geriye yürümesinden çok, geçmişe
etkisinden söz edilmesi daha doğru olur. Esasen; literatürde, bu durum için
kullanılan anlatım da, yargı kararların “geçmişe etkisi” (makable şümulü –
geçmişe teşmili – geçmişe şamil olması) dir.
4.2. Anayasa Mahkemesi Kararları ve Danıştay İçtihadı
Birleştirme Kararları
4.2.1. Anayasa Mahkemesi Kararlarının Geriye Yürümemesi
(Dava Açmayanlara Faydasının Olmaması)
Mükellef lehine çıkan Anayasa Mahkemesi kararı, alındığı tarihte
değil, gerekçeli kararın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe
girmektedir. Bu iki tarih arasında çoğu vakit aylarca sürenin geçmesi söz
konusu olabilmektedir. Üstüne üstlük, Anayasa Mahkemesi aldığı iptal
kararının yürürlüğe girmesini RG’de yayımladığı tarihten itibaren 1
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yıla kadar öteleyebilir. Yani durumu şöyle ironize edebiliriz: Anayasa
Mahkemesi kararları geriye yürümez, ama ileriye yürür!
Gerekçeli kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasının gecikmesi,
bu şekilde yürürlük tarihinin ertelenmesi, lehe kararın mükellefe faydasını
minimum düzeye indirebilmektedir. Zira iptal kararı RG’de yayımlanana
kadar hüküm ifade etmemektedir. O zamana kadar olanlar da hukuka aykırı
olmasına rağmen geçerli kalmaktadır.
Örnekler:
-3787 sayılı “Bazı Kamu Alacakları… İle İgili Kanun” iptal edilmiş
(Karar günü: 24/6/1993). Ama Mahkeme kararının Resmi Gazete’de
yayımlanması 23 Aralık 1999 tarihinde olmuş.47 Dolayısıyla Haziran
1993’te iptal edilen kanunun uygulaması Aralık 1999’a kadar devam
ettirilmiştir.
-Vergi ziyaı cezasının iptaline yönelik dava Anayasa Mahkemesine
2000 yılında açılmıştır. AYM davayı ancak 5 sene gibi bir süre geçtikten
sonra karara bağlayabilmiştir. Buna ilave olarak, 20 Ekim 2005 tarihli
RG’de yayımlanan kararın 6 ay daha idareye süre verilerek Mayıs 2006’da
hüküm ifade etmesi kararlaştırılmıştır.
-Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi getirilmiş, bu düzenlemenin iptaline
yönelik AYM’de dava açılmıştır. AYM 1.1.2003 tarihinde yürütmeyi
durdurma kararı vermiş, bu karar 25 Temmuz 2003 tarihli RG’de
yayımlanmıştır. Dava açanlar, ödedikleri 1. taksiti geri alma ve Temmuz
ayında ödenmesi gereken 2. taksiti de ödememe hakkına kavuşmuşlardır.
Dava açmayanların ise haksız ödedikleri veya ödemek zorunda oldukları 1.
taksite yönelik bir hak talepleri olamayacaktır. Çünkü demektedir idare “1.
taksitin ödendiği tarihte hukuki temel (kanun) var idi. Dolayısıyla vergiyi
doğuran olayın yasal temeli var idi.”
Anayasa Mahkemesinin, Anayasaya aykırılığını saptayarak iptal ettiği
yasa hükmünün, iptal kararına karşın, kararın yürürlüğe gireceği tarihe
kadar varlığını sürdürmesi ve hukuki sonuçlarını yaratması; yarattığı hukuki
sonuçların, iptal kararının yürürlüğe girmesinden sonra da var olmakta
devam etmesi, kamu düzenini ve kazanılmış hakları koruma gerekçesine
dayandırılmaktadır48.

47
48

Sayı: 23915, Esas: 1992/29; Karar: 1993/23.
Dan. 3. D, 18.11.2013, E: 2011/2663, K: 2013/5059.
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Buna karşılık; anayasaya aykırılığı yargı kararıyla saptanan bir kanun
hükmünün, varlığını iptal kararının yürürlüğe gireceği tarihe kadar
sürdürmesinin, anayasanın üstünlüğü ve hukuk devleti ilkeleriyle
bağdaşmayacağını söyleyen görüşler vardır. Gerçekten; kamu düzenini
korumak amacıyla Anayasa’da yer alan iptal kararlarının geriye yürümezliği
kuralı, özellikle, kişiler için mali yükler öngören ve, bu nedenle de, hak
vermekten çok borç yaratan, vergi yasalarının anayasaya aykırılıkları
sebebiyle iptalleri halinde, vergi yükü önünde kimi eşitsizliklere neden
olabilmektedir.
Bize göre; anayasa mahkemesinin iptal kararlarının geriye; iptal
edilen kanunun yürürlük tarihine kadar etki etmesi kural olmalı;
ancak, kamu düzeni ve hukuk güvenliği açısından korunmaya değer
kimi durumların bu karardan etkilenip etkilenmeyeceğini belirleme
yetkisi, Anayasa Mahkemesine bırakılmalı veya, tersine, Mahkeme,
eşitlik ilkesinin gereği olan durumlarda, iptal kararının etkisini geriye
götürebilmelidir.
4.2.2. Anayasa Mahkemesi Kararlarının Dava Açmayanlara
Faydasının Olmaması
Lehe çıkan Anayasa Mahkemesi kararlarının sadece dava açanlara
faydası olur. Açılan dava kazanılırsa bunun dava açmayanlara bir faydası
olmaz. Onlar hukuka aykırı olan kanuna göre ödedikleri vergileri geri
isteyemezler. Zira Anayasa Mahkemesi kararları, yürürlük tarihinden
itibaren hüküm ifade eder, geçmişe yürümez.
Anayasa Mahkemesinin iptal kararlarının geriye yürümezliği
kuralının istisnası,
-Anayasa Mahkemesinin itiraz yoluyla yapılan başvurularda
vermiş olduğu kararlar ile49
49

Anayasa’nın 152’nci maddesinde; bir davaya bakmakta olan mahkemenin, uyuşmazlığa
uygulanacak kanun hükmünü Anayasa’ya aykırı görmesi ya da taraflardan birinin bu
konudaki iddiasını ciddi bulması halinde, Anayasa Mahkemesinin bu konuda vereceği
karara kadar davayı geri bırakacağı; Anayasa Mahkemesinin kararını beş ay bekleyeceği;
bu süre içerisinde kararın gelmemesi durumunda, davayı yürürlükteki kanun hükmüne
göre çözümleyeceği; ancak, vereceği kararın kesinleşmesinden önce Anayasa
Mahkemesinin kararının gelmesi halinde, bu karara uymak zorunda olduğu açıklanmıştır.
Maddede, davaya bakan mahkemenin uyma zorunluluğu için, Anayasa Mahkemesi
kararının yayımlanmış olması veya yürürlüğe girmesi koşulu aranmamış; kararın
davaya bakan mahkemeye gelmiş olması yeterli görülmüştür. Buna göre; davaya bakan
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-Bu kararların yürürlüğe girdiği tarihten önce usulüne uygun
olarak yargı yerlerinde açılan ve uyuşmazlık halinde iptal kararının
yürürlüğe girdiği tarihe kadar gelen davalar bakımından söz konusudur.
Anayasa Mahkemesi iptal kararının devam eden davalara (dava
açanlara) etkisi konusunda, ücretlerin vergi oranının yükseltilmesi
uyuşmazlığı güzel bir örnek oluşturmaktadır.
01.01.2006 tarihine kadar ücret gelirleri daha düşük oranda
vergilendirilirken bu tarihten itibaren yapılan bir kanuni düzenleme ile ücret
gelirlerinin avantajlı vergilendirilmesi uygulamasına son verildi. 1.1.2006
tarihinden itibaren ücret gelirlerine uygulanan %27 oranı %35’e
çıkarılmıştır. Yeni düzenleme Anayasa Mahkemesine götürüldü. Anayasa
Mahkemesi “ücret gelirlerine farklı (düşük oranlı) gelir vergisi tarifesi
uygulamasına son veren kanuni düzenleme”nin uygulamasını iptal etti: Yani
%35 oranının ücretlilere uygulanamayacağına karar verdi (15 Ekim
2009). Bu karar 8 Ocak 2010 tarihli RG’de yayımlandı. Karar metninde,
bu kararın uygulamasının yayımından 6 ay sonra, yani 8 Temmuz 2010
tarihinde başlayacağı hükmüne de yer verildi.
Bu şekilde 1.1.2006 tarihinden bu yana süre gelen hukuka aykırı
uygulama 4,5 yılı aşkın süre sonra durdurulabildi. RG’de yayım tarihinin
geciktirilmesi ve yürürlüğe giriş süresinin uzatılması ile idareye 1 yıl gibi ek
bir haksız vergiyi alma imkanı daha tanınınca idarenin hukuka aykırı
yasayı uyguladığı süre 5,5 yıla çıkarılmış oldu.
İdari Yargıda dava açanlar AYM kararının kendilerine de
uygulanmasını talep etmişlerdir. Bu taleplerle ilgili verilen kararlara
aşağıdaki örnekleri verebiliriz:
-“Anayasa mahkemesince iptal edilen kanun hükmünde kararname
hükmüne dayanan düzenleyici işlemin hukuki dayanaktan yoksun kaldığı ve
iptal kararının henüz resmi gazete'de yayınlanmamasının yargı
mercilerinin bakmakta oldukları uyuşmazlıklarda hukuka ve Anayasaya
aykırı bulunarak iptal edilmiş kuralların uygulanmasını ve uyuşmazlıkların
bu kurallara göre çözümlenmesini gerektirmeyeceği hk.”50
-“Anayasa mahkemesi iptal kararının yürürlüğe gireceği tarihin
ertelenmiş olmasının, yargı yerlerinin çözümlemekte oldukları
mahkemece dava karara bağlanmadan veya verilen karar kesinleşmeden önce, Anayasa
Mahkemesinin iptal kararı gelirse, iptal kararı yayımlanmamış ya da yürürlüğe girmemiş
olsa dahi, davayı bu karara göre sonuçlandırması, Anayasa hükmü gereğidir.
50
Dş. 5. D. 23.12.1992, K. 1992/3872; E. 1992/1219.
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uyuşmazlıklarda anayasaya aykırı bulunarak iptal edilen yasa kurallarını
uygulaması sonucuna yol açmayacağı hk.”51
-“Anayasa mahkemesinin iptal kararından önceki düzenleme’ye göre
karar verilemeyeceği hk.”52
-“Dayandığı üst normun iptaline ilişkin bulunan, ancak yürürlüğü
dört ay sonrasına ertelenen anayasa mahkemesi kararının Resmi Gazete'de
yayımlanmasından daha önceki tarihte tesis edilen idari işlemin yargısal
denetiminin, tesis edildiği tarihte yürürlükte bulunan düzenleme uyarınca
yapılması gerektiği; ancak bu, Anayasaya aykırı bulunarak iptal edildiği
bilinen kuralların, bu kuralların uygulanmasına ilişkin idari işlemlerin
hukuka aykırı olduklarından dolayı iptali istemiyle açılan ve halen
görülmekte olan davalarda da uygulanacağı anlamını taşımamaktadır.
Aksi hal "hukuk devleti" ve "Anayasanın üstünlüğü" ilkeleriyle
bağdaştırılamaz.” 53
Görüldüğü gibi Danıştay, Anayasa Mahkemesinin iptal kararlarının,
bu kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce, usulüne uygun olarak açılıp,
uyuşmazlık halinde iptal kararının yürürlük tarihine kadar süre gelen
davalara uygulanacağını, istikrarlı bir biçimde kabul etmektedir54. Danıştaya
göre; Anayasaya aykırılığı yargı kararı ile saptanmış bir yasa hükmünün
görülmekte olan bir davada uygulanmasının, Anayasanın üstünlüğü ve
Hukuk Devleti ilkesine aykırı düşeceğinin kabulü gerekmektedir. Ayrıca;
aksi olursa, Anayasanın 152’nci maddesinde, görülmekte olan davalarda, o
davaya konu uyuşmazlığa uygulanacak yasa hükmünün Anayasa’ya
aykırılığını iddia etmenin anlamı da kalmaz.
Anayasa Mahkemesinin iptal kararlarının, yürürlüklerinden önce
tamamlanmış olan hukuki durumlara veya kararı kesinleşen davalara
uygulanamayacağında ise, genel kabul vardır. Bununla birlikte; iptal
kararının yürürlüğünden önce sonuçlanan hukuki durumla ilgili olarak,
gidilmesi olanaklı istisnai kanun yollarının bulunması halinde, Danıştay,
iptal kararının bu yollarda uygulanmasını kabul etmektedir. Bu uygulamaya;
-Vergi Usul Kanunu’nun vergi ziyaı cezasının hesaplanma yöntemiyle
ilgili 344’üncü maddesinin ikinci fıkrasının Anayasa Mahkemesince iptali
51

Dş. 10. D. 11.10.2000, 2000/5129; E. 200/3903.
Dş. 11. D. 07.03.2005, K. 2005/973; E. 2002/4654.
53
Dş. 10. D. 24.05.1999, K. 1999/2597; E. 1996/9928.
54
Dş. VDDK, 6.7.2006, E: 2006/140, K: 2006/203; Dş. 3. D, 18.11.2013, E: 2011/2663, K:
2013/5059; Dş. 3. D, 20.3.2013, E: 2011/3070, K: 2013/825; Dş. 4. D, 13.5.2014, E:
2011/5029, K: 2014/3269; Dş. 7. D, 23.1.2014, E: 2010/10103, K: 2014/261.
52
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üzerine yapılan düzeltme ve şikayet başvuruları sonucu açılan
davalarda verilen kararlarla55,
-4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 245’inci maddesinin, idari davanın
açılmasının tahsilatı durdurmayacağını dair olan üçüncü fıkrasının Anayasa
Mahkemesince iptali üzerine, düzenlendiği tarihte anılan yasa hükmüne
uygun bulunan ödeme emrinin iptali istemiyle açılan davada verilen
karar56 örnek olarak gösterilebilir.
4.3. İdari Yargı Kararlarının Geçmişe Etkisi
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 2’nci maddesinin
1’inci fıkrasının “a” bendinde, iptal davaları; idari işlemler hakkında yetki,
şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı
olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler tarafından
açıları davalar olarak tanımlanmıştır. Tanımdan da anlaşıldığı üzere, davanın
konusu, idari işlemin bizzat kendisidir. Öğretide ve uygulamada kabul
edildiği üzere; idari işlemin iptalinden amaç, hukuka aykırı olarak
nitelendirilen dava konusu idari işlemin geçmişe etkili (şamil) olarak, yani
yapıldığı tarih itibariyle hukuk düzeninden çıkarılmasının ve, böylece,
tesisinden önceki hukuki durumun geri gelmesinin sağlanmasıdır. Başka
bir anlatımla da, idari işlemin hiç yapılmamış, hiç doğmamış hale
getirilmesidir. İptal kararı ile bu durumun doğabilmesi, kararın geçmişe olan
etkisi ile açıklanabilir (Gökalp 1968: 467).
Hukuka aykırı olduğu saptanan bir idari işlemin, tesis edildiği
tarihle iptal kararının verildiği tarih arasındaki zaman diliminde
hukuki sonuçlarını doğurması, hukuk devletlerinde, kabul edilebilir
değildir. Bu nedenle, iptal kararlarının geçmişe olan etkisi, hukuka aykırı
olarak tesis edilen idari işlemle bozulan hukuk düzeninin onarılabilmesi
için gereklidir.
İdari işlemin yapıldığı tarih itibariyle hukuk düzeninden kalkması,
iptal kararı ile birlikte kendiliğinden olmaktadır. Başka bir anlatımla; iptal
edilen dava konusu düzenleyici işlem veya bireysel vergilendirme işleminin
hukuk düzeninden kalkması için, idarece herhangi bir işlem yapılmasına
gerek bulunmamaktadır; bu etki, kendiliğinden olmaktadır. İptal edilen bir
55

Dş. VDDK, 8.12.2006, E. 2006/220, K. 2006/366: Konusu vergi ziyaı cezasının tahsili olan
ödeme emrinin iptali istemiyle açılan davada, Anayasa Mahkemesinin vergi ziyaı cezası
hakkındaki iptal kararının dikkate alınarak karar verilmesi gerektiği hk.
56
Dş. 7. D, 23.1.2014, E:2010/10103, K:2014/261.
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vergilendirme işlemi için idarece yapılması gereken, yalnızca, verginin
kayıtlarından terkininden ibarettir. Bununla birlikte;
vergilendirme
işleminin yetki veya şekil unsurları yönünden hukuka aykırı görülüp iptal
edilmesinde ya da kısmen hukuka aykırı bulunması nedeniyle kısmen iptal
edilip kısmen de davanın reddedilmesinde olduğu gibi, vergi idaresinin, yeni
işlemler yapmasına iptal kararı engel değildir (İYUK. Md. 28/5). Hatta; iptal
kararı üzerine, daha önce yapmış olduğu fazla veya yersiz vergi tahsilatını
yükümlüye geri vermek, bu tahsilat dolayısıyla yükümlünün uğradığı zararı
faiz yoluyla telafi etmek gibi, vergi idaresinin yerine getirmek zorunda
olduğu gereklilikler de olabilir.
İptal kararının geçmişe etkisi ile ilgili Danıştay görüşü, yukarıda
anlatılanlardan farklı değildir. Danıştay da, kararlarında, İdare Hukuku
ilkelerine göre, yargısal bir kararla iptal edilen idari işlemin ortadan kalkarak
tesisinden önceki hukuki durumun geri geleceğine; iptal kararının, geriye
yürüyen - makable şamil - sonuçlar doğuracağına; başka bir deyişle, işlemin
tesis edildiği tarihe kadar etkide bulunacağına vurgu yapmaktadır. Yine;
Danıştaya göre; iptal kararlarının, yalnızca iptal edilen dava konusu
işlemi değil, ona bağlı işlemleri de tesis edildikleri tarihten itibaren
ortadan kaldırarak, dava konusu işlemin tesisinden önceki hukuki
durumun devamını sağlayacağı kabul edilmektedir57 .
Bu görüşün, iptal edilen vergi ile ilgili düzenleyici işlemler; örneğin
vergi oranlarını artıran Bakanlar Kurulu Kararları yönünden sonucu;
yalnızca, dava konusu Bakanlar Kurulu Kararının hukuk düzeninden
kalkması değildir; ayrıca, bu karara dayanılarak fazla tarh, tahakkuk
ve tahsil işlemlerinin de hukuk düzeninden kalkması ve bu nedenle
tahsil edilen vergi tutarının, mükellefine, faizi ile geri verilmesidir.
Hukuk devleti ilkesi ve ondan kaynaklanan hukuka bağlı idare anlayışı, vergi
idaresinin bu hukuki sonuca uygun işlem yapmasını gerektirir.
Ancak; uygulamada, özellikle, söz konusu iptal kararlarının
sonuçları ile ilgili olarak sorunlar yaşandığı da bir gerçektir.

