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G‹R‹ﬁ
‹stanbul, TU‹K'in ‹statistikî Bölge Birimleri S›n›fland›r›lmas›'nda (‹BBS) 12 bölgeye ayr›lan Türkiye'de T100 koduyla s›n›fland›r›l›r. ‹stanbul'un
‹stihdam Haritas›, genel geçer kavramlar›, somut ve birbiri ile ba¤lant›l› ampirik veriler içinde de¤erlendirerek ortaya koymay› hedefleyen
bir yöntemden yola ç›k›larak oluﬂturulabilir. Haritan›n koordinatlar› istihdam odakl› bir eksenden yola ç›karak dört temel baﬂl›k alt›nda
toplanabilir. Buna göre haritan›n ilk koordinat›nda istihdam vergisi ile kay›t-d›ﬂ› ekonomi aras›ndaki iliﬂki, enformelleﬂme olgusundan
yola ç›k›larak “güvenceli esneklik” kavram› ›ﬂ›¤›nda ‹stanbul ve Türkiye'ye iliﬂkin vergi bilgileri yer alacakt›r. ‹kinci koordinat ‹stanbul'da
eme¤in niteli¤inin ortaya konulmas› aç›s›ndan iﬂgücü, iﬂsizlik, istihdam oranlar›n› nüfus ve cinsiyet verilerinden hareketle oluﬂturulacakt›r.
Bu koordinat üzerinde kentleﬂme ve göç olgusu üzerinden ‹stanbul'un de¤erlendirilmesi, istihdam mekânlar›nda iﬂgücü havuzlar›n›n
‹stanbul'un genel istihdam verileri içinde nas›l mekânsal farkl›laﬂmalar yaﬂand›¤›n› gösterecek önemli ipuçlar›n› analiz etme olana¤›n›
yaratacakt›r. Üçüncü koordinat, ‹stanbul'un istihdam haritas›nda 1950'lerde günümüze önemli bir yere sahip olan sanayi sektöründe
yaﬂanan de¤iﬂimin istihdam üzerindeki etkilerinin izini sürmemizi sa¤layacakt›r. Bu koordinatta, ‹stanbul'un sanayileﬂme dinami¤i,
yaratt›¤› istihdam ve devlet teﬂvikleri bak›m›ndan iki yönden analiz edilirken, son y›llarda yaﬂan›lan geliﬂmelerin, kentte yaﬂanan
sanayisizleﬂme olgusunun nedenleri aranacakt›r. Son koordinat ‹stanbul'un istihdam haritas›nda gelir da¤›l›m›n›n izlerini sürmeyi
hedefleyecektir. Gelir da¤›l›m› olgusu ‹stanbul gelirlerinin bütçe içindeki yeri, hane halk› harcamalar› ve enformel ekonomi yaratan
dinamikleri aç›s›ndan devlet-hane(birey) iliﬂkisinin yans›malar›n›n ipuçlar›n› verecektir.
Çal›ﬂmada, ‹stanbul'un, nüfus, istihdam ve gelir da¤›l›m› bilgilerine ulaﬂmak amac›yla 1/100.000 ölçekli ‹stanbul Çevre Düzenleme
Plan› Raporu'ndan, hane halk› harcamalar› için ise TÜ‹K'in yay›nlad›¤› hane halk› harcama verileri ve Hane Halk› Bütçe Anketi
Kitapç›¤›'ndan, ‹stanbul'un, istatistikî bölge olarak istihdam verilerine ulaﬂmak için ise Karﬂ›laﬂt›rmal› Bölgesel ‹statistikler
isimli TÜ‹K çal›ﬂmas›ndan yararlan›lacakt›r.
1. ‹STANBUL'UN ‹ST‹HDAM HAR‹TASINDA NÜFUS, C‹NS‹YET VE ESNEK ÇALIﬁMA
‹stanbul'un istihdam haritas›n› oluﬂtururken, nüfus verilerini istihdam yap›s›n› ortaya koymak aç›s›ndan hem makro düzeyde istihdam
yap›s›ndaki esnekleﬂme e¤ilimleri hem de mekânsal da¤›l›m›na ba¤l› olarak oluﬂmuﬂ olan istihdam mekânlar› ba¤lam›nda inceleyece¤iz.
‹stihdam›n kayna¤› olan nüfus; çal›ﬂabilir nüfus, kente göç edenler, kentten göç edenler, ilçeler baz›nda hane halk› say›s› bak›m›ndan
de¤erlendirilecektir. ‹stihdam›n yap›s› ise iﬂgücü, istihdam ve iﬂsizlik oranlar› ile iﬂteki durum aç›s›ndan ele al›nacakt›r.
‹stanbul'un istihdam haritas›nda gelir da¤›l›m›n› gözlemleyebilmek için ise ‹stanbul'da gelirin da¤›l›m›na iliﬂkin verilerden hareketle
gelir da¤›l›m› ile istihdam aras›ndaki iliﬂkinin ortaya konmas› gerekmektedir. Bu noktada, bütçe içinde kentin pay›, kentte yarat›lan
toplam katma de¤er gibi verilerden hareketle, gelir da¤›l›m›n› ortaya koymaya çal›ﬂaca¤›z.
1.1. ‹stanbul'da Nüfus Verileri: Kentleﬂme ve Göç
1990-2000 döneminde Türkiye'de artan nüfusun dörtte biri ‹stanbul'da konumlanm›ﬂt›r(‹‹B,2009: 48). Sakarya'dan Tekirda¤'a kadar
uzanan ‹stanbul metropoliten bölgesi sahip oldu¤u %90,69 kentleﬂme oran›yla, Marmara'n›n kentleﬂme oran›n› yükseltti¤i gibi, ayn›
zamanda ülke genelinde kentsel bölge özelli¤i taﬂ›yan tek kenttir(‹BB,2009: 49). ‹stanbul 2010'da TÜ‹K taraf›ndan yay›nlanan
karﬂ›laﬂt›rmal› bölgesel verilere göre ﬂehir nüfusunun toplam nüfus içindeki yeri bak›m›ndan Türkiye'de ilk s›rada yer almakta, nüfus
art›ﬂ h›z› bak›m›ndan ikinci, cinsiyet oran› bak›m›ndan on dördüncü, yaﬂ ba¤›ml›l›k oran› bak›m›ndan ise yirmi üçüncü s›rada yer
almaktad›r(TÜ‹K,2010). ‹stanbul nüfusa iliﬂkin kentsel göstergeler bak›m›ndan geliﬂmiﬂ kentsel mekân özelli¤i taﬂ›maktad›r
‹stanbul'un nüfus oran›na ve kentsel geliﬂme h›z›na bakt›¤›m›zda, ‹stanbul nüfusundaki esas yükseliﬂin 1950 sonras›nda yaﬂand›¤›n›,
1945'te 1 milyon 78 bin olan ‹stanbul nüfusunun, 1955'te 1 milyon 533 bine ulaﬂt›¤›n› görüyoruz. ‹zleyen dönemlerde, y›ll›k yüzde
40-50 aras›nda artan ‹stanbul nüfusu 1990'da 7 milyon 309 bini, 1997'de 9 milyon 199 bini buldu. Nüfusun en çok artt›¤› dönemler
1950-55 ile 1970-75 dönemleri oldu. K›rsal alanda yaﬂanan makineleﬂme ve ‹stanbul'da sanayinin çekim alan› yaratmas› sonucunda
Türkiye'de yer alan emek rezervinin ‹stanbul'a yönelen göçü ile bu iki dönem boyunca önemli nüfus art›ﬂlar›, hatta patlamalar›
yaﬂand›(Sönmez:2011 87).
* ‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat Fakültesi Maliye Bölümü. berguder@istanbul.edu.tr
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Tablo 1: ‹stanbul-Türkiye Nüfus Oran›(1970-2007)

Kaynak: ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi, 1/100.000 Ölçekli ‹stanbul Çevre Düzeni Plan› Raporu, 2009, ‹stanbul, s.184.

‹stanbul nüfusunun Türkiye nüfusuna oran› 1970'lerden 2000'li y›llara yaklaﬂ›k yüzde 10 düzeyinde art›ﬂ göstermiﬂ, ‹stanbul nüfusu,
Türkiye nüfusunun yüzde 20'sine yaklaﬂm›ﬂt›r. ‹stanbul'da nüfusun yakalar aras›ndaki da¤›l›m›na bak›ld›¤›nda, Anadolu ve Avrupa
yakas› aras›nda büyük bir eﬂitsizlik oldu¤u gözlemlenir. Avrupa Yakas›'nda nüfusun üçte ikisi Anadolu Yakas›'nda ise üçte biri ikamet
etmektedir(‹BB,2009: 186).
Tablo 2: Anadolu-Avrupa Yakalar› Nüfus Da¤›l›m›

Kaynak: ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi, 1/100.000 Ölçekli ‹stanbul Çevre Düzeni Plan› Raporu, 2009, ‹stanbul, s.185.

Murat Güvenç ve O¤uz Iﬂ›k'›n 1990'l› y›llar›n sonunda gerçekleﬂtirdikleri ‹stanbul'u haritalama çal›ﬂmas›n›n verilerine göre, özellikle
konut sahibi olmayan düﬂük gelirli kesimini oluﬂturan ücretli iﬂçilerin, y›¤›nlar halinde Avrupa yakas›nda yo¤unlaﬂmas› yönelik
bulgular (Iﬂ›k vd., 1996:26), Avrupa yakas›n›n istihdam haritas›nda a¤›rl›kla ele al›nmas› gerekti¤ini göstermektedir.
‹stanbul bugün Avrupa Birli¤i'ne üye veya aday statüsünde olan toplam 29 ülkenin 20'sinden ve Türkiye'deki 37 ilin toplam›ndan
daha büyük bir nüfusa sahiptir. Bu da çevresindeki tüm illerin kimlik ve ekonomilerini yutan bir “kara delik” etkisi oluﬂturmaktad›r
(‹BB,2009: 188). ‹stanbul'a göç, sanayileﬂme ve yat›r›mlar bak›m›ndan, dolay›s›yla yaratt›¤› istihdam anlam›nda da kenti önemli
bir çekim merkezine dönüﬂtürmüﬂtür.
‹stanbul'a göç veren baﬂl›ca iller aras›nda Sivas, Kastamonu, Giresun, Ordu, Erzurum, Kars, Tokat, Ankara, Samsun, Trabzon, Rize
ve Malatya yer almaktad›r. Her dönemde göç verdikleri nüfus oranlar›nda bir tak›m dalgalanmalar gözlemlense de, ‹stanbul'a göç
eden nüfusun yüzde 50'sinden fazlas› bu illerden gelmektedir (‹BB,2009:189). ‹stanbul, bölgesel olarak en çok Bat› Karadeniz
Bölgesi'nden, sonra Do¤u Karadeniz Bölgesi'nden ve üçüncü olarak da Güneydo¤u Anadolu Bölgesi'nden göç almaktad›r. Bu illerden
gelen göç daha çok inﬂaat, mobilya, deri, tekstil gibi küçük ölçekli çal›ﬂma birimlerinde, özetle enformel kesimde önemli bir istihdam
kayna¤› oluﬂturur. ‹stanbul'un göç yap›s›na bak›ld›¤›nda, hemﬂerilik iliﬂkileri ve enformel sosyal güvenlik dayan›ﬂmas›n›n güçlü
oldu¤u görülmektedir(‹BB,2009: 190).
“O¤uz ve P›narc›o¤lu'nun 1998'de yapt›klar› bir araﬂt›rman›n sonuçlar›na göre farkl› hemﬂeri gruplar›, enformel kesimde belirli iﬂkollar›nda
emek piyasas›nda a¤›rl›kla bulunmaktad›r. Örne¤in ‹stanbul'da konut inﬂaat sektöründe Ad›yaman, A¤r›, Bingöl, Erzincan, Erzurum,
Gümüﬂhane, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon, Bayburt ve Batman illerinde do¤muﬂ olanlar›n, ‹stanbul ortalamas›n› çok aﬂan
oranlarda yer ald›klar› gözlenmiﬂtir. Ancak ilginç olan bir tespit, bu göçmen gruplar›n›n inﬂaat sektöründe ayn› koﬂullarda yer almamas›d›r.
Bu gruplar aras›nda Gümüﬂhane, Ordu, Rize ve Trabzon do¤umlular›n önemlice bir bölümü iﬂveren ya da kendi hesab›na çal›ﬂan statüsünde
çal›ﬂ›rken, di¤er gruplar›n ise ücretli isçi olarak çal›ﬂt›¤› görülmektedir. Özellikle bu iﬂkollar›nda görülen hemﬂerilik iliﬂkisine dayal› iﬂgücü
y›¤›lmalar›, gecekondulaﬂma olgusunun do¤urdu¤u bir sonuçtur(Ergüder, 2006:46).”
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Kente göç, kentsel mekân›n sosyal iliﬂkiler taraf›ndan üretilmesi sürecini h›zland›rmakta, kentin slumlar›nda (gecekondu bölgelerinde)
yeni yerleﬂim merkezleri yaratmaktad›r. Enformel sosyal güvenlik a¤lar›n›n oluﬂmas› bu mekânlar›n en belirgin özelli¤i olan nüfusun
h›zl› art›ﬂ›na dayal› olarak gerçekleﬂmektedir.
“‹stanbul'da en h›zl› nüfus art›ﬂ› daha çok gecekondu bölgelerinde yaﬂand›. …1985-1990 döneminde nüfusu en h›zl› artanlar, y›ll›k binde
159,8 ile Kâ¤›thane ve binde 142 ile Ümraniye oldu. … 1990'dan 1997'ye ise en yüksek nüfus art›ﬂ› binde 10 ile Büyükçekmece'de yaﬂand›.
Bunu, binde 71,9'luk art›ﬂlarla Gaziosmanpaﬂa ve Ümraniye'deki art›ﬂlar izledi( Sönmez, 2001:87).”

O¤uz Iﬂ›k ve Murat Güvenç'in ‹stanbul'un gelir da¤›l›m›n› ortaya ç›karan statü-mülkiyet iliﬂkisi odakl› haritalama çal›ﬂmas›n ortaya
koydu¤u tabloda, gecekondu bölgelerinin oluﬂumuna eﬂlik eden bir baﬂka sürecin varl›¤›n›n ipuçlar›na rastlanmaktad›r. Buna göre,
varl›kl› ücretli kesim ile varl›kl› olmamak ﬂart›yla iﬂverenler ayn› mekânda bir arada var olmaktad›rlar. Küçük ölçekli iﬂverenler/giriﬂimciler
kendi kesiminin yan› s›ra farkl› iﬂkollar›nda çal›ﬂan ve mülkiyet sahibi olmayan ücretlilerle birlikte kirac› olarak kentin belirli semtlerinde
bir arada yaﬂamaktad›r. Tüm statü(gelir) gruplar›nda mülk sahibi olmayanlar›n kentte oluﬂturdu¤u bu enklavlar kentsel mekânda
gelirin statüden kaynaklanan farklar›n önüne geçti¤ine iﬂaret etmektedir (Iﬂ›k vd.,1996:54). Bu durum enformelleﬂmenin yaratt›¤›
mülksüz, güvencesiz kesimler aras›nda iﬂveren-iﬂçi ayr›m›n›n silinmeye baﬂlamas›n›n do¤al bir sonucu olarak görülmelidir. ‹stanbul'da
oluﬂan s›n›fsal tablo, kimi geçiﬂlere yer açan gri bölgeler ile birlikte okunmal›d›r. ‹ﬂçi, iﬂveren ayr›m› hem yasal hem de statü
bak›m›ndan, ücretli çal›ﬂman›n kurals›zlaﬂt›¤›, kitlesel üretimde var olan patron-iﬂçi iliﬂkisindeki gelir uçurumlar›n›n kendi hesab›na
çal›ﬂma, küçük atölye iﬂletmecili¤i, fason üretim yapan parça baﬂ› çal›ﬂma türleri, ev eksenli çal›ﬂmada arac›l›k kurumu gibi yeni
alt s›n›flar yaratmas›n›n sonucu olarak gelir bak›m›ndan ortadan kalkt›¤› görülmektedir. Sanayinin mekânsal örgütlenmesi ‹stanbul'da
co¤rafi anlamda bir farkl›laﬂmaya neden olur. Avrupa yakas›, esnek istihdam iliﬂkileri bak›m›ndan üretim zincirinin dikey olarak
parçalamas›na elveriﬂli tekstil, konfeksiyon, deri ve deriden mamul eﬂya vb. di¤er sektörlere - emek yo¤un iﬂkollar›na- Anadolu
yakas› ise sermaye-yo¤un iﬂkollar›na yönelik yo¤unlaﬂman›n yaﬂand›¤› kesimdir( Iﬂ›k vd.,1996: 27).
Grafik 1: ‹lçelere Göre Toplam Çal›ﬂan Nüfus

Kaynak: ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi, 1/100.000 Ölçekli ‹stanbul Çevre Düzeni Plan› Raporu, 2009, ‹stanbul, s.199.

‹stanbul'a iliﬂkin nüfus verileri ise oluﬂan yeni istihdam mekânlar›n› ortaya koymaktad›r. ‹lçelere göre toplam çal›ﬂan nüfusun ve
çal›ﬂabilir nüfusun oransal de¤erlerine bak›ld›¤›nda, en çok göç alan ve gecekondu mahallelerinin kuruldu¤u Gaziosmanpaﬂa,
Ümraniye, Kâ¤›thane ve Büyükçekmece'nin ilk s›ralarda yer ald›¤› görülmektedir. Gaziosmanpaﬂa nüfusunun 550 bini çal›ﬂabilir
nüfus, 260 bini ise çal›ﬂanlardan oluﬂmakta; bu oranlar di¤er ilçeler için ise s›ras›yla Ümraniye için çal›ﬂabilir nüfusun 450 bin,
çal›ﬂan nüfusun 220 bin oldu¤u s›ralamada; Kâ¤›thane için çal›ﬂabilir nüfus 280 bin, çal›ﬂan nüfus 120 bin, Büyükçekmece için ise
çal›ﬂabilir nüfus 300 bin, çal›ﬂan nüfus ise 210 bindir (‹BB,2009:199).
Grafik 2: ‹lçelere Göre Toplam Çal›ﬂabilir Nüfus

Kaynak: ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi, 1/100.000 Ölçekli ‹stanbul Çevre Düzeni Plan› Raporu, 2009, ‹stanbul, s.199.
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Türkiye içinde en çok göç alan il olma özelli¤ine sahip olan ‹stanbul'da iç göç say›s›n›n d›ﬂ göçe oran› yaklaﬂ›k iki katt›r ve sahip
oldu¤u yüzde 46,1'lik net göç h›z› ile kendinden sonra en çok göç alan Bat› Marmara'dan yüzde 20 daha fazla göç almaktad›r
(‹BB,2009:190). ‹stanbul'da do¤um yerine göre hesaplanan en yüksek “göç etmiﬂler say›s›” Bahçelievler (Zafer, So¤anl›, Siyavuﬂpaﬂa),
Küçükçekmece (Halkal›, ‹nönü) ve Kad›köy (‹çerenköy) ilçelerinde görülmektedir (‹BB,2009: 191).
Tablo 3: Bölgeler Aras› Göçler (1995-2000)

Kaynak: ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi, 1/100.000 Ölçekli ‹stanbul Çevre Düzeni Plan› Raporu, 2009, ‹stanbul, s.190.

‹stanbul'daki nüfus yap›s› yaﬂ piramitleri ile incelendi¤inde 32 ilçe baz›nda farkl› yap›lar görülmekle beraber nüfus piramitlerinin genel
de¤erlendirmesi ilçeleri 3 grup alt›nda toplamay› mümkün k›lmaktad›r. Bunlardan birincisi Gaziosmanpaﬂa, Sultanbeyli, Ba¤c›lar ve
Esenler'de görülen geniﬂ tabanl›, daralan çocukluk ça¤›, geniﬂ çal›ﬂma ça¤› ve daralan ileri yaﬂ gruplar›ndan oluﬂan, lamba yap›s› da
denilen nüfus piramitleridir. Lamba yap›s›, do¤um oran›n›n (fertilitenin) ve ölüm oran›n›n (mortalitenin) yüksek seviyede kald›¤›, nispeten
ekonomik düzeyi düﬂük olan toplumlarda görülmektedir. Yüksek fertilite, piramidin taban›n› yayvan k›lmakta, çal›ﬂma ça¤› göçü orta
yaﬂlar› ﬂiﬂirmekte, yüksek mortalite ise özellikle ileri yaﬂlarda piramidin tavan›n› daraltmaktad›r. Bu da geniﬂ tabanl› sivri tepeli nüfus
piramitlerinin oluﬂmas›na yol açmaktad›r (‹BB,2009:196). Bu bölgeler enformel kesimin yo¤unlaﬂt›¤›, göç etmiﬂ say›s›n›n fazla oldu¤u
gecekondu kesimleri olarak ‹stanbul'un istihdam kayna¤› mekânlar›d›r. ‹stihdam kayna¤› mekânlar› yüksek göç alan ve hane halk› say›s›
ile emek gücüne yeni bireyler katan bir nüfus yap›s›na sahiptir. ‹kinci tür nüfus yap›s›, genel yap›y› yans›tan, geçiﬂ döneminde olan
toplumlarda görülen ve do¤urganl›k h›z›n›n oldukça yüksek oldu¤u yap›d›r. Bu türe dâhil edebilece¤imiz ilçeler aras›nda Avc›lar,
Bahçelievler, Bayrampaﬂa, Beykoz, Beyo¤lu, Eyüp, Güngören, Kartal, Kâ¤›thane, Küçükçekmece, Pendik, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar,
Zeytinburnu, Büyükçekmece, Çatalca, Silivri, ﬁile ilçelerini ve köyleri sayabiliriz. Geliﬂmiﬂ toplumlarda do¤urganl›¤›n azalmas›, ileri
yaﬂlardaki yaﬂ grubunun say›ca artma e¤ilimine girmesine yol açar. Top yap›s› (küre yap›s›) da denilebilen bu üçüncü nüfus tipi, ‹stanbul
ve benzeri metropoliten alanlar›n nüfus yap›s›na özgündür. Bu nüfus yap›s›na sahip ilçeler aras›nda Adalar, Bak›rköy, Beﬂiktaﬂ, Eminönü,
Fatih, Kad›köy, Maltepe, Sar›yer, ﬁiﬂli'yi göstermek mümkündür. Böyle bir yap›n›n üzerine göç eden nüfus eklendi¤i zaman, özellikle
çal›ﬂma ça¤› nüfusu göçünün a¤›rl›kl› olarak yer almas› durumunda do¤urganl›¤›n azalmas›, göçlerin çal›ﬂma ça¤›n› ﬂiﬂirmesi, mortalitenin
ileri yaﬂlarda tam geliﬂmiﬂlik düzeyine eriﬂmiﬂ olmas› söz konusu olacakt›r (‹BB,2009: 196-7).
Grafik 3: ‹lçelere Göre Toplam Hane Say›s›

Kaynak: ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi, 1/100.000 Ölçekli ‹stanbul Çevre Düzeni Plan› Raporu, 2009, ‹stanbul, s.200.
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Sultanbeyli gibi hane büyüklü¤ü beﬂ ve üzerinde olan kesimlerden, ﬁile'ye geçildi¤inde hane halk› say›s› üç ila dört aras›nda bir
ortalamaya do¤ru gerilemektedir. Bo¤az›n her iki yakas›nda bat›da Zeytinburnu'na, do¤uda Kartal'a kadar uzanan k›y› ﬂeridinde üç
ve üçün alt›nda hane halk› say›s› olan mahallelerin yer ald›¤› görülmektedir(‹BB,2009: 200). ‹ki ve üç kiﬂilik aile yap›s›n›n dört ve
daha yukar› hane halk›na sahip aile yap›s›ndan genelde farkl› oldu¤u düﬂünülürse bu yörelerdeki hanelerin daha çok çal›ﬂma ça¤›ndaki
kiﬂilerden oluﬂabilece¤i akla gelmektedir. ‹stanbul kentsel mekân olarak geliﬂmiﬂ, geliﬂmekte olan ve azgeliﬂmiﬂ nüfus yap›lar›n›
bar›nd›ran ilçeleri ile nüfus yap›s›, do¤urganl›k, göç ve yaﬂ bak›m›ndan kentsel ayr›ﬂman›n yaﬂand›¤› kentlerden biridir. Kalabal›k
hane halk›na sahip, düﬂük gelirli ücretli kesimlerin yerleﬂim alanlar›, kentin istihdam haritas›nda eme¤in yeniden üretildi¤i konut
ve bar›nma mekânlar›d›r.
1.2. ‹stanbul'da Eme¤in Niteli¤i: ‹ﬂgücü, ‹stihdam ve ‹ﬂsizlik Oranlar›
‹stanbul'da istihdam›n yap›s› ve eme¤in niteli¤i incelendi¤inde son y›llarda iﬂçi say›s›nda yaﬂanan bir art›ﬂtan bahsetmek mümkündür.
“Son yirmi y›lda ‹stanbul'da ücretli ve iﬂveren say›s›n›n toplam faal nüfus içindeki pay› artarken, kendi hesab›na çal›ﬂanlar›n say›s› azal›yor.
S›n›fsal farkl›laﬂma sonucu esnaf ve zanaatkar kesim ya yoksullaﬂarak ücretli kesime dahil oluyor ya da iﬂveren s›n›f›na s›çrama yap›yor.
Bu durumda 2,5 milyonun üstündeki faal nüfusu olan ‹stanbul'da her 4 kiﬂiden üçü ücretlidir (Sönmez,2001: 88).”

DPT'nin 2000 y›l›na iliﬂkin göstergeleri ‹stanbul'da iﬂçilerin iﬂverenlere oranlar› bak›m›ndan Sönmez'in verilerini do¤rular niteliktedir,
bu verilere göre ücretli iﬂçilerin, özellikle sanayi sektöründeki iﬂçi say›s›n›n en yo¤un oldu¤u mekân olarak ‹stanbul'un, milli gelirin
da¤›l›m›nda 81 il içinde dördüncü olmas›, kentte yarat›lan gelirin paylaﬂ›m›nda yaﬂanan da¤›l›m›n eﬂitsizli¤ini göstermektedir
(‹BB,2009: 203).
Tablo 4: Ekonomi ve ‹stihdam Göstergeleri

Kaynak: ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi, 1/100.000 Ölçekli ‹stanbul Çevre Düzeni Plan› Raporu, 2009,‹stanbul, s.203.

‹stihdam aç›s›ndan eme¤in feminizasyonu olarak tan›mlanabilecek1 olan kad›n istihdam›ndaki art›ﬂ TÜ‹K verilerinde gözlenmektedir.
Türkiye genelinde kad›n istihdam›n artmas› ve özellikle enformel kesimde yo¤unlaﬂmas› söz konusudur.
“Eylül 2010-2011 aras›nda kad›n istihdam› 668 bin artt›. Bu art›ﬂ›n 319 bini kay›t-d›ﬂ› istihdam edildi. Buna karﬂ› 1 milyon 108 bin artan
erkek istihdam›n›n sadece 178 bini kay›t-d›ﬂ› istihdam edildi (TU‹K, 2011).”

Kad›nlar›n kay›t-d›ﬂ› kesimde daha çok yer almas› kad›nlar›n toplumsal cinsiyet rolleri ile uyumlu kad›n iﬂleri olarak adland›r›lan
ev-eksenli çal›ﬂma içinde artan oranlarda yer almas›n›n bir sonucudur. Ücretsiz aile iﬂletmecili¤inde artan kad›n istihdam›,
enformelleﬂmenin bir di¤er göstergesidir. TÜ‹K verilerine göre Eylül 2010'dan Eylül 2011'e kadar geçen bir y›l içersinde artan kad›n
istihdam›nda en büyük pay› yüzde 38 ile tar›m sektörü ald›. Tar›m sektörünü yüzde 19 ile sa¤l›k ve sosyal hizmetler sektörü, yüzde
9 ile konaklama, yiyecek-içecek sektörleri ve e¤itim sektörü takip eder. Ticaret sektörünün art›ﬂtaki pay› ise yüzde 7 düzeyindedir.
Hizmet sektöründe kad›n istihdam›nda yaﬂanan art›ﬂta, hemﬂirelik, sekreterlik, garsonluk, müﬂteri temsilcili¤i gibi kad›n iﬂleri
kategorisinde yer alan iﬂlerde yo¤un olan duygusal emek süreçleri ve toplumsal cinsiyetçi rollerle uyumlu istihdam yap›s› etkili
olmaktad›r. Kent merkezinde, hizmet sektörünün yo¤un oldu¤u ilçelerde kad›nlar›n iﬂgücüne kat›lma oranlar›n›n daha yüksek olmas›,
istihdamda enformelleﬂme ve kad›n iﬂlerinin yo¤unlu¤u aç›s›ndan dikkat çekmektedir(‹BB,2009: 199).
SGK verilerine göre Eylül 2011'de, Eylül 2010'a göre kay›tl› kad›n istihdam›ndaki art›ﬂta en büyük pay yüzde 23 ile perakende ticaret
sektöründe gerçekleﬂmiﬂtir(TÜ‹K, 2011).
1

Kad›nlar›n iﬂgücüne daha fazla kat›lmas›na paralel olarak, sadece kad›n istihdam›n›n oldu¤u “kad›n iﬂleri”nin oluﬂumu, süreci tan›mlayan eme¤in feminizasyonu kavram› ile
tan›mlanmaktad›r. Kad›nlar, eskisinden daha fazla iﬂgücü piyasas›na girseler de, “istihdam›n kad›nlaﬂmas›/eme¤in feminizasyonu” ile ifade edilen süreçte, kad›nlarca yap›lan iﬂlerin
büyük bölümü düﬂük ücretli, iﬂ güvencesinden yoksun, yasal koruma içermeyen, düzenli olmayan, düﬂük beceri gerektirdi¤i düﬂünülen, görünmeyen iﬂlerdir (Ergüder,2006:280).
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2000 y›l›nda Türkiye genelinde kad›nlar›n toplam çal›ﬂanlar içindeki oran› yüzde 19,39'dur. ‹stanbul'da erkeklerin yüzde 73'ü, kad›nlar›n
ise yüzde 27'si iﬂgücüne kat›lmaktad›r (‹BB,2009). 2000 y›l› itibari ile ‹stanbul'daki çal›ﬂan kad›n iﬂ gücünün yüzde 51,4'ü iki ana
sektörde imalat sanayi ve toplum hizmetleri sektörlerinde toplanm›ﬂt›r. ‹malat sanayi çal›ﬂanlar›n›n yüzde 30,1'i, toplum hizmetleri
çal›ﬂanlar›n›n ise yüzde 42,5'i kad›nlard›r. Üçüncü s›ray› ise yüzde 12 pay ve 108.700 çal›ﬂan ile ticaret sektörü almaktad›r (‹BB,2009:
206). Kad›n istihdam› aç›s›ndan ‹stanbul, hem enformel hem de formel kesimde önemli bir emek gücü rezervi oluﬂturmaktad›r, öyle
ki kad›n çal›ﬂanlar imalat sanayi ve hizmetler sektöründe önemli bir a¤›rl›¤a sahiptir. ‹stanbul son y›llarda kay›tl› ücretli istihdam
art›ﬂ›nda da olumlu bir seviyeye ulaﬂm›ﬂ, A¤ustos 2010-A¤ustos 2011 döneminde yüzde 9.5 art›ﬂla 950 bini bulan kay›tl› istihdam
art›ﬂ›nda ‹stanbul`un pay› yaklaﬂ›k yüzde 30'a ulaﬂm›ﬂt›r (TEPAV,2011).
“Eylül 2010-2011 döneminde 1 milyon 102 bini bulan yeni sigortal› ücretli istihdam›n›n 313 bini ‹stanbul'da gerçekleﬂti. ‹stanbul'un yüzde
28,4'lük pay›n›, yüzde 7 ile ‹zmir, yüzde 6,8 ile Ankara izledi. ‹stihdam art›ﬂ›nda Bursa'n›n pay› da yüzde 5,2 oldu (TEPAV, 2011).”

TÜ‹K taraf›ndan yay›nlanan karﬂ›laﬂt›rmal› bölgesel istatistiklere göre ‹stanbul'da ücretli, maaﬂl› ve yevmiyeli çal›ﬂanlar›n toplam
çal›ﬂanlara oran› yüzde 82,7; iﬂveren ve kendi hesab›na çal›ﬂanlar›n oran› yüzde 16,59; ücretsiz aile iﬂçili¤i ise binde 6'd›r. Türkiye'de
bu oranlar s›ras›yla; ücretli, maaﬂl› ve yevmiyeli çal›ﬂanlar›n toplam çal›ﬂanlara oran› için yüzde 60,9; iﬂveren ve kendi hesab›na
çal›ﬂanlar için yüzde 25,44; ücretsiz aile iﬂçili¤i için ise yüzde 13,64'dür (TÜ‹K,2010:58). ‹stanbul Türkiye ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda önemli
bir emek gücü rezervine sahiptir. ‹stanbul'da, kiﬂi baﬂ›na katma de¤er, 14.591 dolar ile ‹stanbul, Türkiye'de tüm di¤er istatistikî
olarak s›n›fland›r›lm›ﬂ 12 alt bölge aras›nda ilk s›rada yer al›rken, iﬂsizlik oran› da yüzde 14,3 ile hayli yüksektir ve Türkiye s›ralamas›nda
4. s›rada yer almaktad›r. Kentte iﬂgücüne kat›l›m yüzde 47,8 oran› ile Türkiye illeri içinde 14. s›rada yer al›r (TÜ‹K,2010: 15). ‹stanbul'da
iﬂsizlik oran›nda 2009 y›l›ndan 2010'a yüzde 2,5 oran›nda bir düﬂüﬂ yaﬂanm›ﬂ, istihdamda yüzde 1,2, iﬂgücüne kat›lma oran›nda ise;
yüzde 1,1'lik bir art›ﬂ söz konusu olmuﬂtur. Ayn› dönem, Türkiye'de iﬂsizlik oran› yüzde 2,1 azal›rken, iﬂgücüne kat›l›m oran› yüzde
1 artm›ﬂ, istihdam oran› ise yüzde 2,8 artm›ﬂt›r. ‹stanbul ve Türkiye için tar›m-d›ﬂ› iﬂsizlik oran›nda yak›n bir düﬂüﬂ yaﬂanm›ﬂ, oransal
olarak tar›m-d›ﬂ› iﬂsizlik yüzde 2,5 düﬂmüﬂtür (TÜ‹K,2010:56).
‹stanbul'da 2009 için veriler incelendi¤inde yüzde 12,7 iﬂsizlik oran› Türkiye genelinde yüzde 6,5 ve Marmara Bölgesi için yüzde
8,9 olan iﬂsizlik oranlar›n›n oldukça üstünde yer almaktad›r. ‹stanbul, Türkiye'deki iﬂsizlerin yüzde 20'sini bar›nd›rmaktad›r. Konu
bölge düzeyinde de¤erlendirildi¤inde ise Türkiye'deki iﬂsizlerin yüzde 30'unun Marmara Bölgesi'nde, bunun da yüzde 67'sinin
‹stanbul'da bulundu¤u görülmektedir. ‹ﬂgücüne kat›l›m oran› Marmara Bölgesi'nde yüzde 54,7 iken, ‹stanbul'da yüzde
52,7'dir(‹BB,2009:206). ‹stanbul'da iﬂsizli¤in art›ﬂ›nda göç eden kitlelerin özellikle geçici, k›sa-süreli, esnek iﬂlerde çal›ﬂma olas›l›¤›n›n
yüksekli¤i iﬂsizlik oran›nda bir art›ﬂa neden olmaktad›r. Bu durum, iﬂ ara süresi bak›m›nda iﬂsizlik oranlar› verileri incelendi¤inde
bir y›ldan az süredir iﬂsiz olan 15 yaﬂ üstü nüfusun Türkiye'de yüzde 71,4 buna karﬂ›n ‹stanbul'da yüzde 69,3 olmas›, ‹stanbul'da
geçici, k›sa süreli çal›ﬂman›n Türkiye genelinin üzerinde oldu¤unu göstermektedir. Bir y›ldan çok iﬂsiz kalanlar aç›s›ndan Türkiye'de
yüzde 25,2, ‹stanbul'da ise %24 olan oranlar, esnek çal›ﬂman›n ‹stanbul'da yayg›nlaﬂt›¤›n›n göstergesi olarak okunabilir (TÜ‹K,2010:57).
1.3. ‹stanbul'da Sanayisizleﬂme Dinami¤i
‹stanbul'da istihdam edilenlerin yüzde 37,7'si sanayi sektöründe istihdam edilmekte olup, sanayi istihdam› bir önceki y›la göre
yaklaﬂ›k yüzde 2 artm›ﬂ, hizmetler sektörü ise bir önceki y›la göre yüzde 2'ye yak›n düﬂüﬂle yüzde 59,6 oran›nda gerçekleﬂmiﬂtir.
Türkiye ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda sanayide istihdam edilenlerin toplam çal›ﬂanlara oran› ‹stanbul için yüzde 26,2 gibi oldukça düﬂük
bir orana sahiptir. Türkiye'de yüzde 48,6 oran›nda yer alan hizmetler sektörünün karﬂ›s›nda ‹stanbul'da hizmetler sektörünün di¤er
sektörler toplam› içindeki oran› yüzde 59,6 gibi oldukça yüksek bir orana sahiptir (TÜ‹K,2010: 56).
Harita 1: 2000 Y›l› Sanayi Sektörü ‹ﬂgücü Da¤›l›m›

Kaynak: ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi, 1/100.000 Ölçekli ‹stanbul Çevre Düzeni Plan› Raporu, 2009, ‹stanbul, s.207.
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Türkiye'de sanayi sektöründe çal›ﬂanlar›n toplam istihdama oran›n›n en yüksek oldu¤u iller içinde Gaziantep, Bursa ve ‹stanbul yüzde
28-35 aras›ndaki oranlar› ile ilk s›ralarda yer almaktad›r. ‹stanbul'un 2000'li y›llarda dikkat çeken özelli¤i, kentte tempo düﬂüren
mal ve hizmet üretiminin çevre illere taﬂ›nmas›d›r. Bu çevre iller içinde Bursa, Tekirda¤, Bilecik ve Kocaeli'nin Türkiye milli gelirindeki
pay›n›n artt›¤› rahatl›kla söylenebilir (Sönmez,2001: 88). Sönmez, bu geliﬂmenin dinami¤ini ‹stanbul'da yer alan holdinglerin üretim
yerlerinin desantralize edilmesinde görmekte, bu geliﬂmenin Marmara'daki illere taﬂ›nan sanayi tesislerinin Bölge'nin milli gelir
içindeki katk› oran›n› yüzde 30'lardan yüzde 40'lara ç›kmas›nda önemli rol oynad›¤›n› belirtmektedir (Sönmez, 2001:89).
1980'li y›llara kadar sanayi yat›r›mlar›ndan önemli karlar elde eden büyük giriﬂimciler, 1970'lerden itibaren ‹stanbul'dan kumanda
ettikleri sanayiye, yeni mekânlar arad›lar ve sermayedarlar›n yat›r›mlar›n› baﬂka mekânlara transfer etme karar›nda, fabrika bina
ve arsalar›n›, iﬂ merkezi, lüks inﬂaat gibi yüksek rânt getiren alternatiflerle de¤erlendirme motifi a¤›r bast›. Böylece, sanayinin
Haliç'ten çevre semtlere ve giderek Anadolu yakas›nda Kartal, Avrupa yakas›nda Küçük Çekmece'ye do¤ru geniﬂlemesinde, ‹stanbul
d›ﬂ›nda ise çevre illere yönelmesinde arsa fiyatlar› her zaman etkili oldu. ‹stanbul'da yükselen arsa fiyatlar›, fabrika ve depolar için
geniﬂ bir alana ihtiyaç duyan sanayici için yer seçiminin önemini daha çok art›rd› ve arsan›n görece daha az maliyetli oldu¤u
mahallelere yönelme h›zland›. Öyle ki, birçok durumda, imar denetiminden uzak, kendine yak›n köy ve muhtarl›klara ba¤l› alanlarda
tesisler kuruldu. Bu tesislerin çevresinde gecekondular›n da yap›lmas›yla yeni yerleﬂimler, belediyeler oluﬂtu. Sanayinin ‹stanbul
d›ﬂ›na taﬂ›nmas› ‹stanbul'u rahatlatma politikas›n›n baz› araçlar›yla oldu. 1970'lerde Bilecik, Çanakkale, Edirne ve K›rklareli'nin
“kalk›nmada öncelikli yöre” kapsam›na al›nmas› ve bir dizi ucuz kredi, vergi muafiyeti, gümrük kolayl›¤› gibi teﬂviklerin sunulmas›,
‹stanbul'daki sanayicilerin bu çevre illere yönelmelerinde oldukça etkili oldu (Sönmez,2001: 89).
Bugün sanayinin çevreye taﬂ›nmas›nda, 5084 say›l› Kanunla getirilen gelir vergisi stopaj› teﬂviki, sigorta primi iﬂveren paylar›nda
teﬂvik ile enerji deste¤i ile sanayi yat›r›mlar›n›n Kanun kapsam›ndaki 49 ile yönelmesi etkin rol oynamaktad›r. Amme Alacaklar›n›n
Tahsili Usulü Hakk›nda Kanun ile Baz› Kanunlarda De¤iﬂiklik Yap›lmas›na Dair Kanun ile an›lan teﬂviklerden yararlanma süresi
31/12/2012 tarihine kadar uzat›lm›ﬂt›r. Ayr›ca, 5568 say›l› Kanunla yap›lan düzenleme ile Kanun kapsam›na giren yeni yat›r›mlardan;
31/12/2007 tarihine kadar tamamlananlar için 5 y›l, 31/12/2008 tarihine kadar tamamlananlar için 4 y›l süre 31/12/2009 tarihine
kadar tamamlananlar için ise 3 y›l süre ile teﬂvik ve tedbirlerden yararlan›lmas› mümkün bulunmaktad›r, ayn› zamanda 5615 say›l›
Kanunla 5084 say›l› Kanunda yap›lan de¤iﬂiklikle yukar›da belirtilen teﬂvik ve tedbirlerden yararlan›labilmesi için çal›ﬂt›r›lmas›
gereken asgari iﬂçi say›s› 30'dan, 10'a indirilmiﬂtir (çevriçimi: http://yoikk.org.tr). ‹stanbul, ‹zmir, Ankara gibi büyük kentler bu yat›r›m
teﬂviklerinden yararlanamamakta, yat›r›m teﬂviki alan illerin da¤›l›m›nda Do¤u, Güneydo¤u, Do¤u Karadeniz bölgelerinde kalk›nma
süreci geç baﬂlayan kentler öne ç›kmaktad›r. Sanayi, Türkiye genelinde küçük ölçekli yat›r›mlar( KOB‹'ler arac›l›¤›yla) ve Organize
Sanayi Bölgeleri ile bat›dan do¤uya, büyük kentlerden Anadolu'ya yay›lmaktad›r.
ﬁekil 1: Türkiye'nin Yat›r›m Teﬂviki Haritas›

Kaynak: Çevrimiçi: http://yoikk.org.tr, eriﬂim tarihi 15.Aral›k.2012.
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‹stanbul'da yap›lacak yeni yat›r›mlara teﬂvik belgesi verilmemesi karar› büyük yat›r›mlar› cayd›r›c› özellikte olduysa da, öte yandan,
küçük ve orta ölçekli sermayenin özellikle tekstil ve metal sektöründe küçük iﬂyerleri kurma e¤ilimini art›rd›. Sonuçta, imalat sanayinin
kent gelirinde 1979'da yüzde 33,2 olan pay›, 1986'da yüzde 32,6, 1997'te ise 33 oldu. Yani küçük ve orta büyüklükteki iﬂletmelerin
ço¤almalar› büyük sanayinin uzaklaﬂmas›ndan boﬂalan aç›¤› pek kapatamad› ve yaklaﬂ›k 15 y›ll›k sürede imalat sanayinin ‹stanbul'daki
yeri pek büyümedi ( Sönmez, 2011: 90). Sanayi sektörü yarat›lan katma-de¤erde 1965'ten itibaren düﬂüﬂ gösterdi, her 10 y›lda
ortalama yüzde beﬂlik düﬂüﬂ gösteren sanayinin yaratt›¤› katma de¤er oran› (Sönmez, 1994: 39) sanayiyi çevreye taﬂ›yan özelli¤i
ile sanayisizleﬂme olgusunu gündeme getirdi.
Sanayisizleﬂme sürecinin bir di¤er boyutu yaﬂanan süreçte büyük sanayi iﬂletmelerinin yönetim merkezlerinin ‹stanbul'da
yo¤unlaﬂmas›d›r. “1990'l› y›llarda 500 sanayi firmas›n›n 242'si ‹stanbul'da yer almas›”( Sönmez, 1994: 40) ‹stanbul'un büyük sermaye
için bir çekim merkezi haline gelmeye baﬂlad›¤›n› göstermektedir. Fabrikalar çevreye taﬂ›nmakta, fakat fabrikalar›n sevk ve idareleri
‹stanbul'dan yap›lmaktad›r (Sönmez,1994: 40).
1.4. ‹stanbul'da Gelir Da¤›l›m›
‹stanbul gelin en eﬂitsiz da¤›ld›¤› kenttir. Gelir dilimleri ‹zmir ve Ankara ile k›yasland›¤›nda gelir da¤›l›m›n›n en adaletsiz da¤›ld›¤›
yerin ‹stanbul oldu¤u görülüyor (Sönmez, 1994: 27). ‹stanbul'da gelir da¤›l›m› yüzde 20 ve yüzde 10'luk gelir dilimleri aç›s›ndan
incelendi¤inde kentin en varl›kl› kesimini oluﬂturan yüzde 20, gelirin yüzde 64'ünü, en fakir yüzde 20 ise gelirin yüzde 25'ini almaktad›r.
Yüzde 10'luk gelir dilimleri ise gelir da¤›l›m› aç›s›ndan daha net bir ayr›m› ortaya koymaktad›r. Buna göre ‹stanbul'daki hanelerin
en zengin yüzde 10'u kent gelirinin yüzde 52'sine el koyuyor. Nüfusun en zengin yüzde 5'i ise gelirin yüzde 42'sini harc›yor. ‹stanbul'un
yüzde birlik en zengin az›nl›¤› ise il gelirinden yüzde 29 pay al›yor (Sönmez, 2001: 92).
‹stanbul'da varolan eﬂitsizliklerin konut sahipli¤i verisinden hareketle ölçülmesi mümkündür. ‹stanbul'da ailelerin yüzde 44'üne yak›n›
kirada oturuyor. Türkiye genelinde kirac› ailelerin oran›n›n yüzde 30 oldu¤u an›msand›¤›nda, ‹stanbul'un Türkiye ortalamas›n›n yüzde
50 üstünde oldu¤u anlaﬂ›l›yor (Sönmez, 2001:92). Bu oran, konut sahibi olmayan kirac› ‹stanbullular›n istihdam mekan› olan Avrupa
yakas›nda yo¤unlaﬂmaktad›r (Iﬂ›k vd.,1996: 42).
‹stanbul'un bütçe gelirleri ve harcamalar› içindeki yeri de gelir da¤›l›m› aç›s›ndan bir gösterge oluﬂturmaktad›r.
“Doksanl› y›llar boyunca ‹stanbul'un her y›l devlet bütçesine katk›s› yüzde 39-40 dolay›ndayd›. Buna karﬂ›l›k devlet harcamalar›ndan ald›¤›
pay yüzde 7-8 dolay›nda olmuﬂtu. … Bütçe gelirlerine yüzde 38 ile en büyük katk›y›, Türkiye milli gelirinin yüzde 22'sinin yarat›ld›¤› ‹stanbul
sa¤l›yor. Bir baﬂka ifadeyle, devlet bütçesine giren her 100 liran›n yaklaﬂ›k 40 liras›, özel sektörü “kalesi” olan ‹stanbul'dan sa¤lamaktayd›
(Sönmez, 2001: 91).”

2011 y›l›na bakt›¤›m›zda bu oran 10 puana yak›n bir art›ﬂla yüzde 43,67 olmuﬂ ve geriye kalan yüzde 56,33'lük oran› tutan toplam
gelir miktar›na sahip tüm iller karﬂ›s›nda ‹stanbul, önemli bir üstünlük sa¤lam›ﬂt›r (‹stanbul Vergi Dairesi Baﬂkanl›¤›,2011: 7).
ﬁekil 2: ‹stanbul'un Bütçe Gelirleri ‹çindeki Yeri

Kaynak: ‹stanbul Vergi Dairesi Baﬂkanl›¤›, “‹statistiki Veriler”, çevrimiçi: http://www.ivdb.gov.tr, eriﬂim tarihi 5.Aral›k 2011.
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‹stanbul'un bütçe gelirleri içindeki pay›, gelirin da¤›l›m›nda özel sektörün özellikle sanayi ve hizmetler sektörünün a¤›rl›¤›na
sahipken, ‹stanbullu hanelerin harcama kal›plar› nas›l bir da¤›l›m sergilemektedir? sorusu önem kazanmaktad›r.
Kullan›labilir gelire göre s›ral› yüzde 20'lik gruplar›n toplam harcamadan ald›¤› paylara bak›ld›¤›nda; en düﬂük gelirli grubun pay›
yüzde 9,1 iken en yüksek gelirli grup yüzde 36,6 ile bunun yaklaﬂ›k 4 kat› harcama miktar›na ulaﬂmaktad›r (TÜ‹K,2009:1).
ﬁekil 3: Gelire Göre S›ral› Yüzde 20'lik Gruplar›n Harcama Toplam›n›n Oransal Da¤›l›m›, 2009

Kaynak: TÜ‹K, 2009 Hanehalk› Bütçe Anketi Kitapç›¤›, 2010, ‹stanbul, s.1.

2009 y›l›nda kentsel yerleﬂim yerlerinde en fazla harcama, ayl›k ortalama 2 924TL ile referans kiﬂisi iﬂveren olan haneler taraf›ndan
yap›l›rken, bunu 2457 TL ile referans kiﬂisi ücretsiz aile iﬂçisi olan hanelerin yapt›¤› harcamalar izlemiﬂ, en az harcama ise 1274 TL
ile referans kiﬂisi yevmiyeli olan haneler taraf›ndan gerçekleﬂtirilmiﬂtir (TÜ‹K,2009:53).
Grafik 4: Referans Kiﬂinin ‹ﬂteki Durumuna Göre Harcama, 2009

Kaynak: TÜ‹K, 2009 Hanehalk› Bütçe Anketi Kitapç›¤›, 2010, ‹stanbul, s.53.

Toplam harcamalarda genel da¤›l›m 2009 verileri için incelendi¤inde iﬂveren grubundan, kendi hesab›na çal›ﬂanlara, kendi hesab›na
çal›ﬂanlardan düzenli ücretlilere, düzenli ücretlilerden yevmiyeli iﬂçilere ve son olarak ücretsiz aile iﬂçilerine do¤ru daralan bir piramit
yap›s› söz konusudur (TÜ‹K, 2009: 70).
‹stanbul'da ve Türkiye'de sa¤l›k harcamalar› düﬂmektedir. TÜ‹K Hanehalk› Tüketim Harcamalar› Da¤›l›m›'na göre ‹stanbul'da 2000
y›l›nda yüzde 3,1 olan sa¤l›k harcamalar›n›n toplam harcamalara oran›, 2009 y›l›nda yüzde 2,4'e düﬂmüﬂtür(TÜ‹K,2010:60). Sa¤l›k
harcamalar›ndaki düﬂüﬂ, sosyal haklarda yaﬂanan önemli bir gerilemenin de ipuçlar›n› içinde bar›nd›rmaktad›r.
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2. KAYIT-DIﬁI EKONOM‹ VE VERG‹ S‹STEM‹
Ücret d›ﬂ› iﬂgücü maliyetleri için iﬂverenlerin kulland›¤› deyim istihdam vergisidir. ‹ﬂgücü maliyetleri biri ücretler, di¤eri ise gelir
vergisi ve sigorta primi kesintilerinden oluﬂan ücret d›ﬂ› iﬂgücü maliyetleri olan iki ana unsurdan oluﬂmakta olup, istihdam üzerindeki
mali yükümlülükler, ücretler üzerinden ödenen gelir vergisi ve sosyal güvenlik primi iﬂçi ve iﬂveren hisselerinden ibarettir. Uygulamada
ödemenin büyük bir bölümü iﬂçi taraf›ndan ödenmektedir. Bundan dolay› istihdam üzerindeki mali yükümlülük deyiminden sadece
iﬂveren üzerine yüklenmiﬂ ek bir vergi yükü anlaﬂ›lmamal›d›r, çünkü istihdam üzerindeki vergi yükü ile kastedilen do¤rudan vergiler
olan gelir vergisi, bordro üzerinden al›nan vergiler ve sosyal güvenlik katk› paylar›na iliﬂkin yüktür (Berkay, 2009:5).
‹stihdam üzerindeki mali yükler, enflasyon etkisiyle fiyatlarda yaﬂanan art›ﬂtan etkilenmektedir. Enflasyon etkisi, çal›ﬂanlar›n yüksek
maaﬂlar nedeniyle yüksek gelirli vergi dilimlerinde yer almalar›na neden olmakta, bu etkinin denetim alt›na al›nmas› ise kimi zaman
yan ödemelerle ücretlerin desteklenmesini gündeme getirebildi¤i gibi, kimi zaman ise kay›t-d›ﬂ› çal›ﬂt›rma yolunun seçilmesine
neden olabilmektedir (Buluto¤lu,1981: 376). Bu nedenle istihdam üzerinde mali bir yük olarak görülen gelir vergisi ve parafiskal
ödemelerden kaç›nman›n bir yolu sigortas›z iﬂçi çal›ﬂt›rma için kay›t-d›ﬂ› istihdam› tercih etmek olabildi¤i gibi, di¤er bir yol ise
Organize Sanayi Bölgeleri ya da KOB‹'lere yönelik yat›r›m teﬂviklerinden yararlanma ve vergi teﬂviklerini kullanma olabilmektedir.
Her iki yol, son y›llarda gittikçe artan enformelleﬂen iﬂgücü piyasalar›n›n oluﬂmas›nda etkili olmaktad›r.
“Enformel “sektör” kavram›, bazen iﬂletmelere ve özelliklerine, bazen kent yoksullar›na, zaman zaman ise iﬂgücü piyasas›na karﬂ›l›k gelecek
ﬂekilde kullan›lm›ﬂt›r. Enformel kesim kavram›n›n tüm özelliklerini kapsayan bir tan›m yaparsak; yasal yükümlülükleri bak›m›ndan formel
kesimin d›ﬂ›nda kalan, üretim tarz› olarak geleneksel özellikler taﬂ›yan, iﬂletme özellikleri bak›m›ndan emek yo¤un sektörleri kapsayan, büyük
ölçekli üretim yapan firmalarla çeliﬂkili ve karmaﬂ›k bir a¤ iliﬂkisinde yer alan, Çok Uluslu ﬁirketlere ve ulusal sanayiye esnek ve ucuz iﬂgücü
sa¤layan, çal›ﬂma koﬂullar› ve istihdam durumu bak›m›ndan yasal düzenlemelerin tan›d›¤› yasal haklar›n d›ﬂ›nda iﬂgücü istihdam eden;
çal›ﬂanlar›, güvencesiz ve sendikas›z iﬂçilerden oluﬂan kesimdir. Enformel “sektör” kavram›, kapitalist üretimden ba¤›ms›z ve ayr› bir üretim
faaliyetini, emek örgütlenmesini ve ayr› bir ekonomiyi de¤il, kapitalizme ba¤›ml›, kapitalist üretimin zorunlu bir parças› olan üretim tarz›,
biçimi, iliﬂkilerini tan›mlad›¤› için “sektör” olmaktan çok “kesim” olarak adland›r›lmay› hak etmektedir.”( Ergüder, 2006: 16)

Enformel kesimin toplam istihdamdaki en net göstergesi sigortas›z çal›ﬂman›n yayg›nlaﬂmas›d›r.Türkiye genelinde özellikle imalat
sanayinde sigortal› çal›ﬂma oran›nda yaﬂanan art›ﬂ›n di¤er sektörlerin gerisinde olmas›, enformelleﬂme sürecinin üretim tarz›, biçimi
ve iliﬂkileri ile kapitalizmin içinde bir e¤ilim olarak artmakta oldu¤u göstermektedir. Türkiye'de istihdam verilerini incelendi¤imizde
bu e¤ilimin zay›flamad›¤› gözlemlemekteyiz.
“Toplam istihdam içerisinde kay›t-d›ﬂ› çal›ﬂanlar›n oran› Eylül 2010'da yüzde 44'ten, Eylül 2011'de yüzde 42,8'e geriledi. Kay›t d›ﬂ› istihdam
10 milyon 600 bin kiﬂi olarak gerçekleﬂti. Kay›t-d›ﬂ› istihdam›n yüzde 38'i ücretli kesimde, yüzde 60'› ise tar›m a¤›rl›kl› kendi hesab›na çal›ﬂan
ve ücretsiz aile iﬂçisi kesiminde gerçekleﬂti. Geçti¤imiz 12 ayda sigortal› ücretli say›s›ndaki art›ﬂ yüzde 11,1 oldu. ‹malat sanayindeki art›ﬂ
yüzde 9,6 ile genel art›ﬂ›n gerisindedir. (TEPAV ‹stihdam Bülteni,2011)”

‹stihdam içindeki kay›t-d›ﬂ› kesimin yüzde 2 oran›nda bir düﬂüﬂ göstermesi ve bir y›l içinde sigortal› iﬂçi say›s›ndaki art›ﬂ›n imalat
sanayideki art›ﬂ› geçmesi sanayisizleﬂme olgusu ile aç›klanabilir. ‹stanbul özelinde inceledi¤imizde, ileride daha ayr›nt›l› verileri
ile gözlemleyece¤imiz bu olgunun kent merkezinden Marmara bölgesine yani merkezden çevreye yay›lan sanayi tesisleri ve üretim
zincirlerinde yer alan kay›t-d›ﬂ› istihdam oranlar›ndaki art›ﬂtan yola ç›k›larak aç›klanmas› bile sanayisizleﬂme e¤iliminin enformelleﬂme
süreci ile iç içe geçti¤ine yönelik önemli ipuçlar›n› içerisinde taﬂ›maktad›r.
Son y›llarda formel ve enformel kesimler aras›ndaki ba¤lant›lar; formel istihdamda yaﬂanan daralma ve üretim iliﬂkilerinin
enformelleﬂmesi ile güçlenmektedir. Bu süreçte formel ve enformel kesimde yer alan çal›ﬂanlar›n her ikisi içinde yoksullaﬂma ve
gelirin eﬂitsiz da¤›l›m› sonucu yaﬂanan d›ﬂlanma olgusu, enformelleﬂen iliﬂkilerin sonuçlar› olarak ortaya ç›kmaktad›r. Erdut'un da
belirtti¤i gibi enformelleﬂmenin yaratt›¤› eﬂitsizlik, güvencesizlik ve yoksullaﬂma sürecinden kad›nlar daha çok etkilenmektedir (Erdut,
2005:46). Enformelleﬂme sadece istihdam içinde d›ﬂlanan gruplar oluﬂturmamakta ayn› zamanda; geliﬂmiﬂ ve geliﬂmekte olan ülkeler
aras›nda da güç, yetkinlik ve ç›kar farkl›l›klar›n› art›rmaktad›r. Do¤rudan yabanc› yat›r›mlar enformel faaliyet ve istihdam› teﬂvik
etmekte, küresel rekabet ve borç yükü olumsuz geliﬂmeleri önleme çabalar›n›n hareket alan›n› daraltmaktad›r (Erdut, 2005: 96).
Enformel ekonomide elde edilen gelir kendi içinde üç kümeye ayr›l›r. ‹lk küme, geçimlik ekonomide edilen gelirleri kapsamaktad›r.
Buna göre, ailenin son kullan›m› için üretilen ürün ya da hizmetlerden söz etmek mümkündür. Ülkemizde, özellikle tar›mdaki yüksek
enformel istihdam (6.172 bin kiﬂi) göz önünde tutularak, 20 milyar ABD dolarl›k bir gelir pay› varsay›labilir. Bu küme tar›m sektörünün
ve istihdam›n›n oldukça s›n›rl› oldu¤u ‹stanbul aç›s›ndan yok denecek düzeydedir. ‹kinci kümede yasad›ﬂ› faaliyetlerle elde edilen
gelirlerin pay›ndan söz etmek gerekir. ‹nsan, silah, uyuﬂturucu kaçakç›l›¤› ve kara para aklama faaliyetleri bu kümeye girmektedir.
Bu alanda da yaklaﬂ›k 60 milyar ABD dolar› tutar›nda gelir elde edildi¤i yine yetkili kiﬂilerce ileri sürülmektedir. Konumuz aç›s›nda
önemli olan enformel ekonomi gelir kümesi olan enformel istihdam›n yaratt›¤› gelir üçüncü kümeyi oluﬂturmaktad›r. Bu küme özellikle
tar›m d›ﬂ› alanda formel iﬂletmelerin taﬂeronu olarak ihracata dönük üretim yapan enformel küçük ve mikro iﬂletmelerde elde edilen
gelirlerin yarat›ld›¤› alan› kapsamaktad›r. Bu alanda 100 milyar ABD dolar› elde edildi¤ini kestirmek mümkündür( Erdut:2005,6667). Bu gelir miktar›, insan-uyuﬂturucu kaçakç›l›¤› ile elde edilen 60 milyar ABD Dolar› ile, tar›mda elde edilen 20 milyar ABD Dolarl›k
geliri çok aﬂan bir miktar olarak enformel kent istihdam›n›n kent ekonomisindeki gücünü ortaya koymaktad›r.
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Kay›td›ﬂ› ekonominin büyümesi kaç›n›lmaz olarak, devletin gelir kayb›na u¤ramas›na ve bütçe aç›klar›na neden olacakt›r. Bu durumda
kamu aç›klar›n›n finansman›nda ya borçlanma ya da emisyon yolunu tercih etme zorunlulu¤u sosyal devletin zedelenmesine neden
olacakt›r. Sadece vergi gelirlerinde de¤il ayn› zamanda Sosyal Sigortalar Kurumu ve Emekli Sand›¤›'na yat›r›lan sigorta primlerinin
ödenmemesi ile de aç›klar›n artmas› ve kamu kesimi borçlanma gere¤inin sürekli artmas› kaç›n›lmazd›r(Günay,2000: 37).
Artan kamu kesimi aç›klar›nda son y›llarda uygulanan istikrar programlar›n›n etkisi tart›ﬂ›lmazd›r. Bu etki kendisini özellikle vergi
sistemi ile ekonomik yap› aras›ndaki iliﬂkide kamu aç›klar›n›n finansman›n›n belirleyici olmaya baﬂlamas› ile göstermektedir. Vergi
sistemi etkinlik, adalet gibi fonksiyonlar›n›n önüne geçen kamu finansman›n›n sürdürülebilirli¤i hedefine yönelmekte olup, a¤›r borç
yükünü hafifletmekle beraber, bir baﬂka yönü ile büyümenin önünde bir engel haline gelmiﬂ, kay›t-d›ﬂ› ekonomiden olumsuz etkilenen
vergi sistemi, kay›t-d›ﬂ›l›¤›n nedeni olarak k›s›r bir döngü yaratm›ﬂt›r(DPT,2007:12). Gelir vergisi söz konusu oldu¤unda vergi
adaletinden uzaklaﬂmak kimi zaman kaç›n›lmaz olarak hem gelir da¤›l›m› üzerinde olumsuz bir etki b›rakmakta hem de vergiden
kaç›nmay›, kay›t-d›ﬂ› istihdama yönelmeyi bir seçenek olarak öne ç›karmaktad›r.
‹stihdam ve vergi aras›ndaki iliﬂki aç›s›ndan esnek iﬂgücü piyasalar›nda kay›t-d›ﬂ› istihdam›n azalt›lmas› noktas›ndaki vergi politika
ve önlemleri son y›llarda gittikçe önem kazanmaktad›r. Devlet Planlama Teﬂkilat› Özel ‹htisas Komisyonlar› Raporlar›, Orta Vadeli
Program (2012-2014) gibi pek çok belgede, esnek iﬂgücü piyasas›n›n yarat›lmas›na yönelik çabalar kay›t-d›ﬂ› istihdam› önleyecek
bir vergi politikas›na duyulan ihtiyaç ile birlikte ele al›nm›ﬂt›r. Ulusal ‹stihdam Stratejisi'nin (2012-2014) eylem plan›nda 2014 y›l›na
kadar Aile ile Sosyal Politikalar Bakanl›¤› ve Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›'n›n sorumlu kurum olarak üstlendi¤i sürdürülebilir
sosyal güvenlik politikas›n›n amac›; “istihdam üzerindeki mali yükleri azaltacak, iﬂletmelerdeki finansal öngörülebilirli¤i art›racak
ve iﬂgücü hareketlili¤ini h›zland›racak bir k›dem tazminat› fonunun kurulmas›d›r (Ulusal ‹stihdam Stratejisi Eylem Plan›,2012:3)”.
‹stihdam üzerindeki mali yüklerin azalt›lmas› hedefi Orta Vadeli Programda (2012-2014), 2011 y›l›nda yüzde 27,3 olarak gerçekleﬂece¤i
tahmin edilen sosyal güvenlik primleri dahil vergi yükünün (vergi red ve iadeleri hariç) GSYH'ya oran›n›n, 2012 ve 2013 y›llar›nda
yüzde 27,1 olarak gerçekleﬂmesi hedefi ile somutlaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Bu hedefe göre 2014'te istihdam vergisinin yüzde 26,9 seviyesine
gerilemesi öngörülmektedir(Orta Vadeli Program, 2011:8).
‹stihdam üzerindeki yüklerin, özetle istihdam vergisinin azalt›lmas› kay›t-d›ﬂ› istihdam ile mücadelede öncelikli hedeflerden biridir. Bir
di¤er hedef güvenceli esnek bir iﬂgücü piyasas›n›n yarat›lmas›d›r. Esnek iﬂgücünün yarat›ld›¤› ve ayn› zamanda kay›t d›ﬂ› çal›ﬂman›n
önlendi¤i, kay›tl› ek istihdam›n yarat›lmas› ise Orta Vadeli Program'da(2012-2014) öneriler/tedbirler bölümünde yer alan önemli
hedeflerden biridir (Orta Vadeli Program, 2011:23). Türkiye'de aktif iﬂgücü piyasas› politikalar› ile iﬂin korunmas› ve ayn› iﬂte kalabilme
güvencesini ifade eden “iﬂ güvencesi” yerine, istihdam›n korunmas› ve tek bir iﬂverene ba¤l› olmadan çal›ﬂman›n sürdürülebilmesi
güvencesini ifade eden “istihdam güvencesi” yani güvenceli esneklik kavram› önem kazanmaya baﬂlar. Güvenceli esneklik, aktif iﬂgücü
piyasas› programlar› ile iﬂ arayanlar›n ve hatta çal›ﬂanlar›n istihdam edilebilirli¤inin art›r›lmas›n› ve gelir güvencesi ile sosyal sigorta
ve sosyal yard›mlar yoluyla iﬂsiz kalan kiﬂilerin gelir düzeyinin korunmas›n› amaçlar(Ulusal ‹stihdam Stratejisi Eylem Plan›,2012:19).
Güvenceli esnekli¤e yap›lan vurgu, esneklik-güvence aras›ndaki dengeye yönelik olan ihtiyac› yans›tmakta bu ihtiyaç ise Ulusal
‹stihdam Stratejisi'nde ﬂu ﬂekilde ifade edilmektedir:
“Güvenceli olan ancak esnek olmayan kay›tl› çal›ﬂanlar ile esnek olan ancak güvencesi olmayan kay›t-d›ﬂ› çal›ﬂanlar aras›ndaki derin
farkl›l›klardan dolay› bölünmüﬂ bir iﬂgücü piyasas› mevcuttur. Bu çerçevede, ülkemizde esneklik-güvence dengesinin henüz sa¤lanamam›ﬂ
oldu¤unu söylemek mümkündür. Di¤er taraftan, son y›llarda gerek kay›t-d›ﬂ› istihdamda gözlenen daralma gerekse sosyal güvenlik sisteminde
ve aktif iﬂgücü piyasas› programlar›nda kaydedilen geliﬂmeler söz konusu dengenin sa¤lanmas› yönünde at›lan önemli ad›mlar olarak
de¤erlendirilmektedir (Ulusal ‹stihdam Stratejisi Eylem Plan›,2012:20).”

Aktif iﬂgücü piyasas› programlar›- aktif iﬂgücü politikalar›- ile ekonominin kapasitesini artt›rma hedefi, özellikle esnek iﬂgücünün
yayg›n oldu¤u KOB‹'lere yönelik teﬂvikler ile hayata geçirilmektedir.
“‹ﬂgücü piyasas›n›n esnekli¤ini ve iﬂgücünün niteli¤ini yükseltecek düzenlemeler hayata geçirilecek, aktif iﬂgücü politikalar›yla ekonominin
istihdam yaratma kapasitesi art›r›lacakt›r… Rekabet gücünü ve istihdam› art›rma hedefi do¤rultusunda KOB‹'lerin desteklenmesine devam
edilecektir (Orta Vadeli Plan 2011: 10).”

Rekabet gücü ve istihdam yaratma kapasitesi, KOB‹'lere yönelik teﬂvikleri art›rma hedefi ile ifade edildi¤inde, KOB‹'ler aç›s›ndan
en önemli teﬂvik, istihdam vergisinde yap›lacak indirim içinde yer almaktad›r. 2008 krizinin ard›ndan hükümet taraf›ndan haz›rlanan
istihdam tedbir paketinde yer alan ve yaﬂama geçirilen iﬂveren üzerindeki yüklerin 5 puan indirilmesi, kad›n ve gençler üzerinde
özellikle 18-25 yaﬂ aras›ndakilerde istihdam› teﬂvik için 3 y›ll›k süre kapsam›nda birinci y›l iﬂveren yükünün tamam›n›n devlet
taraf›ndan ödenmesi, hem krizin yaratt›¤› a¤›r maliyetlere karﬂ› bir tedbir hem de KOB‹'lere dolayl› ve önemli bir destek olarak
verginin gücünü ortaya koymaktad›r(Cihan Haber Ajans›, 29 nisan 2009).

11
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‹stihdam politikas› ile vergiler aras›ndaki iliﬂki aç›s›ndan önemli ipuçlar›na, ‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas›'n›n
2011 y›l›nda ç›kard›¤› Türkiye'nin Vergi Profili isimli rapordan ulaﬂmak mümkündür. Raporda belirtili¤i üzere:
“Kay›t d›ﬂ› istihdam edilen 6 milyon 630 bin kiﬂinin, asgari ücret tutar› üzerinden kay›tl› duruma getirilmesi durumunda, devletin gerek sosyal
güvenlik primi (iﬂsizlik sigortas› primi dahil) ve gerek gelir vergisi aç›s›ndan önemli geliri söz konusu olacakt›r” ifadesini destekleyen verilerden
hareketle, 3 milyon 335 bin ücretli ve yevmiyeli için asgari ücret üzerinden ödenmesi gereken sigorta primi ve vergi toplam› y›ll›k 11.9 milyar
liraya karﬂ›l›k geliyor. Bunun 9 milyar 4 milyon 69 liras›n› SGK primi, 1 milyar 708 milyon 678 liras›n› gelir vergisi, 947 milyon 875 bin
liras›n› iﬂsizlik sigortas› primi, 208 milyon 706 bin liras›n› ise damga vergisi oluﬂturuyor. Kendi hesab›na çal›ﬂan 3 milyon 95 bin kiﬂi için
ödenmesi gereken sosyal güvenlik prim tutar› da 9 milyar 266 milyon 105 bin liraya ulaﬂ›yor. Kay›t-d›ﬂ› ücretli veya yevmiyeli ya da kendi
hesab›na çal›ﬂanlardan devletin toplam sosyal güvenlik primi ve vergi kayb› asgari ücret düzeyi dikkate al›narak yap›lan hesaplamaya göre
21.2 milyar liray› buluyor(çevrimiçi: http: //www.vergiportali.com).”

Devletin kay›t-d›ﬂ› ekonomi nedeniyle yaﬂad›¤› gelir kayb›n›n yan› s›ra, vergi gelirlerini da¤›l›m›nda yaﬂanan adaletsizlik hem vergi
gelirlerinin azalmas› hem de gelir da¤›l›m›n›n bozulmas›n›n boyutlar›n› gözler önüne seriyor. 2011 y›l›nda bütçeye bakt›¤›m›zda
görünen manzara gelir da¤›l›m›nda aç›¤a ç›kacak olumsuz duruma ortaya koymaktad›r:
“KDV ve ÖTV'den sonra bütçeye kaynak, yüzde 16 ile gelir vergisi kaleminden geliyor. Ama burada da iﬂçilerden, memurlardan, emeklilerden
kesilen gelir vergileri baﬂrolde. Kira, faiz, kar pay› geliri olanlar›n, beyanname vererek ödedikleri vergiler, bu kalemde ikinci s›rada. Kuyumcu,
müteahhit, toptanc› tüccar, serbest meslek sahibi görünen iri k›y›m mimar, doktor gibi kesimlerin ödedikleri gelir vergileri, ço¤u kez, bir asgari
ücretlinin vergisini ancak bulmaktad›r( Sönmez, 21 Ekim 2011).”

‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas›'n›n yay›nlad›¤› Vergi Profili Raporu'na geri dönersek, say›lar› 5 milyona yaklaﬂan
asgari ücretliler, Türkiye'nin en büyük 90 dev firmas› kadar vergi öderken, 6 milyon 750 bin civar›ndaki tüm ücretlilerin ödedi¤i vergi
ise Türkiye'deki 652 bin ﬂirketin ödedi¤i vergiyi geçti¤ini görüyoruz (çevrimiçi: http://www.vergiportali.com). Raporda belirtildi¤i
üzere, toplam servet, gelir ve sermaye kârlar›ndan elde edilen verginin yüzde 43'ü ücretlilerin cebinden ç›kmaktad›r. Bu oran, pek
çok kurumun, özellikle büyük ﬂirketlerin ödedi¤i verginin çok daha üzerindedir.
Tablo 1: Kim Ne Kadar Vergi Ödedi?

Kaynak: “Kay›t D›ﬂ› ‹stihdam›n Faturas› 21.2 Milyar Lira”, çevrimiçi: http://www.vergiportali.com

Türkiye Vergi Profili Raporu'na göre 2010 y›l›n›n tamam›nda 4 milyon 738 bin asgari ücretli ortalama 1.063 TL vergi ödeyerek,
kamunun kasas›na 5 milyar 38 milyon TL kaynak aktard›. Böylelikle asgari ücretli aralar›nda Ford, Mercedes-Benz Türk, Oyak Renault,
Arçelik, Yap› Kredi, Vak›flar Bankas›, HSBC, Aygaz, Petrol Ofisi gibi dev ﬂirketlerin bulundu¤u, Türkiye'de 2010 y›l›nda en fazla
kurumlar vergisi veren 100 firman›n 90'n›n toplam› kadar vergi ödedi. 22 milyar 649 milyon TL vergi ödeyen di¤er ücretliler ise,
asgari ücretlilerle beraber, toplamda 12 milyar TL vergi ödeyen 100 firman›n iki kat›ndan fazla vergi ödedi. Ücretlilerin toplam ödedi¤i
vergi ise tüm ﬂirketlerin ödedi¤i vergi miktar›na ulaﬂt›. Buna göre yaklaﬂ›k 6 milyon 750 bin ücretli, 652 bin ﬂirketten daha fazla vergi
ödedi(çevrimiçi: http: //www.vergiportali.com).
Asgari ücretlilerin ödedikleri verginin yüksekli¤i, vergi gelirleri içinde ücretlilerin pay›n› artt›rmaktad›r. Türkiye OECD ülkeleri ile
k›yasland›¤›nda OECD içindeki 9 ülkenin asgari ücrete vergi uygulad›¤›, 6 ülkede ise vergi oran›n›n yüzde 10'un alt›nda oldu¤u görülür.
Türkiye yüzde 15'lik vergi oran›yla asgari ücretliden en fazla vergi alan ülke durumundad›r(çevrimiçi: http://www.vergiportali.com).
Yüksek vergi oranlar›, istihdam üzerinde de mali yük haline gelmekte ve kay›t-d›ﬂ›l›¤a, yani sigortas›z ve güvencesiz çal›ﬂmaya neden
olan faktörlerden biri olarak öne ç›kmaktad›r.
“Türkiye, mal ve hizmetlerden al›nan dolayl› vergilerin milli gelir içindeki pay› aç›s›ndan yüzde 11 oran› ile OECD ortalamas›n› yakalarken,
gelir, kâr ve sermaye kazançlar›ndan elde edilen do¤rudan vergilerin milli gelire pay› bak›m›ndan, kay›t-d›ﬂ› ekonominin de etkisi sonucunda
yüzde 5,8 ile OECD ortalamas›n›n yar›s›na bile ulaﬂam›yor (çevrimiçi: http://www.vergiportali.com).”
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Kay›t-d›ﬂ› istihdamda etkili olan yüksek vergi oranlar›, vergi ödemekten kaç›nan büyük bir kesim nedeniyle, kamu gelirlerini azaltarak,
kamu aç›¤›n›n büyümesine neden olmaktad›r.
Bir di¤er önemli gösterge istihdam vergisinin bir unsuru olarak ele ald›¤›m›z parafiskal gelirlerin miktar›nda yaﬂanan azalmad›r.
Türkiye sosyal güvenlik katk›s› oranlar› bak›m›ndan da OECD ülkeleri ortalamas›n›n gerisindedir. Sosyal güvenlik katk›s› ortalamas›
OECD ülkeleri için milli gelirin yüzde 9'u iken, Türkiye'de yaln›zca yüzde 6,1'dir. Yine Rapordan aktar›rsak:
“Türkiye'nin de üyesi oldu¤u OECD ülkelerinin verileri dikkate al›nd›¤›nda, vergi oranlar›n›n ülke milli gelirlerinin ortalamas› yaklaﬂ›k yüzde
35 düzeylerinde seyrediyor. Türkiye ise yüzde 25'lik pay› ile Meksika, ﬁili ve Güney Kore ile ayn› ligde yer al›yor. Türkiye'nin vergi gelirinin
milli gelir içindeki pay› aç›s›ndan geride kalmas›n›n temel nedeni ise, kay›t-d›ﬂ› ekonomi ile gelir ve kurumlar vergisinin adil bir ﬂekilde
toplanamamas›d›r (çevrimiçi: http://www.vergiportali.com).”