57

Dş. 1. D., 17.5.1982, E. 1982/102, K. 1982/113; Dş. 1. D., 27.2.2003, E. 2003/14, K.
2003/25.
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Gerek Avrupa Konseyi İnsan Hakları Mahkemesi gerekse Avrupa
Birliği Adalet Divanı “çok özel koşulların varlığı” halinde vergi
kanunlarının geçmişe yürümesine müsamaha göstermektedir.
Biz, mükelleflerin aleyhine düzenlemeler getiren vergi mevzuatının
(yürütme organının düzenleyici işlemleri dâhil) geçmişe etkili olmadan
sadece yürürlüğe girmelerinden sonraki olaylara uygulanması gerektiğini
düşünüyoruz. Gerçek geriye yürümeye karşı olduğumuz kadar gerçek
olmayan geriye yürümeye de karşıyız. Vergi kanunları yürürlüğe girdikten
sonraki olay ve işlemlere uygulanmalıdır. Vergiyi doğuran olayın henüz
tamamlanmamış olması geriye yürümeye imkan vermemelidir.
Zira çalışma boyunca anlattığımız ve aşağıda tekrarlayacağımız hukuk
ilkelerinin, korunması düşünülen “kamu yararı”na göre daha önemli
olduğunu düşünüyoruz:
-Kanunların geçmişe yürütülmemesi, “hukuki güvenlik (hukuk
güvenliği) ilkesi”nin bir gereğidir. Hiç kimseden, bugün bilinmeyen,
gelecekte yürürlüğe girecek düzenlemelere uygun davranmasının
beklenmemesi gerekir.
-Hukuk devleti ilkesi, geçmişe yürümemeyi gerektirir.
-Vergiyi doğuran olayın vukuu döneminde yürürlükte olmayan bir
kanuna dayanılarak vergi yükünün artırılması, “vergilerin kanuniliği
ilkesi”ne aykırı olur.
Kısaca, toplumun istikrar ve güveninin korunması, mükelleflerin
aleyhine sonuçlar doğuracak geriye yürümeye karşı çıkılmasını gerekli kılar.
Bu kapsamda, Türk hukukunda Anayasa Mahkemesi kararlarının
yürürlüğe girişi konusu önemli bir sorun olarak ortada durmaktadır.
Mevcut uygulamada iptal edilen kanun hükmünün uygulamadan kalkması 36 yıl gibi sürelerden sonra mümkün olmaktadır. Bu süre boyunca mükellefler
hukuka aykırı vergileri ödemek durumunda kalmaktadırlar. Sonuçta ortaya
çıkan iptal kararı da sadece sınırlı sayıdaki dava açan vergi mükellefine
fayda sağlamaktadır. Buna karşılık yığınlarca vergi mükellefi hukuksuz
uygulamanın kurbanı olmaktadır. Yani “atı alan vergi idaresi, Üsküdar’ı
geçmiş olmakta”dır. Bu sıkıntıya çözüm bulunması, Anayasa Mahkemesine,
iptal kararlarının gerektiğinde ilgili başka vergi mükelleflerine de
uygulanabileceği yetkisini veren bir Anayasa değişikliğine gidilmesinde
yatmaktadır.
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Söylediklerimiz, Anayasanın “Türkiye Cumhuriyetinin bir hukuk
devleti olduğu” hükmü gereğince yapılmalıdır. Sözünü ettiğimiz
değişiklikler aynı zamanda genel hukuk ilkeleri olan hukuki güvenlik ilkesi
ve kanunilik ilkesi gibi evrensel ilkelerin de bir gereğidir.
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VERGİ CEZALARININ VERGİ TAHSİLATI ÜZERİNE ETKİSİ
KONUSUNDA BİR ALAN ÇALIŞMASI: AYDIN İLİ ÖRNEĞİ
Yrd. Doç. Dr. Hakan ARSLANER

Özet
Siyasal ödevlerden bir olan vergi, devlet tarafından toplanan, karşılıksız,
hükümranlık gücüne dayalı, ödenmediğinde cebri tahsilata başvurulabilen bir kamu
alacağıdır. Verginin temel amacının kamusal hizmetlerin finansmanı olduğu
düşünüldüğünde, devletin toplumsal nitelikli hizmetler sunabilmesi için vergileri
zamanında tahsil edebilmesi gereklidir. Elbette ki vergileme yetkisi sınırsız değildir.
Bu sınır Anayasalarda ve kanunlarda hüküm altına alınmıştır. Vergi toplama işi aynı
zamanda idari nitelikli olmasından dolayı hem devletin ilgili kurumlarının hem de
mükellef ve vergi sorumlularının uyması gereken usul kurallarının kanunlarda
belirtilmesi ve bu kurallara uyulması gerekmektedir. Vergi kanunları ile
mükelleflere hem şekli hem de maddi yükümlülükler yüklenir ve bunları yerine
getirmesi beklenir. Elbette ki bu kurallara uyulmamasının yaptırımları da olacaktır.
Vergi cezaları, vergi tahsilatında verimliliğin sağlanması, adaletli bir vergi
sisteminin geliştirilmesi için önemlidir. Bu bakımdan kanunlarda her alan hükümlere
uyulmamasının neticesi yine kanunlarda yer alan cezaların uygulanması olacaktır.
Ancak cezaların hukuki olmasının yanı sıra hukuki ilkelere de uygun olması
gerekmektedir.
Bu çalışmada, vergi cezalarının vergi tahsilatları üzerindeki etkisini
mükellefler nezdinde anket yöntemi kullanarak değerlendirmeye çalışacağız.
Anketimizi Aydın İlinde uygulamış bulunmaktayız.
Anahtar Kelimeler: Vergi Tahsilatı, Vergi Cezaları.
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A Fieldwork about Impact on Tax Collection of Tax Penalties: An
Example of The Aydin

Abstract
One of political assignments such tax, collected by the state, unrequited,
based on the strength of sovereignty, the payment can be referenced in the collection
algebra is a public receivables. The main purpose of the tax is the funding of public
services, given the social nature of the state to deliver services in a timely manner
may be charged tax is required. Of course, the taxation authority is not unlimited.
This limit has been taken under the provisions of the Constitution and other laws.
Tax collection at the same time due to the administrative superior of both the state
agencies responsible for both the taxpayer and the withholder to follow the
procedures specified in the rules and these rules must be adhered to. Monetary and
formal liabilities to taxpayers is installed and expected to fulfil these liabilities by
the government. Certainly there will be sanctions for failure to comply with these
rules.
Tax penalties, tax collection efficiency, ensuring a fair tax system is
important for the development. Therefore, legal effect to evade regulations to the
legislative provisions will be imposition of penalties in laws. However, the penalties
should be suitable juridical and legal principles.
In this study, the impact on tax collection of tax penalties in the taxpayers
will try to evaluate using the survey method. We have applied to our survey in
Aydin.
Key Words: Tax Collection, Tax Penalties.

Giriş
Türkiye yıllardan bu yana GSMH’sinin % 50’sine yakın bir orana
tekabül eden kayıt dışı ekonomiyle mücadele içerisindedir1. Bu mücadelenin
bir ayağı da vergilendirilmeyen ya da eksik vergilendirilen kazançlar ile bu
kazançlara uygulanan vergi cezalarıdır. Ancak vergi cezalarının -istismarlar
ve sık sık gündeme gelen vergi afları yüzünden- kayıt dışılığını önlemedeki
1

Her ne kadar istatistiksel olarak kayıt dışı ekonominin Devletlerin hem piyasa hem de kamu
ekonomisi içerisindeki yerini ifade edebilmek zor olsa da bu konuda çeşitli yöntemler
geçiştirilmiştir ve tahmini olarak bazı rakamlara ulaşmak mümkündür. Bunu yanında kayıt
dışı ekonominin içerisinde -kimi devletlerde büyük kimi devletlerde küçük oranda, ki bu
durum devletlerin yönetim yapısıyla doğrudan ilgilidir- devletin ekonomi
mekanizmalarının da yer aldığı bilinmektedir. Bu bağlamda, kayıt dışı ekonominin
rakamsal ifadesini ölçebilmek çok zordur.
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etkinliği var mıdır” sorusu cevaplandırılması gereken bir sorudur. Uygulanan
vergi cezaları ne kadar belirsiz ve etkinsiz olursa kayıt dışılığa yönelimin de
o kadar artacağı kuşku götürmeyen bir gerçektir.
Bu çalışma ile, Türkiye’de uygulanan vergi cezalarının, vergilerin
tahsilat üzerinde etkin bir rol oynayıp oynamadığı, daha açık bir ifade ile,
ceza müessesesinin etkin işleyip işlemediği, caydırıcılık yönünün bulunup
bulunmadığı ve sonuç olarak vergi gelirleri üzerinde olumlu bir etkisinin
bulunup bulunmadığı tespit edilmeye çalışacaktır. Ayrıca bu ceza sisteminin
gelecekte de uygulanmasının devletin temel gelir kaynağı olan vergilen
tahsilatı açısından da faydasının olup olmadığı araştırılacaktır. Araştırmanın
en önemli ayağını Aydın İlinde yaptığımız anket çalışması oluşturacaktır.
A. Vergi Suç ve Cezaları
Her ülke, sundukları kamu hizmetlerinin ve ürettikleri kamu
mallarının maliyetini kendi yönetimi altında bulunan hakiki ve hükmi
şahıslara yansıtırlar. Bu, bir devlet olmanın doğal sonucudur. Toplum, kamu
hizmetlerinin finansını vergiler ile karşılayacak, devlet de sağladığı gelirle
topluma her türlü hizmeti sunacaktır. Ancak bu, her zaman mümkün
olmayabilir yani devletin topladığı vergiler kamu hizmeti olarak topluma
yansımayabilir ya da toplum verginin ödenmesinde üzerine düşen ödevi
yerine getirmeyebilir.
Genel bir tanımlama yapmak gerekirse vergi, devletin sunduğu kamu
hizmetlerinin maliyetini karşılamak gayesiyle kanunlarda muhteviyatı
belirlenmiş vergi konularına muhatap olan gerçek ve tüzel kişilerden
topladığı ekonomik değerlerdir. Bunun yanında vergilerin hükümranlık
gücüne dayanarak toplandığı, dayanağının ve tahsil şeklinin kanunlarla
belirlendiği, karşılık beklenilmeden ödenmesi gerektiği, ödenmemesi halinde
zorla tahsil edilebileceği gibi özelliklerini de sıralamak mümkündür.
Tanımlarda verginin, kamu hizmetlerinin karşılığı olan ekonomik bir
değer olduğu göze çarpsa da yine özelliklerinden yola çıkarak
saptayabileceğimiz bir başka özellik, karşılıksız da olduğudur. Dolayısıyla
yukarıda da bahsettiğimiz gibi her verginin karşılığı kamu hizmeti
olmayabilir.
Vergilendirmenin temel dayanağı 1982 Anayasası’nın “Temel Hak ve
Ödevler” başlığını taşıyan İkinci Kısmın “Siyasi Haklar ve Ödevler”
başlığını taşıyan Dördüncü Bölümde yer almaktadır. Buradan yola çıkarak
verginin, her ülke vatandaşının ödemesi gereken bir ödev olduğu sonucuna
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varabiliriz. Anayasa’nın 73. maddesi “vergi ödevi” ni düzenlemekte ve
vergilendirme ile ilgili birtakım anayasal ilkeler belirlemektedir. Bu ilkelerin
en önemlileri yasallık, eşitliktir ve genelliktir.
Anayasa düzenlemeleri soyut kuralları, ilkeleri içerir. Bu soyut
kuralların içerikleri, normlar hiyerarşisinde aşağı doğru indikçe somutlaşır
ve ilkelerin içi doldurulmaya, kurallar yaşama aktarılmaya başlanır. Anayasa
– Kanun – KHK – Tüzük - Yönetmelik şeklinde düzenlemeleri yukarıdan
aşağıya sıralayan ve alttaki normun üstündekilere aykırı olamayacağını ifade
eden normlar hiyerarşisinde, üstte bulunan normlar ilkelere, daha altta
bulunan normlar ise uygulamaya yakındır. Bu nedenle üstte yer alan normun
yaratıcılığının çok uygulanırlığının az, altta bulunan normların ise
uygulanırlığı çok yaratıcılığının az olduğu söylenir. Bu nedenle vergi
hukukunun anayasal ilkelerini yaşama geçiren asli düzenlemeler vergi
kanunlarıdır2. Bu bakımdan vergilendirme işlemlerinin temelini oluşturan
vergi kanunlarının gerekli özen gösterilerek düzenlenmesi gerekmektedir.
Çünkü kazancının bir miktarını devlete vergi olarak ödeyen kişilerin
ekonomik yönden etkilenmesi doğaldır. Bu ödemeyi olağan kabul etmesi,
ödemeden imtina etmemesi ve devlet ile mükellef arasında güvenin
sarsılmaması için devletin anayasal ilkelere mümkün olduğunca tutarlı
vergileme politikaları izlemesi gerekmektedir.
Özellikle az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde maliye
politikalarından biri olan vergi politikalarının esnekliği zayıftır. Genel
ekonomik düzenlemeye ve bütçe gelirlerini artırmaya yönelik alternatif
maliye politikalarının bulunamamasından dolayı devletin en azından eldeki
geliri tutmaya ve mükellefi küstürmemeye yönelik tutum içerisinde olması
gerekmektedir. İşte bu noktada mükelleflerin vergileri nasıl algıladığının ve
vergi bilincinin ne düzeyde olduğunun bilinmesinde fayda vardır.
Rasyonel tercih modeli açısından bireyler kamusal hizmetlerden elde
edecekleri faydayı maksimize, ödedikleri vergiyi ise minimize etmek
isterler. Bu perspektif çerçevesinde bireylerin mümkün olduğu ölçüde
“ödememe” eğiliminde olması rasyonel bir tercihtir. Üstelik kendileri vergi
ödemeseler bile her halükarda kendilerine kamu hizmetlerinin sunulacağını
bilen ve bu beklenti içerisinde olan bireyler “bedavacı” (free rider) rolünü
tercih ederek vergi ödeme ödevini başka bireylere bırakırlar3. Son dönemde
2

Bumin Doğrusöz, “Vergi Sistemimize Anayasal İrdeleme”,
http://www.muhasebetr.com/ulusalbasin/haber_oku.php?haber_id=1109 (26.01.2009)
3
Coşkun Can Aktan, “Vergi Psikolojisinin temelleri ve Vergi Ahlakı”,
http://www.canaktan.org/ekonomi/kamu_maliyesi/vergi-psiko/vergi-psik.pdf, (20.09.2008), s.
3.
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ülkelerin benimsediği ekonomi sistemleri, kişileri bencilliğe ve “her koyun
kendi bacağından asılır” zihniyetine yönlendirmektedir. Bireyselciliğin ön
plana yerleştiği bu toplumlarda da vergiden kaçınılması, doğal bir sonuç
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durumun nedenleri arasında devletin
mükellefleri vergilendirmede anayasal vergilendirme ilkelerine çok ta uygun
olmayan sistemleri, vergi idarelerinin mükelleflerle olan ilişkileri ve diğer
mükelleflerin vergiye karşı olan tutumu da yer almaktadır.
Yukarıda vurguladığımız son nedene binaen vergi mükelleflerinin
vergiden yasal olmayan yollardan kaçanlar nedeniyle haksızlığa uğradığına
inanmaya başladığı andan itibaren uyumdan vazgeçebilecek ve cezaya konu
fiillere daha rahat itibar edebilecektir4. Bu anlamda vergi tahsilatını pozitif
yönde etkileyen en büyük unsurun vergi cezalarından ziyade adaletli bir
vergi sisteminin olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.
Devletin kamu harcamalarının her geçen gün arttığı ve vergilerin
kamu harcamalarının en önemli finansörü olduğu gerçeği ortadadır. Sonuç
olarak; vergi kanunları, vergi kanunlarının yürütülmesi ve verginin ödenmesi
üçgeninde ilk iki ayak için devlete büyük görevler düşmektedir. Devlet, bu
görevlerini vergileme ilkelerine uygun olarak yerine getirir ise, sistemin
üçüncü ayağı olan ve mükellefe düşen verginin ödenmesinde de sıkıntıların
azalacağı öngörülebilir.
Vergi idaresi ile mükellef arasında cereyan eden vergilendirme
sürecinin başlaması için, her şeyden önce vergiye konu olan bir olayın ortaya
çıkması gereği vardır. Vergiyi doğuran olayın ortaya çıkmasından sonra
sürecin tamamlanmasına (bir başka ifadeyle verginin devletin hesabına
intikaline) kadar, bazı aşamalardan geçilmektedir5. Bu aşamalar sinsile-i
meratip işlemler olup istisnalar hariç olmak üzere, bir işlemin hukuki sonuç
doğurabilmesi için kendisinden önce gelen işlemin kesinleşmesi
gerekmektedir. Daha açık bir ifade ile idarenin vergilendirme sürecine göre
vergi alınması birbirini izleyen birden fazla işlemin yapılmasıyla
gerçekleştirilir. O halde vergilendirme işlemi başlangıcından sona erene
kadar ard arda gelen birden çok tek yanlı işlemi özünde barındırmaktadır.
Vergilendirmenin kendisini genel, üst ve temel bir işlem olarak kabul
edersek bütünün çeşitli aşamalardan oluşan bir takım alt düzeydeki işlemlere

4

Memduh Aslan, Türk Vergi Sisteminde Cezai Yaptırımların Etkinliği, Maliye ve Hukuk
Yayınları, Ankara Ekim 2008, s. 273
5
Nurettin Bilici, Vergi Hukuku, 11. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara 2005, s. 61
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ayrıldığı görülür. Alt düzeydeki işlemlerin her biriyle amaçlanan başlı başına
ayrı bir hukuki varlık oluşturacak temel işlemi meydana getirmektedir6.
Vergiyi doğuran olayın gerçekleşmesiyle başlayan bu süreç, verginin
tarh edilmesi, sonrasında ilgililere duyurulması ile tahakkuk etmesi ve
nihayetinde tahakkuk eden verginin tahsil edilmesiyle sona etmektedir. Bu
sürecin hukuk kurallarına uygun bir şekilde başlayıp sonlandırılması hem
maliye teşkilatının hem de mükellef ile birlikte diğer ilgililerin hukuka
uygun hareket etmesine bağlıdır.
Her hukuk devletinde olduğu gibi idarenin iş ve işleyişleri hukuk
kuralları ve yargı içtihatları ile çeşitli normlara bağlanmıştır. Vergilendirme
sürecinin borçlu tarafında yer alan kişi ve kurumların bu normlara uygun
hareket etmesi beklenmektedir. Aksi durumda yine hukuk kurallarında
belirtilmiş ceza hükümleri ile karşı karşıya kalmaları kaçınılmaz olacaktır.
Bu noktada ceza hükümlerinin hangi şartların göz önünde bulundurularak
tespit edilmesi, amacı, hukuki sonuçlarının etkinliği önemlidir.
1. Genel Olarak Suç ve Ceza
Suç ve ceza kavramlarını birbirinden ayırarak tanımlayabilmek çok
kolay değildir. Aralarında azımsanmayacak nitelikte bağlılık vardır. Suç
olmadan ceza olmayacağı gibi, sonucunda bir ceza hükmedilmemiş suçtan
da bahsetmek mümkün değildir. Bu iki kavram hemen hemen tüm hukuk
kurallarında yer almakla birlikte temel tabirlerinin ceza hukukunda olduğunu
söylemek yanlış olmayacaktır.
Ceza hukuku ve diğer hukuk kurallarına aykırı hareket etmek ya da
kanunlarda yapılması zorunlu olan kimi işlem ve eylemleri yapmamak,
“suç” sayılmakla birlikte, bu hareket ya da hareketsizliğe tam olarak “suç”
diyebilmemiz için, kanunlarda yer alan hükümlere aykırı davranışlar
karşısında bir yaptırım öngörülmüş olması gerekmektedir. Aksi halde suçun
tabiri eksik kalacaktır. Kanunlarla düzenlenmiş bazı işlem ya da eylemlerde
bulunmanın veya bulunmamanın bir ceza gerektirmesi halinde bu bahse
konu eylem ya da işlemlerin “suç” olduğunu kabul etmek gerekmektedir.
Ceza hukuku açısından suç, biçimsel bakımdan hukuk düzeni
tarafından ceza veya emniyet tedbiri yaptırımına bağlanmış kanuni tip olarak
tanımlanabilir. Ancak, suçun bu biçimsel görünümünün yanı sıra anatomik
6

Şükrü Kızılot, Doğan Şenyüz, Metin Taş ve Recai Dönmez, Vergi Hukuku, Ankara:
Yaklaşım Yayıncılık, 2007, s. 131.
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bir yapısı da vardır; yani suç hukuka aykırı ve kusurlu bir hareketle
gerçekleşebilen bir olgudur7.
Pozitif hukuka göre suç, kanunun cezalandırdığı fiillerdir. Buna göre
suçu, cezai yaptırım ile korunan ilkelere “normlara” uymama biçiminde
tanımlamak mümkündür. Suç, toplumsal bir olay olduğuna göre, “ne gibi
fiillerin suç sayılması gerektiği” sorunu, ceza vermek hakkının dayandığı
esasa göre çözümlenir8. Demokratik hukuk sistemini benimsemiş
toplumlarda da elbette ki bunun yeri kanun koyucu olmaktadır.
Ceza hukuku teorilerine baktığımız zaman cezalandırmanın
amaçlarına ilişkin çeşitli yaklaşımlara rastlarız. Bunları genel olarak, cezayı
mutlak bir amaç olarak suç sayılan eylem için verilmiş bir karşılık, bir
kefaret (retribution) gören mutlak ceza veya mutlak adalet teorileri, cezayı
suçları önleyici ve suçluları ıslah edici bir yöntem olarak gören faydacı
yaklaşım (nisbî ceza teorileri) ve her iki yaklaşımı birlikte değerlendiren
karma (uzlaştırıcı) yaklaşım olarak özetleyebiliriz9. Ceza, suç işleyenleri
eleme uğratmak, ızdırap çektirmek amacıyla bazı mahrumiyetlere maruz
bırakmak şeklinde kendini gösterir. Cezalar temelde suçların önlenmesi
amacını güder10. Türk Ceza Kanunu (TCK)11’nun 1. Maddesinde de kanunun
amacı “kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk
devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç
işlenmesini önlemektir. Kanunda, bu amacın gerçekleştirilmesi için ceza
sorumluluğunun temel esasları ile suçlar, ceza ve güvenlik tedbirlerinin
türleri düzenlenmiştir.” olarak belirlenmiştir.
Şüphesiz ki, ceza hukuku teorilerinde yer alan görüşlerin ya da
TCK’da belirtilmiş olan amacın salt birini kabul etmek doğru olmayacaktır.
Temelde ceza, somut olarak işlenmiş bir suça karşılıktır. Suç işleyen elbette
ki cezalandırılmalıdır. Bunun yanında yaptırımların caydırıcı özelliğinin
olması, suç işleyen birinin bir daha suça yönelmemesi, ya da hiç suç
işlemeyen birinin suç işlemekten kendini imtina etmesi gibi amaçları da
olduğunu söyleyebiliriz.
7

Kayıhan İçel, Füsun Sokullu-Akıncı, İzzet Özgenç, Adem Sözüer ve Yener Ünver, Suç
Teorisi, İstanbul: Beta Basım Yayın, 1999, s. 15.
8
M. Kâmil Mutluer, Vergi Genel Hukuku, İstanbul: bilgi Üniversitesi Yayınları, 2006, s. 213.
9
Sururi
Aktaş,
“Cezalandırmanın
Amacı
Üzerine”,
http://www.erzincan.edu.tr/birim/HukukDergi/makale/2009%20XIII_1-1.pdf
(23.09.2014), s. 1.
10
Doğan Şenyüz, Vergi Ceza Hukuku, Ezgi Kitabevi: Bursa, 2003, s. 11.
11
5237 sayılı Kanun, 26.09.2004 tarihinde kabul edilmiş, 12.10.2004 tarihli ve 25611 sayılı
Resmi Gazete (RG)’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
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Ayrıca, hukuk sistemlerinde suçlar ile cezalar arasında temel olarak
ölçülülük ilkesine aykırı durmamak, cezaların hangi organlar tarafından
verilmesi gerektiğini doğru tespit etmek veyahut işlenen bir suça karşı
verilen cezadan hukukî sebepler olmadan ya da hukuku, sebeplere
dayandırarak vazgeçmek te doğru olmayacaktır.
2. Vergi Hukukunda Yer Alan Suç ve Cezalar
Vergiye karşı, daha doğrusu vergisel işlemleri hüküm altına alın Genel
ve Özel Vergi Hukuku kurallarına karşı gelmek, emredici hükümlere
uymamak vergi suçu işlenmesine, dolayısıyla da vergi cezalarının doğmasına
neden olacaktır. Vergi Usul Kanunu (VUK)12’un 331. maddesi “Vergi
kanunları hükümlerine aykırı hareket edenler, bu kitapta yazılı vergi
cezaları vergi ziyaı cezası ve usulsüzlük cezaları ve diğer cezalarla
cezalandırılırlar.” diyerek, vergisel uygulamalara karşı işlenebilecek suçların
yalnızca vergi kanunlarında yazdığı ve yine yalnızca bu kanunlarda yazılı
cezaların (başka bir Kanuna atıf yapılmış ta olabilir) verilebileceğini hüküm
altına almıştır. Vergi suç ve cezalarına ilişkin kurallara genel kanun olan
TCK’dan ayrı bir şekilde başka kanunlarda yer verilmesi onların suç
olmalarına halel getirmez. Genel kanun niteliği taşıyan TCK’nın özel kanun
ve hükümlere aykırı olmayan genel hükümlerinin vergi suç ve cezaları için
de uygulanacağına şüphe yoktur13. Ayrıca vergi suç ve cezalarını ceza
hukukundaki suç ve cezalardan ve orada yer alan genel ilkelerden
soyutlamak olanaksızdır. Ancak vergi suç ve cezalarının kendine özgü bir
yapısı vardır. Burada da esas amaç kamu düzeninin sağlanması ve
kanunların en iyi bir biçimde uygulanmasıdır14. Bununla birlikte VUK’ta
vergi suç ve cezaların bir kitapta düzenlenmiş olması ile tahdidi yazım tercih
edilerek, bunların neler olduğu konusundaki uygulamada karşılaşılabilecek
çekinceler de giderilmiş olunmaktadır.
Genel olarak vergi suçları ve cezaları için literatürde kullanılan belli
başlı tanımlamalara bu noktada bakmak faydalı olacaktır.
Vergi suçları, devlet hazinesine karşı işlenen ekonomik suçlardır.
Başka bir anlatımla bazı fiillerin vergi suçu olarak kabulünde ihlâl edilen
menfaati “hazine yararı” oluşturmaktadır. Burada, “hazine yararı” ve
12

04.01.1961 tarihinde kabul edilmiş ve 10.01.1961 tarihli 10703 sayılı RG’de yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir. Çalışmanın ilerleyen bölümlerinde bu Kanun “VUK” olarak
zikredilecektir.
13
Şükrü Kızılot ve diğerleri, s. 199.
14
Sadık Kırbaş, Vergi Hukuku, Ankara: Siyasal Kitabevi, 2012, s. 166.

Vergi Cezalarının Vergi Tahsilatı Üzerine Etkisi

917

korunan hukuki menfaat olarak “kamu yararı” özdeşleşmektedir. Vergi suç
ve cezaları ile izlenen amaç, vergi yasalarının gereklerinin zamanında ve
eksiksiz ödenmesi gerçekleştirilerek bir yandan hazinenin vergi kaybı
önlenmekte öte yandan kamu hizmetlerinin finansmanı için gerekli fonlar
yeterli ölçüde toplanmak suretiyle en genel amaç olarak kamu yararı
sağlanmış olmaktadır15.
Vergi suçu, sorumluluğu olan vergi yükümlüsü veya vergi sorumlusu
tarafından ya da vergilendirme işlerinde görevliler tarafından vergi
kanunlarında gösterilen maddi veya biçimsel yükümlülüklere ve
mecburiyetlere aykırı olarak işlenen, devleti vergi kaybına uğratan, hukuk
sisteminin kabul etmediği ya da hukuk düzeninin bozan kanuni tarife uygun
ve cezayı gerektiren fiillerdir16.
Vergi suçu kavramını kısaca, vergi kanunlarına aykırı davranmak
biçiminde tanımlamak mümkündür. Başka bir ifade ile vergi suçu, vergi
hukukunun, vergi ödevine ilişkin, kişilere yapmalarını emrettiği hususları
onların yapmamaları veya yapmamalarını emrettiği hususları yapmalarıdır17.
Vergi ceza hukukuna ilişkin kurallar esas olarak VUK’ta
düzenlenmiştir. Bu düzenlemede vergi ödevi ilişkisinin gereklerinin yanı sıra
ceza hukuku ilkeleri de göz önüne alınmıştır. Vergi suç ve cezalarında
yasallık ilkesi sert ve belirgin biçimde kendini gösterir18
VUK’un 331. ve devamında maddeler incelendiğinde vergi suç ve
cezalarının kabahat niteliğinde olan ekonomik suç ve cezalar ile cürüm
niteliğinde olan suç ve cezalar olarak ikili bir sınıflandırmaya tâbi tutulduğu
görülmektedir.
Kabahat niteliğinde olan ve ekonomik yaptırım düzenlenen vergi ziyaı
suçu ile usulsüzlük suçları idarenin kararı ile cezalandırılmaktadır. Bu
anlamda idare bir bakıma mahkeme görevi görmekte ve vergiye karşı işlenen
bu suçlara ekonomik nitelikli cezalar vermektedir. VUK’ta düzenlenen
“uzlaşma”, “hata düzeltme”, “pişmanlık”, “cezalarda indirim” gibi
müesseselerle yine bu cezalar üzerinde kendi takdir yetkisini
kullanabilmektedir.

15

Muallâ Öncel, Ahmet Kumrulu ve Nami Çağan, Vergi Hukuku, Ankara: Turhan Kitabevi,
2008, s. 209
16
H. Hüseyin Bayraklı, Vergi Ceza Hukuku, Afyonkarahisar: Külcüoğlu Yayınları, 2006, s.
66.
17
Osman Pehlivan, Vergi Hukuku, Trabzon: Derya Kitabevi, 2004, s. 92.
18
Mualla Öncel ve diğerleri, s. 209.
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Tüm bu özellikler göz önünde tutulduğunda anılan vergi suçlarını
“idarî kabahat”, bunlara ilişkin cezaları ise “idarî yaptırım” şeklinde
nitelendirmek yanlış olmayacaktır. Bu anlamda vergi cezalarının gerçek ceza
oldukları, tazmin niteliği taşıdıkları ya da her ikisini de içermek üzere karma
bir yapıya sahip bulunduklarını söyleyebiliriz19.
VUK’ta düzenlenen ve cürüm niteliğinde olan suçlar ise kaçakçılık,
vergi mahremiyetini ihlal ve mükellefin özel işlerini yapmaktır. Bu suçlara
karşı verilecek cezalar ise hapis cezası kimi zaman da adli nitelikli para
cezasıdır. Bu suçların cezalandırılması üzerinde idarenin bir takdir yetkisi
yoktur. Bağımsız mahkemeler suçun unsurlarının var olduğunun tespiti
halinde suça karışanları cezalandıracaktır.
Bu bağlamda kısaca, idari vergi cezaları, mükellef veya sorumlunun
ekonomik özgürlüklerine yöneliktir. Ceza miktarı kadar paranın mükellefin
tasarruf alanından devletin tasarruf alanına aktarımını ifade eder.
Kişiselleştirmeye uygun olmayan bu cezalarda, ceza miktarı kayba uğratılan
verginin katları şeklinde ya da kanunda hüküm altına alınan maktu tutarlar
ve oranlar nispetinde tespit edilir. Adli vergi cezaları ise idari para
cezalarının aksine kişiselleştirmeye uygun olup, mahkemeler tarafından
verilen karar neticesinde, kişilerin hürriyetini sınırlayabilir20.
Ayrıca hem ekonomik nitelikli hem de hapis cezası gerektiren fiillerin
suç sayılması için başlıca dört unsurun bir arada bulunma zorunluluğu
vardır. Aşağıda vergi suç ve cezalarının neler olduğu ve bir fiilin vergi suçu
sayılması için hangi unsurları barındırması gerektiği açıklanmaya
çalışılacaktır.
2.1. Vergi Ziyaı Suçu ve Cezası
Vergi ziyaı suçu VUK’un 341. Maddesinin 1. fıkrasında, “ Vergi
ziyaı, mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini
zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden
verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesini veya eksik tahakkuk
ettirilmesini ifade eder.” şeklinde belirtilmiştir. Mezkûr Kanun’un 344.
maddesinde ise mükellef veya sorumlu hakkında ziyaa uğratılan verginin bir
katı tutarında vergi ziyaı cezası kesileceği hüküm altına alınmıştır.
19
20

Mualla Öncel ve diğerleri, s. 210.
H. Güçlü Çiçek ve Hatice Herek, “Türkiye’de Vergi Suç ve Cezalarının Değerlendirilmesi:
Antalya İli Örneği”, Sayı I, Cilt XXXII, İstanbul: Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi,
2012, s. 317.
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Vergi kanunlarına, zaman ya da içerik bakımından aykırı davranılması
sebebiyle, verginin zaman yönünden ya da tutar yönünden tahakkukunda bir
aksaklığın meydana gelmesi halinde vergi kaybı var demektir. Sadece tutar
yönünden eksik tahakkuk değil, geç tahakkuk ta vergi kaybını
oluşturmaktadır. Burada önemli olan husus, yükümlünün kanuna aykırı
davranışı ile verginin tahakkukundaki aksaklık arasında bir sebep-sonuç
ilişkinin bulunmasıdır21.
Vergi ziyaı suçunun hukuki olarak işlenmiş olması ve buna karşın
yaptırım uygulanması, suçun unsurlarının varlığına bağlıdır.

2.1.1. Kanuni Unsur (Tipiklik)
Bireylerin özgürlük alanlarına en derin müdahalelerde bulunan ceza
hukukunun araçlarının iktidarlar tarafından kötüye kullanılmasını engelleyici
önlemlerin alınmasının zorunluluğu suçta kanunilik veya kanunsuz suç
olmaz ve cezada kanunilik veya kanunsuz ceza olmaz şeklinde ifade edilen
ilkelerin oluşmasına yol açmıştır22.
Kanuni unsura tipiklik de denilmektedir. Tipleştirme, fiilin kanunda
açık bir tarife ve tipe uygun bir şekilde yer verilmesidir. Bu da ceza
kanunları hazırlanırken fiillerin çok açık ve net bir biçimde tanımlanması
gereğini ortaya koymaktadır. Fiilin, kanundaki tanıma uygun olmasının
aranması tipikliğin bir sonucu olarak karşımıza çıkar. Açıkça gösterilmiş
kanuni tip mevcut olmadıkça suç ta olmayacaktır23.
Yasasız suç ve ceza olmaz ilkesinin bazı sonuçları vergi hukukunda
olduğu gibi, örnekseme yasağı ve geçmişe uygulama yasağıdır24. Vergi
hukukunda mükellef haklarını zedeleyici Kanunların yürürlüğe girmeden
önceki olgu ve olaylara uygulanmasının mümkün olamayacağı gibi sadece
şekli yükümlülüklerde sınırlı olmak kaydıyla kıyas yoluna da
başvurulamamaktadır.
VUK, vergi ziyaı suçunun temel kanuni kaynağıdır. Mezkûr Kanun’un
341. maddesi, “Vergi ziyaı, mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile
ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi

21

Selim Kaneti, Vergi Hukuku, İstanbul: Filiz Kitabevi, 1989, s. 233.
Gülsen Güneş, Verginin Yasallığı İlkesi, XII Levha Yayınları: İstanbul: 2008, s. 8.
23
Doğan Şenyüz, s. 2.
24
Kayıhan İçel ve Süheyl Donay, Karşılaştırmalı ve Uygulamalı Ceza Hukuku, Genel Kısım,
İstanbul: 1987, s. 80 (Alıntı: Gülsen Güneş, s. 9).
22
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yüzünden, verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesini veya eksik
tahakkuk ettirilmesini ifade eder.
Şahsi, medeni haller veya aile durumu hakkında gerçeğe aykırı
beyanlar ile veya sair suretlerle verginin noksan tahakkuk ettirilmesine veya
haksız yere geri verilmesine sebebiyet vermek de vergi ziyaı hükmündedir.
Yukarıdaki fıkralarda yazılı hallerde verginin sonradan tahakkuk
ettirilmesi veya tamamlanması veyahut haksız iadenin geri alınması ceza
uygulanmasına mani teşkil etmez.” demek suretiyle vergi ziyaı suçunu
düzenlemiştir. Bu bağlamda vergi ziyaı suçunun hangi aktif ya da pasif
hangi fiillerle işlenebileceği belirtilmiş bulunmaktadır.
VUK’un 344. maddesi ise, vergi ziyaı suçunun varlığı halinde idare
tarafından uygulanacak ceza hüküm altına alınmıştır. Bu madde, “341 inci
maddede yazılı hallerde vergi ziyaına sebebiyet verildiği takdirde, mükellef
veya sorumlu hakkında ziyaa uğratılan verginin bir katı tutarında vergi ziyaı
cezası kesilir25.
Vergi ziyaına 359 uncu maddede yazılı fiillerle sebebiyet verilmesi
halinde bu ceza üç kat, bu fiillere iştirak edenlere ise bir kat olarak
uygulanır.
Vergi incelemesine başlanılmasından veya takdir komisyonuna sevk
edilmesinden sonra verilenler hariç olmak üzere, kanuni süresi geçtikten
sonra verilen vergi beyannameleri için bu madde uyarınca kesilecek ceza
yüzde elli oranında uygulanır.” demek suretiyle vergi ziyaı suçuna karşı
genel olarak kayba uğratılan verginin bir katı ceza kesileceğini hüküm altına
almıştır26.
25