‹stihdam üzerinde yer alan pek çok farkl› kesinti ile istihdam vergisi, istihdam üzerindeki mali yüklerin tamam› olarak düﬂünüldü¤ünde
oldukça büyük bir maliyet unsuru olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. 2009 için asgari ücret üzerindeki kesintileri gerek iﬂçi, gerekse
iﬂveren aç›s›ndan ele ald›¤›m›zda gelir vergisi, damga vergisi, sosyal sigorta primi paylar› ve iﬂsizlik sigortas› primi paylar›n›n
toplam›n›n brüt ücrete oran› %49 gibi çok yüksek bir de¤erdedir (Berkay, 2009: 87).2011 y›l›nda asgari ücretli bir çal›ﬂan›n›n toplam
yük içindeki vergi ve prim payi %35,20 azalm›ﬂ olmakla birlikte, oldukça yüksek bir orand›r (çevrimiçi:http://www.selcukozturk.net/tr).
SONUÇ
Bu çal›ﬂma, kentsel ekonomi aç›s›ndan istihdam, vergi ve gelir da¤›l›m› aras›ndaki iliﬂkiyi ortaya koymak için ‹stanbul ölçe¤indeki
veriler üzerinden bir analize yönelmiﬂtir. Dünyada istihdam vergileri uygulamalar›yla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda oldukça yüksek düzeyde
istihdam vergisine sahip olan Türkiye'de kay›t-d›ﬂ› istihdam›n artmas›nda vergi ile yükselen iﬂgücü maliyetleri önemli bir rol
oynamaktad›r. Türkiye'de kay›t-d›ﬂ› istihdam›n art›ﬂ›nda iﬂgücü piyasalar›nda yaﬂanan esnekli¤in oynad›¤› rol, özellikle güvencesiz
çal›ﬂmay› engelleyecek yeni iﬂgücü politikalar›na yönelmeyi zorunlu k›lmaktad›r. Güvenceli olan ancak esnek olmayan kay›tl› çal›ﬂanlar
ile esnek olan ancak güvencesi olmayan kay›t-d›ﬂ› çal›ﬂanlar aras›nda bölünmüﬂ bir iﬂgücü piyasas›, kay›t-d›ﬂ›l›¤›n nedenleri
aras›ndad›r. Esneklik ile güvenceli çal›ﬂma dengesini sa¤layacak olan “güvenceli esnekli¤e” yönelik aktif iﬂgücü politikalar› son
y›llarda gündeme gelmekle beraber, bu politikalar kay›t-d›ﬂ› ekonomi ile mücadelede yol al›nmas›nda ekonominin kapasitesini
artt›rma hedefine yöneldi¤i oranda, esnek iﬂgücünün yayg›n oldu¤u KOB‹'lere yönelik teﬂvikleri gündeme getirmekte bu ise, çal›ﬂma
hayat›nda kurulmaya çal›ﬂ›lan esneklik-güvence dengesinin, esneklik lehine bozulmas› tehlikesini taﬂ›maktad›r.
‹stanbul, kente göç ile yaﬂanan nüfus art›ﬂlar›n›n 1950'lerden beri büyüttü¤ü nüfusu ile bir istihdam mekân›/ emek rezervi halini
almaktad›r. Emek rezervi olarak ‹stanbul'da, geliﬂmiﬂ, geliﬂmekte olan ve azgeliﬂmiﬂ kentsel mekânlar›n sahip oldu¤u nüfus yap›lar›n›n
tamam›n› içinde bar›nd›ran ilçeler, do¤urganl›k, göç ve yaﬂ faktörleri ile çal›ﬂan ve çal›ﬂabilir nüfus oranlar› bak›m›ndan, kentsel
ayr›ﬂmay› gözlemlemek mümkündür. Kalabal›k hane halk›na sahip, düﬂük gelirli ücretli kesimlerin yerleﬂim alanlar›, kentin istihdam
haritas›nda eme¤in yeniden üretildi¤i konut ve bar›nma mekânlar› halini alm›ﬂt›r.
‹stanbul'da 2000'li y›llarda istihdam bak›m›ndan yaﬂanan süreci iﬂçi say›s›nda art›ﬂ (iﬂçileﬂme), enformelleﬂme ve eme¤in feminizasyonu
olgular› ile tan›mlamak mümkündür. ‹stanbul'da her dört kiﬂiden üçünün ücretli olmas›, kente göçün ve kentin bir çekim merkezi
olarak büyümesinin do¤al sonucudur. Kentin istihdam haritas›nda bir di¤er dikkat çekici özellik, kad›n istihdam›nda yaﬂanan art›ﬂt›r.
Eme¤in feminizasyonu olarak adland›r›lan bu süreçte, 2000 y›l› itibari ile ‹stanbul'da çal›ﬂan kad›n iﬂgücünün yar›s› iki ana sektör
olan imalat sanayi ve toplum hizmetleri sektörlerinde toplanm›ﬂt›r. Kad›n istihdam› aç›s›ndan ‹stanbul, hem enformel hem de formel
kesimde önemli bir emek gücü rezervi oluﬂturmaktad›r, öyle ki kad›n çal›ﬂanlar imalat sanayi ve hizmetler sektöründe; a¤›rl›kla
enformelleﬂen küçük ölçekli üretim birimlerinde ve kad›n iﬂlerinin yo¤unlaﬂt›¤› hizmetler sektöründe önemli bir a¤›rl›¤a sahiptir.
‹stihdam haritas›nda esnek çal›ﬂmada yaﬂanan art›ﬂ, k›sa süreli çal›ﬂma ve iﬂsizlik oranlar›na bak›larak analiz edildi¤inde, ‹stanbul,
Türkiye'deki iﬂsizlerin yüzde 20'sini bar›nd›rmaktad›r. ‹stanbul'da iﬂsizli¤in art›ﬂ›nda göç eden kitlelerin özellikle geçici, k›sa-süreli
iﬂlerde çal›ﬂmaya yönelmesi, iﬂ arama süresi bak›m›ndan iﬂsizlik oranlar›na yans›makta, ‹stanbul'da bir y›ldan az süredir iﬂsiz olan
kitlenin Türkiye genelinin üzerinde bir e¤ilime sahip olmas›ndan hareketle, esnek çal›ﬂman›n en yayg›n türü olan k›sa süreli çal›ﬂman›n
‹stanbul'da yayg›nlaﬂt›¤› söyleyebiliriz.
‹stihdam haritas› aç›s›ndan bir di¤er önemli e¤ilim kentin sanayisizleﬂmesi olgusu ve bunun istihdam üzerindeki etkisidir. ‹stanbul'da
1980'li y›llara kadar sanayi yat›r›mlar›ndan önemli kârlar elde eden pek çok sermaye grubu,1970'lerden itibaren sanayi yat›r›mlar›
için yüksek kâr getiren alternatif yerleﬂim yerlerine yönelmeye baﬂlad›. 1970'lerde ‹stanbul içinde kentin çeperlerine kurulan yeni
sanayi bölgeleri, düﬂük arsa ve bina de¤erleri ile cazip hale gelmekteydi.Son y›llarda ise sanayi yat›r›mlar›, kalk›nmada öncelikli
kentlere ucuz kredi, vergi muafiyeti, gümrük kolayl›¤› gibi pek çok teﬂvikten yararlanarak yönelmeye baﬂlamaktad›r.
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5084 say›l› Kanunla gelir vergisi stopaj› teﬂviki, sigorta primi iﬂveren paylar›nda teﬂvik ve enerji deste¤i sunulan 49 ile sanayi
yat›r›mlar›n›n yönelmesi, ‹stanbul, ‹zmir, Ankara gibi metropollerin sermaye gruplar›n›n yat›r›mlar›n› bu bölgelere yöneltmekte,
metropollerde sadece kent çeperlerinde kurulan yeni Organize Sanayi Bölgeleri pek çok teﬂvik ile istihdam olanaklar›n› art›r›rken,
metropollerinin merkezlerinde, formel istihdam olanaklar› gittikçe azalmaktad›r.
Formel istihdam olanaklar› kadar kentte yarat›lan gelirlerin adil da¤›l›m› da gelirin en adaletsiz da¤›ld›¤› kent olan ‹stanbul aç›s›ndan
önemli sonuçlar do¤urmaktad›r. Ücretli kesimler aras›nda yayg›n olan kirac›l›k deneyiminin, çal›ﬂanlar aç›s›ndan gelir-statü
farkl›laﬂmas›n› göstermek aç›s›ndan önemli bir turnusol kâ¤›d› oldu¤u düﬂünüldü¤ünde, ‹stanbul'da her iki aileden birinin kirada
oturmas› ve bu oran›n Türkiye genelindeki kirac› ailelerin oldukça üzerinde olmas› ‹stanbul'un halen daha istihdam aç›s›ndan bir
merkez oldu¤unu göstermektedir.
‹stanbul'un küresel kent olup olmad›¤› tart›ﬂmalar› devam ederken, ‹stanbul'da istihdam›n, gelir da¤›l›m›n›n ve kay›t-d›ﬂ› ekonominin
yaratt›¤› tablonun olanaklar› ve olanaks›zl›klar› yeniden düﬂünülmelidir.
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KAMUSAL YOKSULLUK VE / VEYA BÜTÇE YOKSULLUK ‹L‹ﬁK‹S‹:
TÜRK‹YE ÖRNE⁄‹NDE B‹R TARTIﬁMA…
Yrd. Doç. Dr. Sezai Temelli1

1. Giriﬂ: Yoksullu¤a Dair…
Yoksul kimdir sorusuna yan›t arayan ve bu kimlik üzerinden yoksulluk meselesine yaklaﬂan çal›ﬂmalar, yoksulun politik kimli¤ini, yurttaﬂ
olma hakk›n› yeterince irdelemeksizin konuya yaklaﬂmakta, yoksulluk sorununu bireyin irrasyonel tercihleri ile sosyal katmanlaﬂma
içindeki konumuna indirgeyerek çözümlemeye çal›ﬂmaktad›r. Bu, bilimin geleneksel soyutlama anlay›ﬂ›na kuﬂkusuz uygundur ve bu bazl›
çal›ﬂmalara bir itiraz olarak kamusal yoksulluk baﬂl›kl› bu çal›ﬂman›n yap›lmad›¤›n› en baﬂta söylemek gerekmektedir. Baﬂka bir
kavramlaﬂt›rma ve soyutlama iliﬂkisi üzerinden konuyu tart›ﬂmak üzere bu çal›ﬂma yap›land›r›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Yoksulluk gerçe¤ini bir istenmeyen durum olarak gören ve d›ﬂtan müdahalelerle giderilmesi gereken bir olgu olarak ele alan yaklaﬂ›m
kuﬂkusuz yoksulun toplumsal yaﬂamda, özellikle modern bat› toplumsall›¤›nda ne kadar görünebilirli¤i ile çok ilintilidir. Yoksul,
görünebilirli¤inin k›s›tland›¤› bir durumda, istenmeyen, sakl› kalmas› gereken, hatta yok say›lan bir profildir ve 'modernizm yaklaﬂ›m›'
ile bir arada düﬂünülemez niteliktedir. Yoksul bu anlam›yla 'kader kurban›', 'düﬂkün', 'zavall›' gibi s›fatlar›n›n somutland›¤› madun
bir kimlik olarak toplumsal yaﬂamda rol alm›ﬂt›r veya rolü tan›mlanm›ﬂt›r. Bu kimli¤in neden hala varl›¤›n› büyüterek, ço¤alarak
sürdürüyor oluﬂuna modernitenin post dönemlere evrildi¤i bir süreçte verece¤i tatminkâr bir yan›t maalesef yok.
Bu çal›ﬂman›n dayand›¤› temel tezlerden biri, yoksullu¤un sistemik bir iliﬂki içinde oluﬂtu¤u ve sistemin kendisini yeniden üretirken
toplumsal yeniden üretimle etkileﬂti¤i bir iliﬂki a¤›nda yoksullu¤un ve yoksullaﬂman›n yeniden üretildi¤idir. Bu sav kuﬂkusuz yoksul
profiline odakl› rasyonalite tart›ﬂmas›na u¤ramaks›z›n sürdürülmeye çal›ﬂ›lan bir tart›ﬂmaya aittir. Bir di¤er tez ise, birinciye ba¤l›
olarak geliﬂmektedir: Yoksulluk tart›ﬂmalar› kamusal alan›n yeniden düzenlenmesinden ba¤›ms›z olarak ele al›namaz ve bu
düzenlemenin baﬂ aktörü olarak devlet, yoksulluk çal›ﬂmalar› içinde önemli bir yer tutmak zorundad›r. Devletin sistemle olan iliﬂkisi
kamusal alan›n düzenlenmesinde birincil hatt› oluﬂtururken, bunun toplumsal izdüﬂümünün en belirgin göstergelerinden biri de
'yoksulluk' olacakt›r. Bu nedene ba¤l› olarak çal›ﬂman›n baﬂl›¤› kamusal yoksulluk olarak tan›mlanm›ﬂt›r.
Kamusal yoksulluk veya devletin yoksullukla mücadelesi çerçevesinde konunun ele al›nmas› klasik yoksullukla mücadele alan›n› çok
daha geniﬂ bir çerçeveye taﬂ›maktad›r. Her ﬂeyden önce yoksulluk sorunu salt iktisadi bir göstergeye ve buna ba¤l› bir gelir da¤›l›m›
sorunsal› ile s›n›rlanmay›p, her türlü toplumsal eﬂitsizli¤i gören ve eﬂitsizliklerin azalt›lmas› bask›s›yla hareket eden bir yap›lanmay›
dayatan kavram olarak karﬂ›m›za ç›kmakta. Kamusall›k bu dar anlam›yla kamu hizmetleri ve kamu gelirleri eliyle yeniden da¤›l›m
politikalar›n›n merkezini iﬂaret etmektedir. Bu merkez hiç kuﬂkusuz öncelikle merkezi yönetim ve onun en etkin mali arac› olan bütçedir.
Dolay›s›yla, bütçe ve buna ba¤l› geliﬂen karar süreçleri yoksullu¤un üzerinde birinci elden en güçlü bask›y› oluﬂturabilecek araçt›r.
Al›ﬂ›lagelmiﬂ yoksullukla mücadele programlar›n›n ötesinde yoksullukla ve geniﬂ anlam›yla eﬂitsizliklerle mücadele için kamusal
yoksulluk alg›s›n›n inﬂas› ve bunun politik alana yans›mas› ve bu ba¤lamda bütçeye yönelmesi oldukça önemli bir aç›l›m olarak
görülmelidir. Bu çal›ﬂma yoksullukla bütçe iliﬂkisini Türkiye örne¤inde, son on y›ll›k dönem içerisinden okumaya çal›ﬂmaktad›r. Son
on y›l içerisinde uygulanan bütçe politikalar›nda yoksullu¤u azalt›c› fonksiyona sahip olan araçlar›n nas›l bir seyir izledi¤i ve yoksulluk
görüntülerinin bu seyre ba¤l› olarak nas›l yeniden ﬂekillendi¤i çal›ﬂma kapsam›nda tart›ﬂ›lacakt›r.
Yoksulluk tan›mlamas›n›n alan› her geçen gün geniﬂlemektedir. Yoksulluk, dinamik bir de¤iﬂken olarak toplumsal unsurlar›n birço¤unda
yaﬂanan yoksullaﬂma süreci olarak kendini yeniden üretmekte ve sürece ba¤l› olarak tan›mlanmaktad›r. Örne¤in, Dünya sistemine
bakt›¤›m›zda, yoksul alanlar›n kaba çizgilerle ayr›ld›¤›n› görebiliriz. Güney Kuzeye, Çevre Merkeze, K›r Kente göre daha yoksuldur
(Chossudovsky, 1998: s.47). 1998 rakamlar›nda ortaya ç›kan bu görsellik, aradan geçen y›llara karﬂ›l›k maalesef bir iyileﬂme yönünde
geliﬂme gösterememiﬂtir. UNDP'nin 2011 tarihli “Sürdürülebilirlik ve eﬂitlik: herkes için daha iyi bir gelecek” baﬂl›kl› raporuna
bakt›¤›m›zda ülkelerin pozisyonlar›nda dikkate de¤er bir iyileﬂme söz konusu de¤ildir (HDR, 2011). Al›ﬂ›lagelmiﬂ gelir da¤›l›m›
kategorileri içinde de alt s›n›flar do¤al olarak üst s›n›flara göre daha yoksuldur (Sönmez, 2001: s.15).2 Yoksul/vars›l ayr›m› yaﬂam
alanlar› üzerinden yap›labilir olmaktan giderek uzaklaﬂmakta, yoksulluk, kamusal alan içinde bir çokluk olarak kamusal alan›n ortak
paydas›n› oluﬂturan geliﬂimin ad› olmaktad›r (Hardt ve Negri, 2011: s.53). Yoksul, hiçbir ﬂeyi olmayan olarak de¤il, sosyal üretim
sistemi içine mülkiyet ve sosyal düzen iliﬂkileri gözetilmeksizin dâhil edilebilendir. Yoksul kimli¤i üzerinden yaﬂanan bu geliﬂim
kuﬂkusuz küreselleﬂme dedi¤imiz birikim rejiminin toplumsal izdüﬂümünden de kaynaklanmakta (ﬁenses, 2003: s.320). Küreselleﬂme
süreci en yal›n haliyle sermayenin uluslararas› dolaﬂ›m sürecindeki serbestisi ile aç›klamas›n› bulurken, bu süreç kamusal alan
iliﬂkilerini piyasa egemen belirlenim düzeyine çekmiﬂ, toplumsal alan ve devlet piyasa dinamiklerine giderek daha fazla ba¤›ml›
hale gelmiﬂtir (ﬁenses, 2003: s.204). Piyasa dinamiklerinin eﬂitsizlik yarat›c› ö¤elerinin giderek toplumsal alanda daha fazla hissedilir
olmas› yoksulluk sorununu bu dönemde sosyal ve politik tart›ﬂma konular›n›n ilk s›ralar›na taﬂ›m›ﬂt›r.
1
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Küreselleﬂme öncesi dönemin yoksulluk tan›mlar›n›n bu dönemin tan›mlar›ndan farkl› bir kategorik belirlenime sahip oldu¤unu
görmekteyiz. Sosyal devlet sürecinde piyasa - toplum iliﬂkisinin dayand›¤› uzlaﬂ› zemininde, devletin sermaye birikim rejimiyle olan
sosyal üretim iliﬂkisi, yoksulluk azalt›c›, bölüﬂüm iyileﬂtirici bir sosyal politika ﬂeklinde karﬂ›m›za ç›km›ﬂt›r. Bu, dönemin yeniden
üretim koﬂullar›na uygun bir yap›lanmad›r. Özellikle, pazar sorunsal›n›n ulus s›n›rlamas› alt›nda çözümüne dayal› olarak geliﬂen
dinami¤i iç pazara olan gereksinimi giderek art›rm›ﬂt›r. ‹ç pazar›n kitle profilinin geliﬂime muhtaç dinami¤i, yoksullukla mücadelede
önemli bir etken olarak kendisini göstermiﬂtir. Toplumsal masraflar ve sosyal nitelikteki kamu harcamalar›, iﬂlevsel olarak piyasa toplum iliﬂkisinde oynad›¤› rol, bir yan›yla ekonomik geliﬂimin yarat›lmas›nda etkiliyken, di¤er taraftan toplumsal yap›n›n
sosyalizasyonunu ve buna ba¤l› olarak da toplumsal haklar›n sa¤lanmas›yla ilintili olarak yoksullu¤un azalt›lmas›na yard›mc› olmuﬂtur.
Bu dönemin yoksullu¤a iliﬂkin kavramlaﬂt›rmalar›n iﬂaret etti¤i kimlik, toplumsal alanda ma¤dur oland›r ve bu ma¤duriyet sistem
d›ﬂ› etkenlere ba¤l› olarak ortaya ç›kan bir iliﬂkiyle aç›klanmaktad›r. Sosyal devlet tan›mlamas›yla an›lan birikim rejimi kamusal alan›
bütüncül bir eklemlenmeyle belirlemekte, eklemlenen alanlar aras›nda çat›ﬂmac› bir yap› sergilenmemektedir. Yoksulluk meselesi
de çal›ﬂanlara ba¤›ml› k›l›narak sürece eklemlenmektedir.3
Küreselleﬂme döneminde bar›ﬂ›k iliﬂkiler yerini gerilimli iliﬂkilere terk etmiﬂtir. Bu dönemde yeni bir hegemonya iliﬂkisi, de¤iﬂen
paradigmaya ba¤l› olarak karﬂ›m›za ç›karm›ﬂt›r. Bu dönemde yoksulluk ve eﬂitsizlik çal›ﬂmalar›n›n yo¤unlaﬂt›¤›n› görmekteyiz (Munck,
2007: s.599-604). Küreselleﬂmeyle birlikte hegemonyan›n giderek daha fazla belirlendi¤i alan piyasad›r ve devletin sosyal vasf› bu
süreçte h›zla gerilemiﬂtir. Yeni kamusal alan toplum - piyasa iliﬂkisine dayal› olarak geliﬂtirilmeye çal›ﬂ›lmakta ve bu geliﬂimin bir
sonucu olarak da toplumsal unsurlar›n, özellikle haklar konusunda küreselleﬂme dönemi öncesi var olan düzenlemelerden yoksun
kalmas›na neden olurken, yoksulluk tan›mlamas›n› da bu de¤iﬂime uygun olarak yeniden biçimlendirmiﬂtir (Hardt ve Negri, 2001).
Yoksulluk iradi bir olgu olmaktan s›yr›l›p, kamusal alan›n hegemonik iliﬂkileri içinde yer alamayan toplumsal unsurlar›n karﬂ›laﬂt›¤›
bir süreci anlatmaktad›r. Piyasan›n de¤erleme süreci d›ﬂar›da b›rakmay› h›zland›r›rken, devletin sosyal fonksiyonundan uzaklaﬂmas›,
d›ﬂar›da kalanlar›n “sosyal” kazan›mlar›n› giderek azaltm›ﬂt›r.4 Sosyal devlet uygulamalar›n›n birikim rejimi üzerinde yarataca¤›
maliyet, küreselleﬂme döneminde kendine yer bulamam›ﬂt›r. 'Post' döneminin hem üretim organizasyonu, hem pazara iliﬂkin
uygulamalar›, hem ulus devlet d›ﬂ› belirlenim ﬂemalar› itibariyle yaratt›¤› dönüﬂüm, teknolojinin tüm geliﬂmiﬂli¤ine karﬂ›l›k, kamusal
alanda yoksullu¤u art›r›c› bir görüntü sergilemiﬂtir. Bu dönemde neoliberal iktisat politikalar› Keynesyen iktisat politikalar›n›n yerini
al›rken, sistemin dönüﬂümü beraberinde toplumsal unsurlar›n da yeniden belirlenimine neden olmuﬂtur. Bu unsurlar›n içinde çokluk
olarak yoksullar ön plandad›r ve ortaya ç›kan yoksulluk görüntülerinde çocuklar, kad›nlar, iﬂsizler baﬂta olmak üzere birçok toplumsal
unsur kategorik bir s›n›fsal tan›m›n d›ﬂ›nda, ortak paydada buluﬂmaktad›r (Hardt ve Negri, 2011: s.53-59).
Dönemin popüler konusunu oluﬂturan yoksulluk, çeﬂitli endeksleme yöntemleriyle ölçümlemeye tabi tutulurken, mutlak ve nispi
yoksulluk s›n›rlar›n›n belirlenimi önem kazanm›ﬂ, sosyal bilimler alan›nda üzerinde en çok durulan konulardan biri olma özelli¤i
göstermiﬂtir (ﬁenses, 2003: s. 65). Tüm bu çal›ﬂmalar bireysel yoksulluk üzerinden hareket etmekte, yoksullukla mücadele yeni bir
sosyal alan içinde çözümlenmeye çal›ﬂ›lmaktad›r.5 Bu sosyal alan piyasa - devlet iliﬂkisini kesintiye u¤ratmaks›z›n, toplumsal alan›n
kendi içyap›s›n›n yeniden düzenlenmesine yönelik olarak tasarlanmaktad›r. Sosyal iﬂlevli devlet bütçelerinin etkinsizli¤i vurgusu
terk edilmeksizin, devletin mali disiplini konusu sürekli yinelenmekte, bu alan›n d›ﬂ›nda kalan paylaﬂ›m süreçleriyle yoksullu¤a çözüm
üretme üzerinde çal›ﬂmalar yo¤unlaﬂmaktad›r (Bu¤ra, 2008: 65-82). Piyasan›n sürekli toplumsal alan›n kaynaklar›na yönelik aleyhte
geliﬂimi ve bu geliﬂim sonucu yaratm›ﬂ oldu¤u sosyal alandaki tahribat engellenmeksizin bir çözümün ortaya ç›kmas› güç gözükürken,
bunun yan› s›ra devletin sosyal alan› boﬂaltmas› küreselleﬂmenin yaratm›ﬂ oldu¤u yoksullaﬂma sürecini daha da h›zland›rmaktad›r.
Yoksullaﬂma üzerinde bu anlam›yla yeni bir yükün ortaya ç›kt›¤› bir gerçeklik olarak karﬂ›m›zdad›r.

2 Dünya nüfusunun %56's›n› bar›nd›ran düﬂük gelirli ülkelerin dünya gelirinden ald›¤› pay %4,9'dur. Orta gelirli ülkelerde ise bu oran s›ras›yla %22,2 ve
%12,2'dir. Zengin ülkelerdeki orana bakt›¤›m›zda, bu ülkelerin tümü geliﬂmiﬂ kuzey ülkeleridir, dünya nüfusunun %14,8'ini bar›nd›rmalar›na karﬂ›l›k, dünya
gelirinin yaklaﬂ›k %80'ini almaktad›r (Chossudovsky, 1998: s.54). Ayr›ca Sönmez'in düzenli olarak yeniledi¤i gelir da¤›l›m›na yönelik çal›ﬂmalar›na da
bakt›¤›m›zda, Türkiye'de yoksulluk görünümünün de dikkate de¤er bir iyileﬂme sergileyemedi¤ini söyleyebiliriz. Bu konuda bkz:
http://mustafasnmz.blogspot.com/2011/03/gelir-utancyla-yuzlesememek.html
3 Kapitalizmin küresel dönemine kadar olan süreci bütünlüklü bir okumaya tabi tuttu¤umuzda, tarihsel geliﬂimin bir yan›yla sosyal devletin geliﬂimi üzerinden
okunabilece¤ini görebiliriz. 17. yy baﬂlar›nda yoksul yard›m›n›n sekülerizasyonu ile baﬂlayan süreç eski yoksul yasalar› olarak an›labilir. Bu yasalarda yoksul
mülk sahibi olmayand›r. 1834 Yeni Yoksul Yasas› ile düﬂkünlerle emekçiler aras›nda bir ayr›m›n oluﬂturuldu¤unu görmekteyiz. Bu ayr›m sosyal devlet süreci
ve çal›ﬂanlar iliﬂkisinin baﬂlang›c› olarak kabul edilebilir. Bu yasa paternalizmden laissez-faire'in rekabetçi anlay›ﬂ›na geçiﬂi de göstermektedir. Rekabetçi
sistemin yol açt›¤› toplumsal y›k›m›n izlerini 19. yy'›n ikinci yar›s› boyunca görmek mümkündür. Bu yüzy›l›n son çeyre¤inde kolektivizmin yükseliﬂi sosyal devletin
geliﬂimini haber verirken, sosyal devlet uygulamas›n›n bugünkü anlam›na kavuﬂtu¤u Beveridge Plan› 1942 y›l›nda hayata geçti ve yoksul yasalar› sahneden
çekildi. Modern sosyal devlet çal›ﬂan ve onun sosyal çevresi üzerinden belirlenir oldu (Güngör ve Özu¤urlu, 2001: s.434). Burada yoksulun emekçiyle olan
ayr›ﬂmas› art›k çok belirgindir. Oysa neoliberal dönemde, çal›ﬂan yoksullu¤u tart›ﬂmalar›nda görülece¤i üzere, yoksul kimli¤i yeniden toplumsal alanda
belirginleﬂmekte ve bu süreçte emekçi ile yoksulun ortak kimlikte yoksullaﬂmaya ba¤l› olarak buluﬂtu¤u görülebilmektedir (Hardt ve Negri, 2011: s.68).
4

D›ﬂar›da b›rak›lanlar olarak niteledi¤imiz kesim, özellikle son dönem yoksullaﬂma süreçlerine iliﬂkin yap›lan de¤erlendirmelerde, yoksulluk kadar önemli
olan sosyal d›ﬂlanma iliﬂkileridir. Bu iliﬂkiler, toplumsal yaﬂam›n kültürel, sosyal veya politik örüntüsü d›ﬂ›na düﬂen, düﬂürülen bireylere yönelik bir
tan›mlamay› bar›nd›rmakta ve yoksullukla mücadele gibi sosyal d›ﬂlanman›n sosyal içerilmeye dönüﬂmesi çal›ﬂmalar›yla da kendisini belirgin bir alan haline
getirmektedir. Özellikle Avrupa'da sosyal d›ﬂlamayla mücadele giderek tüm toplumsal kimliklere de¤en, bütünlüklü bir toplumsal yaﬂam› amaçlayan bir
yerden kurgulanmaktad›r (Sapancal›, 2005: s.52). Boﬂanm›ﬂ kad›nlardan, yaﬂl›lara, engellilerden, emeklilere kadar tüm kategoriler kendi dezavantajl›l›klar›
ölçüsünde sosyal d›ﬂlanmayla mücadele formu içinde yer alabilmektedirler. Yeni sosyal politika giderek daha fazla bu alandan örülüyor diyebiliriz.
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Bu döneme görsel olarak bakt›¤›m›zda, Dünya nüfusunun büyük ço¤unlu¤unun h›zla yoksullaﬂt›¤›n›, Dünya gelirinin daha da adaletsiz
da¤›ld›¤›n›, iﬂsizli¤in h›zla art›¤›n› görmekteyiz. Türkiye aç›s›ndan da durum ayn› paralellikte geliﬂim göstermektedir. Gelir da¤›l›m›
h›zla bozulmakta, iﬂsizlik artmakta, göç rakamlar› yükselmekte, yeni kent yoksullu¤u dönemin en belirgin öznesi olmaktad›r. Sokak
çocuklar›, sokakta çal›ﬂan çocuklar, ucuz ve kaçak emek, kay›td›ﬂ›l›k, esnek çal›ﬂma, taﬂeronlaﬂt›rma, özelleﬂtirme gibi birçok konu
incelendi¤inde yoksullu¤un tahribat› daha aç›k gözlenebilmektedir. Bunlar›n yan›nda sadece merkezi bütçenin içine bakt›¤›m›zda
bile, dolayl› vergilerin pay›n›n h›zla yükselmesi, faiz ödemelerinin giderek a¤›rl›k kazanmas›, sosyal nitelikteki harcamalar›n azalmas›
toplumsal gereksinimlerin karﬂ›lanamamas›n›n yan› s›ra var olan sosyal geliﬂimin de geriledi¤ini göstermektedir. Sosyalleﬂme
dinami¤i düﬂük olan Türkiye gibi ülkelerde e¤itim, sa¤l›k, sosyal güvenlik alanlar›nda gözlenen bu geliﬂmeler do¤al olarak yoksullu¤u
ve yoksunlu¤u art›rmaktad›r.
2. Yoksullu¤u Ölçmek
Yoksulluk, çok boyutlu bir niteli¤e sahiptir ve bu nedenle farkl› ﬂekillerde tan›mlanabilir ve ölçülebilir. Yayg›n olan ölçütlerin baﬂ›nda
bireysel yoksullu¤un gelir kategorilerine göre ölçümü ve toplumsal foto¤raf›n bu aritmeti¤e ba¤l› olarak oluﬂturulmas› gelmektedir.
Di¤er geliﬂmiﬂ ölçütler, gelir kategorisi d›ﬂ›nda sosyal ve politik nitelikteki ölçütlerin hesaba kat›lmas› ile geliﬂtirilmiﬂtir. Bir di¤er
ölçüt de kamusal yoksulluk tabanl› geliﬂtirilmeye çal›ﬂ›lan ölçüttür.
Klasik bir yaklaﬂ›mla “yoksulluk, özel tüketimdeki yetersizliklere odaklanarak belirli bir düzeyin alt›nda kiﬂi baﬂ›na özel tüketimin
söz konusu oldu¤u durum olarak (tüketim yaklaﬂ›m›) tan›mlanabilece¤i gibi kiﬂilerin ve hane halk›n›n kendileri için uygun görecekleri
bir tatmin düzeyini sa¤lamaya yetecek bir gelire sahip olmamalar› ﬂeklinde (sübjektif yoksulluk) ya da asgari yaﬂam standard›n›n
gerektirdi¤i temel gereksinimlerin karﬂ›lanabilmesi için yeterli miktarda gelirin elde edilememesi durumu olarak da (gelir yoksullu¤u)
tan›mlanabilir” (Aktan ve Vural, 2002: s.3-5). Dünya Bankas› (World Bank, 1990), yoksullu¤u 'yoksulluk asgari yaﬂam standard›na
eriﬂememe durumu'dur ﬂeklinde tan›mlamakta. Baﬂka bir ifadeyle, yoksulluk, maddi nitelikteki mahrumiyetler nedeniyle kaynaklara
ve üretim faktörlerine eriﬂememe ve asgari bir yaﬂam düzeyini sürdürecek gelirden yoksun olma halidir. Son zamanlarda yoksullu¤un
tan›mlanmas›nda gelir/tüketim yaklaﬂ›m›n›n yetersiz kald›¤› yayg›n bir ﬂekilde dile getirilmeye baﬂlanm›ﬂt›r. Bu çerçevede asgari
bir yaﬂam düzeyini sa¤lamaya yönelik gelir/tüketim seviyesine sahip olman›n yan› s›ra yoksullu¤un belirlenmesinde kaynaklara,
kamusal mal ve hizmetlere eriﬂim ile di¤er kiﬂisel geliﬂim kategorileri de de¤iﬂken olarak hesaplamalarda yerini almaktad›r. Bunlar›n
yan› s›ra asgari g›da gereksinimi ile konut, sa¤l›k ve e¤itim ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak için yeterli araç ve olanaklar›n olmamas› sonucu
ortaya ç›kan yoksunluk durumu, istihdam olanaklar›n›n olmamas›, ayr›mc›l›¤›n mevcut olmas›, siyasal kat›l›m›n engellenmesi gibi
faktörlerin de yoksullu¤u art›r›c› etkisi çeﬂitli çal›ﬂmalarla ortaya konmaktad›r.6
S›kl›kla kullan›lan yoksulluk tan›mlamas› kategorilerinin baﬂ›nda mutlak ve göreli yoksulluk kavramlar› gelmektedir. Mutlak yoksulluk,
hane halk› ya da fertlerin biyolojik olarak kendilerini üretebilmeleri için ihtiyaç duyduklar› asgari gelir ve harcama düzeyidir. Tan›m›n
yaﬂam› sürdürebilmek için gerekli olan asgari besin bileﬂenlerini veya kaloriyi esas almas› ona mutlakl›k niteli¤i kazand›rmaktad›r.
Özellikle, uluslararas› karﬂ›laﬂt›rmalar›n yap›lmas› amac›yla kullan›lan bir tan›md›r ve bu amaç do¤rultusunda ülkelerin içinde
bulunduklar› farkl› koﬂullar› ve gelir da¤›l›m›ndaki farkl›l›klar› dikkate almaks›z›n her ülkeye uygulanabilecek bir küresel yoksulluk
s›n›r› belirlenmeye çal›ﬂ›lmaktad›r. Bu s›n›r temel tüketim gereksinimlerini karﬂ›layaca¤› varsay›lan mal demetinin maliyetine denk
gelen bir yoksulluk düzeyini belirlemeye yöneliktir. Baﬂka bir ifadeyle, seçilen tan›ma ba¤l› olarak, yoksulluk s›n›r› daha alt düzeyde
yaﬂam› sürdürmenin mümkün olmad›¤› bir asgari tüketim seviyesi belirler. Elde edilen bu yoksulluk s›n›r› ile hesaplanan gerçek hane
halk› ya da fert geliri karﬂ›laﬂt›r›lmaktad›r. Yoksulluk s›n›r› alt›nda gelire sahip olan kiﬂi veya hane halk› yoksul ve aﬂ›r› yoksul olarak
s›n›fland›r›lmaktad›r. Göreli yoksulluk kavram› ise insan›n bir toplumsal kimlik olmas›yla ilintili olarak ﬂekillenmiﬂtir. Göreli yoksulluk
kavram›na göre yoksulluk sadece kaynaklara eriﬂememe ve yaﬂam› sürdürme meselesi de¤il, kiﬂinin içinde yaﬂad›¤› toplum taraf›ndan
kabul edilen asgari bir yaﬂam düzeyine sahip olup olmad›¤› ile alakal› bir konudur. Bu nedenle göreli yoksulluk kavram› farkl› gruplar›n
sahip oldu¤u mutlak gelir düzeyi yerine gelir ve refah›n da¤›l›m›ndaki farkl›l›klara odaklanmaktad›r. Baﬂka bir ifade ile göreli yoksulluk
kavram›, yoksul hane halk› veya birey ile o toplumda yaﬂayan ve mevcut koﬂullara göre ortalama bir gelire sahip olan hane halk›
veya birey aras›ndaki gelir kaynaklar›na sahip olma kabiliyeti aras›ndaki fark› ifade eder.

5

Yoksulluk ölçütlerine bakt›¤›m›zda, yoksulluk oran›, yoksulluk aç›¤› endeksi, Sen endeksi, Fostter-Greer-Thorbecke ölçütü, türünden tüm hesaplama
yöntemlerinde ortaklaﬂa kullan›m alan›na yönelik yoksullukla ilintili de¤iﬂkenlerin kullan›lmad›¤›n›, yeniden da¤›l›m sürecinde bireysel gelir kategorilerinden
hareket edildi¤i görülmektedir (Yurdakul, 2010: s.277).

6

Sen'in çal›ﬂmalar› bu alandaki ölçüt belirlenimi üzerinde önemli etkiler yaratm›ﬂt›r. Bugün yoksullukla mücadele programlar› özellikle bu çal›ﬂmalar›n
etkisinde geliﬂmektedir. Sen Yoksulluk Endeksi popüler ölçüt oluﬂtururken, ölçütün dayand›¤› en temel alan bireyin kaynaklara ulaﬂabilirli¤i, kat›l›mdan
mahrum edilmemesi gibi sosyal ve politik alanlar›n ön plana taﬂ›nmas›, buna karﬂ›l›k sosyal devlet uygulamalar›yla birlikte an›lan gelir iyileﬂtirici kamu
politikalar›n›n yoksullukla mücadele için öneminin göz ard› edilmesidir. (Bu konuda bkz: Sen, 1999).
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Mutlak ve göreli yoksulluk ölçütlerinin yan› s›ra, Birleﬂmiﬂ Milletler Kalk›nma Program› (UNDP) taraf›ndan yay›nlanan ‹nsani Geliﬂme
Raporu'nda geliﬂtirilen 'insani yoksulluk' kavram› insani geliﬂme ve insanca yaﬂam için parasal olanaklar›n yan› s›ra temel
gereksinimlerin karﬂ›lanabilmesi için iktisadi, sosyal ve kültürel bazl› olanaklara sahip olman›n da gerekli oldu¤u fikrine dayan›r.
Bu nedenle asgari gereksinimlerden daha fazla maddi refah›n söz konusu olmas› gerekti¤ini ve yoksullu¤un çok boyutlu bir kavram
oldu¤unu dikkate al›r. Ayn› raporda insani yoksullu¤u ölçmek için ‹nsani Yoksulluk Endeksi ((‹YE) The Human Poverty Index-HPI)
geliﬂtirilmiﬂtir. ‹nsani yoksulluk endeksi yaﬂam süresinin k›sal›¤›, temel e¤itim hizmetlerinden mahrumiyet ve kamusal ve özel
kaynaklara eriﬂememe gibi insani geliﬂim aç›s›ndan ortaya ç›kan mahrumiyetleri, yoksullu¤un boyutlar›n› ve insani geliﬂim d›ﬂ›nda
kalm›ﬂ insanlar›n oran›n› ölçmektedir.7
Kamusal yoksulluk endeksi ise (kye)8 bir deneme çal›ﬂmad›r. Varsay›msal olarak dayand›¤› gerekçeler yaﬂanan gerçeklikle tutarl›
olmakla birlikte, gerçekli¤in hesaplara yans›mas› aç›s›ndan ne derece baﬂar›l› bir çal›ﬂma oldu¤u tart›ﬂmaya aç›kt›r. Temel varsay›m
yoksulluk endekslemesinde kamusal alan›n katk›s›n›n olup olmad›¤› tart›ﬂmas›na dayanmaktad›r. Toplumsal alan›n gereksinimlerinin
karﬂ›lan›p karﬂ›lanmamas›na, toplumsal alandan aktar›lan kaynaklar›n topluma geri dönüﬂ oran›na ba¤l› olarak, toplumun kamusal
mal ve hizmetlerden ne derece faydaland›¤›, bu mal ve hizmetlerin zaman içindeki geliﬂimi, niteli¤i gibi birçok ölçütün yan› s›ra,
toplumsal haklar›n sa¤lanmas›nda birincil öneme sahip olan kamusal mal ve hizmet üretimi sadece yoksullukla ilintili de¤il, ayn›
zamanda yoksullu¤un kal›c›laﬂmas›nda önemli bir faktör olan yoksunlukla da ba¤›nt›l›d›r. Endeks 4 alt de¤iﬂkenin incelenmesi ve
bunlar›n bileﬂke etkilerine ba¤l› olarak hesaplanm›ﬂt›.9 Endeks hesab›nda birçok de¤iﬂkenin ihmal edildi¤i gerçe¤inin yan› s›ra, ölçek
de¤erinin mu¤lak olmas› da dikkat edilecek bir noktad›r. Burada bir endeks çal›ﬂmas› yap›lmamakla birlikte, yoksulluk ölçümüne
farkl› bir yaklaﬂ›m›n temellendi¤i çal›ﬂma olmas›ndan dolay› endeksin aritmeti¤i d›ﬂ›nda konuyla olan ba¤› burada ele al›nmaktad›r.
Kamusal yoksulluk fikrinin dayand›¤› temel referans yurttaﬂlar›n bütçe haklar› konusudur. Yurttaﬂlar›n toplum içinde yoksul kimli¤iyle
olan mesafesi ve yoksullaﬂmas› üzerinde en önemli etkilerden birini bütçe kaynaklar›n›n kullan›m› belirlemektedir. Bu kaynaklar›n
kullan›m›ndaki politik tercihler yurttaﬂlar›n toplum içindeki konumu do¤rudan etkilemektedir. Bu sav yukar›da say›lan yoksulluk
ölçütlerine eklemlenecek yeni bir ölçütle gerçe¤e daha yak›n bir yoksulluk ölçümünü, daha geniﬂ çerçevede eﬂitsizlikleri görmeyi
ve bunlarla ilgili yürütülen kamu politikalar›n›n belirleniminde sa¤l›kl› tercihler yapabilmeyi amaçlamaktad›r.
3. Türkiye'de Yoksulluk
Türkiye'deki de¤iﬂim de, küreselleﬂme, devletin yeni rolü, özelleﬂtirme, kamu harcamalar›n›n ve vergi yap›s›n›n dönüﬂümü gibi konular
çerçevesinde düﬂünüldü¤ünde, dünya sisteminden farkl› de¤ildir. Türkiye ekonomisindeki de¤iﬂim gecikmeli olsa da, özellikle 1980'lerin
ortas›ndan itibaren kendini tüm aç›kl›¤›yla hissettirmeye baﬂlam›ﬂ ve sosyal devletin unsurlar› toplumun h›zla d›ﬂ›na taﬂ›nm›ﬂ, piyasa
ekonomisi kavram› giderek yayg›nlaﬂarak piyasa d›ﬂ› alanlarda da ölçüt oluﬂturmaya baﬂlam›ﬂt›r. Kamu harcamalar›nda yaﬂanan dönüﬂüm,
baﬂta reel olarak toplumsal masraflar›n, toplumsal tüketim harcamalar›n›n k›s›lmas›, mali sermaye birikimini destekler nitelikteki
harcamalar›n geniﬂlemesi ﬂeklinde ortaya ç›km›ﬂt›r. Di¤er taraftan kamu gelirlerinin yeterince artmamas› sonucu ortaya ç›kan finansal
aç›k iç borçlanma yoluyla kapat›l›rken, yüksek reel faiz uygulamas› ile ulusal ölçekte sermaye birikimine finansal sistem arac›l›¤›yla
destek verilmiﬂ, uluslararas› ölçekte de s›cak para giriﬂi teﬂvik edilerek cari iﬂlemler aç›¤›ndan do¤abilecek s›k›nt›lar giderilmeye
çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Sermaye birikiminin bu denli teﬂvik edilmesine karﬂ›l›k üretim art›ﬂ›n›n ve buna ba¤l› olarak karl›l›¤›n yeterince artamamas›,
karlar›n faaliyet d›ﬂ› alandan elde edilmeye çal›ﬂ›lmas›, iç pazar›n yeterli derecede geliﬂememesi, kamu kesiminin mali krizinin artarak
devam etmesi yoksullaﬂman›n derinleﬂme nedenleri olarak say›lmaktad›r. Özellikle 2000'lerin ortalar›na kadar görülen bu etki yukar›da
dile getirilen kamusal yoksulluk yaklaﬂ›m›n›n sav›yla tutarl›d›r. Sermayenin küreselleﬂmesi ve buna ba¤l› olarak sosyal devletin zay›flamas›,
toplumun yoksullaﬂmas› ve beraberinde bireysel anlamda yoksullaﬂman›n h›zlanmas› toplumsal dönüﬂümün göstergeleri olarak yaﬂam›n
her alan›nda hissedilmektedir. Mali sermaye birikim rejimi alt›nda devletin sermeye birikimini do¤rudan destekledi¤i bu süreçte devletin
küçülmesi topluma yönelik olan sosyal nitelikteki harcamalar›n k›s›lmas› ve toplumsal adalet niteli¤iyle de savunula gelen vergi yap›s›n›n
adaletsiz bir yap›ya bürünmesine de yol açm›ﬂt›r (Yakar Önal ve Temelli, 2011).

7 ‹nsani yoksulluk endeksi UNDP taraf›ndan üretilen, her ülke için oluﬂturulmuﬂ ve iki y›lda bir yay›nlanan bir rapordur. Bu rapor ülkeler aras›nda bir s›ralama
yapmakta ve ülkelerin insani geliﬂimi üzerinden yoksulluk ve sosyal d›ﬂlanma konular›n› HDI hesaplamalar›yla belirlemektedir. Endeks de¤eri 0 ile 1 aras›nda
yer almakta, 1 en iyi durumu nitelemektedir. Türkiye'nin 2000 y›l›nda 0,629 olan endeks de¤eri 2010 y›l›nda 0,696'a yükselmiﬂtir. Türkiye bu endeks de¤eri
ile 83. s›radad›r. Endeksin alt de¤iﬂkenleri sa¤l›k, e¤itim, cinsiyet, sürdürülebilir kalk›nma, toplumsal cinsiyet, toplumsal eﬂitsizlikler, yoksulluk gibi kategoriler
bulunmakta ve bu kategorilerin kendi alt endeks de¤erlerinden hareketle ortalama bir de¤ere ulaﬂ›lmaktad›r. Türkiye'nin son dönem k›smi iyileﬂmesine katk›
yapan kategori sa¤l›k alan› olmuﬂtur (UNDP, 2010 HDR). UNDP 2011 raporunda ise, Türkiye'nin endeks de¤eri 0,699 yükselmiﬂtir. Bu yükselmede GSYH daki
art›ﬂ etkili olmuﬂtur. Raporun alt de¤iﬂkenlerine bakt›¤›m›zda, eﬂitsizlikler konusunda bir geliﬂimin gözlenemedi¤ini, Türkiye'nin 169 ülke aras›nda 83. olmas›na
karﬂ›l›k, ekonomik geliﬂim olarak ayn› ligde yer ald›¤› OECD ülkelerine göre oldukça kötü bir görünüm sergiledi¤ini söyleyebiliriz (UNDP, 2011 HDR).
8

Kamusal yoksulluk endeksi bütçe de¤iﬂkenleri üzerinden hareket eden bir endeksleme çal›ﬂmas›d›r. Çal›ﬂma yoksullukla ilintilendirdi¤i bütçe de¤iﬂkenlerinin
yoksullukla mücadeleye olan katk›s›n› ölçmeyi amaçlamaktad›r. Yoksulluk sorunsal›n›n salt bireyin kendi özneli¤inde ele alan yaklaﬂ›mlar yerine, kamusal
haklar ve bunlar›n yeniden da¤›l›m›nda en önemli etken olan bütçe hakk› ve bütçe kaynaklar› meselesini yoksullukla do¤rudan irtibatland›ran bir anlay›ﬂa
yönelik bir çabad›r (Temelli, 2003; 2004; 2011)

9

Bu de¤iﬂkenler; bütçe gelirleri ve birincil bütçe harcamalar›, sosyal harcamalar, faiz ödemeleri-bütçe aç›¤› maliyeti ile dolayl›-dolays›z vergi paylar›ndan
oluﬂmaktad›r.
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Bugün karﬂ›laﬂt›¤›m›z tablo bir dönüﬂümün toplumsal maliyetini yans›tmakta. Dönüﬂüm sistemin zorunlu geliﬂim dinamiklerine göre
belirginleﬂirken, toplumsal maliyet kamusal alan›n negatif anlamda dönüﬂümüyle yaﬂama damgas›n› vurmaktad›r. Yoksullu¤un
giderek daha fazla hissedilmesinde toplumsal kaynaklar›n bütçe eliyle kamusal alan yerine finansal sistem arac›l›¤›yla sermaye
kesimine aktar›lmas›n›n pay› büyüktür. Yeterli sosyal örgüden yoksun olan Türkiye toplumu refah devleti uygulamalar› çerçevesinde
bir k›s›m kazanm›ﬂ oldu¤u sosyal haklar› da h›zla yitirirken, yoksullu¤un yaratt›¤› tahribat daha ﬂiddetli hissedilmektedir (Bu¤ra,
2001). Bat›'da gerçek anlamda ulaﬂ›lm›ﬂ bir refah toplumundan, sosyal devletten geriye ad›m at›l›rken, Türkiye henüz ulaﬂamad›¤›
sosyal devlet hedefinden geriye dönmekte, var olan toplumsal eﬂitsizlikler, geliﬂmemiﬂ sosyal haklar ve katlan›labilir bir yoksulluk
çizgisinden h›zla geriye do¤ru sürüklenmektedir.10 Bu genel çerçeve içinden bakt›¤›m›zda, dönüﬂüm sürecinin birçok faktörü aras›nda,
özellikle gelir bölüﬂümü aç›s›ndan belirleyici role sahip olan ve kullan›labilir gelirin belirleniminde önemli bir role sahip olan verilerin
sermayenin bu yolculu¤una nas›l eﬂlik etti¤i büyük önem taﬂ›maktad›r.
Neoliberal dönemin toplumsal aç›dan yak›c› etkileri 1994 ve 2001 krizlerinde ola¤anüstü boyutlara ulaﬂ›rken, dönemin genel görünümü
yoksullaﬂma olarak tan›mlanabilir. Bu konuda 1980 öncesi bütçe kompozisyonlar› ile neoliberal dönemin kompozisyonlar›n›n
karﬂ›laﬂt›r›lmas› ve bu karﬂ›laﬂt›rmaya ba¤l› olarak ortaya ç›kan yoksullaﬂma etkisi önemli bir gösterge olarak karﬂ›m›zda durmaktad›r.
2001 krizi sonras› yaﬂanan geliﬂmeler ise bu yak›c› etkiyi azaltm›ﬂ ama burada da yoksullukla mücadele program› “yoksullu¤u
yönetilmesi” çerçevesine s›k›ﬂt›r›lm›ﬂt›r. Neoliberal dönemin olumsuz etkilerine karﬂ› neoliberal olmayan bir ekonomi politikas›
sürdürmek yerine, neoliberal politikalardan kaynaklanan olumsuz etkiler soysal a¤lar içinde çözüme kavuﬂturulmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Bu yeni sosyal politika yoksullu¤un derinleﬂmesini durdurmuﬂ, ama yoksullukla mücadele aç›s›ndan sosyal politikalar›n üretilebilirli¤ini
de engellemiﬂtir. Yoksullu¤un kal›c›laﬂmas› olarak nitelenen bu geliﬂme, yoksullar aras›nda bir bölüﬂüm iliﬂkisinin düzenlenmesini
bize göstermektedir diyebiliriz.
Türkiye, Latin Amerika ülkeleri ile birlikte ikinci en yüksek Gini de¤erlerine sahip ülkeler grubunda yer al›yor. Bu tespite paralel bir
biçimde, Dünya Bankas›'n›n raporlar›nda Türkiye “yüksek derecede eﬂitsiz orta gelirli bir ülke” olarak tan›mlan›yor (World Bank,
2005). Türkiye'nin Gini katsay›s› 0,40 ile 0,45 aras›nda de¤iﬂim göstermekte ve uzun y›llar bu de¤erlerde bir iyileﬂme söz konusu
olamamaktad›r. Aﬂa¤›daki tablodan da görülece¤i üzere, Gini katsay›s› 2005 çal›ﬂmas› d›ﬂ›nda 0,40'›n alt›na hiç düﬂmemiﬂtir. Türkiye
‹statistik Kurumu (TÜ‹K) Türkiye verileri bize ayn› zamanda %20'lik dilimler aras›nda belirgin bir farkl›laﬂman›n yaﬂanmad›¤›n› da
göstermektedir.
Ülkeleri gelir da¤›l›m› eﬂitsizli¤i temelinde k›yaslaman›n bir di¤er yolu da, en yüksek gelir grubunun gelirinin, en düﬂük gelir grubuna
oran› temelinde ülkeleraras› karﬂ›laﬂt›rma yapmakt›r. Gelir gruplar› temelinde oluﬂturulan bu gösterge, gelir da¤›l›m› eﬂitsizli¤inin
Gini de¤erleri karﬂ›laﬂt›rmalar›nda görülemeyen bir boyutunu göstermekte. 2009 y›l›nda Türkiye'de en zengin yüzde 20'lik nüfusun
geliri, en yoksul yüzde 20'lik nüfusun gelirinin yaklaﬂ›k 8 kat› olarak tespit ediliyor. Benzer bir yaklaﬂ›mla en yüksek ve en düﬂük
yüzde 10'luk gelir gruplar›n›n gelirlerinin oran› temelinde yap›lan karﬂ›laﬂt›rmada, Birleﬂmiﬂ Milletler Kalk›nma Program› 2009 ‹nsani
Geliﬂme Raporu Türkiye'de en yüksek yüzde 10'luk gelir grubunun en düﬂük yüzde 10'a oran›n› 17,4 olarak belirtiyor.
Tablo 1: Türkiye'de Kiﬂisel Gelir Da¤›l›m›

Kaynak: tuik.gov.tr

10 Birleﬂmiﬂ Milletlerin yay›nlad›¤› ‹nsani Geliﬂme Raporuna göre Türkiye ülkeler s›ralamas›nda 83. s›rada yer almaktad›r (Bkz. Human Development Report,
2010, UNDP). ‹nsani geliﬂme kategorilerinde Avrupa Birli¤i ülkeleriyle Türkiye aras›ndaki fark oldukça fazlad›r. Son yirmi y›lda baz› geliﬂmeler görülmekle
birlikte, yoksulluk ölçütlerinde 20 y›ll›k geliﬂimin izleri görülmemektedir. Özellikle gelir da¤›l›m› araﬂt›rmalar› en yoksul %20'lik kesimin pay›n›n artmad›¤›n›
ortaya koymaktad›r. Küreselleﬂme süreci böyle bir tabloyla birleﬂince toplumsal maliyetin boyutlar› en düﬂük %20'lik kesim içinde yer alan yoksullar için
insani aç›dan katlan›lmas› güç bir görüntü sergilemektedir. Bu kesim toplumsal tabakan›n en alt kesimini oluﬂturmakla birlikte, en alttaki %5 çok daha vahim
bir tablo sergilemektedir.
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TÜ‹K, ayn› zamanda uluslararas› kriterler olan kiﬂi baﬂ› günlük bir dolar, 2,15 dolar ve 4,3 dolar gibi eﬂikler üzerinden, hem de kendisinin
belirledi¤i g›da yoksullu¤u s›n›r› ve göreli yoksulluk s›n›r›n› kullanarak hesaplamalar yapmakta. Tablo 2'den g›da ve g›da d›ﬂ› yoksulluk
oran›n nas›l geliﬂti¤ini izleyebiliriz. Bu oran kentlerde yaklaﬂ›k yüzde 9,5 iken, ayn› oran›n k›rsal yerlerde yaklaﬂ›k yüzde 34,5. Benzer
bir biçimde, açl›k s›n›r› alt›nda yaﬂayan kentsel nüfus yüzde 0,25 iken, k›rsal nüfusun yüzde 1'inden fazlas›n›n açl›k s›n›r›n›n alt›nda
yaﬂad›¤› görülmekte. Bölgesel gelir eﬂitsizli¤inden, tar›mda uygulanan liberalleﬂme politikalar›ndan ve k›rsala yönelik sosyal korunma
mekanizmalar›n›n bulunmamas›ndan kaynaklanan bu tablo, k›rsal gelir yoksullu¤una karﬂ› kapsaml› önlemler al›nmas›na ihtiyaç
duyuldu¤unu ortaya koyuyor. Türkiye'de kiﬂi baﬂ› günde 1 dolar›n alt›nda yaﬂayan say›s›n›n 2009 y›l›na gelindi¤inde neredeyse s›f›r.
Kiﬂi baﬂ› günlük 2,15 dolar seviyesinin alt›nda yaﬂayan nüfusun oran›na bak›ld›¤›nda ise, bu oran›n y›llar içerisinde düzenli olarak düﬂüﬂ
gösterdi¤i ve 2009 y›l›nda ortalama yüzde 0,5 düzeyine geriledi¤i görülüyor. Bu göstergeler üzerinden düﬂünürken, akademik yaz›nda
günde 1 dolar, 2,15 dolar ve 4,3 dolar gibi gelir temelli ya da günlük al›nacak kalori baz›nda oluﬂturulan Dünya Bankas› taraf›ndan
kullan›lan küresel yoksulluk ölçütlerinin Türkiye gibi geliﬂmekte olan ülkeler için uygulanabilir yoksulluk ölçütleri olmad›¤›na dair ciddi
eleﬂtiriler oldu¤u unutulmamal›.11 Tablo 2'ye yeniden bakarsak; g›da ve g›da d›ﬂ› yoksulluk oranlar›nda 2002'ye göre bir iyileﬂme yaﬂand›¤›
izlenebilir. Bu iyileﬂmeye karﬂ›l›k Tablo 1'de bir de¤iﬂimin yaﬂanmamas› bizi 'yoksullu¤un yöneltmesi' kavram›yla buluﬂturmaktad›r.
S›n›flar aras› geçiﬂlerin yaﬂanmad›¤›, en alt s›n›f içinde hay›rsever iliﬂkilere12 ba¤l› geliﬂtirilen politikalarla bir düzenlemenin hayata
geçti¤ini söyleyebiliriz. Yoksullukla mücadelede kal›c› bir iyileﬂmenin baﬂar›lamad›¤›, buna karﬂ›l›k en alt kesimlerin kendi üst s›n›rlar›nda
bir yaﬂam standard›na kavuﬂturulabildi¤ini, bunun da yard›m nitelikli politikalarla sa¤land›¤›n› ileri sürülebilir.
Tablo 2: Türkiye'de Yoksulluk Oranlar›

Kaynak: tuik.gov.tr

Gelir yoksullu¤unun bir toplum içerisindeki bireyleri nas›l ve ne derece etkileyece¤i, o toplumdaki sosyal koruma a¤lar›n›n durumu
ile yak›ndan iliﬂkili. Örne¤in, gelir yoksulu bir birey temiz içme suyuna eriﬂimin ücretsiz oldu¤u bir toplumda, geliri olmasa dahi içme
suyuna eriﬂebilir. Fakat temiz içme suyuna eriﬂimin ücretli oldu¤u bir toplumda, gelir yoksulu bir bireyin temiz içme suyuna eriﬂmesinin
herhangi bir garantisi bulunmaz. Dolay›s›yla, kamusal korunma a¤lar›n›n yetersiz oldu¤u toplumlarda gelir yoksullu¤unun etkisi daha
ciddi bir biçimde hissedilir. Böylesi toplumlarda gelir yoksullu¤u, daha fazla eﬂitsizli¤i beraberinde getirir. Toplam gelir aç›s›ndan
dünyan›n üst gelir grubuna dâhil edilen Türkiye'nin, Temel Yapabilirlikler Endeksi'nde “kabul edilebilir” düzeyin bir alt grubu olan
“orta düzeyli” ülkeler aras›nda son s›ralarda yer almas› bahsetti¤imiz durumu örnekleyebilir.
Türkiye'de bölgeler aras› gelir paylaﬂ›m› incelenirken, il baz›nda veriler üzerinden 1975-2000 dönemini analiz eden Karaca'n›n
çal›ﬂmas› Türkiye'de do¤u ve bat› aks›nda gelir düzeyi aç›s›ndan ciddi bir eﬂitsizli¤in varl›¤›n› ve bu fark›n y›llar içinde artmaya devam
etti¤ini tespit ediyor (Karaca, 2004). Bu ba¤lamda, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakf›'n›n (TESEV) “Do¤u ve Güneydo¤u
Anadolu'da Sosyal ve Ekonomik Öncelikler” raporunda da bölge halk›n›n yaklaﬂ›k yüzde 60'›n›n yoksulluk s›n›r›n›n alt›nda yaﬂad›¤›
belirtiliyor ve formel istihdam olanaklar›n›n dar olmas› nedeniyle do¤rudan gelir transferi politikalar›na öncelik verilmesi gerekti¤inin
alt› çiziliyor (TESEV, 2006). Benzer ﬂekilde, TÜS‹AD raporunda da Güneydo¤u Anadolu bölgesinde yaﬂayan nüfusun yoksullukla
mücadelede öncelik taﬂ›mas› gerekti¤ine vurgu yap›lmakta (Bu¤ra vd, 2010).
4. Türkiye'de Bütçe Yoksulluk ‹liﬂkisi
Türkiye'de sosyal transferleri karﬂ›laﬂt›rmal› olarak incelendi¤inde, 2004 y›l›nda kamu sosyal harcamalar›n›n GSYH içindeki pay›n›n
yüzde 12,5 oldu¤unu, ayn› oran›n Yunanistan'da yüzde 26 ve Portekiz'de yüzde 24,9 düzeyinde oldu¤u görülmektedir. Bu oran Avrupa
Birli¤i ortalamas› için yüzde 26'd›r. Birçok raporda AB üye ülkeleri ile k›yasland›¤›nda Türkiye'nin kamu harcamalar›n›n düﬂük oldu¤u
ve bunun temelde e¤itim, sosyal güvenlik ve genel kamu hizmeti harcamalar›n›n düﬂüklü¤ünden kaynakland›¤› vurgulan›yor. Her
ne kadar özellikle 2003 ve 2006 y›llar› aras›nda, kamu sosyal harcamalar›nda bir art›ﬂ e¤ilimi olsa da, Türkiye hala sosyal harcamalar›n
boyutu aç›s›ndan AB ülkelerinin çok gerisinde (Bu¤ra vd., 2010).

11

Bu konuda ayr›nt›l› olarak bak›labilecek çal›ﬂma: Türkiye ‹statistik Kurumu, (2009). “2008 Yoksulluk Çal›ﬂmas› Sonuçlar›,” Haber Bülteni Say› 205, Aral›k,
Ankara.
12

Hay›rseverlik özellikle neoliberal dönemde üretilen yeni sosyal politikan›n önemli bir unsuru olarak karﬂ›m›za ç›kmakta. Yoksullu¤un yönetilmesinde
toplumsal dayan›ﬂman›n geliﬂtirilmesi ve devletin sosyal harcamalar›n›n bu dayan›ﬂmay› destekleyen ve orta s›n›f yerine madunlar› hedefleyen bir yerden
politika geliﬂtirmesine olanak sa¤layan bir strateji olarak süreç görülebilir (Bu¤ra, 2008). Son kabine düzenlemesiyle yap›land›r›lan Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanl›¤› bu geliﬂimin önemli bir göstergesi olarak görülmekte. Bakanl›¤›n (müdürlük dönemi) harcamalar›n› izledi¤imizde, sosyal transferlerin ve bu transferlerin
yöneldi¤i kesimlerin sosyal profili hay›rseverlik iliﬂkilerinin yayg›nlaﬂmas› yönelimli bir politikan› üretilmesi olarak ortaya ç›kmaktad›r.
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Kamu harcamalar›n›n bu düﬂük düzeyine karﬂ›l›k harcama yap›s›n›n bileﬂimi de en az bu düﬂüklük kadar etki yapan bir di¤er unsur
olarak karﬂ›m›za ç›kmakta. Grafik 1'e bakt›¤›m›zda, Merkezi Yönetim bütçesi içinde (2006'ya kadar Konsolide Bütçe) bütçe gelirlerinin
ne kadar›n›n birincil bütçe harcamalar›na ayr›ld›¤›n› izlemekteyiz. Türkiye çerçevesinde yapt›¤›m›z analizlerde, özellikle kamusal
yoksulluk tart›ﬂmalar›nda ve buna ba¤l› geliﬂtirilen kamusal yoksulluk endeksinde önemli bir de¤iﬂken olarak gördü¤ümüz bu iliﬂki,
kamu kaynaklar›n›n ne kadar›n›n toplumsal ihtiyaçlar temelinde kullan›ld›¤›n› göstermektedir. Türkiye'de 2008 sonras› kamu
kaynaklar›n›n giderek daha fazla toplumsal ihtiyaçlara ayr›ld›¤›n› görmek mümkün. 2003 - 2008 aras› izlenen faiz d›ﬂ› fazla stratejisine
ba¤l› mali disiplin politikas›, kamusal kaynaklarda tasarruf yaparak sürdürülen bir politikayd›. Bu politika do¤al olarak toplumsal
gereksinimlerin giderilmesinde politik tercihlere ba¤l› olarak bir yeniden da¤›l›m› da gerçekleﬂtirmiﬂtir. Kamusal yoksulluk sav›na
göre, bu tasarrufçu yaklaﬂ›m yoksullukla mücadele için olumsuz bir geliﬂmedir.
Grafik 1: Bütçe Gelirleri - Birincil Bütçe Harcamalar›

Kaynak: Tablo Ek 1'den yararlan›larak çizilmiﬂtir. bg: bütçe gelirleri, bh: bütçe harcamalar›, bbh: birincil bütçe harcamalar›

Bu geliﬂim, yoksullu¤un kal›c› bir mücadele program› önünde bir engel oluﬂtururken, yoksullu¤un giderilmesi yönelik kaynaklar›n
yönetilmesini de farkl›laﬂt›rmaktad›r. 2008 sonras› görülen iyileﬂmenin de kal›c› olup olamayaca¤› önümüzdeki dönem izlenebilecektir.
2008 finansal krizine yönelik geliﬂtirilen bir iç pazar canland›rma politikas›n›n yans›mas› m›, yoksa yeni bir ekonomi politikas›n›n
bu alana yans›mas› m› sorular›n›n yan›t›n› vermek için henüz erken. Di¤er taraftan, iç mali yap›n›n olumlu geliﬂimi, iç aç›k sorununun
iktisadi sorun yaratmaktan uzak oluﬂu, kamusal kaynaklar›n kullan›m›nda giderek finansal kesim d›ﬂ›nda bir harcama politikas›n›n
geliﬂece¤i umutlar›n› art›rmaktad›r. Bu yoksullukla mücadele için de önemli bir geliﬂme olabilir. Buna karﬂ›l›k cari aç›¤›n ciddi
boyutlara ulaﬂmas› ekonomiyi k›r›lgan bir düzlemde tuttu¤u için, bunun bütçe üzerinde yarataca¤› etkilere ba¤l› olarak 2008 sonras›
yaﬂanan geliﬂmeler farkl› bir yöne de evrilebilir.
Bütçe yoksulluk iliﬂkisinde yine analitik olarak kulland›¤›m›z bir baﬂka de¤iﬂken faiz ödemeleri ile bütçe aç›¤› maliyetinin
karﬂ›laﬂt›r›lmas›d›r.13 Grafik 2'den de görülece¤i üzere 2003 sonras› yürütülen faiz d›ﬂ› fazla politikas› bu iki de¤iﬂken aras›ndaki
fark› h›zla azaltm›ﬂt›r. Bugün bütçeden faiz ödemelerine ayr›lan pay giderek azalmakta, bütçe içindeki faiz ödemelerinin pay› %25'in
alt›na gerilemektedir. 2008 sonras› daha fazla kayna¤›n birincil bütçe harcamalar› alan›na kaymas›yla buradaki iliﬂkinin birbirini
tamamlar nitelikte olmas›, genel bölüﬂüm iliﬂkileri üzerindeki etkisi aç›s›ndan da önemli bir geliﬂimi sergilemektedir. Finansal
sermaye alan›na yönelik transferlerden sosyal transfer alan›na yönelik kaynak kullan›m› yoksullukla mücadele aç›s›ndan büyük önem
taﬂ›maktad›r. Bu Tablo 2'deki geliﬂimin aç›klanmas› anlam›nda çok önemlidir. Yoksullukla mücadelede kamusal karar süreçlerini
etkisinin görülmesi ve kamusal yoksulluk tezinin anlaml› bir retori¤e dönüﬂmesi aç›s›ndan gösterge niteli¤i taﬂ›maktad›r. Yoksullu¤un
çözümü aç›s›ndan bir gösterge oluﬂturdu¤u gibi, ayn› retori¤i, yoksullu¤un üretilmesi aç›s›ndan da kurabiliriz. Yoksullu¤un derinleﬂti¤i,
boyutunun art›¤› dönemi izledi¤imizde, 1980 sonras›, giderek k›s›lan sosyal harcamalar, düﬂen kamu çal›ﬂanlar› gelirleri, gerileyen reel
ücretler gibi birçok de¤iﬂkende meydana gelen olumsuz geliﬂmeler bütçe politikalar›n›n bir sonucudur ve bu sonuca ba¤l› olarak yoksulluk
artm›ﬂt›r. Bugün yoksullukta meydana gelen nispi iyileﬂmenin korelâsyonunu bu iliﬂki üzerinden kurmam›z olanakl› (Temelli, 2004; 2011).

13 Bütçe aç›¤›n›n gerçek maliyetinin hesaplanmas› oldukça güç bir iliﬂki kümesine ba¤l›. Burada bir dönem önce bütçe aç›¤›n›n Hazinenin gösterge faizine
ba¤l› olarak hesaplanmas› söz konusudur. Bu yöntem tamamen yanl›ﬂ kabul edilemez, ama birçok eksikli¤i de bar›nd›rmaktad›r. Ortalama faizin belirlenimi,
borçlanma yap›s›, finansal piyasalarla olan etkileﬂim gibi birçok faktörün kat›lmas›yla birlikte bu hesaplaman›n daha sa¤l›kl› bir ölçüte ulaﬂaca¤› söylenebilir.
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Grafik 2: Faiz Ödemeleri - Bütçe Aç›¤› Maiyeti

Kaynak: Tablo Ek 1'den yararlan›larak çizilmiﬂtir. fö: faiz ödemeleri, açm: bütçe aç›¤› maliyeti, bh: bütçe harcamalar›

Kamusal yoksulluk sav›n› aç›klamaya çal›ﬂan üçüncü bir de¤iﬂken ise birincil bütçe harcamalar› içinden ayr›ﬂt›r›lan sosyal nitelikli
sosyal harcamalar ile di¤er birincil bütçe harcamalar›n›n karﬂ›laﬂt›r›lmas›na dayanmaktad›r. Birincil bütçe harcamalar›n›n kompozisyonu
yoksullukla mücadele için büyük önem taﬂ›maktad›r. Yoksulluk üzerinde bütçenin azalt›c› etkisinin harcamalar aç›s›ndan en etkin
görülebildi¤i alan sosyal nitelikteki harcamalard›r. Burada sosyal niteli¤in de ayr›nt›land›r›lmas› gerekmektedir. Klasik yaklaﬂ›mda,
sosyal devletin fonksiyonlar›n›n tan›mlanmas›nda öne plana ç›kan e¤itim, sa¤l›k ve sosyal güvenlik harcamalar› ilk s›ray› al›rken,
bugün sosyal nitelikteki harcamalar›n içine toplumsal ihtiyaçlar›n belirlenimine ba¤l› olarak birçok de¤iﬂken dahil edilmektedir.
Yoksulluk ölçümünde oldu¤u gibi, salt ekonomik faktörlere indirgenmeyen bir sosyal gereksinim kümesi burada da önem taﬂ›maktad›r.
Örne¤in, Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤› harcamalar›, Çevre Bakanl›¤›, Kültür Bakanl›¤› Harcamalar›, Spora yönelik harcamalar da bu
harcama kategorisinde yer almaktad›r.
Grafik 3: Di¤er Birincil Bütçe Harcamalar› - Sosyal Harcamalar

Kaynak: Tablo Ek 1'den yararlan›larak çizilmiﬂtir. sh: sosyal nitelikteki bütçe harcamalar›, bh: bütçe harcamalar›, dbbh: di¤er birincil bütçe harcamalar›

Grafik 3'ü izledi¤imizde, birincil bütçe harcamalar› içinde sosyal nitelikteki harcamalar›n 2000 y›l›na göre dramatik bir art›ﬂ sergiledi¤ini
söyleyebiliriz. Bu art›ﬂ yukar›da belirtilen faize ba¤›ml› bütçe kompozisyonunun etkisinin azalmas›yla birlikte, özellikle 2004 sonras›
h›zlanm›ﬂt›r. Oransal bazda gözlenen bu geliﬂmenin yoksullukla olan iliﬂkisindeki niteliksel geliﬂmeyi de yine Tablo 2 arac›l›¤›yla
izleme olana¤›m›z var. Tablo 1, Tablo 2 ve Grafik 3 aras›ndaki iliﬂkiyi yeniden ele ald›¤›m›zda, öncelikle yoksullukla mücadele de
nispi bir iyileﬂmenin bütçe yap›s›ndaki geliﬂime ba¤l› olarak ﬂekillendi¤ini, bunda bütçe kaynaklar›n›n kullan›m›ndaki tercihlerin
büyük önem taﬂ›d›¤› rahatl›kla söylenebilir. Bu politika neoliberal devlet uygulamalar›ndan bir kopuﬂun sonucu de¤il, bu politikalar›n
sosyal alanla olan iliﬂkisine ba¤l› olarak geliﬂtirildi¤i görülmektedir.
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Tablo 1'de iyileﬂme olmaks›z›n Tablo 2'de iyileﬂmenin görülmesi yeni sosyal politikan›n hangi araçlarla, hangi alanda yo¤unlaﬂt›¤›n›
da sergilemektedir. Kamu harcamalar› yap›s›n›n de¤iﬂimi yoksullu¤un yönetilmesini bar›nd›r›rken, sosyal devlet uygulamalar›n›
tasfiye edici niteliktedir. Bu geliﬂme, özellikle temel sosyal devlet uygulamalar›n›n görüldü¤ü alanlara bak›ld›¤›nda izlenebilir. E¤itim
ve sa¤l›k alan›nda giderek ticarileﬂme ve piyasa öykünmeci uygulamalar, sosyal güvenlik alan›nda gerçekleﬂtirilen yeni yasal
düzenlemeler gibi en belirgin dönüﬂüm alanlar› ile özelleﬂtirme, kamu istihdam ve yat›r›m politikalar› gibi alanlar›n da ele al›nmas›yla
bu yeni bütçe toplum iliﬂkisi daha belirginleﬂmektedir. Devletin düzenleyici alan› yeniden ﬂekillenirken, sosyal nitelikteki kamu
harcamalar› da sosyal devlet ba¤›ndan koparak yeni bir sosyal a¤/devlet aral›¤›nda kendisini tan›mlamaktad›r (Castells, 2005).
Yoksullu¤un yönetilmesi giderek yoksullaﬂan kitlelerle politik ba¤›n kurulmas› ve bu kitlelerin sosyal taleplerinin yönetilebilmesi
ve/veya düzenlenebilmesi aç›s›ndan büyük öneme sahiptir. Birikim rejimi ile sosyal üretim aras›ndaki ba¤›n bir baﬂka aç›klamas›
olarak da ele alabilece¤imiz bu geliﬂim, hiç kuﬂkusuz eme¤in ve sermayenin yeni döngüselli¤inde ﬂekil bulmaktad›r.
Bir di¤er kamusal yoksullu¤a dair de¤iﬂken vergilerdir. Kamusal yoksulluk sorununda vergi konusu kamu harcamalar›ndan çok daha
önemli bir özelli¤e sahiptir. Harcama yap›s› ve harcama toplum iliﬂkisinin tan›mlanabilirli¤e olan yatk›nl›¤›na karﬂ›l›k, vergiye ba¤l›
geliﬂen toplumsal iliﬂkiler çok daha karmaﬂ›k bir karaktere sahiptir.
Grafik 4: Dolayl› Vergiler - Dolays›z Vergiler

Kaynak: Tablo Ek 1'den yararlan›larak çizilmiﬂtir. dol: dolayl› vergi gelirleri, bh: bütçe harcamalar›, dls: dolays›z vergi gelirleri

Kamusal yoksulluk çözümlemesi aç›s›ndan kullan›lan dolayl›/dolays›z ayr›m›na ba¤l› vergi yap›s› iliﬂkisi Grafik 4'ten izlenebilir. Vergi
yap›s›ndaki geliﬂim dolayl› vergiler lehine seyretmiﬂtir. Dolays›z vergilerin giderek pay›n›n azald›¤› bir dönem olarak görülen 2000-2010
dönemi, vergilerin kamusal yoksulluk üzerindeki etkisi aç›s›ndan yukar›da belirtilen tüm iyileﬂtirici etkileri azaltm›ﬂ, hatta yoksullukla
mücadele de negatif bir etki ortaya koymuﬂtur. Vergi yap›s›ndaki bu dramatik dönüﬂüm vergi adaleti ve buna ba¤l› olarak sosyal adalet
aç›s›ndan oldukça s›k›nt›l› ve telafisi güç bir iliﬂki do¤urmuﬂtur. Adalet iliﬂkilerine duyars›z kabul edilen dolayl› vergilerin nispi pay›n›n
h›zla yükselmesi, harcama politikalar›na ba¤l› bir yoksullukla mücadele program›n›n yetersizli¤ini sergilemek aç›s›ndan da önemlidir.
Daha geniﬂ bir çerçeveden vergi yap›s›na bakarsak; Grafik 5'te, dolays›z vergiler 1960 sonras› yukar› e¤ilimli bir hareket sergiliyor
ve 1980'lerin baﬂ›nda doruk noktas›na ulaﬂ›yor. Bu tarihten sonra düﬂüﬂe geçen dolays›z vergilerin nispi pay› dolayl› vergilerle 1980
öncesi ve sonras›nda çapraz bir görünüm sergilemekte.14 Bu çapraz geliﬂme birikim rejiminin karakteriyle ve dönemsel özellikleriyle
uyumlu bir geliﬂimi göstermektedir. 1980 sonras› vergi reformlar›nda 'verginin tabana' yay›lmas›n›n arac› haline dönüﬂtürülen dolayl›
vergiler farkl› bir 'adalet' duygusunun arac› haline de gelmiﬂtir. Bu dönüﬂüm küresel vergi sisteminin savuna geldi¤i vergi yap›lanmas›yla
paralellik göstermektedir.
Grafik 5: Dolayl› Vergiler - Dolays›z Vergiler (1960 - 2008)

Kaynak: Yakar Önal, A. ve Temelli, S. (2011), “Sermaye Birikimi-Vergi Yap›s› ‹liﬂkisi Ba¤lam›nda Gelir Bölüﬂümü: 1960-2009 Türkiye Örne¤i”,
Amme ‹daresi Dergisi, Cilt 44, Say› 3. dol: dolayl› vergi gelirleri, dls: dolays›z vergi gelirleri

23

27. TÜRK‹YE MAL‹YE SEMPOZYUMU
KAMUSAL YOKSULLUK VE / VEYA BÜTÇE YOKSULLUK ‹L‹ﬁK‹S‹: TÜRK‹YE ÖRNE⁄‹NDE B‹R TARTIﬁMA…

Türkiye'de vergi yükü hala %25'lerin alt›ndad›r. Bu oran OECD ve AB 15 ülkelerinin çok gerisinde kalmaktad›r ve buna ba¤l› olarak
da düﬂük vergi yükünün niteliksel de¤iﬂiminin kamu finansman› ve vergi yükünün adil da¤›l›m› konusunda daha büyük sorunlara
neden oldu¤u ileri sürülebilir. Grafik 6'da görüldü¤ü gibi, vergi yükünün 1960-80 aral›¤›nda gösterdi¤i ivme de gelir vergileri taﬂ›y›c›
olurken, 1990 sonras› dolal› vergiler vergi yükünü yukar›ya çekebilmiﬂtir. Zay›f sermaye yap›s› söylemi çerçevesinde sürekli düﬂük
vergi yükleri üzerinden oluﬂturulan kamu bütçeleri kamu hizmet alan›n› daralt›rken, di¤er taraftan kamu finansman sorununun da
en önemli nedenini oluﬂturmuﬂtur. Vergi yükü kavram› 'yük' tan›mlamas› ile betimlenirken, burada verginin taﬂ›y›c›l›¤› önem
kazanmaktad›r. Dolayl› vergilerin nihai tüketiciler taraf›ndan taﬂ›naca¤› düﬂünüldü¤ünde, nihai tüketicilerin harcama, vergi, gelir
pay› ve yans›tabilme kabiliyetleri ölçüsünde ne derece bu yüke maruz kald›klar› aç›kça ortaya ç›kmaktad›r. Vergi reformu ve vergilerin
yeniden yap›land›rmas› çal›ﬂmalar›nda dolayl› vergilerin adaletsizli¤ine vurgu yap›lmas›na ra¤men, ortaya ç›kan görünüm bu anlam›yla
adaletsizli¤in derinleﬂti¤ini bize göstermektedir.
Vergi yap›s›ndaki en belirgin de¤iﬂim, artan oranl› gelir vergisiyle katma de¤er vergisinin yer de¤iﬂimidir. Bu de¤iﬂim tüm OECD
ülkelerinde gözlenen bir de¤iﬂimdir. Türkiye'de de¤iﬂimin ﬂiddeti daha fazla olmakla birlikte, küresel ölçekte sistemin de¤iﬂimine
koﬂut olarak tüm ülke ekonomilerinin vergisel bazda da uyumlaﬂt›r›ld›¤›n› söyleyebiliriz. Bu yeni yap›lanmaya gerekçe olarak ekonomik
geliﬂmenin gerekleri gösterilmiﬂtir. Ekonomik geliﬂme ve sermaye birikimi aras›ndaki ba¤›n kurulmas›nda vergi rekabeti söylemi
alt›nda ortaya ç›kan yap›sal dönüﬂüm, dolayl› vergileri daha etkin bir vergi olarak ön plana taﬂ›rken, bunun bir uzant›s› olarak
bölüﬂümün daha da bozuldu¤unu söyleyebiliriz. Kald› ki, Weller'in çal›ﬂmas›nda görüldü¤ü gibi, dolayl› vergilerin a¤›rl›kl› hale
gelmesiyle birlikte genel ekonomilerin performans›nda bir gerileme de ortaya ç›kmaktad›r (Weller, 2007).
Grafik 6: Vergi Yükü

Kaynak: Yakar Önal, A. ve Temelli, S. (2011), “Sermaye Birikimi-Vergi Yap›s› ‹liﬂkisi Ba¤lam›nda Gelir Bölüﬂümü: 1960-2009 Türkiye Örne¤i”,
Amme ‹daresi Dergisi, Cilt 44, Say› 3. dol: dolayl› vergi gelirleri, dls: dolays›z vergi gelirleri

Küresel bazda yaﬂanan vergi yap›s› dönüﬂümünün yaratt›¤› eﬂitsizli¤in boyutunu '‹nsani Geliﬂme' raporlar›ndan izlemek de olanakl›d›r
(UNDP, 2010). Kapitalizmin eﬂitsizlik yaratan iliﬂkilerine ra¤men kapitalist geliﬂmeye koﬂut iyileﬂmelere karﬂ›l›k mevcut eﬂitsiz
iliﬂkilerin koruna geldi¤ini görmekteyiz (Bu¤ra, 2010). Düﬂük düzeyde iyileﬂmelere karﬂ›l›k küresel düzeydeki eﬂitsizli¤i besleyen
piyasa ekonomisi egemen yap›lar sürecin yoksulluk program› içinde ele al›nmas›na neden olurken, genel bir eﬂitsizlikle mücadele
yerine yoksullu¤un yönetilmesi ﬂeklinde bir sosyal program› hayata geçirmektedir. Tüm bu süreci vergi yap›s›ndaki veriler ›ﬂ›¤›nda
bir kez daha okudu¤umuzda, vergili alanlar›n düzenlenmesinden vergi tercihlerine, vergi oranlar›n›n de¤iﬂiminden vergi anlay›ﬂ›na
kadar olan de¤iﬂim süreçlerini vergi yap›s› birikim-bölüﬂüm iliﬂkileri üzerinden yeniden ele ald›¤›m›zda, yukar›da belirtti¤imiz yüksek
korelasyon ortaya ç›kmaktad›r. Öncelikle dolayl› dolays›z vergi paylar›ndaki dönüﬂüm kal›n çizgilerle konuyu özetlemektedir. Dolayl›
vergilerin gelir bölüﬂümündeki adaletsizli¤i art›rd›¤› ve vergiyi bir aritmetik eﬂitlik anlam›yla tabana yayd›¤›n› düﬂündü¤ümüzde,
vergi yükünün alt gelir gruplar›na yay›larak üst gelir gruplar› için bir vergiden kaç›nma alan› yaratt›¤›n› söyleyebiliriz. Bu iliﬂki
yoksullu¤un kamu eliyle nas›l kal›c›laﬂt›r›ld›¤›n› göstermesi aç›s›ndan önem taﬂ›maktad›r.
5. Sonuç Yerine
Yoksulluk meselesi küresel dönemle birlikte hem sosyal bilimler alan›nda hem sosyal politika süreçlerinde baﬂat konu olma özelli¤ine
kavuﬂtu. Yoksulluk ve sosyal d›ﬂlanma iliﬂkileri yaﬂam›n her alan›nda belirginleﬂen görünümleriyle temel tart›ﬂma alanlar›n› belirlemeye
baﬂlad›. Yoksulluk al›ﬂ›lagelmiﬂ tan›m›n›n d›ﬂ›na taﬂarak, yoksullaﬂma dinami¤iyle çok daha geniﬂ bir sürece karﬂ›l›k gelirken, sosyal
devletten uzaklaﬂmayla birlikte eme¤in kazan›mlar›n›n gerilemesine ba¤l› olarak da kitleselleﬂmiﬂtir.
14

Bu konuda ayr›nt›l› bir çal›ﬂma için Bkz: (Yakar Önal ve Temelli, 2011)
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Bu geliﬂim yoksullu¤a dair tart›ﬂmalar› kendi içinde farkl›laﬂt›r›rken, di¤er taraftan da yoksullukla yoksunluk iliﬂkilerini de yeniden
tan›mlam›ﬂt›r. Yoksul olma halleri, bireysel bir karakterden toplumsal bir karaktere dönüﬂmüﬂtür. Bu toplumsall›k yoksullu¤un
kamusal iliﬂkiler içine taﬂ›nmas›na da neden olmaktad›r. Kamusal iliﬂkiler içinde konuya bakt›¤›m›zda kamusal yoksulluk olarak ad›n›
koymaya çal›ﬂt›¤›m›z yeni bir iliﬂkinin belirlenimi bu çal›ﬂman›n çerçevesini oluﬂturmuﬂtur.
Çal›ﬂma, Merkezi Yönetim Bütçesinin 2000'li y›llarda yoksullu¤u ilgilendiren de¤iﬂkenlerindeki geliﬂmelerle Türkiye'deki yoksullu¤un
görünümündeki iliﬂkiyi irdelemeye çal›ﬂm›ﬂt›r. Kamusal yoksullu¤un ölçülebilir bir olgu oldu¤unu, buna ba¤l› olarak toplumsal alanda
bölüﬂüm iliﬂkilerinin daha sa¤l›kl› belirlenebilece¤i ve bölüﬂüm sorunlar›yla mücadele de daha yap›c› çözümler üretece¤ini
varsaymaktad›r. Kavram dayand›¤› referanslar ve kulland›¤› araçlar itibariyle henüz yolun baﬂ›nda kabul edilebilir. Di¤er yoksulluk
ölçütlerine göre bu farkl›l›k yine de bir karﬂ›tl›k üretmedi¤i anlam›n› taﬂ›masa gerek. Yoksulluk ölçütleri için bir tamamlay›c› ölçüt
olma gücünü potansiyel olarak taﬂ›d›¤›n› yukar›da sergiledi¤i anlat›m içinde bulmak olanakl›.
Grafik 7, bu sav›n anlaml›l›¤›na yönelik bir çal›ﬂmadan al›nm›ﬂt›r (Temeli, 2011). Kamusal yoksulluk endeksi çal›ﬂmas›n›n sonucu
olarak görebilece¤imiz bu grafik, yukar›da dile getirilen de¤iﬂkenlerin kullan›m›yla ulaﬂ›lm›ﬂ bir endekstir. Endeks, 1998 y›l›n› 100
kabul ederek haz›rlanm›ﬂt›r. Buna göre yoksullukla mücadele programlar›n›n kamusal yoksulluk aya¤›ndaki geliﬂme izlenebilir.
Endeksin 100'ün alt›nda kalmas› yoksullu¤un olumsuz geliﬂim sergiledi¤ini bize anlatmaktad›r.15 Tüm sosyal harcamalardaki
iyileﬂmeye karﬂ›l›k olumsuz geliﬂmenin sürmesi, yukar›da da belirtildi¤i üzere yoksullukla mücadele program›n›n bir sosyal program
yerine hay›rsever iliﬂkiler a¤›na ba¤›ml› k›l›nmas›, neoliberal anlay›ﬂ›n ekonomi alan›ndaki düzenlemelerine müdahalede bulunmamas›
ve hepsinden önemlisi adaletli bir vergi yap›s›n› inﬂa edememesi olarak yorumlanabilir. Adaletli bir vergi sisteminiz yoksa adaletli
bir toplumla karﬂ›laﬂman›z olanaks›zd›r…
Grafik 7: Kamusal Yoksulluk