M. Ali Özyer, Açıklama ve Örneklerle Vergi Usul Kanunu Uygulaması, Ankara: Maliye
Hesap Uzmanları Derneği Yayınları, s. 567, “Vergi ziyaı cezasının hesaplanmasında
bilinmesi gereken en önemli faktör ziyaa uğratılan vergi miktarıdır. Bu miktar, verginin
beyan esasına, mahsup veya indirimlere tâbi olup olmamasına göre değiştiği için cezaya
esas alınacak vergi miktarının tespit edilmesinde de bunların göz önünde bulundurulması
gerekir.”.
26
Anayasa Mahkemesi, söz konusu 344 üncü maddedeki "ziyaa uğratılan verginin bir katına,
bu verginin kendi kanununda belirtilen normal vade tarihinden cezaya ilişkin
ihbarnamenin düzenlendiği tarihe kadar geçen süre için, VUK’un 112. maddesine göre
ziyaa uğratılan vergi tutarı üzerinden hesaplanan gecikme faizinin yarısının eklenmesi
suretiyle bulunur" şeklindeki hükmü Anayasa’ya aykırı bularak iptal etmiştir. Anayasa
Mahkemesi'nin 06.01.2005 tarihli ve E. 2001/3 K. 2005/4 sayılı iptal kararı 20.10.2005
tarihli, 25972 sayılı RG’de yayımlanmıştır. Anayasa Mahkemesi’nin bu kararı yerinde
olmuştur. Mahkemenin kararı üzerine vergi ziyaı suçları için sadece vergi kaybının bir katı
kadar ceza uygulaması devam etmiş, gecikme faizi uygulamasına son verilmiştir. Böylece,
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2.1.2. Maddi Unsur (Eylem)
Suçun maddi unsuru insan eylemidir. Daha doğrusu kanunda
tanımlanmış suç kalıbına uygun insan eylemidir. Hukukta eylem, hareket ve
bu harekete bağlı yani bu hareket nedeniyle ortaya çıkmış olan dış dünyadaki
değişikliği, yani sonucu birlikte ifade eden bir kavramdır. İdari vergi
suçlarında maddi unsur, kanunun emrettiği davranışta bulunmamak veya
yasakladığı hareketi yapmaktır. Vergi suçlarının çoğu, kanunun yap dediğini
yapmamak şeklinde ortaya çıkar. Yani vergi suçlarının çoğu ihmali suçtur27.
Bu bağlamda, serbest hareketli suçlar, kanunlarda sadece neticesi
gösterilmekle yetinilen suçlardır. Neticenin ne tür bir fiille gerçekleşmiş
olması durumu değiştirmez. Vergi ziyaı suçu serbest hareketli suçlara örnek
teşkil eder. Vergi ziyaı suçunda hareket, beyanname vermeme veya matrahın
eksik bildirilmesi gibi yapma ya da yapmama şeklinde de olabilir28.
Bir başka anlatımla vergi ziyaı kabahatlerinde maddi unsur; hareket ve
sonuçtan oluşmaktadır. Kanun sonuç doğuran hareketi suç saymaktadır.
Kanun koyucu vergi ziyaı suçunda vergi kaybına yol açan her türlü işlemin,
suçun hareket unsurunu oluşturduğu ve sonuç unsuru olarak ta vergi
kaybının ortaya çıkmış olmasına bağlamaktadır29. Burada üzerinde
düşünülmesi gereken, vergi ziyaı bir sonuçtur, suçun bir unsuru değildir. Suç
açısından baktığımızda maddi unsurun karşılığı değildir30. Bu anlamda
hareket, kanunun emrettiği davranışta bulunmamak veya yasakladığı fiili
Anayasa’nın temel ceza ilkelerinden olan “suç ve cezalarda belirlilik” ilkesi vergi ziyaı
suçu için de işler hale gelmiştir. Bunun yanında vergi ziyaı suçu ve cezası ile bağlantılı
olmamakla birlikte VUK, Bakanlar Kurulu’na bazı maktu cezaları artırabilme yetkisi
vermiştir. VUK’un 414. Mükerrer (Mük.) Maddesinin 3. Paragrafında, “Bu Kanunda yer
alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza
miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden
değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve
miktarların yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu suretle
tespit edilen had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise iki
katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine
getirmeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır. Bakanlar Kurulu’nun maktu ve nispi ceza
miktarlarını değiştirmeye yetkili olması, yalnızca verginin yasallığı ilkesine değil, yasal
yönetim ve suç ve cezaların yasallığı ilkelerine de ters düşecektir (Gülsen Güneş, s. 131.).
Bu bağlamda, ceza hükümlerinin yürütme organı tarafından azaltılarak ya da artırılarak
belirlenebilmesi bir anlamda suç ve cezaların kanuniliği ilkesini zedelemektedir.
27
Bekir Baykara, “İdari Vergi Suçunun Unsurları”, Sayı 146, Ankara: Yaklaşım Dergisi,
Şubat 2005, s. 235.
28
H. Hüseyin Bayraklı, s. 256.
29
Yusuf Karakoç, Genel Vergi Hukuku, 4. Bası, Ankara: Yetkin Yayınları, 2007, s. 453.
30
Nihal Saban, Vergi Hukuku (Genel Kısım), İstanbul: Der Yayınları, 2003, s. 304.
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yapmaktır. Bu fiiller icrai (neticeli) ve ihmali (neticesiz) hareketler olarak
ortaya çıkmaktadır. Vergi ziyaı kabahati neticeli aynı zamanda icrai bir
kabahattir. Vergi ziyaı olmadığı sürece kabahat oluşmaz. Ancak neticesiz
kabahatler ise hareketin yeterli sayıldığı fiillerdir. Örneğin beyannamenin
kanuni süresinde verilmemesi ihmali (neticesiz) bir harekettir31.
Bununla birlikte, vergi kanunları uyarınca tutulan veya düzenlenen,
saklama ve ibraz mecburiyeti bulunan belgelerin asıl veya suretlerinin
tamamen veya kısmen sahte olarak düzenlenmesi veya bu şekilde
düzenlenen belgelerin kullanılması da suçun maddi unsurunu
oluşturmaktadır32.
Maddi unsurun diğer bir konusu nedensellik bağıdır. Nedensellik bağı,
dış âlemdeki değişikliğin, bir kişiye atılabilmesi için, bu değişikliğin onun
hareketinden doğmuş olması gerekir. Böylece kişi suç faili olarak
nitelendirilebilir33. Vergi ziyaı suçunun sonucu vergi ziyaı cezası olduğuna
göre, mükellefin ya da vergi sorumlusunun vergi kanunlarında yer alan
yükümlülüklerini zamanında yerine getirmemesi, bu suretle de verginin
zamanında tahakkuk ettirilmemesi ya da eksik tahakkuk ettirilmesi sonucu
ortaya çıkacaktır.

2.1.3. Manevi Unsur (Kusurluluk)
Bir davranışın hukuki olarak suç niteliğine bürünebilmesi için, suçun
maddi unsurları yanında manevi unsurlarını da içeriğinde barındırması
gerekmektedir. Ancak böyle bir durumda tipleşmeden söz edilerek eylem ile
fail arasında bir bağ kurulmak suretiyle suç faile yüklenebilecektir. Manevi
unsur, işlenen suç ile suçu işleyen arasındaki psikolojik bir bağdır. Bu bağ
tam olarak tespit edilmeden bir suçun varlığından söz etmek yanlış olacaktır.
Ceza hukukunda fiillerin işlenmesi açısından iradilik niteliği
egemendir. Bir kimsenin cezalandırılabilmesi için tipe uygun ve hukuka
aykırı bir fiilin bulunması yetmemekte, aynı zamanda bu hareketin ona
şahsen isnad edilebilmesi onun hareketi hakkında değer hükmünün
verilebilmesi de aranmaktadır. Yani, fiilin faile isnadı kabul olacak şekilde
kusurlu olarak işlenmesi şarttır. Failin kusurlu bir biçimde hareket etmeye

31

Doğan Şenyüz, s. 19.
Nuri Ok ve Ahmet Gündel, Vergi Kaçakçılığı Suçları, Ankara: Seçkin Yayınları, 2002, s.
224.
33
H. Hüseyin Bayraklı, s. 259.
32
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ehil olmasına isnad yeteneği, somut olayda kusurlu bir şekilde hareket etmiş
bulunmasına da kusurluluk denmektedir34.
Vergi ziyaı suçunda kastın varlığı aranmadığından dolayı Vergi ziyaı
suçu, ceza hukukundaki taksirli suçlara benzetilebilir35. Bu bakımdan
kaçakçılık fiili olmaksızın vergi ziyaı suçu işlenmesi halinde sadece parasal
cezalara hükmedilmektedir. Usulsüzlük suçları için de durum böyledir.
2.1.4. Hukuka Aykırılık Unsuru
Hukuka aykırılık, işlenen ve kanuni tarife uygun bulunan fiilin hukuk
düzeni tarafından kabul edilmemesidir. Kanunda suç olarak kabul edilmekle
beraber diğer normlarda bu fiil hukuka aykırı olmaktan çıkarılmakta ise,
artık fiil hukuk sistemine uygun hale gelecektir. Bu nedenlere hukuka
uygunluk nedenleri denir36. Diğer bir ifade ile, fiil ile hukuk düzeni arasında
bir çelişkinin varlığı suçun vücut bulması için zorunlu bir durumdur. Yapılan
bir fiil, ceza yasalarındaki suç tanımlarından birine uysa bile, ceza
hukukunun başka kuralları veya diğer özel ve kamu hukuku kuralları
yapılmasına izin veriyorsa veya haklı sayıyorsa, eylem hukuka uygundur.
Hukuka uygunluk nedenleri, kanunlarda açıkça belirtilmiştir ya da
doktrin ve mahkeme içtihatlarında işlenerek ortaya konulmuştur. Bu
nedenlerin tümü ceza kanununda yazılı değildir. Diğer kanunlarda da hukuka
uygunluk nedenleri bulunabilir. Bunlar da eylemi suç olmaktan çıkarır.
Çünkü, belli bir hukuk düzeni içinde bir kanunun uygun gördüğü bir eylemi
başka bir kanun cezalandırmaz.
Vergi ziyaı suçu için ise VUK’ta hukuka uygunluk nedenlerine yer
verilmemiştir.
2.2. Usulsüzlük Suç ve Cezaları
VUK, usulsüzlük suçlarını usulsüzlük (genel usulsüzlük) ve özel
usulsüzlük olarak iki temel ayrıma tâbi tutmuş, usulsüzlük suçlarını da, fiile
göre birinci derece ve ikinci derece olarak sınıflandırmıştır.
Genel olarak usulsüzlük suçu, VUK’un 351. maddesine göre, vergi
kanunlarının şekle ve usule mütaallik hükümlerine riayet edilmemesidir.
34

Doğan Şenyüz, s. 8.
M. Kâmil Mutluer, s. 291.
36
H. Hüseyin Bayraklı, s. 69.
35
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Mükellef ya da vergi sorumluluarı tarafından vergi kanunlarında belirtilen
şekil ve usul kurallarına aykırı hareket edilmesi halinde yine Aynı Kanun’da
belirtilen parasal nitelikli cezalar ile cezalandırılacaklardır.
Usulsüzlük suç ve cezaları, vergi ziyaı suçunun aksine maktu
niteliktedir. Suç sayılan fiillere karşı ne miktarda ceza verileceği parasal
olarak bellidir. Oysa ki vergi ziyaı cezası, ziya uğratılan vergiyle bağlı
olduğu için öncelikle vergide hazinenin kaybı tespit edilmelidir. Bu sayede
ceza miktarına hükmedilebilir.
Yukarıda vergi ziyaı suçu ve cezası çalışılırken suçun unsurlarına
değinmeden önce genel olarak bir suçta yer alması gereken temel unsurlara
değinmiştik. Bu bakımdan aşağıda usulsüzlük suç ve cezaları ve daha sonra
diğer vergisel suç ve cezalar çalışılırken genel kavramdan uzak durularak,
suçun unsurları sadece bahse konu suçlar açısından ele alınacaktır.

2.2.1. Kanuni Unsur
VUK’un 352. maddesi usulsüzlük suçlarının neler olduğunu hüküm
altına almıştır37. Buna göre, belirtilen suçlar bu maddede yazılı derecelere ve
37

VUK’un 352. ve 353. maddeleri metin içerisinde kısaltılarak kullanılmış, ayrıca mülga
maddelere yer verilmemiştir.
I inci derece usulsüzlükler:
1. Vergi ve harç beyannamelerinin süresinde verilmemiş olması;
2. Bu kanuna göre tutulması mecburi olan defterlerden herhangi birinin tutulmamış olması;
3. Defter kayıtlarının ve bunlarla ilgili vesikaların doğru bir vergi incelemesi yapılmasına
imkan vermeyecek derecede noksan, usulsüz veya karışık olması;
4. Çiftçiler tarafından 245 inci madde hükmüne göre muhtar ve ihtiyar heyetlerince yapılan
davete müddetinde icabet edilmemesi;
5. Bu Kanunun kayıt nizamına ait hükümlerine uyulmamış olması;
6. İşe başlamanın zamanında bildirilmemesi;
7. Tasdiki mecburi olan defterlerden hernangi birinin tasdik muamelesinin yaptırılmamış
olması;
8. Diğer ücretler üzerinden alınan Gelir Vergisinde, tarh zamanı geçtiği halde verginin tarh
ettirilmemiş olması;
9. Veraset ve intikal vergisi beyannamesinin 342 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre
içerisinde verilmiş olması.
II nci derece usulsüzlükler:
1. Veraset ve intikal Vergisi Beyannamelerinin süresinin sonundan başlayarak 342 nci
maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen süre içinde verilmiş olması
2. Ekim ve sayım beyanlarının süresi içinde veya kanunda istenilen bilgileri ihtiva edecek
doğru bir şekilde yapılmaması;
3. Vergi kanunlarında yazılı bildirmelerin zamanında yapılmamış olması;
4. Vergi karnesinin süresinin sonundan başlayarak 15 gün geçtiği halde alınmamış olması;
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5. Tasdiki mecburi olan defterlerden herhangi birinin tasdik muamelesinin, süresinin
sonundan başlayarak bir ay içinde yaptırılmış olması;
6. Vergi beyannameleri, bildirimler, evrak ve vesikaların kanunen belli şekil ve muhteviyatı
ve ekleri ile bunlarla ilgili olarak yapılan diğer düzenlemelere ilişkin hükümlere
uyulmamış olması;
7. Hesap veya muamelelerin doğruluk veya açıklığını bozmamak şartıyla bazı evrak ve
vesikaların bulunmaması veya ibraz edilmemesi.
Yine VUK’un 353. Maddesinde ise özel usulsüzlükler ve cezaları yer almaktadır. Buna göre;
a) Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine
uyulmaması
1. Verilmesi ve alınması icabeden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest
meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması veya düzenlenen bu belgelerde gerçek
meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi halinde; bu belgeleri düzenlemek ve almak
zorunda olanların herbirine, özel usulsüzlük cezası kesilir.
2. Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk
irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca
düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin; düzenlenmediğinin, kullanılmadığının,
bulundurulmadığının, düzenlenen belgelerin aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer
verildiğinin veya gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin tespiti halinde, özel usulsüzlük
cezası kesilir.
3. 232 nci maddenin birinci fıkrasının 1 ila 5 numaralı bentlerinde sayılanlar dışında kalan
kişilerin fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu, perakende
satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi ve giriş ve yolcu taşıma biletlerini almadıklarının
tespit edilmesi halinde bunlara bu maddenin 2 numaralı bendinde belirtilen cezanın beşte
biri kadar özel usulsüzlük cezası kesilir. Şu kadar ki, bu cezanın kesilebilmesi için, belge
alınmadığına ilişkin tespitin vergi incelemesine yetkili olanlar tarafından yapılması şarttır.
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, söz konusu tespiti vergi incelemesine yetkili
olmayanlara da yaptırmaya yetkilidir. Bu hükmün uygulanmasında belge alınmadığına
ilişkin tespit tutanağının belge almayana verilen örneği, ceza ihbarnamesi yerine geçer.
4. Günlük kasa defteri, günlük perakende satış ve hasılat defteri ile Maliye Bakanlığınca
tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; işyerinde
bulundurulmaması, bu defterlere yazılması gereken işlemlerin günü gününe deftere kayıt
edilmemesi veya yoklama ve incelemeye yetkili olanlara istendiğinde ibraz edilmemesi
halleri ile vergi kanunlarının uygulanması bakımından levha bulundurma veya asma
zorunluluğu bulunan mükelleflerin bu zorunluluğa uymamaları halinde her tespit için özel
usulsüzlük cezası kesilir.
5. Bu Kanuna göre belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali
tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının
üretilmesine ve kullanılmasına ilişkin kural ve standartlara uymayanlara özel usulsüzlük
cezası kesilir.
6. Bu Kanunun 8 inci maddesinin son fıkrası uyarınca getirilen mecburiyete uymaksızın işlem
yapanlara her bir işlem için özel usulsüzlük cezası kesilir.
7. Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa
işletmecilerine özel usulsüzlük cezası kesilir.
8. 4358 sayılı Kanun uyarınca işlemlerinde vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu
getirilen kurum ve kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri Maliye
Bakanlığının belirleyeceği standartlarda, araçlarla (yazı, manyetik ortam, disket,
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VUK’a bağlı cetvele göre cezalandırılır. Usulsüzlük fiili re'sen takdiri
gerektirirse, bağlı cetvelde yazılı cezalar iki kat olarak kesilir.
Görüldüğü üzere usulsüzlük ve özel usulsüzlük suçlarının neler
olduğu tek tek Kanunda belirtilmiş, usulsüzlük suçlarına yönelik verilecek
cezalar Kanun’a bağlı cetvelde düzenlenirken, özel usulsüzlük suçlarına
karşı verilecek cezalar yine Kanun’un kendisinde tek tek belirtilmiştir.
Bu bağlamda kanunda belirtilmiş bir şekil ya da usul kuralına
uyulmaması durumunda, idare tarafından bir parasal ceza hükmedilirken,
Kanunda yer almayan bir fiilin suç sayılarak ve bu suça karşı yine Kanunda
belirlenmeyen bir ceza verilmesi ya da başka bir suç için düzenlenmiş bir
ceza verilmesi, suçun kanunî unsurunda bir eksiklik meydana getireceğinden
hukuka aykırı bir durum oluşacaktır.