Kaynak: Temelli, S. (2011), “Türkiye'de Bütçe Yoksulluk ‹liﬂkisi 2: 1990 - 2010”, Türkiye Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara.
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Kamusal yoksulluk endeksi çal›ﬂmas›n› 2004 y›l›ndan beri yap›land›rmaya çal›ﬂmaktay›m. Kamusal yoksullu¤un ölçülebilece¤ine dair bir savdan hareketle
oluﬂturulmaya çal›ﬂ›lan bir endekstir. Kuﬂkusuz tüm iddias›na ra¤men olabildi¤ince çok eksikli¤i içinde bar›nd›rmakta. Kamusal yoksulluk meselesini tart›ﬂt›¤›m
bu çal›ﬂmada, bir gönderme olarak endeksle ba¤›n› kurmak aç›s›ndan yukar›daki bir baﬂka çal›ﬂmam›n sonucu olan Grafik 7'yi sundum. Endeks çal›ﬂmas› ﬂimdilik
4 ana grupta, 8 de¤iﬂken üzerinden hareket eden bir bileﬂik de¤ere dayan›yor. Bunlar çal›ﬂma içinde de belirtilen de¤iﬂkenler. Bütçe harcamalar› pay›na ba¤l›
olarak ölçümlenen de¤iﬂkenler birer karﬂ›tl›k olarak kamusal yoksullukla ilintilendirilmekte. Örne¤in, dolayl› vergilerin yoksullu¤u art›r›c› etkisiyle, dolays›z
vergilerin azalt›c› etkisi bir karﬂ›tl›k olarak endeks bileﬂenlerinden birini oluﬂturmakta. Bu savlamaya ba¤l› olarak geliﬂtirilen endeks, yolun henüz baﬂ›nda
olmas›na karﬂ›l›k, di¤er çal›ﬂmalar›n bulgular›na da bakt›¤›m›zda yoksulluk çal›ﬂmalar› için önemli bir tamamlay›c›l›k taﬂ›yaca¤›n› düﬂünmekteyim. Di¤er taraftan,
yoksullu¤un salt ölçülebilir bir anlay›ﬂa hapsedilerek, bilgi üretimi arac› haline dönüﬂtürülmesine de bir itiraz›n sakl› oldu¤unu burada belirtmeliyim.
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1. G‹R‹ﬁ
Günümüzde bilgi iletiﬂim teknolojilerinin daha yo¤un olarak kullan›lmas› ve internet kullan›m›n›n önemli ölçüde yayg›nlaﬂmas› birey
ve iﬂletmelerin bilgiye daha kolay ulaﬂ›m›n› sa¤larken, ayn› zamanda aralar›ndaki elektronik iletiﬂim ve bilgi paylaﬂ›m›n› da önemli
ölçüde artt›rm›ﬂ bulunmaktad›r. Di¤er taraftan kamu hizmetlerinin elektronik ortama taﬂ›nmas› iste¤i de, elektronik devlet (e-devlet)
denilen kavram› ortaya ç›karm›ﬂt›r. E-devlet uygulamalar› birey ve iﬂletmeler aç›s›ndan, kaliteli kamu hizmeti alma, zaman ve maliyet
tasarrufu sa¤larken, devlet aç›s›ndan ise daha h›zl›, etkin, ekonomik, verimli, ﬂeffaf, fayda art›r›c›-maliyet azalt›c› kamu hizmeti
sunumuna imkan tan›ma potansiyelini gündeme getirmiﬂtir.
Bilgi ve iletiﬂim teknolojileri ile internetteki geliﬂime ba¤l› olarak bilgiye ulaﬂma ve bilgi paylaﬂ›m› önemli ölçüde h›zlanm›ﬂ, hizmet
al›m ve sunumu zaman ve mekan s›n›rlamas›ndan ba¤›ms›z hale gelmiﬂ, birey ve kurumlar›n hem kendi aralar›nda hem de devlet
ile olan iﬂlemlerinde elektronik uygulamalar yo¤unluk kazanm›ﬂt›r. Her ne kadar baﬂlang›ç ve geliﬂimi dünya ülkeleri içerisinde
farkl›l›k gösterse de, esas itibariyle 1990'l› y›llardan itibaren geliﬂim göstermeye baﬂlayan e-devlet uygulamalar›n›n, Türkiye'de de
geliﬂim çabalar› dikkati çekmektedir. Özellikle 2000'li y›llardan itibaren maliye alan›ndaki elektronik uygulamalar (Maliye Bakanl›¤›;
Gümrük ve Ticaret Bakanl›¤›; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl›¤›; Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›; Sosyal Güvenlik Kurumu,
Yerel Yönetimler vb. kurumlar›n önderli¤inde), e-devlet uygulamalar› içerisinde önemli bir ivme kazanm›ﬂt›r.
Türkiye'de e-devlet uygulamalar› alan›nda baﬂl›ca ﬂu projeler öne ç›km›ﬂt›r; Merkezi Nüfus ‹daresi Sistemi (MERN‹S), Kimlik Paylaﬂ›m
Sistemi (KPS); Maliye alan›nda Vergi Daireleri Otomasyonu Projesi (VEDOP), e-Bütçe, Saymanl›k Otomasyon Sistemi (Say2000i);
Sosyal güvenlik alan›nda e-Bildirge; Gümrük ve d›ﬂ ticaret alan›nda Gümrük ‹daresinin Modernizasyonu Projesi (G‹MOP), Bilgisayarl›
Gümrük Etkinlikleri (B‹LGE), Gümrük Veri Ambar› Sistemi (GÜVAS), Gümrük Kap›lar› Güvenlik Sistemleri (GÜMB‹S); Yerel yönetimler
alan›nda YerelBilgi ve YerelNet Projeleri; Yarg› alan›nda Ulusal Yarg› A¤› Projesi (UYAP); Güvenlik alan›nda Polis Bilgi A¤› (POLNET);
Sa¤l›k alan›nda Ulusal Sa¤l›k Bilgi Sistemi (USBS).
Türkiye'de maliye alan›ndaki en önemli projelerden birisi de, Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan yürütülen VEDOP Projesidir. Proje ile vergi
dairesi iﬂlemlerinin tümünün bilgisayarlarla ve elektronik ortamda gerçekleﬂtirilmesi, iﬂ yükünün azalt›lmas›, etkinlik ve verimlili¤in
art›r›lmas›, mükelleflere daha kaliteli, ucuz ve h›zl› hizmet sunulmas›, vergi yükünün daha adaletli bir ﬂekilde da¤›t›lmas›n›n sa¤lanmas›
amaçlanm›ﬂt›r. Bu kapsamda pilot uygulaman›n baﬂar›l› olmas›n›n ard›ndan, 1998 y›l›nda baﬂlat›lan ve iki y›l içerisinde tamamlanan
VEDOP-1 Projesi sayesinde evrak kayd›n›n yap›lmas›ndan baﬂlayarak, tahakkuk, tahsilat, borç sorgulamas›, muhasebe, haciz gibi
vergi dairesinin iﬂ ak›ﬂ› içerisinde yer alan iﬂlemlerin elektronik ortamda gerçekleﬂtirilmesi amaçlanm›ﬂt›r.
‹lk ad›m olarak vergi dairesi ve defterdarl›klar›n otomasyona al›nma iﬂlemleri baﬂlat›lm›ﬂt›r. Di¤er taraftan, GGM'nin (G‹B) web
adresinin aç›lmas› ve “‹nternet Vergi Dairesi”nin (‹VD) bu portal içerisinden hizmet vermeye baﬂlamas› sözkonusu olmuﬂtur. 2001
y›l›nda “Elektronik Banka Tahsilat› ‹ﬂleme Sistemi” (EBT‹S) devreye sokulmuﬂ, di¤er taraftan 2001-2002 y›llar› aras›nda sistem
güncelleﬂtirme faaliyetine giriﬂilmiﬂtir (Atu¤, 2008: 5). 2004 y›l›nda baﬂlat›lan VEDOP-2 projesi ile daha etkin ve daha iyi hizmet
veren bir gelir idaresinin oluﬂturulmas› amaçlanm›ﬂt›r. Proje kapsam›nda otomasyonlu vergi dairesi say›s›n›n art›r›lmas›, “Türkiye
Vergi Dairesi, Denetim Otomasyonu” (VDO), “Veri Ambar›” (VER‹A)'n›n oluﬂturulmas›, di¤er kurum ve kuruluﬂlarla veri paylaﬂ›m›na
imkan veren altyap›n›n oluﬂturulmas› çal›ﬂmalar›na baﬂlanm›ﬂt›r. Di¤er taraftan Proje kapsam›nda geliﬂtirilen ve 1 Ekim 2004
tarihinden itibaren uygulanmaya baﬂlanan “E-Beyanname” uygulamas› ile de vatandaﬂlar›n vergi beyannamelerini internet üzerinden
verebilmeleri mümkün hale gelmiﬂtir. VEDOP-2 Projesi ile birlikte EBT‹S uygulamas› daha da geliﬂtirilmiﬂ ve 2005 y›l›nda vergi tahakkuk
bilgileri yetkili bankalara aç›larak do¤rudan e-tahsilat uygulamas› baﬂlat›lm›ﬂt›r. Yine Proje kapsam›nda 2005 y›l›nda Vergi Denetmenleri
Otomasyon Sistemi (VEDOS) tüm illere kadar yayg›nlaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Di¤er taraftan VEDOP-1 Projesi kapsam›nda otomasyona al›nan vergi
dairesi ve defterdarl›klara ilave olarak VEDOP-2 Projesi sayesinde 579 gelir idaresi birimi daha otomasyon kapsam›na girmiﬂtir.
2007 y›l›nda baﬂlat›lan VEDOP-3 Projesi ile de Gelir ‹daresi'nin daha etkin ve mükelleflere daha iyi hizmet veren bir yap›ya
kavuﬂturulmas› çal›ﬂmalar›na devam edilmiﬂtir. Bu kapsamda “e-VDO” uygulamas›n›n yayg›nlaﬂt›r›lmas›, tüm gelir idaresi birimlerinin
otomasyon kapsam›na al›nmas› ve mevcut yap›n›n bu kapsamda güçlendirmesi hedeflenmiﬂtir. VEDOP Projesi kapsam›nda uygulamaya
sokulan veya uygulanma aﬂamas›nda olan bileﬂenlerin ço¤u VEDOP-3 Projesi dönemine rast gelmektedir (e-haciz, e-fatura, e-defter,
e-tebli¤, e-vergi levhas›, e-arﬂiv, Özelge Otomasyon Sistemi, Elektronik Ortamda Mükellef Bilgileri Bildirimi Uygulamas›, Önceden
Haz›rlanm›ﬂ Kira Beyanname Sistemi, çeﬂitli risk analiz projeleri vb.).
1 Yrd. Doç. Dr., Uﬂak Üniversitesi ‹.‹.B.F. Maliye Bölümü Mali Hukuk Anabilim Dal› Ö¤retim Üyesi, engin.hepaksaz@usak.edu.tr
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Bu çal›ﬂmada VEDOP Projesinin, özellikle e-maliye uygulamalar› a¤›rl›kl› olan ﬂu bileﬂenlerine yer verilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r; 1-) ‹nternet
Vergi Dairesi (‹VD), 2-) Elektronik Beyanname (E-Beyanname), 3-) Vergi Dairesi Otomasyonu (VDO ve e-VDO), 4-) Veri Ambar› (VER‹A),
5-) Elektronik Banka Tahsilat› ‹ﬂleme Sistemi (EBT‹S), 6-) Denetim Bilgi Sistemi (VEDOS), 7-) Elektronik Haciz (e-Haciz), 8-) Elektronik
Fatura (e-Fatura), 9-) Elektronik Defter (e-Defter), 10-) Elektronik Tebli¤ (e-Tebli¤), 11-) Elektronik Vergi Levhas› (e-Vergi Levhas›),
12-) Özelge Otomasyon Sistemi (ÖOS), 13-) Elektronik Ortamda Mükellef Bilgileri Bildirimi Uygulamas›, 14-) Önceden Haz›rlanm›ﬂ
Kira Beyanname Sistemi, 15-) Çeﬂitli risk analiz projeleri.
Kuﬂkusuz yukar›da VEDOP Projesi kapsam›nda say›lan e-maliye uygulamalar›n›n geneli düﬂünüldü¤ünde Türk Vergi Sistemi ve Vergi
Hukuku üzerinde gerek mevzuat ve gerekse de uygulama yönüyle önemli de¤iﬂiklik veya yenilikler getirdi¤i/getirece¤i görülmektedir.
Sözkonusu uygulamalar›n önemli bir k›sm› uygulamaya girmiﬂ, bir k›sm› uygulamaya girmekle birlikte sonuçlar› henüz belirmeye
baﬂlam›ﬂ, baz›lar› ise henüz uygulama aﬂamas›ndaki projeler olarak de¤erlendirilebilir. Dolay›s›yla sözkonusu uygulamalar›n sonuçlar›n›
önümüzdeki dönemlerde daha net olarak izlemek mümkün hale gelebilecektir. Bu kapsamda bu çal›ﬂman›n amac›, e-devlet uygulamalar›
kapsam›nda yer alan VEDOP projesi ve e-maliye uygulamalar›n›, geliﬂim süreci ve gelinen nokta aç›s›ndan incelemek, gerek kullan›c›lar
ve gerekse de devlet aç›s›ndan muhtemel fayda ve maliyetlerini Türkiye'de vergi sisteminin yeniden yap›land›r›lmas› ba¤lam›nda
de¤erlendirmek üzerinde yo¤unlaﬂmaktad›r.
2. VERG‹ DA‹RES‹ OTOMASYON PROJES‹ (VEDOP)
Maliye Bakanl›¤› GGM'de (G‹B) ilk otomasyon çal›ﬂmalar› 1975 y›l›n›n Kas›m ay›nda Ankara Ye¤enbey Vergi Dairesi'nde baﬂlam›ﬂt›r.
1985 y›l›nda ise yeni sistemler sat›n al›narak yeniden geliﬂtirilen otomasyon uygulamalar› Ankara Polatl› Vergi Dairesi'nden baﬂlayarak
yayg›nlaﬂt›r›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Bunu izleyen süreçte ‹stanbul Nakil Vas›talar› Vergi Dairesi ile baﬂlat›lan “Motorlu Taﬂ›tlar Otomasyon Projesi”
(MOTOP) 1996 y›l›ndan sonra sadece nakil vas›talar› iﬂlemleri ile u¤raﬂan 17 vergi dairesine daha yayg›nlaﬂt›r›lm›ﬂt›r (Öz, 2004: 14).
‹lk kez 1998 y›l›nda uygulanmaya baﬂlan›lan VEDOP projesi, “bilgisayar teknolojisi olanaklar›yla vergi dairesi fonksiyonlar›n›n tümünü
içine alan bir bilgi iﬂlem uygulamas›n›n vergi dairelerine yayg›nlaﬂt›rmas› ile bölge ve merkez network yap›s›n›n kurulmas›” olarak
tan›mlanm›ﬂt›r. VEDOP projesi ile vergi dairesi çal›ﬂmalar›nda etkinlik ve verimlili¤in art›r›lmas›na ve bilgisayar ortam›nda toplanan
bilgilerden sa¤l›kl› bir karar destek ve yönetim bilgi sisteminin oluﬂturulmas›na yönelik tüm vergi dairesi iﬂlemlerinin biliﬂim
teknolojileri ile otomasyona geçirilmesi hedeflenmiﬂtir (G‹B 2012 Y›l› PP, 2012: 26).
VEDOP Projesi kapsam›nda yer alan “‹nternet Vergi Dairesi” (‹VD) uygulamas›n›n 2003 y›l›nda her y›l verilen “Computerworld Honors
21. Yüzy›l Baﬂar› Ödülleri”nin bir kategorisi olan “Devlet ve Kar Amac› Gütmeyen Organizasyonlar” dal›nda birincilik ödülü ile TÜS‹AD
taraf›ndan “Cebit-Eurasia 2002- Biliﬂim” etkinlikleri çerçevesinde verilen “E-Türkiye ‹çin E-Devlet Ödülleri” kapsam›nda “Devletten
Bireye” kategorisinde büyük ödülü kazanmas›, VEDOP projesinin baﬂar›s›n› ortaya koymaktad›r (Yaranl›, 2002).
VEDOP Projesi kapsam›nda belirlenen amaçlar çerçevesinde pilot projenin baﬂar›l› olmas›n›n ard›ndan 1998 y›l›nda VEDOP-1
baﬂlat›lm›ﬂ ve önemli baz› projelerin temelleri bu aﬂamada at›lm›ﬂt›r. 2004 y›l›nda, daha etkin ve mükelleflerine daha iyi hizmet
veren bir Gelir ‹daresi oluﬂturma çal›ﬂmalar›n›n devam› olarak projenin ikinci aﬂamas› olan VEDOP-2 projesi baﬂlat›lm›ﬂ ve
tamamlanm›ﬂt›r (Yavaﬂ, 2005). 2007 y›l›nda ise VEDOP-3 baﬂlat›lm›ﬂ ve birçok e-maliye uygulamas› bu proje ile gündeme al›nm›ﬂ,
baz›lar› tamamlanarak uygulamaya konulmuﬂ, baz›lar› ise uygulama aﬂamas›na kadar getirilmiﬂtir (U¤ur ve Çütçü, 2009: 11).
2.1. VEDOP-1
VEDOP-1 Projesi Maliye Bakanl›¤› GGM (G‹B) taraf›ndan kurum çal›ﬂanlar›na yönelik olarak haz›rlanm›ﬂ ve 25.11.1998 tarihinde 22
il merkezinde ve 155 vergi dairesi ile 5 Defterdarl›kta uygulamaya geçirilmiﬂtir (Alptürk, 2005). VEDOP-1 Projesi sayesinde otomasyona
ba¤lanan vergi dairesi ve defterdarl›klarda evrak giriﬂinden baﬂlayarak, tahakkuk, tahsilat, borç sorgulamas›, muhasebe ve haciz
iﬂlemleri gibi vergi dairesinin yapmas› gereken tüm iﬂlemlerin bilgisayar ortam›nda gerçekleﬂtirilmesi, böylece iﬂ yükünün azalt›lmas›,
etkinlik ve verimlili¤in ise art›r›lmas› amaçlanm›ﬂt›r (Ay, 2006, 69).
Otomasyon çal›ﬂmalar› kapsam›nda 1999 y›l› Mart ay›nda GGM'nin (www.gelirler.gov.tr) (halihaz›rda www.gib.gov.tr) web sayfas›
hizmete aç›lm›ﬂt›r. Sitede baﬂlang›çta kuruma ait genel bilgiler yer alm›ﬂt›r. Bu bilgiler GGM merkez ve yerel birimlerinin adres ve
telefon bilgileri, vergi istatistikleri, vergi takvimi, beyanname düzenleme rehberi, özelgeler ve 1949 y›l›ndan bu yana yay›mlanan
tebli¤leri de içeren vergi mevzuat›n›n yay›mlanmas›d›r (Öz, 2004: 14).
‹zleyen süreçte 1999 y›l›nda GGM'nin (ﬂimdiki ad›yla Gelir ‹daresi Baﬂkanl›¤›-G‹B) web sayfas› içerisinde ayr› bir link aç›larak ilk
“‹nternet Vergi Dairesi” (‹VD) uygulamas› baﬂlat›lm›ﬂt›r. 2001 y›l›nda baﬂlat›lan “Elektronik Banka Tahsilat› ‹ﬂleme Sistemi” (EBT‹S)
de VEDOP-1 aﬂamas›n›n önemli uygulamalar›ndan birisini teﬂkil etmiﬂtir.
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2.2. VEDOP-2
2004 y›l›nda baﬂlat›lan bir projedir. Proje kapsam›nda tüm vergi dairelerinin “Türkiye Vergi Dairesi Otomasyonu” (VDO) kapsam›na
al›nmas›; kay›td›ﬂ› ekonominin önlenmesi amac›yla “Veri Ambar›” (VER‹A)'n›n oluﬂturulmas›; beyannamelerin internet üzerinden
gönderilmesi (E-Beyanname); “Vergi Denetmenleri Otomasyon Sistemi” (VEDOS)'nin kurulmas› ve yayg›nlaﬂt›r›lmas›; EBT‹S sayesinde
bankalar arac›l›¤›yla tahsilat›n yayg›nlaﬂt›r›larak do¤rudan e-tahsilat uygulamas›na geçilmesi sa¤lanm›ﬂt›r (Alptürk, 2005).
VEDOP-2 Projesi kapsam›nda G‹B taraf›ndan VEDOP-1 çerçevesinde otomasyona geçirilen Vergi Dairesi ve Defterdarl›klara ilaveten,
otomasyona geçmemiﬂ bulunan 81 ildeki 125 Vergi Dairesi, Takdir Komisyonu Baﬂkanl›klar›, Defterdarl›¤a ba¤l› Vergi Denetmenleri
Birim Baﬂkanl›klar› ve Gelir Müdürlükleriyle, Ankara Vergi istihbarat Merkezi, 6 ildeki Bölge Müdürlükleri ve Bölge Müdürlüklerine
ba¤l› illerdeki Vergi Denetmenleri Birim Baﬂkanl›klar› da dahil olmak üzere 579 gelir idaresi birimi otomasyon kapsam›na dahil
edilmiﬂtir (G‹B FR 2006:57; U¤ur ve Çütçü, 2009:13).
2.3. VEDOP-3
VEDOP-3 Projesi, 2007 y›l› sonunda uygulamaya geçmiﬂtir. VEDOP-3 Projesinin en önemli uygulamalar› aras›nda mevcut uygulamalar›n
iﬂ süreklili¤i için yeniden düzenlenmesi, etkin bir Karar Destek Sistemi, Doküman Yönetimi ve ‹ﬂ Ak›ﬂ Sistemi (DYIAS), Web Servisi
Yönetim Sistemi, e-Tahsilat ve Haz›r Borç Sistemi, Otomatik Arﬂivleme Sistemi, ‹nternet Vergi Dairesinin yeniden oluﬂturulmas›,
geliﬂtirilmiﬂ Log Kay›tlar› Yönetim Sistemi, e-Fatura alt yap›s›n›n oluﬂturulmas› bulunmaktad›r (Bulut ve Çal›ﬂkan, 2009: 23).
VEDOP-3 Projesinin temel amaçlar› ﬂu noktalar etraf›nda toplanm›ﬂt›r (Gerçek, 2010: 78); (i) e-VDO uygulamas›n›n Türkiye çap›nda
yayg›nlaﬂt›r›lmas›, (ii) Merkezi sistemlerde iﬂ süreklili¤i ve felaketten kurtarma sisteminin kurulmas›, (iii) VEDOP-1 donan›mlar›n›n
yenilenmesi, (iv) VEDOP-2 iﬂletim sistemlerinin yükseltilmesi, (v) 585 Mal Müdürlü¤ü ile 61 Takdir Komisyonu'nun otomasyon
kapsam›na al›nmas›, (vi) Sistem güvenli¤inin art›r›lmas›.
Kesin kabul tarihi 08.05.2009 olan Proje kapsam›nda e-VDO uygulamalar›n›n 301 vergi dairesi ile 585 Malmüdürlü¤ü'ne yayg›nlaﬂt›r›lmas›,
Takdir Komisyonlar›n›n otomasyon kapsam›na al›nmas›, Vergi Dairesi Baﬂkanl›klar›, Nakil Vas›talar› Vergi Daireleri, Süreksiz Vergi
Daireleri ve Defterdarl›k Gelir Müdürlükleri'nin ilave donan›m taleplerinin karﬂ›lanmas›, G‹B ek hizmet binas›nda kurulu bulunan
biliﬂim sistemleri ve alt yap›n›n yukar›da bahsedilen yayg›nlaﬂmalara paralel olarak güçlendirilmesi, sistem odas›n›n iﬂ süreklili¤ini
sa¤layacak ﬂekilde yap›land›r›lmas›, Ankara'da oluﬂabilecek do¤al felaket durumunda s›n›rl› say›da kullan›c›n›n s›n›rl› say›da
uygulamay› çal›ﬂt›rmas›na imkan verecek ve G‹B'in otomasyon projeleri çerçevesinde oluﬂan bilgilerin bir yede¤inin tutulaca¤› bir
“Felaket Durum Merkezi”nin Konya ‹li'nde kurulmas›na yönelik mal ve hizmetlerin temini ihalesi 24.05.2007 tarihinde yap›lm›ﬂ ve
16.07.2007 tarihinde yap›lacak bu iﬂler için 99 milyon Dolar üzerinden sözleﬂme imzalanm›ﬂt›r (G‹B, 2009: 22; Çetin, 2010: 83).
Siemens firmas› taraf›ndan gerçekleﬂtirilen VEDOP-3 Projesi 2 y›lda tamamlanm›ﬂt›r. Projeyle birlikte “e-imza” uygulamas›n›n da
devreye girmesiyle birlikte, tüm iﬂlemlerin internet üzerinden web tabanl› ve on-line sistem üzerinden çal›ﬂmas› yönünde önemli
bir ad›m at›lm›ﬂt›r. VEDOP-3 çerçevesinde “Türkiye Vergi Dairesi” uygulamas›n›n tamamlanmas›yla mükelleflerin kay›tl› oldu¤u vergi
daireleri d›ﬂ›ndaki vergi dairelerinden de hizmet alabilmeleri sa¤lanm›ﬂt›r (U¤ur ve Çütçü, 2009: 13).
Kuﬂkusuz Türkiye'de büyük ölçüde VEDOP Projeleri ile uygulamaya konulan e-maliye uygulamalar› uzun bir süreci kapsam›ﬂt›r.
Uygulamaya konulan projelerin yan›s›ra, pilot uygulamas› devam eden veya uygulamaya geçmeyi bekleyen projeler bulunmaktad›r.
Dolay›s›yla e-maliye uygulamalar›n› bu kapsamda bilgi iletiﬂim teknolojilerindeki geliﬂime ba¤l› dinamik bir süreç olarak düﬂünmek
daha do¤ru olur. Aﬂa¤›da konunun genel çerçevesinin çizilmesi aç›s›ndan Türkiye'de e-maliye uygulamalar›n›n geliﬂim süreci
konusunda bilgi verilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Tablo 1: Türkiye'de E-Maliye Uygulamalar›n›n Geliﬂim Süreci (2000 Y›l› Öncesi)
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Tablo 2: Türkiye'de E-Maliye Uygulamalar›n›n Geliﬂim Süreci (2000-2005 Y›llar› Aras›)

Tablo 3: Türkiye'de E-Maliye Uygulamalar›n›n Geliﬂim Süreci (2006-2009 Y›llar› Aras›)
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Tablo 4: Türkiye'de E-Maliye Uygulamalar›n›n Geliﬂim Süreci (2010 Y›l› ve Sonras›)

Kaynak: Tablo 1- Tablo 4 verileri ilgili mevzuat hükümlerinden yararlan›larak taraf›m›zca haz›rlanm›ﬂt›r.

2

VUK Mükerrer Madde 242/2: “Elektronik Ortamdaki Kay›tlar ve Elektronik Cihazla Belge Düzenleme”
“Elektronik Defter, ﬂekil hükümlerinden ba¤›ms›z olarak bu Kanuna göre tutulmas› zorunlu olan defterlerde yer almas› gereken bilgileri kapsayan elektronik kay›tlar bütünüdür. Elektronik Belge, ﬂekil
hükümlerinden ba¤›ms›z olarak bu Kanuna göre düzenlenmesi zorunlu olan belgelerde yer alan bilgileri içeren elektronik kay›tlar bütünüdür. Elektronik Kay›t, elektronik ortamda tutulan ve elektronik
defter ve belgeleri oluﬂturan, elektronik yöntemlerle eriﬂimi ve iﬂlenmesi mümkün olan en küçük bilgi ögesini ifade eder.
3
eDTr 2003-2004 KDEP'n›n e-devlet uygulamalar› aç›s›ndan çok önemli bir yönü bulunmaktad›r. O da, Eylem Plan›n›n ilk maddesinde yer verilen, bütün kamu kurum ve kuruluﬂlar›n›n, üniversitelerin ve
sivil toplum kuruluﬂlar›n›n birlikte çal›ﬂmas›, bütün bu kesimlerin ortak bir çal›ﬂmayla 2004 y›l› içinde bir Bilgi Toplumu Stratejisi oluﬂturmalar›n›n planlanm›ﬂ olmas›d›r. KDEP'de, e-maliye alan›na da
de¤inilmiﬂ ve vergilerin, tahakkuk ve ödemelerinin elektronik ortamda yap›lmas› hedeflenmiﬂtir. Bu sayede mükelleflere ve vergi idaresine kolayl›k sa¤lamak amac›yla, mükelleflerin vergi beyanlar›n›,
tahakkuklar›n› ve ödemelerini internet üzerinden yapabilmeli öngörülmüﬂtür. Nitekim, KDEP'nin ard›ndan yay›mlanan 340 seri nolu VUK GT ile, vergi beyannamelerinin elektronik ortamda gönderilmesi
imkan› getirilmiﬂtir (Erdem, 2004: 100).
4

818 Say›l› Borçlar Kanunu Madde 14: “‹mza”; “…………güvenli elektronik imza elle at›lan imza ile ayn› ispat gücünü haizdir.”

5

HUMK Madde 295/A:“Usulüne göre güvenli elektronik imza ile oluﬂturulan elektronik veriler senet hükmündedir. Bu veriler aksi ispat edilinceye kadar kesin delil say›l›rlar”

6

VUK Madde 28: “Vergi Beyannamesinin Postayla veya Elektronik Ortamda Gönderilmesi”
“Beyannamenin elektronik ortamda gönderilmesi halinde tahakkuk fiﬂi elektronik ortamda düzenlenir ve mükellef veya elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi verilmiﬂ gerçek veya tüzel kiﬂiye
elektronik ortamda iletilir. Bu ileti, tahakkuk fiﬂinin mükellefe tebli¤i yerine geçer. Bu maddenin uygulanmas›na iliﬂkin usul ve esaslar Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan tespit olunur”

7

VUK Mük. Madde 257: “Yetki”: Maliye Bakanl›¤›; Bu Kanunun 149. maddesine göre devaml› bilgi vermek zorunda olanlardan istenilen bilgiler ile vergi beyannameleri ve bildirimlerin, ﬂifre, elektronik
imza veya di¤er güvenlik araçlar› konulmak suretiyle internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletiﬂim araç ve ortam›nda verilmesi, beyanname ve bildirimlerin yetki verilmiﬂ gerçek veya
tüzel kiﬂiler arac› k›l›narak gönderilmesi hususlar›nda izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, beyanname, bildirim ve bilgilerin aktar›m›nda uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya iliﬂkin usul
ve esaslar› tespit etmeye, bu zorunlulu¤u beyanname, bildirim veya bilgi çeﬂitleri, mükellef gruplar› ve faaliyet konular› itibar›yla ayr› ayr› uygulatmaya, kanuni süresinden sonra kendili¤inden veya
piﬂmanl›k talepli olarak verilen beyannameler üzerine düzenlenen tahakkuk fiﬂi ve/veya ihbarnameleri mükellefe, vergi sorumlusuna veya bunlar›n elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi verdi¤i
gerçek veya tüzel kiﬂiye elektronik ortamda tebli¤ etmeye ve buna iliﬂkin usul ve esaslar› belirlemeye yetkilidir.

8
340 Nolu VUK GT ile; Eylül 2004 dönemine ait olup 01.10.2004 tarihinden itibaren verilmesi gereken aﬂa¤›daki beyannamelerin ihtiyari olarak elektronik ortamda gönderilmesine imkan tan›nm›ﬂt›r (Erdem,
2006: 90): (i) KDV Beyannameleri (1 ve 2 nolu), (ii) ÖTV Beyannamesi (2a beyannamesi hariç), (iii) Muhtasar Beyanname, (iv) Damga Vergisi Beyannamesi, (v) BSMV Beyannamesi, (vi) Ö‹V Beyannamesi, (vii)
ﬁOV Beyannamesi. 340 nolu VUK GT'de ifade edildi¤i üzere y›ll›k gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin 01.01.2005 tarihinden itibaren elektronik ortamda gönderilmesi uygulamas›n›n baﬂlat›lmas›
öngörülmüﬂtür (Keskin, 2008:117).
340 Nolu Tebli¤ ile; (i) Sadece tam otomasyona geçmiﬂ vergi dairelerine internet ortam›nda beyanname verilebilece¤i, (ii) Uygulaman›n baﬂlang›ç aﬂamas›nda sadece cari döneme ait beyannamelerin elektronik
ortamda gönderilebilece¤i, (iii) Kanuni verilme süresi geçmiﬂ bulunan beyannameler ile düzeltme ve piﬂmanl›k talebi içeren beyannamelerin ba¤l› bulunulan vergi dairelerine ka¤›t ortam›nda verilmeye devam
edilece¤i, hüküm alt›na al›nm›ﬂt›r. Görüldü¤ü üzere beyanname uygulamas›n›n ilk zamanlar›nda, yukar›da say›lan beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmeleri ihtiyari olmuﬂ ve kanuni verilme süreleri
geçtikten sonra elektronik ortamda gönderime izin verilmemiﬂtir. Bu ihtiyarilik nedeniyle uygulaman›n baﬂlang›c›nda herhangi bir cezai müeyyide ortaya ç›kmam›ﬂt›r (Bakmaz, 2007: 2).
9
Bu raporda yer alan “Birlikte Çal›ﬂabilirlik Esaslar›n›n Belirlenmesi ve Rehber Yay›mlanmas›” baﬂl›kl› 34 Nolu Eylemin yan› s›ra, “eDTr 2005 EP” de “Birlikte Çal›ﬂabilirlik ‹çin Veri Paylaﬂ›m›” ad›yla yer
alan 35 Nolu Eylem, 2005/20 say›l› Baﬂbakanl›k Genelgesi ile hayata geçirilen “Birlikte Çal›ﬂabilirlik Esaslar› Rehberi” ve “Kamu Bilgi Sistemlerinde Birlikte Çal›ﬂabilirlik Esaslar›” baﬂl›kl› 2009/4 Nolu
Baﬂbakanl›k Genelgesi do¤rultusunda 28.02.2009 tarihinde DPT Bilgi Toplumu Dairesi Baﬂkanl›¤› taraf›ndan yay›mlanan “e-Dönüﬂüm Türkiye Projesi Birlikte Çal›ﬂabilirlik Esaslar› Rehberi” Türkiye'de
birlikte çal›ﬂ›labilirlik esaslar›n›n belirlenmesi çal›ﬂmalar›nda önem arzeden belgeler olmuﬂtur.
10
346 Nolu GT ile elektronik ortamda gönderilmesi konusunda zorunluluk getirilen beyannameler ﬂunlard›r (Erdem, 2006: 91): (i) Y›ll›k Gelir Vergisi Beyannamesi, (ii) Kurumlar Vergisi Beyannamesi, (iii)
Geçici Vergi Beyannamesi, (iv) ÖTV Beyannamesi (2/a beyannamesi hariç), (v) Ö‹V Beyannamesi, (vi) ﬁOV Beyannamesi.
346 nolu Tebli¤ ile öngörülen uygulama kapsam›nda, ÖTV (2/a beyannamesi hariç), Ö‹V ve ﬁOV beyannamelerinin elektronik ortamda gönderilmesi yönünden, herhangi bir had aranmam›ﬂt›r. Dolay›s›yla,
her üç beyannamenin de zorunlu olarak elektronik ortamda gönderilece¤i ifade edilmiﬂtir. Di¤er yandan, yukar›da yer alan beyannamelerden y›ll›k gelir vergisi, kurumlar vergisi ile geçici vergi beyannameleri
yönünden zorunluluk uygulamas› gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin belirli ekonomik kriterleri sa¤lamas› koﬂuluna (aktif toplam› veya ciro tutar›n›n aﬂ›lmas›) ba¤lanm›ﬂt›r. Bu kapsamda, 31.12.2004
tarihi itibariyle aktif toplam› 200.000 TL veya 2004 hesap dönemine ait cirolar› toplam› 400.000 TL'yi aﬂan ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolay› gerçek usulde vergilendirilen Gelir Vergisi ve
Kurumlar Vergisi mükellefleri yönünden, 2004 y›l› vergilendirme dönemine iliﬂkin Y›ll›k Gelir Vergisi Beyannamesi ya da Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile 2005 y›l› vergilendirme dönemlerine iliﬂkin
Geçici Vergi Beyannamelerinin elektronik ortamda gönderilmesi zorunlulu¤u getirilmiﬂtir (Erdem, 2006: 90).
11

VUK Mük. Madde 257/3. Madde: Kanuni süresi geçtikten sonra kendili¤inden veya piﬂmanl›k talepli olarak verilen beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi üzerine elektronik ortamda düzenlenen
tahakkuk fiﬂi ve/veya ihbarnameler mükellef, vergi sorumlusu veya bunlar›n elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi verdi¤i gerçek veya tüzel kiﬂiye elektronik ortamda iletilir. Bu ileti tahakkuk
fiﬂi ve/veya ihbarnamenin muhatab›na tebli¤i yerine geçer.

12

VUK Mük. Madde 355: “Elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmamas› halinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezas›, beyannamenin kanuni süresinin sonundan baﬂlayarak elektronik
ortamda 30 gün içinde verilmesi halinde 1/10 oran›nda, bu sürenin dolmas›n› takip eden 30 gün içinde verilmesi halinde ise 1/5 oran›nda uygulan›r. Elektronik ortamda verilme zorunlulu¤u getirilen bildirim
veya formlara iliﬂkin olarak süresinden sonra düzeltme amac›yla verilen bildirim ve formlar›n, belirlenen sürelerin sonundan itibaren 10 gün içinde verilmesi halinde özel usulsüzlük cezas› kesilmez, takip
eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezas› 1/5 oran›nda uygulan›r. Elektronik ortamda beyanname ile bildirim ve form verme mecburiyetine uymayanlara bu maddeye
göre ceza kesilmesi halinde, 352. maddenin birinci derece usulsüzlüklerle ilgili (1) numaral› bendi ile ikinci derece usulsüzlüklerle ilgili (7) numaral› bendi uyar›nca ayr›ca ceza kesilmez.”

13

351 Nolu VUK GT'nin yay›m tarihinden sonra, zorunluluk kapsam›na giren mükelleflerce ister kanuni süresi içerisinde isterse kanuni süresinden sonra kendili¤inden ya da piﬂmanl›k talepli olarak verilecek
beyannamelerin elektronik ortamda kabul edilebilece¤i hüküm alt›na al›nm›ﬂt›r (Erdem, 2006: 88).
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14
357 Nolu VUK GT ile 2005 y›l› vergilendirme dönemine iliﬂkin Y›ll›k Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile 2006 y›l› vergilendirme dönemlerine iliﬂkin Geçici Vergi Beyannamelerinin elektronik
ortamda gönderilmesi konusunda dikkate al›nacak hadler yeniden belirlenmiﬂtir. Buna göre; (i). 31.12.2005 tarihi itibariyle aktif toplam› 100.000 TL'yi veya, (ii). 2005 hesap dönemine ait cirolar› toplam›
200.000 TL'yi aﬂan mükelleflerin 2005 y›l› vergilendirme dönemine iliﬂkin Y›ll›k Gelir ya da Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile 2006 y›l› vergilendirme dönemlerine iliﬂkin Geçici Vergi Beyannamelerini
elektronik ortamda göndermesi zorunlulu¤u getirilmiﬂtir (Erdem, 2006: 93).
15

AATUHK Madde 79: “Tahsil dairelerince düzenlenen haciz bildirileri; amme borçlusunun hak ve alacaklar›n›n bulunabilece¤i bankalar›n ﬂubelerine do¤rudan veya mahallindeki tahsil dairesi arac›l›¤›
ile tebli¤ edilece¤i gibi Maliye Bakanl›¤›nca belirlenecek tutar›n üzerindeki alacaklar için do¤rudan bankalar›n genel müdürlüklerine de tebli¤ edilebilir”.
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361 Nolu GT'ye göre elektronik ortamda defter ve kay›t tutmak ve belge düzenlemek, mükelleflerin ihtiyar›na b›rak›lm›ﬂt›r. Uygulamadan yararlanmak isteyen mükelleflerin baz› ﬂartlar› yerine getirmeleri
(bilanço esas›na göre defter tutulmas›; elektronik ortamda tutulacak defter ve belge sistemi donan›m, yaz›l›m, personel ve di¤er aç›lardan uygun bulunmas›), müracaatta bulunmalar› ve bu mükelleflere
G‹B taraf›ndan izin verilmesi gerekmektedir (Y›ld›r›m, 2006: 6).

17
367 Nolu VUK GT ile yap›lan düzenlemeyle; (i) Ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolay› gerçek usulde vergilendirilen Gelir Vergisi mükelleflerinden; 31.12.2006 tarihi itibariyle aktif toplam› 50.000
TL'yi veya 2006 takvim y›l›na ait cirolar› toplam› 100.000 TL'yi aﬂan mükelleflerin Y›ll›k Gelir Vergisi Beyannamesini ve Geçici Vergi Beyannamelerini, (ii) Kurumlar Vergisi mükelleflerinin hiçbir hadle
s›n›rl› olmaks›z›n Kurumlar Vergisi Beyannamesini ve Geçici Vergi Beyannamelerini, (iii) ‹stanbul'da kurulu bulunan Büyük Mükellefler VDB mükelleflerinin, Baﬂkanl›¤a vermeleri gereken ve elektronik
ortamda verilebilen tüm vergi beyannamelerini, elektronik ortamda göndermeleri zorunlu hale getirilmiﬂtir (Bakmaz, 2007: 2).
18

368 Nolu VUK GT ile elektronik ortamda gönderilen beyannamelere iliﬂkin olarak kanuni süresi içerisinde veya kanuni süresi geçtikten sonra verilmiﬂ olan ilk beyannamelerde yer alan hata ve/veya
eksiklikleri düzeltmek amac›yla verilen düzeltme beyannamelerinin elektronik ortamda gönderilme zorunlulu¤u getirilmiﬂtir (Koçak, 2008).
Sözkonusu düzenlemeyle; 1- Elektronik ortamda gönderilme mecburiyeti bulunan beyannamelere ait düzeltme beyannamelerinin elektronik ortamda gönderilmesi, 2- Elektronik ortamda gönderilme
mecburiyeti bulunmamas›na ra¤men ihtiyari olarak internet ortam›nda gönderilmiﬂ olan beyannamelere iliﬂkin düzeltme beyannamelerinin de elektronik ortamda gönderilmesi, zorunlu hale gelmiﬂtir.
Elektronik ortamda verilmesi zorunlu olan düzeltme beyannamesinin elden ya da posta vas›tas›yla ka¤›t ortam›nda verilmesi halinde, Vergi Usul Kanununun mükerrer 355. maddesine göre özel usulsüzlük
cezas› uygulanacakt›r (Bakmaz, 2007: 3).

19

381 Nolu VUK GT ile bilanço esas›na göre defter tutan mükelleflerin mal ve hizmet al›mlar› ile mal ve hizmet sat›ﬂlar›n›n 2008 y›l› ve müteakip y›llarda bildirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim
hadleri yeniden düzenlenmiﬂtir. Yeni düzenlemedeki en önemli de¤iﬂiklik 2008 y›l›ndan itibaren (Ba) ve (Bs) formlar›n›n ayl›k dönemler itibariyle verilme zorunlulu¤unun baﬂlamas›d›r (Çelik, 2009: 1).

20
VUK Mük. 242/2-5. Madde: Maliye Bakanl›¤›; elektronik defter, belge ve kay›tlar›n oluﬂturulmas›, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafaza ve ibraz› ile defter ve belgelerin elektronik ortamda tutulmas› ve
düzenlenmesi uygulamas›na iliﬂkin usul ve esaslar› belirlemeye, elektronik ortamda tutulmas›na ve düzenlenmesine izin verilen defter ve belgelerde yer almas› gereken bilgileri internet de dahil olmak
üzere her türlü elektronik bilgi iletiﬂim araç ve ortam›nda Maliye Bakanl›¤›na veya Maliye Bakanl›¤›n›n gözetim ve denetimine tabi olup, kuruluﬂu, faaliyetleri, çal›ﬂma ve denetim esaslar› Bakanlar
Kurulunca ç›kar›lacak bir yönetmelikle belirlenecek olan özel hukuk tüzel kiﬂili¤ini haiz bir ﬂirkete aktarma zorunlulu¤u getirmeye, bilgi aktar›m›nda uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya iliﬂkin
usul ve esaslar› tespit etmeye, bu Kanun kapsam›na giren iﬂlemlerde elektronik imza kullan›m usul ve esaslar›n› düzenlemeye ve denetlemeye yetkilidir.”
21

397 S›ra Nolu GT ile; düzenlenmesi, müﬂteriye verilmesi, müﬂteri taraf›ndan da istenmesi ve al›nmas› zorunlu olan faturan›n, elektronik belge olarak düzenlenmesi, müﬂteriye elektronik ortamda iletilmesi
ve elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine iliﬂkin düzenlemeler yap›lm›ﬂt›r (Karadeniz, 2012: 5). Tebli¤de e-faturan›n ka¤›t fatura ile ayn› hukuki niteliklere sahip oldu¤u belirtilmiﬂtir. Baﬂlang›ç
olarak, anonim ve limited ﬂirket statüsünü haiz mükelleflerin uygulama kapsam›nda e-fatura gönderme ve/veya almas›na izin verilmesi uygun görülmüﬂtür (Özdemirci, 2011: 27-28).
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VUK Madde 107/A: “Elektronik Ortamda Tebli¤”: “Bu Kanun hükümlerine göre tebli¤ yap›lacak kimselere, 93. maddede say›lan usullerle ba¤l› kal›nmaks›z›n, tebli¤e elveriﬂli elektronik bir adres vas›tas›yla
elektronik ortamda tebli¤ yap›labilir. Maliye Bakanl›¤›, elektronik ortamda yap›lacak tebli¤le ilgili her türlü teknik altyap›y› kurmaya veya kurulmuﬂ olanlar› kullanmaya, tebli¤e elveriﬂli elektronik adres
kullanma zorunlulu¤u getirmeye ve kendisine elektronik ortamda tebli¤ yap›lacaklar› ve elektronik tebli¤e iliﬂkin di¤er usul ve esaslar› belirlemeye yetkilidir.”

23
7201 S. Tebligat Kanunu Madde 7/a: “Tebligata elveriﬂli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yap›lmas›n› isteyen kiﬂiye, elektronik yolla tebligat yap›labilir. Anonim, limited ve sermayesi
paylara bölünmüﬂ komandit ﬂirketlere elektronik yolla tebligat yap›lmas› zorunludur. Birinci ve ikinci f›kra hükümlerine göre elektronik yolla tebligat›n zorunlu bir sebeple yap›lamamas› halinde bu Kanunda
belirtilen di¤er usullerle tebligat yap›l›r. Elektronik yolla tebligat, muhatab›n elektronik adresine ulaﬂt›¤› tarihi izleyen beﬂinci günün sonunda yap›lm›ﬂ say›l›r”.

2.4. VEDOP Projesi Kapsam›nda E-Maliye Uygulamalar›
VEDOP Projesi farkl› farkl› bileﬂenlerden oluﬂan uygulamalar› içermektedir. Bu uygulamalar› ﬂu baﬂl›klar alt›nda toplayabiliriz (Gerçek,
2010: 79); 1-) ‹nternet Vergi Dairesi (‹VD), 2-) Elektronik Beyanname (E-Beyanname), 3-) Vergi Dairesi Otomasyonu (VDO ve e-VDO),
4-) Veri Ambar› (VER‹A), 5-) Elektronik Banka Tahsilat› ‹ﬂleme Sistemi (EBT‹S), 6-) Denetim Bilgi Sistemi (VEDOS), 7-) Elektronik Haciz
(e-Haciz), 8-) Elektronik Fatura (e-Fatura), 9-) Elektronik Defter (e-Defter), 10-) Elektronik Tebli¤ (e-Tebli¤), 11-) Elektronik Vergi
Levhas› (e-Vergi Levhas›), 12-) Özelge Otomasyon Sistemi (ÖOS), 13-) Elektronik Ortamda Mükellef Bilgileri Bildirimi Uygulamas›,
14-) Önceden Haz›rlanm›ﬂ Kira Beyanname Sistemi, 15-) Risk analizine yönelik çeﬂitli projeler.
2.4.1. ‹nternet Vergi Dairesi (‹VD)
1999 y›l›ndan bu yana faaliyetini sürdüren ‹nternet Vergi Dairesi (‹VD), Türkiye'deki tüm vergi dairelerinin tek vergi dairesi gibi
çal›ﬂt›¤› web tabanl› bir uygulamad›r. ‹VD uygulamalar› ile mükelleflerin vergi dairesine gitmeksizin iﬂlemlerini elektronik ortamda
çok daha h›zl› ve do¤ru bir ﬂekilde gerçekleﬂtirebilmeleri, böylece mükellefler ve vergi dairelerinin kaynak ve maliyet tasarrufu
sa¤layabilmeleri amaçlanm›ﬂt›r (G‹B 2011 FR: 2012: 23). 1999 y›l›nda GGM'nin web sayfas› içerisinde ayr› bir link aç›larak baﬂlat›lan
‹VD kapsam›nda 1999 y›l›nda motorlu taﬂ›tlar vergisi, 2000 y›l›nda kurumlar vergisi, 2001 y›l›nda da gelir vergisi mükellefleri için
hizmet verilmeye baﬂlanm›ﬂt›r (Yaranl›, 2002). ‹lk olarak 01.09.1999 tarihinde motorlu taﬂ›tlar vergisi mükelleflerinden baﬂlayarak
mükelleflerin, vergi dairesinde mevcut kimlik ve vergi bilgilerine eriﬂebilmelerine imkan sa¤lanm›ﬂt›r. 01.01.2000 tarihinden itibaren
de mükelleflerin vergi dairelerine yapt›klar› beyanlarla ilgili tahakkuk, ödeme, borç, gecikme zamm› gibi bilgiler ile yurt d›ﬂ› ç›k›ﬂ
yasa¤› olup olmad›¤› gibi bilgileri ö¤renebilmelerine imkan tan›nm›ﬂt›r (Öz, 2004: 14-15).
VEDOP-1 Projesi kapsam›nda oluﬂturulan ‹VD üzerinden, 01.09.2000'den baﬂlamak üzere kurumlar vergisi mükellefleri, 01.09.2001'den
itibaren de gelir vergisi mükellefleri için hizmet verilmeye baﬂlanm›ﬂt›r. Proje sayesinde vergi dairesi iﬂlemleri merkezden izlenebilir
hale gelmiﬂtir (G‹B 2009 Y›l› FR, 2010: 63).
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2.4.2. Elektronik Beyanname (E-Beyanname)
E-Beyanname uygulamas›, 5228 say›l› kanunun 8. maddesi ile VUK'n›n 257. maddesinin 4. bendinde yap›lan de¤iﬂiklik sonucunda
ve 01.10.2004 tarihinden itibaren “Internet Vergi Dairesi” (‹VD) web adresi kullan›larak uygulanmak üzere yürürlü¤e konulmuﬂtur
(Keskin, 2008: 116). E-beyanname, vergi ödeyenlere, beyannamelerini vergi idaresine elektronik olarak iletmelerini sa¤lamaktad›r.
E-beyanname arac›l›¤›yla, vergi ile ilgili her türlü bilgi, vergi beyannamesini haz›rlayanlar veya vergiyi ödeyenler taraf›ndan, vergi
idaresine ka¤›t kullan›lmaks›z›n, bilgisayar ortam›nda aktar›lmaktad›r (Özgen, 2008: 1365).
E-beyanname uygulamas›n›n amac›, “mükelleflerin vergilendirmeye iliﬂkin ödevlerini yerine getirmede, geliﬂen B‹T'den yararlanmak,
vergi beyannameleri ile bildirim ve eklerinin kolay, h›zl›, ekonomik ve güvenilir bir ﬂekilde idareye intikalini sa¤lamak, vergi
beyannamelerinin doldurulmas›ndaki hatalar› en aza indirerek mükellef ma¤duriyetini önlemek, vergi dairesinin beyanname kabul,
tarh, tahakkuk ve tahsilat iﬂlemlerini azaltarak iﬂ ve iﬂlemlerini kolaylaﬂt›rmak ve di¤er alanlarda mükellefe daha iyi hizmet vermesini
sa¤lamak” olarak belirlenmiﬂtir. (G‹B, 2008: 43; G‹B, 2011 FR: 2012: 62).
03.03.2005 tarihli VUK 346 No'lu GT ile de daha önce iste¤e ba¤l› olarak gönderilebilen beyannamelerden belirli hadlerle s›n›rl›
olanlar›n›n internet üzerinden elektronik ortamda gönderilmesi zorunlu hale getirilmiﬂtir24.
Temmuz 2005 tarihinde kanuni süresi geçtikten sonra kendili¤inden veya piﬂmanl›k talepli olarak verilen beyannamelerin elektronik
ortamda verilmesine iliﬂkin düzenleme VUK'n›n mük. 257/3. maddesinde düzenleme yap›lm›ﬂt›r. Bu düzenleme ile normal beyan
döneminde verilen herhangi bir beyanname ile piﬂmanl›k yoluyla verilen beyanname aras›nda yöntem aç›s›ndan hiçbir fark kalmam›ﬂt›r.
Yine ayn› tarih ve ayn› kanun ile bu sefer VUK'n›n mük. 355. maddesinde yap›lan de¤iﬂiklikle elektronik ortamda beyanname verilmesi
mecburiyetine uyulmamas› halinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezas›na iliﬂkin düzenleme yap›lm›ﬂt›r.
01.02.2007 tarihli VUK 367 Nolu GT ile kurumlar vergisi mükellefleri için kurumlar vergisi beyannamesini ve geçici vergi beyannamelerini
hiçbir hadle s›n›rl› olmaks›z›n elektronik ortamda vermeleri zorunlu hale getirilmiﬂtir. Yine ayn› tarih itibariyle ‹stanbul Büyük
Mükellefler Vergi Dairesi Baﬂkanl›¤› Mükelleflerinin, tüm vergi beyannamelerini elektronik ortamda gönderme zorunlulu¤u getirilmiﬂtir.
01.03.2007 tarihli 368 Nolu GT ile düzeltme beyannamelerinin elektronik ortamda gönderilmesi kararlaﬂt›r›lm›ﬂt›r. 18.10.2007 tarihli
376 Nolu GT ile de gelir vergisi mükellefleri için hadler kald›r›lm›ﬂ ve sözkonusu mükelleflerin y›ll›k gelir vergisi beyannamesini ve
geçici vergi beyannamelerini hiçbir hadle s›n›rl› olmaks›z›n elektronik ortamda vermeleri zorunlu hale getirilmiﬂtir (Keskin, 2008:117).
E-Beyanname uygulamas› kapsam›nda, 2010 y›l› sonu itibariyle 24 adet beyanname25 ve bildirim internet ortam›nda al›nmakta iken,
6111 say›l› Kanun kapsam›nda uygulamaya konulan 15 beyanname ile birlikte bu say› 2011 y›l› sonu itibariyle 39'a yükselmiﬂtir (G‹B
2011 FR, 2012: 62; ‹nce, 2009: 247-249). 2A numaral› ÖTV Beyannamelerinin de 01.11.2011 tarihi itibariyle elektronik ortamda verilebilmesi
mümkün hale gelmiﬂ bulunmaktad›r. Di¤er taraftan, tasfiye halinde verilen beyannamelerin e-beyanname sisteminden verilebilmesine
iliﬂkin çal›ﬂmalar sürdürülmekte, ayn› vergi dairesi çal›ﬂma alan›nda bulunan ﬂubelere ait muhtasar beyannamelerinin e-beyanname
sisteminden al›nabilmesine iliﬂkin çal›ﬂmalara ise 2012 y›l›nda baﬂlanmas› planlanmaktad›r (G‹B 2011 FR: 2012: 24-25).
Beyannamelere ilave olarak bilanço esas›na tabi mükelleflerin 2010 y›l› ve takip eden dönemler için 403 S›ra No'lu Vergi Usul
Kanunu Genel Tebli¤inde yer alan “Kesin Mizan“ bildirimleri de elektronik ortamda al›nmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Kesin mizan uygulamas›nda
oldu¤u gibi, mükelleflerin tutmak zorunda olduklar› defterlerin elektronik ortamda oluﬂturulmas›, onaylanmas› ve muhafazas› ile
ilgili hukuki ve teknik altyap›n›n oluﬂturulmas› çal›ﬂmalar› nihai aﬂamaya gelmiﬂtir. Bu kapsamda yevmiye defteri ve defteri kebirin
elektronik ortamda oluﬂturulmas›nda kullan›lacak format ve standartlarla ilgili teknik k›lavuzlar ve uygulama yaz›l›m› haz›rlanm›ﬂt›r.
Di¤er taraftan 1512 say›l› Kanunun 27. Maddesi uyar›nca noterler veya noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar›n, tasdik ettikleri
belgelere ve defterlere iliﬂkin bilgileri elektronik ortamda göndermeleri sa¤lanm›ﬂ bulunmaktad›r (G‹B 2011 Y›l› KMDBR, 2011: 2).
2.4.3. Vergi Dairesi Otomasyonu (VDO ve e-VDO)
Vergi dairesi iﬂlemlerinin tümünün bilgisayarlarla yap›larak iﬂ yükünün azalt›lmas›, vergi dairesi çal›ﬂmalar›nda etkinlik ve verimlili¤in
art›r›lmas› ve bilgisayar ortam›nda toplanan bilgilerden sa¤l›kl› bir karar, destek ve yönetim bilgi sisteminin oluﬂturulmas› hedeflenerek,
1997 y›l›nda Client-server mimaride çal›ﬂan (VDO) bir yap›da vergi dairesi uygulama yaz›l›mlar› haz›rlanm›ﬂt›r (G‹B 2012 Y›l› PP, 2012: 45).
24

Zorunlu hale getirilen beyannameler ﬂunlard›r; (i) Y›ll›k Gelir Vergisi Beyannamesi, (ii) Kurumlar Vergisi Beyannamesi, (iii) Geçici Vergi Beyannamesi, (iv) ÖTV Beyannamesi (2/a beyannamesi hariç),
(v) Ö‹V Beyannamesi, (vi) ﬁOV Beyannamesi

25
(1) KDV Beyannameleri (1 ve 2 nolu), (2) ÖTV Beyannamesi, (3)Muhtasar Beyanname, (4) Muhtasar Beyanname, (5) Damga Vergisi Beyannamesi, (6) BSMV Beyannamesi, (7) Ö‹V Beyannamesi, (8) ﬁOV
Beyannamesi, (9) Y›ll›k Gelir Vergisi Beyannamesi (Beyana tabi geliri sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan ibaret olanlar için), (10) Y›ll›k Gelir Vergisi Beyannamesi (Beyana tabi geliri
sadece gayrimenkul sermaye irad›ndan ibaret olanlar için), (11) Y›ll›k Gelir Vergisi Beyannamesi (Ticari, zirai ve mesleki kazanc› olan mükellefler için zorunlu), (12) Kurumlar Vergisi Beyannamesi, (13)
Geçici Vergi Beyannamesi (Kurumlar Vergisi mükellefleri için 2007 y›l›n›n ilk döneminden itibaren zorunlu), (14) Geçici Vergi Beyannamesi (Gelir Vergisi mükellefleri için zorunlu), (15) Noter Harc›, (16)
Form B (Form Ba, Form Bs), (17) G.V.K Geçici 70. madde kapsam›nda Muhtasar Beyanname, (18) G.V.K Geçici 67. maddesine göre yap›lan tevkifatlar için Muhtasar Beyanname, (19) KKDF Kesintisi
Bildirimi, (20) Araçlar› Muayene Yetkisi Verilen Gerçek ve Tüzel Kiﬂilerce Ödenmesi Gereken Hazine Pay›na iliﬂkin Bildirim, (21) 5811 say›l› Kanun kapsam›nda Yurt D›ﬂ›nda Sahip Olunan Varl›klara iliﬂkin
Vergi Beyannamesi (Gerçek ve tüzel kiﬂiler için), (22) 5811 say›l› Kanun kapsam›nda Yurt D›ﬂ›nda Sahip Olunan Varl›klara iliﬂkin Vergi Beyannamesi (Sorumlu Bankalar ve Arac› Kurumlar için), (23) 5811
say›l› Kanun kapsam›nda Türkiye'de Sahip Olunan Varl›klara iliﬂkin Vergi Beyannamesi.
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VDO, masa sisteminde çal›ﬂan bir vergi dairesinin evrak iﬂlemlerinden, muhasebe iﬂlemlerine kadar tüm fonksiyonlar›n›n bilgisayar
yard›m› ile gerçekleﬂtirilmesini kapsamaktad›r. Vergi dairelerinde evrak giriﬂinden baﬂlayarak sicil, tahakkuk, tahsilat, düzeltme,
tarhiyat, takip, iade, araç tescil, muhasebe, özlük iﬂlemleri gibi vergi dairesinin bütün iﬂlemleri birbiri ile entegre ﬂekilde bilgisayar
ortam›nda yap›lmakta ve uygulamada kullan›lan defter, belge ve çeﬂitli raporlar VDO yaz›l›mlar› ile haz›rlanabilmektedir (Gerçek,
2010: 79).
2004 y›l›nda vergi dairesi otomasyon uygulamalar›nda merkezi bir yap›ya geçilmesi karar› do¤rultusunda mevcut otomasyon
uygulamalar› merkezi bir yap›da (e-VDO) tekrar haz›rlanarak, 2005-2009 y›llar› aras›nda otomasyon kapsam›nda olmayan vergi
daireleri ile mal müdürlükleri gelir birimlerinin e- VDO ile otomasyona geçirilmesi, VDO uygulamalar› ile çal›ﬂan vergi dairelerinin
ise otomasyon sistem de¤iﬂikli¤i gerçekleﬂtirilmiﬂtir (G‹B 2011 FR, 2012: 74). Sonuç olarak, 81 ilde müdürlük ﬂeklinde örgütlenen
448 Vergi Dairesi Müdürlü¤ü ve Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Baﬂkanl›¤› ile 29 il Vergi Dairesi Baﬂkanl›¤›, 585 malmüdürlü¤ü
e-VDO kapsam›na al›nm›ﬂ olup otomasyona geçmeyen vergi dairesi müdürlü¤ü kalmam›ﬂt›r (‹nce, 2009: 250).
E-VDO'nun sürece ek katk›lar› ﬂu ﬂekildedir (Gerçek, 2010: 79); (i) Mükellef borçlar›n›n di¤er vergi dairelerince de görülebilmesi ve
mükelleflerce internet ortam›nda izlenebilmesi, (ii) Bankalarca yap›lan tahsilatlar›n kapsam›n›n geniﬂletilmesi, (iii) ‹liﬂik kesme
iﬂlemleri ile araç muayene iﬂlemlerinde kolayl›k sa¤lanmas› için tahakkuklar›n ödenmemiﬂ k›s›mlar›n›n bilgisayar ortam›na aktar›lmas›.
2.4.4. Veri Ambar› (VER‹A)
G‹B taraf›ndan iç ve d›ﬂ kaynaklardan al›nan veriler di¤er kamu kuruluﬂlar› ve özel sektör kuruluﬂlar›ndan sa¤lanan verilerin iﬂlenmesi
suretiyle kay›t d›ﬂ› ekonomi ve vergi kaçakç›l›¤› ile mücadele edilmesine yönelik bir sistem kurulmas› amac›yla VER‹A Projesi hayata
geçirilmiﬂtir.
2005 y›l›nda baﬂlayan VER‹A uygulamas› ile beyan d›ﬂ› kalm›ﬂ vergisel olaylar›n tespiti, mükellef beyanlar›n›n do¤rulu¤unun kontrolü
ve denetim birimlerine bilgi deste¤i sa¤lamak amac›yla bilgi kaynaklar›n›n araﬂt›r›lmas›, tespit edilen bilgi kaynaklar›ndan veri
toplanmas› ve analizi, vergi incelemelerinde yararlan›lmak üzere, iç ve d›ﬂ kaynaklardan al›nan bilgilerin veri ambar›na aktar›larak
de¤erlendirilmesi, al›nan ç›kt›lar›n incelenmek üzere denetim birimlerine gönderilmesi ve veri ambar›ndaki bilgilerin tüm denetim
birimlerinin kullan›m›na sunulmas› ve böylece kay›td›ﬂ› ekonomi ve vergi kaçakç›l›¤› ile mücadele edilmesi amaçlanm›ﬂt›r (G‹B 2011
FR, 2012: 76; ‹nce, 2009: 253; Gerçek, 2010: 81).
2.4.5. Elektronik Banka Tahsilatlar› ‹ﬂleme Sistemi (EBT‹S) ve Kredi Kart› ‹le Elektronik Ortamda Tahsilat
Daha öncesinde, vergi tahsilat yetkisinin verildi¤i bankalara yap›lan vergi ödemeleri mükellef hesaplar›na iﬂlenmekte ve banka
ﬂubelerinden ka¤›t ortam›nda gelen al›nd›lar›n elle giriﬂi yap›lmakta iken, 2000 y›l›nda VEDOP projesinin bir parças› olarak geliﬂtirilen
EBT‹S sistemi sayesinde, vergi tahsilatlar›n›n, web tabanl› uygulamalar kullan›lmak suretiyle bankalar›n bilgi iﬂlem merkezlerinden
G‹B'e elektronik olarak gönderilmesi ve vergi dairelerinde mükellef hesaplar›na otomatik olarak iﬂlenmesi mümkün hale gelmiﬂtir
(Ay, 2006, 70; Gerçek, 2010: 79).
VEDOP-2 Projesinin baﬂlat›lmas›yla birlikte EBT‹S uygulamas› daha da geliﬂtirilmiﬂtir. 2005 y›l›n›n A¤ustos ay›ndan itibaren de vergi
tahakkuk bilgileri yetkili bankalara aç›larak do¤rudan e-tahsilat uygulamas› baﬂlat›lm›ﬂt›r. E-Tahsilat uygulamas›nda, tahsilat yetkisi
verilmiﬂ bankalar›n yapt›¤› tahsilatlar›n mükellef hesaplar›na iﬂlenmesindeki gecikmeyi ortadan kald›rmak hedeflenmiﬂtir. Tahsilat
yetkisi bulunan 24 banka26 ve PTT ﬂubeleri Gelir ‹daresi Baﬂkanl›¤› sistemine ba¤lan›p otomasyon kapsam›ndaki vergi dairesi ve
malmüdürlüklerinde kay›tl› mükelleflerin cari dönem tahakkuklar›n› sorgulamak suretiyle tahsilat yapmakta olup, bu sayede vergi
tahsilatlar›n›n daha h›zl› ve hatas›z bir ﬂekilde yap›lmas› sa¤lanmaktad›r. E-Tahsilat kapsam›nda banka ve PTT ﬂubelerince yap›lan
sorgulu tahsilatlar›n eﬂ zamanl› olarak ve an›nda mükellef cari hesaplar›na27 iﬂlenmesinin sa¤lanmas› yönündeki çal›ﬂmalar önemli
bir geliﬂme olarak kabul edilmektedir (G‹B 2012 Y›l› PP, 2012: 58-59).

26
T.C. Ziraat Bankas› A.ﬁ., Türkiye Halk Bankas› A.ﬁ., Türkiye ‹ﬂ Bankas› A.ﬁ.,Yap› Kredi Bankas› A.ﬁ., Akbank T.A.ﬁ.,Türkiye Vak›flar Bankas› T.A.O., Türkiye Garanti Bankas› A.ﬁ., ﬁekerbank T.A.ﬁ,
Fortisbank A.ﬁ., Türk Ekonomi Bankas› A.ﬁ., Finansbank A.ﬁ., Denizbank A.ﬁ., Tekstilbank A.ﬁ., Anadolubank A.ﬁ., HSBC Bank A.ﬁ., ING Bank A.ﬁ., Alternatifbank A.ﬁ., Tekfenbank A.ﬁ., Turk›shbank
A.ﬁ., Türkiye Finans Kat›l›m Bankas› A.ﬁ., Asya Kat›l›m Bankas› A.ﬁ., Albaraka Türk Kat›l›m Bankas› A.ﬁ., Kuveyt Türk Kat›l›m Bankas› A.ﬁ., Citibank A.ﬁ., Turkland Bank ve PTT (G‹B 2010 FR, 2011: 12).

27

“Cari Hesap ve ‹ade Mahsup ‹ﬂlemleri Projesi”, mükellef borçlar›n›n ve bu borçlara iliﬂkin sürecin bilgisayar ortam›nda izlenebilmesi, mükellef borçlar›n›n di¤er vergi dairelerince de görülebilmesi, vergi
dairesi kay›tlar›nda yer alan tahakkuk ve tahsilata yönelik bilgilerin mükellef baz›nda tek bir hesapta izlenebilmesi, bankaca yap›lan tahsilatlar›n kapsam›n›n geniﬂletilmesi ve böylece mükelleflere daha
h›zl› ve kaliteli hizmet sunulmas› amaçlar›na yönelik olarak geliﬂtirilmiﬂ bir projedir (G‹B 2011 FR, 2012: 75).
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2.4.6. Vergi Denetmenleri Otomasyon Sistemi (VEDOS)
VEDOS ile vergi kay›p ve kaça¤›n›n önlenmesi kapsam›nda etkin denetim planlar›n›n yap›labilmesi, eﬂ zamanl› olarak yürütülebilmesi,
denetim elemanlar› taraf›ndan yap›lacak çal›ﬂmalarda uygulama birli¤i ve verimlilik art›ﬂ› amaçlanm›ﬂt›r. Böylece denetim elemanlar›n›n
zaman planlamas›, performans de¤erlemesi yapabilmeleri de mümkün hale gelmiﬂtir. Pilot uygulaman›n tamamlanmas›n›n ard›ndan
27 Haziran 2005 tarihinde Eskiﬂehir ve Kocaeli Vergi Dairesi Baﬂkanl›klar›ndan baﬂlayarak tüm illerdeki Vergi Denetmenleri Büro
Baﬂkanl›klar›na kadar VEDOS sistemi yayg›nlaﬂt›r›lm›ﬂt›r (Gerçek, 2010: 81).
Bu sistem ile mükellefin yasal kay›tlar›n›n ve “Merkezi Risk Analizi ve Katmanlaﬂt›rma Sistemi” (MERAK) çerçevesinde elde edilen
verilerin elektronik ortamda vergi denetim elemanlar›na aktar›m› sa¤lanarak vergi incelemelerine h›z ve etkinlik kazand›r›lmas›
hedeflenmiﬂtir. Bu ba¤lamda, ilgili birimlerce yap›lan risk analizleri sonucu incelenmesinde veya gönüllü uyum projesi kapsam›nda
gönüllü uyuma teﬂvik edilmesinde yarar görülen mükellefler VEDOS üzerinden Vergi Dairesi Baﬂkanl›klar›na gönderilmiﬂ, yap›lan
incelemelere veya matrah art›r›mlar›na iliﬂkin çal›ﬂmalar›n istatistiki sonuçlar›n›n al›nmas› sa¤lanm›ﬂt›r (G‹B 2009 FR, 2010: 15 ;
‹nce, 2009: 253).
Gelir idaresinde yürütülen önemli projelerden bir di¤eri de SESAM Projesidir. SESAM, çeﬂitli muhasebe programlar› ile elektronik
ortamda tutulan muhasebe kay›tlar›n›n, kendi içinde ve d›ﬂ kaynak verileriyle karﬂ›laﬂt›r›lmal› yöntemlerle analiz edilerek h›zl›, etkin
ve verimli denetim yap›lmas›na imkan sa¤layan bir programd›r. SESAM Denetim Program›n›n, öncelikle pilot seçilen bölgelerden
baﬂlamak üzere, tüm Türkiye genelinde vergi denetim elemanlar›nca kullan›lmas›n› sa¤layarak, incelemelere h›z ve etkinlik
kazand›r›lmas› amaçlanm›ﬂ, bu kapsamda, 2011 y›l›nda pilot bölge seçilen ‹stanbul, Ankara, ‹zmir ve Adana'da vergi müfettiﬂlerine
SESAM Denetim Program› kullan›m e¤itimi verilmiﬂtir (G‹B 2011 FR, 2012: 77).
2.4.7. Elektronik Haciz (E-Haciz)
6183 say›l› AATUHK'nin 79. Maddesi e-haciz uygulamas›n›n hukuki dayana¤›n› oluﬂturmaktad›r. Söz konusu maddede yap›lan
de¤iﬂiklik ile üçüncü kiﬂiler nezdindeki varl›klar›n elektronik ortamda haczine imkan veren yasal düzenleme yap›lm›ﬂt›r (G‹B, 2009
FR: 105). AATUHK'nin 79. maddesine istinaden ç›kar›lan 440 Seri No'lu Tahsilat GT'de alacakl› amme idarelerinin G‹B'in uygun
görüﬂünü de almak suretiyle banka genel müdürlükleri ile yapacaklar› anlaﬂma çerçevesinde, elektronik imza ya da ﬂifre kullanarak
haciz bildirilerinin elektronik ortamda belirlenen tutar ile s›n›rl› kal›nmaks›z›n sadece bankalara tebli¤ edilmesi ve elektronik ortamda
cevaplar›n›n al›nmas› konular› düzenlenmiﬂtir. E-haciz projesi ile birlikte Trafik ﬁube ve Bürolar›na kay›tl› araçlar›n sicillerine haciz
kayd›n›n elektronik ortamda yap›lmas› sa¤lanm›ﬂ, 5904 say›l› Kanunla da, gayrimenkul, gemiler ve taﬂ›tlar›n elektronik ortamda
haczine imkan veren yasal de¤iﬂiklikler yap›lm›ﬂt›r (G‹B, 2009:105). 440 say›l› AATUHK GT hükmü uyar›nca idare, vergi borcu bulunan
mükelleflerin herhangi bir yerde, bankalarda veya üçüncü ﬂah›slarda veya herhangi bir kurumda alaca¤›n›n bulundu¤unu tespit
etmesi halinde “haciz bildirisi” tebli¤ etmek ve buna göre de bu alaca¤› tahsil yoluna gidebilmektedir (Ay vd, 2011: 155).
May›s 2009'da 37 banka ve “Merkezi Kay›t Kuruluﬂu A.ﬁ.” ile protokol imzalanm›ﬂt›r. Böylece “Vergi Dairesi”, “Merkezi Kay›t
Kuruluﬂu A.ﬁ.” ve “Banka” ﬂeklinde üçlü bir iliﬂki kurularak bankalar ile Merkezi Kay›t Kuruluﬂu A.ﬁ. nezdindeki varl›klar›n elektronik
ortamda haczi için uygulamalar baﬂlat›lm›ﬂt›r (G‹B 2009 FR, 2010:105).
VEDOP-3 projesi kapsam›nda Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan 2009 y›l›n›n Haziran ay›ndan itibaren pilot olarak uygulanmaya baﬂlanan ehaciz sistemi, mükelleflerin banka hesaplar›na haciz konulmas› anlam›na gelmektedir (Gerçek, 2010). E-haciz Projesi ile devletin vadesi
geçen vergi alacaklar›n›n elektronik ortamda haciz iﬂlemine tabi tutularak tahsil edilebilmesi imkan› getirilmiﬂtir. Sistem, “Vergi Dairesi”,
“Merkez” ve “Banka” taraf› olmak üzere üçlü bir iliﬂki sözkonusu olmaktad›r (G‹B 2008 FR: 66). Proje ile vergi dairelerince düzenlenen
haciz bildirilerinin banka genel merkezlerine, banka bildirimlerinin vergi dairelerine ve vergi dairesi de¤erlendirmelerinin banka genel
merkezlerine elektronik ortamda aktar›m› e-imza ile sa¤lanmaktad›r. Projeye pilot uygulama ile baﬂlanm›ﬂ olup, bu kapsamda 'Merkezi
Kay›t Kuruluﬂu A.ﬁ.'nin yan› s›ra 38 banka ile anlaﬂma sa¤lanm›ﬂt›r (G‹B, 2010 FR, 2011: 8).
2.4.8. Elektronik Fatura (E-Fatura)
EDTr Projesi 2003-2004 KDEP içerisinde “e-Ticaret” baﬂl›¤› alt›nda 49 Nolu “Elektronik Faturan›n Kullan›m Usul ve Esaslar›n›n
Belirlenmesine Yönelik Haz›rl›k Çal›ﬂmalar›n›n Yap›lmas›” baﬂl›kl› eyleme yer verilmiﬂtir ve eylemin gerçekleﬂtirilmesinden Maliye
Bakanl›¤› sorumlu tutulmuﬂtur. MB'nin bir birimi olarak G‹B, VUK'nun 227. maddesinin 4. f›kras›, mükerrer 242. maddesinin 2 numaral›
bendi ile mükerrer 257. maddesinin 1 ve 3 numaral› bent hükümleri çerçevesinde Elektronik Fatura Kay›t Sistemine (EFKS) iliﬂkin
çal›ﬂmalar›n› tamamlam›ﬂt›r (‹nce, 2009: 244).
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2005 y›l›nda yay›mlanan “EDTr 2005 EP”de ise “Elektronik Faturalar›n Kullan›m Usul ve Esaslar›n›n Belirlenmesine Yönelik Çal›ﬂmalar›n
Yap›lmas›” adl› 49 Nolu Eylem yay›mlanm›ﬂt›r. Eylemde e-fatura konusunda, ilgili taraflar bak›m›ndan kullan›m imkan› sa¤layacak
düzenlemeler, standartlar ve al›nacak di¤er tedbirlerin belirlenmesine yönelik çal›ﬂmalar yap›lmas› amaçlanm›ﬂt›r. Bu eylemin
gerçekleﬂtirilmesinden ise Maliye Bakanl›¤› sorumlu tutulmuﬂtur (DPT, 2005 (b): 53). Sorumlu kuruluﬂ Maliye Bakanl›¤› olmakla
birlikte, Adalet Bakanl›¤›, TSE, ilgili kamu kurum ve kuruluﬂlar›, üniversiteler, TÜRMOB ve ilgili sivil toplum kuruluﬂlar› ile iletiﬂim
halinde olarak rapor, mevzuat ve pilot proje haz›rlanmas› öngörülmüﬂtür (Do¤an, 2011: 3).
Kay›t D›ﬂ› Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Plan› (2008-2010) belgesinde ise e-fatura ile ilgili olarak; “e-fatura projesi ile ülke
çap›nda uygulanacak bankac›l›k sistemiyle entegre bir elektronik fatura modelinin oluﬂturulmas› sa¤lanacakt›r” ﬂeklinde bir aç›klama
yer alm›ﬂt›r (G‹B, 2009: 46; Çetin, 2010: 83-84).
E-fatura uygulamas›, elektronik belge olarak düzenlenen faturalar›n taraflar› aras›nda dolaﬂ›m› ile ilgili oluﬂturma, gönderme ve
alma zaman› gibi önemli kay›tlar›n tarafs›z bir biçimde tutulmas›n› sa¤lamak ve elektronik belge olarak oluﬂturulmuﬂ herhangi bir
belgenin s›hhatinden (format ve standartlara uygunluk, göndericinin kimli¤i ve do¤rulu¤u, elektronik belgenin geçerlili¤i ve içeri¤inin
bütünlü¤ü) emin olmak amac› ile G‹B taraf›ndan oluﬂturulan uygulaman›n genel ad›d›r (Karadeniz, 2012: 5).
Bilgi iﬂlem sistemleri yeterli ve faturalaﬂma ihtiyac› kapsaml› olan mükelleflere, do¤rudan kendilerine ait bilgi iﬂlem sistemlerini
kullanarak fatura gönderme imkan› sa¤lanm›ﬂt›r (G‹B 2009 FR, 2010: 16). Bilgi iﬂlem sistemi yeterli olmayan mükelleflerin uygulamadan
yararlanabilmelerini sa¤lamak amac›yla ise, uygulamaya ait temel fonksiyonlar› bünyesinde bar›nd›ran www.efatura.gov.tr adresi
üzerinden “E-Fatura Web Portal›”aç›lm›ﬂt›r (G‹B 2009 FR, 2010: 16).
14.05.2008 tarihli VUK 33 S›ra Nolu Sirküler ile e-fatura uygulamas›n›n baﬂlang›ç ad›m› olan “Elektronik Fatura Kay›t Sistemi” (EFKS)
2008 y›l› baﬂ›ndan itibaren k›smen uygulamaya sokulmuﬂtur. EFKS, e-fatura projesinin birinci ad›m› olarak tasarlanm›ﬂ ve
tamamlanm›ﬂt›r. ‹kinci ad›m olarak ise faturalaﬂma sürecinin tamamen elektronik ortama taﬂ›nmas› için gerekli olan konsorsiyum
yap›s›n›n kurulmas› amac›na yönelik mevzuat çal›ﬂmas› ve teknik çal›ﬂmalar tamamlanm›ﬂt›r. Elektronik Mali Mühür Elektronik
Sertifikas› oluﬂturularak elektronik belgelerin iletilmesinde kullan›lacak mesajlaﬂma platformunun güvenli¤i ve güvenilirli¤i sa¤lanm›ﬂt›r
(DPT: 2010: 22).
Vergi mevzuat›m›zda e-fatura ile ilgili olarak e-fatura sisteminin baﬂlang›ç aﬂamas› olan EFKS kapsam›nda G‹B ile protokol imzalayarak
sisteme dahil olan mükellefler, düzenlemiﬂ olduklar› faturalar›n birer nüshalar›n› ka¤›t ortam›nda saklamak zorunda olmad›klar› gibi,
al›c›lar›na ka¤›t ortam›nda veya manyetik ortamda fatura da verebilme imkan›na sahiptirler. Elektronik ortamda gönderilen faturalar›n
geçerli olabilmesi için EFKS kapsam›nda elektronik olarak fatura gönderme izni alan mükelleflerin al›c›lar›na iletmek üzere haz›rlad›klar›
dosyalar›n 'pdf' format›nda haz›rlanm›ﬂ olmas› ve 5070 say›l› Elektronik ‹mza Kanunu (E‹K) hükümlerine göre nitelikli e-imza ile
imzalanm›ﬂ olmas› zorunlulu¤u bulunmaktad›r (Ayd›n, 2009:3).
2008 y›l›nda hizmete al›nan EFKS pilot uygulamas›nda 6 firma (5 telekomünikasyon ﬂirketi ve bir do¤algaz da¤›t›m ﬂirketi; Avea
‹letiﬂim Hizmetleri A.ﬁ., Türk Telekomünikasyon A.ﬁ., Turkcell ‹letiﬂim Hizmetleri A.ﬁ., Vodafone Telekomünikasyon A.ﬁ., TTNet
A.ﬁ., BURSAGAZ Bursa ﬁehiriçi Do¤algaz Da¤›t›m Ticaret ve Taahhüt A.ﬁ.) ile protokol imzalanmas› suretiyle bu firmalara faturalar›n›
elektronik ortamda düzenleme, faturalara ait belirli bilgilerin G‹B sistemine aktar›lmas› koﬂulu ile ikinci nüsha faturalar›n elektronik
ortamda saklanmas›, bu firmalardan 5'i için birinci nüsha faturalar›n elektronik imza ile imzalanarak ve elektronik araçlar vas›tas›yla
al›c›s›na gönderilmesi izni verilmiﬂtir (G‹B 2009 FR, 2010: 16; G‹B 2011 FR, 2012: 63).
2.4.9. Elektronik Defter (E-Defter)
Elektronik defter (e-defter) çal›ﬂmalar› ile VUK ve TTK kapsam›nda ka¤›t üzerinde tutulmas› zorunlu olan yevmiye defteri ve defteri
kebirin elektronik ortamda tutulmas›, muhafaza ve ibraz edilebilmesi ile aç›l›ﬂ ve kapan›ﬂlar›na iliﬂkin tasdik iﬂlemlerinin elektronik
ortamda yap›lmas› imkan›n›n sa¤lanmas›, bu defterlerin de¤iﬂmezli¤inin, bütünlü¤ünün ve kayna¤›n›n garanti alt›na al›nmas›
hedeflenmiﬂtir (G‹B 2012 Y›l› PP, 2012: 44).
EDTr Projesi 2003-2004 KDEP içerisinde “e-Ticaret” baﬂl›¤› alt›nda 50 Nolu ve “Ticari Defterlerin Elektronik Ortamda Tutulmas›”
baﬂl›kl› eylemin gerçekleﬂtirilmesinden Maliye Bakanl›¤› sorumlu kuruluﬂ olarak tan›mlanm›ﬂt›r.
2005 y›l›nda yay›mlanan “EDTr 2005 EP”de ise “Elektronik Faturalar›n Kullan›m Usul ve Esaslar›n›n Belirlenmesine Yönelik Çal›ﬂmalar›n
Yap›lmas›” baﬂl›kl› 49 Nolu Eylem ile “Ticari Defterlerin Elektronik Ortamda Tutulmas›” baﬂl›kl› 50 Nolu Eyleme yer verilmiﬂ. Bu
eylemlerin gerçekleﬂtirilmesinden Maliye Bakanl›¤› sorumlu tutulmuﬂtur (Do¤an, 2011: 3). Sözkonusu eyleme göre ticari defterlerin
elektronik ortamda tutulmas›, tasdiki, saklanmas› ve denetimine yönelik haz›rl›k çal›ﬂmalar›n›n yap›lmas›, gerekli düzenleme ve
tedbirlerin belirlenmesi planlanm›ﬂt›r (DPT, 2005 (b): 53).
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Temmuz 2006'da yay›mlanan “Bilgi Toplumu Stratejisi 2006-2010 Eylem Plan›”nda 64 Nolu ve “Elektronik Fatura ve Defter
Uygulamas›” baﬂl›kl› eylemde ise 2008 y›l›ndan baﬂlayarak iﬂletmeler ve vatandaﬂlar taraf›ndan ticari hayatta yo¤un olarak kullan›lan
fatura ve ticari defterlerin elektronik ortamda tutulmas› ve resmi makamlara ibraz›na imkan sa¤layacak uygulaman›n baﬂlamas›
öngörülmüﬂtür (DPT, 2006 (a): 26).
VUK'nun “Elektronik Ortamdaki Kay›tlar ve Elektronik Cihazla Belge Düzenleme” baﬂl›kl› mükerrer 242/2. maddesi e-defter, e-belge
ve e-kay›t ile ilgili hükümlere yer vermiﬂtir. 242. maddenin Maliye Bakanl›¤›'na verdi¤i yetkiye istinaden e-Defter Uygulamas›n›n
hayata geçirilmesi için defterlerin veri standard› ve veri format›n›n tan›mlanmas› ve defterlerin elektronik ortamda tutulmas›,
aktar›lmas›, arﬂivlenmesi ve onaylanmas›na iliﬂkin teknik ve hukuki altyap› tamamlanm›ﬂt›r (G‹B 2012 Y›l› PP, 2012: 44).
G‹B ile Gümrük ve Ticaret Bakanl›¤› taraf›ndan yap›lan ortak çal›ﬂmalar sonucu 2011 y›l›n›n Aral›k ay›nda yay›mlanan 1 s›ra nolu
“Elektronik Defter Genel Tebli¤i”, 01.01.2012 tarihinden itibaren uygulamaya geçmiﬂ bulunmaktad›r. Uygulama ile mükellef
hizmetlerinde ve idari iﬂlemlerde hem mükellefler hem de kamu ve özel sektörün birçok uygulamas›nda kolayl›k ve maliyet avantajlar›
sa¤lanmas› amaçlanm›ﬂt›r (Do¤an, 2011: 3).
2.4.10. Elektronik Tebli¤ (E-Tebli¤)
E-tebli¤ uygulamas› ile vergi mevzuat› çerçevesinde yap›labilecek tüm duyurular›n elektronik ortamda tebli¤ edilmesine imkan
sa¤lanmas› amaçlanm›ﬂ, yaz›l› olarak yap›lan tebli¤lerde ortaya ç›kan gecikmelerin ve muhataba ulaﬂmada karﬂ›laﬂ›lan zorlu¤un
önüne geçilmesi hedeflenmiﬂtir. Tebli¤in elveriﬂli elektronik bir adrese yap›lmas› suretiyle, veri güvenli¤inin sa¤lanmas› ve muhatab›n
hukuki sonuçlar aç›s›ndan tebli¤den haberdar olmas› mümkün hale gelmiﬂtir. Bu düzenlemeye göre; (i) VUK hükümlerine göre tebli¤
yap›lacak kiﬂilere tebli¤e elveriﬂli elektronik bir adres vas›tas›yla elektronik ortamda tebli¤ yap›labilecektir, (ii) Elektronik ortamda
tebli¤de an›lan kanunun 93. maddesinde say›lan usullere ba¤l› kal›nmayacakt›r, (iii) Kanunda belirtilen hususlarda elektronik tebli¤e
iliﬂkin di¤er usul ve esaslar› belirlemeye Maliye Bakanl›¤› yetkili k›l›nm›ﬂt›r (Bulut, 2011).
Kanun metninde geçen 93. madde tebli¤in esaslar›n› düzenlemiﬂtir. Bu madde hükmüne göre, vergilendirmeyle ilgili olup hüküm
ifade eden her türlü vesikalar ve yaz›lar; adresleri bilinen gerçek ve tüzel kiﬂilere posta vas›tas›yla ilmühaberli taahhütlü olarak,
adresleri bilinmeyenlere ise ilan yoluyla tebli¤ edilir. ‹lgili kabul ederse, tebli¤ daire veya komisyonda da yap›labilir. Buna göre vergi
dairesi, postayla tebli¤ yapmaks›z›n do¤rudan elektronik ortamda tebli¤ yapabilecektir (Bulut, 2011).
2.4.11. Elektronik Vergi Levhas› (E-Vergi Levhas›)
VUK 5/4. maddesi gere¤ince Gelir Vergisi mükellefleri (kazanc› basit usulde tespit edilenler dahil) ile sermaye ﬂirketleri her y›l May›s ay›n›n
son gününe kadar vergi tarh›na esas olan kazanç tutarlar› ile bunlara isabet eden vergi miktarlar›n› gösteren levhay› almak zorundad›rlar.
Hüküm ﬁubat-2011 tarihine kadar levhalar›n as›lmas›n› öngörmüﬂ iken, 25.02.2011 tarihinde 6111 say›l› Kanunla yap›lan düzenleme ile
vergi levhas›n›n as›lma zorunlulu¤u kald›r›lm›ﬂ ve bulundurma zorunlulu¤u getirilmiﬂtir.
E-Vergi Levhas›: 408 Seri No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli¤ ile mükelleflerin iﬂe baﬂlama dahil vergi levhalar›n› internet vergi
dairesinden almalar› sa¤lanm›ﬂt›r. Tebli¤in yürürlü¤e girdi¤i tarihten itibaren mükellefler e-vergi levhas› dökümlerini alm›ﬂlard›r. Söz
konusu tebli¤ kapsam›nda ihtiyaç duyan kurum ve kuruluﬂlarla bilgisi talep edilen mükelleflere ait vergi levhas›nda bulunan bilgilerin
ilgili kurumla düzenlenecek protokol kapsam›nda haz›rlanacak web servisler arac›l›¤›yla elektronik ortamda sorgulanmas› veya mevcut
bilginin do¤rulanmas› amac›yla çal›ﬂmalar baﬂlat›lm›ﬂt›r (G‹B 2011 Y›l› KMDBR, 2011: 5).
408 Nolu VUK GT'de de belirtildi¤i üzere, yeni dönemde vergi levhalar› gelir idaresinin web sayfas›nda yer alan ‹VD üzerinden her y›l
gelir vergisi mükellefleri için 1 Nisan-31 May›s, kurumlar vergisi mükellefleri için ise 1-31 May›s tarihleri aras›nda düzenlenip yazd›r›lacak,
meslek mensuplar›nca tasdik edilmeyecek ve bu konuda bildirim yap›lmayacakt›r. Di¤er taraftan elektronik ortamda düzenlenen vergi
levhalar›n›n mükelleflerin iﬂyerlerinde bulundurulma zorunlulu¤u uygulamas› devam etmektedir.
2.4.12. Özelge Otomasyon Sistemi (ÖOS)
VUK 413. maddesi do¤rultusunda Vergi Dairesi Baﬂkanl›klar›/Defterdarl›klarca mükelleflerden al›nan özelge taleplerinin elektronik
ortamda gerçekleﬂmesini sa¤layan Doküman Yönetimi ‹ﬂ Ak›ﬂ Sistemi (DYIAS) içerisinde yer alan ÖOS, mükelleflerin yaz›l› doküman
yoluyla yapm›ﬂ olduklar› bilgi ve izahat taleplerinin tamamen elektronik ortamda haz›rlanarak cevapland›r›lmas›na imkan veren bir
yap›d›r.
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2011 y›l› içerisinde özelge sistemi kapsam›nda verilen özelgelerin 3.163'ünün internet sayfas›nda yay›nlanmas› sa¤lanm›ﬂt›r. ‹nternet
sayfas› üzerinden kullan›ma sunulan “Özelge Sistemi” ile mükellefe k›sa zamanda do¤ru ve net cevap vermek, baﬂvurular› ve cevaplar›
bir standarda kavuﬂturmak, internetten yay›n yoluyla ﬂeffafl›k sa¤lamak, mükellefin uyum maliyetini azaltmak, idarenin iﬂ yükünü hafifletmek,
bürokrasi ve k›rtasiyecili¤i azaltarak kaynaklar›n verimli kullan›lmas›n› sa¤lamak amaçlanmaktad›r (G‹B 2011 FR: 2012: 25).
ÖOS, 26.01.2010 tarihinden itibaren Türkiye genelinde uygulanmaya baﬂlanm›ﬂt›r. 26.01.2010 tarihinden 31.12.2011 tarihine kadar
özelge sistemine giren toplam baﬂvuru say›s› 14.843 olup ilk defa üretilip say› alarak örnek havuzuna giren özelge say›s› 3.894, VDB
ve defterdarl›klarca emsal özelgelerden üretilip say› alan özelge say›s› 8.518, sistemde taslak durumunda bulunan özelge say›s›
2.431'dir (G‹B 2012 Y›l› PP, 2012: 50).
2.4.13. Elektronik Ortamda Mükellef Bilgileri Bildirimi Uygulamas› (MBB)
Mükellef Bilgi Bildirimi'nin elektronik ortamda verilme zorunlulu¤una iliﬂkin yay›mlanan 413 Nolu VUK GT kapsam›nda mükelleflere
ait verilerde meydana gelen de¤iﬂikliklerin güncel olarak takip edilememesi nedeniyle yaﬂanan aksakl›klar›n önlenebilmesi amac›yla,
verilerin güncellenmesi, eksikliklerin giderilmesi, do¤ruluklar›n›n teyidinin sa¤lanmas›na yönelik olarak “Mükellef Bilgileri Bildirimi”nin
elektronik ortamda verilmesi zorunlulu¤u getirilmiﬂtir.
MBB'ni, bildirim verme süresinin baﬂlad›¤› gün olan 1 Nisan 2012 tarihi itibariyle faal olan tüm; (i) Kurumlar vergisi mükellefleri,
(ii) Ticari kazanç (kazanc› basit usulde tespit edilenler hariç), zirai kazanç ve serbest meslek kazanc› elde eden gelir vergisi mükellefleri
vermek zorundad›rlar. Bildirimin elektronik ortamda verilmiﬂ say›labilmesi için onaylama iﬂleminin yap›lmas› zorunludur. Onaylama
iﬂleminin ise en geç, bildirimin verilmesi gereken son gün olan 31 May›s günü saat 24.00'e kadar tamamlanmas› gerekmektedir.
Bildirimini elektronik ortamda belirlenen süre içinde vermeyen veya eksik ya da yan›lt›c› bildirimde bulunan mükellefler hakk›nda
VUK mükerrer 355. maddesi hükmü uyar›nca özel usulsüzlük cezas› kesilmesi öngörülmüﬂtür.
2.4.14. Önceden Haz›rlanm›ﬂ Kira Beyanname Sistemi (ÖHKBS)
Maliye Bakanl›¤›'n›n 2012 y›l›nda uygulamaya koydu¤u 414 Nolu VUK GT'ne göre Sistemin amac› “Geliﬂen bilgi iﬂlem teknolojilerinden
yararlanarak, vergi beyannamelerinin kolay, h›zl›, ekonomik ve güvenilir bir ﬂekilde idareye intikalini sa¤lamak, vergi beyannamelerinin
doldurulmas› s›ras›ndaki hatalar› asgariye indirerek mükellef ma¤duriyetini önlemek ve vergiye gönüllü uyumu art›rmak, ayr›ca vergi
dairesinin, mükellefiyet kayd›, beyanname kabul, tarh, tahakkuk ve tahsilat iﬂlemlerini azaltmak suretiyle iﬂ ve iﬂlemlerini kolaylaﬂt›rmak
ve verimlili¤ini artt›rmak” ﬂeklinde ifade edilmiﬂtir.
ÖHKBS, “kira geliri (GMS‹) elde eden mükelleflere iliﬂkin banka, tapu, sigorta ﬂirketleri gibi üçüncü taraflardan elde edilen bilgiler
kullan›larak GMS‹ beyannamelerinin G‹B taraf›ndan otomatik olarak dolduruldu¤u ve mükelleflerin onay›na sunuldu¤u bir sistem”dir.
Sistem ile sicil, gayrimenkul, irat tür ve tutar›, gider türü, indirim, vergi kesintisi gibi GMS‹ beyannamesinde bulunan tüm bilgilerin
görüntülenmesi, doldurulmas› ve de¤iﬂtirilmesi iﬂlemlerinin kolay, h›zl› ve kontrol edilebilir bir ﬂekilde yap›lmas› imkan› sa¤lanacakt›r.
Vergi hesaplama ad›mlar› ve tahakkuk bilgileri hesaplanm›ﬂ bir ﬂekilde haz›rlan›p mükellefin onay›na sunulacakt›r.
2.4.15. Çeﬂitli Risk Analiz Projeleri
KDV ‹adesi Risk Analizi Projesi; Sözkonusu Proje sayesinde, bütün iade hakk› do¤uran iﬂlemlerde mükelleflerin iade- mahsup
taleplerine iliﬂkin listelerini ‹VD üzerinden göndermeleri sa¤lanm›ﬂ, önceden vergi dairesi personeli taraf›ndan manuel olarak yap›lan
ve uzun zaman alan kontroller ve analizlerin tamam›na yak›n› sistem taraf›ndan otomatik olarak yap›larak vergi dairelerine rapor
edilmeye baﬂlanm›ﬂ ve bu suretle KDV iadesi talep eden mükellefler ve vergi daireleri k›rtasiyecilikten çok büyük oranda kurtar›lm›ﬂ
ve iade iﬂlemlerine de h›z kazand›r›lm›ﬂt›r. Ayr›ca iadelerde tedarikçilerin vergisel uyumlar› takip edilip mükellefler detayl› analizlere
tabi tutularak haks›z iadelerin önüne geçilmiﬂtir.
Sahte Belge Risk Analiz Projesi; Risk Analiz Merkezince yap›lan risk analizleri kapsam›nda oluﬂturulan Sahte Belge Risk Analiz
Program› ve Veri Görselleﬂtirme Program› çerçevesinde sahte belge düzenleyen mükellefler ile uyumsuz mükellefler h›zl› bir ﬂekilde
tespit edilmektedir. Bu amaçla risk kriterleri belirlenmiﬂ ve 01.01.2009 tarihinden itibaren faal olan tüm KDV mükelleflerinin ayl›k
bazda uyumsuzluk ve sahtecilik puanlar› tespit edilerek uyumsuz ve sahte belge düzenleyen mükellef kütü¤ü oluﬂturulmaya
baﬂlanm›ﬂt›r. Program neticesinde sahte belge düzenleme ihtimali yüksek olan mükellefler tespit edilerek inceleme elemanlar›na
inceleme yap›lmak üzere gönderilmiﬂtir.
Merkezi Risk Analizi ve Katmanlaﬂt›rma (MERAK) Projesi; Uygulamaya geçirilen bu proje sayesinde veri ambar›ndan al›nan veriler
ile riskli mükelleflerin tespiti çal›ﬂmas›na baﬂlan›lm›ﬂ ve son aﬂamaya gelinmiﬂtir (G‹B 2011 Y›l› KMDBR, 2011: 12).
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3. MUHTEMEL VE GERÇEKLEﬁEN FAYDA VE MAL‹YETLER‹YLE E-MAL‹YE UYGULAMALARININ GENEL DE⁄ERLEND‹RMES‹
Türkiye'de maliye alan›nda uygulamaya konulan önemli e-devlet projelerinden olan VEDOP-1, VEDOP-2 ve VEDOP-3 projeleri
uygulamaya girdikçe, gelir ve vergi idarelerinin yeniden yap›lanmalar›na paralel olarak hukuksal altyap›da da geliﬂmelere uygun
düzenlemelere gidilmiﬂtir. Bu düzenlemelerin ilk yans›malar› da vergi hukuku alan›nda çeﬂitli de¤iﬂiklik ve düzenlemelere gidilmesi
ﬂeklinde kendisini göstermektedir (Serim, 2006).
VEDOP Projesi ve bileﬂenlerinin geliﬂim sürecinden görülece¤i üzere, sözkonusu bileﬂenler uygulanma ve sonuçlar› al›nma anlam›nda
genel olarak dört grupta incelenebilir; (i) Uygulamaya konulan ve sonuçlar› izlenebilenler (‹VD, e-beyanname, e-VDO, VER‹A, EBT‹S
vb.); (ii) Uygulamaya konulmakla birlikte, sonuçlar› k›smi olarak al›nmaya baﬂlanan veya önümüzdeki dönemde daha net olarak
belirginleﬂebilecek olanlar (VEDOS, e-haciz, e-fatura, e-defter, e-tebli¤, ÖOS vb.) ; (iii) Uygulamada olan, fakat niteli¤i itibariyle
mevzuat çerçevesinde rutin olarak yerine getirilmesi gerekenler (e-vergi levhas›, Elektronik Ortamda Mükellef Bilgileri Bildirimi
Uygulamas›, Önceden Haz›rlanm›ﬂ Kira Beyanname Sistemi vb.); (iv) Önümüzdeki dönemde uygulanmak üzere, üzerinde çal›ﬂ›lan
veya tasar›m aﬂamas›nda olanlar (örne¤in tüm vergi ve di¤er yükümlülüklerin kredi kart› ile ödenebilmesi projesi) .
Aﬂa¤›da sonuçlar› tamamen veya k›smen al›nabilen uygulamalara iliﬂkin de¤erlendirmelere yer verilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
‹nternet Vergi Dairesi (‹VD)
Halihaz›rda, mükelleflerin ba¤l› bulunduklar› vergi dairesinden kullan›c› kodu, ﬂifre ve parola almak suretiyle, ‹VD üzerinden
yararlanabildikleri hizmetler ﬂunlard›r (G‹B 2010 FR: 2011: 11; G‹B 2011 FR: 2012: 24); (i) “Borcu Yoktur” ve “Mükellefiyet” Yaz›lar›
için talepte bulunma, iﬂlemlerin aﬂamalar›n› izleyebilme; (ii) Yeminli Mali Müﬂavirler sözleﬂme bilgilerine ait iﬂlemleri yapabilme;
(iii) KDV iadesi talebinin sisteme girilebilmesi; (iv) Vergi kimlik numaras› ve belge türüne göre belge bas›m bilgilerinin görüntülenebilmesi;
(v) Mükellefe ait motorlu taﬂ›tlar›n plaka listesi, bunlar›n vergi ve trafik para cezalar›n›n görüntülenmesi ve motorlu taﬂ›tlar ile trafik
para cezalar›n›n kredi kart› ile ödenebilmesi; (vi) Gecikme zamm› ve faizi, gelir vergisi ve gayrimenkul sermaye irad› hesaplamalar›
yap›labilmesi; (vii) Mobil imza ile giriﬂ yap›larak elektronik ortamda kimlik do¤rulanmas› yap›larak, iﬂlemlerin daha güvenli bir ﬂekilde
gerçekleﬂtirilebilmesi, (viii) Mükellefler taraf›ndan yetki verilen gerçek ve tüzel kiﬂilerin, yetki veren ad›na ve yetki çerçevesince
‹VD'de iﬂlem yapabilmesi; (ix) Mükelleflere vergi kimlik numaras› esas al›narak özel mesajlar gönderilebilmesi; (x) Noterler veya
noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar›n tasdik edilen belgeler ile defterlere iliﬂkin bildirimleri elektronik ortamda gönderebilmeleri;
(xi) Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirlerin, arac›l›k yapt›¤› mükelleflerin beyanname ve bildirimlerini gönderebilmelerine iliﬂkin
arac›l›k/arac›l›k ve sorumluluk sözleﬂmelerinin giriﬂini yapabilmeleri, (xii) 6111 say›l› Kanun ile yeniden yap›land›r›lm›ﬂ borçlar›n
ödeme iﬂlemlerinin yap›labilmesi; (xiii) Gümrük ç›k›ﬂ ve giriﬂ beyanname bilgilerinin sorgulanabilmesi; (xiv) Ocak 2011 tarihinden
itibaren mükelleflerin bandrol bildirimlerini sistem arac›l›¤› ile verebilmeleri; (xv) Mükelleflerin vergi levhalar›n› elektronik ortamda
alabilmeleri ve bununla ilgili sorgulama yapabilmeleri.
E-Beyanname
E-beyanname uygulamas›n›n baﬂlad›¤› Ekim 2004 tarihinde 34.534 adet beyanname internet ortam›nda verilirken, bu rakam 2005'in
ilk yar›s›nda 1 milyonu geçmiﬂtir. Aral›k 2006 itibariyle internet arac›l›¤›yla toplam 38 milyon beyanname al›nm›ﬂt›r. Aral›k 2006
itibariyle vergi beyannamelerinin internet üzerinden al›nma oran›; Kurumlar Vergisinde yüzde 92,5, Gelir Vergisinde yüzde 70, KDV'de
ise yüzde 80'e ulaﬂm›ﬂt›r. Uygulama sürecinin baﬂlang›ç döneminde 2,5 milyon Avro tutar›na tekabül eden 6.000 ton ka¤›t tasarrufu
sözkonusu olmuﬂ, boﬂa ç›kan 1.200 memur vergi denetimine yönlendirilmiﬂtir (Bakmaz, 2007: 1).
E-maliye uygulamalar›n›n ilklerinin yer alan e-beyanname konusunda uygulama sürecinin ortaya koydu¤u sonuçlar ﬂu hususlarda
yo¤unlaﬂm›ﬂt›r (Bulut ve Çal›ﬂkan, 2009: 24); (i) K›rtasiyecilik ve bürokratik iﬂlemlerde azalma görülmüﬂtür, (ii) Mükelleflerin vergi
dairesine gitmeden iﬂlem yapabilmesi, zaman kazanc› do¤urmuﬂtur, (iii) Gelir ‹daresi'nin sa¤lad›¤› iﬂgücü tasarrufu, analize, denetim,
e¤itim ve mükellef hizmetlerine yönlendirilmiﬂtir, (iv) ‹ﬂ süreçleri h›zlanm›ﬂ, el ortam›nda yaﬂanan hatalar önlenmiﬂtir.
Bugün için 6111 say›l› Kanun kapsam›nda al›nan 15 adet beyannamede ilave edildi¤inde, toplam 39 adet beyanname internet ortam›nda
verilebilmektedir. Böylece, elektronik ortamda al›nan beyannameler, toplam beyannamelerin %99'unu kapsar hale gelinmiﬂtir.
E-VDO
E-VDO uygulamas›n›n en önemli sonuçlar›ndan birisi “eDTr Birlikte Çal›ﬂabilirlik Esaslar›” kapsam›nda, di¤er kurum ve kuruluﬂlar›n
otomasyon sistemleri aras›nda veri al›ﬂveriﬂini sa¤layacak uyumlulaﬂt›rma çal›ﬂmalar›n›n baﬂlat›lm›ﬂ ve somutlaﬂt›r›lm›ﬂ olmas›d›r.
Bu kapsamda, Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›, Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›, Maliye Bakanl›¤› Muhasebat Genel Müdürlü¤ü,
Sa¤l›k Bakanl›¤›, Sosyal Güvenlik Kurumu Baﬂkanl›¤›, ‹stanbul Büyükﬂehir Belediye Baﬂkanl›¤›, Yarg›tay Baﬂkanl›¤›, Türkiye ‹hracatç›lar
Meclisi Baﬂkanl›¤›, BOTAﬁ, ﬁeker Kurumu ve Bay›nd›rl›k ‹skan Bakanl›¤› olmak üzere toplam 11 kurum ile web servis arac›l›¤› ile
mükellef bilgileri (vergi kimlik no, TC kimlik no, adres, mükellefiyet durumu, iﬂe baﬂlama ve terk tarihi vb.) ve borç bilgisi konular›nda
bilgi paylaﬂ›m› amac›yla web servis haz›rlanm›ﬂt›r (G‹B 2011 Y›l› KMDBR, 2011: 4).
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VER‹A
Veri Ambar› uygulamas› ile, kay›t d›ﬂ› ekonomi ve vergi kaçakç›l›¤› ile mücadelede edilmesi amaçlanm›ﬂ olup, bu kapsamda bankalar,
özel finans kurumlar›, sigorta ﬂirketleri, arac› kuruluﬂlar, portföy yönetim ﬂirketleri, di¤er borsa arac› kuruluﬂlar›, posta ve telgraf teﬂkilat›,
factoring ﬂirketleri, tüketici finansman ﬂirketleri, finansal kiralama ﬂirketleri, döviz bürolar›, ikrazatç›lar, k›ymetli maden arac› kuruluﬂlar›
ve Takasbank, Ba ve Bs Bildirim Formlar›, Form 11, gayrimenkul al›m, sat›m› yapan kiﬂiler hakk›nda bilgiler, gayrimenkul ipotek iﬂlemleri,
MB'den al›nan 50.000 ABD Dolar› veya eﬂitini aﬂan dövizlerin yurt d›ﬂ›na transfer iﬂlemlerine iliﬂkin bilgiler, Adalet Bakanl›¤› UYAP
kapsam›nda avukat ve bilirkiﬂilerin bilgileri vb. bilgiler VER‹A'ya aktar›lmaktad›r (‹nce, 2009: 254-255).
EBT‹S
Sistem sayesinde, vergi dairelerinde iﬂ gücü, zaman ve maliyet tasarrufundan bahsedilmektedir (yaklaﬂ›k 2000 memur/ay'l›k iﬂgücü
kazanc›, y›ll›k yaklaﬂ›k 24 milyon adet banka makbuzunun yeniden elle kaydedilmesinden do¤acak olan hatalar›n ortadan kald›r›lmas›
vb.) (Turan ve Özgen, 2009: 137).
Tablo 5: VEDOP Kapsam›ndaki Vergi Daireleri Tahsilatlar› ile Vergi Daireleri Ad›na Bankalarca Yap›lan
Tahsilatlar›n Y›llar ‹tibariyle Karﬂ›laﬂt›r›lmas›

Kaynak: G‹B, 2009 Y›l› FR, s. 18; 2010 Y›l› FR, s.12.

VEDOP kapsam›ndaki vergi daireleri tahsilat› ile vergi daireleri ad›na bankalarca yap›lan tahsilatlar›n y›llar itibariyle karﬂ›laﬂt›rmas›
incelendi¤inde (Tablo 5), bankalar arac›l›¤› ile yap›lan tahsilatlarda kayda de¤er art›ﬂlar›n oldu¤u görülmektedir. 2007 y›l› itibariyle
toplam tahsilatlar içerinde bankalar›n pay› % 40 düzeyinde iken, bu oran izleyen üç y›ll›k periyotta (2008, 2009 ve 2010 y›llar›) sürekli
artarak, s›ras›yla % 63, % 68 ve % 70 olarak gerçekleﬂmiﬂtir. E-tahsilat ve sanal ortamda kredi kart› uygulamas›yla birlikte
mükelleflerin vergi dairesine gelme zamanlar› azalm›ﬂ, bu sonuç tahsilat maliyetlerini ve oranlar›n› olumlu ﬂekilde etkilemiﬂtir.
E-tahsilat konusunda bir di¤er önemli bir geliﬂme, 2010 y›l›ndan itibaren G‹B internet sitesi üzerinden motorlu taﬂ›tlara ait vergi
ve cezalar›n, anlaﬂma sa¤lanan ve protokol imzalanan 11 Bankan›n28 kredi kartlar› arac›l›¤› ile ödenmesine baﬂlanmas›d›r (G‹B 2010
FR, 2011: 9). 2011 y›l› içinde Denizbank ile de anlaﬂma sa¤lanm›ﬂ ve böylece kredi kart› ile tahsilat yapan banka say›s› 12'ye
yükselmiﬂtir (G‹B 2011 Y›l› KMDBR, 2011: 1).
Bu kapsamda son durum itibariyle MTV, Trafik ‹dari Para Cezas›, Geçiﬂ Ücreti ‹dari Para Cezas› ve Karayollar› Taﬂ›ma Kanunu ‹dari
Para Cezas› tahsilat› için G‹B internet sayfas› üzerinden Sanal POS ile 2011 y›l› içinde 4.340.278 adet tahsilat iﬂlemi gerçekleﬂmiﬂtir.
Ayr›ca, 6111 Say›l› Kanun kapsam›nda yap›land›r›lm›ﬂ vergi borçlar›n›n, matrah art›r›mlar›n›n, ö¤renim kredilerinin ve harçlar›n G‹B
internet sayfas› üzerinden Sanal POS sa¤lanmakta olup, 2011 y›l› içinde 964.321 adet tahsilat iﬂlemi gerçekleﬂmiﬂtir (G‹B 2011 FR,
2012: 63). 6111 say›l› Kanun kapsam›nda 30 Haziran 2011 tarihi itibariyle Genel Bütçe Vergi Gelirleri, Teﬂebbüs Mülkiyet Gelirleri
ile Faiz, Pay ve Ceza Gelirleri olarak tahsil edilen toplam tutar ise 8 Milyar 28 Milyon TL düzeyinde gerçekleﬂmiﬂtir (G‹B 2011 Y›l›
KMDBR, 2011: 13).
Finans kuruluﬂlar› ile görüﬂmeler yapan G‹B, vergi borçlar›n›n tamam›n› kredi kart› ile ödenebilmesi yönünde çal›ﬂmalar yapmaktad›r.
Olumlu sonuçlanmas› halinde mükellefler MTV'nin yan›s›ra di¤er vergilerini de kredi kart› ile ödeyebilecek duruma gelmiﬂ olacaklard›r.
G‹B'in 2012 Y›l› Performans Program›nda, banka ortamlar›nda (kendi müﬂterisinin kredi kart›) (ﬂubeler, internet bankac›l›¤›, ça¤r›
merkezi, ATM'ler, talimatl› tahsilatlar) kredi kart› ile tahsilat çal›ﬂmalar›na baﬂland›¤› ve uygulaman›n 3 banka ile yürütüldü¤ü
belirtilmiﬂtir (G‹B 2012 Y›l› PP, 2012: 59).
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Akbank, Garanti Bankas›, Halk Bankas›, Türkiye ‹ﬂ Bankas›, Yap› Kredi Bankas›, HSBC, Finansbank, Bankasya, Türkiye Ekonomi Bankas›, Vak›fbank, Ziraat Bankas›.
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E-Haciz
E-Haciz Projesi ile “kamu alacaklar›n›n süratle tahsili, posta ve k›rtasiye gibi takip masraflar›n›n ve idare ile ilgili kurumlar›n iﬂ
yükünün azalt›lmas›, zaman tasarrufu sa¤lanmas› ve haciz uygulamalar›n›n elektronik ortamda gerçekleﬂtirilebilmesi” amaçlanm›ﬂt›r
(G‹B, 2010 FR, 2011: 8).
Di¤er taraftan e-haciz projesinin uygulamaya konulmas›n›n ard›ndan baz› sorunlar da gündeme gelmiﬂtir. Bu sorunlar ﬂu noktalarda yo¤unlaﬂm›ﬂt›r;
(i) Banka hesab›na haciz uygulanan mükellefe ödeme emri tebli¤ edilmesi gerekirken, bunun yap›lmamas›, banka hesaplar›ndaki
portföyüne göre planlama yapan mükellefleri olumsuz etkilemiﬂtir. Örne¤in çek, senet ödenmesi, borçlu olunan firmalara EFT veya
havale ödemeleri veya nakit ihtiyac›n›n karﬂ›lanmas› gibi gereklilikler aç›s›ndan banka hesaplar›na konulan blokeler mükellefleri
zor durumda b›rakabilmiﬂtir (Suçiçek, 2010).
(ii) Haciz bildirisinin tebli¤ edildi¤i tarihte mükellefin banka hesab›nda para varsa haciz iﬂlemi uygulanmas› gerekirken; bankalar›n,
idarenin yeni bir haciz bildirisi düzenlemek suretiyle tekrar haciz iﬂlemini gerçekleﬂtirmesini dikkate almadan gelecekte hesaba yatacak
paralar için de haciz iﬂlemi uygulamas›, mükellefler aç›s›ndan olumsuz bir durum olmuﬂtur (Suçiçek, 2010). E-haczin geçerlilik süresi
cari saatle s›n›rl› olup, ertesi dakikadan sonra otomatik olarak kendili¤inden kalkmas› gerekirken, e-hacizin süreklilik arzeder bir konuma
getirilmesi mükellefler, iﬂ alemini ve piyasay› olumsuz yönde etkileyebilmiﬂtir (Ay vd, 2011: 158).
(iii) E-haciz uygulamalar› s›ras›nda bazen mükelleflerin 6183 say›l› kanunun 79. madde hükümlerine göre “haczi olanaks›z” bir k›s›m
menkul de¤erleri veya emekli maaﬂlar› haczedilebilmiﬂtir.
(iv) Mahsup talebi olan ve vergi dairesinden alacakl› gözüken mükelleflerin banka hesaplar›na blokaj konulabilmiﬂtir.
(v) Hatal› tahakkuk veya terkini laz›m gelen bir kalem dolay›s›yla mükellefin sehven borçlular listesine al›nmas› veya VUK 116, 124.
madde hükümlerine göre durumu idare taraf›ndan tetkik aﬂamas›nda olan kimselerin borçlu gibi görünmesi sorunlar›n yaﬂanmas›na
sebebiyet vermiﬂtir.
(vi) Mükellefin herhangi bir bankadaki bir hesab›n›n borcun kapat›lmas›nda yeterli olmas›na ra¤men, mükellefin tüm hesaplar›na
veya borcuna yetecek miktardan fazlas›na blokaj konulmas›n›n yan›s›ra, bu hesaplara konan blokaj›n haciz bildirisinin tebli¤ edildi¤i
tarih itibariyle olmas› gereken bir günlük süreyi aﬂarak süreklilik halini almas› di¤er önemli bir sorun olarak ortaya ç›km›ﬂt›r
(Kocabeyo¤lu, 2010:66).
E-Fatura
E-fatura uygulamas›ndan beklenen en önemli faydalar önemli bir tasarruf art›ﬂ›n›n yan› s›ra (örne¤in mükellefleri ikinci nüshan›n
düzenlenmesi maliyetinden kurtarmas›), vergi kay›p ve kaça¤›na neden olan sahte veya yan›lt›c› belge kullan›m›n›n önlenmesi konusunda
yo¤unlaﬂmaktad›r (Gerçek, 2010: 83). Türkiye yap›lan e-fatura çal›ﬂma ve uygulamalar›n›n seyri, dünyada bu alanda çal›ﬂmalar yapan
önde gelen ülkelerle paralellik arzetmektedir. Gelecekte kamu kurumlar›, gümrük idareleri ve bankalar›n da e-fatura uygulamas›n›n
bir parças› olmas› muhtemel görünmektedir. E-Ticaretin gelecekte önemli bir unsuru olmas› beklenen e-fatura uygulamas›n›n, di¤er
ticari belgelerin ve kay›tl› posta sisteminin de öncüsü olaca¤› de¤erlendirmeleri yap›lmaktad›r (Özdemirci, 2011:33).
E-Fatura uygulamas› öncelikle faturan›n düzenlenmesi ve iletilmesi sürecini k›saltmakta, buna ba¤l› olarak teyit, düzeltme, iade,
red, takip, kontrol ve muhasebeleﬂtirilme buna müteakip de ödeme süreçlerini k›saltan, uyuﬂmazl›klar› azaltan, stok kontrolünü ve
imalat süreçlerini yönetmeyi kolaylaﬂt›ran, raporlama imkan› sunan bir uygulama olarak düﬂünülmüﬂtür. Tüm bu avantajlar›n›n
yan›nda zaman, ka¤›t, toner, posta, personel, arﬂivleme ve depolama giderlerinde önemli tasarruflar sa¤layabilmesi, fatura say›s›
ve faturalama maliyetleri ile klasik fatura süreçlerinin oluﬂturdu¤u zorluklara karﬂ› bir çözüm olabilece¤i konusunu gündeme getirmiﬂtir
(Özdemirci, 2011: 27).
Haziran 2011 tarihi itibariyle 2.882, Aral›k-2011 tarihi itibariyle 3.024 kullan›c› uygulamadan yararlanabilir hale gelmiﬂtir. 2011 y›l›
sonu itibariyle e-Fatura uygulamas›n› kullanmak amac›yla 377 mükellef gönüllü biçimde baﬂvuru yapm›ﬂ bulunmaktad›r. Elektronik
Mali Mühür Sertifikas› ürettirerek hesab›n› aktive eden mükellef say›s› 262 adettir. 26 firma ve 1 kamu kurumu entegrasyon
gereksinimlerini karﬂ›layarak Uygulamay› entegrasyon yöntemiyle kullanmaya baﬂlam›ﬂt›r. 18 firma ve 2 kamu kuruluﬂu entegrasyon
çal›ﬂmalar›na devam etmektedir (G‹B 2011 FR, 2012: 63).
2008 y›l›ndan itibaren 5 telekomünikasyon ﬂirketi ve bir do¤algaz da¤›t›m ﬂirketi ile baﬂlat›lan uygulama ile 2008 y›l›nda 378.235.274,
2009 y›l›nda 442.412.302 adet fatura EFKS kapsam›nda üretilmiﬂtir. EFKS kapsam›nda düzenlenen faturalar›n toplam fatura adedine
oran› 2008 y›l› için %21, 2009 y›l› için %24 olarak gerçekleﬂmiﬂtir (Özdemirci, 2011: 27). 2010 y›l›nda ise EFKS izni verilen mükellefler
taraf›ndan düzenlenip, ikinci nüshalar› dijital ortamda arﬂivlenen fatura adedi 1.283.046.078 olmuﬂtur (G‹B 2010 FR, 2011: 11). 2011
y›l› sonu itibariyle EFKS izni verilen mükellefler taraf›ndan düzenlenen 1.796.946.785 adet faturan›n ikinci nüshas› dijital ortamda
arﬂivlenmiﬂtir (G‹B 2011 FR, 2012: 63).
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E-Defter
E-defter uygulamas›n›n avantajlar›n› aﬂa¤›daki gibi s›ralamak mümkündür (Do¤an, 2012: 15-17): (i) Ka¤›t ortam›nda bas›m, tasdik
ve saklama yükümlülüklerini ortadan kald›rmak, (ii) Zaman, iﬂgücü ve maliyet tasarrufu (bask›, ka¤›t ve toner/kartuﬂ, arﬂivleme vb.)
sa¤lamak, (iii) Standart raporlar›n üretilmesine, standart elektronik denetim ve analiz araç ve uygulamalar›n›n kullan›m›na imkan
sa¤lamak, (iv) Uzaktan denetim yapabilmenin kap›s›n› aralamak, (v) Uluslararas› ortak denetime imkan sa¤lamak, (vi) Denetim
elemanlar›n› karmaﬂ›k teknik iﬂlemlerle u¤raﬂmaktan ve dönüﬂüm için gereken teknik bilgi yükünden kurtarmak, (vii) ‹braz
yükümlülü¤ünün gerektirdi¤i çeﬂitli durumlarda belge haz›rlama, personel tahsisi gibi ek maliyetleri önlemek.
E-defterin ibraz› sadece vergi denetimi iﬂlemleri ile s›n›rl› de¤ildir. Bunun yan›nda örne¤in mahkemeler veya baz› durumlarda
bankalarca da istenen baz› bilgilerin standart bir formatta haz›rlanmas› ve bu bilgilerin ilgililerce daha çabuk analiz edilmesi de
mümkündür. Bu yönüyle e-defter uygulamas›n›n, sadece mükellefler için de¤il, bundan yararlanacak olan taraflar için de kolayl›k
ve maliyet avantajlar› getirece¤i görülmektedir (Do¤an, 2012: 20).
E-defter uygulamas›n›n bundan sonraki süreçte Türkiye'de klasik vergi denetim anlay›ﬂ›nda önemli bir de¤iﬂime ve yenilenmeye
yol açaca¤›, yap›lacak idari ve teknik baz› düzenlemeler sonras› denetim elamanlar›n›n e-deftere uzaktan eriﬂerek vergi incelemesi
yapabilecekleri de¤erlendirmeleri yap›lmaktad›r. Projenin tam olarak uygulanmas› ve yayg›nlaﬂmas›yla birlikte, (mükelleflerin denetim
elamanlar›na defterlerini getirmeksizin veya denetim elamanlar›n›n mükelleflerin iﬂyerlerine gitmeksizin) denetim elamanlar›n›n
ister mükellefin bilgi iﬂlem sistemlerine ba¤lanmak suretiyle mükellefin bilgisayar›nda, isterse e-defteri kendi bilgisayar›na indirmek
suretiyle, farkl› eriﬂim imkanlar›na sahip olabilmeleri, böylece denetim elamanlar›n›n inceleme için gerekli bilgilere daha h›zl›
ulaﬂabilmeleri ve mükelleflerin de vergi incelemelerinde denetim elamanlar›na sürekli bilgi haz›rlamalar›na gerek kalmamas› gibi
daha önceden uygulamada varolmayan yeni bir denetim anlay›ﬂ›n› gündeme getirmektedir (Do¤an, 2012: 43-44).
Vergi Toplama Maliyetleri
Devletin kamu gelirlerini toplarken, gelir idaresinin yapm›ﬂ oldu¤u harcamalar sözkonusu kamu gelirlerini elde etme sürecinde bir
tür maliyet kalemini oluﬂturur ki, buna vergi toplama maliyeti denilebilir. Toplam vergi gelirlerinin gelir idaresinin yapm›ﬂ oldu¤u
harcamalara oranlanmas› yoluyla bulunan vergi toplama maliyetlerinin seyri aﬂa¤›da verilmiﬂtir.
Tablo 6: Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat› ‹le Gelir ‹daresi Baﬂkanl›¤› Harcamalar›n›n Karﬂ›laﬂt›r›lmas›

Kaynak: G‹B 2010 Y›l› FR, 2011, s.109.

Toplam vergi gelirlerinin Gelir ‹daresinin yapm›ﬂ oldu¤u harcamalara oran›n›n 10 y›ll›k ortalamas› 0,75 TL olarak gerçekleﬂmiﬂtir.
Bunun anlam›, bir y›ll›k dönemde devletin toplam›ﬂ oldu¤u 100 TL'lik vergi gelirine karﬂ›, gelir idaresinin yapm›ﬂ oldu¤u harcama
75 Kuruﬂtur. Di¤er bir deyiﬂle, y›ll›k her 100 TL'lik vergi gelirine karﬂ›l›k 1 TL'nin 25 kuruﬂ alt›nda bir harcama yap›ld›¤› görülmektedir.
Vergi toplama maliyetlerinin ortalamaya göre y›ll›k seyirleri incelendi¤inde ise dört y›l›n ortalaman›n üzerinde (2004, 2005, 2006
ve 2009 y›llar›), beﬂ y›l›n ortalaman›n alt›nda (2002, 2003, 2007, 2010, 2011 y›llar›), bir y›l›n ise tam olarak ortalama düzeyinde (2008
y›l›) oldu¤u görülmektedir. Vergi toplama maliyetlerinin 2002 y›l›ndan 2011 y›l›na kadarki süreçte dalgal› bir seyir izledi¤i dikkati
çekmektedir. Tablo aç›s›ndan daha dikkat çekici bir husus vergi toplama maliyetlerinin 2009 y›l›nda ortalamadan en uzak olacak
ﬂekilde yüksek [0,82 TL (2004 y›l› hariç)], 2010 ve 2011 y›llar›nda ise ortalamadan en uzak olacak ﬂekilde düﬂük (0,69 ve 0,68 TL)
bir düzeyde gerçekleﬂti¤idir.
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2002-2010 döneminde vergi türleri itibariyle mükellef say›s› aç›s›ndan GV mükellefi say›s›nda kira geliri elde edenlerde yaﬂanan %
135 art›ﬂ›n etkisiyle art›ﬂ yaﬂan›rken, KDV mükellefi say›s›nda ise basit usule tabi olanlar›n KDV kapsam›ndan ç›kar›lmas›yla önemli
bir gerileme yaﬂanm›ﬂt›r. ‹lerleyen dönemde kay›t d›ﬂ›l›¤›n önlenmesi ve kurumsallaﬂman›n teﬂvik edilmesine ba¤l› olarak, vergi gelirlerinin
artmas›n›n, vergi toplama maliyetini daha da düﬂürece¤i beklenebilir (K›z›lot, 2011).
Genel olarak de¤erlendirdi¤imizde Gelir ‹daresinde 2010 y›l›nda belirlenen 10 ve 2011 y›l›nda belirlenen 8 performans hedefi ve
bunlara iliﬂkin gerçekleﬂme düzeyleri VEDOP Projesi kapsam›nda e-maliye uygulamalar›nda gelinen nokta konusunda önemli ipuçlar›
vermektedir (Tablo 7). 2011 Y›l› performans hedeflerine ulaﬂ›l›p ulaﬂ›lamad›¤›n› izlemek ve de¤erlendirmek üzere 37 performans
göstergesi belirlenmiﬂ olup, bunlar›n hedef de¤erlerine ulaﬂma düzeyine bak›ld›¤›nda; performans göstergelerinden %40'›n› oluﬂturan
15 adeti hedef de¤erlerini aﬂm›ﬂ, %27'sini oluﬂturan 10 adeti hedef de¤erlerine k›smen ulaﬂm›ﬂ, % 3'ünü oluﬂturan 1 adeti hedef
de¤erlerine hiç ulaﬂamam›ﬂ ve %30'unu oluﬂturan 30 adeti de veri elde edilememesi nedeniyle ölçülememiﬂtir (G‹B 2011 FR: 38).

Tablo 7: Gelir ‹daresi 2010 ve 2011 Y›l› Performans Hedefleri

Kaynak: G‹B 2010 Y›l› Faaliyet Raporu, Ankara, 2011, s.75-76; G‹B 2011 Y›l› Faaliyet Raporu, Ankara, 2012, s.40-42.
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Tablo 8: Gelir ‹daresi 2011 Y›l› Performans Göstergeleri Gerçekleﬂme Tablosu

Kaynak: G‹B 2010 Y›l› Faaliyet Raporu, Ankara, 2011, s.75-76; G‹B 2011 Y›l› Faaliyet Raporu, Ankara, 2012, s.39-40;
G‹B 2012 Y›l› Performans Program›, Ankara, 2012.

4. SONUÇ
Günümüzde bilgi ve iletiﬂim teknolojileri, sa¤lad›klar› verimlilik ve maliyet avantaj› gibi nedenlerle özel sektörün yan› s›ra kamu
sektöründe de gittikçe daha yo¤un bir ﬂekilde kullan›lmaya baﬂlam›ﬂ bulunmaktad›r. Tüm dünyada oldu¤u gibi Türkiye'de de 1990'l›
y›llardan sonra gündeme gelen, 2000'li y›llardan sonra ise ivme kazanan e-devlet uygulamalar›n›n dört temel amac› bulunmaktad›r;
(i) Kamu hizmetlerini daha h›zl›, yayg›n ve eriﬂilebilir hale getirmek, (ii) Hizmet üretim ve yönetim sürecinde vatandaﬂlar›n istek,
kat›l›m e¤ilimleri dikkate alan bir sürecin önünü açmak, (iii) Devlet kurumlar›n›n daha etkin, ekonomik, rasyonel ve verimli iﬂlemesini
sa¤layarak, hizmet maliyetlerini düﬂürmek, hizmet kalitesini artt›rmak, (iv) Vatandaﬂlar›n kamu hizmetlerinden daha h›zl›, daha
kaliteli ve daha az maliyetle yararlanabilmelerini sa¤lamak. Bu amaçlar›n yerine getirilmesi kuﬂkusuz, e-devlet uygulamalar›n›n bir
parças› olarak de¤erlendirilen e-maliye uygulamalar› için de geçerli olmakta ve ortaya ç›kmas› beklenen faydalar gerek devletin
hizmet sunumunu ve vergi ile ilgili iﬂlemleri ve gerekse de mükelleflerin hizmetten yararlanma ve vergi yükümlüklerini daha h›zl›,
etkin, verimli ve düﬂük maliyetle gerçekleﬂtirebilmeleri üzerinde yo¤unlaﬂmaktad›r.
Türkiye'de e-maliye uygulamalar›n›n geliﬂim sürecinin incelenmesinden de görülece¤i üzere, e-devlet kapsam›nda gündeme gelmiﬂ
olan VEDOP Projesi bileﬂenlerinin baz›lar›n›n uygulamaya sokuldu¤u, baz›lar›n›n uygulama veya pilot proje seviyesinde oldu¤u,
baz›lar›n›n ise tasar›m düzeyinde uygulamay› bekledi¤i söylenebilir. Zira bu süreç statik bir süreç olmay›p, günün geliﬂen koﬂullar›na
ba¤l› olarak sürekli yenilenen ve yenilenmesi de gerekli olan dinamik bir süreci ifade etmektedir. Dolay›s›yla özellikle 2004 y›llar›ndan
sonra daha h›zl› bir ivme kazanan sözkonusu proje ve uygulamalar›n tek tek veya genel neticelerinin al›nmas›n›n önümüzdeki dönemde
daha net bir ﬂekil alaca¤› söylenebilir.
Türkiye'de e-devlet uygulamalar› ve bunun bir parças› olarak e-maliye uygulamalar›n›n mümkünse bir pilot proje olarak baﬂlat›lmas›,
belirli bir süreç içerisinde ve aﬂama aﬂama geliﬂtirilmeye çal›ﬂ›lmas› ve nihayetinde uygulamaya sokulma süreci Proje baz›nda
sürdürülmektedir. Kuﬂkusuz burada e-devlet uygulamalar›n›n tümünde oldu¤u gibi e-maliye uygulamalar›ndan da beklenen temel amaç,
bu proje ve uygulamalardan maksimum verim ve faydan›n al›nabilmesidir. Ancak, normal proje maliyetlerinin yan› s›ra, projelerin
uygulanma sürecinde gerek Gelir ‹daresi ve gerekse de mükellefler aç›s›ndan özellikle iﬂlevsellik anlam›nda ortaya ç›kan birtak›m eksiklik
ve aksakl›klar›n daha önemli maliyet kay›plar›na yol açabildi¤i dikkati çekmektedir. Bu maliyet unsurlar›n›n bir yönü devletle ilgili normal
ve al›ﬂ›lagelmiﬂ proje giderleri ve bununla ilgili ek maliyetlerden oluﬂmuﬂtur. Maliyet boyutunun ikinci ve belki de daha önemli bir yönü
ise sözkonusu projelerin devlet ve vergi mükellefleri üzerinde uygulama sürecinde do¤urdu¤u sorunlar üzerinde yo¤unlaﬂmaktad›r. En
nihayet e-devlet projesi elektronik sald›r›lara ve devletin gizli bilgilerine ulaﬂ›m sorununu da beraberinde getirmektedir ki, bu hususlar›n
tümü devlet ve mükellefler aç›s›ndan ek maliyetler anlam›na gelmektedir.
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Bu ba¤lamda, Türkiye'nin mali alandaki göstergesinin gerçekleﬂmesinde VEDOP Projesine ba¤l› e-maliye uygulamalar›n›n ve
otomasyon sistemlerinin etkin kullan›m›n›n da pay›n›n oldu¤unun günümüz aç›s›ndan net tespiti zor olmakla birlikte, olumlu katk›s›n›n
oldu¤u yorumu yap›labilir. Di¤er taraftan vergi dairesine ve mükelleflere kazand›rd›¤› zaman maliyeti, kay›t d›ﬂ›l›¤›n azalmas›n›n
vergi gelirlerindeki art›ﬂa yans›mas› gibi faktörler olumlu geliﬂmeler olarak de¤erlendirilebilir. Bunun yan›nda mükelleflerin yeniden
de¤iﬂen yasalara ve otomasyon sistemine uyum sa¤lamak amac›yla mali müﬂavir, yeminli mali müﬂavir ve dan›ﬂmanlar›na eskisine
göre daha fazla ihtiyaç duymas› nedeniyle daha yüksek maliyetlere katlanmak durumunda kal›nmas› ise mükellefler nezdinde bir
maliyet art›ﬂ›n› ifade etmektedir.
Gelir idaresi'nin 2010 ve 2011 y›llar› performans hedefleri ve bu hedeflerin gerçekleﬂme durumu de¤erlendirildi¤inde, Türkiye'de VEDOP
kapsam›ndaki e-maliye uygulamalar›n›n halen tamamlanma ve geliﬂtirilme yönündeki sürecini henüz tamamlamad›¤› görülmekte, bu
durum e-devlet uygulamalar›n›n dinamik bir süreç oldu¤u konusundaki tespiti do¤rulamaktad›r.
Günümüzde geliﬂmiﬂ ülkeler aç›s›ndan e-devlet uygulamalar›n›n baﬂar›s› ve etkinli¤inin ölçülmesinde üzerinde durulan en önemli
konulardan birisi de, gelir ve maliye idarelerinde tam otomasyonun sa¤lanmas›n›n yan› s›ra di¤er kamu kurum ve kuruluﬂlar› ile etkin
bir veri paylaﬂ›m›n› esas alan birlikte çal›ﬂabilirlik düzeyini gerçekleﬂtirebilmenin en az di¤er amaçlar kadar önemli bir konu oldu¤udur.
Bu amaç, gelir ve maliye idaresinin yan› s›ra kurumlar üstü düzeyde ele al›nmas› gereken bir konu olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.
Kurumlararas› birlikte çal›ﬂabilirlik ve veri paylaﬂ›m› konular›n› Türkiye aç›s›ndan de¤erlendirdi¤imizde, özellikle, 2003/48 say›l› Baﬂbakanl›k
Genelgesi ile hayata geçirilen “e-Dönüﬂüm Türkiye Projesi (eDTr Projesi) 2003-2004 KDEP”, Ocak 2005 tarihinde yay›mlanan “eDTr
Projesi KDEP 4 Nolu De¤erlendirme Raporu, yine 2005 y›l›nda yay›mlanan “eDTr 2005 EP”, 2005/20 say›l› Baﬂbakanl›k Genelgesi ile
hayata geçirilen “Birlikte Çal›ﬂabilirlik Esaslar› Rehberi”, “Kamu Bilgi Sistemlerinde Birlikte Çal›ﬂabilirlik Esaslar›” baﬂl›kl› 2009/4 Nolu
Baﬂbakanl›k Genelgesi do¤rultusunda 28.02.2009 tarihinde yay›mlanan “eDTr Birlikte Çal›ﬂabilirlik Esaslar› Rehberi” Türkiye'de birlikte
çal›ﬂ›labilirlik esaslar›n›n belirlenmesi ve uygulamaya geçirilmesi konusuna verilen önemi göstermektedir. Kuﬂkusuz Türkiye'de VEDOP
Projesi kapsam›nda yer alan e-maliye projelerinin yan› s›ra, mali alanda uygulamaya sokulan e-Bütçe, Saymanl›k Otomasyon Sistemi
(Say2000i); e-Bildirge; Gümrük ‹daresinin Modernizasyonu Projesi (G‹MOP), Bilgisayarl› Gümrük Etkinlikleri (B‹LGE), Gümrük Veri Ambar›
Sistemi (GÜVAS), Gümrük Kap›lar› Güvenlik Sistemleri (GÜMB‹S); YerelBilgi ve YerelNet Projeleri bulunmaktad›r. Mali alandaki bu
projeler içerisinde VEDOP Projesi ile Say2000i, Gümrük Bilgi Sistemi (B‹LGE), e-Bütçe Projelerinin birbirleriyle do¤rudan bilgi al›ﬂveriﬂinde
bulunabilecek bir duruma getirilmiﬂ olmalar›, di¤er taraftan 2004 y›l› ve sonras›nda düzenlenen özel fatura bilgilerinin Gümrük
Müsteﬂarl›¤›'ndan web servis arac›l›¤›yla al›narak vergi dairesi sorgulamas›na aç›lmas› çok önemli geliﬂmeler olmuﬂtur.
Di¤er taraftan bu kapsama sosyal güvenlik alan›nda uygulamada olan e-bildirge projesinin de dahil edilmesi ile birlikte gerek devletin
ve gerekse de vatandaﬂlar›n fayda art›ﬂ› ve maliyet azal›ﬂ› yönünde kazançlar›n›n daha da artaca¤› söylenebilir. Bu durum, ülkemizdeki
kurumsal otomasyon uygulamalar›ndan, birlikte çal›ﬂabilir ve birbiriyle etkileﬂimli kurumlararas› bir genel otomasyon yap›s›na, di¤er
taraftan da s›n›rl› bilgi paylaﬂ›m›ndan yetkili kurumlara aç›k geniﬂ bir bilgi paylaﬂ›m›na do¤ru önemli bir ad›m olacakt›r.
Bilgi ve iletiﬂim teknolojilerinde yaﬂanan h›zl› geliﬂim ve dönüﬂümün iﬂ hayat›, üretim, hizmet ve ticaret alan›nda meydana getirdi¤i
de¤iﬂiklikler, vergi sistemlerinin ve vergi mevzuat›n›n da bu de¤iﬂime ve geliﬂime ayak uydurmas›n› ve güncel durumu yakalamas›n›
gerektirmektedir. Geliﬂen koﬂullar içinde gerek vergi ve gerekse de mali alanda, kamu hizmetlerinin asgari maliyet azami fayda
sa¤layabilmesi aç›s›ndan buna uygun entegre bir sistem kurabilmesi önem arzetmektedir. Vergi sisteminin mükellef ile idare ve
üçüncü kiﬂiler aras›ndaki iﬂleyiﬂinde yürütülen iﬂlemlerde biliﬂim teknolojileri yoluyla azami faydan›n sa¤lanabilmesi için, öncelikle,
gerekli teknik altyap› kurulmal›, bu alt yap›n›n oluﬂturulmas›nda, teknoloji ile sisteme iﬂlerlik sa¤layan mevzuat hükümlerinin uyumu
sa¤lanmal› ve son olarak hem alt yap› hem de mevzuat aç›s›ndan çal›ﬂt›racak olan nitelikli insan kayna¤›n›n sa¤lanmas› gerekmektedir.
Ancak e-devlet yaklaﬂ›m›n›, sadece kamu kuruluﬂlar›nda bilgisayar ve network tabanl› altyap›lara geçiﬂ olarak düﬂünmek yan›lt›c› olabilir.
E-devlet ayn› zamanda devletin iﬂleyiﬂinde ve bürokraside köklü anlay›ﬂ ve uygulama de¤iﬂikli¤ini ifade etmektedir. Bu ba¤lamda, gelir
idaresinde hem idare hem de mükelleflere uygulama aç›s›ndan önemli fayda art›ﬂ› ve maliyet tasarruflar›n›n gerçekleﬂtirilmesi beklenirken,
di¤er taraftan uygulamaya sokulan her projenin uygulama sürecinde, sistemin oturtulmas› ve iﬂlerlik kazand›r›lmas› aç›lar›ndan baz›
s›k›nt›lar›n yaﬂanmas›n›n muhtemel oldu¤u dinamik bir sürecin her zaman göz önünde bulundurulmas› gerekir.
E-maliye uygulamalar› dolay›s›yla vergi kay›p ve kaçaklar›yla etkin mücadele sa¤lanabilmesi durumunda, vergi gelirlerinde meydana
gelen art›ﬂ dolay›s›yla, vergi yükünün daha adil da¤›l›m› ve vergi yükünün azalt›lmas›na yönelik de¤iﬂiklikler yap›labilmesi de
sözkonusu olabilecektir.
Di¤er taraftan ‹VD üzerinden ﬂu anda sadece motorlu taﬂ›tlar ve 6111 say›l› Kanun çerçevesindeki borçlar için uygulanan kredi kart›
ile ödeme uygulamas› kapsam›na tüm vergilerin al›nmas›, hatta kredi kart› yoluyla taksitlendirme tercihinin getirilmesi de vergi
gayretinin art›r›lmas› yönünde olumlu bir ad›m olabilecektir.
VEDOP Projesi kapsam›nda yürütülen e-maliye uygulamalar›n›n yukar›da ifade edilmeye çal›ﬂ›lan amaç ve hedeflerinin yan› s›ra, en
önemli hedeflerinden birisinin bir taraftan vergi gelirlerinde art›ﬂ sa¤larken di¤er taraftan vergi toplama maliyetlerinin düﬂürülmesi
oldu¤unun bilinmesi gerekmektedir. Etkin bir bütçe yönetiminin sadece vergi toplama de¤il, ayn› zamanda iyi bir harcama politikas›ndan
geçti¤i düﬂünüldü¤ünde, bu ba¤lamda, e-maliye projelerinin gerek kendi içerisinde gerekse de mali alandaki di¤er projelerle eﬂ güdüm
içerisinde birlikte çal›ﬂabilirlik esaslar› dahilinde yürütülebilmesi, bu hedefi gerçekleﬂtirebilmenin önemli ﬂartlar›ndan birisini oluﬂturmaktad›r.
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G‹R‹ﬁ
Vergi alan›nda yap›lmas› gereken düzenlemelerin kural olarak yasama organ› taraf›ndan, Anayasal ilkelere uygun olarak yap›lmas›
gerekmektedir. Vergi hukuku doktrininde bu Anayasal vergileme ilkeleri; baﬂta hukuk devleti ilkesi olmak üzere, genellik, eﬂitlik,
mali güce göre vergilendirme, verginin kanunili¤i ilkesi, vergi yükünün dengeli ve adaletli da¤›l›m› ilkesi olarak yer alm›ﬂt›r. Bu ana
ilkelerin yan›nda, bu ilkelerde anlam›n› bulan; verginin belirlili¤i, vergi yasalar›n›n geçmiﬂe yürütülmemesi ilkeleri de sa¤l›kl› bir
vergi sistemi için gereklidir. Bir vergi kanununun bu ilkelere ayk›r›l›k teﬂkil etmesi halinde Anayasaya ayk›r›l›k iddias› ileri sürülebilecek
ve iptal edilmeleri için Anayasa Mahkemesi'ne baﬂvurulabilecektir.
Yasama sürecinin baﬂ›nda, bu ilkeler dikkatte almadan vergi kanunlar›n›n ç›kart›lmas› ve sonras›nda uygulanmas› s›ras›nda, kiﬂilerle
vergi idaresi aras›nda çeﬂitli uyuﬂmazl›klar ortaya ç›kmakta, bu uyuﬂamazl›klar›n Anayasal Vergilendirme ‹lkeleri aç›s›ndan
çözümlenmesi ihtiyac› kendini hissettirmektedir. (Karakoç, 2008: 301)
Çal›ﬂmam›z kapsam›ndaki y›llar içinde, pek çok vergi kanunu yürürlü¤e konulmuﬂtur. Bu kanunlar bir yandan mevcut vergi kanunlarda
de¤iﬂiklikler yaparken, baz›lar› da kamu alacaklar›n›n yeniden yap›land›r›lmas› ve mali af olarak nitelendirilen düzenlemeler
içermektedir. Ayr›ca bu dönemde, Özel Tüketim Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu gibi ilk defa yürürlü¤e giren vergi kanunlar›
da bulunmaktad›r. Yine bu dönemde vergi ceza hukuku alan›nda da önemli say›labilecek düzenlemeler yap›lm›ﬂ; yürütme organ›n›n
bir unsuru olan Maliye Bakanl›¤›'na pek çok konuda düzenleme yapma yetkisi vermiﬂtir.
Ancak, belli bir geçiﬂ süreci tan›madan ve gerekli haz›rl›k yap›lmadan getirilen bu düzenlemelerin (Karakoç, 2008: 301), pek ço¤unun
Anayasal ilkelere ayk›r›l›k oluﬂturdu¤u (Yalt›, 2011: 174), çok s›k yap›lan de¤iﬂikliklerin, köklü bir reform yerine vergi mevzuat›n›n
anlaﬂ›lmas›n›, uygulanmas›n› daha da zorlaﬂt›ran düzenlemeler oldu¤u yönündeki eleﬂtiriler (Do¤rusöz, 2001/A) ileri sürülmüﬂtür.
Bu eleﬂtirilerin yan› s›ra, mükellefler ile vergi idaresi aras›nda ç›kan uyuﬂmazl›klardaki art›ﬂ ve Anayasaya ayk›r›l›k iddialar›, ç›kart›lan
vergi kanunlar›n›n iptali için ana muhalefet partilerinin, vergi mahkemelerinin, Dan›ﬂtay dairelerinin; hatta Cumhurbaﬂkanlar›n›n
Anayasa Mahkemesi'ne iptal veya itiraz baﬂvurusunda bulundu¤u görülmektedir. Di¤er yandan vergi ödeyen kesimler, vergi hukukçular›
taraf›ndan vergi sisteminde köklü bir reform ihtiyac› dile getirilmektedir.
Bu durum ﬂu sorular› akla gelmektedir: Vergi kanunlar› ç›kart›l›rken, yasama organ›nda nas›l bir süreç yaﬂanmaktad›r? Yani vergi kanunu
ç›kart›l›rken doktrinde say›lan bu vergileme ilkeleri ne derecede dikkate al›nmaktad›r? Ya da hiç dikkate al›nmamakta m›d›r? Hangi
merciler taraf›ndan, hangi gerekçelerle vergi kanunlar›n›n Anayasaya ayk›r›l›¤› iddias› ile iptal veya itiraz baﬂvurusunda bulunulmaktad›r?
Vergi düzenlemeleri yap›l›rken Anayasa Mahkemesi'nin verdi¤i kararlar nas›l okunmal›; bunlardan hangi dersler ç›kar›lmal›d›r?
Bu çal›ﬂmada 1999-2011 y›llar› aras›nda ç›kart›lan baz› vergi kanunlar›yla yap›lan düzenlemelerin Anayasa'ya uygunluk denetiminin
sonuçlar› analiz edilecektir.
Bunun için ilgili y›llarda Anayasa Mahkemesi'ne iptal veya itiraz baﬂvurusunda bulunulmuﬂ kanunlar aras›ndan seçilenler hakk›nda;
hangi nedenlerle Anayasaya ayk›r›l›k iddias›nda bulunuldu¤u ve yap›lan baﬂvurular hakk›nda verilen Anayasa Mahkemesi kararlar›n›n
sonuçlar› de¤erlendirilecektir. Böylece, vergi hukukumuzun geçmiﬂ on iki y›l›n›n Anayasal ilkeler ›ﬂ›¤›nda de¤erlendirilmesi ve bugün
gelinen noktada vergi reformu ad›na neler yap›lmas› gerekti¤inin tespit edilmesi amaçlanm›ﬂt›r.
Bu amaçla, 1999-2011 döneminde vergi ceza hukuku alan›nda yap›lan baz› düzenlemeler, ola¤an üstü durumlarda ç›kart›lan vergi
kanunlar›, Motorlu Taﬂ›tlar Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, Katma De¤er Vergisi ve Gelir Vergisi alan›nda ç›kart›lan vergi kanunlar›ndan
seçilenler irdelenecektir.
Çal›ﬂmam›z üç bölümden oluﬂmaktad›r. Birinci bölümde k›saca Anayasal vergileme ilkeleri ele al›nacakt›r. ‹kinci bölümde 1999-2011
döneminde vergi ceza hukuku alan›nda yap›lan baz› düzenlemeler, ola¤an üstü durumlarda ç›kart›lan vergi kanunlar›, Motorlu Taﬂ›tlar
Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, Katma De¤er Vergisi ve Gelir Vergisi kanunlar›nda de¤iﬂiklik yapan düzenlemelerden seçilenler irdelenecektir.
1

Erciyes Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Mali Hukuk Anabilim Dal› asomuncu@erciyes.edu.tr

47

27. TÜRK‹YE MAL‹YE SEMPOZYUMU
VERG‹ KANUNU YAPMA SANATI: 1999-2011 DÖNEM‹NDE VERG‹ HUKUKU ALANINDA YAPILAN BAZI DÜZENLEMELER‹N
ANAYASAL VERG‹LEME ‹LKELER‹ AÇISINDAN DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹ VE VERG‹ REFORMU ‹HT‹YACINA BAKIﬁ

1. Vergi Ödevi ‹le ‹lgili Anayasal ‹lkelere Bak›ﬂ
Yasama organ› taraf›ndan kullan›lan vergilendirme yetkisi birtak›m s›n›rlamalara tabi tutulmaktad›r. Vergi kanunlar›n›n içeri¤inin
oluﬂturulmas›nda dikkate al›nmas› gereken çeﬂitli Anayasal ilkeler de bu s›n›rlamalar içinde yer almaktad›r. (Tekbaﬂ, 2009: 198) Vergi
ödevine iliﬂkin ilkeler esas olarak 1982 Anayasas›n›n ikinci k›sm›n›n, Siyasi Haklar ve Ödevler baﬂl›kl› dördüncü bölümünün 73'ncü
maddesinde düzenlenmiﬂtir. “Vergi Ödevi” baﬂl›kl› 73'ncü madde dört f›kradan oluﬂmaktad›r:
VI. Vergi ödevi
MADDE 73.- Herkes, kamu giderlerini karﬂ›lamak üzere, malî gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür.
Vergi yükünün adaletli ve dengeli da¤›l›m›, maliye politikas›n›n sosyal amac›d›r.
Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülükler kanunla konulur, de¤iﬂtirilir veya kald›r›l›r.
Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülüklerin muafl›k, istisnalar ve indirimleriyle oranlar›na iliﬂkin hükümlerinde kanunun belirtti¤i
yukar› ve aﬂa¤› s›n›rlar içinde de¤iﬂiklik yapmak yetkisi Bakanlar Kuruluna verilebilir.