2.2.2. Maddi Unsur
Genel ve özel usulsüzlük suçunu oluşturan fiiller, genel anlamda
suçun maddi unsurunun bir parçasını oluşturan hareket unsurunu
oluşturmaktadır38. Çünkü vergi yükümlüsü veya vergi sorumlusu vergi
yasalarının şekle ve usule ilişkin hükümlerine aykırı davranarak vergi kaybı
için elverişli bir ortam yaratmaya çalışmaktadır39. VUK’ta belirtilen
usulsüzlük ve özel usulsüzlük fiillerinin suç niteliğine bürünebilmesi için
mükellef ya da vergi sorumlularının veyahut Kanunda belirtilmiş fiillere
taraf olanların bir “şey” yapması ya da yapmaması neticesinde şekle/usule
aykırı hareket etmesi yeterlidir. Fiilin sonucunun, vergi ziyaı suçunda olduğu
gibi, vergi kaybına sebebiyet vermesi yani hazinenin vergi kaybına uğraması
zorunluluğu yoktur. Şekil veya usul kurallarına uyulmaması kâfidir.
Usulsüzlük ve özel usulsüzlük suçları Kanunda çok fazla yer bulduğu
için, konumuzun sınırı bakımından birkaç örnek üzerinde durmayı yeterli
göreceğiz.
Örneğin, vergi kanunlarında vergi harç ve beyannamelerin ne zaman
verileceği belirtilmiştir. Bu süreler geçirildikten sonra beyannamenin

mikrofilm, mikro fiş gibi) ve zamanlarda yerine getirmeyenler hakkında özel usulsüzlük
cezası kesilir.
9. Bu Kanununun 127 nci maddesinin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli
görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına zel usulsüzlük cezası kesilir.
38
Yusuf Karakoç, s. 460.
39
Mualla Öncel ve diğerleri, s. 211.
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verilmesi ile hiç verilmemesi arasında bir fark yoktur40. Neticede usul
kurallarına aykırı bir eylem vardır ve VUK’ta yer alan parasal cezalar
uygulanır.
Bilanço defteri, işletme hesabı defteri, serbest meslek kazanç defteri
gibi VUK’a göre tutulması zorunlu olan defterlerin birinin tutulmamış ya da
tasdiki zorunlu olan defterlerin tasdik ettirilmemiş olması halinde de
ilgililere usulsüzlük cezası kesilecektir. Tasdiki zorunlu defterlerden
herhangi birinin tasdik ettirilmemesi ancak kayıt nizamına uyulması, belge
ve faturaların zamanında deftere işlenmesi vergi ziyaı cezasını gerektirmese
de usulsüzlük cezasının sebebi vergi kaybı olmadığından, salt şekil ve usul
kuralına uyulmadığından maktu nitelikli bir parasal ceza uygulanacaktır.
Özel usulsüzlük suçundan da bir örnek vermek gerekirse, VUK’un
232. maddesine göre, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde
tespit edilen tüccarlar ve defter tutmak zorunda olan çiftçiler, sattıkları
emtialar ve yapmış oldukları işler için fatura düzenlemek zorundadırlar. Bu
yükümlülüğü yerine getirmeyenlere özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır.
2.2.3. Manevi Unsur
Vergi ziyaı suçunda olduğu gibi usulsüzlük ve özel usulsüzlük
suçlarının da kast ya da taksirle işlenebilmesi mümkündür. Dolayısıyla bu
suçun manevi unsuru kast veyahut taksirdir. Yükümlü kasten hareket
etmemiş olsa bile, suçu, kusurlu bir şekilde hareket ederek işlemiş
olabileceği düşünülerek usulsüzlük cezasına hükmedilebilir.
2.2.4. Hukuka Aykırılık Unsuru
Hukuka uygunluk sebepleri sadece ceza hukukunda yer bulmaktadır.
Vergi suç ve cezaları için hukuka uygunluk sebepleri düzenlenmemiştir.
2.3. Kaçakçılık Suç ve Cezası
Ekonomik suçlara ekonomik ceza verilmesi temelde bir yaklaşım
olmakla birlikte vergi suçları kapmasında olan ve kamu düzenini sarsan
nitelikteki suçları hürriyeti bağlayıcı cezalarla cezalandırılması
40

VUK’un 371. maddesinde düzenlenen Pişmanlık ve Islah müessesesindeki şartlara uyan
mükellefler ya da vergi sorumluları için vergi ziyaı cezasına hükmedilmez.
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öngörülmüştür. Vergi suç ve cezalarına ilişkin genel kuralların TCK’da değil
de özel kanun olan vergi kanunlarında düzenlenmesi onun suç olmasını
engellememektedir. TCK’nın 5. maddesi “bu kanunun genel hükümleri özel
ceza kanunları ve ceza içeren kanunlardaki suçlar hakkında da uygulanır”
hükmü ile vergi suçlarında TCK hükümlerinin uygulanacağını
belirlenmiştir41.
Yukarıda açıklanan vergi ziyaı suçu ve cezası ile usulsüzlük suç ve
cezaları ekonomik nitelikli suç ve cezalardır. Bu cezalar idari yaptırım
niteliğindedir ve herhangi bir mahkeme kararına gerek kalmadan ilgililer için
icrai nitelikli idari işlemlerle uygulanabilir. Kaçakçılık suç ve cezası ise adli
niteliklidir. Yani hapis cezasını ya da adli para cezasını gerektirir.
2.3.1. Kanuni Unsur
VUK’un 359. maddesi kaçakçılık suç ve cezalarının neler olduğunu
düzenlemiş bulunmaktadır. Buna göre;
a) Vergi kanunlarına göre tutulan veya düzenlenen ve saklanma ve
ibraz mecburiyeti bulunan;
1) Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlar, gerçek
olmayan veya kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap
açanlar veya defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının
azalması sonucunu doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başka defter,
belge veya diğer kayıt ortamlarına kaydedenler,
2) Defter, kayıt ve belgeleri tahrif edenler veya gizleyenler veya
muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyenler veya bu belgeleri
kullananlar,
Hakkında on sekiz aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
Varlığı noter tasdik kayıtları veya sair suretlerle sabit olduğu halde, inceleme
sırasında vergi incelemesine yetkili kimselere defter ve belgelerin ibraz
edilmemesi, bu fıkra hükmünün uygulanmasında gizleme olarak kabul edilir.
Gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya
durumu mahiyet veya miktar itibariyle gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belge
ise, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgedir.

41

Bumin Doğrusöz, “Yeni Ceza Kanunu ve Vergi Suçları”, Dünya Gazetesi (31.03.2005),
s.20.
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b) Vergi kanunları uyarınca tutulan veya düzenlenen ve saklama ve
ibraz mecburiyeti bulunan defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter
sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak
koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen
sahte olarak düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar, üç yıldan beş yıla
kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gerçek bir muamele veya durum
olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belge, sahte belgedir.
c) Bu Kanun hükümlerine göre ancak Maliye Bakanlığı ile anlaşması
bulunan kişilerin basabileceği belgeleri, Bakanlık ile anlaşması olmadığı
halde basanlar veya bilerek kullananlar iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası
ile cezalandırılır.
Görüldüğü üzere kanun koyucu kaçakçılık suçlarını iki kategorizede
düzenlemiş, öncelikle hafif nitelikli suçları sıralamış, daha sonra ağır
kaçakçılık suçlarının neler olduğunu belirlemiş ve yetkisiz matbaacılar
tarafından belge basılması ile bu matbaacılardan belge temin etmek suretiyle
bu belgelerin kullanılması suçunu hüküm altına almıştır. Bu suçlara karşı
öngörülen para ve hapis cezalarını da, TCK’ya atıf yapmayarak, bizzat
Kanun’un kendisi belirlemiştir.
VUK’ta kaçakçılık suçlarının nasıl işlenebileceği (muhteviyatı
itibariyle yanıltıcı belge kullanma, defterleri tahrif etme gibi) tek tek
düzenlenmiştir. Suç fiilleri yasa hükümlerine birebir bağlıdır ve bağlı
hareketli suç niteliğindedirler. Bu itibarla, yasada düzenlenmemiş bir fiil ile
kaçakçılık suçunun işlenebilmesi mümkün görülmemektedir.

2.3.2. Maddi Unsur
Suçun maddi unsuru: kanunun tanımladığı bir fiilin olması ve ceza
verilebilmesi için suçun maddi unsurunda hareket ve neticenin bulunması
gerekmektedir. Ceza hukukunda illiyet bağının kurulabilmesi için hareket ve
neticenin gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Bu nedenle kaçakçılık suçları
açısından suçun maddi unsurunda VUK’nın 359. maddesinde belirtilen
hareketlerden sadece birisinin yapılmış olması suçun oluşması açısından
yeterlidir. Kaçakçılık suçu bu anlamda hareket suçu, tehlike suçu ve şekli
suç niteliği taşımakta, ayrıca vergi ziyaının meydana gelmiş olması
aranmamaktadır42.

42

Keramettin Tezcan, “Vergi Suç ve Cezalarının Türk Ceza Kanunu Çerçevesinde
Değerlendirilmesi”,
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Bu anlamda maddi unsurun en önemli öğesi olan hareket, kaçakçılık
suçları için oldukça önemlidir.
Örneğin, gerçek olmayan kişiler adına hesap açmak ve bu kişiler adına
para yatırmış gibi göstermek (muhasebe hilesi olarak ta değerlendirilebilir)
bir kaçakçılık faaliyetidir. İşlemle ilgili olmayan kişiler adına hesap açmak
ise, alacaklı ve borçlu gösterilen kişi, aslında var olan kişilerdir. Fakat alacak
ve borç ilişkisine taraf olmayan kişidir. Bu kişilerin özellikle çoğu zaman
vergi kaçırma işleminde şüphelenilmeyecek kişiler arasından seçilir. Böylece
üzerinde araştırma yapılması göz ardı edilebilir43. Bu bağlamda, hiç var
olmayan kişiler ya da firmalar adına hesap açmak yerine gerçekte var olan
ancak ticari ya da hukuki muamelede bulunmayan kişiler için hesap açmak
ya da ödeme yapmak fiilin kaçakçılık fiili olmasına halel getirmeyecektir.
İçeriği itibariyle gerçek durumu yansıtmayan belgeleri düzenlemek ya
da kullanmak ta kaçakçılık suçu olarak değerlendirilir44.
Ağır hapis cezasını gerektiren kaçakçılık suçlarına bir örnek olarak
defter yapraklarını yok etmek verilebilir. Tutulması ve saklanması zorunlu
olan defterlerin her bir sayfası sıra numarası verilerek noter tarafından
onaylanmaktadır. Bu defterlerdeki bir sayfa eksikliği ya da olması gereken
sayfanın yerine başka bir sayfa konulması kaçakçılık fiiline girmektedir.
Bununla birlikte sahte belge kullanmak suçu da ağır hapis cezası
gerektiren suçlardan birisidir. Sahte belge düzenlemek veya kullanmak
suçunun niteliği itibariyle mücbir sebep yönünden araştırma yapılmasına
gerek yoktur. Mücbir sebeplerin ortak özellikleri irade dışında meydana
gelmeleridir. Bu suç ise, iradi hareketlerle işlenir. Her iki kavramın
bağdaşması mümkün değildir45.
Kaçakçılık suçlarının cezalandırılabilmesi için neticenin bir insanın
hareketine bağlı olarak ortaya çıkması yeterlidir. Bu bakımdan suç sayılan
fiili kim işlemiş ise o kişi cezalandırılmaktadır. Tüzel kişilikler için de

http://www.muhasebenet.net/makale_doc%20dr%20keramettin%20tezcan_vergi%20suc%
20ve%20cezalarin%20tck%20cerc%20degerlendirilmesi.doc (10.01.2015), s. 8.
43
M. Ali Özyer, s. 633.
44
4369 sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önce, bu suçlarda kastın varlığı aranmakta idi.
Ancak yapılan düzenleme ile bilerek ya da bilmeyerek muhteviyatı itibariyle yanıltıcı
belgeleri kullanmak kaçakçılık fiili olarak değerlendirilmektedir.
45
Nuri Ok ve Ahmet Gündel, s. 228.
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durum aynıdır. Yani suç sayılan fiilleri kim işlemiş ise o kişi
cezalandırılacaktır46.
Ayrıca kaçakçılık fiillerinin cezalandırılabilmesi, daha önce de
belirttiğimiz üzere, bu fiillerin vergi kaybına sebebiyet vermesi şartına bağlı
değildir. Her iki ceza için suçlar bağımsız olarak değerlendirilir. Bir
durumda sadece bir ceza, diğer bir durumda her iki ceza da aynı anda ilgiliye
verilebilmektedir.

2.3.3. Manevi Unsur
Ceza hukukunda iradilik özelliği esastır. İradi olmayan bir fiil hukuka
aykırı olsa bile, suç teşkil etmemektedir47. Kaçakçılık suçunun manevi
unsuru bakımından Kanunun ilgili maddesinde kast unsuruna hiç yer
verilmemiştir48. Ancak, suçun hareket unsuruna bakıldığında, hüküm altına
alınmış olan fiillerin işlenmesinde kast unsurunun aranması ve nitelik
itibariyle Ceza Hukuku anlamında bir suç olarak kabul edilmesi
gerekmektedir. Bu itibarla, kaçakçılık suçu kasten işlenebilen bir suçtur49.
Bu itibarla örneğin, kaçakçılık suçunun oluşması sahte veya
muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgenin bilerek kullanılıp, kullanılmadığının;
diğer bir anlatımla, bu kullanımda kastın bulunup bulunmadığının
değerlendirilmesine ve belirlenmesine bağlı bulunmaktadır50.
VUK’ta alınması, verilmesi, kullanılması zorunlu olan fatura,
müstahsil makbuzu gibi belgelerin Maliye Bakanlığı’ndan yetki almış
matbaacılarca basılması gerekmektedir. Bu yetkiyi almadan söz konusu
belgeleri basan ve satan matbaacılar kaçakçılık suçu işlemiş sayılırlar.
Ayrıca yetkisiz belge basan matbaacılardan bu belgeleri alıp kullanan
46

VUK’un 333. Maddesinden de anlaşılacağı üzere, tüzel kişiliklerin kaçakçılık suçu işlemesi
halinde şahsi kusura dayalı sorumluluk söz konusu olacaktır. VUK Madde 333, “Tüzel
kişilerin idare ve tasfiyesinde Vergi Kanununa aykırı hareketlerden tevellüt edecek vergi
cezaları tüzel kişiler adına kesilir. Tüzel kişilerin kanuni temsilcilerinin vergi sorumluluğu
hakkındaki bu kanunun 10 uncu maddesi hükmü vergi cazaları hakkında da uygulanır. Bu
Kanunun 359 uncu maddesinde yazılı fiillerin işlenmesi halinde bu fiiller için 359 ve 360
ıncı maddelerde öngörülen cezalar bu fiilleri işleyenler hakkında hükmolunur.”.
47
H. Hüseyin Bayraklı, s. 251
48
Uğur Yiğit, Vergi Kaçakçılığı Suçları ve Diğer Hürriyeti Bağlayıcı Vergi Suç ve Cezaları,
İstanbul: Beta Basım Yayım, 2004, s. 207, “Suçu işleyenlere verilmesi gereken cezanın
hapis cezası olması sebebiyle, cürüm niteliğinde olan bu suç kasten işlenebilmektedir.
Kastın bulunmaması, fiili suç olmaktan çıkarmaktadır”.
49
Yusuf Karakoç, s. 474.
50
18.06.202 tarihli, 24789 Sayılı ve 306 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği.
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mükellefler ya da vergi sorumluları51 için de kaçakçılık cezasına
hükmedilmiştir. Yazınsal olarak Aynı Kanun maddesinde diğer kaçakçılık
suçlarından farklı olarak bunların eylemlerinin suç sayılabilmesi için, bilerek
yapılmasına vurgu yapıldığı görülmektedir52.
2.3.4. Hukuka Aykırılık Unsuru
Kaçakçılık suçları için hukuka uygunluk sebepleri ne Türk Ceza
Kanunu (TCK)’nda ne de VUK’ta yer almamaktadır.
2.4. Vergi Mahremiyetini İhlal Suçu ve Cezası
VUK’ta düzenlenmiş bir diğer suç vergi mahremiyetini ihlal suçudur.
Bu suçun işlenmesi halinde ise verilecek ceza hakkında VUK bir
düzenlemeye gitmemiş, TCK’ya atıfta bulunmuştur.
Vergi mahremiyeti ile ilgili VUK’un 5. maddesi, “Aşağıda yazılı
kimseler görevleri dolayısıyla, mükellefin ve mükellefle ilgili kimselerin
şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına, işlerine, işletmelerine,
servetlerine veya mesleklerine mütaallik olmak üzere öğrendikleri sırları
veya gizli kalması lazım gelen diğer hususları ifşa edemezler ve kendilerinin
veya üçüncü şahısların nef'ine kullanamazlar;
1. Vergi muameleleri ve incelemeleri ile uğraşan memurlar;

51

H. Hüseyin Bayraklı, s. 250, “Bu belgeleri kullanan kişi, bilinçli olarak belge düzenini ihlal
eden kişidir. Zaten yükümlünün bunu bilmediğini ileri sürebileceği bir durum da söz
konusu değildir.”.
52
4369 sayılı Kanun, kaçakçılık suçlarının çoğundan örneğin, sahte ve muhteviyatı itibariyle
yanıltıcı belge kullanma suçundan “bilerek” ibaresini çıkarıp mükellefler veya vergi
sorumlularının kusursuz sorumluluğuna gitmeyi amaç edinmiş gibi hareket ettiği görünse
de Kanunen kasıt unsurunun madde metninden çıkarılması, kaçakçılık suçlarında kasıt
unsurunun aranmayacağı anlamına gelmemektedir. Burada ise, yetki belgesi olmadan
belge basan matbaacılardan bu belgeyi alıp kullanan kişiler için “bilerek” ibaresi Kanun’da
yerini korumaktadır. Gerçi Maliye Bakanlığı’nın anlaşmalı olduğu matbaalar kendi
internet sitesinde bölge bölge yer almaktadır ya da ilgili kişiler vergi dairelerinden
anlaşmalı matbaaları kolayca öğrenebilmektedirler. Dolayısıyla bu sahte basılmış belgeleri
ilk kullananlar için “belgenin yetkisiz matbaaca basıldığını bilmiyordum” tezi basit ve
kabul edilmeyecek nitelikte olsa da, belgeyi kullanan ikinci, üçüncü ve diğer kişiler için
(karşı taraf) “bilerek” kullanması, cezalandırılmaları için önemli olmaktadır. Bu sebepten
kendileri adına düzenlenen bu belgelerin bu kişiler tarafından “yetkisiz matbaalar
tarafından basıldığını bilmiyorum” def’isi dikkate alınmalıdır.
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2. Vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştay’da
görevli olanlar;
3. Vergi kanunlarına göre kurulan komisyonlara iştirak edenler;
4. Vergi işlerinde kullanılan bilirkişiler.
Bu yasak, yukarıda yazılı kimseler, bu görevlerinden ayrılsalar dahi
devam eder.” demek suretiyle kimlerin ne çerçevede vergisel sırları açıklama
yasağı olduğunu hüküm altına almıştır.