Bu dört f›krada yer alan ilke ve kurallar ﬂu ana baﬂl›klar alt›nda toplanabilir: (Kaneti, 1989: 30'dan aktaran Taﬂ, 2000: 276)
a. Verginin genelli¤i ilkesi
b. Verginin mali güçle orant›l› olmas› ilkesi
c. Verginin kamu giderlerini karﬂ›lamaya özgülenmesi ilkesi
d. Verginin adaletli ve dengeli da¤›l›m› ilkesi
e. Verginin yasall›¤› ilkesi
Anayasa Koyucu, Anayasa'n›n 73'ncü maddesinin birinci f›kras› hükmüyle vergilemede genellik ve mali güce göre vergileme ilkelerine
iﬂaret etmektedir.
“Vergilemede genellik” ilkesinin kayna¤›n›, Anayasa'n›n 10'ncu maddesinde yer alan “kanun önünde eﬂitlik ilkesi” ile 73'ncü maddesinin
birinci f›kras›ndaki anayasal buyruklar oluﬂturmaktad›r. (Taﬂ, 2000: 276) Bu iki anayasa hükmünü birlikte de¤erlendirdi¤imizde, vergilemede
genellik ilkesinden ﬂu sonuçlar› ç›kartabilir: (Kaneti, 1989: 31'den aktaran Taﬂ, 2000: 276)
1. Yaln›z belirli bireyleri kapsayacak biçimde vergi konulmas› olanakl› de¤ildir.
2. Mali güçle orant›l› olarak vergi yükünün da¤›t›lmas› ilkesinin gerçekleﬂtirilmesi amac› d›ﬂ›nda, vergi yükünün belirli toplumsal
kesimler üzerinde yo¤unlaﬂt›r›lmas› bu ilkeyle ba¤daﬂmaz.
3. Vergi yasalar›nda uygulanacak olan istisna, muafiyet ve indirimlerin, verginin yap›s›na ve anayasal normlara uygun olmas› ve
nesnel gerekçelere dayanmas› zorunludur.
4. Vergi yasalar›nda vergiyi do¤uran olay›n, verginin konuluﬂ amac›na uygun olarak kapsaml› biçimde tan›mlanmas› gerekmektedir.
5. Vergi oranlar›n›n, ödeme gücü ilkesi sakl› kalmak üzere, yükümlülerin bir k›sm›n›n vergi d›ﬂ›nda kalmalar›na neden olacak biçimde
belirlenmesi gerekmektedir.
Anayasa'n›n 73'ncü maddesi tek baﬂ›na bize vergilendirmede eﬂitlik ile ilgili bir aç›l›m vermez. Bu nedenle eﬂitlik ilkesini, kanun önünde
eﬂitlik ilkesi ve mali güç ilkesi ile birlikte okumak gerekir. Mali gücü ayn› olanlar eﬂit, mali gücü farkl› olanlar farkl› vergi ödemek
zorundad›r. (Saban, 1999: s.58) Di¤er yandan genellik, eﬂitlik ve mali güce göre vergilendirme ilkeleri içi içe geçen ve anayasaya uygunluk
denetiminde birbirinden ayr›lmas› çok zor olan ilkelerdir. (Yatl› Soydan, 2000: 83)
Verginin mali güce göre al›nmas› vergi hukukunun temel ilkelerinden biridir ve vergiyi ödeyebilme gücüdür. (Kaneti, 1989: 33)
Ekonomi ve vergi hukuku alan›nda mali güce iliﬂkin göstergelerin gelir, sermaye ve harcamalar oldu¤u kabul edilmektedir. Mali güç,
ödeme gücünün kayna¤›, dayana¤› ve varl›k koﬂuludur. Yasa koyucunun vergilendirmede, kiﬂilerin sahip oldu¤u ekonomik de¤er ile mali
güçlerini göz önünde bulundurmas› gerekir. Mali güce göre vergilendirme ilkesi sosyal devletin, vergi adaleti ile ilgili bir ilkesidir. (Gerek,
Ayd›n, 2005: 50,51) Mali güç ço¤ald›kça vergi yükünün de ço¤almas› gerekir. (Kaneti, 1989: 33)
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Anayasan›n 73'ncü maddesinin ikinci f›kras›, “Vergi yükünün adaletli ve dengeli da¤›l›m›, maliye politikas›n›n sosyal amac›d›r”
ﬂeklindedir. Bu ilkeye göre, devletin vergilendirme yetkisini kullan›rken sosyal ödevlerini göz önünde tutmas› gerekmektedir. (Tekbaﬂ,
2009: 238) Öte yandan vergi yükünün adaletli ve dengeli da¤›l›m› yönünden bir de¤erlendirme yaparken, verginin mali güce göre
ödenmesi ilkesiyle ba¤lant› kurmak ve bu iki ilkeyi birlikte okumak gerekmektedir. (Gerek, Ayd›n, 2005: 115) Zira herkes mali gücüne
göre vergi ödeyecekse, zaten burada adil ve dengeli bir da¤›l›m var demektir. Ancak vergi yükünün adaletli ve dengeli da¤›l›m›n›n
esas olarak, mali gücünün alt›nda vergilendirilmek istenen kesimler bak›m›ndan bir s›n›r oluﬂturdu¤u düﬂünülebilir. Buna göre, mali
güce göre vergilendirme, vergi salmada üst s›n›r›; verginin adil ve dengeli da¤›l›m› ise, vergilendirmede alt s›n›r› ve nispi vergisel
yük da¤›l›m›n›n nas›l olaca¤›n› göstermektedir.(Tekbaﬂ, 2009: 239) Vergi istisnalar›, muafiyetler ve indirimler, vergi yükünün dengeli
ve adaletli da¤›l›m›n› sa¤lamak kullan›labilecek araçlard›r.
Anayasa'n›n 73'ncü maddesinin üçüncü f›kras›nda yer alan verginin kanunili¤i ilkesi, “vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülükler
kanunla konulur, de¤iﬂtirilir veya kald›r›l›r” ﬂeklinde ifade edilmiﬂtir.
Anayasa, bu f›kra hükmü ile her çeﬂit mali yükümün kanun ile konulmas›n› buyururken, keyfî ve takdirî uygulamay› önleyecek ilkelerin
yasada yer almas› amac›n› gütmüﬂtür. (Kaneti, 1989: 38) Verginin kanunili¤i ilkesi, vergilerin mecliste onaylanarak kanun ad› alt›ndaki
düzenlemelerle ve vergilendirme ile ilgili tüm bilgeleri kapsayacak ﬂekilde sal›nmas›n› ifade ederek, birey için bir güvence
oluﬂturmaktad›r. Bir baﬂka deyiﬂle, verginin yasall›¤› ilkesi arac›l›¤› ile birey, vergilendirmenin keyfili¤ine ve ölçüsüzlü¤üne karﬂ›
korunmaya çal›ﬂ›lmaktad›r. (Güneﬂ, 1998:1,2) Yani bu ilke, takdire dayal› keyfî uygulamalar› önleyecek s›n›rlamalar›n kanunda yer
almas›n› gerektirmekte ve vergi yükümlülü¤üne iliﬂkin düzenlemelerin konulmas›, de¤iﬂtirilmesi veya kald›r›lmas›n›n kanun ile
yap›lmas›n› zorunlu k›lmaktad›r. (Gerek, Ayd›n, 2005: 20)
Bu durumda verginin kanunili¤i ilkesinin iki önemli fonksiyonu belirmektedir. (Öz, 2004: 76)
1. Her türlü mali yükümlülü¤ün keyfilikten ç›kar›larak kanunlara dayand›r›lmas›,
2. Kanunlara dayand›r›lan bu mali yükümlüklülerin temel ilkelerinin Anayasal hüküm olma zorunlulu¤u.
Verginin kanunili¤i ilkesinin istisnas› olarak Anayasa'n›n 73'ncü maddesinin 4'ncü f›kras›nda Bakanlar Kurulu'na vergi, resim harç
ve benzeri mali yükümlülüklerin muafl›k, istisna, indirim ve oranlar› konusunda yasama organ› taraf›ndan düzenleme yapma yetkisi
verilebilece¤i hükmü bulunmaktad›r. Temel ilke olan verginin kanunili¤i ilkesinin bir istisnas› olan bu yetki s›n›rs›z olmay›p, dar
anlamda yorumlanmal›d›r. (Kaneti, 1989: 38) Bir baﬂka anlat›mla, Bakanlar Kurulu, ancak, yasama organ› taraf›ndan yetkilendirilmesi
halinde ve ilgili kanunda belirtilen alt ve üst s›n›rlar içinde vergilendirme alan›nda düzenleme yapabilecektir. Ancak bu düzenlemeler,
yasama organ› taraf›ndan her zaman de¤iﬂtirilebilecek ve yürürlükten kald›r›labilecektir. Bu bak›mdan Anayasa'n›n 73'ncü maddesinin
4'ncü f›kras› hükmü ile Bakanlar Kurulu'na verilen yetki türev bir yetkidir. (Kütükçü, 1998'den aktaran, Tekbaﬂ, 2009, 115)
Yasama organ›n›n vergilendirme yetkisi, yukar›da say›lan ilkelerle birlikte; Anayasan›n genelinden ve baz› özel hükümlerinden
ç›kar›lan “hukuk devleti ilkesi”,“sosyal devlet ilkesi” ve “hukuki güvenlik ilkesi” gibi birtak›m ilkelerle de s›n›rland›r›lm›ﬂt›r. Hukuki
güvenlik ilkesi ayn› zamanda “verginin belirlili¤i ilkesi” “k›yas yasa¤› ilkesi”, “geriye yürümezlik ilkesini ”de bünyesinde bar›nd›ran
bir ilkedir. Bu ilkelerden verginin belirlili¤i ve k›yas yasa¤› ilkelerini verginin kanunili¤i ilkesi ile birlikte okumak gere¤i vard›r.
Bu ilkeler konusunda da vergi hukuku doktrinindeki görüﬂleri özetlemek yerinde olacakt›r.
Hukuk devletinin tüm ö¤elerini içeren bir tan›m vermek olanaks›zd›r; ancak doktrinde hukuk devletinin belli baﬂl› ﬂu nitelikleri üzerinde
durulmaktad›r: (Öncel, Kumrulu, Ça¤an: 1998:39) Yasal idare ilkesi, kanunlar›n genelli¤i ilkesi, kanun önünde eﬂitlik ilkesi, kazan›lm›ﬂ
haklar sayg› ilkesi, temel hak ve özgürlüklerin güvence alt›na al›nmas›, yarg› ba¤›ms›zl›¤› ve tarafs›zl›¤›, kanunlar›n anayasaya uygunlu¤unun
yarg›sal denetimi, idari eylem ve iﬂlemlerin yarg›sal denetimi ve devletin mali sorumlulu¤u.
Anayasa Mahkemesi'nin vermiﬂ oldu¤u baz› kararlar›nda, “hukuk devleti” kavram› ve bu kavram›n yer ald›¤› 2'nci madde; genel
nitelikte olmalar›na karﬂ›n, Anayasaya ayk›r›l›k iddialar›n›n incelenmesinde özel nitelikteki maddelerle bir arada kullan›ld›¤› gibi,
ba¤›ms›z ölçü norm olarak tek baﬂ›na da kullan›lm›ﬂt›r. Kimi zaman da, özel nitelikteki maddeler yönünden yap›lan incelemenin
sonucuna ba¤l› olarak, “2. maddeye ayk›r›d›r” ya da “2. maddeye de ayk›r› de¤ildir” gibi nitelendirmelerle karar verilmiﬂtir. (Gerek,
Ayd›n, 2005: 212'den aktaran Tekbaﬂ, 2009: 259)
Verginin belirlili¤i ilkesine, bir vergi kanununun, vergiye iliﬂkin tüm özellikleri kapsamas› ilkesi denilebilir. (Güneﬂ, 1998: 17) Yani bu ilke
vergi yasalar›n›n dilinin ve dayand›¤› kavramlar›n yal›n, aç›k, net, basit; cümlelerin düzgün; ifade gücünün yüksek, sistemin kolay anlaﬂ›l›r
olmas›n› gerektirir. Verginin yasall›¤› ilkesi ve idarenin vergiyi do¤uran olayla ba¤l›l›¤› bu ilkenin ön koﬂuludur. Kanun koyucu tipleﬂtirme
yaparken belirsiz, çift anlaml› ve içerikten yoksun ifadeler kullanmamal›d›r. Dolay›s›yla, vergi kanunlar›nda vergi matrah›n›n, tarifesinin,
ödeme zamanlar›n›n ve ödeme biçimlerinin aç›kça belirlenmesi yoluyla bu ilkeye uyulmuﬂ olunur. (Öncel, Kumrulu, Ça¤an: 1998: 46)
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K›yas yasa¤› ilkesi ise, verginin belirlili¤i ilkesini tamamlay›c› bir nitelik taﬂ›r. Hukuki güvenlik ilkesi ve verginin yasall›¤› ilkesi vergi
hukukunda k›yas yoluna baﬂvurulmas›n› engeller. (Öncel, Kumrulu, Ça¤an: 46) Vergi hukukunda k›yas yolu ile yoruma baﬂvurulmas›
yani kanunu uygulamakla ödevli olan vergi idaresi ile vergi yarg›s› taraf›ndan kanunun ileri götürülmesi yaln›zca verginin yasall›¤›
ilkesi ve kuvvetler ayr›l›¤› ilkesini de¤il; ayn› zamanda hukuki güvenlik ilkesini de zedeleyecektir. (Güneﬂ, 1998: 142)
Son olarak, vergi kanunlar›n›n geçmiﬂe yürümemesi ilkesini ele alal›m. Türk Anayasalar›nda vergi kanunlar›n›n geçmiﬂe
yürütülemeyece¤ine iliﬂkin bir hüküm bulunmamaktad›r. Bu bak›mdan geçmiﬂe yürümeme ilkesi hukuki güvenlik ilkesinin bir sonucu
olarak karﬂ›m›za ç›kmakta ve vergi kanunlar›n›n geçmiﬂte meydana gelen olaylara uygulanmamas› sonucuna ulaﬂ›lmaktad›r. (Öncel,
Kumrulu, Ça¤an, 1998: 47), Kanunlar›n yürürlü¤e girmesiyle birlikte bireyler üzerinde yarataca¤› olumlu ya da olumsuz sonuçlar
kamu karakterli iliﬂkilerde (Akkaya, 2011: 115) dolay›s›yla vergisel düzenlemelerde de çok önemlidir. Bu bak›mdan, vergisel
düzenlemeler yap›l›rken bu ilkenin de göz önünde bulundurulmas› gerekmektedir. Anayasa Mahkemesi taraf›ndan geçmiﬂe yürümezlik
ilkesi yönünden yap›lan incelemelerde, gerçek anlamda geriye yürüme, geriye yürümenin s›n›r›, vergiyi do¤uran olay, vergilendirme
dönemi, ölçülülük, kazan›lm›ﬂ hak, kamu yarar›, kanunun konuluﬂ amac›, hukuki güvenlik, hukuki iliﬂkinin sonuçlan›p sonuçlanmamas›
gibi konuya özgü ilkeler gözetilmiﬂtir. (Gerek, Ayd›n, 2005: 235)
2. 1999-2011 Döneminde Ç›kart›lan Vergi Kanunlar›ndan Baz›lar›n›n Anayasal Denetimi ‹le ‹lgili Kesitler
Bu bölümde önce vergi ceza hukuku alan›nda yap›lan düzenlemeler ve bu düzenlemelerden Anayasa Mahkemesine dava aç›lanlar
de¤erlendirilecektir. Daha sonra Motorlu Taﬂ›tlar Vergisi, Özel Tüketim Vergisi ve Gelir Vergisi alanlar›nda yap›lan baz› vergisel
düzenlemeler ve bu düzenlemelerin Anayasal denetiminin sonuçlar› irdelenecektir.
2.1. Vergi Ceza Hukuku Alan›nda Yap›lan Düzenlemeler, Anayasa Mahkemesi'nde Aç›lan Davalar ve Sonuçlar›
2.1.2. 4369 Say›l› Kanunla Vergi Ceza Hukuku Alan›nda Yap›lan Düzenlemeler
Vergi ceza hukuku alan›nda 1980'de yap›lan kapsaml› düzenlemelerden sonra, reform say›labilecek düzenlemeler 1998 tarihli 4369
say›l› kanunla yap›lm›ﬂt›r. Bu kanunun vergi sisteminde ve vergi ceza hukuku alan›nda bir dönüm noktas› oldu¤u ileri sürülmüﬂtür.
Bu nedenle 4369 say›l› kanunun genel gerekçesinin çok iyi okunmas› gerekir.
4369 say›l› kanunun genel gerekçesinin neredeyse tamam› vergi sisteminin sorunlar› ile bu sorunlar›n nas›l çözülebilece¤i konusunda
bilgiler içermektedir. Genel gerekçede ﬂu ifadeler dikkat çekicidir:
“7. Vergi sistemi yap›lan bölük pörçük düzenlemelerle gittikçe karmaﬂ›klaﬂm›ﬂ, uzmanlar bile sistemi anlamakta zorlan›r hale gelmiﬂ,
buna ba¤l› olarak da mükelleflerin uyum maliyetleri aﬂ›r› derecede artmaya baﬂlam›ﬂt›r.”
Vergi ceza sistemi konusundaki tespitler ise genel gerekçede ﬂu ﬂekilde ifade edilmiﬂtir.
(…)Öte yandan da vergi kaç›r›rken yakalananlar için etkili ve cayd›r›c› bir ceza sistemi kurulamam›ﬂ ve neredeyse kaç›rmay› kârl›
ç›karacak bir ceza yap›s›na do¤ru gidilmiﬂtir. Bu do¤rultuda yasalarda yer alan hapis cezalar uygulanmam›ﬂ, teﬂhir cezas› vergi
kaç›rana de¤il vergisini beyan edip ödeme zorlu¤una düﬂenlere uygulanarak tutars›z bir ceza sistemi kurulmuﬂ, yanl›ﬂ kurulan gecikme
zamm› ve faizi sistemi nedeniyle zaman›nda ödenmeyen vergilerin de_eri korunamaz hale gelmiﬂ, daha da ötesi uzlaﬂma sistemi
ile cezalar›n büyük k›sm› kald›r›larak ceza sisteminin etkinli¤i ortadan kald›r›lm›ﬂt›r. Mevcut yap›s›yla vergi sisteminde vergi kaç›rma
cezaland›r›lmamakta, hatta kaç›ran daha kârl› ç›kmaktad›r. Bütün bunlara ilaveten ortalama iki y›lda bir ç›kar›lan vergi aflar›yla vergi
kaç›rma âdeta teﬂvik edilmektedir.
Sonuç: Gerekçenin baﬂ›nda belirlenen ilkeler do¤rultusunda haz›rlanan bu vergi reform tasar›s›, vergi sisteminin ve kamu finansman›n›n
içinde bulundu¤u darbo¤azdan ç›k›lmas›na önemli ölçüde katk› yapacakt›r. Ancak bu yasan›n baﬂar›ya ulaﬂmas› içsel tutarl›l›¤›n›n
bozulmamas›na kamuoyunun inanç ve deste¤ine, vergi idaresinin süratle yeniden yap›land›r›lmas› ile güçlendirilecek kararl›
uygulamaya, yarg›n›n vergi yasalar›n› tam anlam›yla uygulamas›na, kamu harcamalar›nda da etkinlik sa¤lanmas›na ba¤l› olacakt›r.
Bu genel gerekçede ifade edilen hususlar acaba kanunlaﬂma sürecinde ve kanunlaﬂt›ktan sonra uygulamada ne derece hayat bulmuﬂtur?
Çal›ﬂmam›zda, 4369 say›l› kanunla vergi ceza hukuku alan›nda yap›lan düzenlemeler ele al›nacakt›r.
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2.1.2.1. Kaçakç›l›k Suçlar› ve Cezalar› ‹le ‹lgili Olarak 4369 say›l› Kanunla Yap›lan Düzenlemeler
4369 say›l› kanunla yap›lan düzenlemelerden Anayasaya ayk›r›l›k iddias› ile Anayasa Mahkemesi'ne en fazla iptal ve itiraz baﬂvurusu
yap›lan alan vergi suç ve cezalar›na iliﬂkin hükümleri ile ilgilidir. Bu hükümlerin baz›lar› 2005 y›l›nda yürürlü¤e giren yeni Türk Ceza
Kanunu ile uyum sürecinde veya baﬂka kanunlarla de¤iﬂtirilmiﬂtir. Ancak, yap›lacak vergi reformlar›na ›ﬂ›k tutmas› aç›s›ndan bu iptal
ve itiraz baﬂvurular›n› ve sonuçlar›n› hat›rlatmak yerinde olacakt›r.
Bu düzenlemelerden ilki, Vergi Usul Kanunu'nun 4369 say›l› kanun ile de¤iﬂtirilen ve kaçakç›l›k suçlar›n› düzenleyen 359'ncu
maddesinin (a) bendinin son paragraf›nda yer alan ve bu bentte say›lan suçlar› iﬂleyenlere verilecek olan hapis cezas›n›n paraya
çevrilmesinde kullan›lacak olan katsay›n›n belirlenmesi ile ilgili "..hüküm tarihinde ..." sözcüklerinin Anayasa'n›n 2, 10, 11 ve 38'nci
maddelerine ayk›r›l›¤› sav›yla iptali istemiyle aç›lan davalard›r.
Bu hükmün iptali için çok say›da a¤›r ceza mahkemesinin Anayasa Mahkemesi'ne itiraz baﬂvurusu yapt›¤› görülmektedir.2
‹tiraz baﬂvurusunda bulunan mahkemelerin baﬂvurular›nda ve Anayasa Mahkemesi'nin karar›nda Anayasa'n›n ve ceza hukukunun;
suç ve cezan›n kanunili¤i ilkesine dikkat çekildi¤i görülmektedir. Bu bak›mdan bu konuda baz› bilgileri aktarmak yerinde olacakt›r.
‹tiraz baﬂvurusu dilekçesinden bir kesit: “Kiﬂisel nitelikleri ve durumlar› özdeﬂ olanlar aras›nda, yasalara konulan kurallarla de¤iﬂik
uygulama yap›lmas› Anayasan›n amaçlad›¤› hukuksal eﬂitlik ilkesine aç›k ayk›r›l›k oluﬂturmaktad›r. Zaten Anayasa eylemli de¤il, hukuksal
eﬂitli¤i tan›mlamaktad›r. Yoksa baz› vatandaﬂlar›n hakl› bir nedene dayanarak de¤iﬂik kurallara ba¤l› tutulmalar› eﬂitlik ilkesine ayk›r›l›k
oluﬂturmaz. Anayasa Mahkemesi'nin konuyla ilgili istikrar kazanm›ﬂ görüﬂleri bu ﬂekildedir.”(…)
Anayasa Mahkemesi karar›ndan bir kesit: “Yasama organ› kamu düzeninin korunmas› için ceza hukuku alan›nda düzenleme yaparken,
anayasal s›n›rlar içinde hareket etmek ve ceza hukukunun genel ilkelerine ba¤l› kalmak zorundad›r. Suç iﬂleyenin suçu iﬂledi¤i tarihte
ne kadar ceza ile karﬂ›laﬂaca¤›n› bilmesi gerekir. Daha sonra cezan›n azalt›lmas› durumu hariç, herkes suçu iﬂledi¤i günde yürürlükte
olan kurala göre cezaland›r›l›r. Bu, kiﬂiler için Anayasa ile teminat alt›na al›nm›ﬂ bir hakt›r.(…) Bu nedenlerle, itiraz konusu sözcükler
Anayasa'n›n 38. maddesine ayk›r›d›r.”
Sonuç olarak, ilgili madde hükmünün Anayasa'n›n 2, 10, 11 ve 38'nci maddelerine ayk›r› olan itiraz konusu sözcüklerinin iptal
edilmesine oybirli¤i ile karar verilmiﬂtir.3
4369 say›l› kanunla ilgili di¤er bir iptal baﬂvurusu da yine ayn› konuda, baz› kaçakç›l›k suçlar›n› düzenleyen Vergi Usul Kanunu'nun
359'ncu maddesinin a/2 bendinde yer alan ve hapis cezalar›n›n para cezas›na çevrilmesinde esas al›nacak katsay›y› belirleyen
"...sanayi sektöründe çal›ﬂan on alt› yaﬂ›ndan büyük iﬂçiler için yürürlükte bulunan asgari ücretin bir ayl›k brüt tutar›n›n yar›s› esas
al›n›r..." bölümünün, Anayasa'n›n 2, 7, 8 ve 38'nci maddelerine ayk›r›l›¤› sav›yla iptali istemidir.4
Anayasa Mahkemesi bu konuda, oyçoklu¤u ile baﬂvurunun reddine karar vermiﬂtir. Ancak ret karar›n›n gerekçesi ile karﬂ› oy veren üyenin
gerekçesinden baz› cümleler dikkat çekmektedir. Ret karar›n›n bir bölümünde “Ceza siyasetinin konusu, hangi eylemlerin suç olaca¤› ve
suç olarak kabul edilen eylemlere ne tür ve miktarda ceza verilece¤inin tespitidir. Dolay›s›yla k›sa süreli özgürlü¤ü ba¤lay›c› cezalar›n
para cezas›na çevrilmesinde suçlar›n cinsine göre farkl› düzenlemeler yapmak yasa koyucunun takdir yetkisi içindedir.” denilmiﬂtir.
Oysa karﬂ› oy veren üye karﬂ› oy gerekçesinde;“‹ptali istenen kuralla vergi kaçakç›l›¤› nedeniyle hükmolunan hapis cezas›n›n para
cezas›na çevrilmesinde, hapis cezas›n›n her bir günü için, sanayi sektöründe çal›ﬂan on alt› yaﬂ›ndan küçük iﬂçilerin, yürürlükte bulunan
asgari ücretin bir ayl›k brüt tutar›n›n yar›s› esas al›nacakt›r. Bu ﬂekildeki düzenleme ile yürütme taraf›ndan belirlenen asgari ücret ceza
tayininde esas al›nmaktad›r. Oysaki suç ve cezalar›n yasama organ›nca ve yasayla belirlenmesi Anayasa'n›n 38. maddesinin buyru¤u
olup bu ﬂekildeki düzenleme ile ceza miktar›n› belirleme dolayl› yoldan yürütme organ›nca yap›lmaktad›r. Bu nedenle iptali istenen Yasa
kural› Anayasa'n›n 38. maddesine ayk›r› olup iptali gerekir. Bu nedenle aksi yönde oluﬂan ço¤unluk görüﬂüne karﬂ›y›m.” Demiﬂtir.
Burada karﬂ› oy veren üyenin dikkat çekti¤i ve çekince belirtti¤i husus, cezalar›n kanunili¤i ilkesine ra¤men cezan›n belirlenmesi
konusunda yürütme organ›n›n yetkili k›l›nmas›n›n getirece¤i sak›ncalard›r. Bu sak›ncay› ifade eden baﬂka kararlar da bulunmaktad›r.

2

Sahte fatura kullan›ld›¤› sav›yla, san›klar›n Vergi Usul Kanunu'nun 359'ncu maddesine göre cezaland›r›lmalar› istemiyle aç›lan kamu davas›nda Mahkeme,
maddede yer alan "...hüküm tarihinde..." sözcüklerinin Anayasa'ya ayk›r›l›¤› sav›yla iptali için Bitlis A¤›r Ceza Mahkemesi do¤rudan baﬂvurmuﬂtur. Ayr›ca
Sar›cakaya Asliye Ceza Mahkemesi, Seydiﬂehir Asliye Ceza Mahkemesi Denizli 1. Asliye Ceza Mahkemesi, Atabey Asliye Ceza Mahkemesi, Ceyhan Asliye
Ceza Mahkemesi, Karacasu Asliye Ceza Mahkemesi, Tarsus A¤›r Ceza Mahkemesi, Trabzon 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Mersin 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin
de itiraz baﬂvurusunda bulundu¤u görülmektedir.

3

AYMK, 7.6.1999, E: 1999/10, K: 1999/22; R.G. 12.10.2000-24198 )

4

Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesi ve Bergama Asliye Ceza Mahkemesi itiraz baﬂvurusunda bulunmuﬂtur.
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2.1.2.2. Vergi Ziya› Cezas› ‹le ‹lgili Olarak 4369 say›l› Kanunla Yap›lan Düzenlemeler
4369 say›l› kanunun vergi ceza hukuku alan›nda yapt›¤› önemli de¤iﬂikliklerden birisi de bu kanundan önceki dönemlerde vergini
asl›na uygulanan kaçakç›l›k, a¤›r kusur ve kusur cezalar›n› kald›rarak bunlar›n yerine vergi ziya› cezas›n›n ihdas edilmesidir. Ancak
vergi ziya› cezas›n›n hesaplanmas› ile ilgili hükümde “Vergi ziya› suçu iﬂleyenlere vergi ziya› cezas› kesilir ve bu ceza ziyaa u¤rat›lan
verginin bir kat›na, bu verginin kendi kanununda belirtilen normal vade tarihinden cezaya iliﬂkin ihbarnamenin düzenlendi¤i tarihe
kadar geçen süre için, bu Kanunun 112 nci maddesine göre ziyaa u¤rat›lan vergi tutar› üzerinden hesaplanan gecikme faizinin
yar›s›n›n eklenmesi suretiyle bulunur.” ﬂeklindeki ifadenin Anayasaya ayk›r› oldu¤u iddias› ile Anayasa Mahkemesi'ne itiraz
baﬂvurusunda bulunuldu¤u görülmektedir.
Vergi Mahkemesince yap›lan itiraz baﬂvurusunda “vergi ziya›na ba¤l› olarak verilen vergi ziya› cezas›n›n miktar›n›n hesab›nda
esas al›nan gecikme faizi oran›n›n 6183 say›l› Yasa'n›n 51. maddesi uyar›nca Bakanlar Kurulu taraf›ndan belirlendi¤i,
bu oranlar›n vergilendirme ve tahsil dönemleri itibariyle de¤iﬂebildi¤i, ceza ve ceza yerine geçen tedbirlerin yasayla
konulabilece¤i, vergi ziya› suçunu iﬂleyenler için öngörülen vergi ziya› cezas› miktar›n›n yasama organ› yerine yürütme
organ› olan Bakanlar Kurulu taraf›ndan belirlenen gecikme faizi oran› esas al›nmas› nedenleriyle kural›n Anayasa'n›n
2, 10, 11, 38 ve 73'ncü maddelerine ayk›r›l›k oluﬂturdu¤u” nu ileri sürülmüﬂtür.
Vergi Mahkemesi'nin baﬂvuru tarihi 2001 y›l› olarak görünmektedir. Ancak bu tarihin öncesinde ve sonras›nda vergi hukukçular› bu
hükmün getirdi¤i sak›ncalara dikkat çekmiﬂ ve Anayasaya ayk›r› oldu¤u görüﬂleri ileri sürülmüﬂtür. (Sevi¤, 2000; Çelen, 2001, Do¤rusöz,
2001(B) ve 2002, Gerçek, 2005, Güzel, 2001, Yerci, 2005, Çak›c›: 2004, Maç, Turgut, 2001)
Anayasa Mahkemesi ise baﬂvuru üzerine verdi¤i kararda, “(...)bu ceza, ziyaa u¤rat›lan verginin bir kat›na, bu verginin kendi kanununda
belirtilen normal vade tarihinden cezaya iliﬂkin ihbarnamenin düzenlendi¤i tarihe kadar geçen süre için, bu Kanunun 112 nci
maddesine göre ziyaa u¤rat›lan vergi tutar› üzerinden hesaplanan gecikme faizinin yar›s›n›n eklenmesi suretiyle bulunur” bölümünün,
Anayasa'ya ayk›r› oldu¤una ve iptaline, iptal hükmünün do¤uraca¤› hukuksal boﬂluk kamu yarar›n› ihlal edici nitelikte görüldü¤ünden,
Anayasa'n›n 153'üncü maddesinin üçüncü f›kras›yla 2949 say›l› Yasa'n›n 53. maddesinin dördüncü ve beﬂinci f›kralar› gere¤ince
iptal hükmünün, karar›n Resmi Gazete'de yay›mlanmas›ndan baﬂlayarak alt› ay sonra yürürlü¤e girmesine, 6.1.2005 gününde
oybirli¤iyle” karar vermiﬂtir.
Bu karar yorumland›¤›nda ﬂu k›sa sonuç ortaya ç›kmaktad›r: “Vergi ziya› cezas› yaklaﬂ›k olarak alt› y›l boyunca Anayasa'ya ayk›r›
olarak uygulanm›ﬂ olmaktad›r.”
Anayasa mahkemesinin bu kararlar›, yasama sürecinde yaﬂanan “teknik” baz› aksakl›klar olarak yorumlanabilir. Ancak küçük gibi görünen
bu teknik aksakl›klar›n uygulamada yaratt›¤› sorunlar büyük olmuﬂ ve ancak yarg› yolu ile çözülebilmiﬂtir. Anayasa Mahkemesi'ne pek
çok mahkemeden itiraz yoluyla anayasaya ayk›r›l›k baﬂvurusu yap›lm›ﬂt›r. Bu durum vergi ceza hukuku alan›nda düzenlemeler yap›l›rken
ceza hukukunun genel ilkelerini de her zaman göz önünde tutulmas› gerekti¤ini göstermektedir.
2.1.3. Baz› Özel Usulsüzlük Fiilleri ve Cezalar› ‹lgili Yap›lan Düzenlemeler
1999-20011 y›llar› aras›nda en çok de¤iﬂiklik yap›lan bir madde de Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 355'nci maddesidir. Vergi Usul
Kanunu'nun “Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza” baﬂl›kl› mükerrer
355'nci maddesi dikkatlice analiz edildi¤inde, bu maddenin 1999 y›l›ndan sonraki y›llar içinde sürekli geniﬂletildi¤i, maddeye f›kralar,
cümleler ﬂeklinde eklemeler yap›ld›¤› görülmektedir. Madde baﬂl›¤› ceza öngören bir hüküm özelli¤i taﬂ›mamaktad›r ve çok say›da baﬂka
maddelere at›f yapmaktad›r. Bu nedenle kesilecek özel usulsüzlük cezas›n›n ba¤land›¤› fiillerin aç›k de¤ildir. Örne¤in, muayenehanesinde
kredi kart› pos cihaz› bulundurmayan bir doktora, Vergi Usul Kanunu'nun 353'ncü maddesine göre mi; yoksa pos cihaz› kullanma
zorunlulu¤unun Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 257'nci maddesinin verdi¤i yetkiye dayanarak Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan zorunlu hale
getirilmiﬂ olmas› nedeniyle, mükerrer 355'nci maddeye göre mi ceza kesilece¤i tart›ﬂmal›d›r.
Ancak bu madde hükmünün yaratt›¤› en büyük sorun, özellikle elektronik ortamda verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerin
verilmemesi halinde uygulanacak ceza ile ilgilidir. Bu maddeye 5398 say›l› kanunla eklenen bir bentle, elektronik ortamda beyanname
ve bildirim vermeyenlere özel usulsüzlük cezas› kesilece¤i hükme ba¤lanm›ﬂt›r. 5398 say›l› kanun “torba kanun” olarak adland›r›lan
bir kanundur. Bu “torba kanunun” ilgili madde gerekçelerinde ise, Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 355'nci maddesiyle ile ihdas
edilen ve kesilecek cezan›n dayana¤› olabilecek aç›kl›kta, akla yatk›n bir ifade yer almamaktad›r. Madde metninde yer alan; “elektronik
ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmamas› halinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezas›” ifadesinden kanun
koyucunun ne kastetti¤i aç›k de¤ildir.
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Ayr›ca, “…beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmamas›…” ifadesi farkl› ﬂekillerde yorumlanabilecek anlamlar taﬂ›maktad›r.
Öte yandan, elektronik ortamda verilmesi gereken beyannamelerin verilmemesinden dolay› bu maddeye göre kesilmesi öngörülen
özel usulsüzlük cezas›na iliﬂkin hükmün, kanunla ihdas edilmiﬂ gibi görünmesine ra¤men, Vergi Usul Kanunu'nun Mükerrer 257'nci
maddesinde eﬂ zamanl› olarak yap›lan kanun de¤iﬂikli¤ine dayand›r›ld›¤› ve bir genel tebli¤ (346 say›l› Vergi Usul Kanunu Genel
Tebli¤i) ile ceza uygulamas›na yön verildi¤i görülecektir. (Somuncu, 2009)
Bu madde ile ilgili itiraz baﬂvurusunda bulunan vergi Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'ne Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 355'nci
maddesinin birinci f›kras›n›n Anayasa'n›n 2, 10, 13, 38 ve 125'nci maddelerine ayk›r›l›¤› iddias› ile anayasaya ayk›r›l›k baﬂvurusunda
bulunmuﬂtur.
Baﬂvuru gerekçesinde ﬂu ifadeler yer alm›ﬂt›r:
“213 say›l› Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 355. maddesinin birinci f›kras›n›n aç›k bir düzenleme içermemesi nedeniyle yasal beyanname
verme süresini izleyen 30'ncu günden sonra elektronik ortamda beyanname verenlere de özel usulsüzlük cezas› kesilmes, uygulamada
idarenin (dava konusu olayda oldu¤u gibi) k›yas yoluyla ceza takdir etmesi gibi hukukun temel ilkelerine ayk›r› sonuçlar›n do¤mas›na
yol açt›¤› gibi, farkl› uygulamalara ve farkl› kararlar›n verilmesine de sebep olmaktad›r.
‹tiraz konusu kural, para cezas›n›n belirlenmesine iliﬂkin oldu¤undan bunun suç ve cezadaki yasall›k ilkesi gere¤i objektiflik ve
genellik esaslar›na göre kesin ve aç›k bir biçimde düzenlenmesi gerekmektedir. Dava konusu olayda, daval› idarece davac› ad›na
'Bilgi Vermekten Çekinenler ile 256, 257 ve Mükerrer 257 nci Madde Hükmüne Uymayanlar ‹çin Ceza' baﬂl›kl› mükerrer 355.
maddesinin birinci f›kras› uyar›nca ceza uygulanm›ﬂsa da an›lan f›kra hükmünde elektronik ortamda beyanname verilmemesi
durumunda özel usulsüzlük cezas› kesilece¤ine iliﬂkin bir düzenleme bulunmamaktad›r. Ceza hukukunun temel ilkelerinden olan
belirlilik ilkesi, yani, suç tan›mlar›nda esnek ve yoruma yer veren ifadeler kullan›lmas›n› yasaklayan ilke, kanunsuz suç ve ceza olmaz
ilkesinin vazgeçilmez tamamlay›c›s›d›r. ‹darenin keyfi davranmas›n› önleyen bu ilkenin idari yapt›r›mlarda da geçerli k›l›nmas›, hukuk
devleti iddias›ndaki her ülke için vazgeçilmez bir zorunluluktur. Ayn› ﬂekilde, yasall›k ilkesinin do¤al bir sonucu olarak, k›yas yoluyla
yeni bir suç öngörülemeyece¤i gibi, idari yapt›r›m› gerektiren davran›ﬂlar da k›yas yoluyla uygulanamayacakt›r.
Bu nedenlerle, itiraz konusu f›kra Anayasa'n›n 38. maddesine ayk›r›d›r.”
Bu madde ile ilgili olarak ülke genelinde pek çok dava aç›lm›ﬂ ve mahkemelere Anayasaya ayk›r›l›k iddialar› iletilmiﬂ oldu¤u, bu
hükmün Anayasaya ayk›r›l›k teﬂkil etti¤i ileri sürülmüﬂtür. (Sakal, Alpaslan, 2006, Somuncu, 2009) Ancak ilgili hüküm oyçoklu¤u
ile Anayasa'ya ayk›r› bulunmam›ﬂ ve itiraz baﬂvurusu reddedilmiﬂtir.
Anayasa Mahkemesi karar›nda5, “213 say›l› Yasa'n›n mükerrer 355. maddesinin itiraz konusu birinci f›kras›nda, bu Yasa'n›n mükerrer
257. maddesi uyar›nca getirilen zorunluluklara uyulmamas› durumunda kesilecek olan özel usulsüzlük cezalar›na yer verilmiﬂtir. Kuralda,
cezalar belirlenmiﬂ, cezaya tabi tutulan eylemler ise mükerrer 257. maddeye göre getirilen zorunluluklara uymama olarak gösterilmiﬂtir.
Mükerrer 257. maddede, Maliye Bakanl›¤›'n›n hangi konularda düzenleme yapaca¤› belirlenmiﬂtir.
Maliye Bakanl›¤›'na yetki yasayla verilmiﬂtir. Bu yetkiye dayan›larak, genel nitelikte olan tebli¤lerle yap›lan düzenlemeler Resmi
Gazete'de yay›mlanmakta, mükelleflere hangi zorunluluklar›n getirildi¤i duyurulmakta ve güvence sa¤lanmaktad›r.
Suç say›lan eylem ve cezas› yasada gösterildikten sonra yasama organ›n›n uzmanl›k ve yönetim tekni¤ine iliﬂkin konularda önlemler
al›nmas› amac›yla yürütme organ›na yetki vermesi, suçun idari düzenlemelerle ortaya konulmas› anlam›na gelmez. Demiﬂtir.
Bu karara karﬂ› oy veren üyelerin karﬂ› oy gerekçeleri dikkatle incelenecek olursa; Anayasa Mahkemesi'nin daha önce vermiﬂ oldu¤u
bir kararda6, Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 257'nci maddesinin anayasaya ayk›r› bulmayan ve oy çoklu¤u ile verilen karar›nda
karﬂ› oy veren üyelerin gerekçeleri ile benzer anayasal ihlallere dikkat çekildi¤i görülecektir. Buradaki anayasal ihlal, yürütme
organ›n›n bir parças› olan Maliye Bakanl›¤›'na ceza ihdas etme yetkisi verilmesidir. Her iki karar aras›nda yaklaﬂ›k yirmi y›l vard›r.
Ancak Anayasa Mahkemesi'nin 1991 y›l›nda Vergi Usul Kanunu 'nun mükerrer 257'nci maddesinin iptali için aç›lan davada verdi¤i
ret karar›n›, yaklaﬂ›k yirmi y›l sonra Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 355'nci maddesi için tekrarlam›ﬂ oldu¤u ve eski karar›n›n
arkas›nda durdu¤u söylenebilir.

5

AYMK, 13.1.2011 tarih ve E: 2009/21, K:2011/16, R.G., 02.04.2011-27893

6

AYMK 15.10.1991 tarih ve E.1990/29; K.1991/37, R.G., 05 02 1992-21133.
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2.2. 1999 Y›l›nda Meydana Gelen Depremler Sonras›nda Yap›lan Vergisel Düzenlemeler Konusunda Anayasa Ayk›r›l›k
‹ddialar› ve Sonuçlar›
1999 y›l›nda Marmara Bölgesinde meydana gelen depremler sonras›nda yap›lan vergi düzenlemeleri bugün dahi tart›ﬂ›lmaya devam
etmektedir. Bilindi¤i üzere bu vergilerin bir k›sm› geçmiﬂ dönemlere ait vergi konular›na konulan ek vergiler, bir k›sm› ise, yeni ihdas
edilmiﬂ vergilerdir.
1999 y›l›nda meydana gelen depremler sebebiyle 26.11.1999 tarih ve 4481 say›l› "17.8.1999 ve 12.11.1999 Tarihlerinde Marmara
Bölgesi ve Civar›nda Meydana Gelen Depremin Yol Açt›¤› Ekonomik Kay›plar› Gidermek Amac›yla Baz› Mükellefiyetler ‹hdas› ve
Baz› Vergi Kanunlar›nda De¤iﬂiklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun" ç›kart›lm›ﬂt›r.
Bu kanunun 1, 6, 7 ve 9'ncu maddelerinin, Anayasa'n›n 2'nci ve 73'ncü maddelerine ayk›r›l›¤› sav›yla iptali ve yürürlü¤ünün durdurulmas›
istemiyle ana muhalefet partisi taraf›ndan Anayasa Mahkemesi'ne iptal baﬂvurusunda bulunulmuﬂtur.
‹ptal baﬂvurusunda ileri sürülen Anayasaya ayk›r›l›k iddialar› Anayasan›n çeﬂitli ilkelerini esas almaktad›r. Dava dilekçesinde; “K›saca,
4481 say›l› Kanun'un 6. maddesi, vergilendirilmiﬂ bina, arsa ve arazilerin ek vergilerle bir daha vergilendirilmesi, ek emlak vergisinin
geçmiﬂe dönük olarak al›nmas›, ek vergilemede; mükelleflerin ödeme güçlerinin hiç dikkate al›nmamas›; vergi yükünün adaletli ve
dengeli da¤›l›m› ilkesinin ihlâl edilmesi; bak›m›ndan Anayasa'n›n 73. maddesine ayk›r›d›r.” savlar›n›n ileri sürüldü¤ü görülmektedir.
Ayr›ca ek motorlu taﬂ›tlar vergisiyle ilgili düzenlemelerin de hem kanunlar›n geçmiﬂe yürümezli¤i ilkesine hem de ödeme gücü ve
adalet ilkelerine ayk›r›l›¤› ileri sürülmüﬂtür.
Anayasa Mahkemesi karar›nda davada ileri sürülen ayk›r›l›k iddialar›n›, “kamu yarar›” gerekçesiyle reddetmiﬂtir. Anayasa Mahkemesi
karar›nda bu durum ﬂöyle ifade edilmiﬂtir: (…) Ancak, Yasa'n›n genel gerekçesinde de belirtildi¤i gibi, deprem nedeniyle oluﬂan
ekonomik kay›plar›n giderilmesi ve toplumsal dayan›ﬂman›n sa¤lanmas› gibi sosyal ve ekonomik koﬂullar›n zorunlu k›ld›¤› nedenlerle,
ek vergi getirilmesinde kamu yarar›n›n gözetildi¤i aç›kt›r. (…)
(…)Aç›klanan nedenlerle, dava konusu düzenleme Anayasa'n›n 2. ve 73. maddelerine ayk›r› de¤ildir. ‹ptal isteminin reddi gerekir.”
Anayasa Mahkemesi'nin bu davada oyçoklu¤u ile iptal baﬂvurusunun reddine karar vermiﬂtir. Ancak Anayasa Mahkemesi'nin daha
önceki Ekonomik Denge Vergisi karar›7 hat›rlanacak olursa, yüce mahkemenin yine daha önce verdi¤i bir karar›n›n arkas›nda durdu¤u
ve “ikinci defa bir defaya mahsus olarak” karar verdi¤i söylenebilir. Karardan ﬂu al›nt›y› yapmakla yetinelim:
“Ekonomik denge vergisinin, gelir ve kazançlar üzerinden bir kez kabul edilebilir bir oranda al›nan ba¤›ms›z bir vergi olmas› ve malî
gücü daha zay›f olan ücretlilerin çok büyük kesimini kapsam d›ﬂ›nda b›rakmas› nedeniyle sosyal devlet ilkesine de ayk›r› düﬂtü¤ü
söylenemez.”
Bu davada verilen ret karar›na karﬂ› oy veren bir üyenin ek gelir vergisi ile ilgili ifadeleri, vergi yasalar› yap›l›rken yasa koyucunun
ne derece hassas davranmas› gerekti¤ine iﬂaret etmektedir:
“Mükelleflerin 1998 y›l›nda beyan ettikleri matraha dayal› bu ek vergilendirmeyi vergide yasall›k ilkesiyle ba¤daﬂt›rmak olanakl›
de¤ildir. Hukuksal güvenlik vergi yasalar›n›n da geçmiﬂe uygulanmamas›n› gerektirir. 1998 y›l› vergi matrahlar›n›n esas al›narak
bunun % 5 oran›nda yeniden vergilendirilmesi verginin müterakkili¤i, malî güce göre al›nmas› ilkeleriyle de ba¤daﬂmamaktad›r.”
2.3. Motorlu Taﬂ›tlar Vergisi ‹le ‹lgili Yap›lan Baz› Düzenlemelere Karﬂ› Aç›lan ‹ptal Davalar› ve Sonuçlar›
Bugün yürürlükte olan Motorlu Taﬂ›tlar Vergisi Kanunu 1963 tarihlidir. Y›llar içinde çok kapsaml› olmayan de¤iﬂiklikler yap›lsa da
kanunun genel yap›s› çok fazla de¤iﬂmemiﬂtir.
Motorlu Taﬂ›tlar Vergisi Kanunu'nda 2000 y›l›nda yap›lan baz› düzenlemeler çal›ﬂmam›z›n kapsam› ve amac› bak›m›ndan önem arz
etmektedir. Söz konusu kanun, 30.11.2000 tarih ve 4605 say›l› “Motorlu Taﬂ›tlar Vergisi Kanunu, Finansman Kanunu, Gelir Vergisi
Kanunu, Katma De¤er Vergisi Kanunu ‹le 4306 Ve 4481 Say›l› Kanunlarda De¤iﬂiklik Yap›lmas› Ve Kurumlar Vergisi Kanununa Bir
Geçici Madde Eklenmesi Hakk›nda Kanun” dur.
7
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Bu kanun ile Motorlu Taﬂ›tlar Vergisi Kanunu'nun 10'ncu maddesinin Bakanlar Kurulu'na vergi miktarlar›n› üç ﬂekilde art›rma yetkisi
verilmiﬂ ve bu yetkinin kullan›m›nda baz› kriterler belirlenmiﬂtir.
Bu yetkiye göre Bakanlar Kurulu;
- Motorlu Taﬂ›tlar Vergisi Kanunu'nda yer alan vergi miktarlar›n› do¤rudan yirmi kat›na kadar,
- Her takvim y›l› baﬂ›ndan geçerli olmak üzere, önceki y›lda uygulanan vergi miktarlar›n›n o y›l için Vergi Usul Kanunu hükümlerine
göre tespit edilip ilân olunan yeniden de¤erleme oran›na göre art›r›lmas›yla bulunan vergi miktarlar›n› yirmi kat›na kadar,
- Motorlu Taﬂ›tlar Vergisi Kanunu'nun 10'ncu maddesinin 4605 say›l› Kanun ile de¤iﬂik üçüncü f›kras›n›n (a) bendi uyar›nca, yeniden
de¤erleme oran›n›n % 50 fazlas›n› geçmemek, % 20'sinden az olmamak üzere saptayaca¤› yeni oranlar uygulanarak belirlenmiﬂ
olan vergi miktarlar›n› ayr›ca yeniden yirmi kat›na kadar art›rabilecektir.
Bu düzenlemeler hakk›nda da ana muhalefet partisi taraf›ndan Anayasa Mahkemesi'ne iptal davas› aç›lm›ﬂt›r. ‹ptal davas› dilekçesinde,
getirilen düzenlemenin, vergilerin kanunla konulmas›n›, de¤iﬂtirilmesini ve kald›r›lmas›n› ifade eden vergilerin kanunili¤i ilkesini,
mükelleflerin vergileme dönemi baﬂlamadan hangi matrah üzerinden ne kadar vergi ödeyeceklerini bilmeleri için gerekli olan
vergilerin belirlili¤i ilkesini zedeledi¤i, TBMM'ye ait olan vergi miktar›n›n kanunla artt›r›lmas› yetkisinin Bakanlar Kurulu'nca
kullan›lmas›n›n ise, hiçbir devlet organ›n›n Anayasa'dan ald›¤› yetkiyi baﬂka bir organa devredemeyece¤i ilkesiyle ba¤daﬂmad›¤›,
mükellefin ödeyece¤i vergi borcunun miktar›n› bilememesinin de keyfili¤e yol açaca¤› ileri sürülerek kural›n, Anayasa'n›n 2, 5, 7
ve 73'ncü maddelerine ayk›r›l›l›¤› sav›yla iptali istenilmiﬂtir.
Anayasa Mahkemesi bu karar›nda baﬂvurunun Anayasaya ayk›r›l›k sorunu bak›m›ndan de¤erlendirilmesi ile ilgili aç›klamalar›nda
çok önemli tespitler yapm›ﬂt›r:8
“Dava dilekçesinde, getirilen düzenlemenin, vergilerin kanunla konulmas›n›, de¤iﬂtirilmesini ve kald›r›lmas›n› ifade eden vergilerin
kanunili¤i ilkesini, mükelleflerin vergileme dönemi baﬂlamadan hangi matrah üzerinden ne kadar vergi ödeyeceklerini bilmeleri için
gerekli olan vergilerin aç›kl›¤› ilkesini zedeledi¤i, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ait olan vergi miktar›n›n kanunla artt›r›lmas›
yetkisinin Bakanlar Kurulu'nca kullan›lmas›n›n ise, hiçbir devlet organ›n›n Anayasa'dan ald›¤› yetkiyi baﬂka bir organa devredemeyece¤i
ilkesiyle ba¤daﬂmad›¤›, mükellefin ödeyece¤i vergi borcunun miktar›n› bilememesinin de keyfili¤e yol açaca¤› ileri sürülerek kural›n,
Anayasa'n›n 2., 5., 7. ve 7'ncü maddelerine ayk›r›l›l›¤› sav›yla iptali istenilmiﬂtir.(…)
(…)Hukuk devletinde kuﬂkusuz ki, devlete kaynak sa¤lamak amac›yla da olsa vergilendirmenin temel ilkelerinin gözetilmesi,
vergilendirmeye iliﬂkin yasalarda bireylerin hak ve özgürlüklerinin korunmas› ve böylece hukuk güvenli¤inin sa¤lanmas› gerekir.
Bireylerin sosyal ve ekonomik durumlar›n› etkileyecek keyfi uygulamalara neden olmamas› için, vergilendirmede, vergiyi do¤uran olay›n
ve vergilerin matrah ve oranlar›n›n yukar› ve aﬂa¤› s›n›rlar›n›n, tarh ve tahakkuklar›n›n, tahsil usullerinin, yapt›r›mlar›n›n ve zamanaﬂ›m›
gibi belli baﬂl› temel ö¤elerinin yasalarla belirlenmesi gerekir. Ancak, yasa ile her konuyu bütün kapsam ve ayr›nt›lar›yla düzenlemenin
olanakl› bulunmad›¤› durumlarda çerçevesi çizilerek bu s›n›rlar içinde kalmak koﬂuluyla uygulamaya iliﬂkin konularda yürütme organ›na
aç›klay›c› ve tamamlay›c› nitelikte düzenleyici idarî iﬂlem yapma yetkisi verilebilir.
Anayasa'n›n 73. maddesinin dördüncü f›kras›nda, "vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerin muafl›k, istisnalar ve indirimleriyle
oranlar›na iliﬂkin hükümlerinde kanunun belirtti¤i yukar› ve aﬂa¤› s›n›rlar içinde de¤iﬂiklik yapmak yetkisi Bakanlar Kuruluna verilebilir"
denilmektedir. Buna göre, Bakanlar Kurulu, yasan›n belirtti¤i alt ve üst s›n›rlar içinde de¤iﬂiklik yapabilecek, ancak bu s›n›rlar› aﬂacak
biçimde herhangi bir düzenleme getiremeyecektir. Bakanlar Kurulu'na verilen bu yetki istisnai bir yetkidir. Vergilendirmede esas
kural, vergilerin kanunla konulup, kald›r›lmas› ve de¤iﬂtirilmesidir. Nitekim 73. maddenin son f›kras›na iliﬂkin gerekçede vergi yükünün
muafl›¤› ve istisnalar›n zamanla artan oranla düﬂmesini engellemek üzere kanunla Bakanlar Kurulu'na yetki verilmesinin kabul
edildi¤i belirtilmiﬂtir. Ancak Bakanlar Kurulu'na tan›nan yetkinin çok geniﬂ olmas›, verginin yasall›¤› ilkesinin zedelenmesine yol
açarak yasama yetkisinin yürütme organ›na devri sonucunu do¤urabilece¤inden kabul edilemez.
Motorlu taﬂ›tlar vergisinde vergiler maktu olarak belirlendi¤inden zamanla vergi tutarlar›n›n aﬂ›nd›¤› bir gerçektir. Verginin bu ﬂekilde
azalmas›n› önlemek amac›yla vergi yasalar›nda baz› düzenlemeler yer almaktad›r. Ekonomik koﬂullar›n vergi gelirlerini azalt›c›
etkilerinin giderilebilmesini sa¤lamak amac›yla motorlu taﬂ›tlar vergisi de yeniden de¤erleme yöntemine ba¤lanm›ﬂt›r.
8
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Motorlu Taﬂ›tlar Vergisi Kanunu'nun yetki baﬂl›kl› 10. maddesine göre, vergi miktarlar› yeniden de¤erleme oran›nda her y›l artmakta
ve bu usulle maktu vergilerin zamanla aﬂ›nmas› önlenmektedir. Ancak, dava konusu kuralla belirtilen art›ﬂ›n yeterli olmamas› veya
de¤iﬂen ekonomik koﬂullara uygunlu¤un sa¤lanmas› amac›yla Bakanlar Kurulu'na yeniden de¤erleme oran›n›n %50 fazlas›n›
geçmemek, %20 sinden az olmamak üzere yeni oranlar belirleme yetkisi de verilmiﬂtir. Buna ek olarak Bakanlar Kurulu'na bir de
bu tutarlar› yirmi kat›na kadar art›rma yetkisinin verilmiﬂ olmas›, yasama yetkisinin devrine yol açan ve vergi adaleti ile ba¤daﬂmayan
ölçüsüz bir düzenlemedir.
‹ptali istenilen kuralla vergi miktar›n›n, taﬂ›tlar›n teknik özellikleri ve/veya kulland›klar› yak›t türleri, kullan›m amaçlar›na göre ayr›
ayr› veya topluca yirmi kat›na kadar artt›r›labilmesi için Bakanlar Kurulu'na yetki verilmesi, keyfi bir uygulamaya neden olabilece¤inden
hukuk güvenli¤i ilkesi ile de ba¤daﬂmamaktad›r.
Aç›klanan nedenlerle, Anayasa'n›n 2 ve 73'ncü maddelerine ayk›r› olan kural›n iptali gerekir.”
Sonuç olarak 197 say›l› Motorlu Taﬂ›tlar Vergisi Kanunu'nun 10'ncu maddesinin üçüncü f›kras›n›n (b) bendinin Anayasa'ya ayk›r›
oldu¤una ve iptaline, oybirli¤iyle karar vermiﬂtir.
Bu karar okundu¤unda ﬂöyle bir soru akla gelmektedir. ‹ptal edilen bu kanun maddesinin kanunlaﬂma sürecinde nas›l geliﬂmeler
yaﬂanm›ﬂt›r? Yasma organ›ndaki süreçte, Anayasa'n›n 73'ncü maddesinin 4'ncü f›kras›nda yer alan en temel anayasal ilke konusunda
uyar›da bulunulup bulunulmad›¤› da merak uyand›rm›ﬂt›r.
Konuyla ilgili olarak incelenen TBMM tutanaklar›ndan ﬂu tespitler yap›lm›ﬂt›r. 21'nci Dönem Meclis Plân ve Bütçe Komisyonunda
yap›lan görüﬂmeler s›ras›nda baz› muhalefet milletvekillerinin, Bakanlar Kurulu'na böyle bir yetki verilmesinin Anayasaya ayk›r›
olaca¤› gerekçesiyle tasar›ya muhalefet ﬂerhi koyduklar› görülmektedir. Buna ra¤men Bakanlar Kurulu'na vergi miktar›n› art›rma
yetkisi veren bu tasar› kanunlaﬂm›ﬂt›r.9
Bu geliﬂmeleri yine bir soru ile de¤erlendirmek yerinde olacakt›r. Anayasal kurallara, hatta bu konudaki uyar›lara ra¤men yasama
organ›nda Anayasa'ya aç›kça ayk›r›l›k teﬂkil eden bu tür vergisel düzenlemelerin yap›lmas›; “vergide dayatma” veya “vergide
inatlaﬂma” olarak kavramlaﬂt›r›labilir mi?
Motorlu Taﬂ›tlar Vergisi Kanunu'nda, 2004 y›l›nda 5035 say›l› kanunla yap›lan düzenleme ile vergi matrah›na esas olacak tarifelerde
önemli de¤iﬂikler yap›lm›ﬂt›r. Örne¤in, binek otomobili, arazi taﬂ›t› ve kapt›kaçt› olarak tan›mlanan araçlar›n vergi matrah›, düzenlemeden
önce araçlar›n kilogram olarak a¤›rl›¤›na ve yaﬂ›na göre belirlenmekteydi. 2004 y›l›nda yap›lan bu de¤iﬂiklik ile bu araçlar›n vergi matrah›
motor hacimlerine ve yaﬂlar›na göre hesaplanmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Bu de¤iﬂiklik için de ana muhalefet partisi taraf›ndan Anayasa
Mahkemesi'ne iptal baﬂvurusunda bulunulmuﬂtur. Ancak Anayasa Mahkemesi bu tarife de¤iﬂikliklerini Anayasaya ayk›r› bulmam›ﬂt›r.10
2009 y›l›nda aç›lan bir davada ise Motorlu Taﬂ›tlar Vergisi Kanunu'nun 2004 y›l›nda de¤iﬂtirilen (I) say›l› tarifesinde yer alan “Arazi Taﬂ›tlar›”
ifadesinin Anayasaya ayk›r› oldu¤u gerekçesiyle vergi mahkemesi taraf›ndan Anayasa Mahkemesi'ne itiraz baﬂvurusu yap›lm›ﬂt›r.
Bu davada itiraz yoluna baﬂvuran vergi mahkemesi, örnek baz› hesaplamalarla dava konusunu detayl› bir biçimde aç›klam›ﬂt›r. Buradan
bir al›nt› yap›lacak olursa, ayn› motor hacmine sahip, ayn› marka ve model fakat sadece önden çekiﬂli ya da arkadan itiﬂli olan aç›k
kasal› bir kamyonetin 2007 y›l›nda ödenecek motorlu taﬂ›tlar vergisinin 709,00 TL, bütün tekerlekleri motordan güç alan ve arazi taﬂ›t›
kavram›na giren ayn› motor hacmine sahip, ayn› marka ve model aç›k kasal› kamyonet için 2007 y›l›nda ödenecek motorlu taﬂ›tlar vergisi
11.845,00 TL oldu¤u, bu durumun, Anayasan›n mali güce göre vergi ödeme ve kanun önünde eﬂitlik ilkelerine ayk›r› oldu¤u ileri
sürülmüﬂtür. Ancak Anayasa Mahkemesi, Anayasa'n›n 152'nci maddesi ile 2949 say›l› Anayasa Mahkemesinin Kuruluﬂu ve Yarg›lama
Usulleri Hakk›nda Kanun'un 28'nci maddesine göre, Anayasa Mahkemesi'nin iﬂin esas›na girerek verdi¤i ret karar›n›n (2004 y›l›nda
verilen ret karar›) Resmî Gazete'de yay›mlanmas›ndan sonra on y›l geçmedikçe ayn› kanun hükmünün Anayasa'ya ayk›r›l›¤› iddias›yla
tekrar baﬂvuruda bulunulamayaca¤› gerekçesiyle iptal baﬂvurusunu reddetmiﬂtir.
Sonuç olarak, 197 say›l› Motorlu Taﬂ›tlar Vergisi Kanunu'nun, 25.12.2003 günlü, 5035 say›l› Yasa'n›n 23. maddesiyle de¤iﬂtirilen
5. maddesindeki (I) say›l› tarife'de yer alan “…arazi taﬂ›tlar› …” ibaresinin iptaline iliﬂkin itiraz baﬂvurusunun, Anayasa'n›n 152.
ve 2949 say›l› Yasa'n›n 28'nci maddesi gere¤ince reddine karar verilmiﬂtir.11
9 Muhalefet ﬁerhi: 13.11.2000 1/776 say›l› 197 say›l› Motorlu Taﬂ›tlar, 1318 say›l› Finansman Kanunu, 4306 say›l› E¤itim Vergisi Kanunu, 4481 say›l› Marmara
Depremi Vergi Kanunu, 193 say›l› Gelir Vergisi Kanunu ve 5422 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunlar›nda De¤iﬂiklik Yapan Kanun Tasar›s›na ait muhalefet ﬂerhimiz
aﬂa¤›da arz edilmiﬂtir.
1. Motorlu taﬂ›tlara uygulanacak verginin 20 kat›na kadar art›r›lma yetkisinin hükümete verilmesi, TBMM idaresine, vergi koyma yetkisine müdahaledir.
Bakanlar Kurulu KHK ç›karma yetkisi ile dahi vergi koyamaz.
2. Motorlu taﬂ›tlara uygulanan vergilerde farkl›l›k makul ve hakl› s›n›rlarda olmas› gerekir. Getirilen hükümle ayn› teknik özelliklere sahip, ayni model iki
taﬂ›ttan birine kulland›¤› yak›t farkl›l›¤› sebebiyle 20 kat vergi uygulanmas› hak ve adalet ölçülerine ayk›r›d›r.
3. Dar gelirli aileler sahip olduklar› taﬂ›tlar› masraftan kaçmak için çok s›n›rl› kullanmaktad›rlar. Bu kanun ç›k›p vergiler 20 kat art›nca bu taﬂ›tlar› satmak
zorunda kalacaklard›r. (http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem21/yil01/ss539m.htm, Eriﬂim tarihi, 20.02.2012)
10

AYMK, 23.6.2004 tarih, E. 2004/14, K.2004/84, R.G, 22.10.2005-25974.
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AYMK, 20.1.2011 tarih ve E. 2009/65, K.2011/24, R.G.02.04.2011-27893.
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Burada Anayasa'n›n 152'nci maddesi ile 2949 say›l› Anayasa Mahkemesinin Kuruluﬂu ve Yarg›lama Usulleri Hakk›nda Kanun'un
28'nci maddesine göre, Anayasa Mahkemesi'nin iﬂin esas›na girerek verdi¤i ret karar›n›n Resmî Gazete'de yay›mlanmas›ndan sonra
on y›l geçmedikçe baﬂvuruda bulunulamayaca¤› hükmünün ortaya ç›kard›¤› teknik bir engel sebebiyle iptal baﬂvurusunun reddedildi¤i
görülmektedir. Ancak dava konusu olaydaki durum aç›kça eﬂitlik ilkesi ve mali güce göre vergileme ilkesine ayk›r› görünmektedir.
Bu durumda, Anayasa'n›n 152'nci maddesi ile 2949 say›l› Anayasa Mahkemesinin Kuruluﬂu ve Yarg›lama Usulleri Hakk›nda Kanun'un
28'nci maddesiyle düzenlenmiﬂ olan on y›l geçmedikçe baﬂvuru yapamama süresinin de tart›ﬂ›lmas› gerekti¤i söylenebilir.
Burada Motorlu Taﬂ›tlar Vergisi ile ilgili bir tespit yapmak yerinde olacakt›r. 1963 tarihli olan bu vergi günümüz koﬂullar›nda teknolojik
geliﬂmeleri tam olarak kavrayabilen, adaletli bir vergi olma özelli¤ini kaybetmiﬂtir. Ayr›ca bu vergi zaman zaman ülkedeki krizler
veya deprem vb. olaylarda al›nan bir ek kaynak yaratmak için baﬂvurulan12 bir gelir kayna¤›d›r. Art›k daha modern bir vergileme
ölçüsü ile Motorlu Taﬂ›tlar Vergisi al›nmas› zaman› gelmiﬂtir. Motorlu Taﬂ›tlar Vergisi için literatürde en adaletli vergileme ölçüsü
olarak, emisyona göre vergileme önerilmektedir.
2.4. Motorlu Taﬂ›tlardan al›nan Özel Tüketim Vergisi ‹le ‹lgili Baz› Düzenlemelere Karﬂ› Aç›lan
‹ptal Davalar› ve Sonuçlar›
Özel Tüketim Vergisi Kanunu 2002 y›l›nda yürürlü¤e girmiﬂtir. 06.06.2002 tarih ve 4760 say›l› Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun genel
gerekçesinde, “Özel tüketim vergisi uygulamas› ile belirli ve az say›da mal grubu kapsama al›narak bir yandan söz konusu mallar›n
vergilendirilmesine iliﬂkin oldukça karmaﬂ›k hale gelen mevcut yap›n›n basitleﬂtirilmesi sa¤lanmakta, di¤er yandan ise basitleﬂen
sistem yard›m›yla yükümlülerin vergiye gönüllü uyumlar›n›n katk› sa¤lanmas› hedeflenmektedir. Dolayl› vergiler alan›nda ciddi bir
basitleﬂtirme öngören bu Tasar›yla 16 adet vergi, harç, fon ve pay yürürlükten kald›r›lmaktad›r.” ifadeleri yer almaktad›r.
Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun yürürlü¤e girmesiyle birlikte, motorlu taﬂ›tlardan al›nan Taﬂ›t Al›m Vergisi, Ek Taﬂ›t Al›m Vergisi
ve Çevre Fonu, Trafik Tescil Harc›, E¤itime Katk› Pay› ve Özel ‹ﬂlem Vergisi kald›r›lm›ﬂt›r. Yeni uygulamaya göre Gümrük Tarife
‹statistik Pozisyon (GT‹P) numaralar› itibariyle tespit edilen ve Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli II say›l› listede say›lan motorlu
araçlardan Karayollar› Trafik Kanunu ve Karayollar› Trafik Yönetmeli¤i uyar›nca kay›t ve tescile tabi olanlar›n ilk iktisab› verginin
konusunu teﬂkil etmektedir.
Ancak baz› motorlu araçlar tescil yap›ld›ktan sonra bir tak›m tadilatlar yap›larak, Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun II say›l› tarifesinde
yer alan GT‹P'ye giren ve baﬂka bir araca dönüﬂtürülmektedir. Bir baﬂka anlat›mla yük taﬂ›mak için imal edilmiﬂ bir araç sat›n
al›nd›ktan sonra, yolcu taﬂ›maya uygun bir araca dönüﬂtürülmektedir. Bu durumda ödenmesi gereken Özel Tüketim fark› ortaya
ç›kmaktad›r. Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun ilgili hükmü, ortaya ç›kan bu Özel Tüketim Vergisi fark›n›n araç sahibi taraf›ndan
ödenmesi gerekti¤ini düzenlemektedir.
Bu konuda Anayasa Mahkemesi'ne yap›lan bir itiraz baﬂvurusunda vergi mahkemesi, itiraz dilekçesinde ﬂu gerekçeler ile anayasaya
ayk›r›l›k iddias›nda bulunmuﬂtur:
“4760 say›l› Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15. maddesinin 2 numaral› f›kras›n›n (b) bendinde yer alan “(II) say›l› listedeki mallardan
kay›t ve tescile tâbi olanlar›n, ilk iktisap tarihinden itibaren beﬂ y›l içinde 87.02 (Otobüs ve midibüs hariç), 87.03 veya 87.04 (“Di¤erleri”
grubu hariç) tarife pozisyonlar›nda yer alan mallara dönüﬂtürülmesi halinde, daha önce ödenen vergi mahsup edilmek suretiyle bu
mallar›n ilk iktisab›ndaki matrah esas al›narak de¤iﬂiklik uyar›nca ad›na kay›t ve tescil iﬂlemi yap›landan, de¤iﬂikli¤in kay›t ve tescili
tarihinde dönüﬂtürülen mallar için geçerli olan oran üzerinden, bu tarihte özel tüketim vergisi al›n›r.” hükmünün, Anayasa'n›n 2, 10,
73. maddelerine ayk›r› oldu¤u kanaati ile bu f›kran›n iptali ve bak›lan davalar aç›s›ndan bu f›kralar›n uygulanmas›ndan do¤acak sonradan
giderilmesi güç veya olanaks›z durum ve zararlar›n önlenmesi için iptali istenilen f›kralar›n yürürlü¤ünün durdurulmas› istemiyle(…)”
‹tiraz baﬂvurusu incelendi¤inde, Anayasaya ayk›r›l›k iddias›n›n teknik bir tak›m detaylara dayand›¤› ve tan›mlar›n anlaﬂ›lmas›nda
güçlük oldu¤u görülmektedir. Ancak itiraz›n esas›, araçlar›n ilk iktisab›ndaki niteliklerinin daha sonra bir tak›m tadilatlar ve koltuk
eklemesi yap›larak de¤iﬂtirilmesi; buradaki koltuk say›s› sebebiyle ek Özel Tüketim Vergisi ödenmesinin Anayasaya ayk›r› oldu¤u
hususudur. Anayasa mahkemesi bu konuda karar›nda ﬂu tespitleri yapm›ﬂt›r:

12 26.11.1999 günlü, 4481 say›l› "17.8.1999 ve 12.11.1999 Tarihlerinde Marmara Bölgesi ve Civar›nda Meydana Gelen Depremin Yol Açt›¤› Ekonomik Kay›plar›

Gidermek Amac›yla Baz› Mükellefiyetler ‹hdas› ve Baz› Vergi Kanunlar›nda De¤iﬂiklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun 3.4.2003 günlü ve 4837 say›l› “Ekonomik
‹stikrar› Sa¤lamak ‹çin Ek Vergiler Al›nmas› Hakk›nda Kanun.
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“‹tiraz konusu kural ile 4760 say›l› Yasa'ya ekli (II) say›l› listedeki taﬂ›tlardan kay›t ve tescile tâbi olanlar›n, ilk iktisap tarihinden
itibaren beﬂ y›l içinde 87.02 (Otobüs ve midibüs hariç), 87.03 veya 87.04 (“Di¤erleri” grubu hariç) tarife pozisyonlar›nda yer alan
taﬂ›tlara dönüﬂtürülmesi halinde, daha önce ödenen vergi mahsup edilmek suretiyle ve ilk iktisab›ndaki matrah esas al›narak
de¤iﬂiklik uyar›nca ad›na kay›t ve tescil iﬂlemi yap›landan, de¤iﬂikli¤in kay›t ve tescili tarihinde dönüﬂtürülen taﬂ›tlar için geçerli
olan oran üzerinden, bu tarihte özel tüketim vergisi al›naca¤› hükme ba¤lanm›ﬂt›r. Dava konusu kuralda, araçlar›n belirtilen ﬂekilde
dönüﬂtürülmesi halinde, ek özel tüketim vergisi ödenmesi öngörülmüﬂtür. Bu kuralda, ayn› nedenle birden fazla özel tüketim vergisi
al›nmas› öngörülmemektedir. Di¤er bir deyiﬂle mükerrer vergilendirme söz konusu de¤ildir. Yasa'n›n genel kural›na göre bahsi geçen
listede yer alan kay›t ve tescile tabi araçlar›n ilk iktisab› vergiyi do¤uran olay› oluﬂturmakta iken, itiraz konusu kural genel kuraldan
farkl› olarak bu araçlar›n belli süre içinde belirtilen araçlara dönüﬂtürülmesini ek özel tüketim vergisi ödenmesini gerektiren durum
olarak düzenlemiﬂtir. Ayr›ca Yasa'n›n genel düzenlemesinden farkl› olarak bu ek verginin mükellefi de, de¤iﬂiklik uyar›nca ad›na
kay›t ve tescil yap›lan kiﬂidir. ‹tiraz konusu kuralda, ek özel tüketim vergisinin konusu, vergiyi do¤uran olay, matrah›, oran›, mükellefi,
al›nma zaman› aç›kça belirtilmiﬂtir. Söz konusu verginin ne ﬂekilde ve nereye beyan edilip ödenece¤i hususu ise Yasa ile verilen
yetkiye dayan›larak Maliye Bakanl›¤›'nca ç›kar›lan genelge ve tebli¤lerde aç›klanm›ﬂt›r. Bu durumda, ödenecek ek özel tüketim
vergisinin asli unsurlar›n›n kuralda yer ald›¤›, beyan ve ödenme ﬂekline iliﬂkin hususlar›n yasada yer almamas›n›n yasall›k ilkesini
zedelemedi¤i ve idarenin keyfi ve eﬂitli¤e ayk›r› uygulamalar›na neden olabilecek bir belirsizli¤e yol açmad›¤› anlaﬂ›ld›¤›ndan,
verginin yasall›¤› ilkesine ayk›r›l›k görülmemiﬂtir.
Aç›klanan nedenlerle kural, Anayasa'n›n 2., 10., ve 73. maddelerine ayk›r› de¤ildir.(…) 4760 say›l› Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun
15. maddesinin (2) numaral› f›kras›n›n 16.7.2004 günlü, 5228 say›l› Kanun'un 23. maddesiyle de¤iﬂtirilen (b) bendinin Anayasa'ya
ayk›r› olmad›¤›na ve itiraz›n reddine, oybirli¤iyle karar verilmiﬂtir.”13
Anayasa Mahkemesi'nin bu iptal karar› elbette yerindedir. Ancak Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli listede yer alan ve otomobillerle
ayn› özelliklere sahip di¤er baz› araçlar›n; otomobillerden daha düﬂük oranda Özel Tüketim Vergisi'ne tabi olmas›n›n yaratt›¤› vergi
adaletsizli¤i devam etmektedir. Söz konusu araçlar›n Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli II say›l› tabloda “eﬂya taﬂ›maya mahsus
araçlar” ﬂeklinde nitelendirilerek, otomobillerden daha düﬂük oranda Özel Tüketim Vergisi'ne tabi tutulmas› ile ilgili yasal düzenlemeler,
vergi tarihinde eﬂine az rastlan›r bir süreç içinde cereyan etmiﬂtir.
ﬁöyle ki; GT‹P, gümrük idaresi taraf›ndan ithal edilen mallar›n tabi olacaklar› gümrük vergisini hesaplamak için kullan›lan uluslararas›
geçerlili¤i olan bir tarifedir. Bu tarifenin Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun ve dolay›s›yla konumuzla ile ilgili olan söz konusu araçlar›n
pozisyon numaralar›: 87.03 (otomobiller) ve 87.04 (Yük taﬂ›maya mahsus araçlar) d›r. Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun bu de¤iﬂiklik
yap›lmadan önceki ilk halinde, panelvan olarak adland›r›lan ancak kapal› kasa kamyonet olarak trafi¤e tescil edilen araçlar›n ilk
iktisab›ndan sonra 5 y›l içinde kapal› olan arka k›s›mlar›na cam ve koltuk tak›larak binek otomobiline dönüﬂtürülmesi halinde; motor
hacimlerine göre aradaki ÖTV fark› arac›n sahibinden tahsil edilecekti. Ancak Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda yer alan geçici bir
maddeyle 31.07.2003 tarihine kadar Özel Tüketim Vergisi fark› ödemeden; kamyonet olarak iktisap edilen araçlar›n binek otomobiline
dönüﬂtürülmesine izin verilmiﬂtir. (ÖTV yasas› 15/2 ve 19/b maddesi). Bu uygulama 1.8.2003-3.8.2004 tarihleri aras›nda kanun
hükmüne de uygun ﬂekilde devam etmiﬂtir. Dolay›s›yla 03.08.2004 tarihinden sonra kamyonet sat›n alanlar e¤er bu araçlar›n› binek
otomobiline dönüﬂtürmek isterlerse, aradaki Özel Tüketim Vergisi fark›n› ödemek zorundayd›lar.
Ancak ödenmesi gereken Özel Tüketim Vergisi fark› sebebiyle bu araçlar›n fiyatlar›, binek otomobilleriyle ayn› seviyede; hatta baz›
modellerde binek otomobilinden bile fazla olabiliyordu. Bu durumda bu araçlar›n sat›ﬂlar› yavaﬂlad› ve imalatç›, ithalatç›lardan bu
araçlar›n Özel Tüketim Vergisi'nin azalt›lmas› yönünde talepler gelmeye baﬂlad›. Bu konuya çözüm olarak bir yasal düzenleme
yap›lmas› gerekiyordu. Bu düzenleme 5398 Say›l› Özelleﬂtirme Uygulamalar›n›n Düzenlenmesine ve Baz› Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde De¤iﬂiklik Yap›lmas›na Dair Kanunda ve Baz› Kanunlarda De¤iﬂiklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun'un 28'nci maddesiyle,
yani do¤rudan vergi yasalar›nda düzenleme yapmayan bir kanunun içinde yap›ld›. (Bu tür kanunlara kamuoyunda “torba kanun”
denilmektedir.)
Yap›lan yasal düzenlemeyi anlayabilmek için sistematik bir yol takip etmek gerekmektedir.
Birinci aﬂama: Önce yasal de¤iﬂiklik ile ilgili yasa maddesini oku:
Özel Tüketim Vergisi Kanunu Madde 28- “6.6.2002 tarihli ve 4760 say›l› Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) say›l› listedeki 87.03
ve 87.04 G.T.‹.P. numaralar›nda yer alan mallar ve vergi oranlar› ekli (1) say›l› cetvelde gösterilen ﬂekilde de¤iﬂtirilmiﬂtir.”

13

AYMK, 10.2.2011 tarih ve E: 2007/114K. 2011/36, R.G. 14.04.2011-27905.
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‹kinci aﬂama: Sonra de¤iﬂtirilen tarifeye git:
87.04“Yük taﬂ›mas›nda kullan›l›p azami a¤›rl›¤› 3,5 tonu aﬂmayan ve yolcu taﬂ›ma kapasitesi (Yolcu taﬂ›ma kapasitesi sürücü dâhil
toplam yolcu say›s›n›n 70 kilogramla çarp›lmas› suretiyle hesaplan›r. Bu hesaplamada koltuk olmasa dahi, koltuk montaj› için bulunan
sabit tertibatlar da koltuk olarak dikkate al›n›r) istiap haddinin (bir arac›n güvenle taﬂ›yabilece¤i sürücü ve yolcu dâhil toplam yük
a¤›rl›¤›) % 50'sinin alt›nda olan motorlu araçlar” % 10 Özel Tüketim Vergisi'ne tabi olacakt›r.
Son aﬂama: Yap›lan de¤iﬂikli¤i anla ve uygula
Son derece karmaﬂ›k ve hiçbir vergi matrah› hesaplama tekni¤ine uygun olmayan bu düzenleme ile Özel Tüketim Vergisi'ne tabi
motorlu taﬂ›tlar aras›nda farkl› bir s›n›f yarat›lm›ﬂt›r. Böyle olunca da yukar›da verilen hesaplamadaki a¤›l›klar› teknik olarak
tutturabilen ancak otomobiller ile ayn› özelliklere sahip araçlar otomobillerden daha düﬂük Özel Tüketim Vergisi'ne tabi tutulabilir
hale getirilmiﬂtir.
Özel Tüketim Vergisi ile ilgili Anayasa Mahkemesinin yasaya uygun bularak iptal etmedi¤i Özel Tüketim Vergisi fark›n›n ödenmesi
gerekti¤ine iliﬂkin düzenleme, baﬂka tür araçlar için ayn› yasa içinde uygulanmayacak ﬂekilde düzenlenmiﬂtir. Bu tür araçlar tadilat veya
dönüﬂüm ﬂöyle dursun, art›k otomobil özellikleri ile üretilmekte ya da ithal edilmektedir. Ancak tabi olduklar› Özel Tüketim Vergisi
otomobillerden düﬂüktür. (13 Ekim 2011 tarihinden bu tip araçlar için itibaren % 15, binek otomobili ve arazi taﬂ›tlar› için motor hacmine
göre %37, %80 ve %130 olarak Özel Tüketim Vergisi al›nmaktad›r. ) Bu durum anayasan›n eﬂitlik ve vergi adaleti ilkelerine ve verginin
belirlili¤i ilkesine aç›kça ayk›r› oldu¤u halde, bu sorunun nas›l çözülece¤i belirsizdir.
Motorlu araçlara uygulanan Özel Tüketim Vergisi ve Katma De¤er Vergisi konusunda 2009 y›l›nda yap›lan bir düzenleme de dikkat
çekicidir. Bu düzenleme, 5904 say›l› Gelir Vergisi ve Baz› Kanunlarda De¤iﬂiklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun ile yap›lm›ﬂt›r. Yap›lan
düzenleme, Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (II) say›l› listede yer alan mallar›n, (otobüs, minibüs, binek otomobilleri, arazi taﬂ›tlar›,
uçak, yat gibi mallar›n) Baﬂbakanl›k merkez teﬂkilat›na teslimi iﬂlemlerinin Katma De¤er Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi'nden istisna
edilmesine iliﬂkindir. Bu düzenlemenin kanunlaﬂma süreci ve sonras›ndaki geliﬂmeler ile Anayasa Mahkemesi'ne yap›lan iptal baﬂvurusu
ve Anayasa Mahkemesi'nin karar› çal›ﬂmam›z›n kapsam› ve amac› aç›s›ndan önem arz etmektedir.
Bu kanun de¤iﬂikli¤i ile ilgili TBMM Plân ve Bütçe Komisyonundaki görüﬂmelerde, tasar›ya karﬂ› oy veren üyelerin ifadeleri tutanaklarda
ﬂöyle yer alm›ﬂt›r:
“Devlet bu vergileri öderse "bir cepten öbür cebe gitmiﬂ olur, sonuç de¤iﬂmez" ﬂeklindeki bir yaklaﬂ›m›n da kabul edilmesi mümkün
de¤ildir. 10/12/2003 tarihli 5018 say›l› Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun "Bütçe ilkeleri"ni düzenleyen 13/f Maddesinde yer
alan "tüm gelir ve giderler gayri safi olarak bütçelerde gösterilir" ilkesi bu düzenleme ile ortadan kald›r›lmaktad›r. Saydaml›¤a ayk›r›
olan bu düzenleme ile ayr›ca bütçe disiplini de ortadan kald›r›lmaktad›r. Böylece Hükümet an›lan vergi tutarlar› kadar daha fazla ödenek
kullanma olana¤›na kavuﬂmaktad›r. Bu tutum toplam bütçe gelirlerinin özellikle de vergi gelirlerinin ciddi biçimde azald›¤› bir süreçte
hükümetin mali disiplin kayg›s›n›n olmad›¤›n› göstermektedir.(…) Bu düzenlemeleri gereksiz ve anlams›z buluyoruz. Burada dikkat çekici
olan husus, Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilen baz› tasar›larda mutlaka Baﬂbakanl›¤a bir istisna ve muafiyet getiren veya
imtiyaz tan›yan düzenlemelerin bulunmas›d›r. Bu anlay›ﬂ› do¤ru bulmuyoruz. Baﬂbakanl›k tüm devlet kurumlar›na örnek bir tutum içinde
olmal›d›r. Ayr›ca, kurumlar›n ve kurallar›n iﬂleyiﬂini, uygulama birli¤ini sa¤layacak ﬂekilde koordinasyonunu sa¤lamas› gerekmektedir.”
(http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem23/yil01/ss385.pdf, Eriﬂim: 24.02.2012)
Görülece¤i gibi, yasama sürecinde, yap›lacak düzenlemenin yarataca¤› sak›ncalara dikkat çekilmektedir. Ancak buna ra¤men tasar›
kanunlaﬂm›ﬂ ve Baﬂbakanl›k teﬂkilat›na yap›lacak araç teslimleri, Katma De¤er Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi'nden istisna edilmiﬂtir.
Daha sonra kanunun ilgili hükümleri için ana muhalefet partisi taraf›ndan Anayasa Mahkemesi'ne iptal baﬂvurusunda bulunulmuﬂtur.
Anayasa Mahkemesi iptal baﬂvurusunu oy çoklu¤u ile reddetmiﬂtir. Anayasa mahkemesi gerekçeli karar›nda14 bu konuda ﬂu ifadelere
yer verilmiﬂtir.
“Vergilendirmede genel kural, yasayla belirlenmiﬂ konu ve kiﬂilerden vergi, resim ve harç al›nmas›d›r. Yasa koyucu, kimi durumlarda
vergi kapsam›na al›nan konuyu, kimi durumlarda kiﬂileri vergi d›ﬂ›nda tutabilece¤i gibi, verginin tümünden ya da bir bölümünden
de vazgeçebilir. Vergi, resim ve harç yasalar›nda sosyal, ekonomik, mali ve kültürel amaçl› birtak›m muafl›k, istisna ve indirimler
getirilmesi, yasa koyucunun takdirine ba¤l› bir konudur.

14

AYMK, 9.6.2011 tarih ve E:2009/62, K.2011/96, R.G.21.10.2011-28091.
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Verginin, devletin egemenlik gücüne dayanarak ve kamu giderlerini karﬂ›lamak amac›yla kiﬂi ve kurumlara yüklenen bir kamu alaca¤›
oldu¤u gözetildi¤inde, iptali istenen kurallarla, Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (II) say›l› listede yer alan mallar›n devlet tüzel
kiﬂili¤i içinde yer alan Baﬂbakanl›¤›n merkez teﬂkilat›na teslimi iﬂleminin katma de¤er vergisinden ve bu mallar›n Baﬂbakanl›k merkez
teﬂkilat› taraf›ndan ilk iktisab›n›n özel tüketim vergisinden istisna edilmesi yolunda getirilen düzenleme, yasa koyucunun vergilendirme
alan›ndaki takdir yetkisine dayanmakta ve Anayasa'ya ayk›r› bir yönü bulunmamaktad›r.”
Bu karara karﬂ› oy veren üyenin karﬂ› oy gerekçesinin de dikkatle okunmas›, vergileme ilkeleri aç›s›ndan önem taﬂ›maktad›r:
“Her iki kuralla, Baﬂbakanl›k merkez teﬂkilat› için al›nacak binek arac›, uçak ve yat gibi lüks ve pahal› birtak›m taﬂ›tlar›n ilk iktisab›nda
ve tesliminde vergi muafiyeti getirilmiﬂtir. Buna göre, Baﬂbakanl›k merkez teﬂkilat› di¤er kamu kurumlar›na ve gerçek kiﬂilerin
yan› s›ra özel hukuk tüzel kiﬂilerine k›yasla ayn› de¤erdeki araçlar› çok daha ucuza edinme olana¤›na kavuﬂturulmuﬂtur.
Anayasa'n›n 2. maddesinde belirtilen hukuk devleti bütün faaliyetlerini hukuk kurallar›na uygun yürüten ve kendisini hukuk kurallar›yla
ba¤l› sayan devlettir. Anayasan›n 73. maddesinde yer alan vergi ödevi, herkesin kamu giderlerini karﬂ›lamak üzere mali gücüne göre
vergi ödemesini gerektirir.
Her ne kadar yasa koyucu kamu yarar›n› gözeterek baz› durumlarda belli konu veya kiﬂilerden vergi al›nmamas›n› öngörebilir, muafiyet
ve istisnalar tan›yabilir ise de iptali istenen kurallar›n sa¤lad›¤› ﬂekilde Baﬂbakanl›k merkez teﬂkilat›na di¤er kamu kurumlar›na ve kiﬂilere
oranla ayr›cal›k tan›man›n hakl› bir gerekçesi bulunmamaktad›r. Baﬂbakanl›k merkez teﬂkilat›n›n sa¤l›k, e¤itim, adalet gibi alanlarda
kamu hizmetini yaparken ayn› tür araçlar› vergili olarak almak durumunda bulunan di¤er devlet birimlerine göre neden böyle bir avantaja
sahip olmas› gerekti¤ine dair hakl› bir neden olmaks›z›n getirilen kural, Anayasa'n›n 2. ve 73. maddelerine ayk›r›d›r.”
2.5. Gelir Vergisi Kanunu ‹le ‹lgili Yap›lan Baz› Düzenlemelere Karﬂ› Aç›lan ‹ptal Davalar› ve Sonuçlar›
193 say›l› Gelir Vergisi Kanunu'nda y›llar içerisinde en fazla de¤iﬂiklik menkul sermaye iratlar›n› düzenleyen 75'nci maddede
yap›lm›ﬂt›r. Bu de¤iﬂikliklerin d›ﬂ›nda, geçici maddelerle de baz› düzenlemeler yap›lm›ﬂt›r. Ayr›ca bu iratlar›n tevkif yoluyla
vergilendirilmesi s›ras›nda uygulanacak tevkifat oranlar› da Gelir Vergisi Kanunu'nun 94'üncü maddesinin verdi¤i yetkiye dayanarak
Bakanlar Kurulu taraf›ndan de¤iﬂtirilebilmektedir. Hâl böyle olunca, menkul sermaye iratlar›n›n vergilendirilmesi konusunda verginin
kanunili¤i ilkesi ve bu ilkede anlam›n› bulan verginin belirlili¤i ilkesi önemli ölçüde zedelenmiﬂ, menkul sermaye irad› gelirlerinin
vergilendirilmesi baﬂl› baﬂ›na uzmanl›k isteyen bir alan haline gelmiﬂtir.
Bu konuda 2004-2009 y›llar› aras›nda yaﬂanan bir dizi hukuki geliﬂmeyi irdelemek çal›ﬂmam›z›n kapsam› bak›m›ndan yerinde olacakt›r.
30.12 2004 tarih ve 5281 say›l› “Vergi Kanunlar›n›n Yeni Türk Liras›na Uyumu ile Baz› Kanunlarda De¤iﬂiklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanunun”
30’uncu maddesi ile 193 say›l› Kanuna eklenen geçici madde 67'nin (1) numaral› f›kras›nda;
“Bankalar ve arac› kurumlar takvim y›l›n›n üçer ayl›k dönemleri itibar›yla;
a) Al›m sat›m›na arac›l›k ettikleri menkul k›ymetler ile di¤er sermaye piyasas› araçlar›n›n al›ﬂ ve sat›ﬂ bedelleri aras›ndaki fark,
b) Al›m›na arac›l›k ettikleri menkul k›ymet veya di¤er sermaye piyasas› araçlar›n›n itfas› halinde al›ﬂ bedeli ile itfa bedeli aras›ndaki fark,
c) Menkul k›ymetlerin veya di¤er sermaye piyasas› araçlar›n›n tahsiline arac›l›k ettikleri dönemsel getirileri (herhangi bir menkul
k›ymet veya di¤er sermaye piyasas› arac›na ba¤l› olmayan), üzerinden % 15 oran›nda vergi tevkifat› yaparlar.” hükmüne yer verilmiﬂ,
Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici madde 67'nci maddesinin 14 numaral› f›kras›nda da, “Bu madde kapsam›na girmeyen ve 1.1.2006
tarihinden önce iktisap edilmiﬂ olan menkul k›ymetlerin elden ç›kar›lmas›ndan sa¤lanan gelirlerin vergilendirilmesinde 31.12.2005
tarihi itibariyle geçerli olan hükümler uygulan›r.” hükmü yer alm›ﬂt›r.
Bu hükümler uyar›nca 1.1.2006 tarihinden itibaren dar mükellef-tam mükellef ayr›m› yap›lmaks›z›n gerçek kiﬂilerin tüm finansal
yat›r›m araçlar›ndan elde etti¤i iratlar›n gelir vergisi tevkifat oran› yüzde 15 olarak uygulanmas› gerekmekteydi.
Ancak 27.6.2006 tarih ve 5527 say›l› Kanun'un 1'nci maddesinin (a) bendi ile eklenen bu maddeye “Dar mükellef gerçek kiﬂi ve kurumlar
için bu oran %0 olarak uygulan›r” cümlesi eklendi. Böylece tam mükellef gelir sahipleri % 15 tevkif yoluyla gelir vergisi ödemek zorunda
kal›rken, dar mükellef olanlar›n hiç vergi ödememesi yönünde bir kanuni düzenleme yap›lm›ﬂ oldu.
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Bu düzenlemeye karﬂ› hem TBMM üyesi 118 milletvekili taraf›ndan, düzenlemenin Anayasa'n›n baﬂlang›ç hükümleri ile 2, 10, 11
ve 73'ncü maddelerine ayk›r›l›¤› iddias› iptal davas› aç›lm›ﬂ hem de bir Vergi Mahkemesi taraf›ndan itiraz baﬂvurusu yap›lm›ﬂt›r.
‹ptal baﬂvurusunda Türkiye'de yerleﬂik olmayan dar mükellef, gerçek kiﬂi ve kurumlar›n, Türkiye'de elde ettikleri kazanç ve iratlara
uygulanacak stopaj oran› s›f›ra indirilerek kanun önünde eﬂitlik ilkesinin zedelendi¤i ileri sürüldü¤ü görülmektedir.
Anayasa Mahkemesi bu davadaki Anayasaya ayk›r›l›k sorununu ﬂu ifadelerle ele alm›ﬂt›r:
“193 say›l› Yasa'n›n geçici 67. maddesiyle gelir vergisi uygulamas›nda genel ilkelerden ayr›, “özel nitelikte bir vergilendirme” rejimi
getirilmiﬂtir. Geçici 67. maddenin yürürlü¤e girdi¤i tarihte mükellefiyet yönünden bir ay›r›m yap›lmaz iken (1) numaral› f›kran›n
sonuna eklenen tümceyle, tam mükellefler için %15 olan tevkifat oran› dar mükellefler için %0 olarak belirlenmiﬂ, ayn› gelir
unsurundan ayn› nitelikte elde edilen gelirlere uygulanan vergi tevkifat oran›nda de¤iﬂiklik yap›larak tam ve dar mükellefler aras›nda
farkl›l›k yarat›lm›ﬂt›r. Anayasa'n›n 73. maddesindeki temel ay›r›m ve karﬂ›laﬂt›rma ölçütü mükellef türü de¤il “malî güç” ve “vergi
yükünün adaletli ve dengeli da¤›l›m›” ilkeleridir. Vergi sistemimizde dar ve tam yükümlülük aras›nda elde edilen gelirin niteli¤i ve
unsurlar› yönünden herhangi bir farkl›l›k bulunmamaktad›r. Vergi yükü farkl›laﬂt›rmas› mükellefin tam ya da dar olmas›na göre de¤il,
ödeme güçlerinin durumuna göre yap›labilir. Vergilendirmede, verginin konusu, matrah› kadar oran› da vergi yükünü, vergilendirmenin
adaletli, dengeli ve malî güce göre olmas› ilkesini do¤rudan etkilemektedir.”
Sonuç olarak 193 say›l› Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67'nci maddesinin (1) numaral› f›kras›n›n birinci paragraf›n›n sonuna 27.6.2006
günlü, 5527 say›l› kanunun 1'nci maddesinin (a) bendi ile eklenen “Dar mükellef gerçek kiﬂi ve kurumlar için bu oran % 0 olarak
uygulan›r.” biçimindeki cümlenin Anayasa'ya ayk›r› oldu¤una oy çoklu¤u ile karar verilmiﬂ ve iptal karar›n›n Resmi Gazete'de
yay›mlanmas›ndan baﬂlayarak dokuz ay sonra yürürlü¤e girmesi uygun görülmüﬂtür.15
Yap›lan bu tür düzenlemeler ve ortaya ç›kan istikrars›zl›k, yeni hukuk ihlallerine (Uras, 2006) yol açm›ﬂt›r. Bütün bunlar›n sebebi,
içinde hukuk olmayan düzenlemeler olarak de¤erlendirilmiﬂtir. (Üzeltürk, 2011:117 )
3. Yasama Organ›'n›n Anayasal Vergileme ‹lkelerine Uyumu Konusundaki De¤erlendirmeler ve Öneriler
1999-2011 y›llar›n› kapsayan dönemde 4369 say›l› kanundan baﬂlayarak 6111 say›l› kanuna kadar numaralanm›ﬂ, do¤rudan ya da
dolayl› olarak vergi mevzuat›n› ilgilendiren yaklaﬂ›k doksan kanun de¤iﬂikli¤i yap›lm›ﬂt›r. (www.gib.gov.tr/mevzuat) Ayr›ca 4760
say›l› Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve 5520 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu da bu say›ya dâhil edilmelidir. Bu durumda on iki y›ll›k
süreçte yasama organ›n vergi gündeminin oldukça yüklü geçti¤i görülmektedir.
Bu kadar fazla say›da kanun de¤iﬂikli¤i yap›lm›ﬂ olmas› Türk Vergi Sisteminin daha iyi bir yap›ya m› kavuﬂtu¤unu, yoksa daha
karmaﬂ›k, içinden ç›k›lmaz bir hal mi ald›¤› sorusunu akla getirmektedir.
Bu soruya yan›t aramak üzere yapt›¤›m›z çal›ﬂmada, ilgili y›llarda yap›lm›ﬂ vergisel düzenlemelerden seçilenlerin, Anayasa
Mahkemesi'ne iptal ve itiraz baﬂvurusu yap›lanlar irdelenmiﬂtir. Bu irdelemeler d›ﬂ›nda, uygulamada görülen aksakl›klara da
de¤inilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Bu sayede yasama organ›nda vergisel düzenlemeler yap›l›rken hangi Anayasal ilkelere dikkat edilmesi
gerekti¤i belirginleﬂtirilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Buradan hareketle, Türk Vergi Sisteminin aksayan yönleri ve bu aksakl›klar›n giderilebilmesi
için; bundan sonra yap›lacak vergisel düzenlemelerde yasama organ›n›n anayasal ilkelere uyumuna iliﬂkin yap›lan tespitler ve öneriler
ﬂu baﬂl›klar alt›nda toplanabilir:
Çal›ﬂmam›z kapsam›nda incelenen vergisel düzenlemeler ve Anayasa Mahkemesi kararlar› analiz edildi¤inde, yasama organ›n›n
anayasal vergileme ilkelerine uyumu konusunda zay›fl›klar bulundu¤u, en temel ilkelerin bile yasama sürecinde zaman zaman göz
ard› edildi¤i gözlenmiﬂtir. Örne¤in Anayasa'n›n 73'ncü maddesinin 4'ncü f›kras›yla Bakanlar Kurulu'na verilebilecek olan yetki; vergi
ve benzeri mali yükümlüklerin muafl›k, istisna, indirim ve oranlar›yla s›n›rl› oldu¤u halde, Motorlu Taﬂ›tlar Vergisi ile ilgili olarak
yap›lan bir düzenlemede, Bakanlar Kurulu'na bu vergiyi yirmi kat›na kadar art›rma yetkisi verilmiﬂtir. Anayasa Mahkemesi kararlar›n›n
genellikle oyçoklu¤u ile vermiﬂ olmas› da, yasama organ›n›n anayasal vergileme ilkelerine uyumunun tam anlam›yla gerçekleﬂemedi¤i
kanaatine yol açmaktad›r.
Anayasa Mahkemesi'nin baz› kararlar›nda da, Anayasal ilkelere ra¤men yürütme organ›na yetki aktarma ﬂeklinde yap›lan düzenlemelerin
sak›ncalar›na dikkat çekilmektedir. (Vergi ziya› cezas›n›n hesaplanmas› ile ilgili karar ve Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 355'nci
maddesiyle ilgili karar) Anayasal ilkelere ra¤men kan›ksanm›ﬂ gibi görünen bu yetki aktarma e¤ilimine uygulamada verilecek bir
örnek; Vergi Usul Kanunu'nun kaçakç›l›k suçlar›n› düzenleyen 359'ncu maddesindeki baz› filler dolay›s›yla vergi incelemesine yetkili
olanlara bu suçlar›n manevi unsurunu de¤erlendirme yetkisi veren 306 say›l› Vergi Usul Kanunu genel tebli¤idir.
15

AYMK 15.10.2009 tarih, E: 2006/119, K. 2009/145, R.G 08.01.2010-27456.
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199-2011 vergi ceza hukuku alan›nda çok s›k de¤iﬂiklik yap›lm›ﬂt›r. Ancak bu de¤iﬂiklikler yap›l›rken, kabahatlerin ve suçlar›n
tan›m›nda ceza hukukunun genel ilkelerine ayk›r›l›klar görülmektedir. Bu konuda en baﬂta 4369 say›l› kanunla yap›lan düzenlemeler
konusunda bilgi verilmiﬂtir. Ayr›ca baz› özel usulsüzlük fiillerini ve cezalar›n› düzenleyen Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 355'nci
maddesinin defalarca de¤iﬂikli¤e u¤ram›ﬂt›r. Bu maddede yap›lan pek çok de¤iﬂikli¤in ilgili maddenin anayasaya ve ceza hukuku
ilkelerine uyumunu sa¤lamak yerine, bu cezalar dolay›s›yla aç›lan davalar› vergi idaresinin kazanmas›na yard›mc› olacak biçimde
de¤iﬂiklikler getirdi¤i görülmektedir. Bu nedenlerle vergi ceza hukukuna iliﬂkin hükümler Anayasal ilkeler ve ilgili Anayasa Mahkemesi
kararlar› ›ﬂ›¤›nda dikkatle okunmal›d›r.
Genel usulsüzlük ve özel usulsüzlük fiilleri mevcut haliyle çok da¤›n›kt›r ve baz› fillere ceza uygulanmas› olana¤› kalmam›ﬂt›r.
Bu hükümler yenilenmelidir. Kabahatlerin ve suçlar›n tan›m›nda; ceza uygulamas›nda mükellef haklar› gözetilmelidir.
Son y›llarda yap›lan vergisel düzenlemelerin “torba kanun” olarak adland›r›lan ve baﬂka alanlarla ilgili düzenlemelerle birlikte kanunlaﬂt›¤›
görülmektedir. Bunun yerine, yaln›zca vergiye iliﬂkin hükümler içeren yasalarla düzenleme yap›lmas› yolu tercih edilmelidir. Bu sayede
verginin belirlili¤i ilkesine daha da yaklaﬂ›lm›ﬂ olunacak, belirsizlikler ve mevzuattaki karmaﬂa giderilmiﬂ olacakt›r.
Yine son y›llarda yap›lan ve çal›ﬂmam›z›n kapsam›nda yer alan kanuni düzenlemelerin genel ve madde gerekçeleri yasama organ›n›
ve toplumu inand›r›c› olmaktan uzak, basmakal›p ifadelerden ibarettir. Oysa vergi siteminde köklü reformlar yapan 1949, 1960, 1980
y›llar›ndaki büyük çapl› vergisel düzenlemelerin gerekçeleri incelendi¤inde, bunlar›n son derece kapsaml› birer bilimsel çal›ﬂma nitelik
taﬂ›d›¤› görülecektir. Dolay›s›yla, vergi kanunu tasar›lar›n›n daha kapsaml› ve vergileme ilkelerine uygun gerekçelerle haz›rlanmas›;
gerek yasama organ›ndaki kanunlaﬂma sürecinde ve gerekse toplum nezdinde vergisel düzenlemelere olan uyumu güçlendirebilecektir.
Bu sayede, vergisel düzenlemeler toplumda destek bulan bir nitelik kazanabilecektir.
Bu tespitler de¤erlendirildi¤inde, vergi kanunlar›n›n kanunlaﬂma sürecinin, yasama organ›nda oldu-bittiye getirildi¤i e¤ilimi sezilmekte;
hatta baz› düzenler yap›l›rken “vergide dayatma” veya “vergide inatlaﬂma” denilebilecek bir tutum içinde bulunuldu¤u gözlenmektedir.
Bu dayatma sonucunda ç›kart›lan vergi kanunlar›n›n Anayasal denetiminin baﬂlayabilmesi (e¤er Anayasaya göre iptal baﬂvurusu
yapabilecek makam ve mercilerden baﬂvuru yapan olursa) ve sonuçlanmas› uzun y›llar alabilmektedir. Bu durum uygulamada
haks›zl›¤a ve aksamalara neden olabilmektedir. Ç›kart›lan vergi kanunlar› verginin kanunili¤i ilkesine “ﬂeklen” uygun olabilmekte;
ancak “meﬂruiyet” tart›ﬂmas›n› da beraberinde getirmektedir. Vergi idaresi ve yarg› organlar› gereksiz yere meﬂgul edilmektedir.
Anayasa'n›n “Vergi Ödevi” baﬂl›kl› 73'ncü maddesinde köklü bir de¤iﬂikli¤e gidilmesine gerek yoktur. (Karakoç, 2008: 307) Ancak
ve baz› ifadelerin (73'ncü maddenin 4'üncü f›kras›ndaki “muafl›k” ifadesi gibi) ç›kart›lmas›; kanunlar›n geçmiﬂe yürütülmesini
engelleyecek belirgin bir hüküm konulmas› yerinde olacakt›r.
Vergi yasalar›ndaki ek madde ve geçici maddeler mümkün oldu¤unca azalt›lmal›d›r. Birbirine at›f yapan madde hükümleri aç›k ve
anlaﬂ›l›r hale getirilmedir. Mevcut maddelerin de ek f›kra, ek bent, ek cümle gibi düzenlemelerle sürekli geniﬂletilmesi önlenmelidir.
Mükerrer madde oluﬂturulmas› ve yürürlükten kald›r›lan (mülga) maddelerin yeniden diriltilerek, bu maddelerle yeni hüküm tesis
edilmesi de kanun yapma tekni¤ine uygun de¤ildir. Kanunlar yaz›l›rken u usul kullan›lmamal›d›r.
Motorlu araçlarla ilgili Motorlu Taﬂ›tlar Vergisi Kanunu ve Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda emisyona dayal› vergilendirme esas›na
geçilmelidir.
Gelir vergisi konusunda ise, bütün gelirlerin beyana tabi oldu¤u, beyan edilen gelirleri mükelleflerin servet ve harcamalar› yoluyla
denetleyecek düzenlemelerin yap›lmas› gerekmektedir. Her kazanç türüne ayr› vergileme rejimi terk edilmelidir.
SONUÇ
Bu çal›ﬂmada 1999-2011 y›llar› aras›ndaki baz› vergisel düzenlemelere; Anayasal ilkeler ›ﬂ›¤›nda, vergi tarihine bir not düﬂmek
amac›yla bak›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Geçen on iki y›lda vergi hukuku alan›nda neler oldu¤u konusunda bir hat›rlatma yap›lmak istenmiﬂtir.
Doksandan fazla vergi kanunu de¤iﬂikli¤inin tamam›na de¤ilse bile bunlardan en dikkat çekenler, kamuoyunda en ç›k tart›ﬂ›lanlar
ve Anayasa Mahkemesi denetimine tabi tutulmuﬂ olanlar irdelenmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Sonuç olarak, vergi hukuku alan›nda gerçek ve kapsaml› bir reforma ihtiyaç oldu¤u görülmektedir. Gelecek on y›llarda bu vergi
mevzuat› ile vergi sistemini sa¤l›kl› ve verimli bir ﬂekilde yürütmek olanakl› de¤ildir.
Vergi alan›nda yap›lacak olan vergisel düzenlemelerde, Aynasal Vergileme ‹lkeleri, Anayasa Mahkemesi'nin geçmiﬂ ve kararlar›
vergi sistemin aksayan yönleri titizlikle incelenmelidir. Böylece yasam organ›n Aynasal Vergileme ilkelerine uyumu sa¤lanabilecektir.
Anayasa Mahkemesi'nin vergi ödevine iliﬂkin oy çoklu¤u ile verdi¤i kararlar›nda karﬂ› oy veren üyelerin karﬂ› oy gerekçelerinin de
dikkatle okunmas›; yap›lacak vergisel düzenlemelerde önem taﬂ›yacakt›r.
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ÖZET
Vergi sistemlerinde gelir vergilendirilirken adil bir sistem yaratmak esas amaçt›r. Türk Gelir Vergisi Sistemi'nde de gelir unsurlar›
aras›nda Anayasal buyruklar gere¤i eﬂitlik ilkesi baﬂta olmak üzere temel vergilendirme ilkeleri, mutlaka ve özenle dikkate al›nmak
durumundad›r. Ancak gelir unsurlar› aras›nda, özellikle de ücretler üzerinden al›nan vergi sisteminde, ücretliler aleyhine uygulamalar
ve eksiklikler dikkat çekmektedir. Ücretlilerin a¤›rl›kl› olarak tevkifat (kayna¤›nda kesme, stopaj) yöntemi ile vergilendirilmesi,
beyanname vermesine izin vermeyen düzenlemeler olmas›, gelir vergisi sisteminin a¤›rl›kl› olarak, ücretliler üzerine y›¤›lmas›na
neden olmaktad›r. Oysa ücretlilere yönelik beyanname verme olana¤›n›n getirilmesi ve mali gücün ölçülmesinde gerekli olan sistem
eksikliklerinin tamamlanmas› ile, söz konusu etmeye çal›ﬂt›¤›m›z ücretliler aleyhine olan baz› hususlar›n ve uygulamalar›n bertaraf
edilmesi ve daha adil bir vergi sisteminin uygulanmas› kan›m›zca mümkündür. Bu tebli¤de önce söz konusu uygulamadaki
adaletsizliklere, eﬂitsizliklere neden oldu¤una inand›¤›m›z vergisel hususlar vurgulanmakta ve akabinde de baz› de¤erlendirmeler
ve düzenleyici ve denetleyici ba¤lamda öneriler sunulmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Araﬂt›rmam›zda, Türk Vergi Sistemi'ndeki münhas›ran
ücretlerin vergilendirilmesi konusu, seçilmiﬂ baz› yabanc› ülkelerin vergi sistemlerinde ücretlilerin vergilendirilmesi sistemleri ile
mukayese edilmek suretiyle, analiz edilmeye ve de¤erlendirilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
ABSTRACT
The main objective is to create a fair system to excise and to apply income tax systems. Items of income of the Income Tax System
in Turkey in accordance with the principle of equality, especially between the fundamental precepts of Constitutional principles
of taxation, must necessarily be taken into consideration and carefully. However, among the elements of income, especially fees
received through the tax system, applications, and lack of attention the expense of wage earners. Mainly of wage withholding
(welding, cutting, withholding tax) by the method of taxation, and, therefore, declaration that regulations do not allow to give a
significant portion of the tax burden on wage earners, such as collection of reasons, as mainly income tax system, leads to congestion
on wage earners. However, the possibility of making tax return for the introduction of wage-earners are required to measure the
financial strength and with the completion of system deficiencies, some of these issues and practices that we try to eliminate the
expense of wage earners, and it is possible in our opinion the implementation of a tax system fairer. In this paper the application
before the injustices, inequities in the tax issues that we believe to be caused by the stresses and subsequently tried to make some
suggestions assessments, and regulatory and supervisory context. In our study, Turkish Tax System is exclusively in the taxation
of wages, wages in selected foreign countries' tax systems by being compared with the taxation systems, and have been evaluated
to be comparatively analyzed.
1. G‹R‹ﬁ
Kamu Maliyesi ve Vergi Hukuku'nun temel kurallar› uyar›nca, bedensel ve zihinsel eme¤in bedeli olan ücretlerin vergilendirilmesi
esnas›nda, vergilemede eﬂitlik ve buna ba¤l› olarak mali güce göre vergilendirme ilkelerinin göz önünde bulundurulmas› gerekmektedir.
Sermaye gelirleri karﬂ›s›nda, yap›sal niteli¤i itibariyle gözetilmesi gereken ücretlerin, Türk Vergi Sistemi'nde yeterince korunamad›¤›,
vergide eﬂitlik hedeflenmesine karﬂ›n, di¤er gelir türleri karﬂ›s›nda dezavantajlar› oldu¤u gözlenmektedir. Ayr›ca günümüzde kamu
gelirleri aras›nda, Gelir Vergisi'nden elde edilen gelirlerin önemli bir k›sm›n›n ücretlilerin gelirlerinden oluﬂtu¤u ve bunun önemli bir
k›sm›nda da kaynakta kesme yönteminin kullan›ld›¤› dikkate al›nd›¤›nda, ücretliler karﬂ›s›nda, di¤er gelir türlerinin yeterince kavranamad›¤›
da aç›k olarak anlaﬂ›lmaktad›r. A¤›rl›kl› olarak ücretlilerin kaynakta kesme yöntemiyle vergilendirilmesi neticesinde, beyanname verme
ve belge toplama gibi yükümlülükler ve buna ba¤l› olarak da vergi bilinci yeterince ve gerekti¤i gibi oluﬂamamakta, bu durum da
ekonominin önemli ve köklü sorunlar›ndan birisini teﬂkil eden kay›t d›ﬂ›l›¤› körüklemektedir. Oysaki bu gelir grubuna giren bireylere,
beyanname verme yükümlülü¤ü getirilir ve belge toplama ödevleri yüklenirse, kay›t d›ﬂ› ekonominin azalaca¤› ve Türk Vergi Sistemi'nin
temel unsurlar›ndan olan belge düzeninin daha sa¤l›kl› olarak yerleﬂebilece¤i kanaatindeyiz.
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Bu ba¤lamda çal›ﬂmam›z›n ilk bölümünde Türk Vergi Sistemi'nde ücret gelirlerinin vergilendirilme esaslar› teorik bazda, ayr›nt›l› olarak
ele al›nm›ﬂ, karﬂ›laﬂ›lan sorunlar, aksakl›klar vergileme prensipleri göz önünde tutularak, de¤erlendirme ve eleﬂtirilerde bulunulmuﬂtur.
‹kinci bölümde ise, ücret gelirlerinin y›ll›k beyannameye tabi tutuldu¤u OECD ülkelerinden Amerika Birleﬂik Devletleri, ‹ngiltere, ‹talya,
Kanada, Avustralya, Japonya ve Fransa Vergi Sistemleri ile ilgili bilgiler verilmiﬂtir. Son olarak da, söz konusu seçilmiﬂ ülke uygulamalar›
dikkate al›narak, Türk Vergi Sistemi ba¤lam›nda, ücret gelirlerinin vergilendirilmesi ile ilgili eleﬂtiri ve aksakl›klar›n giderilmesine yard›mc›
olabilecek öneri ve de¤erlendirmelerde bulunulmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
2. TÜRK‹YE'DE ÜCRET GEL‹RLER‹N‹N VERG‹LEND‹R‹LME ESASLARI
2.1. Vergi Ödemelerinin Gerçek ‹ktisadi Esas›: Gelir Kavram› ve Gelirin Belirlenmesinde Kullan›lan Teoriler
Vergiler seçilen vergi konusunun niteli¤i esas al›narak, gelir, gider ve servet vergileri ﬂeklinde ayr›ma tabi tutulmaktad›r3.
Ancak, vergi ödemelerinin gerçek iktisadî esas›n› gelir ve servet oluﬂturmaktad›r. Baz› maliyecilere göre ise, verginin temel kayna¤›
'gelir'dir4. Di¤er bir ifadeyle, ödenen tüm vergilerin kayna¤›n› 'gelir' oluﬂturmaktad›r. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda, “kamu mallar›n›n ana
finansman kayna¤›n›, elde edilen ya da tasarruf edilen gelirin oluﬂturmas›”, gelir üzerinden al›nan vergilerin önemini ortaya
koymaktad›r5. Bu ba¤lamda, kiﬂilerin söz konusu vergi kaynaklar›na sahip olmalar›, bunlardan her birini k›smen veya tamamen
tüketim için kullanmalar›, modern vergilemede, ödeme gücünün göstergeleri olarak kabul olunmaktad›r6.
Ödenen tüm vergilerin kayna¤›n› 'gelir'in oluﬂturmas› nedeniyle, maliye bilimi aç›s›ndan gelir kavram›n›n aç›klanmas› gereklili¤ini
ortaya koymuﬂ ve bunun için doktrinde temel olarak iki teori üzerinde yo¤unlaﬂ›lm›ﬂt›r. Bunlardan ilki “kaynak teorisi”, di¤eri ise
“safi art›ﬂ teorisi”dir. Bunlardan kaynak teorisi, geliri dar kapsaml› olarak ele almakta ve mali gücün büyük k›sm›n› d›ﬂar›da b›rakmas›
sebebiyle7, göreceli olarak daha geniﬂ bir gelir kavram›n› kabul eden safi art›ﬂ teorisi8 ile birlikte “karma bir teorik yaklaﬂ›m›n” kural
olarak kabul edildi¤i de görülmektedir9. Kaynak teorisine göre gelir, sürekli gelir yaratan bir kaynaktan elde ediliyor ve bir üretim
faktörüne atfediliyor10 ise, vergi bak›m›ndan ödeme gücünün belirlenmesinde dikkate al›nmal› ve vergilendirilmelidir. Burada görüldü¤ü
üzere, gelirin vergilendirilmesinde esas al›nan kriter, gelirin süreklili¤idir. Di¤er deyiﬂle devaml› bir kaynak olmas›d›r11. Safi art›ﬂ
teorisinde ise, kaynak teorisinin aksine, bir kayna¤›n mevcudiyetine lüzum olmay›p12, düzenli ve sürekli özellik göstermeyen iktisadi
de¤erler de gelirin konusuna dahil edilmekte ve dolay›s›yla da gelir, kaynak teorisinin tersine daha geniﬂ olarak kavranmaktad›r13.
Bu teoriye göre, kiﬂinin harcamalar›na ve tasarrufuna (servetindeki art›ﬂlara) kaynak oluﬂturan her türlü unsur, gelir vergisinin
konusunu oluﬂturmaktad›r. Tan›m›n dayand›¤› temel unsur, bireyin bir dönem içerisinde sat›n alma gücünde meydana gelen net
art›ﬂ›n “gelir” olarak kabul edilmesidir.
Haig-Simons Yaklaﬂ›m› olarak da bilinen bu yaklaﬂ›mda sat›n alma gücünde meydana gelen bu net art›ﬂ, bireyin bir dönem içinde yapm›ﬂ
oldu¤u tüketimin de¤eri (öz tüketim dahil-gelirin elde edilmesi için yap›lan harcamalar hariç) ile servetine yapt›¤› net ilavelerin
(tasarruflar›n-dönem baﬂ› ve sonunda servette meydana gelen net art›ﬂ) toplam›ndan oluﬂur14.
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Ancak uygulamada, bireyler taraf›ndan yap›lan tüketim miktar›n›n ve de¤erinin belirlenmesindeki güçlükler, bu teorinin uygulanabilirli¤ini
güçleﬂtirmektedir. Almanya ve ‹sviçre'de yap›lan uygulamalar, teorinin uygunlama ﬂans›n›n çok az oldu¤unu göstermiﬂtir. Bu nedenle
uygulamada bir çok ülke, safi art›ﬂ teorisi ile kaynak teorisinin aksayan yönlerini ortadan kald›rmak amac›yla gelirin belirlenmesinde
her iki teoriye de yer vererek karma bir sistem oluﬂturmuﬂtur15.
2.2. Türk Gelir Vergisi Sisteminde Gelir Kavram›, Tan›m› ve Unsurlar›
Türk Gelir Vergisi Kanunu'nda, vergiye tabi gelir kural olarak, bir üretim faktörü sahibinin, sahip oldu¤u faktörü üretime arz etmesi
karﬂ›l›¤›nda elde etti¤i kazanç olarak dikkate al›nmaktad›r. Söz konusu kazançtan giderler ve amortismanlar› indirildikten sonra,
kalan k›s›m safi gelir olarak kabul edilmektedir. Dolay›s›yla kaynak teorisi gelirin kavranmas› hususunda temel al›nm›ﬂt›r. Di¤er
yandan safi art›ﬂ teorisine de yer verildi¤i ve di¤er kazanç ve iratlar baﬂl›¤› alt›nda, bu kurama yönelik olarak baz› kazançlar›n da
kavranmaya çal›ﬂ›ld›¤› farkedilmektedir16. K›sacas› uygulamada her iki teorinin birbirine kat›ld›¤› karma bir sistem kullan›lmaktad›r.
Öyle ki, 193 say›l› Gelir Vergisi Kanunu'nun (GVK) 1. maddesinin 2. f›kras›nda, genel bir gelir tan›m› yap›lmakta, 2. maddesinin
1. f›kras›nda, kavram›n kapsam›na giren gelir unsurlar› tek tek say›lmakta ve nihayet GVK'nun 37-82. maddeleri aras›nda da bu
unsurlar ortaya konulmaktad›r. Böylece gelir kavram› belirlenirken, bu düzenlemelerin tamam›n›n birlikte ele al›nmas› gerekmektedir17.
Bu aç›klamalar ›ﬂ›¤›nda gelir kavram›, GVK md 1'de, bir gerçek kiﬂinin bir takvim y›l› içinde elde etti¤i kazanç ve iratlar›n safi tutar›
ﬂeklinde ifade edilmektedir. Söz konusu madde hükmü, bünyesinde, gelir unsurunun niteliklerini ve özelliklerini de ihtiva etmektedir.
Buradan ç›kar›labilecek ilk unsur, “gelirin kiﬂisel olmas›”d›r. Yani gelir, “bir gerçek kiﬂiye aittir ve kiﬂiseldir”. Dolay›s›yla gelir vergisi
subjektif bir vergi olup, subjektif vergilerde bireyin gerçek ödeme gücü kavranmaya çal›ﬂ›ld›¤›ndan, y›ll›k net durumu bir bütün olarak
yükümlendirilmek istenmektedir18. Di¤er bir husus ise, “gelirin y›ll›k” olmas›d›r. Buna göre, gelir bir takvim y›l›nda elde edilen kazanç
ve iratlar›n toplam› olarak kabul edilmektedir. Nitekim GVK'nun 108. maddesi, gelir vergisinde “vergilendirme dönemi”ni “takvim y›l›”
olarak düzenlemiﬂtir. Ancak ayn› maddede, vergilendirme döneminin y›ll›k olma esas›ndan farkl› kabul edildi¤i durumlar da belirtilmiﬂtir.
Öte yandan Kanun'un y›ll›k beyannameyi (madde 84) ve gelirin toplanmas›n› (madde 85) düzenleme alt›na ald›¤› hükümlerden de gelirin
y›ll›k olma niteli¤i aç›kça anlaﬂ›lmaktad›r.
Gelirin unsurlar› aras›nda “y›ll›k olma” ilkesinin varl›¤›na ra¤men, tevkifat (stopaj) yöntemi ile vergilendirmede y›ll›k olma ilkesinden
sap›ld›¤› görülmektedir19. Bu ba¤lamda, (tek iﬂverenden al›nan ücretler ve birden fazla iﬂverenden ücret al›nsa dahi kanuni s›n›r›
aﬂmayan ücretler için) ücretlerin vergilendirilmesinde genel olarak tevkifat yönetiminin geçerli olmas› da, bu ilkeden sap›ld›¤›n›n
en tipik örne¤ini teﬂkil etmektedir.
Di¤er bir gelir niteli¤i de, “gelirin safi miktar üzerinden vergilendirilmesi”dir. Gelirin safi olmas›, çeﬂitli kaynaklardan elde edilen
kazanç ve iratlar›n elde edilmesi için yap›lan masraflar›n, gayri safi has›lattan indirilmesini gerektirmektedir20. Bu nitelik ayn› zamanda
gelir vergisinin matrah›na da ulaﬂ›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Yani gayri safi has›lattan, onun elde edilmesi için yap›lan giderlerin
indirilmesi suretiyle bulunan miktar, geliri ve vergi matrah›n› vermektedir21. Böylelikle “gerçek ödeme gücüne” yaklaﬂ›lm›ﬂ olmaktad›r.
Bu anlamda, ilerdeki bölümlerde ayr›nt›lar› anlat›lacak olan ücretlerin vergilendirilmesinde kabul edilen indirimlerin, gerçek anlamda
safi miktara tam ve adil olarak ulaﬂ›lmas›na yeterli olamad›¤› fikri hep tart›ﬂ›lagelmiﬂtir22. Biz de, GVK yap›s›nda, özellikle ücretlilere
yönelik olarak gelirin elde edilmesi için yap›lan masraflar› dikkate alan bir düzenlemeye ihtiyaç oldu¤u kan›s›nday›z.

15

Fevzi R›fat Ortaç, “Vergilendirilebilir Gelir Kavram›, Geliri Belirleyen Teoriler ve Türk Gelir Vergisinde Yer Alan Gelir Tan›mlamas›”, G.Ü. ‹.‹.B.F. Dergisi,
2/99,105-115,
http://www2.bayar.edu.tr/iibf/maliye/sureyya_sakinc/docs/KamuMaliyesi/FevziORTAC.pdf,s.109.

16

ﬁerafettin Aksoy, s.171.

17 Funda

Baﬂaran Yavaﬂlar, s.109-110.

18 Muallâ Öncel, Ahmet Kumrulu ve Nami Ça¤an , Vergi Hukuku, Gözden Geçirilmiﬂ, De¤iﬂiklikler ‹ﬂlenmiﬂ 18 Bas›, Ankara: Turhan Kitabevi, Mart 2010,
s.246.
19 Muallâ

Öncel, Ahmet Kumrulu ve Nami Ça¤an, s.246.

20 ﬁerafettin

Aksoy, s.180.

21 F. Neumark(2), s.27.; Fatih Saraço¤lu, “Vergi Erozyonu Aç›s›ndan Gelir Vergisinde Yer Alan Müesseselerin Analizi”, Gazi Üniversitesi ‹‹BF Dergisi,
2/2000, 79-96,
http://dergi.iibf.gazi.edu.tr/dergi_v1/2/2/5.pdf., s.82.
22 Muallâ

Öncel, Ahmet Kumrulu ve Nami Ça¤an, s.246.
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Bir di¤er önemli unsur ise, “gelirin gerçek miktar› üzerinden vergilendirilmesinin gerekli oldu¤u'' hususudur. Baﬂka bir anlat›mla,
verginin matrah›n› oluﬂturan safi miktar›n gerçek usulde saptanmas›n›n as›l oldu¤udur. Buradan yola ç›karak, GVK'nun ilke olarak
esas ald›¤› vergilendirme tekni¤inin, beyan çerçevesinde, matrah›n gerçek usule göre saptanmas› oldu¤u görülmektedir. Gerçek
usulde tüm has›lat›n ve tüm giderlerin belgelere dayanmas›, bunlar›n kayda ve defterlere geçirilmesi as›ld›r. Dolay›s›yla bu usulde
matrah yani safi gelir, do¤ru bir miktar olarak saptanabilmektedir. Oysa ki, ücretlerin gerçek usulde vergilendirilmesinde “indirilecek
giderler” de ilke olarak itibari miktardan oluﬂtu¤undan, gerçek usulün bir istisnas› niteli¤indedir23 ve bu hali ile ücretliler aleyhine
durum yaratmaktad›r.
Son olarak gelirin “y›ll›k toplam olarak düﬂünülmesi, hesaplanmas› ve vergilendirilmesi” gerekmektedir. GVK'ndaki gelir tan›m›ndan,
gelir vergisinin üniter bir yap›ya sahip oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r. Üniter gelir vergisi sisteminde, de¤iﬂik baﬂl›klar veya kategoriler
(sedüller) ba¤lam›nda elde edilen gelirlerin toplam› üzerinden vergilendirme yap›l›r. Her gelir unsurundan elde edilen gelirin
vergilendirilmeye esas al›nacak k›sm›n›n belirlenmesinde, çeﬂitli muafiyet, istisna ve indirim uygulamalar›na yer verilebilmektedir.
Gelir unsurlar› baz›nda belirlenen vergilendirilebilir gelirin toplanmas› ile üniter gelir vergisi aç›s›ndan toplam vergilendirilebilir
gelire ulaﬂ›lmaktad›r24. Di¤er bir ifadeyle, gerçek kiﬂinin çeﬂitli kaynaklardan elde etti¤i kazanç ve iratlar toplanmak suretiyle vergiye
tabi tutulmaktad›r. Gelir vergisi için beyanname verilirken, mükellefin her türlü geliri beyannameye dahil edilmek suretiyle gösterilir
ve birleﬂtirilir (toplama ilkesi/prensibi). E¤er y›l içinde tevkifat yoluyla, baz› irat ve kazançlar vergilendirilmiﬂ ise, y›l sonunda
beyannamede bu kesintiler de ayr›ca hesaplanmakta ve vergiden mahsup edilmektedir.
GVK da beyan usulü çerçevesinde genel kural olarak, tüm kazanç ve iratlar›n birlikte gösterilmesini kabul etmek suretiyle yukar›daki
anlay›ﬂ› benimsemiﬂ bulunmaktad›r25. Ancak tek iﬂverenden al›nan ücretlere yönelik uygulamada, söz konusu genel kuraldan
sap›lmakta, bu ücret gelirleri, baﬂka gelirler için beyanname verilse dahi, beyannameye dahil edilmemektedir (GVK md.86).
Dolay›s›yla nihai vergilendirme, tevkifat usulüyle gerçekleﬂmiﬂ olmaktad›r. Bu da genel kurala bir istisna teﬂkil etmektedir.
Küresel ba¤lamda, günümüz gelir vergisi sistemlerinin hemen hemen tamam›nda ücretler, kaynakta kesinti yöntemine göre vergilendirilirken,
ticari ve s›nai kazançlar ile serbest meslek kazanc› gibi gelir kategorileri ise “beyan yöntemine” göre vergilendirilmektedir. Vergilendirme
zaman› aç›s›ndan, her iki yöntem aras›nda belirgin bir zaman fark› do¤makta, bu da, geliri geç vergilendirilenler lehine bir durum
yaratmaktad›r. Verginin bir y›l veya daha fazla süre geç ödenmesi halinde, bu ﬂekilde geç vergi ödeyenlerin, -en az›ndan- y›ll›k banka
mevduat faizi ve enflasyon oran›nda ek bir gelir sa¤lamalar› veya bu miktar kadar vergiyi az ödeme olana¤›na sahip olmalar› pek
mümkündür. Bu ﬂekildeki beyanlar aksi kan›tlanana kadar do¤ru olarak kabul edilmekte ve bu beyanlar üzerinden vergi al›nmaktad›r.
Üstelik yeterli vergi denetiminin sa¤lanamamas› da, beyan sistemine tabi olanlar aç›s›ndan baﬂka bir önemli avantaj oluﬂturmaktad›r.
Kaynakta kesme yöntemine göre vergilendirilen ücretlilerin bu say›lan olanaklardan mahrum olmas›, onlar için parasal aç›dan önemli
bir dezavantaj teﬂkil etmektedir. Bu durumun hukuki aç›dan eﬂitlik ilkesine ters düﬂtü¤ü ve Anayasa hükümlerine ayk›r›l›k oluﬂturdu¤u
doktrinde ileri sürülmekte ve tart›ﬂ›lagelmektedir26.
2.3. Türkiye'de Gelir Vergisi Kanunu'nda Ücretlilerin Vergilendirilme Esaslar›
2.3.1. Ücret Kavram›, Tan›m› ve Hukuki Dayanaklar›
Ücret, iﬂ görme amac› güden sözleﬂmelerden (akitlerinden) “hizmet sözleﬂmesi” çerçevesinde insan eme¤i karﬂ›l›¤›nda elde edilen
bir gelir türünü oluﬂturmaktad›r27. Bu aç›dan ücret genel olarak, çal›ﬂan›n, bir iﬂi gerçekleﬂtirmek üzere zihinsel, bedensel ya da her
iki ﬂekilde sundu¤u emek karﬂ›l›¤›nda ald›¤› bedel olarak tan›mlanabilir28. Ücret kavram›n›n gerek özel hukuk, gerekse kamu hukukunda
farkl› dallar içerisinde, farkl› anlamlarda ve tan›mlarda kullan›ld›¤› görülmektedir. Yukar›da ücret kavram›n›n “hizmet sözleﬂmesi”
çerçevesinde tan›mlanmas› ve tüm hukuk dallar›nda ortak unsur teﬂkil etmesi bak›m›ndan izah› gerekmektedir.

23 Muallâ
24 Fevzi

Öncel, Ahmet Kumrulu ve Nami Ça¤an, s.247.

R›fat Ortaç, s.111-112.

25 Ayr›nt›l›

bilgi için bkz. Muallâ Öncel, Ahmet Kumrulu ve Nami Ça¤an, s.248.

26 Bu konuda daha geniﬂ bilgi için bkz: Kamil Mutluer, “Kazand›kça Öde Yöntemi ve Gelir ve Kurumlar Vergilerimizde Ödeme Süreleri”, Eskiﬂehir ‹ktisadi
ve Ticari ‹limler Akademisi, Cilt:15, Say›:2, s.134-136; aktaran Ahmet Bumin Do¤rusöz, Türk Vergi Sisteminde Kaynakta Vergileme “Stopaj”, ‹stanbul:
‹stanbul Serbest Muhasebeciler Odas› Yay›nlar›, No:3, 1992, s.31-32.
27 Turgut Ak›ntürk ve Derya Ateﬂ Karaman, Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, Özel Borç ‹liﬂkileri, 6098 Say›l› Yeni Borçlar Kanunu ile Karﬂ›laﬂt›rmal›, Onyedinci
Bask›, ‹stanbul: Beta Bas›m Yay›m Da¤›t›m A.ﬁ., 2011, s.303.
28 Özlem Çak›r, “Ücret Adaletinin ‹ﬂ Davran›ﬂlar› Üzerindeki Etkikeri, Ankara: 2006, Kamu ‹ﬂletmeleri ‹ﬂverenleri Sendikas›, http://www.kamuis.org.tr/pdf/ucretadaletinin.pdf., s.11. (eriﬂim: 02.02.2012).
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Hizmet sözleﬂmesinin hukuki dayana¤›n›n Borçlar Kanunu'nda yer ald›¤›n› söylemek mümkündür. 6098 Say›l› Borçlar Kanunu'nun29
393. maddesinde ifadesini bulan hizmet sözleﬂmesi, iﬂçinin iﬂverene ba¤›ml› olarak belirli veya belirli olmayan süreyle iﬂgörmeyi
ve iﬂverenin de ona zamana veya yap›lan iﬂe göre ücret ödemeyi üstlendi¤i sözleﬂmedir30. Borçlar Kanunu'ndaki tan›ma paralel
olarak, 4857 say›l› ‹ﬂ Kanunu'nda da ücret kavram›n› ihtiva eden bir hizmet sözleﬂmesinin tan›m› yer almaktad›r31. Gelir Vergisi
Kanunu, Borçlar Kanunu ve ‹ﬂ Kanunu'nda emek karﬂ›l›¤› elde edilen gelir için “ücret” kavram› kullan›lm›ﬂsa da, 657 say›l› Devlet
Memurlar› Kanunu'nda “ayl›k” ifadesi kullan›lm›ﬂt›r32. Söz konusu Kanun'un 147/1. maddesinde ayl›k, memurlara hizmetlerinin
karﬂ›l›¤›nda, kadroya dayan›larak ay itibariyle ödenen para olarak tan›mlanm›ﬂt›r.
Yukar›da izah edilen, Borçlar Kanunu'nda genel çerçevesi çizilen hizmet sözleﬂmelerini, kamu hizmetinde devlet memurlu¤u, özel
sektörde de iﬂçi olarak adland›rabiliriz. Devlet memurlu¤unda Devlet Memurlar› Kanunu'ndaki usule göre atama, iﬂçilikte ise hizmet
sözleﬂmesinde yer alan koﬂullar›n kabul edilmesiyle hizmet iliﬂkisi kurulmaktad›r. Buna ba¤l› olarak da, 'ücret geliri elde edilmekte'dir33.
2.3.2. Gelir Vergisi Kanunu Ba¤lam›nda Ücretlerin Vergilendirilme Esaslar›
2.3.2.1. Gelir Vergisi Kanunu'nda Ücretin Yeri, Tan›m›, Kapsam› ve Unsurlar›
GVK, gerçek kiﬂilerin, bir takvim y›l› içinde elde ettikleri kazanç ve iratlar›n, yani gelirlerin vergilendirilmesine yönelik düzenlemelerin
yer ald›¤› bir kanundur (GVK md.1). Kanun gerçek kiﬂilerin vergilendirilecek gelirlerini de 2. maddesinde belirlemiﬂtir. Ücret gelirleri
konusunda ise, GVK, 61 ile 65. maddelerinde temel aç›klamalarda bulunmaktad›r.
GVK'n›n 61. maddesi ücreti, iﬂverene tabi ve belirli bir iﬂyerine ba¤l› olarak çal›ﬂanlara hizmet karﬂ›l›¤› verilen para ve ay›nlar ile
sa¤lanan ve para ile temsil edilebilen menfaatler ﬂeklinde tan›mlam›ﬂt›r. Yine devam›nda ise, ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminat›
(mali sorumluluk tazminat›), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakk›, prim, ikramiye, gider emsal kiras›na veya menfaatin emsal
bedeline göre de¤erlenece¤i ﬂeklinde bir aç›klamaya yer vermektedir.
GVK'nun 61. maddesinde yap›lan tan›mda “iﬂverene tabiyet” unsuruna yer verilmek suretiyle, ücretin ba¤›ml› eme¤in kazanc›
oldu¤u34, baﬂka bir anlat›mla, ister hizmet akdinin karﬂ›l›¤› olsun, ister baﬂka adlar alt›nda ödenmiﬂ olsun, isterse bir ortakl›k
münasebeti niteli¤inde olmamak ﬂart› ile kazanc›n belli bir yüzdesi ﬂeklinde tayin edilmiﬂ olsun mahiyetinin de¤iﬂmeyece¤i belirtilmiﬂtir.
GVK hizmet akdinden do¤an gelirleri ücret ad› alt›nda vergilendirdi¤i s›rada, özel sektör ya da kamu sektöründe de¤iﬂik adlarla
yap›lan benzeri ödemelerin tümünü içerecek ﬂekilde ücret kavram›n› esas almaktad›r35. Bu anlamda, kanun ilk önce, ücretin genel
tan›m›n› yapmakta ve devam›nda ise, ücret olarak nitelendirilemeyecek bir tak›m ödemeleri de saymak suretiyle, verginin kapsam›
içine alma yoluna gitmektedir. Ayr›ca ücret ad› alt›nda hizmet akdi çerçevesinde emek karﬂ›l›¤›nda elde edilen gelirin para ﬂeklinde
olabilece¤i gibi aynî veya menfaat gibi para ile temsil edilebilen ﬂeyler de bu kapsama dahildir. Bu hizmet akdinin özel hukuk alan›na
giren bir iliﬂkiye tekabül etmesi ya da kamu hukuku kapsam›nda bir hizmet iliﬂkisini karﬂ›lamas› GVK aç›s›ndan elde edilen gelirin
ücret olarak vergilendirilmesi anlam›nda bir fark›l›l›k yaratmayacakt›r. Ayn› ﬂekilde iliﬂkinin ‹ﬂ Kanununa, Sosyal Güvenlik Hukukuna
tabi olup olmamas› da, ücret olarak nitelendirmede GVK aç›s›ndan önem taﬂ›mamaktad›r36.
GVK'n›n 61.maddesinden ücretin tan›m›ndan, ücretin unsurlar›n› da ç›karmam›z mümkündür. Buna göre ücret gelirini meydana getiren
unsurlar ﬂunlard›r37: (a) ‹ﬂverene tabi olma, (b) ‹ﬂyerine ba¤l› olma, (c) Hizmet karﬂ›l›¤› olarak ödeme yap›lmas›'d›r.

29

04.02.2011/27836 Resmi Gazete.

30 818 Say›l› Borçlar Kanunu, 359 say› ve 29.04.1926 tarihli Resmî Gazete'de yay›mlanm›ﬂt›r.
“Hizmet Sözleﬂmesi”, 01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlü¤e girecek olan 6098 say›l› Türk Borçlar Kanunu'nun 393. maddesinin birinci f›kras›nda, “iﬂçinin
iﬂverene ba¤›ml› olarak belirli veya belirli olmayan süreyle iﬂgörmeyi ve iﬂverenin de ona zamana veya yap›lan iﬂe göre ücret ödemeyi üstlendi¤i sözleﬂme”
ﬂeklinde tan›mlanmaktad›r.
31 ‹ﬂ Kanunu (madde 8)- iﬂ sözleﬂmesi, bir taraf›n (iﬂçi) ba¤›ml› olarak iﬂ görmeyi, di¤er taraf›n (iﬂveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluﬂan sözleﬂmedir.
‹ﬂ Kanunu (madde 32/1)- ücreti, bir kimseye bir iﬂ karﬂ›l›¤›nda iﬂveren veya üçüncü kiﬂiler taraf›ndan sa¤lanan ve para ile ödenen tutard›r.(4857 Say›l› ‹ﬂ
Kanunu, 25134 S.ve 10.06.2003 T. RG.)
32

657 Say›l› Devlet Memurlar› Kanunu, 12056/23.07.1965 Resmî Gazete.

33

Nihal Saban, Vergi Hukuku, 5. Bask›, ‹stanbul: Beta Yay›nlar›, Nisan 2009, s.334.

34

Nihal Saban, s.333

35

Muallâ Öncel, Ahmet Kumrulu ve Nami Ça¤an, s.287.

36

Muallâ Öncel, Ahmet Kumrulu ve Nami Ça¤an, s.287.

37 Gelir ‹daresi Baﬂkanl›¤›, Ücret Kazançlar› Vergi Rehberi (Mart 2011),
http://www.gib.gov.tr/fileadmin/beyannamerehberi/2011_Ucret_Kazanclari.pdf., s.7.

68

27. TÜRK‹YE MAL‹YE SEMPOZYUMU
ÜCRETLER‹N VERG‹LEND‹R‹LMES‹NE ‹L‹ﬁK‹N KARﬁILAﬁTIRMALI B‹R ÖNER‹: BEYANNAME YÜKÜMLÜLÜ⁄Ü

GVK'n›n 61. maddesi “belirli bir iﬂyeri” kavram›n› kullanmaktad›r. Bundan kastedilen, iﬂverenin gösterdi¤i ve hizmetin üretildi¤i
yerdir38. Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) 156. maddesinde iﬂyeri baﬂl›¤› alt›nda, ma¤aza, yaz›hane, imalathane, ﬂube, depo, tarla gibi
belirli yerlerin iﬂyeri oldu¤u belirlemesini yapm›ﬂt›r. Bunun yan›nda ‹ﬂ Kanunu'nun 2. maddesinde de iﬂyeri tan›m›na yer verildi¤i
görülmektedir. Buna göre iﬂyeri, iﬂveren taraf›ndan mal veya hizmet üretmek amac›yla maddi olan ve olmayan unsurlar ile iﬂçinin
birlikte örgütlendi¤i birimdir.
Tüm bu iﬂyeri tan›mlar›nda ortak noktan›n, iﬂin ya da faaliyetin icra edildi¤i yani yürütüldü¤ü yer oldu¤u sonucuna ulaﬂ›lmaktad›r.
‹ﬂyeri olarak kabul edilen yerlere ba¤l›l›ktan kastedilen ise, hukuki bir ba¤l›l›kt›r, yoksa fiilen o iﬂyerinde çal›ﬂmak zorunlu de¤ildir39.
GVK'n›n 61. maddesi genel niteli¤i itibariyle ücret kabul edilemeyecek veya tereddüte mahal verebilecek baz› ödemeleri de ücret
olarak kabul etmiﬂtir40.
2.3.2.2. Ücret Gelirinin Elde Edilmesi
GVK'nun 1.maddesinde tan›mlanan gelir kavram› “elde etme” ile iliﬂkilendirmiﬂtir. Bu aç›dan vergilendirilecek ana unsur “gelir”
oldu¤una göre, verginin do¤du¤u an, gelirin elde edildi¤i an olarak kabul edilecektir41.
Ücret geliri aç›s›ndan elde etme, “hukuki tasarruf” imkân›n›n do¤du¤u anda gerçekleﬂmektedir. Yani ücret geliri elde eden aç›s›ndan,
talep edilebilir hale geldi¤i durumda, elde etmenin gerçekleﬂti¤i kabul edilmektedir. Zira ayn› tarihte, ekonomik tasarruf imkân›na
da kavuﬂulmuﬂ oldu¤u kabul görmektedir42. Her ne kadar GVK'nun 61. maddesinde ücret tan›mlan›rken “… verilen para ve ay›nlar
ile sa¤lanan… menfaatler…” ibareleri kullan›lsa da, ücret, hizmet erbab›n›n emrine amade tutulmuﬂ, yani ekonomik tasarruf imkân›
do¤muﬂsa, sahibince tahsil edilmemiﬂ olsa bile elde edilmiﬂ say›l›r43. Ancak uygulamada tereddüt yaratan husus, GVK'nun 'vergi
tevkifat›'n› düzenleyen 94. maddesinde yer alan “…ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yapt›klar› s›rada..”
tevkifat›n yap›laca¤› ifadesidir. Bu hükümde yer alan “hesaben” kelimesi, tevkifata tabi ücret gelirlerinin elde edilmesinde 'tasarruf
esas›n›n' geçerli oldu¤u yönünde görüﬂler ortaya ç›kmas›na neden olmaktad›r44. Bu da ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde, henüz
gelir elde edilmeden, yani ekonomik ve hukuki tasarruf gerçekleﬂmeden, verginin, bordro düzenlendi¤i esnada hesaplanmas› (VUK.
md. 238) sonucunu do¤urmaktad›r ki, bu durum da sistemde var olan önemli bir aksakl›kt›r.
Bu noktada konumuzu ilgilendiren ve sorunlu bir alan olarak ifade edilebilecek bir durum da, hizmet sözleﬂmesine dayal› olarak
“ücretin elde edilme” zaman›n›n, devlet memurlar›nda farkl›, özel sektörde çal›ﬂanlarda farkl› olarak düzenlenmesi ve gerçekleﬂmesi
halidir. Nitekim Devlet Memurlar› Kanununa göre memurlar, ücretlerini her ay›n 15'inde ve peﬂin henüz çal›ﬂma dönemini
tamamlamadan elde etmektedirler.

38

Nihal Saban, s.332.

39

Muallâ Öncel, Ahmet Kumrulu ve Nami Ça¤an, s.287; Ücret Kazançlar› Vergi Rehberi, s.7.

40 a) Kanunla kurulan emekli sand›klar› ile 506 say›l› Sosyal Sigortalar Kanunu'nun geçici 20. maddesinde belirtilen bankalar, sigorta ve reasürans ﬂirketleri,

ticaret odalar›, sanayi odalar›, borsalar veya bunlar›n teﬂkil ettikleri birliklerin personelinin malûllük, yaﬂl›l›k ve ölümlerinde yard›m yapmak üzere, kurulmuﬂ
bulunan sand›klar taraf›ndan ödenen emekli, malûliyet, dul ve yetim ayl›klar› (söz konusu ödenen ayl›klar›n toplam›, en yüksek devlet memuruna ödenen
en yüksek ödeme tutar›ndan fazla ise aradaki fark ücret olarak vergiye tabi tutulur);
b) Evvelce yap›lm›ﬂ veya gelecekte yap›lacak hizmetler karﬂ›l›¤›nda verilen para ve ay›nlarla sa¤lanan di¤er menfaatler;
c) TBMM, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile özel kanunlar›na veya idari kararlara göre kurulan daimi veya geçici bütün komisyonlar›n üyelerine
ve yukar›da say›lanlara benzeyen di¤er kimselere bu s›fatlar› dolay›s›yla ödenen veya sa¤lanan para, ay›n ve menfaatler;
d) Yönetim ve denetim kurullar› baﬂkan› ve üyeleriyle tasfiye memurlar›na bu s›fatlar› dolay›s›yla ödenen veya sa¤lanan para, ay›n ve menfaatler;
e) Bilirkiﬂilere, resmî arabuluculara, eksperlere, spor hakemlerine ve her türlü yar›ﬂma jürisi üyelerine ödenen veya sa¤lanan para, ay›n ve menfaatler;
Sporculara transfer ücreti veya sair adlarla yap›lan ödemeler ve sa¤lanan menfaatler.
41 Gelirin elde edilmesinde “tahakkuk, hukuki tasarruf, ekonomik tasarruf ve fiili tasarruf” olmak dört safha vard›r ve elde etmede as›l ve temel ölçü, “hukuki
ve ekonomik tasarruftur”. Doktrinde hukuki tasarrufun do¤mas› ile, ekonomik tasarrufun da do¤du¤u kabul edilmektedir. Bunun sebebi, gelirin sahibinin
emrine amade k›l›nmas›n› ifade eden “ekonomik tasarruf” an›n›n tespitinin güç olmas›d›r. Bu aç›dan tespiti daha kolay olan, gelirin sahibi taraf›ndan talep
edilebilir hale gelmesi anlam›na gelen “hukuki tasarruf” an›nda ekonomik tasarrufun da do¤du¤u kabul görmektedir.(Y›lmaz Özbalc›, Gelir Vergisi Kanunu
Yorum ve Aç›klamalar›, Feryal Matbaac›l›k, Ankara: 1997, s. 519).
42 Y›lmaz

Özbalc›, s. 520.; N.Semih Öz, Gelir Vergisinde Vergiyi Do¤uran Olay (Elde Etme), Maliye ve Hukuk Yay›nlar›, Ankara: Mart 2006, s.20.

43 Y›lmaz

Özbalc›, s.520.

44

Ayn› yönde görüﬂ için bkz. N. Semih Öz, s. 121.
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Buna karﬂ›l›k, özel sektörde çal›ﬂanlar ise, ücretlerini, çal›ﬂma dönemlerinin sonunda almaktad›rlar. Burada özellikle vergilemede adalet
(eﬂitlik) ilkesi45 ba¤lam›nda ortaya ç›kan sorun, hukuksal statüye göre de¤iﬂen ödeme ve elde etme zaman› farkl›l›¤›d›r46. Bu aç›dan,
ayn› konu içine giren ücret ödemelerinin vergilendirilme zaman› farkl›l›¤› ortaya ç›karak, belli çal›ﬂan gruplar› için haks›z bir düzenleme
konusu olmaktad›r. Baﬂka bir ifadeyle, adalet ya da eﬂitlik ilkesine ayk›r› olarak, ücret geliri üzerinden eﬂit veya benzer durumlarda
bulunan ﬂah›slar, ad› geçen vergi konusunda ayn› vergi rejimine (vergilendirilme zaman› aç›s›ndan) tabî tutulmamaktad›rlar47. Sonuç
olarak da, ücretliler ile di¤er gelir unsurlar›n›n vergilendirilme usulü ve zaman› aç›s›ndan ve ayn› unsurundan (emek) elde edilen gelirler
aras›nda da ödeme ve elde etme zamanlar› aç›lar›ndan farkl›l›klar olmas› sebebiyle, haks›zl›k ve eﬂitlik ilkesine ayk›r›l›k söz konusudur.
2.3.2.4. Ücretlerde Matrah›n Tespiti Yöntemleri : Gerçek Usul ve Di¤er Ücret
2.3.2.4.1. Gerçek Usul: Gerçek Ücretler
2.3.2.4.1.1. Gerçek Ücretler ve Safi Gerçek Ücretin Tespiti
GVK'nun ücretlere iliﬂkin 63. maddesi “gerçek ücretler” baﬂl›¤› alt›nda, ücretin gerçek safi de¤erinin hesaplanmas› gerekti¤ini belirtmek
suretiyle, ücretlerde matrah›n “gerçek usulde” vergilendirilmesini ortaya koymaktad›r. Gerçek usulde vergilendirmenin de, iﬂveren
taraf›ndan verilen para ve ay›nlarla sa¤lanan menfaatlerin toplam›ndan yani gayri safi ödemelerden, maddede say›lan indirimlerin
yap›lmas› suretiyle gerçekleﬂtirilece¤ini saptamaktad›r. 63. madde hükmünde, gerçek safi ücrete ulaﬂmada, gayri safi ücretten yap›lacak
indirimleri maddeler halinde s›ralanm›ﬂt›r. Genel olarak söz konusu indirimlerin, sosyal güvenlik kurumlar›na yap›lan ödemelerden, belli
kurum ve birliklere ödenen aidat ve primlerden, Türkiye'de kâin sigorta ve emeklilik ﬂirketlerine ödenen katk› paylar›ndan ve sendikalara
ödenen aidatlardan oluﬂtu¤u ve bu anlamda da son derece s›n›rl› oldu¤u görülmektedir.
Bu noktada belirtilmesi gereken di¤er bir indirim, 5510 say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu'na göre hesaplanarak
iﬂçiden kesilen “sosyal güvenlik destekleme primi” dir. Bu prim de ücretin gerçek safi tutar›n›n hesaplanmas› s›ras›nda indirim
konusu yap›lmaktad›r.
GVK'nun 63. maddesinde düzenleme alt›na al›nan ve gerçek safi ücrete ulaﬂmada indirilecek giderler d›ﬂ›nda, GVK'nun çeﬂitli hükümlerinde
düzenlenmiﬂ olan ve safi ücret tutar›n›n tespitinde indirim konusu yap›labilecek bir tak›m di¤er özel durumlar da mevcuttur.
Bunlardan biri “sakatl›k indirimi”dir ki, söz konusu indirim, verginin kiﬂiselleﬂtirilmesinin48, yani mali güce göre vergilendirme
ilkesinin gerçekleﬂmesinin en önemli örne¤ini teﬂkil etmektedir. Sakatl›k indirimi, GVK'nun 31. maddesinde düzenleme alt›na
al›nm›ﬂt›r. Sadece gerçek ücretlerin vergilendirilmesinde, engelli bireylerin korunmas› amac›yla geliﬂtirilmiﬂ bir müessesedir.
Gerçek safi ücrete ulaﬂ›lmas› için GVK'nda düzenlenen ve verginin ﬂahsileﬂtirilmesini sa¤layan di¤er önemli bir düzenleme de
“asgari geçim indirimi”dir. GVK'nun 32. maddesi “asgari geçim indirimi” müessesesini düzenleme alt›na almaktad›r ‹ndirimi
uygulamak için kanunda aç›klanan yüzdelere göre hesaplanan ücret tutar›, gelir vergisi tarifesinin ilk dilimine ait oranla (% 15)
çarp›l›r. Bulunan vergi miktar›, mükellefin hesaplanan vergisinden mahsup edilir.

45 Doktrinde “vergilemede adalet ilkesi” ile “vergilemede eﬂitlik ilkesinin” ayn› anlamlarda kullan›lmakta oldu¤u görülmektedir. Turhan,vergilemede eﬂitlik
ilkesini izah ederken, “genellikle adalet prensibi diye adland›r›lan bu kural, gerçekte vergi yükünün da¤›l›m› anlam›nda 'adalet- equity' de¤il, iktisadi
anlamda bir “eﬂitlik- equality”nin gerçekleﬂmesini amaçlar” ifadelerini kullanm›ﬂt›r (Salih Turhan, s. 293.).
Kumrulu eﬂitlik ilkesinin kamu maliyesi aç›s›ndan anlam›n›n, vergi kanunlar› önünde eﬂitlik oldu¤unu ve bunu gerçekleﬂtiren maliye disiplini ilkesinin de
“vergi adaleti” oldu¤unu belirttikten sonra, “vergi adaleti”nin, tüm kiﬂilerin toplam kamu yükümlerine, kendi ödeme güçleri ölçüsünde kat›lmalar›n› amaçlayan
bir ilke oldu¤unu da ifade etmiﬂtir. Devam›nda, “ 'eﬂit durumdakilerin eﬂit vergi yükümüne tabi olmas›' ﬂeklinde de nitelenebilecek vergide eﬂitlik ilkesi
incelendi¤inde, biri hukuki, di¤erinin de mali olmak üzere iki yönünün bulundu¤unun görülece¤ini; eﬂitlik ilkesinin hukuki yönünün 'vergi kanunu önünde
eﬂitlik'i ifade etti¤ini; mali yönünün ise, 'ödeme gücünde eﬂitli¤i' ifade etti¤ini vurgulamaktad›r (Ahmet Kumrulu, “Vergi Hukukunun Birk›s›m Anayasal
Temelleri”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, http://auhf.ankara.edu.tr/dergiler/auhfd-arsiv/AUHF-1979-36-01-04-Kumrulu.pdf., s156.).
46

Nihal Saban, s.334.

47 Fritz Neumark(1), s.129.
Neumark, Vergilemede eﬂitlik ilkesini ﬂu ﬂekilde izah etmiﬂtir: “Eﬂitlik Prensibine göre herhangi bir vergiyi ödemekle mükellef olan ve vergi bak›m›ndan
önemli eﬂit veya benzer durumlarda bulunan ﬂah›slar, ad› geçen vergi konusunda ayn› vergi rejimine tabi tutulmaktad›rlar; bunun mant›kî bir neticesi olarak
ortaya eﬂit olmayan durumlarda bulunan ﬂah›slar›n eﬂit olmayan muameleler görmeleri prensibi ç›kar.”
48 Veysi Sevi¤ (1),“Mali Güce Göre Vergilendirme”,
15.12.2011, http://www.bumindogrusoz.com/m.aspx?id=681., s.3.
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Bunlar›n d›ﬂ›nda, GVK'nun 89. maddesi, ücretlerin gerçek safi gelirinin tespitinde gelir vergisi beyannamesinde bildirilen gelirlerden
indirim konusu yap›labilecek bir tak›m ödemeleri düzenleme alt›na alm›ﬂt›r. Sözü geçen ödemeler, ücretli bak›m›ndan “elde edilmiﬂ
gelir”in vergilendirilmesini yani verginin mali güçle orant›l› olmas› ilkesini49 hayata geçiren ve verginin kiﬂiselleﬂmesini sa¤layan
düzenlemeler mahiyetindedir. 89. maddede düzenleme alt›na al›nan, özetle ücretlinin kendisi, eﬂi ve küçük çocuklar›na iliﬂkin e¤itim
ve sa¤l›k harcamalar›n›n beyan edilen gelirin % 10'unu aﬂmayan k›sm› ile, genel olarak kamu kurumu niiteli¤indeki birimlere yap›lan
her türlü nakdî ve aynî ba¤›ﬂ ve yard›mlar›n tamam› beyannamede bildirilen gelirlerden indirim konusu yap›labilmektedir.
Gerçek safi ücrete ulaﬂmada, gayri safi ücretten, GVK md. 63 kapsam›nda yap›lacak indirimlerin, s›n›rl› konu ve say›da düzenlenmiﬂ
oldu¤unu görmekteyiz. Söz konusu indirimlerin, gelirin elde edilmesi için yap›lan giderleri tam anlam›yla karﬂ›lamad›¤› kan›s›nday›z50.
Bu ba¤lamda ücret gelirleri için kabul edilen “safi ücret” kavram›n›n di¤er gelir unsurlar›ndaki safi kazanç kavram›ndan farkl›l›k arz
etmekte oldu¤unu söyleyebiliriz. Bu ﬂekilde dar kapsaml› bir indirim mekanizmas› düzenlenmesi ile, ücretlilerin gerçek safi gelirine
ulaﬂ›lmas›, özellikle serbest meslek erbaplar›na tan›nan indirimler ile k›yasland›¤›nda, oldukça zor görünmekle birlikte, vergilemenin
en temel ilkelerinden olan, eﬂitlik (adalet) ilkesini de ihlâl etmektedir. Zira daha evvel de ifade edilmeye çal›ﬂ›ld›¤› üzere, vergilemede
eﬂitlik ilkesinin mali yönü, ödeme gücüne, yani mali güce iliﬂkindir. Ayr›nt›lar› aﬂa¤›da izâh edildi¤i üzere, mali güce uygun vergilendirme
yap›labilmesi için, ücretlilerin (mükelleflerin) ekonomik ve kiﬂisel durumlar›n› dikkate alan bir vergilendirmenin yap›lmas› esast›r51. Baﬂka
bir anlat›mla, bu ilkenin uygulanabilmesi için verginin kiﬂiselleﬂtirilmesi52, yani mükelleflerin vergi dolay›s›yla katlanacaklar› öznel
özverinin en düﬂük düzeye indirilmesi53 gerekmektedir. Üstelik Anayasa Mahkemesinin bu konuda ve ayn› yönde kararlar› mevcuttur54.
Oysaki ücretlilerin vergilendirilmesinde karﬂ›m›za ç›kan önemli sorunlardan birisi, bu konuda hukuki düzenlemenin yetersizli¤idir. Baﬂka
bir deyiﬂle, ücretlilerin gerçek safi gelirlerine ulaﬂ›l›rken, sakatl›k indirimi ve asgari geçim indirimi d›ﬂ›nda, ücretlinin ﬂahs›na veya
bakmakla yükümlü oldu¤u kiﬂilere ait ve mesleklerinin icras› için yap›lan giderlerin kanun hükümlerinde yer almas› gerekmektedir.
Ücretlilerin vergilendirilmesi aç›s›ndan sorun teﬂkil etti¤ini düﬂündü¤ümüz “mali güce (ödeme gücüne) göre vergilendirme” ilkesi ve
bu ilkenin sonuçlar›na iliﬂkin aﬂa¤›da izâh etmeye çal›ﬂt›¤›m›z teorik ayr›nt›lar›n, ücretlilerin vergilendirme tekni¤i aç›s›ndan vergi
kanunlar›nda dikkate al›nmas› gerekmektedir.
Neumark “Gelir Vergisi-Teori, Tarihçe, Pratik” adl› eserinde, ticarî olmayan gelirlerin (emek geliri: ücretler gibi) hesab› s›ras›nda, gayri
safi gelirden indirilebilecek olan “iktisap masraflar›”n›n tayini hususunda büyük bir anlaﬂmazl›¤›n mevcut olmad›¤›n› vurgulad›ktan
sonra, ücretler bak›m›ndan da tart›ﬂmal› bir durumun olmad›¤›n›, örne¤in meskenden iﬂyerine kadar nakil masraflar›n›n, meslekî faaliyetin
icras› için gerekli olan elbise masraflar›n›n, belli bir dereceye kadar da hayat sigortas› primlerinin iktisap masraf› olarak kabul edilmekte
oldu¤unu, 1946 y›l›nda yazd›¤› eserinde dile getirmiﬂtir55. ‹leriki bölümlerde izâh edildi¤i üzere, pek çok ülke uygulamas›nda bu indirimlerin
kanunlarda yer ald›¤› görülmektedir. Oysaki yürürlükteki GVK'da, ücretlerin gerçek safi tutar›n›n hesab›nda 1946 y›l›nda dahi üzerinde
mutabakat›n oldu¤u gider unsurlar›n›n hâlâ yer almad›¤› farkedilmektedir.
Yukar›da da belirtti¤imiz üzere, gerçek ücretin, baﬂka bir ifadeyle gerçekten “elde edilmiﬂ gelir”in vergilendirilmesi, verginin mali
güçle orant›l› olmas› ilkesinin bir gere¤i ve emridir56. Maliye doktrininde, gelir vergisi matrah›n›n tespitinde verginin mali güçle
orant›l› olmas› ilkesinin iki temel alt ilkeyi, “objektif safilik ilkesi” ve “subjektif safilik ilkesi”ni ortaya koydu¤u, genel kabul görmüﬂ
bir husustur. Objektif safilik ilkesi, gayri safi gelirden safi gelire geçiﬂi düzenleyen bir ilkedir. ‹lkenin iki alt sonucu bulunmaktad›r:
(1) gelirin elde edilmesi için yap›lan giderler, elde edilen gayri safi gelirden indirilecek, (2) e¤er hâlâ arta kalan miktar varsa, bu da
ya ayn› dönemin pozitif gelirlerinden (zarar dengelemesi), ya gelecek y›llar›n gelirlerinden (ileriye do¤ru zarar mahsubu), ya da geçmiﬂ
y›llar›n gelirlerinde (geçmiﬂe dönük zarar mahsubu) mahsup edilecektir. Bu ikinci durum, ön koﬂul olarak verginin mali güçle orant›l›
olmas›n›n baﬂka bir alt ilkesini gündeme getirmektedir ki, bu da “toplama ilkesi”dir. Yukar›da izâh edildi¤i üzere, toplama ilkesine
göre, mali güce ulaﬂmak için, öncelikle elde edilen tüm gelirlerin toplanmas› gerekmektedir.
49

Funda Baﬂaran Yavaﬂlar, s.49.

50

Öncel- Kumrulu- Ça¤an benzer ﬂekilde, GVK'n›n 63. maddesinde say›lan gider kalemlerini “itibarî indirimler” olarak nitelemekte; bu indirimlerin, ücret
gelirlerinin niteli¤inden kaynakland›¤›n› ve bu uygulama ﬂekliyle ücretlerdeki gerçek usulü gelirin temel niteliklerinden olan safi gelir kavram›ndan
uzaklaﬂt›rmakta oldu¤unu, bu sebeple de ücretlerin gerçek usulde vergilendirilmesinin, bir tür “gerçek usul benzeri” bir yöntem olarak düﬂünülebilece¤ini
belirtmiﬂlerdir (Muallâ Öncel, Ahmet Kumrulu ve Nami Ça¤an, s.290.).

51

Benzer görüﬂler için bkz. Funda Baﬂaran Yavaﬂlar, s.67., Nami Ça¤an, Vergilendirme Yetkisi, ‹stanbul: Kazanc› Hukuk Yay›nlar›, 1982, s.192.

52

“Kiﬂiselleﬂtirme” ifadesi için bkz. Veysi Sevi¤ (1), s.3

53

S. Ateﬂ Oktar, Vergi Hukuku, Gözden Geçirilmiﬂ ve Güncelleﬂtirilmiﬂ 5. Bask›, ‹stanbul: Türkmen Kitabevi, 2010, s.15.

54 Anayasa Mahkemesi'nin E.2006/95, K.2009/144 ve T. 15.12.2009 Karar›; Anayasa Mahkemesi'nin E.1999/51, K.2001/63 ve T 29.03.2002 Karar›; Anayasa
Mahkemesi'nin E.1995/6, K.1995/29 ve R.G. T-Say›: 10.02.1996- 22550 Karar›.
55

F. Neumark(2), s.27-28.

56

Funda Baﬂaran Yavaﬂlar, s.49.
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Burada gelirin elde edilmesi için yap›lan giderden kastedilen ise, gelir ile gider aras›nda nedensellik ba¤›n›n varl›¤›d›r. Buna göre, giderin
yap›lmas›n›n nedeni gelirin elde edilmesi ise, nedensellik ba¤› gerçekleﬂmiﬂ demektir. Türk GVK'nun 1/2. maddesi ve 2/2. maddesinde
“kazanç ve iratlar›n safi tutar›”n›n dikkate al›nmas› emredilmek suretiyle kanunen öngörülmüﬂ olan bu ilke, GVK'nun gelir unsurlar›n›n,
özellikle de ücret gelirlerinin safi tutar›n›n hesaplanmas›na iliﬂkin düzenlemelerinde yeterli ﬂekilde gözetilmemiﬂtir57.
Ücrete iliﬂkin GVK'nun 63. maddesi, gayri safi ödemelerden, maddede belirtilen indirimlerin yap›lmas› suretiyle, gerçek safi de¤ere
ulaﬂ›laca¤› ve gerçek safi de¤er üzerinden vergilendirmenin yap›laca¤›n› düzenlemek, ve yine “zararlar›n kârlara takas ve mahsubu”
baﬂl›¤›n› taﬂ›yan 88. maddesi ile zararlar›n, di¤er kazanç ve iratlardan indirilmesi, indirilemeyen k›s›mlar›n ise müteakip y›llar›n
gelirlerinden indirilmesini düzenlemek suretiyle, verginin mali güçle orant›l› olmas› ilkesinin alt temel ilkesi olan objektif safilik
ilkesine uygun yasal yap›n›n, görünürde mevcut oldu¤unu söyleyebiliriz. Ancak ayr›nt›lara girildi¤inde, ücretliler aç›s›ndan indirimlerin,
gerçek mali güce (ödeme gücüne) ulaﬂmada yetersiz oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r58.
Verginin mali güçle orant›l› olmas› ilkesinin di¤er bir alt unsuru da “subjektif safilik ilkesidir”. ‹lke gere¤ince, mükellefin kendisi ve
bakmakla yükümlü oldu¤u kiﬂiler için yapmak zorunda oldu¤u giderlerin matrahtan indirilmesi gerekmektedir. ‹nsan hayat›na yak›ﬂ›r
bir yaﬂam›n sürdürülebilmesi için gerekli olan asgari mebla¤›n (asgari yaﬂam haddinin) herhangi bir mali gücü sa¤lamad›¤› gerekçesiyle
vergi d›ﬂ› b›rak›lmas› gerekti¤i genel kabul görmektedir. Ayn› zamanda Anayasam›zda güvence alt›na al›nan “maddi ve manevi varl›¤›n
korunmas› (A. md.5, md17/1) ile sosyal devlet ilkesinin de (A. md.2) bir emri olan, asgari yaﬂam haddinin vergi d›ﬂ› b›rak›lmas›, maliye
doktrinin de “en az geçim indirim esas› (ya da asgari geçim indirimi)” ﬂeklinde ifadesini bulmaktad›r. Oysa ki, mevcut hukuki yap›da
gelirin elde edilmesiyle nedensellik ba¤› içinde olan pek çok giderin dikkate al›nmas› yasaklanm›ﬂt›r [Bkz. GVK md.85- Gelirin Toplanmas›
ve Beyan› (toplama ilkesi), GVK md. 88- Zararlar›n Kârlara Takas ve Mahsubu (zarar mahsubu)]59 . Buna karﬂ›l›k, asgari yaﬂam haddinin
sadece e¤itim ve sa¤l›k harcamalar›yla ba¤lant›l› k›sm›n› ve sadece belli bir miktara kadar dikkate alan Türk Vergi Sisteminde (GVK
md.89, b.5) subjektif safilik ilkesi bak›m›ndan yetersizlik söz konusudur60.
2.3.2.4.1.2. Gerçek Usule Tabi Ücretlerin Vergilendirilme Esaslar›
Gerçek usule tabi ücretlerin vergilendirilmesinde iki yöntem söz konusudur. Bunlardan ilki, iﬂveren taraf›ndan ücretten “tevkifat
(vergi kesintisi)” yap›lmas›, di¤eri ücretin “y›ll›k beyanname” ile beyan edilmesidir.
a. Tevkifat Yoluyla Vergilendirme Yöntemi
Ücretin ödenmesi s›ras›nda sorumlular taraf›ndan verginin kesilerek vergi dairelerine yat›r›lmas›na tevkifat (kesinti) yöntemi denilmektedir61.
Genel kural gere¤i, gerçek usule tabi ücretler tevkifat yöntemiyle vergilendirilmekte ve vergilendirme tevkifatla tamamlanmaktad›r62.
Dolay›s›yla yap›lan kesinti, nihai vergilendirme anlam›na gelmektedir63. Bu durumun yasal dayana¤›n›, GVK'nun 86. maddesinde görmek
mümkündür. Sözü geçen 86/1-b madde uyar›nca, “tek iﬂverenden al›nm›ﬂ ve tevkif suretiyle vergilendirilmiﬂ ücretler ve yine birden fazla
iﬂverenden al›nan ücretlerde, birden sonraki iﬂverenden ald›klar› ücretlerinin toplam›, 103. maddede yaz›l› tarifenin ikinci gelir diliminde
yer alan tutar› (2012 y›l› için 25.000 TL64) aﬂmayan ücretlilerin, tamam› tevkif suretiyle vergilendirilmiﬂ ücretleri” için y›ll›k beyanname
verilmeyece¤i belirtilmek suretiyle, söz konusu tevkifat›n nihai vergilendirme oldu¤u aç›kça ortaya koyulmaktad›r.
GVK'n›n 94. madde baﬂl›¤› “vergi tevkifat›” olup, ilk f›kras›nda, maddede say›lan kamu veya özel kurum veya kuruluﬂlar, dernek veya
vak›flar ve di¤er gerçek ve tüzel kiﬂilerin, nakden veya hesaben ödeme (avans olarak yap›lanlar dahil) yapt›klar› esnada, tevkifat
yapmaya mecbur olduklar› belirtilmiﬂtir.

57

Ayn› yönde görüﬂ için bkz. Funda Baﬂaran Yavaﬂlar, s.50.

58

Ayn› yönde görüﬂ için bkz. Muallâ Öncel, Ahmet Kumrulu ve Nami Ça¤an, s.290

59 Bkz. GVK md.85-Gelirin Toplanmas› ve Beyan› (Toplama ‹lkesi), GVK md. 88-Zararlar›n Kârlara Takas ve Mahsubu (Zarar Mahsubu), Funda Baﬂaran
Yavaﬂlar, s.51.
60

Ayn› yönde görüﬂ için bkz. Funda Baﬂaran Yavaﬂlar, s.52.

61

Gelir ‹daresi Baﬂkanl›¤›, Ücret Kazançlar› Vergi Rehberi (Mart 2011), s.9.

62

Ayn› yönde görüﬂ için bkz. Muallâ Öncel, Ahmet Kumrulu ve Nami Ça¤an, s.292.; Veysi Sevi¤ (2),“Kesinti Suretiyle Vergilendirme Ça¤daﬂ Bir Uygulama
De¤ildir”, Prof.Dr. Adnan Tezel Günleri: Vergi Hukuku, Feridun Yenisey ve Gülsen Güneﬂ (Ed.), ‹stanbul: Ar›kan Bas›m Yay›m Da¤›t›m Ltd.ﬁti., 14-15 Ocak
2004, s.58., Muallâ Öncel, Ahmet Kumrulu ve Nami Ça¤an, s.292.

63

Veysi Sevi¤ (2),s.292.;DPT Sekizinci Beﬂ Y›ll›k Kalk›nma Plan› Vergi Özel ‹htisas Komisyonu Raporu, Ankara: 2001, DPT:2597,Ö‹K:608,
http://ekutup.dpt.gov.tr/vergi/oik608.pdf., s.27.

64 280

Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebli¤i, 28154 S. ve 26.12.2011 T. RG'de yay›mlanm›ﬂt›r.
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Maddenin devam›nda ise, tevkifata tabi tutulmas› gereken ödemelerden birisi de, “hizmet erbab›na ödenen ücretler ile 61. maddede
yaz›l› olup, ücret say›lan ödemeler (istisnadan faydalananlar hariç)” olarak belirtilmiﬂtir. Sözü geçen ücret veya ödemelerin nakden
veya hesaben yap›ld›¤› esnada, GVK'n›n 103. maddesindeki tarifede yer alan tutar ve oranlara göre hesaplanarak vergi kesintsi
yap›lmas› gerekti¤i aç›klanm›ﬂt›r. Verginin de yine GVK'n›n 104. maddesinde yer alan “Y›ll›k gelir vergisi, vergiye tabi gelirlerin y›ll›k
toplam›ndan 31. maddedeki (sakatl›k indirimi) indirimler düﬂüldükten sonra 103. maddedeki nispetler uygulanmak suretiyle hesaplan›r.”
ifadesine istinaden hesaplanmas› gerekti¤inin alt› çizilmiﬂtir.
Uygulamada ve teoride ücretlerin tevkifat yöntemi ile vergilendirilrnesinin ortaya ç›kard›¤› sak›nca ve aksakl›klar ﬂu ﬂekilde izâh
edilebilir65:
Tevkifat suretiyle yap›lan vergilendirmenin nihai vergilendirme ﬂekline dönüﬂmesi halinde, tevkifat konusu ücreti elde eden ücretlilerin
vergi idaresi ile iliﬂkisi kesilmekte, bu durum da ücretliler aç›s›ndan vergi psikolojisi ve bilincinin oluﬂturulmas›na, vergi ödevinin
ulusal nitelikte bir görev oldu¤u bilincinin yerleﬂmesine engel oluﬂturmaktad›r.
Yine tevkifat yoluyla vergilendirme yönteminin alt›ndaki temel düﬂünce, verimlili¤in ve iﬂ yükünün azalt›lmas› olmas›na ra¤men,
tevkifat yönteminin vergi sisteminde kay›t d›ﬂ›l›¤› artt›rd›¤› genel kabul gören bir gerçektir. Nitekim bu konuda, Devlet Planlama
Teﬂkilat› taraf›ndan yay›mlanan “Sekizinci Beﬂ Y›ll›k Kalk›nma Plan› Kay›td›ﬂ› Ekonomi Özel ‹htisas Komisyonu Raporu”nda,
Türkiye'de kay›td›ﬂ›l›¤a, dolay›s›yla vergi kay›p ve kaça¤›na sebep olan ve önlenmesinde denetimi etkisiz k›lan en önemli unsurlardan
birisinin, belge düzeninin sa¤l›kl› çal›ﬂamamas› oldu¤u belirtildikten sonra, belge ve kay›t düzeninin sa¤l›kl› çal›ﬂmas›n› sa¤lamak
amac›yla al›nmas› gereken önlemler aras›nda, “Türkiye'de ücretli ücretsiz bütün gelir elde eden kesimlerin beyannameli
mükellef haline getirilmesi gerekti¤i, bu kesimlerin tüm masraflar› için belge al›nmas›n›n teﬂvik edilmesinin ﬂart oldu¤u”
vurgulanmaktad›r66.
Bir di¤er sorun da, tevkif edilen vergi, iﬂveren taraf›ndan, tevkifat›n yap›ld›¤› ay› izleyen ay›n yirmi üçüncü günü mesai saati bitimine
kadar beyan edilmekte ve yirmi alt›nc› gücü mesai saati bitimine kadar ödenmektedir. Bu da, ücretlinin geliri üzerinden yap›lan
vergi tevkifat› sebebiyle, ücretlinin kendisinden tevkifat suretiyle al›nm›ﬂ verginin 'finansman yükü' ile karﬂ› karﬂ›ya kalmas›na neden
olmaktad›r. Bir baﬂka anlat›mla, kendisinden tevkifat yap›lan ücretlinin eline, kesinti miktar› kadar eksik bir ödeme (pay) geçerken,
baﬂka bir gelir konusunu elde eden kiﬂi, kesintisiz olarak alm›ﬂ bulundu¤u gelirini genel beyan döneminde bildirerek, elde etme ve
beyan etme süresi kadar bir mali olana¤› kullanma hakk›na sahip olmaktad›rlar. Bu da sonuçta, ücret geliri elde eden ﬂah›slar›n,
di¤er mükellefler karﬂ›s›nda bütün ﬂartlar ayn› olmas›na ra¤men, eﬂit olmayan bir muamele ile karﬂ› karﬂ›ya kalmas›na neden
olmaktad›r. Yukar›da da ifade edilmeye çal›ﬂ›ld›¤› gibi, üstelik vergisi kaynakta kesilmeyen (tevkif edilmeyen) mükellefler, ücretlilere
nazaran daha fazla ve/veya uzun bir zaman vergi kontrolünden saklanma imkân›na da sahip olmaktad›rlar67.
Yine kaynakta kesme yönteminde, verginin ve/veya matrah›n hesaplanmas›nda, yükümlünün kiﬂisel durumu göz önünde bulundurulmak
suretiyle yap›lan hesaplamada, gerekli avantajlar›n tam olarak ele al›nmas› da gerçekleﬂtirilememektedir. Kan›m›zca, hakça bir
hesaplama ancak, kaynakta kesme yönteminin bir ön-tarh yöntemi olarak kullan›lmas› ve dolay›s›yla da gelirlerin toplanmas›
(birleﬂtirilmesi) ilkesinin uygulanmas› ile mümkün olabilecektir68.
Bütün bu sak›nca ve aksakl›klar›n giderilmesini sa¤layacak bir sistemin oluﬂturulmas›, gelir vegisi has›lat› dikkate al›nd›¤›nda, toplam
vergi has›lat›n›n önemli bir bölümünün tevkifata dayal› oldu¤u ve üstelik bu tevkifat›n önemli bir bölümünün de ücretlilerden yap›lan
tevkifattan oluﬂtu¤u göz önüne al›nd›¤›nda ﬂart görünmektedir69. Vergilendirme tekni¤inin sadece gelir getirici amaca yani mali
amaca yönelmiﬂ olmas›, baﬂka bir anlat›mla, vergi adaleti ilkesinin göz ard› edilmesi bu sonucu do¤urmaktad›r. Nitekim vergi
politikalar›n›n temel amac›, mükellef haklar›na sayg›l›, vergi kay›p ve kaça¤›n› azaltan, mali güce göre vergilendirme ilkesine uygun
ﬂekilde vergi yükünün adil ve dengeli da¤›t›m›n› gözeten, kamu giderlerini karﬂ›larken iktisadi etkinli¤i bozmayan bir vergi sistemine
ulaﬂmakt›r70.