2.4.1. Kanuni Unsur
Vergi Mahremiyetini ihlal suçu yukarıda belirtilen VUK’un 5.
Maddesinde düzenlenmiş, bu suçu işleyenlere verilecek ceza ise Aynı
Kanun’un 362. maddesinde yer almıştır. Buna göre, vergi mahremiyetine
uymaya mecbur olan kimselerden bu mahremiyeti ihlal edenler, TCK’nın
239. maddesi hükümlerine göre cezalandırılır53. Anılan Kanun maddesine
göre, bu suçu işleyenler bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar
adlî para cezası ile cezalandırılır.
2.4.2. Maddi Unsur
Hangi bilgi ve belgelerin vergi mahremiyeti kapsamında olduğu,
VUK’ta belirtilmemiş54 olsa da nelerin vergi mahremiyeti kapsamında
olmadığı hüküm altına alınmıştır. Bu durumda aksi ile kanıt yolu ile vergi ile
ilgili vergi mahremiyeti kapsamında olmayanların dışında kalan bilgi ve
belgeler vergi mahremiyeti olarak değerlendirilmelidir.
İlk olarak, suçun oluşması için üçüncü kişilerin öğrenme hakkı
olmamasına rağmen bazı hususlardan bilgi sahibi olması yeterlidir. Bu
sırların, kullanılmış olma şartı yoktur. Suç fiili, gizli kalması gereken sırrı
53

54

Bu konuda paralel düzenleme 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanun’un 107. maddesinde yer almaktadır; “Bu kanunun tatbikinde vazifeli bulunan
kimseler, bu vazifeleri dolayısıyla amme borçlusunun ve onunla ilgili kimselerin
şahıslarına, mesleklerine, işlerine, muamele ve hesap durumlarına ait öğrendikleri sırlarla,
gizli kalması lazım gelen diğer hususları ifşa ettikleri takdirde Türk Ceza Kanununun 239
uncu maddesine göre cezalandırılır.”.
VUK’un 5. Maddesinde düzenlenen vergi mahremiyeti ile ilgili konular, “mükellefin ve
mükellefle ilgili kimselerin şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına, işlerine,
işletmelerine, servetlerine veya mesleklerine mütaallik bilgiler” şeklinde genel bir
çerçevede yer almaktadır. Özel bir düzenleme yapılmamıştır.
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bizzat kendi işlerini yaparken olabileceği gibi, mesleği ile ilgili olmak
kaydıyla diğer kişilerden de öğrenmiş olabilir55. Bununla birlikte, gizli
kalması gereken bilgilerin üçüncü kişilere açıklanmasının ifşa sayılabilmesi
için, birden fazla kişiye yapılmış olması önemli değildir. Bir kişiye yapılan
açıklama da, ifşa sayılmaktadır56.
İkinci olarak, VUK’un 5. Maddesinde sayılan kişiler, öğrenmiş
oldukları bilgi belgeleri kendilerinin veya üçüncü şahısların menfaatine
kullanamazlar. Kullanma suçunun oluşabilmesi için sırrı kullanılan
yükümlülerin zarar görme şartı yoktur. Sadece bu bilgilerin kullanılmış
olması, suçun oluşumu için yeterli görülmektedir57.

2.4.3. Manevi Unsur
Vergi mahremiyeti kuralının, sadece “görevleri dolayısıyla” mükellef
ya da mükellefle ilgili kimselerin sırlarını öğrenen görevliler bakımından
bağlayıcı olduğunu kabul etmek gerekir. Görevin yerine getirilmesi ya da
görevin icabı dışında, başka vesilelerle öğrenilen sırların açıklanmasının ise
vergi mahremiyeti yasağına aykırılık teşkil ettiği söylenemez 58. Bu noktada,
geniş çerçevede, vergi mahremiyetinin ihlali suçu vergileme sürecine taraf
olan kamu görevlileri tarafından işlenebilir. Diğer bir ifade ile vergileme
işlemlerinin tesisinde görevli idari personel, inceleme ile görevli inceleme
elemanları, vergi uyuşmazlıklarına bakmakla yükümlü olan yargı organları
mensupları ve çalışanları, vergi işlerinde kullanılan bilirkişiler ile vergi
komisyonlarına katılan üyeler, bu süreçte, edindikleri bilgilerin gizli
tutulmasından sorumlu tutulmuşlardır. Bu sorumluluğa aykırı davranışlar ise
suç olarak tanımlanmıştır59.
Bu itibarla, vergi mahremiyetini ihlal suçunun işlenebilmesi için
yukarıda bahsedilen kişilerin kasti olarak hareket etmesi gerekmektedir. Bu
suç, taksirli bir şekilde işlenemez. Örneğin, vergi dairesi müdürünün, bu
suçtan dolayı cezalandırılabilmesi için, açıkladığı şeyin sır olduğunu bilmesi
veyahut sırrı kendi ya da üçüncü kişiler menfaatine bilerek kullanması
gerekmektedir.

55

H. Hüseyin Bayraklı, s. 292.
Turgut Candan, Vergi Suç ve Cezaları, İstanbul: Süryay Yayıncılık, 2004, s. 315
57
H. Hüseyin Bayraklı, s. 293.
58
S. Ateş Oktar, Vergi Hukuku, İstanbul: Türkmen Kitabevi, 2008, s. 412.
59
Ahmet Erol, “Yeni Türk Ceza Kanunu Karşısında Vergi Mahremiyeti Suçu – I”, Sayı 173,
Ankara: Yaklaşım Dergisi, Mayıs 2007, s. 248.
56
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2.4.4. Hukuka Aykırılık Unsuru
VUK’un 5. Maddesinde vergi mahremiyeti konuları ile ilgili genel bir
düzenleme yapıldıktan sonra vergi mahremiyetini ihlal edebilecek kişiler
düzenlenmiş ve madde devamında ise, vergi mahremiyeti sayılmayacak kimi
durumlara yer verilmiştir. Vergi levhasında mükellefiyet ile ilgili bilgilerin
yer alması ve bu levhanın bulundurulması vergi mahremiyetini ihlal
sayılmaz.
Bununla birlikte, mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları,
kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan
vergi ve ceza miktarları Maliye Bakanlığınca açıklanabilir. Maliye Bakanlığı
bu yetkisini mahalline devredebilir. Ayrıca, kamu görevlilerince yapılan adlî
ve idarî soruşturmalar ile ilgili olarak talep edilen bilgi ve belgeler ile
bankalara, yapacakları vergi tahsiline yönelik bilgiler verilebilir. Bu
bilgilerin verilmesine ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.
Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenledikleri veya
kullandıkları vergi inceleme raporuyla tespit olunanların, kanunla kurulmuş
mesleki kuruluşlarına, birlik ve odalarına bildirilmesi vergi mahremiyetini
ihlal sayılmamaktadır. Bu takdirde kendilerine bilgi verilen kişi ve kurumlar
da vergi mahremiyeti kurallarına uygun hareket etmek zorundadır.
Dolayısıyla yukarıda yer alan fiiller, suç olarak kabul edilmeyecektir.
2.5. Mükellefin Özel İşlerini Yapma Suçu ve Cezası
VUK’un 6. maddesine göre, Aynı Kanun’un 5. Maddesinde yazılı
olanlar yani verginin tarh, denetim ya da yargısal işlemlerinde görevli
olanlar:
1. Kendilerine, nişanlılarına ve boşanmış olsalar bile eşlerine;
2. Kan veya sıhri usul ve füruuna, evlatlığına veya kendisini evlat
edinene yahut kan hısımlığında üçüncü (bu derece dahil), sıhri hısımlıkta, bu
hısımlığı meydana getiren evlenme ortadan kalkmış olsa bile, üçüncü (bu
derece dahil) dereceye kadar olan civar hısımlarına;
3. Kanuni temsilcisi veya vekili bulundukları kimselere ait vergi
inceleme ve takdir işleriyle uğraşamazlar.
Vergi muameleleri ve incelemeleri ile vergi mahkemeleri, bölge idare
mahkemeleri ve Danıştay’da görevli olanlar, mükelleflerin vergi
kanunlarının uygulanması ile ilgili hesap, yazı ve sair özel işlerini ücretsiz de
olsa yapamazlar.
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2.5.1. Kanuni Unsur

VUK’un 363. maddesi, Aynı Kanun’un 6. maddesinin son fıkrası
gereğince mükelleflerin vergi kanunlarının uygulanması ile ilgili hesap, yazı
ve sair özel işlerini yapmaları yasak edilen memurlardan bu yasağa aykırı
harekette bulunanların TCK’nın 257. maddesinin birinci fıkrası hükmüne
göre cezalandırılacağını belirtmiştir. Bu durumda Anılan Kanun maddesine
göre bu suçu işleyenler, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır.

2.5.2. Maddi Unsur
Uygulamada da sıklıkla karşımıza çıkan bir durum, vergi
muamelelerinde görevli memurların ayrıca yakınlarının muhasebe
defterlerini de tutmasıdır. Bununla birlikte vergi inceleme elemanlarının,
tarafsızlık sıfatından ayrılarak, incelemiş olduğu yükümlünün defter veya
muhasebe kayıtlarında düzeltme yapması ya da vergi mahkemelerinde
görevli hâkimlerin yükümlü davalı ya da davacılara yol göstermeleri gibi
fiiller suç niteliğine bürünmektedir.

2.5.3. Manevi Unsur
Suçun manevi unsuru kasttır. Çünkü, yükümlülerin özel işlerini yapma
suçu için uygulanacak ceza, hapis cezasıdır ve bu suç cürüm niteliği
taşımaktadır. TCK’nın 21. maddesinde cürümlerin cezalandırılması
açısından kastın varlığı aranmaktadır. Failin yaptığı işin bir yükümlüye ait
olduğunu ve vergi kanunlarının uygulanması ile ilgili bulunduğunu bilmesi
ve istemesi (genel kast) suçun manevi unsurunu oluşturmaktadır60.
2.5.4. Hukuka Aykırılık Unsuru
Mükellefin özel işlerini yapma suçu için hukuka uygunluk sebepleri
VUK’ta düzenlenmemiştir. Her ne kadar TCK)’da yer alan hukuka uygunluk
sebepleri öne sürülebilse de örneğin failin, fiil için para almadığını öne
sürmesi, bu fiilin suç olmasına halel getirmeyecektir. Kaldı ki, VUK’un 6.
maddesi bu fiillerin ücretsiz dahi olsa yapılamayacağını hüküm altına
almıştır.

60

Yusuf Karakoç, s. 489.
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B. Vergi Cezalarının Etkinliği Üzerine Bir Anket Çalışması
1. Araştırmanın amacı
Araştırmanın amacı, Aydın ilinde kayıtlı mükelleflerin vergiye bakış
açılarını anlamak, vergi cezaları hakkında bilgi sahibi olup olmadıklarını
ortaya koymak, vergi kaçırmayı nasıl değerlendirdiklerini, vergi kaçıranlar
hakkındaki düşüncelerini tespit etmektir.
Araştırmanın temel sorusu; “Mükelleflerin, vergilendirilmeye ve vergi
cezalarına karşı tutum ve davranışları ne yöndedir?”
Alt Problemler ise;
- Vergi mükelleflerinin vergilendirilmeye karşı geliştirmiş oldukları
davranış şekilleri nelerdir?
- Mükelleflerin vergiye karşı bir reaksiyonu var ise, bunun temel
nedeni nedir?
- Vergisini ödemeyen mükelleflerin dürüst mükellefler üzerinde
olumsuz bir etkisi var mıdır?
- Vergi cezaları, mükelleflerin vergiye uyumunda ne kadar etkilidir?
- Vergi ahlakı ve vergi bilincinin yerleşmesi için neler yapılabilir?
- Devlet ile mükellefler arasında vergilemede tam bir güvenin
olduğunu söylemek mümkün müdür?
- Vergi sisteminin yeniden ele alınması gerekli midir?
- Devletin neden vergi topladığı hakkında mükelleflerin yeterince
bilgisi var mıdır?
- Vergilerin olması gereken seviyede tahsil edilememesinde devletin
ve mükelleflerin sorumluluk payları ne ölçüdedir?
- Vergi denetimleri yeterli düzeyde midir? Şeklinde geliştirilmiştir.
2. Çalışmanın Evreni
Çalışmanın evreni, Aydın İlinin Merkezinde bulunan Efeler ve
Güzelhisar Vergi Dairesi mükellefleridir. Çalışmaya Kurumlar Vergisi
Mükellefleri ile Gelir Vergisi Mükelleflerinden olan Ücretliler, sadece
Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İradı elde edenler, Çiftçiler ve Basit Usul
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Mükellefleri dâhil edilmemiştir. Bu anlamda, anketimize katılanlar Birinci
Sınıf ve İkinci Sınıf Tüccarlar ile Serbest Meslek Kazanç sahipleridir.
2015 Ocak Ayı itibariyle Gelir Vergisi faal mükellef sayısı Aydın’da
23.343’dür. Aydın merkezinde yer alan Güzelhisar ve Efeler Vergi
Dairelerine bağlı mükellef sayısı (birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile serbest
meslek kazanç sahipleri) ise ortalama 5000 civarındadır. Hedef kitlemizin
içerisinden rassal olarak yüz yüze 335 vergi mükellefi ile anket soruları
cevaplandırılmıştır.
3. Daha Önce Bu Konuda Yapılmış Araştırmalar
Bu konuda, H. Hüseyin Bayraklı, , N. Tolga Saruç ve İsa Sağbaş
tarafından 2004 yılında hazırlanmış “Vergi Kaçırmayı Etkileyen Faktörlerin
Belirlenmesi ve Vergi Kaçaklarının Önlenmesi: Anket Çalışmasının
Bulguları” adlı bir uygulama çalışması bulunmaktadır. Memduh Aslan’ın
2008 yılında, “Türk Vergi Sisteminde Cezai Yaptırımların Etkinliği” adlı
doktora çalışmasında (daha sonra kitap haline getirilmiş), meslek mensupları
üzerinde bir uygulama yer almaktadır. Ayrıca H. Güçlü Çiçek ve Hatice
Erek’in 2012 yılında beraber hazırlamış oldukları “Türkiye’de Vergi Suç ve
Cezaları’nın Değerlendirilmesi: Antalya İli Örneği” adlı çalışmalarında
anket uygulaması yapılmıştır. Mehmet Tosuner ve İhsan Cemil Demir
tarafından 2008 yılında hazırlanmış “Ege Bölgesi’nin Vergi Ahlak düzeyi”
adlı çalışması vardır. Mehmet Hatipoğlu’nun 2007 yılında “Türkiye’de
Vergi Suç ve Cezalarının Algılanması Üzerine Ampirik Bir Çalışma: Uşak
İli” adlı çalışması vardır. Bununla birlikte Maliye Bakanlığı Strateji
Geliştirme Başkanlığı bünyesinde Halit Çiçek, Mehmet Karakaş ve
Abdunnur Yıldız tarafından 2008 yılında hazırlanan “Güneydoğu Anadolu
Bölgesi’nde Vergi Yükümlülerinin Vergiyi Algılama ve Tutum Analizi: Bir
Alan Araştırması” adlı çalışma raporu vardır.
4. Araştırma Yöntemi
Araştırmanın amacını yerine getirebilmek için konu hakkında 37 soru
oluşturulmuş ve mükelleflerle yüz yüze görüşülerek anket uygulaması
yapılmıştır. Ayrıca ankette katılımcıların demografik özelliklerinin tespiti
için demografik sorulara da yer verilmiştir. Bu sayede; yaş, eğitim seviyesi
ve gelir düzeyi ile vergiye bakış açısı, vergi kaçırma hakkındaki fikirler
arasında bir bağ olup olmadığı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Anket
uygulaması sırasında karşılaşılan en büyük zorluk, mükelleflerin
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uygulayıcıları “vergi dairesi” görevlisi ya da devlet adına çalışan muhbirler
olarak görmeleridir. Anketlerin akademik bir çalışmada kullanılacağını ve
vermiş oldukları bilgilerinin gizli kalacağını anlatmak çok ta kolay
olmamıştır.
Anketler aracılığı ile toplanan verilerin ve istatistiklerin
hesaplanmasında “SPSS for Windows 19.0” istatistik paket programı
kullanılmıştır.
5. Anket Değerlendirmesi
Tablo 1: Katılımcıların demografik sorulara verdiği cevapların
dağılımı
KATILIMCILARIN GENEL ÖZELLİKLERİ
CİNSİYET

YAŞ

EĞİTİM DURUMU

FAALİYET ALANI

MESLEK YILI

Bay
Bayan
18-25
26-35
36-45
46-55
56-+
İlköğretim
Lise
Yüksekokul
Fakülte
Lisansüstü
Ticaret
Serbest Meslek
Gayrimenkul Kira Geliri
1-5
6-10
11-15
16-20
21-26
27-+

Frekans

Yüzde
(%)

249
86
40
99
114
60
22
63
124
51
93
3
257
77
1
89
91
67
45
34
9

74,3
25,7
11,9
29,6
34,0
17,9
6,6
19,1
37,0
15,2
27,8
0,9
76,7
23,0
0,3
26,6
27,2
20,0
13,4
10,01
2,7

Katılımcıların demografik sorulara verdiği cevaplara göre bu anket
çalışmasına 249 erkek, 86 bayan katılmıştır. Katılımcılar yoğunlukla 36-45
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yaş aralığındadır. Yine tablo 1’e göre lise seviyesindeki katılımcıların yoğun
olduğunu görmek mümkün. Faaliyet alanları incelendiğinde katılımcıların
257’si ticaretle uğraşmaktadır. 27 yıl ve daha fazla çalışanın az olduğu
bilinmekle beraber daha çok 6-10 yıl meslek yılına sahip olan katılımcıların
olduğu söylenebilmektedir.

Cinsiyet
250
200
150
100
50

0
Bay

Bayan

Şekil 1: Katılımcıların Cinsiyet Dağılımı
Katılımcıların %74.3’ü baylardan oluşurken %25.7’si bayanlardan
oluşmaktadır. Bu sebeple ankete katılanların yoğunlukla erkeklerden
oluştuğunu söylemek mümkündür.

Yaş
150
100
50
0

18-25

26-35

36-45

Şekil 2: Katılımcıların Yaş Dağılımı

46-55

56-+
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Anket sorularını cevaplayanların %34’ü 36-45 yaş aralığındayken
%29.6’sı 26-35 yaş aralığındadır. Şekil 2 incelendiğinde en düşük oran 56 ve
sonrası yaş aralığında görülmektedir.

Eğitim Durumu
150
100
50
0
İlköğretim

Lise

Yüksekokul

Şekil 3: Katılımcıların Eğitim Durumu

Fakülte

Lisansüstü

Katılımcıların eğitim durumları incelendiğinde anket çalışmasına
katılanların %37’si lise mezunu iken %27.8’i ise fakülte mezunudur.
Lisansüstü eğitimi alanlar ise katılımcıların %0.9’unu oluşturmaktadır.

Faaliyet Alanı
400
200

0
Ticaret

Serbest Meslek Gayrimenkul Kira
Geliri

Şekil 4: Katılımcıların Faaliyet Alanı

Katılımcıların çoğu %76.7’lik oranla ticaretle uğraşmaktadır. Anket
uygulamasına katılanların %23’ü ise serbest meslek faaliyetinde
bulunmaktadır. %0.3’ü ise gayrimenkul kira geliri elde edenlerden
oluşmaktadır.
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Meslek Yılı
100
80
60
40
20
0

1--5
6--10
Şekil 5: Katılımcıların
Meslek11--15
Yılı

16--20

21--26

27--+

Katılımcıların çoğunun bulundukları meslekte 6-10 yıl arasında görev
yaptıkları görülmektedir. Ardından göreve yeni başlayanlar gelmektedir. 1-5
yıl arasında görevde olanlar, katılımcıların %26.6’sını oluşturmaktadır. 27 ve
üzerinde meslek yılına sahip olanlar ise katılımcıların %2.7’sini
oluşturmaktadır.
Tablo 2: Vergi öderken üzerinizde bir baskı hissediyor musunuz? *
Vergi kavramı size neyi çağrıştırmaktadır?
Vergi kavramı size neyi
çağrıştırmaktadır?
Kamusal Total
Bir
Bir Girişimciliği
Hizmetlerin
Yüktür Ödevdir Engeller
Finansıdır
Vergi öderken üzerinizde
bir baskı hissediyor
musunuz?

Aslında Ödemek
İstemiyorum Ama Vergi
Cezaları Beni Caydırıyor
Ödemek İstemiyorum Ama
Toplumda
Vergisini
Ödemeyen Biri Olarak
Bilinmek İstemiyorum
Baskı Hissetmiyorum Bu
Benim
Vatandaşlık
Görevim

10

5

4

17

36

4

6

2

9

21

19

34

8

70

131
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Vergi Oranları Azalırsa
Vergi Ödemede Daha
İstekli Olurum
Kamusal
Hizmetlerin
Artacağını Bilsem Vergi
Ödemede Daha İstekli
Olurum
Vergi Kaçakçılığı Önlenir
Ve Herkes Vergisini Öder
İse Vergi Ödemede Daha
İstekli Olurum
Total

943

6

8

6

19

39

8

9

5

21

43

16

12

7

30

65

63

74

32

166

335

Vergi öderken üzerinde baskı hissetmeyen ve vergiyi vatandaşlık
görevi olarak gören katılımcıların 19’u vergiyi bir yük olarak görmekteyken
34 kişi vergiyi ödev olarak değerlendirmektedir. 8 kişi girişimciliği
engellediği görüşünü savunurken yine aynı noktada 70 kişi de kamusal
hizmetlerin finansmanı olarak vergiyi tanımlamaktadır. Kamusal hizmetlerin
finansı şeklinde vergiyi tanımlayan 30 kişi vergi kaçakçılığı önlenir ve
herkes vergisini öder ise vergi ödemede daha istekli olacaklarını
belirtmişlerdir.
Tablo 3: Vergi kanunları kolay ve anlaşılır mı?
Gayet Kolay ve Anlaşılır
Mevzuat Karmaşık Değil Ancak Dili
Anlaşılır Değil
Dili Anlaşılır Ancak Mevzuat Çok
Karmaşık
Ne Mevzuattan Ne de Dilinden Bir
Şey Anlıyorum
Beni İlgilendirmiyor Muhasebecinin
İşi Bu
Total

Sıklık
37
48

Yüzde
11,0
14,3

70

20,9

87

26,0

93

27,8

335

100,0

Katılımcıların
çoğunun
vergi
kanunlarıyla
ilgilenmediği
görülmektedir. Vergi kanunlarının daha çok muhasebecilerin işi olduğunu
belirtmişlerdir. Yine katılımcıların %26’sı ne mevzuattan ne de vergi
kanunlarının dilinden bir şey anlamadıklarını söylemişlerdir. Vergi
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kanunlarının dilinin anlaşılır ancak çok karmaşık olduğunu düşünenler ise
katılımcıların %20.9’unu oluşturmaktadır. Vergi kanunlarını kolay ve
anlaşılır görenler ise katılımcıların az bir kısmını temsil etmektedir.
Tablo 4: Adil bir vergileme sisteminin olmamasının temel sebebi
nedir? * Türkiye'de adil bir vergileme var mı?

Adil bir vergileme Siyasi
sisteminin
İrade
olmamasının temel İdare
sebebi nedir?
Mükellefler
Total

Türkiye'de adil bir vergileme var mı?
Hem
Yatay
Dikey
Hem
Yatay Adalet Var Adalet Var Yatay
Adalet
Ancak
Ancak
Hem De
Hem De
Dikey
Yatay
Dikey
Dikey
Adalet
Adalet
Adalet
Adalet Var
Yok
Yok
Yok
25
31
8
116
8
10
43

32
10
73

7
0
15

61
27
204

Total
180
108
47
335

Türkiye’de hem yatay hem de dikey adaletin olduğunu düşünen 25
kişi aynı zamanda adil bir vergi yoksa bunun temel nedeni olarak siyasi
iradeyi görmektedir. Yine tablo 4 incelendiğinde hem yatay hem de dikey
adaletin olmadığını düşünenler çoğunluktadır. Hem yatay hem dikey adaletin
olmadığını düşünen 116 kişi bu adaletsizliğin temelini siyasi iradeye
bağlamaktadır. 61 kişi ise adil vergileme sisteminin olmaması nedenini
idareye bağlarken 27 kişi de mükellefleri neden olarak görmektedir.
Hiç kimsenin tam olarak vergi ödemediğini düşünen 84 kişi aynı
zamanda vergisini tam ödemeyen mükelleflerin vergisini tam ödeyen
mükellefler üzerinde vergi ödeme isteğini kırdığını düşünmektedir. Yasal
olmayan yollarla matrahını düşük gösteren herkesin tam olarak vergisini
ödediğini düşünen 25 kişi, vergisini tam ödeyen mükellefler üzerinde vergi
ödeme isteğini kırdığını ve vergi kaçırmaya ittiğini düşünmektedir.
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Tablo 5: Vergisini tam olarak ödemeyen mükellefler vergisini ödeyen
mükelleflerin üzerinde nasıl bir etki bırakıyor? * Herkes tam olarak vergisini
ödüyor mu?

Vergisini tam olarak ödemeyen mükellefler vergisini ödeyen
mükelleflerin üzerinde nasıl bir etki bırakıyor?

Herkes tam olarak vergisini ödüyor mu?
Yasal
Olmayan Yasalara
Yollarla
Uygun
Hiç
Matrahını Şekilde
Geliri
Kimse
Stopajla
Düşük
Matrah
Düşük
Tam Total
Vergilendirilenler
Gösterip Gösterilerek
Olanlar
Olarak
Ödüyor
Herkes Herkes Tam
Ödüyor
Vergisini
Tam
Olarak
Ödemiyor
Olarak Vergisini
Vergisini Ödüyor
Ödüyor

Total

Vergi
Ödeme
İsteğini
Kırıyor
Ama Yine
De Vergi
Ödeniyor
Vergi
Ödeme
İsteğini
Kırıyor Ve
Vergi
Kaçırmaya
İtiyor
Vergi
Ödemede
Bir
Etki
Yapmıyor
Daha Çok
Vergi
Ödeme
İsteği
Uyandırıyor

15

25

22

6

84

152

12

14

25

6

70

127

8

6

14

5

17

50

0

0

2

1

3

6

35

45

63

18

174

335
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Tablo 6: Vergi affı ile ilgili ne düşünüyorsunuz? * Faaliyet alanınız

Vergi affı ile ilgili ne
düşünüyorsunuz?

nedir?

Total

Faaliyet alanınız nedir?
Serbest Gayrimenkul
Ticaret Meslek
Kira Geliri Total
Af Vergi Adaletini Bozuyor Af 68
26
0
94
Olmamalı
Af Devlete Olan Güveni 48
12
0
60
Zedeliyor Af Olmamalı
Af Olmalı Ancak Sadece İyi 108
34
1
143
Niyetli Mükellefleri Kapsamalı
Af
Olmalı
Ve
Herkesi 21
4
0
25
Kapsamalı
Af Olmasının Vergi Toplamaya 12
1
0
13
Bir Etkisi Yoktur
257
77
1
335

Ankete katılan kişilerin çoğu vergi aflarına olumlu bakmaktadır. Zira
Tablo 6’dan da anlaşılacağı üzere katılımcıların 143’ü vergi aflarının sadece
iyi niyetli mükellefleri kapsaması gerektiğini düşünmektedir. Verilen cevap
için faaliyet alanı ticaret olan kişilerin yoğunlukla böle düşündükleri
görülmektedir.
Tablo 7: Sizce ekonomik krizler vergilerin ödenmemesinde etkili oldu
mu?
Olmuştur Bir Çok Mükellef Vergisi
Ödeyememiştir
Krizi Bahane Edenler Gelirleri Olsa
Da Vergisi Ödemedi
Bir Etkisi Olmamıştır
Total

Sıklık
191

Yüzde
57,0

83

24,8

61
335

18,2
100,0

Ankete katılan kişilerin çoğu son ekonomik krizin vergilerin
ödenmemesinde etkili olduğunu düşünmektedir. Dolayısıyla vergi gelirlerini
düşürücü etkenlerden biri olarak ekonomik krizler görülmektedir.
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Tablo 8: Her geçen gün devletin kamu harcamaları artmaktadır sizce
devlet bu harcamaları nasıl finanse etmelidir?
Vergi Oranlarını Artırarak Ya
Vergi Koyarak Gelirin Artırmalı
Vergi
Kaçakçılığını
Ve
Ekonomiyi Önleyerek Vergi
Artırmalı
Borçlanarak
Eğitim,
Sağlık
Gibi
Harcamalarda Tasarruf Yaparak
Genel Yönetim Giderlerinde
Yaparak
Özelleştirme Yaparak
Total

Sıklık
7

Yüzde
2,1

186

55,5

Kamusal

24
12

7,2
3,6

Tasarruf

94

28,1

12
335

3,6
100,0

Da Yeni
Kayıtdışı
Gelirini

Devletin her geçen gün artan kamu harcamalarını finanse edebilmek
için daha çok vergi kaçakçılığı ve kayıtdışı ekonomi ile mücadele etmesi
gerekmektedir. Zira Tablo 8’de de görüldüğü gibi katılımcıların büyük çoğu
vergi kaçakçılığının ve kayıtdışı ekonominin önlenmesiyle vergi gelirinin
arttırılması gerektiğini düşünmektedir.
Tablo 9: Hiç vergi denetimi geçirdiniz mi? * Eğer bir vergi denetimi
geçirdi iseniz nasıl bir ceza ile karşılaştınız?

Hiç
vergi 1 Kere
denetimi
1-5 Arası
geçirdiniz mi? 5-10 Arası
Hemen
Hemen Her
Yıl
Hiç Denetim
Geçirmedim
Total

Eğer bir vergi denetimi geçirdi iseniz nasıl bir
ceza ile karşılaştınız?
Özel
Genel
Vergi Hürriyeti
Usulsüzlük Usulsüzlük Ziyaı Bağlayıcı Ceza
Cezası
Cezası Cezası Ceza Yemedim Total
10
7
4
0
73
94
16
19
12
2
32
81
5
5
4
0
11
25
9
9
1
1
14
34

3

0

1

2

23

29

43

40

22

5

153

263
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1 kere vergi denetimi geçiren mükelleflerin 21’i çeşitli ceza
uygulamalarıyla karşı karşıya kalırken 73’ü herhangi bir ceza almamıştır.
Yine Tablo 9 değerlendirildiğinde 1-5 arasında vergi denetimi geçiren
mükelleflerin 49’u muhtelif ceza uygulamalarını almışken 32’si ceza
almadığı görülmektedir.
Tablo 10: Vergisini ödemeyenlerin sizce en önemli sebebi nedir?
Vergi Bilinci Ve Vergi Ahlakı Yoktur
Devletin Harcamalarını Yersiz Ve Savurgan
Bulmaktadır
Vergi Affı Beklentisi İçerisindedir
Vergi Borçlarının İleride Vergi Cezalarının
Bir Kısmının Ya Da Tamamının Silinerek
Geri Kalan Borcun Cazip Taksitlerle
Ödenebilmesi Fırsatının Çıkacağı Beklentisi
İçerisindedir
Vergi
Ödeyeceği
Takdirde
İflas
Edebileceğini Düşünmektedir
Başkaları Ödemiyor Ben Neden Ödeyim
Düşüncesi İçerisindedir
Total

Sıklık
77
83

Yüzde
23,0
24,8

31
123

9,3
36,7

13

3,9

8

2,4

335

100,0

Tablo 10 incelendiğinde vergi ödemeyenlerin en önemli sebebi olarak
vergi borçlarının ileride vergi cezalarının bir kısmının ya da tamamının
silinerek geri kalan borcun cazip taksitlerle ödenebilmesi fırsatının çıkacağı
beklentisi olarak görülmektedir. Bunun dışında katılımcıların %24.8’i ise
devletin harcamalarını yersi ve savurgan bulmaktadır. Yine Tablo 10’e göre
önem derecesi en düşük sebep ise “başkaları ödemiyor, ben neden ödeyim”
düşüncesidir.
Vergi kaçırmayı vatan hainliği olarak görenlerin 28’i vergi kaçıranlara
hapis cezası verilmesi gerektiğini, 52’sine para cezası verilmesi, 42’sinin
yaptığı işten men edilmesi gerektiğini ve 32’sinin vergi kaçırdığının ilan
edilmesi gerektiğini düşünmektedir. Vergi yükü ağır olduğu için vergi
kaçırmayı zorunluluk olarak gören 62 kişi vergi kaçıranlara para cezası
verilmesi gerektiğini düşünmektedir.
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Tablo 11: Vergi kaçırmayı nasıl değerlendirirsiniz? * Vergi
kaçıranlara nasıl bir ceza verilmeli?

Vergi kaçırmayı
nasıl
değerlendirirsiniz
?

Vergi kaçıranlara nasıl bir ceza verilmeli?
Yaptığı Vergi
İşten Kaçırdığını
Hapis Para Bir Ceza
Men
Herkese
Cezası Cezası Verilmemeli Edilmeli İlan Etmeli Total
Vatan Hainliği
28
52
2
42
32
156
Vergi Yükü Ağır 4
62
10
10
13
99
Olduğu
İçin
Zorunluluk
Vergi Kaçırmak Bir 1
38
2
20
4
65
Kurnazlık
Normal Bir Davranış
0
7
3
4
1
15
33
159
17
76
50
335

Total

Tablo 12: Vergi oranları artarsa nasıl bir tepki verirsiniz? * Gelir
vergisi tarifesi sizce ağır mı?

Vergi oranları
artarsa nasıl
bir
tepki
verirsiniz?

Gelir vergisi tarifesi sizce ağır
mı?
Çok
Ağır
Ağır Normal Az
Hiçbir şey Yapmam
19
43
13
0
Harcamalarımı Kısarım
25
57
19
2
Daha Az Çalışmaya Başlarım
4
17
8
0
Daha Çok Çalışmaya Başlarım 15
21
9
0
Vergi
Kaçırmaya 29
40
12
2
Yönelebilirim
92
178
61
4

Total

Total
75
103
29
45
83
335

Gelir vergisini çok ağır ve ağır bulan toplam 69 kişi, vergi oranlarının
artması durumunda vergi kaçırmaya yönelebileceklerini ifade etmektedir.
Gelir vergisi tarifesini çok ağır ve ağır bulan toplamda 72 katılımcı vergi
oranlarının artması durumunda harcamalarını kısacaklarını söylemişlerdir.
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Geçici vergi sisteminin
kaldırılmasını
ister
misiniz?

Tablo 13: Geçici vergi sisteminin kaldırılmasını ister misiniz? * Eğer
geçici vergi mükellefi iseniz verginizi önceden ödediğiniz için asıl vergi
ödeme zamanlarında ekonomik olarak daha rahat oluyor musunuz?

Total

Eğer geçici vergi mükellefi iseniz
verginizi önceden ödediğiniz için
asıl vergi ödeme zamanlarında
ekonomik olarak daha rahat oluyor
musunuz?
Hayır,
Zaten
Geçici
Vergiyi
Hayır Bir
Öderken
Etkisi
Evet
Sıkıntı
Olmuyor Rahatlıyorum Yaşanıyor Total
Kaldırılsın
110
26
50
186
Kaldırılmasın
11
54
3
68
Kaldırılmasın
Ancak
16
17
20
53
Mükellef Lehine Revizyona
Gidilsin
Kaldırılmasın Ancak Tüm
6
4
5
15
Mükellefleri Kapsasın
Geçici Vergi Mükellefi
6
1
3
10
Değilim
149
102
81
332

Geçici vergi mükellefi olarak önceden ödenen vergilerin, asıl vergi
ödeme zamanlarında ekonomik anlamda rahatlama etkisinin olmadığını
belirten katılımcıların 110’u aynı zamanda geçici vergilerin kaldırılmasını
istemektedir. Önceden ödenen vergiyi ekonomik anlamda rahatlık olan gören
54 katılımcı ise geçici vergi sisteminin kaldırılmaması gerektiğini ancak
mükellef lehine revizyona gidilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Toplamda da
10 katılımcının geçici vergi mükellefi olmadığı bilinmektedir.
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Tablo 14: Sırf verginizi ödeyebilmek için borç aldığınız ya da
elinizdeki bir ekonomik değeri sattığınız oldu mu? * Borç aldı iseniz ya da
ekonomik bir değerinizi sattı iseniz kaynağınız ne idi?