65 Söz

konusu aksakl›klara yönelik aç›klamalar için Veysi Sevi¤ (2), s.58-59-60'dan faydalan›lm›ﬂt›r.

66 DPT Sekizinci Beﬂ Y›ll›k Kalk›nma Plan› Özel ‹htisas Komisyonu Raporu, Ankara:2001, DPT:2603- Ö‹K:614, http://www.kayitdisiekonomi.com/files/oik614.pdf.
67

Fritz Neumark(1), s.111.

68

Ayn› yönde görüﬂ için bkz. Ahmet Bumin Do¤rusöz, s.34.

69 Ayr›nt›l› blgi için bkz. Yunus Demirli, Vergi Reformlar› ve Türkiye'de Gelir Üzerinden Al›nan Vergiler Aç›s›ndan De¤erlendirme”, Ankara: Temmuz 2011,
Maliye Bakanl›¤› Strateji Geliﬂtirme Baﬂkanl›¤› Yay›n No:2011/412,
httpwww.sgb.gov.trYaynlar2011-412%20Yrd.Do%C3%A7.Dr.%20Yunus%20Demirli.pdf., s.40.
70

Dokuzuncu Kalk›nma Plan› (2007-2013), s.64 (26125 S. ve 01.07.2006 (mükerrer) RG.)
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Tablo 1

Yukar›daki tablodan da görülece¤i üzere71, 2010 y›l› vergilendirme döneminde muhtasar beyanname arac›l›¤› ile beyan edilen gelir
vergisi kesintisi sonuçlar›na bak›ld›¤›nda, muhtasar beyannamelerde beyan edilen gelirin % 66,13'ü (54,10+12,03) ücretlilerden
yap›lan kesintilerden oluﬂmaktad›r. Bu da tevkifat yönteminin önemli bir k›sm›n›n ücretliler üzerinden elde edildi¤i, gelir vergisi
kesintisi ifade edildi¤i vakit, ücretlilerden elde edilen gelirler olarak alg›laman›n yanl›ﬂ olmayaca¤›n› net bir ﬂekilde göstermektedir.
Dar mükellef gerçek kiﬂilerin, tevkif suretiyle vergilendirilmiﬂ ücret gelirleri için beyanname vermeyeceklerdir. Bu uygulamada, ücret tutar›n›n
ve iﬂveren say›s›n›n bir önemi bulunmamaktad›r. Yani dar mükellef ücretlilerin gelirleri de kural olarak, tevkifat yöntemi ile vergilendirilmektedir.
Bunun için hizmetin Türkiye'de ifa edilmesi veya Türkiye'de de¤erlendirilmesi koﬂulu aranmaktad›r (GVK md.7/3,a-b)72.
b. Y›ll›k Beyanname ile Beyan Yöntemi
GVK'nun 85.maddesine göre beyan› gereken gelirlerin y›ll›k beyannamede toplanmas› zorunludur. Nitekim gelir vergisinin subjektif bir
vergi olmas›, vergilendirme s›ras›nda yükümlünün kiﬂisel durumunu bir bütün olarak ele alan tekniklerin ugyulanmas›n› gerektirmektdir.
Bu nedenle gerçek ödeme gücünü kavramaya yönelik üniter gelir vergisi sisteminde toplama yap›lmas› sistemin zorunlu sonucudur
(toplama ilkesi)73 . Kural böyleyken, GVK'nun 86. maddesinde “toplama yap›lmayan haller” baﬂl›¤› alt›nda, toplama ilkesinin istisnalar›n›
belirlemiﬂtir. Dolay›s›yla istisna kapsam›nda olan ve yukar›da belirtti¤imiz bu gelirler için y›ll›k beyanname verilmemekte, di¤er gelirler
için beyanname verilmesi halinde dahi bu gelirler beyannameye dahil edilmemektedir. Ancak sözü geçen madde hükmünün mefhumu
muhalifinden, baz› ﬂartlar› haiz ücret gelirleri için y›ll›k beyanname verilmesi gerekti¤i ortaya ç›kmaktad›r. Bu düzenleme ba¤lam›nda,
birden fazla iﬂverenden ücret al›nmas› halinde, birden sonraki iﬂverenden al›nan ücretlerinin toplam›, 103. maddede yaz›l› tarifenin ikinci
gelir diliminde yer alan tutar› (25.000 TL'yi) aﬂmayan ücretlilerin, tamam› tevkif suretiyle vergilendirilmiﬂ ücretleri için y›ll›k gelir vergisi
beyannamesi verilmesi gerekmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, y›ll›k beyannamede hesaplanan vergiden, tevkifat usulüyle
ödenmiﬂ vergilerin mahsup edilece¤idir. Buradaki önemli nokta ise, y›l içinde ödenen ücret üzerinden kesilen gelir vergisinin asgari
geçim indirimi düﬂülmeden önceki tutar›n›n mahsup edilece¤idir74.
Gerçek safi ücret geliri, yani matrah belirlendikten sonra, matrah›n yukar›daki bölümlerde belirtilen GVK md. 103'de yer alan tutarlara
tekabül eden oranlar ile çarp›lmas› suretiyle gelir vergisi hesaplanm›ﬂ olmaktad›r. Tarifede yer alan tutar ve oranlara bak›ld›¤›nda,
birinci ve ikinci gelir dilimindeki tutar ve oranlar›n, hem ücret gelirleri hem de di¤er gelir unsurlar› aç›s›ndan ayn› oldu¤u görülmektedir.
Üçüncü ve dördüncü gelir dilimlerindeki tutarlar bak›m›ndan, ücret gelirleri lehine bir düzenleme getirilmiﬂ, ücret gelirlerinin di¤er
gelir unsurlar›na nazaran daha yüksek tutarlar› için, ayn› oran uygulamas› benimsenmiﬂtir. Bu tür bir benimseme elbette, ücret
gelirlerinin di¤er gelir unsurlar›na göre salt eme¤e dayal› olarak elde edilen gelir niteli¤inde olmas›, di¤er üretim faktörlerine göre
getirisinin daha düﬂük olmas›75 ve vergi bask›s›n›n yüksekli¤i nedeniyle, özellikle ücret geliri elde edenlerin ekonomik durumlar›
ile vergi oranlar› aras›nda do¤rudan bir ba¤lant› kurulmas› ve ücretlilerden vergi al›n›rken mali gücün göz ard› edilmemesi gerekti¤inin
do¤al olarak sonucudur. Ancak ayn› düﬂünce tarz›n›n özellikle ilk iki gelir dilimine giren tutarlar için de uygulanmas› gerekti¤i
kanaatindeyiz. Üstelik ilk iki dilime giren tutarlar düﬂük gelir gruplar›na yönelik oldu¤undan, özellikle bu gelir gruplar›n›n lehine
düzenlemelere yer verilmesi daha da önemli bir hâl almaktad›r. Bu ba¤lamda diyebiliriz ki, mali güce göre vergilendirmenin en
önemli göstergelerinden birisi olan ve emekten sa¤lanan gelirin, sermaye gelirlerine k›yasla korunmaya ihtiyaç göstermesi
düﬂüncesinden hareketle76, emek gelirlerinden servet ve sermaye gelirlerine k›yasla daha düﬂük oranda vergi al›nmas› anlam›na
gelen “ay›rma kuram›”, GVK'da tam olarak uygulanamamaktad›r. Dolay›s›yla mali güce göre vergilendirme ilkesi ücret gelirleri
aç›s›ndan tam olarak, bu anlamda da sa¤lanamad›¤›ndan vergi adaletinin gerçekleﬂmesinden uzaklaﬂ›lm›ﬂ olmaktad›r77. Nitekim
Anayasa'n›n 73. maddesindeki 'mali güç' ilkesi ile 55. maddesindeki 'adaletli bir ücret elde etme' ilkesi bir arada de¤erlendirildi¤inde,
ücret gelirlerinin ücret d›ﬂ›nda elde edilen gelirler ile ayn› oranda vergiye tabi tutulmas› “adalet ilkesini” zedelemektedir78.
71 Gelir ‹daresi Baﬂkanl›¤›, Faaliyet Raporu 2010, Strateji Geliﬂtirme Daire Baﬂkanl›¤›, Ankara, 2010, s.103,
http://www.gib.gov.tr/fileadmin/faaliyetraporlari/2010/Faaliyet_raporu_2010.pdf, 15.02.2012.
72

Maliye Bakanl›¤› Gelirler Genel Müdürlü¤ü Gelir Vergisi Sirküleri/16, GVK-16/2004-8/Gelirin toplanmas› ve beyan›-1 say› ve 11.02.2004 T.
sirküler,http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1028.

73

Muallâ Öncel, Ahmet Kumrulu ve Nami Ça¤an, s.319.

74

Gelir ‹daresi Baﬂkanl›¤›, Ücret Kazançlar› Vergi Rehberi (Mart 2011), s.9.

75 Bunun sebebi, emek faktörünün hastalanabilmesi, sakatlanabilmesi, iﬂten ç›kar›labilmesi veya kriz gibi bir ortamda ekonomik nedenlerden ötürü iﬂsiz

kalabilmesidir. Tüm bu durumlar eme¤in vergilendirilmesinde gelir vergisine, di¤er gelirler unsurlar›na göre bir ayr›cal›k verilmesini gerektirmektedir (Murat
Ayd›n ve Timur Türgay, “Yoksullukla Mücadelede Vergi Politikas› ve Türkiye”, Süleyman Demirel Üniversitesi ‹‹BF Dergisi, Y.2011, C.16, S.1,s.249-274, s.261).
76

F. Neumark(2), s.154.

77

Ümit Süleyman Üstün, “Anayasa Mahkemesinin Ücret Gelirlerine ‹liﬂkin Gelir Vergisi Tarifesi ‹ptal Karar› ve De¤erlendirilmesi”, Gazi Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Dergisi, C.XIV, Y.2010, Sa.2, s.599 ve s. 603.

78 Anayasa Mahkemesi'nin E.2006/95, K.2009/144 ve T. 15.12.2009 Karar›; Bunin Do¤rusöz, “Ücretlerin Vergilendirilmesinin Esaslar›”, 11.01.2010,
http://bumindogrusoz.com/m.aspx?id=487.
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2.3.2.4.2. Di¤er Ücretler
GVK bir k›s›m ücretlerde de matrah›n saptanmas› konusunda gerçek usulden ayr›larak, gelirin gerçek, elde edilmiﬂ safi tutar› üzerinden
vergilendirilmesi ilkelerinden sapmaktad›r. Ücrete iliﬂkin bu özellikli durum GVK'nun 64. md. de düzenlenmiﬂtir. Madde hükmünde
say›lan ücretlilerin79 gelirleri, takvim y›l› baﬂ›nda geçerli olan ve sanayi kesiminde çal›ﬂan 16 yaﬂ›ndan büyük iﬂçiler için uygulanan
asgari ücretin y›ll›k brüt tutar›n›n % 25'i olarak kabul edilecektir. Görüldü¤ü üzere, ücretlerin tespitinde götürü bir yöntem uygulama
alan› bulmaktad›r. GVK ayr›ca 'di¤er ücretler' için y›ll›k beyanname verilmeyece¤ini di¤er gelirler nedeniyle beyanname verilmesi
halinde de bunlar›n beyannameye de dahil edilmeyece¤ini hüküm alt›na alm›ﬂt›r. Ayr›ca di¤er ücretler kapsam›ndaki ücretlerin vergi
ödeyebilmeleri için Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) 247. maddesine göre “vergi karnesi” almalar› gerekmektedir80.
3. SEÇ‹LM‹ﬁ ÜLKELERDE ÜCRETL‹LER‹N VERG‹LEND‹R‹LME ESASLARI
3.1. Amerika Birleﬂik Devletleri
Federal devlet yap›s›nda örgütlenen Amerika Birleﬂik Devletleri'nde eyaletler aras› farkl›l›klar olmakla birlikte, ayr›ca federal devlet
taraf›ndan tahsil edilen bir gelir vergisi bulunmaktad›r. Herkesin beyanname verdi¤i sistemde öncelikle, mükellefin gelirini oluﬂturan
unsurlar›n toplanmas› ile brüt gelir elde edilmekte (all income), bu gelirden verginin konusuna girmeyen gelirler (istisna ve muafiyetler)
ç›kar›lmakta (gross income), daha sonra bulunan rakamdan da belirli kalemler (certain items) belirli s›n›rlamalar dahilinde indirim
konusu yap›lmakta ve ayarlanm›ﬂ hesaplanan gelir (adjusted gross income) tutar›na ulaﬂ›lmaktad›r. Bu tutardan da kanunen belirlenmiﬂ
belirli kalemler indirim konusu yap›labilmektedir. Sonuçta matraha ulaﬂ›larak (taxable income), vergi oranlar›n›n uygulanmas›yla
ödenecek vergiye ulaﬂ›lm›ﬂ olunmaktad›r81.
Ücretlilerin de beyanname verdi¤i sistemde; ücretliler, iﬂverenleri taraf›ndan kendilerinden yap›lan tevkifatlar› (kesintileri) hesaplad›klar›
vergiden mahsup edebilmektedirler. Di¤er yandan gayri safi gelirden matraha ulaﬂ›rken beyanname üzerinde kazançlar›ndan
düﬂebilecekleri harcamalar ise ﬂunlardan oluﬂmaktad›r82: “Ticarî ve iﬂle ilgili giderler (trade and business deductions), çal›ﬂanlara
yönelik baz› ticari ve iﬂ giderleri (örne¤in; mesleki e¤itim ve yetiﬂtirme giderleri, sanatla faaliyet gösterenlerin giderleri, ordu
personelinin baz› giderleri, ilkö¤retim ö¤retmenlerinin baz› giderleri gibi), emlak al›m-sat›m ya da takas zararlar› (losses from sale
or exchange of property), kiralama iﬂlemleri ve gayrimaddi haklara yönelik giderler, kirac›lar›n yapm›ﬂ oldu¤u giderler, kendi iﬂinin
sahibi olanlar›n emeklilik, sigorta ödemeleri, emeklilik tasarruflar›na yönelik ödemeler, fonlardan zaman›ndan önce çekilen bedeller,
a¤açland›rma giderleri, taﬂ›nma harcamalar›, e¤itim borçlanmalar›na (kredi) yönelik faiz ödemeleri, yüksek ö¤renim harcamalar›,
sa¤l›k harcamalar›”d›r.
Bu indirimler yan›nda 'hesaplanan gelir'e ulaﬂt›ktan sonra konular›na göre ayr›ﬂt›r›lm›ﬂ harcamalar› (itemized deductions) da ayr›ca
indirmek mümkün olabilmektedir. Söz konusu harcamalar ise ﬂunlardan ibarettir: “tibbî ve diﬂ tedavi harcamalar›, vergiler, faiz ödemeleri,
ba¤›ﬂlar, ola¤an zararlar ve h›rs›zl›k kay›plar›, çeﬂitli indirimler (mesleki oda aidatlar›, beyanname haz›rlatma ücretleri gibi)”. Ücretliler
ayr›ca sosyal güvenlik düzenlemeleri gere¤i sigorta ödemesine katk›da bulunmaktad›rlar. Ücretlilerden hem iﬂçi pay› hem de iﬂveren
pay› olarak ayr› ayr› % 6,2 sosyal güvenlik primi hesaplanmaktad›r. Ayr›ca bu oranlara ilave olarak hastane sigorta bak›m vergisi (hospital
insurance (medicare) tax) ad› alt›nda %1,45 oran›nda kesinti dikkate al›nmaktad›r .
Mükelleflere tan›nan ödeme gücüne ulaﬂ›lmada dikkate al›nan indirimlerden birisi, standart indirim olarak her mükellefin yararland›¤›
'en az geçim indirimi'; di¤eri ise, 'kiﬂisel muafiyet miktar›' ad› verilen indirimdir. En az geçim indirimi (standart deduction) sadece
beyanname veren mükelleflerin yararland›¤› bedeldir. En az geçim indirimi rakamlar› aﬂa¤›da tablo halinde gösterilmiﬂtir84:
79

Maddede belirtilen söz konusu ücretliler : (1) Kazançlar› basit usulde tespit edilen ticaret erbab› yan›nda çal›ﬂanlar; (2) Özel hizmetlerde çal›ﬂan ﬂoförler;
(3) Özel inﬂaat sahiplerinin ücretle çal›ﬂt›rd›¤› inﬂaat iﬂçileri; (4) Gayri menkul sermaye irad› sahibi yan›nda çal›ﬂanlar; (5) Gerçek ücretlerinin tespitine imkan
olmamas› sebebiyle, Dan›ﬂtay›n müsbet mütülaas›yla, Maliye Bakanl›¤›nca bu kapsama al›nanlar.

80

GVK'nun 108. md. göre, gelir vergisinde vergilendirme dönemi geçmiﬂ takvim y›l› olarak belirlenmiﬂ olsa da, GVK'n›n 118. md.de di¤er ücretler için ayr›
bir düzenleme ile, vergilendirme dönemi, hizmetin ifa olundu¤u takvim y›l› olarak tespit edilmiﬂtir.

81

Kiﬂilerin medeni durumu, sahip olduklar› çocuk say›s›, bakmakla yükümlü olduklar› kiﬂilerin say›s› ve bunlara yönelik harcamalara göre matrah›n (taxable
income) belirlendi¤i sistemde, ayr›ca dikkate al›nmas› gereken iki uygulama daha bulunmaktad›r: 'Kullan›labilir gelir'in vergilendirildi¤i sistemde, herkesin
yararlanabildi¤i 'asgari geçim indirimi' olarak uygulanan standart bir indirim (standart deduction), hesaplamalarda kullan›lmaktad›r. ‹kinci uygulama ise,
yine herkese yönelik kiﬂisel muafiyet miktarlar›d›r (personal exemption). Her iki uygulama da 'ayarlanm›ﬂ matrah (adjusted gross income)' rakam›na
ulaﬂ›ld›ktan sonra, indirim konusu yap›lmaktad›r. Gelir Vergisi Kanunu (Internal Revenue Code) uyar›nca, gelir tan›mlanm›ﬂ ancak katalog ﬂeklinde çeﬂitli
gelir unsurlar› s›ralanm›ﬂt›r. Gelirin tan›mlanmas›nda safi (net) art›ﬂ teorisinin farkl› bir hali olarak kabul edilen “haig-simons” gelir tan›m› dikkate al›nm›ﬂt›r.
Di¤er yandan gelirin tan›mlanmas›nda meydana gelen matrah boﬂluklar›n› doldurmak için alternatif 'asgari vergi uygulamas›'n›n (alternative minimum tax)
getirilmiﬂ oldu¤u görülmektedir. Geliri oluﬂturan unsurlar ﬂunlard›r: (26 USC § 61 (a)) “Hizmet gelirleri (ücret, maaﬂ, yan ödemeler vb.), “ticari kazançlar
(gross income derived from business), gayrimenkul gelirleri (gains derived from dealing in property), faiz gelirleri, kiralar, gayrimaddi haklar, kâr paylar›,
nafaka vb. gelirler, özel sigortalardan al›nan ödemeler, emekli maaﬂlar›”d›r.( Joseph Bankman, Thomas D. Griffith, Katherine Pratt, Federal Income Tax,
Examples&Explanations, 4.Ed., Apsen Publishers, 2005, s.221.)

82 John

K. McNulty, Federal Income Taxation of Individuals, 6.ed., West Group, St.Paul, Minnesota, 1999, s.30 vd.
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John K. McNulty, s.50.

84

http://taxes.about.com/od/deductionscredits/qt/standard.htm, (Eriﬂim: 08.01.2012).
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Kiﬂisel muafiyetler ise, aile bireylerini oluﬂturan her bir kiﬂi için yararlan›lan miktard›r. Di¤er bir deyiﬂle, ailedeki kiﬂi say›s› ile kiﬂisel
muafiyet miktar›n›n çarp›m› ile bulunacak miktar toplam yararlan›lacak indirim miktar›n› göstermektedir. 2010 y›l› için kiﬂisel muafiyet
miktar› 3.700 $'d›r85. Dolay›s›yla 4 kiﬂilik bir aile (3.700x4)= 14.800 $ bir indirimden yararlanabilmektedir86.
ABD vergi sisteminde gelir vergisi evli olmayanlar, evliler, ortak beyanname verenler vb. ﬂeklinde ayr›ma tabi tutularak farkl› vergi
tarifeleri üzerinden hesaplanmaktad›r87.
3.2. ‹ngiltere
‹ngiltere gelir vergisi üç dilimli artan oranl› tarife esas al›narak hesaplanmaktad›r88. Ayr›ca 'asgari geçim indirimi' uygulamas› mevcut
olup, söz konusu indirim mükellefin yaﬂ›, medeni durumu ve fiziksel yetersizliklerine (engelli vb.) göre belirlenmektedir89. Söz konusu
bilgilere aﬂa¤›da yer verilmiﬂtir:
Matrah (taxable income) de¤iﬂik vergi oranlar›na tabidir. Aﬂa¤›da gelir vergisi oranlar›na yer verilmiﬂtir90:

85 IR-2010-127, “In 2011, Many TaxBenefits Increase Slightly Due to Inflation Adjustments”, http://www.irs.gov.tr/newsroom/atrticle/0,,id=2334615,00.html,
(Eriﬂim: 08.01.2012).
86

Marvin A. Chirelstein, Federal Income Taxation, 11.Ed., Foundation Pres, 2009, s.4.

87 2011 y›l›nda geçerli olan evli ve ortak beyanname veren kiﬂiler ile evli olmayan (bekar) kiﬂiler için geçerli olan gelir vergisi oranlar› aﬂa¤›da tablo halinde verilmiﬂtir:

88 ‹ngiltere Vergi Sisteminde gelir unsurlar› ﬂunlardan ibarettir: “‹stihdam gelirleri (ücret vb.) (employment profits), serbest meslek gelirleri (self-employment),

iﬂsizlik gelirleri (unemployment benefit), emekli maaﬂlar› (pension payments during retirement), ticari kazançlar (profits from business), gayrimenkul gelirleri
(Income from property), faiz gelirleri, kâr paylar›”d›r. ‹ngiltere'de herkes standart bir indirime sahiptir (Personal allowance) (Lucy Chennells, Andrew Dilnot,
Nikki Roback, A Survey Of The UK Tax System, The Inst›tute For Fiscal Studies, Briefing Note No:9, Version: August 2000, s.2.). En az geçim indirimi
mahiyetinde olan bu indirim, mükellefin yaﬂ›na göre belirlenmektedir (Ayr›nt›l› bilgi için bkz. http://www.hmrc.gov.uk/incometax/personal-allow.htm,
(Eriﬂim: 08.01.2012), konu ile ilgili örnekler için bkz. http://www.hmrc.gov.uk/incometax/adjusted-net-income.pdf, (Eriﬂim: 08.01.2012). Standart indirim
miktarlar› aﬂa¤›da tablo halinde gösterilmektedir:
89 Tamer
90

Budak, Türk Vergi Hukukunda Anayasal Ölçüt: Mali Güç, XII Levha Yay›nc›l›k, Kas›m 2010, ‹stanbul, s.173.

Luck Chennells, Andrew Dilnot, Nikki Roback, s.3.
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Tablodan görülece¤i üzere, artan oranl› tarifeye sahip olan sistemde en alt gelir dilimine % 10 gibi düﬂük oran›n uyguland›¤›, asgari
geçim indirimi miktar›n›n da dikkate al›nmas› durumunda en alt ve orta gelir grubundaki mükelleflerin vergi yükünün hafifletildi¤i
görülmektedir91. Bunun yan›nda ‹ngiltere Vergi Sisteminde tevkifat yöntemiyle vergilendirme de s›kl›kla uygulanmaktad›r. Ücretliler de
bu ﬂekilde vergilendirilmektedir. ‹ﬂverenler ödemeler s›ras›nda gelir vergisi kesintisi yapmaktad›rlar. Mükellefler beyanname vermekte
ve kendilerinden y›l içinde yap›lan vergi kesintilerini hesaplad›klar› vergilerinden mahsup etmektedirler92. Di¤er yandan çal›ﬂanlar, iﬂ
ile ilgili harcamalar›n› vergiden indirebilmektedirler. ‹ﬂle ilgili seyahat harcamalar› çal›ﬂan taraf›ndan ödenmek ﬂart›yla vergi indirimine
konu edilebilir. Yine iﬂle ilgili olmak üzere di¤er harcamalar da bu kapsamdad›r93. Vergilerle beraber kesinti yap›lan di¤er bir kalem ise
sigorta kesintileridir. Ulusal sosyal güvenlik sistemi uyar›nca iﬂverenler taraf›ndan ücretlerden kesilmektedir. Genel oran olarak iﬂçi
pay› %6,5 ila % 10, iﬂveren pay› ise % 12.2 ila % 13,5 olarak uygulanmaktad›r94.
3.3. Fransa
Fransa'da Gelir vergisi düzenlemelerinde geliri oluﬂturan unsurlar tek tek s›ralanm›ﬂ olup, 7 adet gelir unsuru bulunmaktad›r95: “Ticari
kazançlar (business profits), mesleki kazançlar (professional profits), zirai kazançlar (agricultural profits), gayrimenkul kazançlar›
(Income from real property), ücretler (Wages, salary, pensions, annuties), menkul sermaye kazançlar› (Income from capital assets),
sermaye kazançlar› (capital gains)”d›r96. Tam ve dar mükellefiyet uygulamas›n›n bulundu¤u Frans›z vergi sisteminde, Fransa'da
mukim say›lan tam mükellefler dünya çap›ndaki tüm kazançlar› üzerinden vergilendirilirken, Fransa'da ikamet etmeyen dar mükellefler
yaln›zca Fransa'da elde ettikleri gelirleri üzerinden vergilendirilmektedir97.
Ücret, maaﬂ, emekli maaﬂ› gibi gelirler vergilendirilirken, gelir vergisi kesintileri, sosyal güvenlik ödemeleri dikkate al›nmakta, y›ll›k
gelir vergisi beyannamesi hesaplamalar›na dahil edilmektedir. Gayri safi gelir hesaplan›rken ayni ve nakdi ödemelerin tamam›
dikkate al›nmaktad›r. Gelir vergisi tarifesi aﬂa¤›da tablo halinde gösterilmiﬂtir98. Tablodan da anlaﬂ›laca¤› üzere, 5.963 Euro'ya kadar
vergi al›nmamakta, dolay›s›yla bu miktar 'en az geçim indirimi' mahiyetini kazanmaktad›r.

Gayri safi gelir bulunduktan sonra giderler dikkate al›nmakta, ödenecek vergiye ulaﬂ›l›rken mahsuplar indirim konusu yap›lmaktad›r.
Ba¤›ﬂlar, kamu kurumlar›na yap›lan hibeler, çocuklar için yap›lan okul harcamalar› gibi belirli harcamalar›n belirli oranlardaki miktarlar›
kazançlardan indirilebilmektedir99. Ücretler üzerinden yap›lan di¤er kesintiler ise, sosyal güvenlik sistemi nedeniyle yap›lan kesintilerdir.
Söz konusu kesintilere aﬂa¤›da tablo halinde yer verilmiﬂtir100:

91

Tamer Budak, s.174.

92

Lucy Chennells, Andrew Dilnot, Nikki Roback, s.6.

93

http://www.hmrc.gov.uk/incometax/intro-tax-allow.htm, (Eriﬂim: 08.01.2012).

94

Lucy Chennells, Andrew Dilnot, Nikki Roback, s.7.

95

The French Tax System, Public Finances General Directorate, Tax Policy Directorate, (Situation as at 31 August 2009), s.17.

96

Fransa vergi sistemi oldukça komplike bir yap›ya sahiptir. Çok say›da iﬂlem ve hukuksal eylemler belirli vergilerin konusunu oluﬂturmaktad›r. Vergilerin
hesaplanmas›nda pek çok kurum görev almakta, gelirlerin da¤›l›m›, muafiyet ve istisna uygulamalar›, çeﬂitli uygulamalar etkin bir rol oynamaktad›r. Asl›nda
bu durum Fransa'da vergi tahsilat›nda verimlili¤in düﬂük oldu¤u ve maliyetlerin yüksek oldu¤unun göstergesi say›lmaktad›r. Fransa'da gelir vergisi, artan
oranl› bir yap› sergilemektedir. Ancak verginin taban›n geniﬂ olmad›¤› eleﬂtiri konusu olmaktad›r. Gelir vergisi (personal income tax) gerçek kiﬂilerin gelirleri
üzerinden al›nmaktad›r ve çocuklu ailelere yönelik vergi indirimleri mevcuttur. Fransa'da ikamet eden ve vatandaﬂ olan herkes gelir vergisi beyannamesi
düzenlemek ve vermek zorundad›r. (http://www.french-property.com/guides/frances/finance-taxation/taxation/income-tax-return/, (Eriﬂim: 08.01.2012)).

97

The French Tax System, s.18.

98 http://www.french-property.com/guides/frances/finance-taxation/taxation/soscial-security/employers-employees/,
99

The French Tax System, s.32.

100

http://www.french-property.com/guides/frances/finance-taxation/taxation/.
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Ücretliler üzerinden yap›lan vergilendirmede tevkifat “stopaj” yöntemi kullan›lmaktad›r. Bordro vergileri (payroll taxes) olarak isimlendirilen
bu vergiler, ücret vergisi (wage tax), ç›rakl›k vergisi (appenticeship tax) ve çal›ﬂan katk› paylar› olmak üzere kategorize edilmiﬂtir. Ücret
vergisi artan oranl› bir yap› içinde ücretlerden yap›lan kesinti ﬂeklinde uygulanmaktad›r. 2009 y›l› rakamlar›na göre ücret vergisi kesinti
(stopaj) oranlar› ﬂöyledir101: (a) 7.461 €’ya kadar y›ll›k ücret gelirleri için % 4.25; (b) 7.461 € ile 14.901 € aras› y›ll›k ücret gelirleri için
% 8.5; (c)14.901 €’yu aﬂan y›ll›k ücret gelirleri için % 13,6'd›r.
Ücret vergisi kiﬂisel gelir vergisi hesaplamas› s›ras›nda hesaplanan vergiden mahsup edilmektedir102.
3.4. ‹talya103
‹talya'da gelir vergisi, Gelir Vergisi Kanunu (Testo Unico Delle Imposte sui Redditi - TUIR) çerçevesinde yap›lan kurallara göre tahsil
edilmektedir. Gelir vergisi oranlar› artan oranl› uygulanmakta olup, % 23 ila % 43 aras›ndad›r. Herkes gelir vergisi beyannamesi
vermek durumundad›r. Beyannameler ilgili y›l› izleyen y›l›n Eylül ay› sonuna kadar verilmektedir. Geliri oluﬂturan unsurlara bak›ld›¤›nda
ﬂu kategorilerle karﬂ›laﬂ›lmaktad›r: “Gayrimenkul gelirleri, yat›r›m gelirleri (kar paylar›, faiz vb.), emek gelirleri (compensation of
employees) (ücretler vb.), serbest meslek kazançlar›, kurum kazançlar›, di¤er gelirler”.

‹talya'da mukim kiﬂiler tam mükellef olarak dünya çap›ndaki tüm gelirleri üzerinden vergilendirilirken, dar mükellefiyet kapsam›ndaki
kiﬂiler sadece ‹talya'da elde ettikleri kazançlar› üzerinden vergilendirilmektedirler.
Vergi hesaplan›rken öncelikle 'gayr› safi has›lat' tespit edilir. Kanunen kabul edilen giderler düﬂülür ve matraha ulaﬂ›l›r (net taxable
income). Daha sonra hesaplanan vergiden mahsuplar sonras› ödenecek vergiye ulaﬂ›l›r. S›n›rl› uygulamalar d›ﬂ›nda herkes ayr› ayr›
beyanname doldurur. Eﬂler belirli durumlarda ortak beyanname doldurabilirler.
Kazançtan indirilecek kalemler ise ﬂunlard›r: “Sosyal güvenlik ödemeleri (tamam›yla indirilebilir), engelli vatandaﬂlar›n t›bbi harcamalar›
(tamam›yla indirilebilir), nafaka ödemeleri (tamam›yla indirilebilir), ikâmet edilen konuta iliﬂkin giderler (tamam›yla indirilebilir)”.
Hesaplanan vergiden yap›labilecek mahsuplar ﬂunlard›r: “‹stihdam vergisi indirimi, aile indirimi, harcamalar için di¤er vergi indirimi.
(Aﬂa¤›daki harcamalar gayri safi gelirin % 19'unu aﬂamaz), mortgage faizleri (maksimum 4.000 €), sa¤l›k harcamalar› (129,11 €
dan fazla harcamalar için), e¤itim harcamalar› (kamu okullar›na yap›lan harcamalar› geçemez.), hayat ve kaza sigortalar› (maksimum
1.291,44 €), 5-18 yaﬂ aras› çocuklar için spor aktiviteleri abonelik ve kay›t ücretleri (maksimum 210 €), toplu taﬂ›ma için ödenen
abonelik bedelleri (maksimum 250 €), bak›m harcamalar› (çocuk bak›c›s›: maksimum 632 € her bir çocuk için), e¤itim, sa¤l›k
harcamalar›”d›r. Mortgage faizlerinin giderleﬂtirilmesinde di¤er bir yol ise gelirden indirim yoludur. Vergiden mahsup (%19 s›n›r›
alt›nda) d›ﬂ›nda mükellef isterse gelirden de düﬂebilir.

101

The French Tax System, s.41.

102

The French Tax System, s.42.

103 http://www1.agenziaentrate.gov.it/inglese/italian_taxation/income_tax.htm,
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Aile ‹ndirimi
Aile indirimi, eﬂ, çocuklar ve bakmakla yükümlü olunan kiﬂiler için sa¤lanan indirimlerdir. 2.840,51 €'dan fazla olamaz. Aile indirimi
ayl›k olarak hesaplan›r ve kiﬂiye kulland›r›l›r104.

Çocuklar için yararlan›labilecek miktarlar (evlatl›klar dahil) ise, “Her bir çocuk için 800 €; 3 yaﬂ›ndan küçük her bir çocuk için
900 €” olarak belirlenmiﬂtir.
‹talya'da çal›ﬂan herkes bir sosyal güvenlik numaras› almak durumundad›r. ‹ﬂçinin ücreti üzerindeki sosyal güvenlik ödemesinin toplam
oran› yaklaﬂ›k % 40 civarlar›ndad›r. Bunun % 30'u iﬂveren % 10'u ise iﬂçi taraf›ndan karﬂ›lanmaktad›r. Ayr›ca iﬂverenler ücret ödemesi
yaparken 'gelir vergisi kesintisi' yaparlar. Her bir iﬂveren tevkifat yapmakla yükümlü tutulmuﬂlard›r (withholding agent).
3.5. Kanada
Kanada'da uygulanan federal gelir vergisi oranlar› aﬂa¤›da tablo halinde gösterilmiﬂtir105:

- Temel kiﬂisel muafiyet miktar› (en az geçim indirimi) 10,527 $'d›r106.
Mükellefler bakmakla yükümlü olduklar› alt› yaﬂ›ndaki çocuklar› için 100 $ “çocuk bak›m yard›m›” (Universal Child Care Benefit)
alabilirler. Ayr›ca zihinsel veya fiziksel engelli çocuklar›n bak›mlar› için yap›lan harcamalar da kazançtan indirim konusu yap›labilmektedir.
Ücretlerde y›ll›k beyanname esas›n›n geçerli oldu¤u ülkede, iﬂverenler ücret ödemelerini yaparken gelir vergisi tevkifat› ve sosyal
güvenlik prim kesintisi uygulamaktad›rlar. Sosyal güvenlik kesintisinde Kanada'daki bölgelere göre farkl› oranlar uygulanmaktad›r.
Örne¤in, Ontario Bölgesinde kazanc›n % 1,73'ü sosyal güvenlik prim kesintisi olarak dikkate al›n›rken, bu oran Quebec'de % 1,36
olarak uygulanmaktad›r. Ayr›ca sosyal güvenlik prim kesintilerinde tavan ücret uygulamas› mevcut olup, kiﬂilerden kesintiye u¤rat›lacak
maksimum s›n›r belirlenmiﬂtir. Buna göre, 43.200 $ (2010 y›l› için) uygulanacak maksimum tavan ücret miktard›r. Örne¤in, ücretli
olarak çal›ﬂan biri Ontorio'da 30.000 $ üzerinden sosyal güvenlik primi hesaplanabilir gelir elde etmiﬂ, ayn› kiﬂi ayn› iﬂverenden
Quebec'de ek gelir de elde etmiﬂtir. Mükellef toplamda 70.000$ elde etmesine karﬂ›n maksimum ücret devreye girerek, primler
43.200 $ üzerinden hesaplanacakt›r107.
Kanada'da ikamet eden herkes y›ll›k 'asgari geçim indirimi'nden yararlanabilir. Y›ll›k miktar 10.527 $'d›r (2010 y›l› için). Bunun yan›
s›ra, yararlan›labilecek di¤er indirimler ﬂunlardan oluﬂmaktad›r: “1994 ve sonras› do¤umlu çocuklar için y›ll›k yararlanabilecek çocuk
indirimi: 2.131 $; 65 ve daha yukar› yaﬂtaki kiﬂiler için yaﬂl›l›k indirimi: 6.537 $; Emeklilik fonlar›ndan düzenli emeklilik geliri elde
edenler: 2.000 $; Ö¤renci olanlar (kolej-üniversite) : 100 $; Özürlü ‹ndirimi: 7.341 $”.
Eﬂ için yararlan›labilecek miktarlar ﬂu ﬂekilde tespit edilmiﬂtir: 15.000 €'ya kadar 800 €; 15.001-29.000 €'ya kadar 690 €; 29.001-29.200 €'ya kadar
700 v; 29.201-34.700 €'ya kadar 710 v; 34.701-35.000 €' ya kadar 720 €; 35.001-35.100 €'ya kadar 710 €; 35.100-35.200 €'ya kadar 700 €; 35.20140.000 €'ya kadar 690 €; 40.001-80.000 v'ya kadar 690 €.
104

105

http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/fq/txrts-eng.html?=slnk (E. 27.01.2012).

106

General Income Tax and Benefit Guide, Canada Revenue Agency, 2011, s.33, http://www.cra-arc.gc.ca/E/pub/tg/5000-g/5000g-11e.pdf (E. 27.01.2012).

107 Dolay›s›yla : Toplam sigorta hesaplanacak kazanç (total insurable earnings) : 43.200 $; Ontorio: 519 $ (30.000 x 1,73 %); Quebec: 179,52 $ (13.200x
1.36 %) Toplam prim: 698,52 $'d›r.
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3.6. Avustralya
Avustralya'da ücret, maaﬂ, iﬂveren taraf›ndan sa¤lanan di¤er yan ödemeler, ücret niteli¤inde emekli maaﬂlar›, devlet ödemeleri
beyannameye dahil edilmek zorundad›r108. Belli bir hizmet akdi ile sözleﬂme yap›lm›ﬂ olarak bir iﬂverene ba¤l› olarak edinilen
gelirlere, di¤er bir ifadeyle, ücret niteli¤indeki ödemelere “istihdam vergisi” uygulanmaktad›r. Bunun yan›nda, iﬂveren taraf›ndan
sa¤lanan 'menfaatler' de gelir olarak kabul edilmektedir.

Örne¤in, tahsis edilen bir araç veya prim niteli¤indeki yan ödemeler bunlardand›r. Ayr›ca iﬂten ayr›l›rken iﬂveren taraf›ndan ödenen
ödemeler (tazminat vb. gibi) beyannameye dahil edilecektir. Bu bildirimlerin tamam› beyannamede detayl› bir ﬂekilde gösterilmektedir109
. 2010-2011 ve 2011-2012 döneminde dikkate al›nacak gelir vergisi tarifesi yukar›da tablo halinde gösterilmektedir110. Tablodan
anlaﬂ›laca¤› üzere ilk 6.000 Avustralya Dolar›na kadar s›f›r vergi oran› uygulanmakta, di¤er bir anlat›mla, bu miktar 'en az geçim
indirimi' miktar› olarak dikkate al›nmaktad›r.
3.7. Japonya
Beyan üzerine tarhiyat esas›n› benimsemiﬂ olan Japon Vergi Sistemi'nde, vergi mükellef taraf›ndan hesaplanmaktad›r. Gelir
unsurlar› 10 (on) baﬂl›k alt›nda say›lm›ﬂt›r. Gelir vergisi “ﬂematik sistem” (schedule system) ad› verilen, her biri farkl› hesaplamalara
tabi on farkl› unsur üzerinden hesaplanmaktad›r. Bunlar› ﬂöyle saymak mümkündür111: “Faiz Gelirleri, kâr paylar›, gayrimenkul gelirleri,
ticari kazanç, ücretler, emeklilik gelirleri, ormanc›l›k gelirleri, transfer gelirleri, geçici gelirler, çeﬂitli gelirler”. Bu on gelir unsuru
aras›nda, 'Faiz Gelirleri, Kâr Paylar›, Gayrimenkul Gelirleri, Ticari Kazanç, Ücretler, Transfer Gelirleri, Geçici Gelirler ve Çeﬂitli
Gelirler”den oluﬂan (sekiz unsur) grup, toplam matrah› (aggregate taxable income) oluﬂturarak beyanname üzerinden toplama yoluyla
hesaplanmaktad›rlar. Kalan di¤er iki unsur olan 'Emeklilik Gelirleri ve Ormanc›l›k' ayr› ﬂekilde vergiye tabidirler. Vergi miktar› her
bir vergi matrah›na ilgili oran›n uygulanmas› suretiyle hesaplanmaktad›r. Vergi tahsilat›n›n etkinli¤ini sa¤lamak amac›yla gelir
unsurlar›ndan baz›lar› 'kaynakta kesinti' yöntemi ile vergilenmektedir. Söz konusu gelir unsurlar› ﬂunlard›r112: “Faiz gelirleri, kâr
paylar›, ücretler, emeklilik gelirleri, sosyal güvenlik gelirleri, hizmet karﬂ›l›¤› al›nan bedeller, özel sigorta kapsam›nda ödenen özel
emeklilik gelirleri, tasarruf sözleﬂmelerinden elde edilen kârlar, ticari ortakl›klardan elde edilen kazançlar, tahvillerinden elde edilen
kazançlar, yat›r›m araçlar›ndan elde edilen gelirler”.
Genel kural itibariyle, tevkifat yöntemi ile ödenen vergiler beyanname üzerinde gösterilmekte ve nihai hesaplama s›ras›nda hesaplanan
vergiden mahsup edilmektedir113.
Japonya'da ikâmet eden ya da beﬂ y›l veya daha fazla süre ile Japonya'da ikâmet eden kiﬂiler “mukim” (permanent resident)
say›lm›ﬂlard›r ve tam mükellef olarak tüm dünya çap›ndaki kazançlar› üzerinden vergilendirilmektedirler. Japonya'da sürekli kalma
niyetinde olmayanlar ve/veya 5 y›la kadar Japonya'da (iﬂi nedeniyle zorunlu) ikamet edenler “geçici ikamet eden” (non-permanent
resident) olarak kabul edilmiﬂtir. Bu mükellefiyet kapsam›nda giren kiﬂiler Japonya'dan elde ettikleri gelirleri yan›nda Japonya'da
ödenen yabanc› kaynakl› gelirleri üzerinden de vergilendirilmektedirler. Japonya'da ikamet etmeyen ve bir y›ldan daha az süre ile
ikamet edenler ise mukim kabul edilmemiﬂtir (non-resident). Bu gruptaki kiﬂiler sadece Japonya'dan elde ettikleri gelirleri üzerinden
vergi ödemektedirler114.
108

Guide To Income You Must Declare, Australian Taxation Office, www.ato.gov.au, (E. 25.01.2012).

109

Bunun yan›nda beyannameye kiﬂisel geliri oluﬂturan di¤er gelir unsurlar› (faiz, kar pay›, kira geliri vb.) varsa dahil edilecektir.

110

http://www.ato.gov.au/content/12333.htm (E. 27.01.2012)

111

Masatami Otsuka, Ichiro Otsuka, Eiichiro Nakatani, Tax Law in Japan, Kluwer Law International, 2006, Netherlands, s.23.

112

Masatami Otsuka, Ichiro Otsuka, Eiichiro Nakatani, s.24.

113 Bunun yan› s›ra, aﬂa¤›da belirtilen gelirler beyannamelere dahil edilmez, bu gelirlerden kesilen vergiler de beyannamede mahsup konusu yap›lamaz.
Bunlar : “Faiz gelirleri, Tahvillerden elde edilen kazançlar, Kâr paylar›ndan elde edilen kazançlar, Tasarruf sözleﬂmelerinden elde edilen kârlar”d›r.
114 Elçiler, konsolosluklar, bakanlar ve diplomatlar ile bu kiﬂilerin eﬂleri kiﬂisel olarak gelir vergisinden muaf tutulmuﬂlard›r (Diplomat Muafiyeti). Bunun
yan›nda, çeﬂitli nedenlerden dolay› baz› gelir türleri de gelir vergisinden istisna edilmiﬂtir. Örne¤in, zarar tazminatlar›, ölüm nedeniyle ödenen (sigorta)
tazminatlar, kaza nedeniyle al›nan özürlülük tazminatlar›, ölüm nedeniyle emekliye verilen yard›mlar, yaﬂl› insanlar›n küçük miktardaki tasarruflar›na verilen
faiz gelirleri gibi (Masatami Otsuka, Ichiro Otsuka, Eiichiro Nakatani, s.26.).
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Ücret kazançlar›, aynî ve nakdi menfaat ve para karﬂ›l›¤›nda, belli bir iﬂverene ba¤l› ﬂekilde elde edilen gelirlerden oluﬂmaktad›r.
Ücretler d›ﬂ›nda, maaﬂlar, ikramiyeler, yan ödemeler ve benzeri menfaatler de ücret kabul edilmektedir. Y›ll›k kâr pay› verilmesi
de ücret kapsam›ndad›r. Y›ll›k ücret geliri 20 milyon Yen ve daha az olan ücretliler beyanname vermek zorunda de¤illerdir. Bunlar›n
stopajlar› nihai vergileme mâhiyetindedir. Japonya'da ücretlilerin önemli bir k›sm› (ço¤u), bu s›n›r›n alt›nda kald›¤›ndan beyanname
vermemekte olduklar› görülmektedir115. Bu aç›dan Türkiye uygulamas›na benzer bir özellik arz etmektedir. Ayr›ca beyanname üzerinden
baz› harcamalar›n116 indirim konusu yap›lmas›na ve baz› kalemler çerçevesinde117 vergiden mahsup yap›lmas›na izin verilmektedir.
Vergi matrah› hesaplan›rken 3 farkl› kategoride ayr› ayr› hesaplama yap›lmaktad›r118: (1) Ormanc›l›k Faaliyetlerinden Elde Edilen
Gelir, (2) Emeklilik Gelirleri, (3) Toplam Vergilenebilir Gelir (Yukar›daki iki gelir d›ﬂ›ndaki tüm gelirlerin toplanmas›)119.
Aﬂa¤›daki tabloda artan oranl› bir özelli¤e sahip gelir vergisi oranlar› ve bu oranlar›n uyguland›¤› gelir dilimlerine yer verilmiﬂtir120.

115

Masatami Otsuka, Ichiro Otsuka, Eiichiro Nakatani, s.31.

116 (1) Kaza Kay›plar›: 50.000 Yen'e kadar hanehalk› mallar›nda meydana gelen zararlar; (2) Sa¤l›k Harcamalar›: T›bbi tedavilere yönelik harcamalar,
maksimum 100.000 Yen; (3) Sosyal Sigorta Primleri: Ulusal sa¤l›k sigortas›, iﬂsizlik sigortas›, emeklilik sigortas› gibi primler indirim konusu yap›labilir; (4)
Küçük ölçekli firmalar için karﬂ›l›kl› (mutual) sigorta primleri; (5) Hayat sigortas› primleri: 50.000 Yen'e kadar özel hayat sigortas› primleri indirim konusu
yap›labilir; (6) Hayat Sigortas› D›ﬂ›ndaki Sigorta Primleri: 10 y›la kadar olan sigortalarda indirim konusu yap›labilecek maksimum miktar 10.000 Yen; 10
y›ldan daha uzun sigortalarda 15.000 Yen'dir; (7) Ba¤›ﬂlar: Kamu kurumlar›na yap›lan ba¤›ﬂlar beyan edilen gelirin % 30'una kadar indirim konusu yap›labilir.
‹ndirilecek miktar 10.000 Yen'i aﬂamaz; (8) Engelli ‹ndirimi: Engelli mükelleflerin yararlanabilece¤i indirimdir. Normal indirim miktar› 270.000 Yendir. Özel
ihtiyaçlar› olan engelliler 400.000 Yen'e kadar ç›kan indirimden yararlanabilir; (9) Yaﬂl›l›k ‹ndirimi: 65 yaﬂ ve üzerindeki mükelleflerin yararlanabilece¤i
bir indirimdir. Bu indirimden yararlanabilmek için “yaﬂl›” statüsündeki mükellefin y›ll›k gelirinin en fazla 10.000.000 Yen olmas› gerekir. Yararlan›labilecek
indirim miktar› 500.000 Yen'dir; (10) Dul ‹ndirimi: Dul eﬂler (erkek-bayan) için getirilmiﬂ indirimdir. ‹ndirim miktar› 270.000 Yen'dir; (11) Çal›ﬂan Ö¤renci
‹ndirimi: Kanunlar çerçevesinde belirlenmiﬂ okullarda e¤itim gören y›ll›k geliri 650.000 Yen'i geçmeyen ö¤rencilerin yararlanabildi¤i indirimdir. ‹ndirim
miktar› 270.000 Yen'dir; (12) Eﬂ ‹ndirimi: Aile Kütü¤ü'ne kay›tl› eﬂler için getirilen, y›ll›k geliri 380.000 Yen'i aﬂmayan ve ayn› evde ikamet eden mükelleflere
yönelik indirimlerdir. Y›ll›k indirim miktar› 380.000 Yen'dir; (13) Eﬂler için Özel ‹ndirim: 10.000.000 Yen'i aﬂmayan gelire sahip aile kütü¤üne kay›tl›, birlikte
yaﬂayan eﬂlere yönelik indirimdir. Eﬂin gelirine yönelik de¤iﬂmekle birlikte indirim miktar› 380.000 Yen'e kadar yükselmektedir; (14) Çocuklar ve Bakmakla
Yükümlü Olunan Kiﬂilere Yönelik ‹ndirim: Yasal akrabal›k iliﬂkisi olup bakmakla yükümlü olunan kiﬂiler veya çocuklar için yararlan›labilen indirimdir. Y›ll›k
geliri 380.000'i aﬂmayan mükellefler 380.000 Yen'e kadar indirimden yararlanabilir. 16-22 yaﬂ aras› çocuklar ve 70 yaﬂ ve üstü özel bak›ma muhtaç yaﬂl›lar
için ekstra indirimlerden de yararlanmak mümkündür . (15) Temel ‹ndirim (Asgari Geçim ‹ndirimi): Tüm mükellefler y›ll›k 380.000 Yen standart indirimden
yararlanabilir. Di¤er deyiﬂle Japonya'da vergileme 380.000 Yen ve sonras› gelir üzerinden hesaplanmaktad›r.Masatami Otsuka, Ichiro Otsuka, Eiichiro
Nakatani, s.37-38.
117 - Kar pay› kazançlar› indirimi (Credit for dividend): Özellikle çifte vergilemenin önlenmesi aç›s›ndan daha önce elde edilen bir kar pay›ndan kesinti yoluyla
ödenen bir vergi söz konusu ise ya da yabanc› ülkelerden elde edilen kar paylar› üzerinde kesinti yap›lm›ﬂsa bu kesinti miktarlar› vergiden mahsup edilir.
- D›ﬂ ülkelerde ödenen vergi indirimi: Yabanc› ülkelerden elde edilen gelirler üzerinden vergi ödenmiﬂse bu vergiler mahsup edilir.
- Konut iktisap harcamalar› indirimi: Konut edindirmeyi teﬂvik etmek amac›yla getirilen bu uygulamaya göre mükellef taraf›ndan borçlanma yoluyla edinilen
konut için belli oranda belirli ﬂartlarda yararlan›lan indirimdir. Y›ll›k yararlan›labilecek miktar 350.000 Yen'den fazla olamaz.
- Özel ‹ndirim: 250.000 Yen'i geçmemek koﬂuluyla ekonomik konjonktüre göre belirlenen nihai verginin % 20 oran›nda yap›lan indirimdir.
118

Masatami Otsuka, Ichiro Otsuka, Eiichiro Nakatani, s.39-42.

119

Bu üç hesaplama yöntemine ilave olarak beyan yöntemine göre hesaplanan çeﬂitli gelir unsurlar› da bulunmaktad›r. Örne¤in, emlak sat›ﬂlar›ndan elde
edilen gelirler gibi.

120 Mükellefler beyannamelerini 15 Mart tarihine kadar vermek ve ayn› süre içinde vergilerini ödemek zorundad›rlar. Beyannameler mükellefin ikamet etti¤i
yerdeki vergi dairelerine verilecektir. E¤er mükellefin bir ikametgah› yoksa, bu durumda geçici olarak ikamet edilen yerdeki yetkili vergi dairesine beyanname
verilir.
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Kesinti yapan mükellefler stopaj beyannamelerini kesinti yapt›klar› ay› izleyen ay›n 10'una kadar beyan etmek ve ödemekle yükümlüdürler.
Japonya çeﬂitli programlardan oluﬂan bir sosyal güvenlik sistemine sahiptir. ‹ﬂverenler ve çal›ﬂanlar Sa¤l›k Sigortas› Program›na
katk› sa¤lamak, prim ödemek durumundad›rlar. Bunun yan›nda Hastane Bak›m Sigortas› Program› (Nursing Care Insurance Program),
Refah Emeklilik Sigorta Program› (Welfare Pension Insurance Program), ‹ﬂsizlik Sigortas› Program› (Employment Insurance Program),
‹ﬂ Kazas› Tazminat Sigortas› Program› (Worker's Accident Compensation Insurance Program) ve Çocuk Yard›m› Program› (Child
Allowance Program) gibi çeﬂitli programlar da mevcuttur. Ayr›ca kendi iﬂinde çal›ﬂanlar veya çal›ﬂmayanlar da sigorta programlar›n›n
bir k›sm›ndan prim ödemeleri koﬂuluyla yararlanabilirler121.
3.8. Hollanda122
Ücret vergisi, kâr pay›, stopaj vergisi, katma de¤er vergisi beyan üzerine tarhiyat yöntemi ile hesaplanmaktad›r. Beyannameler ayl›k
vergilendirme dönemini müteakip ay›n sonuna kadar verilirler ve ayn› süre içinde ödenirler. Ücret vergileri de ayl›k olarak beyan edilir
ve ödenir123. Zamanaﬂ›m› süresi 5 y›ld›r. Takvim y›l›n›n bitiminden itibaren 5 y›l içinde tarhiyat› gerçekleﬂmeyen vergilerin tahsil edilmesi
mümkün de¤ildir. Bu nedenle mesela 2003 y›l› içinde ödenmesi gereken ücret vergisinin son tahsil edilebilece¤i tarih 31 Aral›k 2008'dir.
2001 tarihli Gelir Vergisi Kanunu uyar›nca gerçek kiﬂiler artan oranl› (istisnai sabit oranl›) tarifeye göre gelir vergisi öderler124. Farkl›
kaynaklardan elde edilen kazançlardan hesaplanan gelir vergisi üç farkl› kategoriye ayr›lm›ﬂt›r125.
Merkezi hükümet taraf›ndan hesaplanan gelir vergisi y›ll›k beyannamede bildirilen gelir türlerinin toplam›ndan oluﬂan matrah
üzerinden hesaplanmaktad›r. Y›ll›k gelir vergisi beyannamesi her y›l 1 Nisan'a kadar verilmek zorundad›r. Gelir vergisi tam ve dar
mükellef ayr›m›na göre tahsil edilmektedir. Di¤er deyiﬂle, tam mükellefler dünya çap›ndaki gelirleri üzerinden vergilenirken, dar
mükellefler sadece Hollanda'dan elde ettikleri gelirleri üzerinden vergi öderler126.
1965 tarihli Ücret Vergisi Kanunu'nda belirlenen usul ve esaslara göre hesaplanan ücret vergisi (wage tax) ise, çal›ﬂanlar, sanatç›lar,
profesyonel sporcular ve di¤er baz› gruplar ile kanunda say›lan kiﬂiler taraf›ndan ödenmektedir. Genel kural itibariyle, ücret vergisi
(wage tax) gelir vergisinin (income tax) bir türüdür ve maaﬂ vb. ödemelerden kesinti yoluyla tahsil edilmektedir. Böylece tahsilat›n
h›zland›r›lmas›na katk› sa¤lanmaktad›r. Kesinti yoluyla al›nan vergi, nihai vergiyi aﬂarsa aradaki fark iade edilmektedir.

121 Beﬂ kiﬂi ve daha fazla çal›ﬂana sahip bir yerde çal›ﬂan bir iﬂçi Sa¤l›k Sigortas› Kanunu uyar›nca, sa¤l›k sigortas› program›ndan yararlanmak durumundad›r.

Bu program Japon Hükümeti ya da ulusal bir sigorta taraf›ndan yürütülmektedir. Hükümet taraf›ndan yürütülen programda çal›ﬂan sigorta priminin yar›s›n›
karﬂ›lamak zorundad›r. Di¤er yar›s› ise, iﬂveren taraf›ndan ödenmektedir. Ödenecek prim miktar›, ayl›k ücrete kanunen belirlenen sigorta primi oran›n›n
uygulanmas› suretiyle bulunur. Halen geçerli olan sa¤l›k sigortas› prim oran› % 8,2'dir. Prim iﬂçinin pay› da dahil olmak üzere iﬂveren taraf›ndan her ay›n sonuna
kadar ödenmek zorundad›r. ‹ﬂveren iﬂçiye ödeme yaparken onun ödemesi gereken primi ücretinden keser.
Bir baﬂka program ise Refah Emeklilik Sigorta Program›d›r. 70 yaﬂ alt›ndaki kiﬂilerin yararlanabildi¤i bu program ilgili Kanuna göre düzenlenmiﬂtir. ‹ﬂçi primin
yar›s›n› ödemek durumundad›r. Di¤er yar›s› da iﬂveren taraf›ndan karﬂ›lan›r. Bu program›n prim oran› % 13.934 ile % 18.3 aras›nda de¤iﬂen oranlarda
uygulanmaktad›r. ‹ﬂsizlik Sigortas› prim oran› ise % 1.95'tir. Baz› iﬂ türlerinde istisnai olarak % 2.15 ya da % 2.25 oranlar› uygulanmaktad›r. Bu sigorta oran›
ücret ad› alt›nda yap›lan ödemelerin (prim, ikramiye, yan ödemeler) toplam› üzerinden hesaplanmaktad›r. Bu oran›n % 0.8'i (ya da 0.9) iﬂveren taraf›ndan kalan›
iﬂçi taraf›ndan ödenmektedir.
Hastane Bak›m Sigortas›nda ise Japonya'da ikamet eden 40 yaﬂ ve üstü kiﬂiler belediyeler taraf›ndan yürütülen ilgili Kanun uyar›nca belli oranlarda ödeme
yapmaktad›rlar. 65 yaﬂ ve üstündekiler için prim oran› 0.5 ile 1.5 aras›nda de¤iﬂirken, 40 yaﬂ ve üstündekilerde bu oran sa¤l›k sigortas› ile ayn›d›r.Masatami
Otsuka, Ichiro Otsuka, Eiichiro Nakatani, s.62-65.
122 Hollanda'da vergi sistemini oluﬂturan temel vergiler ﬂöyle s›ralanabilir: (1) Gelir vergisi (income tax); (2) Kurumlar vergisi (corporate income tax); (3) Ücret
vergisi (wages tax); (4) (Kar pay›) Stopaj vergisi (dividend witholding tax); (5) Katma de¤er vergisi (value added tax); (6) Emlak ve ‹ntikal Vergisi (estate and
gift tax); (7) Yasal iﬂlemler vergisi (Tax on legal transactions); (8) Uluslararas› Avrupa Vergisi (international european tax); (9) Gümrük ve özel tüketim vergileri.
(Gerrit te Spenke, Taxation in the Netherlands, 4th. Ed., (updated by Mark de Vries), Wolters Kluwer, Law&Business, Netherlands, 2011, s.1).
Vergilerin tahsilat› 1990 tarihli Tahsilat Kanunu'na göre gerçekleﬂtirilmektedir. Yasal süresinde vergisini ödemeyen bir mükellef, son ödeme tarihinden k›sa
bir süre sonra bir uyar› al›r. Hâlâ ödeme yapmazsa cebri yollara gidilebilmektedir.
Gelir idaresi teﬂkilat› vergi yetkisini kullanan birimlerin baﬂ›nda gelmektedir. Bu birim Maliye Bakanl›¤›'na ba¤l› olarak çal›ﬂmaktad›r. Maliye Bakan›'n›n siyasal
bir sorumlulu¤u bulunmaktad›r. Maliye Bakanl›¤› direktifler yay›mlayarak kanuni yorumlar yapmakta ve uygulamaya yön vermektedir. Mükellefler bu direktiflere
uymak konusunda seçimlik hakka sahiptirler. Vergi incelemelerinde bu direktiflere uyulmad›¤› tespit edilirse mükellefin neden uymad›¤›na iliﬂkin aç›klama
istenir ve gerekirse yarg› yoluna gidilebilir. Mükellefin temyiz hakk› da bulunmaktad›r (Gerrit te Spenke, s.2-3.). Ço¤unlu¤u internet kanal› ile verilen beyannameler
online olarak doldurulmakta ve idareye bildirilmektedir. Mükellef online sistem kullan›p kullanmamakta, ka¤›t ortam›nda beyanname vermekte tercih hakk›n›
serbestçe kullanabilece¤i gibi, idare taraf›ndan da yerine göre birini kullanmas› için yönlendirilebilir. Beyanname verme zamanlar› ﬂöyle belirlenmiﬂtir: (a) Resen,
ikmalen tarhiyatlarda takvim y›l›n›n bitiminden itibaren 6,5 ay içinde, (b) Miras vergisinde ölümün gerçekleﬂmesinden itibaren 8,5 ay içinde, (c) ‹ntikal vergisinde
intikalin gerçekleﬂmesinden itibaren 2,5 ay içinde, (d) Beyan yönteminde göre hesaplanan vergilerde, son ödeme tarihinden once. (Gerrit te Spenke, s.9.).
Kiﬂisel gelir vergisi, kurumlar vergisi, veraset ve intikal vergisinde re'sen veya ikmalen tarhiyat uygulamas›na gidilebilmektedir. Vergi incelemeleri s›ras›nda
vergi müfettiﬂleri taraf›ndan gerçekleﬂtirilen bu tarhiyatlarda ilgili vergi döneminde ﬁubat ay› içinde ilk inceleme gerçekleﬂir.
123

Gerrit te Spenke, s.9.
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Vergi cezalar›, ödenmeyen verginin en fazla % 100'ü (1 kat) kadar olmakla birlikte istisnai durumlarda % 300'üne (3 kat) kadar ç›kabilmektedir (Gerrit te Spenke, s.9).

125

Gerrit te Spenke, s.19.

126

Gelirin tan›m› yap›l›rken yukar›da ifade edildi¤i üzere 3 farkl› kategoriye ayr›lm›ﬂt›r.: (Birinci Grup): ‹ﬂgücü kazançlar› ve emlak gelirleri. (‹kinci Grup): Faiz
gelirleri. (Üçüncü Grup): Tasarruflar ve yat›r›mlardan elde edilen gelirler (Gerrit te Spenke, s.21-22).
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Vergi, çal›ﬂanlar taraf›ndan ödenmektedir (vergi mükellefi). Bir kiﬂinin çal›ﬂan olarak kabul edilebilmesi içi aﬂa¤›daki ﬂartlardan
birisini taﬂ›mas› gerekmektedir127: (a) Vergi sorumlusu statüsündeki bir kiﬂi taraf›ndan istihdam edilmesi, (b) Bir vergi sorumlusu
ile ba¤lant›l› olan baﬂka bir kurumdan ücret vb. ödeme almas›, (c) Çal›ﬂan kiﬂi statüsünde olman›n önemli bir kriteri de “hizmet
sözleﬂmesi”nin varl›¤›. Çal›ﬂan olarak kabul edilmenin ﬂart›, Medeni Kanun çerçevesinde belirlenmiﬂ bir hizmet sözleﬂmesi alt›nda
çal›ﬂmakt›r. Baz› iﬂ kollar›nda görev alanlar Kanunda say›lm›ﬂ ve do¤rudan çal›ﬂan olarak kabul edilmiﬂtir. Bunlar› ﬂöyle s›ralamak
mümkündür: (a) ‹nﬂaat iﬂçileri (construction workers); (b) Ev çal›ﬂanlar› (home workers); (c) Müdürler ve ana pay sahipleri (Director
and majör shareholder); (d) Dan›ﬂma/denetim kurulu üyeleri (members of the supervisory board)
Ücret vergisinin temeli gayri safi ücret has›lat›ndan oluﬂmaktad›r. Ücretler ayr›ca gelecek dönemler için yap›lan ödemeleri de kapsamaktad›r.
Ayr›ca ücretler nakdi olabilece¤i gibi aynî de olabilir. Bunun d›ﬂ›nda çal›ﬂan kiﬂinin istihkak›nda bulunan bedelsiz karﬂ›l›klar da ücret
vergisinin matrah›n› oluﬂturmaktad›r (free remunerations). Örne¤in, ev-iﬂ aras› verilen servis hizmeti, çal›ﬂma s›ras›nda verilen yemeiçme hizmetleri de ücret vergisinin matrah›na girer. Temel olarak ücret vergisinin oran› gelir vergisinin oran› ile ayn›d›r. Beyan üzerine
tarh edilen ücret vergisi ayl›k, 3 ayl›k ya da yerine göre y›ll›k olarak ödenebilir128.
Hollanda geniﬂ çapl› bir sosyal güvenlik sistemine sahiptir. Ücret vergisi ödeyen tüm çal›ﬂanlar ayn› zamanda sosyal güvenlik sistemi
kapsam›nda sigortal› olmak durumundad›r. Ulusal sigorta pirimi % 31.15 olarak uygulanmaktad›r. Sigortan›n tamam› çal›ﬂandan tahsil
edilmektedir. Primler iﬂverenler taraf›ndan ücret vergisi ile beraber kesinti yoluyla tahsil edilmekte ve idareye ödenmektedir129.
4. SONUÇ VE ÖNER‹LER
Çal›ﬂmam›zda, Türk gelir vergisi sistemi'nde ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde saptam›ﬂ bulundu¤umuz pek çok aksakl›kla ilgili
olarak, de¤erlendirmelerde, yorumlarda ve önerilerde bulunmaya gayret ettik. ‹nceleme konumuz olarak tespit etti¤imiz ücret gelirlerinin
vergilendirilmesinde söz konusu olan aksakl›klar›n a¤›rl›kl› olarak, kaynakta kesinti yönteminde odakland›¤› ve bunun da pek çok sorunu
beraberinde getirdi¤ini gözlemledik. Bu ba¤lamda, toplama ilkesi uyar›nca tüm gelir unsurlar›n›n beyana tâbi olmas›n›n hem vergi eti¤i
ve hem de vergi adaletinin sa¤lanmas› ba¤lam›nda gerekli oldu¤unu düﬂünmekteyiz. Ayr›ca, vergilendirilecek gerçek safi gelire ulaﬂ›l›rken,
meslekle (iﬂle) nedensellik ba¤› olan gider ya da harcamalar›n tümünün de di¤er gelir unsurlar›nda oldu¤u gibi, gelir vergisine esas
teﬂkil eden brüt matrahtan indirilmesi (mahsup edilmesi) gerekti¤i kan›s›nday›z. Türk GVK'nda ücret gelirleri ancak birden fazla iﬂverenden
al›nd›¤›nda ve belli bir s›n›r› aﬂt›¤›nda ücretler beyannameye dahil edilmektedir. Dolay›s›yla da ücret gelirlerinde çok s›n›rl› olarak beyan
usulü kullan›lmakta ve tevkifat nihai vergi haline dönüﬂmektedir.
Tevkifat yöntemi, verginin tahsilini kolaylaﬂt›rd›¤› ve vergi kaç›rma ya da vergiden kaç›nmay› en aza indirmeyi sa¤lad›¤› gerekçeleri
ile savunulabilirse de, ödeme gücünün (mali gücün) dikkate al›nmas›na engel olmas›, mükellef aç›s›ndan vergi kültürünü ya da vergi
bilincini yok etmesi, y›ll›k beyanname verenler ile tevkif yoluyla vergilendirilenler aras›nda zamansal ve finansal aç›dan farkl›l›k ve
dolay›s›yla haks›zl›¤a sebep olmas› ve kan›m›zca en önemlisi de harcamalar›n kay›t alt›na al›nmas›na engel olmas› (kay›t d›ﬂ›l›¤a
sebep olmas›) gibi sebeplerle eleﬂtiri ve tart›ﬂma konusu yap›lmaktad›r. Bu aç›dan, ABD, Avustralya, Japonya, ‹ngiltere, ‹talya'da
oldu¤u gibi, ücretlerin de tüm gelirlerle birlikte beyannameye dahil edilmesi gerekti¤i kan›s›nday›z. Ancak bu ﬂekilde eﬂitlik ilkesi
sa¤lanm›ﬂ ve kay›t d›ﬂ›l›¤a karﬂ› mücadelede etkili bir aﬂama sa¤lanm›ﬂ olacakt›r. Ayr›ca k›sa vadede böyle bir de¤iﬂiklik, vergi
gelirlerinde azalmaya sebep olacak gibi görünse de, harcamalar›n beyannameden indirilmesine izin verilmesi halinde, indirimlerin
belge ile tevsik edilmesi zorunlulu¤u, uzun vadede tüm belge veren kurum, kuruluﬂ veya kiﬂileri (di¤er mükellefleri) kay›t alt›na
almay› sa¤layaca¤›ndan, orta ve uzun vadede vergi tahsilat›nda art›ﬂa neden olaca¤› aç›kt›r. Çal›ﬂmam›zda, vergi sisteminde tevkifat
yönteminden tamamen vazgeçilmesini de¤il, seçilmiﬂ ülke uygulamalar›nda da görüldü¤ü gibi, belli tutarlara kadar tevkifat yap›lmas›na
olanak sa¤lanmas›n›, ancak tevkifat›n nihaî vergilendirme haline dönüﬂmemesini, yine bu tevkifat tutarlar›n›n da beyannameden
mahsup edilmesini sa¤layacak bir yöntem benimsenmesini önermekteyiz.
Genel hatlar›yla, Türk gelir vergisi sistemi'nde yap›lmas›n› önerdi¤imiz de¤iﬂiklikleri ﬂu ﬂekilde grupland›rarak ayr›nt›l› olarak izah edebiliriz:
Ücretlerin gerçek safi miktar›na ulaﬂmak için yap›lan iﬂ ya da mesleki giderlerin indirilmesine izin verilmelidir: Gerek doktrinde
gerekse kanuni düzenlemelerde net bir ﬂekilde görülebildi¤i gibi gelir, elde edilen kazanc›n safi miktar›d›r. Dolay›s›yla kazanc›n elde
edilmesi için yap›lan giderlerin gayri safi kazançtan indirilmesi gerekir. Kald› ki, bir mükellefin gelirini oluﬂturabilecek unsurlardan ticari
kazançlar, zirai kazançlar, serbest meslek kazançlar›, gayrimenkul sermaye iratlar›n›n safi tutar›na ulaﬂ›lmas›nda bir tak›m indirimlerin
kazançtan indirilmesine olanak sa¤lanmas› da bu nedenledir. Ancak geliri oluﬂturan unsurlardan ücret için ayn› olana¤›n sa¤land›¤›n›
görmek mümkün de¤ildir. Oysaki ücret de kaynak teorisine göre bir üretim faktörüdür ve onun elde edilmesi için yap›lan giderlerin
indirilmesine olanak tan›nmal›d›r.
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Gerrit te Spenke, s.79.
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Gerrit te Spenke, s.80-82.
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Gerrit te Spenke, s.89-90.
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Örne¤in çal›ﬂmam›zda yer alan yabanc› ülkelerde de görüldü¤ü üzere, ücret geliri elde eden bireylere, ücreti elde etmesi esnas›nda yapmak
zorunda oldu¤u (ya da yapm›ﬂ oldu¤u) mesleki harcamalar›n› ya da iﬂle ilgili harcamalar›n› kazançlar›ndan indirilmesine olanak sa¤lanabilir.
ABD, ‹ngiltere, Japonya gibi ülkelerde bu uygulamalara örnekler görmek mümkündür. Bu ülkelerde s›n›rl› da olsa bir ücretlinin kendini
yetiﬂtirmesi aç›s›ndan ihtiyaç duydu¤u kitap, bas›l› yay›n vb. giderleri, her türlü e¤itim masraflar›, kurslar vb. masraflar› kazançlar›ndan
indirim konusu yapabilmektedir. Elbette ki, bu olana¤›n kullan›labilmesi için ad› geçen ülkelerde oldu¤u gibi ücretlilere beyanname verme
olana¤›n›n tan›nmas› ﬂartt›r. Bu husus ayn› zamanda vergilendirmede eﬂitlik ilkesi aç›s›ndan da zorunluluk arz etmektedir.
Gerçek safi ücrete ulaﬂ›labilmesi için, ücretlilerin gayri safi gelirlerinde indirilebilecek gider kalemlerinin geniﬂletilmesi
gerekmektedir: Çal›ﬂmaya dahil edilen yabanc› ülke uygulamalar›ndan da görülece¤i üzere, pek çok ülkede ücretliler için
kazançlar›ndan indirebilecekleri geniﬂ bir gider grubu kabul edilmiﬂtir. Örne¤in, ikamet edilen konuta iliﬂkin giderler (‹talya, ABD);
kirac›lar›n yapm›ﬂ oldu¤u giderler (ABD); taﬂ›nma harcamalar› (ABD) gibi masraflar örnek verilebilir. Hatta ABD'de diﬂ hekimine
yap›lan harcamalar dahi kazançtan indirim konusu yap›labilmektedir.
Anayasa'n›n 2. maddesinde yer alan sosyal devlet ilkesi gere¤i Türk Vergi Sistemi'nde de bu tür harcamalar›n dikkate al›nmas›
sadece ücretliler aç›s›ndan de¤il, tüm gelir unsurlar›n› elde eden mükellefler aç›s›ndan da önem arz etmektedir. Bu tür giderlerin
kazançtan belirli s›n›rlamalar içinde olsa dahi (örne¤in belirlenecek maktu tutarlar ya da beyan edilen gelirin % 10-20'si gibi)
indirilmesine olanak tan›nmas› sosyal devlet ilkesi ve mali gücün do¤ru ölçülebilmesi aç›s›ndan ﬂartt›r. Tabi bu olana¤›n kullan›labilmesi
için ad› geçen ülkelerde oldu¤u gibi ücretlilere beyanname verme olana¤›n›n getirilmesi gerekmektedir. Bu husus ayn› zamanda
vergilendirmede eﬂitlik ilkesi aç›s›ndan da zorunluluk arz etmektedir.
Tüm mükellefler için geçerli bir en az geçim indirimi miktar› tespit edilmelidir: Türk Vergi Sisteminin en önemli eksiklerinden
biri mali gücü ölçmede yeterli enstrümana sahip olmamas›d›r. Sadece artan oranl› tarifeye sahip olmak, mali gücün kavranmas›
aç›s›ndan yeterli olmamaktad›r. Mutlak surette kamu maliyesi doktrininde kabul edilen di¤er ödeme gücü enstrümanlar›na da yer
verilmelidir. Bunlardan biri de en az geçim indirimi miktar›n›n gerekti¤ince adil ve ça¤daﬂ uygarl›k düzeylerine uygun ﬂekilde kabul
edilmesi ve gerçekci olarak belirlenebilmesi konusudur. Yabanc› ülke uygulamalar›nda görülece¤i üzere, ço¤u ülkenin vergi sisteminde
ya gelir vergisi tarifesinin ilk gelir dilimine s›f›r oranl› vergi uygulanmakta, ya da belirlenen maktu bir rakam›n kazançtan indirilmesine
olanak tan›nmaktad›r. En az geçim indirimi uygulamas›, y›llard›r doktrinde dile getirilmesine ve genel kabul görmesine karﬂ›n, Türk
Vergi Sistemi'ne her nedense dahil edilmemiﬂtir.
Türk-‹ﬂ taraf›ndan yap›lan araﬂt›rmaya göre Türkiye'de dört kiﬂilik bir aile için 2012 Ocak ay›nda 958,89 TL g›da harcamas› yap›lmas›
gerekmektedir130. 01.01.2012 ile 30.06.2012 tarihleri aras›nda 16 yaﬂ›ndan büyükler için uygulanacak asgari ücret miktar› ise brüt
günlük 29,55 TL brüt ayl›k 886,50 TL olarak tespit edilmiﬂtir131. Bu rakamlar ›ﬂ›¤›nda Türk Vergi Sisteminde en az›ndan asgari ücretin
y›ll›k olarak vergi d›ﬂ› b›rak›lmas› gereklilik arz etmektedir ve böylece “en az geçim indirimi” uygulamas›n›n sisteme dahil edilmesi
aç›s›ndan baﬂlang›ç bir ad›m at›lm›ﬂ olunacakt›r. Vergileme bu rakam sonras› baﬂlamal›d›r. Böylece mali güç ilkesi ile sosyal devlet
ilkesi yan›nda Anayasa da yer alan ölçülülük ilkesi de dikkate al›nm›ﬂ olunacakt›r.
Bu konuda belirtilmesi gereken hususlardan biri de, halen uygulanmakta olan GVK md. 32'de yer alan asgari geçim indirimi
uygulamas›n›n gerçek anlamda bir en az geçim indirimi olmad›¤›d›r. Bu uygulama, ancak ay›rma kuram› çerçevesinde ücretlilere
yönelik özel bir indirim mahiyetindedir. Bu haliyle de sembolik olarak ücretlilere katk› sa¤lamaktan öteye geçememektedir.
Gelir Vergisi Tarifesinde oranlar›n ücretliler lehine de¤iﬂtirilmesi gerekmektedir: Ödeme gücüne ulaﬂ›lmada kullan›lan önemli
araçlardan biri de artan oranl› bir gelir vergisi tarifesine sahip olmakt›r. Ancak Türk Vergi Sistemi'ndeki artan oranl›l›k yabanc›
ülkelerde uygulanan tarifelerle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda ücretliler (ya da di¤er deyiﬂle düﬂük gelir gruplar›) lehine bir yap› sergilememektedir.
Yabanc› ülkelerde özellikle düﬂük gelir gruplar›n› korumak amac›yla, tarifelerde ilk gelir dilimlerine nispeten düﬂük oranlar
uygulanmaktad›r. Örne¤in gelir vergisi tarifesinde ilk dilim karﬂ›l›¤›ndaki oranlara bak›ld›¤›nda, Fransa'da % 5,5; Japonya % 5 gibi
oranlarla karﬂ›laﬂ›lmaktad›r. Ay›rma kuram› gere¤i gelir vergisi tarifesinde düﬂük gelirliler ve baﬂta ücretliler lehine düﬂük oranlar
uygulanmas› gerekli görünmektedir.