Sırf verginizi
ödeyebilmek için
borç aldığınız ya da
elinizdeki bir
ekonomik değeri
sattığınız oldu mu?
Total

Borç aldı iseniz ya da ekonomik bir
değerinizi sattı iseniz kaynağınız ne idi?
Döviz, Altın,
Menkul Vb.
Menkul Kıymet
Banka Vb. Bozdurdum Ya
Finans
Da Arabamı,
Elden Borç Kuruluşundan Gayrimenkulümü
Aldım Kredi Çektim
Sattım
Total
Hayır
8
4
2
14
1 Kere
51
14
24
89
2 Kere
14
4
11
29
2'den
12
17
15
44
Çok
85

39

52

176

Sırf vergisini ödeyebilmek için katılımcıların 14’ü borç almadığını ya
da elindeki ekonomik değeri satmadığını belirtmiştir. Sırf vergilerini
ödeyebilmek için bir kez borç alan ya da elindeki ekonomik değeri satan 51
kişi elden borç almış, 14 kişi banka vb. finans kuruluşlarından kredi çekmiş
ve 21 katılımcı ise döviz, altın, menkul vb. menkul kıymet bozdurmuş ya da
arabasını-gayrimenkulünü satmış.
Tablo 15: Mükellefler en çok hangi borçlarından rahatsızlık
duymaktadırlar?
Kredi Kartı Borcu
Bankalara Kredi Borcu
Özel Kişilere Borç
Aile İçi Borç
Vergi Borcu
Total

Sıklık
160
118
9
4
44
335

Yüzde
47,8
35,2
2,7
1,2
13,1
100,0

Katılımcıların çoğu mükelleflerin kredi kartı borcundan rahatsızlık
duyduğunu ifade etmişlerdir. Tablo 15 incelendiğinde kredi kartının dışında
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bankalara kredi borcunun da mükellefleri yoğunlukla rahatsız ettiği
görülmektedir. Katılımcıların %13.1’inin verdiği cevaba göre vergi borcu da
mükellefleri rahatsız etmektedir.
Tablo 16: Vergi daha çok hangi amaçlar için kullanılıyor?
Devlet Borçlarını Ödemek İçin
Bütçe Açıklarını Kapatmak İçin
Eğitim,
Sağlık
Gibi
Sosyal
Hizmetlerin Kalitesini Artırmak İçin
Güvenlik,
Diplomasi
Gibi
Harcamaların Finansmanı İçin
Devlet Vergiyi Daha Çok Genel
Ekonomiyi Dengeleyici Bir Maliye
Politikası Olarak Kullanmaktadır
Total

Sıklık
102
114
16

Yüzde
30,4
34,0
4,8

19

5,7

84

25,1

335

100,0

Anket sorularına cevap veren katılımcıların 114’üne göre vergi daha
çok bütçe açıklarını kapatmak için kullanılmaktadır. Yine tablo 17’ye göre
verginin devlet borçlarını ödemek için kullanıldığı görüşünün yaygın olduğu
görülmektedir.
Tablo 17: Vergi oranları düşürülürse şu anda olduğundan daha fazla
vergi toplanır mı?
Daha Fazla Toplanır
Daha Az Toplanır
Bir Etkisi Olmaz
Total

Sıklık
232
25
78
335

Yüzde
69,3
7,5
23,3
100,0

Katılımcıların %69.3’üne göre vergi oranları düşürülürse daha fazla
vergi toplanacaktır. Yine anket sorularını cevaplayanların %23.3’üne göre
vergi oranlarının düşürülmesinin vergi toplamaya herhangi bir etkisi
olmayacaktır.
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Siyasi iradenin vergi politikalarını
genel ve yerel seçimler etkiliyor
mu?
Evet
Hayır Fikrim Yok Total
110
7
18
135
Muhasebeci
92
11
36
139

Çok
Bilgim
Yok
İlgileniyor
Çok Ancak Bir Çok İşlemi
Arık
İnternet
Üzerinden
Yapmak Faydalı Oldu
Çok Değil

Vergide
bürokratik
çok mu?

işler

Tablo 18: Vergide bürokratik işler çok mu? * Siyasi iradenin vergi
politikalarını genel ve yerel seçimler etkiliyor mu?

Total

38

3

7

48

7
247

4
25

2
63

13
335

Vergide bürokratik işlerin çok olduğunu düşünen 110 katılımcı aynı
zamanda siyasi iradenin vergi politikalarını genel ve yerel seçimlerin
etkilediğini düşünmektedir. Bu noktada 92 katılımcı vergide bürokratik
işlerin yoğunluğu konusunda bilgisi olmadığını, bu konuyla muhasebecinin
ilgilendiğini belirtirken siyasi iradenin vergi politikalarını genel ve yerel
seçimlerin etkilediğini söylemiştir.
Tablo 19: Olması gerekenden fazla vergi çeşidi var mı?
Evet, Benzer Kaynaklardan Alınan
Vergiler Birleştirilmeli
Hayır, Vergi Çeşidi Olması Gerektiği
Kadar
Hayır, Hatta Vergi Çeşidi Daha Da
Genişletilmeli
Total

Sıklık
280

Yüzde
83,6

41

12,2

14

4,2

335

100,0

Katılımcıların %83.6’sı olması gerekenden fazla vergi çeşidi olduğunu
ve benzer kaynaklardan alınan vergilerin birleştirilmesi gerektiğini
düşünmektedir. Vergi çeşitlerinin olması gerektiği kadar olduğunu
düşünenler ise katılımcıların %12.2’sini oluşturmaktadır. Katılımcıların
%4.2’si ise vergi çeşitlerinin olması gerektiği kadar hatta vergi çeşitlerinin
daha da genişletilmesi gerektiğini düşünmektedir.
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En çok vergi kaçıran gelir
unsuru sahipleri kimlerdir?

Tablo 20: En çok vergi kaçıran gelir unsuru sahipleri kimlerdir? *
Faaliyet alanınız nedir?

Total

Faaliyet alanınız nedir?
Serbest Gayrimenkul
Ticaret Meslek
Kira Geliri Total
Ticari Kazanç Elde Edenler
38
31
1
70
Zirai Kazanç Elde Edenler
10
2
0
12
Doktor, Avukat Gibi Serbest 141
14
0
155
Meslek Erbapları
Ücretliler
2
1
0
3
Kira
Geliri
Elde
Eden 43
12
0
55
Gayrimenkul Sermaye İradı
Sahipleri
Birtakım Faaliyetlerle Geçici 23
17
0
40
Olarak Kazanç Elde Eden
Diğer Kazanç Ve İrat Sahipleri
257
77
1
335

Ticaret ile uğraşan 141 katılımcıya göre en çok vergi kaçıran gelir
unsuru sahipleri serbest meslek erbaplarıdır. Serbest meslek ile uğraşan
katılımcılara göre en çok vergi kaçıran gelir unsuru sahipleri ise birtakım
faaliyetlerle geçici olarak kazanç elde eden diğer kazanç ve irat sahipleridir.
Gayrimenkul kira geliri sağlayan 1 katılımcıya göre ise en çok vergi kaçıran
gelir unsuru sahibi ticari kazanç elde edenlerdir.
Katılımcıların %43’ü kamuda yolsuzluk ve rüşvet haberlerinin vergi
ödeme isteğini azaltan bir unsur olduğunu düşünmektedir. 94 katılımcı ise
kamuda yolsuzluk ve rüşvet haberlerinin doğru olduğunu ve mükelleflerin
vergi ödeme isteğini zayıflattığını belirtmişlerdir. Tablo 21’ye göre
katılımcıların %1,8’i kamuda yolsuzluk ve rüşvet haberlerinin doğru
olduğuna inanmadıklarını belirtmiş ve bu sebeple bu haberlerin vergi ödeme
isteğini azaltan bir unsur olmadığını düşündüklerini söylemişlerdir.
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Tablo 21: Kamuda yolsuzluk ve rüşvet haberleri vergi ödeme isteğini
azaltan bir unsur mudur?
Evet Kesinlikle Katılıyorum
Haberlere İnanmıyorum O Yüzden Azaltan
Bir Unsur Değildir
Bu Haberlerin Doğruluğu Bir Kaç Yargı
Kararlarında Da Sabittir Ancak Vergi
Ödeme İsteğini Azaltmaz
Bu Haberler Doğrudur Ve Mükelleflerin
Vergi Ödeme İsteğini Zayıflatır
Kamuda Hiç Yolsuzluk Ve Rüşver Olmasa
Da Mükelleflerin Vergi Ödeme İsteği Her
Geçen Gün Azalmaktadır
Total

Sıklık
144
6

Yüzde
43,0
1,8

42

12,5

94

28,1

49

14,6

335

100,0

Tablo 22: Asgari ücretlilerin gelir vergisine tabi olması hakkında ne
düşünüyorsunuz?
Herkes Vergi Ödüyor Onlar Da Vergi Ödemeli
Eğer Asgari Ücretliler Vergi Ödemez İse Onların
Ödemediği Vergileri Devlet Diğer Mükelleflere
Yansıtacaktır. O Yüzden Asgari Ücretliler de Vergi
Ödemeli
Onlar Da Vergi Ödemeli Ancak Daha Düşük
Vergilendirilen Farklı Bir Sistem Belirlenebilir
Bir Çok Firma Zaten Çalışanına Asgari Ücretten Fazla
Ücret Ödese Bile Kayıtlarda Asgari Ücret Görünüyor.
Ancak Bu Şekilde Çalışanların Sayısı Az. Bu Yüzden
Gelirleri Zaten Düşük Olan Asgari Ücretlilerden Sosyal
Devlet Anlayışı Gereği Vergi Alınmamalı
Asgari Ücretlilerden Vergi Alınmaz İse Ya Da Düşük
Vergi Alınır İse İşverenler Yanında Çalıştırdıkları
Kişilerin Gelirlerini Hep Asgari Ücret Olarak Gösterirler,
Bu İşi Suistimal Eden Çok Olur. O Yüzden
Vergilendirilmeli
Eşi Çalışmayan ve 4 Çocuklu Bir Asgari Ücretli Zaten
Vergi Ödemiyor. Çocuğu 4'ten Az Olan da Daha Düşük
Vergi Ödüyor. O Yüzden Mevcut Sistem Korunmalı.
Total

Sıklık
42
23

Yüzde
12,5
6,9

100

29,9

50

14,9

44

13,1

76

22,7

335

100,0
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“Asgari ücretlilerin gelir vergisine tabi olması hakkında ne
düşünüyorsunuz?” sorusuna cevaben 100 katılımcı asgari ücretlilerin de
vergi ödemesi gerektiğini ancak daha düşük vergilendirilen farklı bir
sistemin olmasının daha doğru olacağını düşünmektedir. Yine aynı soruya
karşılık 76 katılımcı eşi çalışmayan ve 4 çocuklu bir asgari ücretlinin zaten
vergi ödemediğini belirtmiş, bu sebeple mevcut sistemin korunmasını
istemektedir.
Tablo 23: Vergi ile toplumsal hizmetler arasındaki bağ yeterince
güçlü mü? * Vergi kavramı size neyi çağrıştırmaktadır?

Vergi ile
toplumsal
hizmetler
arasındaki bağ
yeterince güçlü
mü?
Total

Evet. Çünkü
Toplumsal
Hizmetler Yeterli
Hayır. Çünkü
Toplumsal
Hizmetler
Yetersiz

Vergi kavramı size neyi
çağrıştırmaktadır?
Kamusal
Bir
Bir Girişimciliği Hizmetlerin
Yüktür Ödevdir Engeller Finansıdır Total
14
13
1
24
52

49

61

31

142

283

63

74

32

166

335

Vergi ile toplumsal hizmetler arasındaki bağı yeterince kuvvetli
bulmayan 49 katılımcı aynı zamanda vergiyi yük olarak tanımlamaktadır.
Vergi ile toplumsal hizmet arasındaki bağın toplumsal hizmetlerin yeterli
olup olmadığına göre değerlendirildiği bilinmektedir. Vergiyi bir ödev
olarak göre 61 katılımcı vergi ile toplumsal hizmetler arasındaki bağın
toplumsal hizmetlerin yetersiz olduğu görüşünden hareketle güçlü
olmadığını düşünmektedir.
Kişilerin gelir düzeyi arttıkça vergi ödeme istediğinin de artacağını
katılımcıların %59.4’ü düşünürken %40.6’sı ise kişilerin gelir düzeyi ne
olursa olsun vergi ödemede hep bir isteksizlik olduğunu savunmaktadır.
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Tablo 24: Kişisel gelir düzeyinin artması ile vergi ödeme
istekliliğinin artacağını düşünüyor musunuz?
Evet. Kişilerin Gelir Düzeyi Yükseldikçe
Vergi Ödeme İstekliliği Artar
Hayır. Kişilerin Gelir Düzeyi Ne Olursa Olsun
Vergi Ödemede Hep Bir İsteksizlik Vardır
Total

Sıklık
199

Yüzde
59,4

136

40,6

335

100,0

Eğitim seviyesi ile vergi ödeme
istekliliği
arasında
bir
bağın
olduğunu düşünüyor musunuz?

Tablo 25: Eğitim seviyesi ile vergi ödeme istekliliği arasında bir
bağın olduğunu düşünüyor musunuz? * Eğitim durumunuz nedir?

Total

Eğitim durumunuz nedir?
İlköğretim Lise Yüksekokul Fakülte Lisansüstü Total
Evet. Eğitim Seviyesi
23
65
22
63
3
176
Yüksek Olan
Mükellefler Vergi
Konusuna Daha
Bilinçli
Bakmaktadırlar Ve
Vergi Ödeme
İstekliliği Daha
Yüksektir
Hayır. Eğitim Seviyesi
41
59
29
30
0
159
İle Vergi Ödeme
İstekliliği Arasında
Herhangi Bir İlişki
Yoktur
64
124
51
93
3
335

Katılımcıların eğitim durumu ile vergi ödeme istekliliği arasındaki bağ
araştırıldığında eğitim durumu lise olan katılımcıların 65’i ile eğitim durumu
fakülte olan 63 katılımcı eğitim seviyesi yüksek olan mükelleflerin vergi
konusunda daha bilinçli olduğundan vergi ödeme istekliliğinin de daha
yüksek olduğunu düşünmektedir. Eğitim durumu lise olan katılımcıların
59’u ise eğitim seviyesi ile vergi ödeme istekliliği arasında herhangi bir
bağın olmadığını düşünmektedir.
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Sonuç

Anket sonuçlarını genel olarak değerlendirmeye çalışırsak, vergi
ödeyicilerinin vergi toplayıcısına güvenmediği net olarak görülmektedir.
Kamu harcamalarının gereksiz ve gerçek amaçları dışında yapıldığı, kamu
gelirlerini artırmanın en kolay yolunun cebren tahsilatı mümkün olan vergi
gelirlerini artırmak olduğu, geliri düşük mükelleflerden kolayca vergi tahsil
edilebildiği ancak geliri yüksek mükelleflerden çok ta kolay vergi tahsil
edilemediği, vergi cezalarının olması gerektiğinden çok ağır olduğu,
verginin şekli ve maddi yükümlülüklerini zamanında yerine getiren mükellef
ile bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükellefler arasında ayırım
yapıldığı ve cezalarla karşılaşan mükelleflere kolaylıklar sağlandığı, hem
vergi kanunlarının yazımında hem de bu kanunların uygulanması
aşamasında adil ve eşit davranılmadığı, vergi kanunlarının, hukukun temel
ilkelerine aykırı düzenlendiği, af, uzlaşma, indirim gibi mekanizmalarla
aslında tüm yükümlülüklerini zamanında yerine getiren mükelleflerin
cezalandırıldığı yönündeki fikirlerin ağırlıklı olduğu söylenebilir.
Bu bağlamda, vergi cezalarının etkinliğini belirleyen önemli
çıkarımları şu şekilde sıralayabiliriz.
- Ekonomik vergi suçlarına karşı düzenlenen parasal ceza
hükümlerinin karşılanabilir nitelikte olması önemlidir. Vergi ziyaı ve
usulsüzlük cezalarının sebepleri ile illiyet bağını hukuka uygun bir şekilde
kurmalı, ölçülülük ilkesi ile açıklanabilir cezalara yer verilmelidir. Ceza
miktarlarının yüksekliğinin, kişileri suç işlemekten kendilerini imtina
etmesini beklemek pek gerçekçi bir yaklaşım olmayacaktır.
- Vergi cezaları uygulaması her ne kadar kesildiği an itibariyle
belirliliğini korusa da uzlaşma, cezalarda indirim gibi idari işlemler; vergi
afları gibi yasama faaliyetleriyle bu cezalar uygulanabilir nitelikli kesin ceza
olmaktan çıkmaktadır. Cezaların kesin olması ve idare tarafından bundan
geri adım atılmaması önemlidir.
- Vergi cezalarında, ceza kesildikten sonra kimi uygulamalarla
cezalarda azaltma yolu belirlenecek ise de, bu idarenin takdirine
bırakılmamalıdır. Her mükellef için yeknesak uygulamalar düzenlenmelidir.
- Vergi kanunlarında yer alan cezaların artırılabilmesi olanağı idarenin
elinden alınmalıdır. Yukarıda zaman zaman açıkladığımız gibi Bakanlar
Kurulu’na verilen yetkiler daha çok kısıtlanmalı hatta tamamıyla cezaları
artırabilme yetkisi elinden alınmalı, cezalar yasal bir zemine oturtulmalıdır.
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- Hürriyeti kısıtlayıcı vergi suç ve cezaları anayasal düzlemde
belirlenmeli, ceza hukukunun kabul ettiği temel ilkeler gözden önünde
bulundurulmalıdır.
- Vergi ziyaı cezası ile usulsüzlük cezalarının vergi inceleme
elemanları ya da yoklama memurları tarafından tutulan raporlarla veya
tutanaklarla tespit edildiği göz önüne alındığında, vergi kanunlarda belirtilen
şekil ve usul kurallarına uyularak doğru beyanname verildiğinin ya da
verilmediğinin tespiti ancak denetim mekanizmasının etkin işlemesiyle
mümkün olacaktır. Basit usul mükelleflerini göz ardı etsek bile, fiili
mükellef sayıları ile bu mükellefleri denetleyecek kamu görevlisi sayısı
arasında derin bir uçurumun olduğu görülmektedir. Bu bağlamda, etkin
denetimin sağlanabilmesi için elektronik ortamda denetim mekanizmasının
daha da yaygınlaştırılması, meslek mensuplarından bu konuda azami
faydalanılması, devlete sorumlu bağımsız denetimin işlerlik alanının
genişletilmesi gerekmektedir.
Vergi oranlarındaki artan eğilim ya da vergilemede eşitlik, adalet,
ödeme gücü ilkesi, kanunilik gibi ilkelerin göz azdı edilmesi mükellefleri
vergiye karşı bir tepkiye itecektir. Bu reaksiyon daha çok vergi ödemekten
kaçınmak şeklinde kendini gösterse de mevzuat hükümlerinin idare
tarafından esnetildiği, vergi cezalarında “af” beklentisinin her zaman
beklenti içerisinde tutulduğu, idarenin günü geldiğinde “ne koparırsak kâr”
fikriyle hareket edeceği düşüncesi kişileri cezai yaptırımları göze alarak
eksik beyan bildirme, zamanında vergisini ödememe yoluna itmektedir.
Vergisel işlemlerde ve vergi tahsilatında etkinliğin sağlanabilmesi için
kurallara uymayan mükelleflere ceza kesmek ve bu cezaların tahsilatı için
zaman harcamak yerine vergiye gönüllü uyumun amaç edinilmesi
gerekmektedir. Mevzuatta sadeliğe gidilerek, karmaşıklığın önüne geçilmesi,
bürokratik işlemler ve kırtasiyeciliğin mümkün olduğu kadar azaltılması,
kamu harcamaları hususunda devlete olan güvenin yeniden tesis edilmesi bu
noktada önemlidir. Bununla birlikte, yine de, mükelleflerde gönüllü uyumun
sağlanamadığı noktasında vergi cezalarına başvurmak kaçınılmaz olacaktır.
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