130 http://www.turkis.org.tr/source.cms.docs/turkis.org.tr.ce/docs/file/gidaharcama.pdf, (15.02.2012). ‹ktisadi Giriﬂim ve ‹ﬂ Ahlak› Derne¤i (‹G‹AD) taraf›ndan
yap›lan araﬂt›rma sonucunda ‹stanbul'da yaﬂayan evli ve iki çocuklu bir ailenin, asgarî ﬂartlarda geçimini sa¤layabilmesi için gerekli olan ücret seviyesi,
2012 y›l› için 1.420 TL olarak belirlenmiﬂtir. http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/haber.aspx?id=19593740, (04.01.2012).
131

28158 say›l› ve 30.12.2011 tarihli Resmi Gazete.
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Ücretlilerin Bakmakla Yükümlü Olduklar› Kiﬂilere Yönelik Düzenlemelerin Geniﬂletilmesi Gerekmektedir: Di¤er gelir
gruplar›na göre daha düﬂük ve d›ﬂ etkenlere daha duyarl› gelir grubunu oluﬂturan ücretlilerin bakmakla yükümlü olduklar› kiﬂilere
yönelik ciddi istisnalar getirilmesi, ay›rma ilkesinin ve mali gücün kavranmas›n›n bir gere¤i olmakla birlikte, sosyal devlet ilkesi
gere¤i de göz önüne al›nmas› gereken bir husus olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Özellikle yabanc› ülke uygulamalar›nda bu konunun
ciddi bir ﬂekilde düzenlendi¤i ve önemsendi¤i net bir ﬂekilde görülebilmektedir. Örne¤in, bekarlara ayr›, evlilere ayr› vergi tarifeleri
uygulanan ülkeler oldu¤u gibi (ABD), aile indirimi, yaﬂl›l›k indirimi (‹talya), engelli indirimi, çocuk indirimi (‹talya, Kanada, Japonya)
vb. indirimler uygulanmaktad›r. Bu tür indirimlerin, Türk Vergi Sistemine de kapsam›n›n geniﬂletilerek dahil edilmesi gerekti¤i
kanaatindeyiz. Bu ba¤lamda Türkiye ekonomisinin gerçeklerine uygun maktu rakamlar›n belirlenmesi ve kazançtan indirilmesine
olanak tan›nmas› göz önüne al›nmal›d›r.
Ücretlilere beyanname verme olana¤›n›n (ya da yükümlülü¤ünün) sa¤lanmas› ile kay›t d›ﬂ› ekonominin azalmas› sa¤lanacakt›r:
Türkiye ekonomisinin en önemli sorunlar›ndan biri kay›t d›ﬂ› ekonomidir. Özellikle belge düzeninin yeterince yerleﬂememesi nedeniyle,
uzun süredir kay›t d›ﬂ› ekonomi gündemdeki yerini korumaktad›r. 2007 y›l›nda 5615 say›l› Kanun ile vergi iadesi uygulamas›n›n kald›r›lmas›
ile mükelleflerin (ticari, zirai, mesleki kazanç sahipleri hariç), özellikle nihai tüketicilerin belge toplamas›n› özendirecek hiçbir uygulama
Türk Vergi Sistemi'nde kalmam›ﬂt›r. Oysaki ücretlilerin beyanname verilmesine olanak tan›nmas› ve kazançlar›ndan indirim yapabilecekleri
harcamalar›n kapsam›n›n geniﬂletilmesi durumunda, belge al›nmas› önem kazanacak ve fikir olarak yerleﬂecektir. Bu husus k›sa vadede
hazinede gelir kayb›na neden olsa da (ücretlilerin matrah›n›n düﬂmesi sebebiyle) orta ve uzun vadede bu harcamalar di¤er mükelleflerin
(ticari kazanç, zirai kazanç ve mesleki kazanç sahiplerinin) gelirlerini oluﬂturaca¤›ndan hazineye daha büyük bir kazanç olarak geri
dönecektir. Ayr›ca kay›t d›ﬂ› iﬂlemlerin azalmas› ile ekonomik hareketler çok daha net izlenebilecektir. Konunun bu aç›dan da çok faydal›
olaca¤› aﬂikard›r. Bu husus Sekizinci Beﬂ Y›ll›k Kalk›nma Plan›'nda da ﬂu ifadelerle yer bulmuﬂtur: “Ücretlilere vergi iadesi sistemi veya
benzeri sistemlerle, sat›c› ve al›c› aras›nda, belge verilmemesinden do¤an ç›kar birli¤ini yok ederek tüketicilerin her al›ﬂveriﬂlerinde
belge almalar›n› özendirmek ﬂartt›r”.
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G‹R‹ﬁ
Geliﬂmiﬂ ülkelerin mali krizin etkilerini bertaraf etme ve mali konsolidasyon çabalar›yla geliﬂmekte olan ülkelerin ekonomik büyüme
arzular› son y›llarda Katma De¤er Vergisine (KDV) olan ilgiyi artt›rm›ﬂt›r. Bugün dünyada 192 ülkenin 153'ü vergi sistemleri içinde
KDV'ye yer vermektedir. KDV, hem Türkiye'de hem de birçok ülkede kamu bütçe gelirleri içindeki en önemli kalemlerden birini
oluﬂturmaktad›r. Bu tebli¤, ülkemizdeki KDV has›lat performans›n› ölçmekte ve Avrupa Birli¤i (AB) ülkeleriyle karﬂ›laﬂt›rmal› bir
analiz yapmaktad›r. Ayr›ca, Türkiye'de uygulanan KDV sisteminin hangi AB ülkeleriyle benzerlik taﬂ›d›¤› kümeleme analizi yard›m›yla
belirlenmeye çal›ﬂ›lacakt›r. Tebli¤de, öncelikle bir tüketim vergisi olarak KDV teorik düzeyde incelenecek ve di¤er tüketim vergileriyle
aras›ndaki farklar aç›klanacakt›r. KDV'nin teorik temelleri incelendikten sonra, Türk vergi sistemi ve Türkiye'de KDV'nin geliﬂimi
üzerinde durulmaktad›r. Ülkemizin, uygulanmakta olan 8 farkl› vergiden KDV'ye geçiﬂindeki iki önemli etken AB'yle vergi uyumu ve
modern bir vergi sisteminin oluﬂturulmas› çabalar›d›r. Bu ba¤lamda, takip eden bölümde, Türkiye ve AB'de KDV yap›lar› ve KDV'nin
etkinli¤ini ölçen KDV has›lat performanslar› üzerinde durulacakt›r. Türkiye'deki KDV has›lat performans ölçümleri 1985-2011 y›llar›
aras›ndaki dönemi kapsamakta ve 1985-2011 y›llar› iki alt dönemde incelenmektedir. Bu dönemlerden ilki, 1985-2001 y›llar› aras›ndaki
17 y›l› kapsamaktad›r. 1985-2001 dönemde uygulanan KDV, 2002 y›l›nda ayr› bir kanun ile düzenlenen Özel Tüketim Vergisini (ÖTV)
de içeren farkl› oran yap›lar›na sahip oldu¤undan, net bir has›lat performans ölçümüne imkân vermemektedir. Bu nedenle tebli¤,
2002-2011 y›llar›n› kapsayan ikinci dönem üzerinde yo¤unlaﬂmakta ve bu dönemde AB üyesi ülkelerin KDV has›lat performans
ölçümleriyle karﬂ›laﬂt›rma yap›lmaktad›r. Ayr›ca, yine bu dönem baz al›narak, kümeleme analizi yöntemiyle KDV has›lat performans›
bak›m›ndan ülkemizin benzeﬂti¤i ülkeler ve ortak nitelikleri araﬂt›r›lmaktad›r.
1. TÜKET‹M VERG‹S‹ OLARAK KDV'N‹N GEL‹ﬁ‹M‹
Tüketim vergileri temel olarak iki alt kategoride incelenebilir. Bunlar tüketim üzerinden al›nan genel tüketim vergileri ve özel (belirli
mal ve hizmetler üzerinden al›nan) tüketim vergileridir. Genel tüketim vergilerine KDV, Genel Sat›ﬂ Vergileri örnek olarak gösterilebilir.
Belirli mal ve hizmetler üzerinden al›nan tüketim vergileri ise; ÖTV, gümrük ve ithalat vergileri ve belirli hizmetler üzerindeki (Özel
‹letiﬂim Vergisi gibi) vergilerdir. OECD üyesi ülkelerin toplam vergi gelirlerinin yaklaﬂ›k üçte biri tüketim vergilerinden oluﬂmaktad›r.
2010 y›l› itibariyle bu vergilerin 2/3'ünü genel tüketim vergileri oluﬂtururken, 1/3'ini ise belirli mal ve hizmetler üzerinden al›nan
özel tüketim vergileri meydana getirmektedir (OECD, 2011a: 36).
Genel tüketim vergileri içinde yer alan ve vergilemeye önemli bir yenilik getiren KDV, mal ve hizmet al›m sat›mlar›yla d›ﬂ al›mlar
üzerine konulan dolayl› bir vergidir. KDV ile amaçlanan üretim ve sat›ﬂ aﬂamalar›nda katma de¤erin vergilendirilmesidir. KDV'nin
k›sa zamanda yayg›nlaﬂmas›n›n en önemli nedeni olarak kolay tahsil edilmesi ve yüksek getiri potansiyeli taﬂ›mas› gösterilebilir.
KDV, düz oranl› bir vergidir ve gelirin yeniden da¤›t›m›na yönelik bir amac› bulunmamaktad›r. Teoride KDV, standart bir oran üzerinden
tüm mal ve hizmetlere uyguland›¤›nda tam etkin olmaktad›r (OECD, 2011a: 106).
KDV ve Perakende Sat›ﬂ Vergileri (PSV) genellikle konular› itibariyle kar›ﬂt›r›lsalar da aralar›ndaki en önemli fark, vergilerin toplanma
aﬂamas›nda ortaya ç›kmaktad›r. KDV her bir üretim aﬂamas›nda tahsil edilirken, PSV'ler sadece nihai sat›ﬂ aﬂamas›nda al›nmaktad›r.
KDV üretimin tüm aﬂamalar›n› vergilendirdi¤i için vergi kaçak ve kayb› PSV'ye göre daha az olmaktad›r. Ayr›ca, KDV vergi indirimi (tax
credit) ve vergi iadesi (tax refund) yoluyla gönüllü uyumu daha kolay sa¤layabildi¤i gibi firmalar da vergi indirimi ve vergi iadelerinden
yararlanabilmek için di¤er firmalar› KDV yönünde teﬂvik etmektedir (Keen vd., 2007: 6-7).
KDV, Avrupa'da ilk Fransa'da 1954 y›l›nda yürürlü¤e girmiﬂtir. Avrupa Ekonomik Toplulu¤u (AET) üyesi ülkeler ise kendi iﬂlem vergileri
yerine ortak bir KDV sistemini 1967 y›l›nda kabul etmiﬂlerdir. KDV'nin düﬂük maliyetli bir vergi olmas›, kay›td›ﬂ›l›¤a karﬂ› direnci,
tarafs›zl›¤› ve gelir getirme potansiyeli nedeniyle bugün mevcut 192 ülkenin 153'ünde uygulanmaktad›r. 2008 y›l›nda KDV gelirleri,
1995 y›l›ndan bu yana yüzde 12 artarak, AB toplam vergi gelirlerinin yüzde 21,4'ünü oluﬂturmaktad›r (European Commission, 2010a: 3).
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OECD üyesi ülkeler de artan bir oranda gelir kayna¤› olarak KDV'ye güvenmektedir. OECD üyesi ülkelerde KDV'nin toplam vergi gelirleri
içindeki pay› son 23 y›lda yüzde 65'ten fazla artarak 1985 y›l›ndaki ortalamas› olan yüzde 11,2'den 2008 y›l›nda yüzde 18,7'ye yükselmiﬂtir.
Bu oranlar OECD üyesi ülkelere göre farkl›l›k göstermekle birlikte 32 üyenin 28'inde KDV'nin toplam vergi gelirleri içindeki pay› yüzde
15'in üzerindedir. Küresel ölçekte KDV toplam vergi has›latlar› içinde, kiﬂisel gelir vergisi ve sosyal güvenlik katk›lar›ndan sonra ve de
kurumlar vergisinden önce, 3. s›rada yer almaktad›r. (OECD, 2011a: 50). 2010 itibariyle KDV'nin toplam vergi gelirleri içindeki pay› AB
ve OECD için s›ras›yla yüzde 27,1 ve yüzde 18 olarak gerçekleﬂmiﬂtir. ABD ve Suudi Arabistan d›ﬂ›ndaki G-20 ülkeleri ve yükselen piyasa
ekonomilerinin hemen hepsinde vergi sisteminin temelini KDV oluﬂturmaktad›r. Hindistan'da ise yeni uygulamaya baﬂlam›ﬂt›r. G-20
ülkelerinde KDV has›lat›; ortalama olarak GSYH'n›n yüzde 5'ine, kamu gelirlerinin ise yüzde 20'sine tekabül etmektedir (IMF, 2010: 38).
1.1. Türkiye'de KDV'nin Tüketim Vergisi Olarak Geliﬂimi, Yap›s› ve Oranlar›
Türkiye'nin AET'ye üyelik karar›na paralel olarak KDV ile ilgili çal›ﬂmalar 2. Beﬂ Y›ll›k Kalk›nma Plan› (1968-1972)'yla birlikte
baﬂlam›ﬂt›r. Plan›n 5. bölümünün ''Vergi Politikas›'' baﬂl›¤› alt›nda ele al›nan KDV'ye geçiﬂteki amaç; sa¤lam ve güvenilir vergi
gelirlerine kavuﬂmak, sosyal adaleti sa¤lamak ve kaynak da¤›l›m›nda etkinli¤i gerçekleﬂtirmek olarak belirtilmiﬂtir (DPT, 1967: 108).
2. Beﬂ Y›ll›k Plan'dan 1984 y›l›na kadar devam eden çal›ﬂmalar sonucunda KDV, 25 Ekim 1984 tarihinde kabul edilen 3065 say›l›
yasayla 1 Ocak 1985 tarihinden itibaren yürürlü¤e girmiﬂtir. Bu kanunun yürürlü¤e girmesiyle birlikte Dahilde ve ‹thalde Al›nan
‹stihsal Vergileri, PTT Hizmet Vergisi, Nakliyat Vergisi, ‹lan ve Reklam Hizmetleri Vergisi, ﬁeker ‹stihlak Vergisi, Spor-Toto Vergisi
ve ‹ﬂletme Vergisi gibi sekiz vergi uygulamadan kald›r›lm›ﬂt›r.
KDV, AB ile vergi uyumu (tax harmonisation) ba¤lam›nda gündeme gelmiﬂ olmakla birlikte, mal ve hizmetler üzerine sal›nan bir vergi
olmas› dolay›s›yla 1926 y›l›nda uygulanmaya baﬂlanan ''Umumi ‹stihsal Vergisi''ne ve sonras›nda 1927 y›l›nda bu verginin yerini alan
''Muamele Vergisi''ne benzetilebilir ve bu anlamda KDV'nin ilk uygulamalar›n›n Türkiye'de oldu¤u ifade edilebilir (Turhan, 1998: 147148). 1980 sonras› neoliberal iktisadi anlay›ﬂa paralel olarak kamu harcamalar› sabitlenmeye çal›ﬂ›l›rken, vergi bileﬂiminin de büyüme
dostu bir yap›ya kavuﬂturulmas› amaçlanm›ﬂt›r. Bu kapsamda vergi bileﬂiminin, sermaye kazançlar›ndan gelir potansiyeli yüksek olan
tüketime kayd›¤› gözlenmektedir. Tablo 1'de KDV'nin yerini ald›¤› vergilerin ve KDV'nin toplam vergi gelirleri içindeki pay› yer almaktad›r.
Tablo 1. Yerini Ald›¤› Vergilerin ve KDV'nin Topla Vergi Gelirleri ‹çindeki Pay›

1980-1984 y›llar› aras›nda uygulanan sekiz farkl› verginin toplam vergi gelirleri içindeki pay› s›ras›yla yüzde 18,5, yüzde 18,1, yüzde
19,1, yüzde 19,2 ve yüzde 20,5'dir. 1980-1984 y›llar› aras›ndaki 5 y›ll›k dönemde bu vergilerdeki art›ﬂ yüzde 10,8'dir. Bu vergilerin
dönem ortalamas› ise yaklaﬂ›k yüzde 19,1'dir. KDV'nin yürürlü¤e girmesiyle birlikte 1984 y›l›nda yüzde 20,5 olan bu oran, yüzde 21
artarak, 1985 y›l›nda yüzde 24,8 olmuﬂtur. Has›lattaki bu art›ﬂ 1985 öncesi 5 y›ll›k dönemdeki yüzde art›ﬂ›n yaklaﬂ›k iki kat›d›r.
Görüldü¤ü gibi KDV'nin yürürlü¤e girmesiyle vergi paylar›nda önemli bir art›ﬂ olmuﬂtur. KDV'nin toplam vergi gelirleri içindeki pay›
1985 y›l›nda yüzde 24,8'iken, yüzde 9,7 artarak, 1990 y›l›nda yüzde 27,2'ye eriﬂmiﬂtir. KDV'nin 6 y›ll›k ortalamas› ise yüzde 26,9'dur.
Bununla birlikte, KDV'nin para makinesi (has›lat gücü) iﬂlevi görüp görmedi¤i basit bir yöntemle anlaﬂ›labilir. KDV'nin para makinesi
olarak de¤erlendirilmesi için, KDV'nin kamunun ekonomi içindeki pay› üzerinde nas›l bir etki oluﬂturdu¤unun veya KDV'nin sonuçlar›
itibariyle baﬂar›l› olup olmad›¤›n›n araﬂt›r›lmas› gerekmektedir. Bu araﬂt›rma iki yolla yap›labilir. Bu yollardan ilki, KDV'nin kamu/GSYH
art›ﬂ› üzerindeki etkilerinin aç›klanmas›; di¤eri ise KDV gelirlerindeki art›ﬂ›n di¤er gelirlerdeki azalmayla m› dengelendi¤inin araﬂt›r›lmas›d›r
(Keen vd, 2006: 917). Bunun için KDV'nin ve toplam vergi gelirlerinin GSYH içindeki paylar›ndaki art›ﬂa bakmak faydal› olacakt›r. 19851990 döneminde KDV ve toplam vergi gelirlerinin GSYH içindeki paylar›ndaki art›ﬂ s›ras›yla yüzde 14,8 ve yüzde 5,2'dir. KDV'deki art›ﬂ
toplam vergi gelirlerinin yaklaﬂ›k üç kat›d›r. 1985-2001 dönemi için bu art›ﬂlar, s›ras›yla yüzde 92,6 ve yüzde 44; 2002-2010 dönemi
için ise, yüzde 19 ve yüzde 28,9'dur. 2002-2010 dönemindeki farkl›l›¤›n en önemli nedeni 2002 y›l›nda ÖTV'nin yürürlü¤e girmesidir.
Bu sonuçlar göstermektedir ki KDV'deki art›ﬂ, toplam vergi gelirlerindeki art›ﬂ›n çok üzerinde gerçekleﬂmektedir ve kamunun GSYH
içindeki pay› üzerinde de artt›r›c› yönde etkide bulunmaktad›r.
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1980-1984 y›llar› aras›nda uygulanan sekiz farkl› verginin toplam vergi gelirleri içindeki pay› s›ras›yla yüzde 18,5, yüzde 18,1, yüzde
19,1, yüzde 19,2 ve yüzde 20,5'dir. 1980-1984 y›llar› aras›ndaki 5 y›ll›k dönemde bu vergilerdeki art›ﬂ yüzde 10,8'dir. Bu vergilerin
dönem ortalamas› ise yaklaﬂ›k yüzde 19,1'dir. KDV'nin yürürlü¤e girmesiyle birlikte 1984 y›l›nda yüzde 20,5 olan bu oran, yüzde 21
artarak, 1985 y›l›nda yüzde 24,8 olmuﬂtur. Has›lattaki bu art›ﬂ 1985 öncesi 5 y›ll›k dönemdeki yüzde art›ﬂ›n yaklaﬂ›k iki kat›d›r.
Görüldü¤ü gibi KDV'nin yürürlü¤e girmesiyle vergi paylar›nda önemli bir art›ﬂ olmuﬂtur. KDV'nin toplam vergi gelirleri içindeki pay›
1985 y›l›nda yüzde 24,8'iken, yüzde 9,7 artarak, 1990 y›l›nda yüzde 27,2'ye eriﬂmiﬂtir. KDV'nin 6 y›ll›k ortalamas› ise yüzde 26,9'dur.
Bununla birlikte, KDV'nin para makinesi (has›lat gücü) iﬂlevi görüp görmedi¤i basit bir yöntemle anlaﬂ›labilir. KDV'nin para makinesi
olarak de¤erlendirilmesi için, KDV'nin kamunun ekonomi içindeki pay› üzerinde nas›l bir etki oluﬂturdu¤unun veya KDV'nin sonuçlar›
itibariyle baﬂar›l› olup olmad›¤›n›n araﬂt›r›lmas› gerekmektedir. Bu araﬂt›rma iki yolla yap›labilir. Bu yollardan ilki, KDV'nin kamu/GSYH
art›ﬂ› üzerindeki etkilerinin aç›klanmas›; di¤eri ise KDV gelirlerindeki art›ﬂ›n di¤er gelirlerdeki azalmayla m› dengelendi¤inin araﬂt›r›lmas›d›r
(Keen vd, 2006: 917). Bunun için KDV'nin ve toplam vergi gelirlerinin GSYH içindeki paylar›ndaki art›ﬂa bakmak faydal› olacakt›r. 19851990 döneminde KDV ve toplam vergi gelirlerinin GSYH içindeki paylar›ndaki art›ﬂ s›ras›yla yüzde 14,8 ve yüzde 5,2'dir. KDV'deki art›ﬂ
toplam vergi gelirlerinin yaklaﬂ›k üç kat›d›r. 1985-2001 dönemi için bu art›ﬂlar, s›ras›yla yüzde 92,6 ve yüzde 44; 2002-2010 dönemi
için ise, yüzde 19 ve yüzde 28,9'dur. 2002-2010 dönemindeki farkl›l›¤›n en önemli nedeni 2002 y›l›nda ÖTV'nin yürürlü¤e girmesidir.
Bu sonuçlar göstermektedir ki KDV'deki art›ﬂ, toplam vergi gelirlerindeki art›ﬂ›n çok üzerinde gerçekleﬂmektedir ve kamunun GSYH
içindeki pay› üzerinde de artt›r›c› yönde etkide bulunmaktad›r.
KDV düz oranl› bir vergidir ve her ülke kendi tarihi, ekonomik ve politik ﬂartlar›na göre farkl› oranlar, istisnalar ve eﬂiklere sahiptir
(OECD, 2011a: 106). KDV oranlar›ndaki farkl›laﬂman›n en ak›lc› izah› gelir da¤›l›m› endiﬂesidir. 19. yüzy›ldan beri dolayl› vergiler
azalan oranl› (regresif) olmalar› nedeniyle eleﬂtirilmektedir. Azalan oranl›l›k tart›ﬂmalar›n›n temellendi¤i nokta düﬂük gelirli ailelerin,
gelirlerinin önemli bir k›sm›n› KDV olarak devlete geri vermeleridir. Bunun nedeni ise, düﬂük gelirli ailelerin yüksek gelirli hanehalklar›na
göre daha az tasarruf edip, gelirlerinin büyük bir k›sm›n› tüketime yönlendirmeleridir (European Commission, 2011a: 60). KDV'de
tek bir vergi oran› yerine temel tüketim mallar›na düﬂük, lüks tüketim mallar›na yüksek oran uygulayarak verginin regresif etkisi
giderilebilmekte ve bu ayn› zamanda vergi adaletini de tesis etmektedir (Bat›rel, 2007: 139). Ayr›ca, erdemli mallarda indirilmiﬂ
oranlar›n kullan›lmas›, hem düﬂük gelirli ailelere bir transfer niteli¤i taﬂ›rken hem de olumlu d›ﬂsall›klar› teﬂvik etmektedir (European
Commission, 2011a: 62).
Türkiye'deki KDV uygulamas›na bakt›¤›m›zda tek bir standart oran yoktur ve oran farkl›laﬂt›r›lmas›na gidilmiﬂtir. Bu durumu Tablo
2 yard›m›yla incelemek mümkündür. Tablodan görüldü¤ü üzere ülkemizde oran farkl›laﬂt›rmas›na baﬂvurulmuﬂ ve oranlar da s›kl›kla
de¤iﬂtirilmiﬂtir. KDV, yüzde 10 gibi tek bir standart oran ile yürürlü¤e girmiﬂ, bir sonraki y›l s›ras›yla yüzde 5 ve yüzde 1 indirimli ve
süper indirimli oranlar sisteme eklenmiﬂ ve 1988 y›l›nda yüzde 15 gibi yükseltilmiﬂ bir oran sisteme dahil edilmiﬂtir. 1988-2002 y›llar›
aras›nda oranlar çok s›k de¤iﬂmekle birlikte; 2002 sonras›nda standart oran yüzde 18, indirimli oran yüzde 8 ve süper indirimli oran
yüzde 1 olarak sistemde istikrar sa¤lanm›ﬂt›r.
Tablo 2. Türkiye'de KDV Oranlar›n›n Geliﬂimi (1985-2011)
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KDV'nin üzerinde durulmas› gereken bir baﬂka yönü dolayl› bir vergi olmas›d›r. Dolayl› vergiler tahsil kolayl›¤›, düﬂük masraf›, tarafs›z
(nötr) bir vergi olmalar› ve yüksek gelir potansiyeli nedeniyle daha fazla tercih edilmektedir. Buna karﬂ›l›k, dolayl› vergilerin önemli
bir dezavantaj› adalet yönünden zay›f kalmalar›d›r. Bu durum hem Türk vergi sisteminin yap›s›n›n yer ald›¤› Tablo 3 hem de KDV'nin
dolayl› vergiler ve toplam vergi gelirleri içindeki pay›n› gösteren Tablo 4 itibariyle incelenmektedir.3 KDV'nin dolayl› vergiler içindeki
pay› yürürlü¤e girdi¤i 1985 y›l›ndan itibaren 1996'ya kadar sürekli olarak artm›ﬂt›r. 1996 y›l›nda yüzde 33,1 ile zirve noktas›na
yükselmiﬂ ve bu noktadan sonra azalarak dalgal› bir seyir izlemiﬂtir. Bununla birlikte, KDV'nin gelir vergisinden sonraki en önemli
gelir kayna¤› oldu¤u belirtilmelidir.

3 Bu vergiler merkezi yönetim bütçesi çerçevesinde hesaplanm›ﬂt›r. Yerel yönetimlerin tahsil etti¤i dolays›z (Emlak Vergisi gibi) ve dolayl› vergiler (Haberleﬂme
Vergisi, Elektrik ve Havagaz› Tüketim Vergisi, E¤lence Vergisi, Yang›n Sigortas› Vergisi, ‹lan ve Reklam Vergisi gibi) toplam vergi gelirleri içerisine dahil
edilmemiﬂtir.
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KDV'nin toplam vergi gelirleri ve dolayl› vergiler içindeki pay›na göz att›¤›m›zda, KDV'nin vergi gelirleri içindeki pay›n›n en yüksek
oldu¤u y›l yüzde 34,2 ile 2002; dolayl› vergiler içindeki pay›n›n en yüksek oldu¤u y›l ise yüzde 60,8 ile 1991 y›l›d›r. KDV'nin 26 y›ll›k
serüveninde vergi gelirleri içindeki ortalamas› yüzde 29,3 ve dolayl› vergiler içindeki ortalamas› ise yüzde 52,6'd›r. KDV; dahilde
al›nan KDV ve ithalde al›nan KDV itibariyle incelendi¤inde, bu iki kalemin 2004 y›l›ndan itibaren birbirine çok yaklaﬂt›¤›n›; fakat
dahilde al›nan KDV'nin, 2006 y›l› hariç, ithalde al›nan KDV'den daha fazla gelir sa¤lad›¤› görülmektedir.

91

27. TÜRK‹YE MAL‹YE SEMPOZYUMU
TÜRK‹YE VE AB ÜLKELER‹NDE KDV HASILAT PERFORMANSLARININ KARﬁILAﬁTIRILMASI

1.2. AB Ülkeleri ve Türkiye'nin KDV Sistemlerinin Karﬂ›laﬂt›rmal› Bir Analizi
AB ülkelerinin vergi bileﬂimleri aras›nda önemli farkl›l›klar mevcuttur. Vergi gelirleri yüksek olan ülkelerden ilk grubu Danimarka,
‹sveç ve Finlandiya'n›n yer ald›¤› ‹skandinav ülkeleri oluﬂtururken, ikinci grupta ise, Avusturya, Belçika, Fransa, Macaristan ve ‹talya
yer almaktad›r. Vergi bileﬂimleri aras›ndaki farkl›l›k bir taraftan politik, di¤er taraftan teknik nedenlerle ortaya ç›kabilmektedir. Politik
nedenler hizmetlerin kimin taraf›ndan üretilece¤i (özel sektör veya kamu sektörü) tercihine ba¤l›yken; teknik faktörler, sosyal ve
ekonomik yard›mlar›n do¤rudan kamu harcamalar› yoluyla m› yoksa vergi indirimleri yoluyla m› yap›laca¤›n›n seçimine ba¤l› olarak
ﬂekillenmektedir (European Commission, 2010b: 13). Baz› AB ülkelerinde sosyal transferler vergiden muaf tutulurken, di¤er üye
ülkelerde tutulmad›¤› gözlenmektedir. Ayn› ﬂekilde baz› hizmetler a¤›rl›kl› olarak kamu taraf›ndan üretilirken, baz› hizmetlerde ise
özel üretim belirleyici olmaktad›r. Sonuç itibariyle, yukar›da belirtilen tercihlere ba¤l› olarak ülkeler aras› vergi yükü farkl›l›klar›
artmakta veya azalabilmektedir.
Tablo 5, 2000-2010 y›llar› aras›nda AB ülkeleri ve Türkiye'nin merkezi yönetim düzeyinde vergi gelirlerini hangi kaynaktan toplad›klar›n›
dolayl› ve dolays›z vergiler ayr›m›nda göstermektedir. Dolayl› ve dolays›z vergi a¤›rl›klar›n›n vergi sistemlerinin adalet yap›lar›n›
etkiledi¤i daha önce belirtilmiﬂtir. Bu anlamda Türkiye ve AB ülkeleri aras›nda vergide adalet aç›s›ndan önemli bir fark oldu¤u göze
çarpmaktad›r. AB-27 ortalamas› dikkate al›nd›¤›nda dolayl›-dolays›z vergi a¤›rl›klar›n›n nispeten birbirine yak›n seyretmekle birlikte
y›llar itibariyle kaymalar gösterdi¤i görülmektedir. Türkiye'de ise dolayl› vergilerin a¤›rl›¤› yüzde 65'in üzerindedir. Di¤er bir anlat›mla,
Türkiye geliri yeterince vergileyememektedir. Bu durum gelir da¤›l›m›n›n iyileﬂtirilmesi, demokrasi ve kalk›nma aç›s›ndan bir handikap
oluﬂturmaktad›r.4 Di¤er taraftan, AB ülkeleri aras›nda da önemli farkl›l›klar oldu¤u görülmektedir. Almanya, Fransa, ‹ngiltere, ‹talya,
Belçika, Lüksemburg, ‹spanya, ‹sveç, Danimarka ve Finlandiya dolayl› vergilerin oran› nispeten daha düﬂük olmas›na karﬂ›l›k; Letonya,
Litvanya, Bulgaristan, Slovenya, Slovak Cumhuriyeti, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Polonya, Portekiz ve Malta gibi ço¤unu geçiﬂ
ekonomilerinin oluﬂturdu¤u ülkelerde dolayl› vergilerin oran› daha yüksektir. Verilerdeki son y›l olan 2010 için bakt›¤›m›zda AB
ülkeleri içinde vergi sistemi nispeten adil olan ülkeler Danimarka, ‹ngiltere, Belçika, Lüksemburg ve Finlandiya; vergi sistemi daha
az adil olan ülkeler ise Bulgaristan, Litvanya, Estonya, Macaristan ve Romanya'd›r.

4

Dolayl› ve dolays›z vergi ay›r›m›ndan adalet ç›kar›m›nda bulunulabilmesi için, bu ekonomilerdeki kay›td›ﬂ›l›k oran›n›n katlan›labilir bir düzeyde olmas›
gerekir. Aksi halde kay›td›ﬂ›l›k nedeniyle do¤rudan vergi al›namayan baz› sosyal kesimlerin ancak dolayl› vergiler yoluyla kavranmas› mümkün olabilecektir.
Çünkü tüketimde de kay›td›ﬂ›l›k olmas›na ra¤men üretimi ve da¤›t›m› kontrole ve tescile ba¤l› baz› mal ve hizmetler yoluyla bu engel k›smen de olsa
aﬂ›labilmektedir.
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KDV, 1967 y›l›nda AET nezdinde uygulanmaya baﬂlanm›ﬂt›r. AET'deki her ülkenin kendi iﬂlem vergileri yerine KDV'yi ikame etmesinin
amac›, topluluk içindeki iﬂlemlerde geçici bir sistem oluﬂturmakt›. Bununla birlikte, KDV üzerinde net bir uzlaﬂ›n›n sa¤lanamamas›
mevcut sistemin 40 y›l› aﬂk›n bir süredir uygulanmas›na yol açm›ﬂt›r. AB'de baﬂta KDV olmak üzere çok say›da dolayl› vergi
uyumlaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Uyumlaﬂt›rma ortak pazar›n iﬂlevinin artt›r›lmas›, iﬂletmeler için uyum maliyetlerinin azalt›lmas› ve bu amaçlara
uyum sa¤layan üye ülkelerin esneklik dereceleri aç›s›ndan temel teﬂkil etmektedir (European Commission, 2010a: 13). Bununla
birlikte, ülkeler aras›nda önemli farkl›l›klar oldu¤u görülmektedir. Bu durum bize daha çok vergi yap›lar›n›n ve asgari gereklerin
uyumlaﬂt›r›ld›¤›n› göstermektedir (European Commission, 2010b: 20). Özellikle KDV oranlar›n›n belirlenmesinde ürün ve hizmetin
niteli¤i ile kullan›c›lar›n ekonomik ve siyasi durumlar› göz önünde bulundurulmaktad›r.
Tablo 6'de AB ülkeleri ve Türkiye'de KDV yürürlük tarihleri ve mevcut KDV oranlar› yer almaktad›r. Dikkati çeken ilk husus AB
ülkelerinin hiçbirinde tek bir standart oran›n uygulanmad›¤›, indirimli oranlar›n da yer ald›¤›; fakat süper indirimli oranlar›n 27 üyeli
AB'nin sadece 5 ülkesinde; Fransa, ‹rlanda, ‹spanya, ‹talya ve Lüksemburg, yer ald›¤›d›r. Bununla birlikte, AB'de vergi uyumlaﬂt›rmas›n›n
sadece matrahlar› de¤il; vergi oranlar›n›n uyumlaﬂt›r›lmas›n› kapsad›¤› belirtilmelidir. Bu anlamda 1992 tarihli direktif KDV'de
indirimli oran› yüzde 5, alt s›n›r› yüzde 15 ve üst s›n›r› ise yüzde 25 olarak belirlemiﬂtir. Geçiﬂ dönemi için esneklik sa¤lanmakla
birlikte bugün alt s›n›r Lüksenburg ve K›br›s'ta uygulan›rken, üst s›n›r Danimarka, ‹sveç ve Macaristan'da uygulanmaktad›r. Ek Tablo
1'de AB ülkeleri ve Türkiye'nin 1985-2010 y›llar› aras›ndaki standart oranlar› yer almaktad›r. Bu dönem içerisinde Avusturya, Polonya
ve ‹rlanda d›ﬂ›ndaki ülkelerin hepsi KDV oranlar›n› artt›rm›ﬂt›r. Avusturya (yüzde 20) ve Polonya (yüzde 22) sabit tutarken, ‹rlanda
KDV oranlar›nda indirime gitmiﬂtir. Yine 2009'dan 2010'a geçilirken, ekonomik krize ba¤l› mali konsolidasyonlar do¤rultusunda, AB
ülkelerinin birço¤unda KDV oranlar› ya sabit tutulmakta ya da art›r›lmaktayken, ‹rlanda'da 0,5 puan düﬂürülmüﬂtür. AB'de KDV
oranlar›n›n ortalamas› ise, yüzde 19,8'den yüzde 20,4'e ç›km›ﬂt›r.
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AB ülkelerinin vergi gelirleri içinde KDV'nin pay› gittikçe artmaktad›r. Özellikle son dönemde yaﬂanan ekonomik ve mali krizler birçok
AB üyesi ülkenin kamu maliyesinde sorunlara neden olmuﬂtur. Son resesyondan bu yana dolays›z vergilerde ani düﬂmelere karﬂ›n,
birçok üye ülkede KDV'nin toplam vergi gelirleri içindeki pay› art›ﬂ göstermiﬂtir. Son dönemde üye ülkelerde KDV oranlar›n›n artmas›
hem krizlerin neden oldu¤u konsolidasyon ihtiyac›na bir cevap niteli¤i taﬂ›makta hem de uzun dönemde dolays›z vergilerden dolayl›
vergilere bir kaymaya iﬂaret etmektedir (European Commission, 2010a: 3). Tablo 7, AB ve Türkiye'nin KDV gelirlerinin toplam vergi
gelirleri içindeki pay›n›n 2000-2010 aras› dönemdeki seyrini vermektedir. ‹stisnas›z tüm ülkelerde KDV'nin toplam vergi gelirleri
içindeki pay› art›ﬂ göstermiﬂtir. Bu dönemde AB KDV has›lat ortalamas› yüzde 11,5 artarak yüzde 27,1'e eriﬂmiﬂtir. Türkiye'de de
dalgal› bir art›ﬂ seyri söz konusudur. 2010 y›l›nda AB'de toplam vergi gelirleri içinde KDV'nin pay› en yüksek olan 3 ülke Litvanya,
Bulgaristan ve Romanya'yken, en düﬂük 3 ülke ‹talya, Danimarka ve ‹ngiltere'dir. Ayr›ca, AB'nin lokomotifi durumundaki Almanya
ve Fransa'da oranlar s›ras›yla 32,3 ve 26,7'dir.
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AB'ye üye ülkelerin farkl› KDV oranlar› uygulamas›n›n üç farkl› nedeninden söz edilebilir. Bu nedenler etkinlik veya iﬂgücü piyasas›
tart›ﬂmalar›, gelir da¤›l›m›nda adalet ve erdemli mallard›r. Genel kural, tek bir standart oran uygulaman›n ekonomik etkinli¤i
sa¤laman›n en iyi yolu oldu¤u yönündedir. Bununla birlikte, indirilmiﬂ oran uygulamalar›yla etkinli¤in artt›r›ld›¤› alanlar da mevcuttur.
Kiﬂinin kendisi taraf›ndan veya kay›td›ﬂ› olarak yap›lan hizmetlerin KDV indiriminden sonra kay›t alt›na al›nmas› bu duruma örnek
gösterilebilir (European Commission, 2011a: 60).
Vergi konusunda önemli çal›ﬂmalar› olan OECD, istisnalar›n uygulanma nedenlerini beﬂ farkl› s›n›fland›rma içinde ortaya koymaktad›r.
Bu nedenleri; sa¤l›k ve hastane yard›m› ile g›da ve su temini gibi temel ihtiyaçlar; posta, televizyon ve kamu taﬂ›mac›l›¤› gibi
geleneksel olarak fayda sa¤layan faaliyetler; kültür, spor ve yard›m hizmetleri gibi sosyal olarak arzulanan faaliyetler; adalar ve
s›n›r ve merkezden uzak bölgeler için pozitif ayr›mc›l›k sa¤layan hizmetler ve KDV'den istisna olmalar›na karﬂ›l›k kendileri özel
vergilere tabi olan emlak, sigorta ve finansal hizmetlerdir (OECD, 2008: 51).
Tablo 8'de, AB ülkeleri ve Türkiye'de hangi alanlarda indirimli, süper indirimli ve s›f›r oran uyguland›¤› ve hangi alanlarda istisnalar›n
yer ald›¤› gösterilmektedir. Bu sayd›¤›m›z kalemler KDV matrah›n› önemli derecede aﬂ›nd›rmakta ve ciddi vergi harcamas›na (tax
expenditure) yol açmaktad›r. Oran farkl›laﬂt›rmas› ve istisnalar AB çerçevesinde gerçekleﬂtirilmesine karﬂ›l›k ülkelerin özgün koﬂullar›
da dikkate al›nmaktad›r. OECD'deki mevcut 34 üye ülkenin 22'sini AB üyesi ülkeler oluﬂturdu¤u için, oran farkl›laﬂt›r›lmas› konusunda
OECD'ye paralellik söz konusu olmaktad›r. Bununla birlikte, AB'deki istisna, muafiyet ve oran farkl›laﬂt›rmalar›n›n hangi alanlarda
uyguland›¤› KDV'nin 2006 y›l›ndaki 112 say›l› direktifinin 3. ek maddesinde belirtilmektedir.
Aﬂa¤›daki tabloda ilk dikkati çeken husus, uluslararas› ve birlikiçi ulaﬂ›m›n AB ülkelerinde s›f›r orana tabi olmas›d›r. Bununla birlikte,
Türkiye'de s›f›r oran uygulamas›na baﬂvurulmamaktad›r. AB ülkeleri içinde standart oran konusunda en hassas ülkenin Bulgaristan
oldu¤u görülmektedir. ‹ndirimli oran sadece konaklama hizmetlerinde söz konusuyken, süper indirimli oran ve istisna gibi uygulamalara
rastlanmamaktad›r. Bulgaristan'› Danimarka, Litvanya, Letonya ve Slovak Cumhuriyeti takip etmektedir. Lüksemburg'da indirimli
oranlardan ziyade süper indirimli oranlar kullan›lmaktad›r. S›f›r orana en çok baﬂvuran ülke ‹ngiltere'dir. Sosyal bak›m ve koruma
hizmetleri gibi d›ﬂsall›¤› son derece yüksek olan alanlar sadece ‹rlanda ve ‹talya'da KDV'den muaf tutulmuﬂken, Lüksemburg ve
Macaristan bu alanda muafiyetlerle birlikte standart oran› da kullanmaktad›r. ‹ﬂin ilginç taraf›, bu alanda birçok AB ülkesinin standart
orana baﬂvurmas›d›r.
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2. KDV HASILAT PERFORMANSLARININ ÖLÇÜLMES‹
AB'nin geniﬂleme politikas› çerçevesinde vergi uyumunun önem taﬂ›mas› KDV'nin has›lat performans›n› ön plana ç›karmaktad›r.
KDV sisteminin performans› üç temel faktöre ba¤l›d›r. Bu faktörler;
(i)

verginin oran›, muafiyet, istisna, matrah ve asgari s›n›r (eﬂik) gibi yap›sal özellikler,

(ii)

vergi sistemini etkili bir ﬂekilde yönetmek için vergi yönetiminin kapasitesi ve

(iii)

mükelleflerin uyum derecesidir.

Bu üç faktörün etkileﬂimi önem taﬂ›maktad›r. Çok düﬂük standart oranlar yanl›ﬂ s›n›fland›rmalara (misclassification) yol aç›p, idari
yükler (administrative burdens) ve uyum sorunlar› oluﬂtururken, yüksek oranlar vergi kaç›rmay› teﬂvik etmektedir. Faaliyetler üzerindeki
muafiyet ve istisnalar ise bozulmalara yol açt›¤› gibi kaçakç›l›¤› da teﬂvik etmektedir. Bu durumda ilave yönetim kapasitesine ihtiyaç
duyulmaktad›r. Ayr›ca; zay›f vergi yönetimleri, a¤›r yönetim ﬂartlar› ve KDV sistemindeki karmaﬂ›kl›k mükellef uyumunu azaltmaktad›r
(OECD, 2006: 41).
KDV has›lat performanslar›n›n ölçülmesinde birbirine yak›n üç farkl› yöntem kullan›lmaktad›r. Bu yöntemler KDV Etkinlik Oran› (VAT
Productivity), KDV Toplama Etkinli¤i (VAT Collection Efficiency) ve KDV Has›lat Oran› (VAT Revenue Ratio)'d›r. KDV Etkinlik Oran›
(KEO) her bir standart KDV oran›nda GSYH'n›n ne kadarl›k bir k›sm›n›n topland›¤›n› göstermektedir. Di¤er bir anlat›mla, KEO'nun
yüzde 45'lik bir orana sahip olmas›, standart KDV oran›ndaki bir puanl›k bir art›ﬂ›n KDV gelirlerinin GSYH'dan ald›¤› pay›n yaklaﬂ›k
yüzde 0,45 oran›nda artmas›na neden olacakt›r (Hybka, 2009: 15).
Ancak, sistemin tam olarak böyle iﬂlemedi¤i de belirtilmelidir. Çünkü KDV, hem ihracat hem de ithalat de¤erinden etkilenebilmektedir.
‹hracat durumunda çifte vergilendirmeyi önlemek için vergi iadesi uygulanmas› KDV gelirlerini azaltabilmektedir. Bununla birlikte,
ihracat›n artmas› yurtiçi üretimin artmas›yla paralellik gösterecek ve hanehalk› harcanabilir gelirindeki art›ﬂla birlikte yurtiçi talep
de yükselebilecektir. ‹thalat ise, KDV gelirlerini artt›rmaktad›r. Ama ithalat KDV gelirleri üzerinde ters yönlü etkide de bulunabilmektedir.
‹thalattaki art›ﬂ yurtiçi ürünlere olan talebi azaltmakta ve bu ﬂekilde KDV has›lat›n› düﬂürülebilmektedir (Hybka, 2009: 8). ‹thalat
ve ihracat›n KDV gelirleri üzerindeki etkisini ölçebilmek için netleﬂtirme yap›lmas› gereklili¤i ortaya ç›kmaktad›r. Bununla birlikte,
di¤er hesaplama yöntemlerinde tüketim baz al›nd›¤› için böyle bir sorunla karﬂ›laﬂ›lmayacakt›r. Daha yüksek KEO oranlar› daha etkili
bir KDV sistemine iﬂaret etmektedir. Hesaplama aﬂa¤›daki formülasyon yard›m›yla yap›lmaktad›r (Hybka, 2009: 15):

Bu formülasyon kolayl›kla yanl›ﬂ yorumlanabilir. Bunun nedeni GSYH'n›n hesaplanmas›ndan kaynaklanan hatalar›n formülasyonu
bozabilmesidir. Bu durumda, KDV Toplama Etkinlik Oran›'n›n (C-Etkinlik) (KTEO) daha do¤ru sonuç verece¤i düﬂünülebilmektedir. Çünkü
KDV matrah›, yurtiçi üretimden ziyade yurtiçi tüketimle daha yak›n bir iliﬂki içindedir (Hybka, 2009: 16). KTEO; KDV has›lat›n›n toplam
tüketim tutar›na oran›n›n, standart KDV oran›na bölünmesi ile bulunmaktad›r. Bir ülkede uygulanan KDV'de herhangi bir muafiyet ve
istisna yoksa, vergide tek bir standart oran kullan›l›yorsa, vergiden kaç›nma/kaç›rma oran› ne kadar düﬂükse ve vergi tam esnekse
KTEO'n›n yüzde 100 olaca¤› iddia edilmektedir. Bununla birlikte, KTEO'n›n politik ve yap›sal faktörlerden etkilendi¤i de belirtilmelidir.
Politik istikrar, ﬂehirleﬂme, d›ﬂ aç›kl›k, denetim ve para cezalar›n›n KTEO'n› art›rmaktad›r (Aizenman vd., 2008: 1).
KTEO ﬂu ﬂekilde hesaplan›r (OECD, 2006: 41):

KDV toplama etkinli¤inin ölçülmesindeki temel yaklaﬂ›m yasal vergi oran›yla efektif vergi oran›n›n (tüketimin bir oran› olarak toplam
KDV gelirleri) karﬂ›laﬂt›r›lmas›d›r. Bu metodoloji ﬂunlar› gerektirmektedir: (i) Gelir toplama ölçütü, (ii) baﬂar›l› bir KDV uygulamas›
için KDV matrah›n›n do¤ru tahmini ve (iii) yasal ortalama oran›n hesaplanmas›d›r (IMF, 1996: 3).
Son olarak KDV Has›lat Oran›ndan (VAT Revenue Ratio) (KHO) söz edilebilir. Aﬂa¤›daki formülasyondan görülece¤i üzere KHO,
KTEO'n›n bir türevidir. Bu iki yöntem aras›ndaki temel fark KDV matrah›n›n hesaplanmas›ndan kaynaklanmaktad›r. KTEO, KDV matrah›
olarak tüketimi al›rken; KHO, KDV'nin fiyat içerisine gizlenmiﬂ olmas›ndan yola ç›karak KDV hariç tüketimi baz almaktad›r:
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2.1. Türkiye'de KDV Has›lat Performanslar›n›n De¤erlendirilmesi
Çal›ﬂman›n bu bölümünde, yürürlü¤e girdi¤i 1985 y›l›nda 2011 y›l›n›n sonuna kadarki dönemi içeren KDV has›lat performanslar›
yukar›da aç›klanan üç yöntem ile hesaplanm›ﬂt›r. Hesaplamalarda kullan›lacak üç önemli veri; KDV geliri, KDV matrah› ve KDV
standart oran›d›r. EUROSTAT'ta yer alan KDV hesab›n›n (Value Added Type Taxes) Türkiye'de dahilde ve ithalde al›nan KDV'ye denk
oldu¤u görülmektedir (EUROSTAT, 1995). EUROSTAT'ta Türkiye için KDV verileri yer almamakla birlikte Gelirler ‹daresi Baﬂkanl›¤›
(G‹B) ve Muhasebat Genel Müdürlü¤ü verilerinden yararlan›lm›ﬂt›r. OECD taraf›ndan yay›nlanan Tüketim Vergisi E¤ilimleri 2006
(Consumption Tax Trends 2006) (TVE), KDV matrah› olarak ''ulusal tüketimi'' (hanehalk› tüketimi ve hükümet sektörünün tüketimi);
TVE 2010 ise, “nihai tüketimi” baz alm›ﬂt›r. Bununla birlikte, TVE 2010 bu konunun (verginin matrah›n›n) en zor konulardan birisi
oldu¤unu vurgulam›ﬂt›r. 2006 ve 2010 aras›ndaki fark bu zorluktan kaynaklanmaktad›r. Bununla birlikte, TVE 2010 nihai tüketim
içerisine hanehalk› tüketimini, kar getirmeyen kuruluﬂlar›n harcamalar›n› ve devletin yapm›ﬂ oldu¤u harcamalar› katmaktad›r.
Çal›ﬂman›n TVE 2010'u takip etmekle birlikte, Türkiye'nin nihai tüketim harcamalar› içerisinde kar getirmeyen kuruluﬂlar›n harcamalar›n›n
yer almad›¤›n›; buna karﬂ›n, AB ülkelerinin nihai tüketimlerinde bu kuruluﬂlar›n pay›n›n önemsenmeyecek kadar düﬂük oldu¤unu belirtmek
gerekir. Ayr›ca, hesaplamalarda kullan›lan oranlar›n her ülkenin kendi standart oran› oldu¤u unutulmamal›d›r. AB ülkeleri için a¤›rl›kl›
oranlar›n hesaplanmas›nda önemli veri s›k›nt›s› varken, Türkiye için yaln›zca 1989, 1990 ve 1991 y›llar› için mümkün olabilmektedir.5
Son tahlilde, uluslararas› karﬂ›laﬂt›rmalara imkan vermesi aç›s›ndan hesaplamalarda standart oranlar›n kullan›ld›¤› belirtilmelidir.
Tablo 9'da görülebilece¤i gibi öncelikle hem dahilden hem de hariçten elde edilen KDV has›lat performas› hesaplamas› yap›lm›ﬂt›r.
Daha sonra ise, Tablo 10'de sadece ithalden al›nan KDV performans›n›n hesaplama iﬂlemi gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Böylelikle KDV has›lat
performans›nda hangi kaynaktan toplanan KDV'nin belirleyici oldu¤u sorusuna cevap aranm›ﬂt›r. KEO hesaplamas›n›n GSYH de¤erine
ba¤l› olarak yap›lmas›, ithaldeki KDV performans› hesaplamalar›nda bu oran›n kullan›lmas›n› engellemiﬂtir. ‹thaldeki KDV has›lat
performans› sadece C-Etkinlik ve KHO ﬂeklinde hesaplanm›ﬂt›r.

5

Bu y›llar› içeren oran yap›lar› günümüze yans›t›larak bir öngörüde bulunulmas› düﬂünülebilir. Fakat yaklaﬂ›k son 20 y›ll›k dönemde baz› mal ve hizmetler
üzerindeki (tekstil, ilaç, turizm gibi) KDV oranlar›n›n de¤iﬂmesi nedeniyle bu yans›tman›n do¤ru olamayaca¤› kanaatine var›lm›ﬂt›r.
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1985-2001 y›llar› aras›ndaki dönemde, günümüzdeki ÖTV'yi de içeren çoklu oran yap›s› gerçek anlamda bir KDV performans ölçümünü
ve zaman boyutu içerisindeki karﬂ›laﬂt›rma imkan›n› güçleﬂtirmektedir. Bu nedenle dönemler aras› bir karﬂ›laﬂt›rma yap›lsa dahi,
bunun 1985-2001 ve 2002-2011 aras›nda olmak üzere iki alt döneme ayr›lmas› daha do¤ru olacakt›r. Türkiye'nin AB ülkeleri ile
karﬂ›laﬂt›rmas› da ikinci alt dönem baz›nda yap›lacakt›r.
1985-2001 y›llar›n› içeren ilk dönem itibar›yla KEO'na bakt›¤›m›zda, 17 y›ll›k ortalaman›n yüzde 29,3 düzeyinde gerçekleﬂti¤i görülmektedir.
Ayn› dönem ortalamas› C-Etkinlik oran› için yüzde 37,7, KHO için ise yüzde 39,6'd›r. 17 y›ll›k dönemde, her üç KDV has›lat performans›
ölçümlerine göre en iyi y›llar 1993 ve 1996 iken, en düﬂük performansl› y›llar 1998 ve 1999'dur.
1985-2001 aras› ithalden al›nan KDV performans›na bakt›¤›m›zda C-Etkinlik oran› ortalamas›n›n yüzde 66,9, KHO'n›n yüzde 73,4
oldu¤u görülmektedir. ‹thaldeki KDV has›lat performans› yönünden her iki ölçüm türü için en baﬂar›l› üç y›l 1991, 1992 ve 1993 iken,
en baﬂar›s›z üç y›l 1995, 1996 ve 2001 oldu¤u sonucuna var›lm›ﬂt›r. ‹thalden al›nan KDV performans›n›n en yüksek oldu¤u dönemler
finansal liberalizasyon sonras› TL'nin de¤erlendi¤i ve cari aç›¤›n rekor k›rd›¤› 1994 krizi öncesi y›llar oldu¤u ifade edilebilir. Buna
karﬂ›l›k en kötü dönemler ise, genelde kriz sonras› ithal mal ve hizmet talebinin döviz fiyatlar›ndaki art›ﬂ nedeniyle azald›¤›, cari
iﬂlemler fazlas› verildi¤i y›llar oldu¤u görülmektedir.
1993 y›l› toplam KDV has›lat performans›n›n yüksek ç›kmas›nda, ithalden al›nan KDV'nin etkili oldu¤u ifade edilebilir. Buna karﬂ›l›k,
1996 y›l›ndaki yüksek performans›n sadece dahilden al›nan KDV'den kaynakland›¤› görülmektedir. Çünkü bu y›l ithalden al›nan KDV
performanslar›n›n dönem ortalamas›n›n en düﬂük oldu¤u zaman aral›¤›d›r. Has›lat performans ölçümlerinde C-Etkinlik ve KHO farkl›
de¤erlerde gerçekleﬂse bile, ayn› e¤ilim içerisinde hareket ettikleri gözlenmektedir. KEO ise, dönem içerisinde di¤er iki performans
ölçümlerinden farkl›laﬂabilmektedir. Sonuç olarak, 1985-2001 y›llar› aras›nda KDV has›lat performanslar›n›n dalgal›-düzensiz bir
seyir izledi¤i görülmektedir. Bu durumdan ülkedeki siyasal ve sosyal istikrars›zl›klar›n yan›nda, ekonomik büyüme ve kamu kesimi
finansman aç›klar›n›n etkili oldu¤u ifade edilebilir.
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Gerçek anlamda KDV has›lat performanslar› 2001 sonras› dönemde hesaplanabilmektedir. Bunun temel nedeni, bu tarihten sonra
genel bir tüketim vergisi olan KDV'nin içinde yer alan ÖTV'lerin ayr›ﬂt›r›lm›ﬂ ve farkl› bir vergi ismiyle mevzuat›m›z içerisindeki yerini
alm›ﬂ olmas›d›r. 1985-2001 y›llar›na nazaran 2002 sonras› dönemde hem oran farkl›laﬂmalar›n›n hem de mevzuattaki muafiyet ve
istisnalar›n nisbeten daha az de¤iﬂikli¤i u¤rad›¤› ifade edilebilir. Ayr›ca 2002 sonras› dönem, siyasi istikrar (tek parti iktidar›) ve
ekonomik büyüme yönüyle de önceki dönemlerden ayr›lmaktad›r.
2002-2011 dönemi itibariyle KEO'na bakt›¤›m›zda on y›ll›k ortalaman›n yüzde 34,1 düzeyinde gerçekleﬂti¤i görülmektedir. Ayn› dönem
ortalamas› C-Etkinlik oran› için yüzde 41,9, KHO için yüzde 45,4'dur. Son on y›ll›k döneminde her üç KDV has›lat performans› ölçülerine
göre en iyi y›llar 2006 ve 2010 iken, en düﬂük performansl› y›llar 2002 ve 2003'tür. KDV has›lat performanslar› 1985-2001 y›llar›
aras›ndaki birinci dönem ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda üç hesaplama türü için de ciddi art›ﬂlar gerçekleﬂtirildi¤i görülmektedir.

2002-2011 dönemi ithalden al›nan KDV performanslar›na bakt›¤›m›zda C-Etkinlik oran› ortalamas›n›n yüzde 66,3, KHO'n›n yüzde
75,4 oldu¤u görülmektedir. ‹thaldeki KDV has›lat performans› yönünden her iki ölçüm türü için en baﬂar›l› iki y›l 2005 ve 2006 iken,
en baﬂar›s›z üç y›l 2002, 2003 ve 2004 oldu¤u tespit edilmiﬂtir. ‹thalden al›nan KDV has›lat performanslar›n›n 1985-2001 y›llar›
aras›ndaki birinci dönem ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda neredeyse ayn› kald›¤› gözlenmektedir. Di¤er bir ifadeyle, ithalden al›nan KDV
has›lat performans› 27 y›ll›k tüm veri seti boyunca büyük bir geliﬂim göstermemektedir. Ayr›ca ithalden al›nan KDV performans›
ile ithalat de¤iﬂim oran› aras›nda herhangi bir iliﬂki kurulamam›ﬂt›r. 2002-2011 döneminde toplam KDV has›latlar›nda gözlenen art›ﬂ,
ayn› dönemde ithalden al›nan KDV performans›nda de¤iﬂim olmad›¤› bilgisi alt›nda, bütünüyle dahilde al›nan KDV performans›ndaki
art›ﬂtan kaynaklanm›ﬂt›r.
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2.2. AB Ülkelerindeki KDV Has›lat Performanslar›n›n Hesaplanmas›
Dolayl› vergilerin uyumlaﬂt›r›lmas› AB'ye üye olmak isteyen ülkelerin müzakere alanlar›ndan birini oluﬂturmaktad›r. Özellikle KDV,
birlik içerisindeki ortak pazar ve gümrük politikalar›n›n ﬂekillendirilmesinde önemli unsurlardan biri olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.
Ayn› sürecin Türkiye'nin AB'ye kat›l›m süreçlerinde de gündeme geldi¤i görülmektedir. Aﬂag›daki Tablo 11, Tablo 12 ve Tablo 13'de
AB üyesi 27 ülkenin ve Türkiye'nin 2002-2010 y›llar› aras›ndaki dokuz y›ll›k dönem içerisindeki KDV has›lat performanslar› üç farkl›
etkinlik belirleme yöntemine göre hesaplanm›ﬂt›r. Tablo 11, KEO'n›n hesaplanmas›ndan elde edilen veriler ile oluﬂturulmuﬂtur. Buna
göre dönem içerisinde Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, ‹sveç, Lüksemburg, K›br›s ve Türkiye'de ciddi etkinlik art›ﬂlar› ile karﬂ›laﬂ›lmaktad›r.
Slovenya, Malta, ‹ngiltere, Fransa, Finlandiya, Almanya, Avusturya, Danimarka ve AB ortalamas›nda ise pek de¤iﬂiklik oluﬂmad›¤›
gözlenmektedir. 2002-2010 y›llar›n aras›nda KEO kay›plar›n›n yaﬂand›¤› ülkeler ise Yunanistan, Romanya, ‹spanya, Litvanya ve
Letonya'd›r.
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Tablo 12'de ise, C-Etkinlik hesaplamalar› gösterilmektedir. Üye ülkeler baz›nda y›llar itibar›yla etkinlik düzeylerindeki geliﬂime
bakt›¤›m›zda Tablo 11'den farkl› bir e¤ilim oluﬂmad›¤› gözlenmektedir. Etkinlik art›ﬂ› ve azal›ﬂ›n› gösteren ülkeler hemen hemen
ayn›d›r.
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Son olarak AB ülkelerindeki etkinlik karﬂ›laﬂt›r›lmas› KHO üzerinden Tablo 13'de yap›lm›ﬂt›r. Yukar›daki iki tabloya benzer bir e¤ilimi
burada da görmek mümkündür. Tabloda dikkati çeken birkaç unsurdan söz edilebilir. Birincisi KHO bak›m›ndan AB ortalamas› çok
küçük dalgalanmalar göstermektedir. Lüksemburg'da oldu¤u gibi etkinlik düzeyinin yüzde 90'› aﬂt›¤› ülke örne¤ine rastlanabilmektedir.
Büyük nüfusa sahip ülkelerin (Almanya, Fransa, ‹talya, ‹ngiltere, ‹spanya gibi) KDV etkinlik performanslar›n›n düﬂük oldu¤u
görülmektedir. Türkiye ise, her üç etkinlik hesaplamas› için, 2000'li y›llar›n baﬂ›nda en düﬂük etkinlik düzeyine sahip ülkelerden biri
iken, 2005 y›l›ndan itibaren etkinlik düzeyini artt›rm›ﬂ ve düﬂük etkinlik grubuna dahil ülkeler aras›nda nispi olarak daha iyi bir konuma
yükselmiﬂtir.
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3. KÜMELEME ANAL‹Z‹N‹N AB ÜLKELER‹ VE TÜRK‹YE'DEK‹ KDV HASILAT PERFORMANSLARINA UYGULANMASI
Kümeleme analizi çok de¤iﬂkenli bir istatistiksel yöntemdir. Bu yöntem grup say›s› bilinmeyen ve grupland›r›lmam›ﬂ verilerin
benzerliklerine göre s›n›fland›r›lmas› amac›yla kullan›lmaktad›r. Kümeleme analizi verilerin birimlere veya de¤iﬂkenlere göre birbirlerine
benzerlikleri bak›m›ndan ayr›k kümelerde toplanmas›n› sa¤layan bir tekniktir. Kümeleme analizi birbirine benzer olan de¤iﬂkenlerin
ayn› gruplarda toplanmas›n› amaçlamas› bak›m›ndan diskriminant analiziyle, birbirine benzer de¤iﬂkenlerin ayn› gruplarda toplanmas›n›
amaçlamas› nedeniyle de faktör analizi ile benzerlik göstermekte olup veri indirgeme özelli¤i vard›r (Çakmak, 1999: 188).
Kümeleme analizi önceden belirlenen seçme kriterlerine göre birbirine çok benzeyen birey ya da nesneleri ayn› küme içinde
grupland›r›r. Analizin sonucunda bir kümeyi oluﬂturan birey veya nesneler birbiriyle benzeﬂirken, di¤er kümelerin birey veya nesneleriyle
benzeﬂmeyecektir. Bu nedenle kümeler kendi içlerinde homojen (türdeﬂ) iken, kümeler aras›nda heterojenlik söz konusu olacakt›r
(Kalayc›, 2005: 349).
Kümeleme analiz, temel olarak dört de¤iﬂik amaca yönelik olarak uygulanan bir yöntemdir:
a) n say›da birimi, nesneyi, oluﬂumu, p de¤iﬂkene göre saptanan özelliklerine göre olabildi¤ince kendi içinde türdeﬂ (homojen) ve
kendi aralar›nda farkl› (heterojen) alt gruplara (küme) ay›rmak,
b) p say›da de¤iﬂkeni, n say›da birimde saptanan de¤erlere göre ortak özellikleri aç›klad›¤› varsay›lan alt kümeler ay›rmak ve ortak
faktör yap›lar› ortaya koymak,
c) Hem birimleri hem de de¤iﬂkenleri birlikte ele alarak ortak n birimi p de¤iﬂkene göre ortak özellikli alt kümelere ay›rmak,
d) Birimleri, p de¤iﬂkene göre saptanan de¤erlere göre, izledikleri biyolojik ve tipolojik s›n›flamay› ortaya koymak (Özdamar, 1999: 257).
Kümeleme analizinde, orjinal de¤erler ya da standartlaﬂt›r›lm›ﬂ de¤erler kullan›labilir. Ayr›ca, di¤er çok de¤iﬂkenli istatistik tekniklerinde
önemli olan verilerin normalli¤i varsay›m›, kümeleme analizinde çok önemli de¤ildir. Uzakl›k de¤erlerinin normalli¤i yeterli say›lmaktad›r
(Tatl›dil, 2002: 329).
Kümeleme analizinin uygulama aﬂamalar› aﬂa¤›daki gibi verilebilir (Özdamar, 1999: 258).
1. Birim ya da de¤iﬂkenlerin do¤al gruplamalar› hakk›nda kesin bilgilerin bulunmad›¤› popülasyonlardan al›nan n say›da birimin
p say›da de¤iﬂkenine iliﬂkin gözlemlerin elde edilmesi (veri matrisinin belirlenmesi).
2. Birimlerin/de¤iﬂkenlerin birbirleri ile olan benzerliklerini ya da farkl›l›klar›n› gösteren uygun bir benzerlik ölçüsü ile birimlerin/de¤iﬂkenlerin
birbirlerine uzakl›klar›n›n hesaplanmas› (benzerlik ya da farkl›l›k matrisinin belirlenmesi).
3. Uygun kümeleme yöntemi yard›m› ile benzerlik/farkl›l›k matrislerine göre birimlerin/de¤iﬂkenlerin uygun say›da kümelere ayr›lmas›.
4. Elde edilen kümelerin yorumlanmas› ve bu kümeleme yap›s›na dayal› olarak kurulan hipotezlerin do¤rulanmas› için gerekli analitik
yöntemlerin uygulanmas› (Özdamar, 1999: 258).
Genelde kümeleme analizinde küme say›s› önceden bilinmemektedir. Küme say›lar›n› analizin her bölümünde birer defa artt›rarak
ve deneysel bir biçimde en uygun kümelemeyi bulmay› amaçlayarak uygulanabilmektedir. Küme say›s› konusunda araﬂt›rmac›n›n
herhangi bir öngörüsü var ise, hiyerarﬂik olmayan kümeleme teknikleri kullan›labilmektedir.
Tebli¤inin bu bölümünde, AB ülkeleri ve Türkiye'deki KDV has›lat performanslar› birbirine benzeﬂen ülkeler baz›nda kümelenmeye
çal›ﬂ›lacakt›r. Analizin yap›lmas›nda SPSS Paket Program› (Statistical Package for Social Sciences) kullan›lacakt›r. Kümelemeye AB27 ile Türkiye dâhil edilmiﬂtir. Analizde KDV has›lat performans›n› gösteren üç de¤iﬂken kullan›lm›ﬂt›r. Bunlar; KEO, C-Etkinlik oran›
ve KHO'd›r.
Kümeleme analizi, hem 2002-2010 dokuz y›l›n ortalamas› al›narak yap›lm›ﬂ hem de en son y›l olan 2010 verilerine göre gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Böylelikle son y›lda görülecek özel durumlar›n yarataca¤› sapmalar›n gözlenebilmesi amaçlanm›ﬂt›r. Analizde yöntem olarak hiyerarﬂik
kümeleme yöntemi kullan›lm›ﬂt›r. Çünkü ülke örneklerinden oluﬂacak küme say›s› konusunda herhangi bir öngörüde bulunmamaktad›r.
Bu çerçevede yap›lan analizde aﬂa¤›daki ülke kümelerine ulaﬂ›lm›ﬂt›r.

105

27. TÜRK‹YE MAL‹YE SEMPOZYUMU
TÜRK‹YE VE AB ÜLKELER‹NDE KDV HASILAT PERFORMANSLARININ KARﬁILAﬁTIRILMASI

Tablo 14'de 2010 y›l›ndaki KDV has›lat performans›na göre oluﬂan dört farkl› kümeden söz edilebilir. Bu kümelerden en büyü¤ü 14
ülkeyi içeren birinci kümedir. Kümeyi oluﬂturan ülkeler; Almanya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, ‹ngiltere, ‹rlanda,
Litvanya, Macaristan, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovak Cumhuriyeti ve Türkiye'dir. ‹kinci küme; Avusturya, Bulgaristan, Danimarka,
Estonya, Hollanda, ‹sveç, Malta ve Slovenya içeren 8 ülkeden meydana gelmektedir. Üçüncü küme 4 ülkeden oluﬂmakta ve ‹spanya,
‹talya, Letonya ve Yunanistan'› içermektedir. Son küme AB'nin küçük iki ülkesi; K›br›s ve Lüksemburg'u kapsamaktad›r. Bununla
birlikte, dördüncü küme KDV has›lat etkinli¤inin en yüksek oldu¤u kümedir. Bunu etkinlik bak›m›ndan s›ras›yla ikinci ve üçüncü
kümeler takip etmektedir. En az has›lat etkinli¤ine sahip ülkeler ise birinci kümede toplanmaktad›r. Türkiye 14 üyeli bu en büyük
kümenin eleman›d›r.

KDV has›lat performanslar›n›n 2002-2010 dönemini içeren dokuz y›ll›k ortalamas› al›nd›¤›nda küme say›s› bir önceki analiz ile ayn›
kalmak ﬂart›yla kümelere dahil olan ülkelerin de¤iﬂti¤i görülmektedir. Buna göre; Almanya, Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Hollanda,
‹rlanda ve ‹sveç'ten oluﬂan birinci grubun üye say›s› 7'ye düﬂmektedir. Buna karﬂ›l›k Belçika, Çek Cumhuriyeti, Fransa, ‹ngiltere, ‹spanya,
‹talya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Türkiye ve Yunanistan olmak üzere 16 ülkeyi içeren
ikinci küme en büyük küme haline gelmektedir. Bulgaristan, Estonya ve Slovakya üçüncü kümeyi meydana getirmektedir. Son küme
ise, bir önceki tablo ile ayn› olarak K›br›s ve Lüksemburg'tan oluﬂmaktad›r. Dokuz y›ll›k KDV has›lat etkinlik ortalamas›nda en etkin küme
ve bu kümeye dahil ülkeler de¤iﬂmemektedir. Buna karﬂ›l›k üçüncü küme, ikinci en etkin küme haline gelmekte ve üyeleri tamam›yla
de¤iﬂti¤i görülmektedir. Birinci küme ise, etkinlik yönüyle üçüncü kümeyi takip etmektedir. En az etkin üyeler ise, ikinci kümede
toplanmaktad›r. Türkiye'de 16 üyeli bu kümenin parças› konumundad›r. Sonuç olarak hem 2010 y›l›n› hem de son dokuz y›ll›k ortalamay›
içeren kümeleme analizinde ülkemiz, hem en kalabal›k hem de en az etkin ülkeler içerisinde yer almaktad›r.
4. KDV HASILAT PERFORMANSLARININ ‹Y‹LEﬁT‹R‹LMES‹NDE REFORM ÖNER‹LER‹
2008 finansal krizini takip eden ekonomik kriz, hükümetlerin iki strateji belirlemelerine neden olmuﬂtur. Bu stratejilerden ilki, k›sa
dönemde ekonomileri resesyondan ç›kartacak ekonomik teﬂvikleri yürürlü¤e koymak; ikincisi ise, ekonomilerin tekrardan krize girmelerini
engellemek ve ekonomik istikrar› sa¤layacak uzun dönemli politikalar› oluﬂturmakt›r (OECD, 2011a: 57). Bunun için hükümetler vergi
politikalar›n› ayarlarken, hem verginin getiri potansiyelini göz önünde bulundurmak, hem de büyüme üzerinde bir k›s›t oluﬂturmamas›na
dikkat etmek durumundad›rlar. OECD'nin son ampirik çal›ﬂmalar› göstermektedir ki; kurumlar vergisi ekonomik büyüme üzerindeki en
zararl› vergidir. Kurumlar vergisini kiﬂisel gelir vergisi, tüketim vergileri ve ekonomik büyümeye en az zarar veren gayr›menkul üzerinden
al›nan vergiler takip etmektedir. Mevcut durum, farkl› vergilerin farkl› bozucu etkileri oldu¤una iﬂaret etmektedir. Bu nedenledir ki;
büyüme odakl› vergi reformu; vergi yükünü, d›ﬂsall›klar›n düzeltilmesi ve çevrenin korunmas›n› amaçlayan vergilerin yan› s›ra, tüketim
ve/veya emlak üzerine kayd›r›lmas› sonucunu do¤urmuﬂtur (OECD, 2011b: 17).
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AB'nin içinde bulundu¤u mevcut ekonomik durum, mali disiplini sa¤lamak için vergi politikalar›n›n yeniden gözden geçirilmesini
gerektirmektedir. Bu çerçevede vergilemenin ekonomik büyüme üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak için, vergi toplaman›n maliyetlerini
ve bozulmalar› en aza indirecek politik hedeflere yönelmelidir (European Commission, 2011a: 47). Vergi reformlar› sadece vergi
oranlar›n›n de¤iﬂtirilmesinden oluﬂmamakta, ayn› zamanda çeﬂitli vergiler için vergi matrahlar›n›n ve vergi oranlar›n›n de¤iﬂiminin
bir kombinasyonundan meydana gelmektedir (European Commission, 2011a: 51). Son dönemde, KDV sisteminin etkinli¤inin
iyileﬂtirilmesine yönelik çal›ﬂmalar›n iki nedeni bulunmaktad›r. Bunlar; KDV'nin son 20 y›lda dünyan›n dört bir taraf›na büyük bir
h›zla yay›lmas› ve yaﬂanan ekonomik krizle birlikte ülkelerin orta vadede mali konsolidasyon stratejilerini uygulamaya baﬂlamalar›d›r.
Bu ba¤lamda vergilemenin bozucu etkisini azaltmak için; vergi sisteminin yap›s›n›n KDV'ye göre yeniden düzenlenmesi, vergi
matrah›n›n geniﬂletilmesi ve oranlar›n düﬂürülmesi, çevresel vergilerin artt›r›lmas›, uyumun sa¤lanmas› ve sistemin basitleﬂtirilmesi
gibi önerilerde bulunulmaktad›r (OECD, 2011a: 98).
AB'de KDV sisteminin iyileﬂtirilmesi için al›nmas› gereken dört temel önlem; mevcut sistemin karmaﬂ›kl›¤›n›n giderilmesi, ortak
pazar›n daha iyi çal›ﬂmas›n›n sa¤lanmas›, gelir tahsilat›n›n artt›r›lmas›, vergi kaçakç›l›¤›na karﬂ› sistemin duyarl›l›¤›n›n yükseltilmesi
ve teknolojik ve ekonomik çevrenin de¤iﬂtirilmesidir (European Commission, 2010a: 4). Bu say›lanlara ilave olarak KDV resesyondan
ç›k›ﬂta ve ülkelerin kamu borç dengesizliklerini giderilmesinde iﬂlev görebilir.
KDV konusunda di¤er bir olgu, hizmetler sektörünün vergilendirilmesidir. KDV'nin hizmetler sektöründe uluslararas› düzeyde uygulanmas›
konusunda OECD taraf›ndan yap›lan çal›ﬂma, iﬂ dünyas›n›n kat›l›m›yla tamamlanmal›, çifte vergileme ve istenmeyen vergileme riski
asgari düzeye indirilmelidir. Ayr›ca OECD, KDV kaçakç›l›¤›yla mücadele konusundaki çal›ﬂmalar›n› geliﬂtirmek için teﬂvik edilmeli ve
ülkeler aras›ndaki h›zl› bilgi paylaﬂ›m› bu kapsamda de¤erlendirilmelidir (OECD, 2011a: 58).
KDV'de, yükselen piyasa ekonomileri yönetim alan›nda yap›lacak reformlara ihtiyaç duyarken, geliﬂmiﬂ ülkeler politika alan›ndaki
reformlara yönelmektedirler. Bu çerçevede zay›f mali yönetimlerin neden oldu¤u düﬂük etkinlik düzeyi d›ﬂar›da b›rak›l›rsa, istisnalar›n
azalt›lmas› ve düﬂük oranlar›n bertaraf edilmesi KDV gelirlerinin artt›r›lmas›ndaki en iyi yol olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Birçok
ülkede sabit oranlar artt›r›lmadan da düzenleme yap›labilme imkân› mevcuttur. Burada ülkelerin özel durumlar›n›n göz önüne al›nmas›
gerekir. Örne¤in, Meksika'da standart oran›n yüzde 10 düﬂürülmesi, çok küçük bir amaca hizmet ederken, Almanya'daki ayn› durum
GSYH'n›n yüzde 0,8'i kadar maliyet oluﬂturmaktad›r. ‹stisna oran›n›n yar›ya kadar düﬂürülmesi, hem yükselen hem de geliﬂmiﬂ
ekonomilerde GSYH'n›n yüzde 2'sine yak›n bir art›ﬂ sa¤layacakt›r. Böylelikle KDV uyum aç›¤›n›n düﬂürülmesinden önemli bir gelir
elde edilebilecektir. Letonya uyum aç›¤›n› azaltarak GSYH'n›n yüzde 1,6's› kadar bir art›ﬂ sa¤layabilmiﬂtir. Yine KDV uyum aç›¤›n›n
yükselen piyasa ülkelerinde yüzde 15, geliﬂmiﬂ ülkelerde ise yüzde 7 azalt›lmas› s›ras›yla ülkelerde GSYH'n›n tahminen yüzde 0,5'i
ve yüzde 0,3'ü kadar gelir meydana getirecektir. Böylelikle yap›sal veya yönetimsel sorunlardan ziyade oranlar herhangi bir bozulmaya
yol açmadan artt›r›labilmelidir. Örne¤in, Japonya'da c-etkinli¤i yüksek; fakat oranlar düﬂüktür. Burada oranlar›n artt›r›lmas› yoluyla,
en az refah maliyetine katlan›larak, gelirlerin artt›r›lmas› mümkün olur (IMF, 2010: 78).
5. SONUÇ
KDV, son y›llarda hem AB'de hem de bütün dünyada ön plana ç›kan en önemli vergi konumundad›r. Ülkemizde toplam vergi gelirleri
içerisindeki dolayl› vergilerin a¤›rl›¤› KDV'nin önemini daha da artt›rmaktad›r. Bu nedenle KDV has›lat performans›n›n yükseltilmesi,
bütçe dengelerinin iyileﬂtirmesi aç›s›nda belirleyici olabilmektedir.
Tebli¤de hem Türkiye'de hem de AB üyesi ülkelerdeki KDV has›lat performans›, KDV Etkinlik, C-Etkinlik ve Has›lat Oran› yaklaﬂ›mlar›na
göre hesaplanm›ﬂt›r. Buna göre 1985-2001 aras› dönemde KEO ortalamas› yüzde 29,3 düzeyinde gerçekleﬂmiﬂtir. Ayn› dönem
ortalamas› C-Etkinlik Oran› için yüzde 37,7, KHO için ise, yüzde 39,6'd›r. 2002-2011 y›llar›n› içeren dönemde ise, KEO ortalama yüzde
34,1, C-Etkinlik Oran› yüzde 41,9, KHO ise, yüzde 45,4 düzeyine eriﬂmiﬂtir.
Ülkemizin genel anlamda KDV has›lat performans›n›n yüksek olmamas›na ra¤men, son dönemlerde ciddi artt›ﬂlar kaydedildi¤i
sonucuna ulaﬂ›lm›ﬂt›r. Türkiye'deki KDV has›lat performans›n›n artmas›nda siyasi istikrar›n, ekonomik büyümenin ve vergi yönetimindeki
olumlu geliﬂmelerin katk›s› büyüktür.
2002-2010 y›llar› aras›nda, AB üyesi ülkelerdeki KDV performans›na bak›ld›¤›nda yaklaﬂ›k her üç yönteme göre de, Bulgaristan, Çek
Cumhuriyeti, ‹sveç, Lüksemburg ve Güney K›br›s'ta ciddi etkinlik art›ﬂlar› gözlenmektedir. Buna karﬂ›l›k; Slovenya, Malta, ‹ngiltere,
Fransa, Finlandiya, Almanya, Avusturya, Danimarka ve AB ortalamas›nda pek de¤iﬂiklik oluﬂmad›¤› ifade edilebilir. 2002-2010 y›llar›n
aras›nda KDV performans› düﬂen ülkeler ise, Yunanistan, Romanya, ‹spanya, Litvanya ve Letonya'd›r.
Kümeleme analizine göre 2002-2010 y›llar› aras›nda AB ülkeleri KDV performanslar› karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, dört farkl› grubun oluﬂtu¤u
sonucuna var›lmaktad›r. Buna göre KDV performans› en yüksek olan ülkeler; K›br›s ve Lüksemburg, Bulgaristan, Estonya ve Slovakya'd›r.
En az performansa sahip ülkeler ise, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Fransa, ‹ngiltere, ‹spanya, ‹talya, Letonya, Litvanya, Macaristan,
Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Yunanistan ve Türkiye'dir. Türkiye'nin en düﬂük performansa sahip, büyük ülkeler
kategorisinde yer ald›¤› görülmektedir.
Gerek Türkiye'de gerekse AB ülkelerinde KDV'nin toplam vergi sistemi içerisindeki a¤›rl›¤›n›n önümüzdeki dönemlerde de sürece¤i
düﬂünülmektedir. Özelikle kay›td›ﬂ› ekonomik faaliyetlerin s›n›rland›r›lmas›, kay›p ve kaçaklar›n önlenmesi, sistemin hem uygulama
hem de mevzuat yönünden basitleﬂtirilmesi, vergi yönetimi ve denetiminde bilgi iﬂlem teknolojilerinden yo¤un olarak yararlan›lmas›
KDV has›lat performans›nda art›ﬂlar meydana getirebilecektir.
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ÖZET
Kamu özel sektör ortakl›klar› (KÖSO) uzun bir tarihi geçmiﬂe sahip olsa da, son y›llarda geliﬂip yayg›nl›k kazanm›ﬂlard›r. Özellikle
geliﬂmiﬂ ülkelerde bu ba¤lamda önemli projeler yürürlü¤e konurken, geliﬂmekte olan ülkeler de tasarruf yetersizli¤inden kaynaklanan
yat›r›m aç›klar›n›n kapat›lmas› için bu çözüme yönelmiﬂlerdir. KÖSO'lar yeni yat›r›mlar›n yürürlü¤e konulmas›n›n da ötesinde mevcut
varl›klar›n korunmas›, de¤erlendirilmesi ve yenilenmesinde de önemli olabilirler. Özellikle kamusal beyaz fillerin kamuya en az yükle
de¤erlendirilmesi ve yeni kamusal beyaz fillerin oluﬂmas›na engel olabilecek araçlard›r. Beyaz fil deyimi, Do¤u Asya kökenli bir
deyim olup; sürdürülmesi pahal›, bununla birlikte kullan›m de¤eri olmayan, ayn› zamanda da terk edilemeyen varl›klar için
kullan›lmaktad›r. KÖSO'lar, tam anlam›yla düzgün bir maliyet-fayda analizini sa¤lamada ve Kamusal Beyaz Filler oluﬂturulmas›
olas›l›¤›n› azaltmada faydal› bir rol oynayabilirler. Bir KÖSO, ekonomik aç›dan uygulanabilir projeleri, ekonomik aç›dan uygulanamaz
projelerden ay›rt etmek ve di¤erlerini reddetmek için faydal› olabilir.
Bu çal›ﬂmada, öncelikle kamusal beyaz fillere karﬂ› KÖSO'lar›n ne gibi faydalar sa¤layabilece¤i incelenmiﬂtir. Daha sonra kamusal
beyaz fillere karﬂ› KÖSO uygulamalar›nda risklerin neler olabilece¤i tart›ﬂ›lm›ﬂt›r. Mevcut uygulamalar üzerinden konu Türkiye
aç›s›ndan de¤erlendirilerek, mevcut uygulamalar yan›nda yeni uygulama alanlar›n›n neler olabilece¤i ve bunun kamu maliyesi
aç›s›ndan getirileri ortaya konulmuﬂtur.
1. G‹R‹ﬁ
Beyaz Fil terimi, Do¤u Asya kökenli bir deyimdir. Son y›llarda bu deyim, politik ekonomi tart›ﬂmalar›nda s›kl›kla kullan›l›r olmuﬂtur.
Bununla birlikte kelimenin tam anlam›yla neyi ifade etti¤i de genellikle belirsizdir. Daha çok kullanan›n amac›na gore ﬂekillenebilmektedir.
Daha da ötesi, neyin Beyaz fil olarak nitelendirilebilece¤i ciddi tart›ﬂmalara neden olabilmektedir. T›pk› karanl›k bir odada neye
dokundu¤unu bilmeden bir nesnenin farkl› noktalar›na dokunan bireylerin dokunuﬂlar›ndan elde ettikleri hislerle farkl› ﬂeyleri tarif
etmeleri gibi, neyin beyaz fil oldu¤u konusunda da benzer sorunlar yaﬂanabilmektedir. Onun için beyaz fil deyimi ile ne kastedildi¤i,
beyaz fillerin özelliklerinin neler oldu¤u üzerinde durulmas› gereken bir konudur.
Beyaz filler de¤erli olduklar› için terk edilemeyen, bununla birlikte sürdürülmesi pahal› ve kullan›m de¤eri olmayan varl›klar için
kullan›lmaktad›r. Konu detayl› olarak ele al›nd›¤›nda, toplum nezdinde çok de¤erli olan birçok bina, proje, faaliyet beyaz fil kategorisine
sokulabilir. Elbette beyaz fil deyimi kendi içerisinde olumlu ve olumsuz iki vurguyu birlikte içeren paradoksal bir durumu da ifade
etmektedir. Olumlu vurgu konusunda sorun ç›kmamakla birlikte, ço¤unlukla bir bina, proje ve faaliyetin olumsuz vurgu ile beyaz fil
olarak tan›mlanmas›, tart›ﬂmalar› da beraberinde getirebilmektedir. Kimilerine göre vazgeçilemez nitelikteki varl›k ve projelerin bu
yönünün ortaya konmas›, ayn› zamanda bu varl›k ve projelerin mevcut koﬂullarda sürdürülmesinin mümkün olmad›¤›n› ifade etti¤inden
dolay› rahats›z edici olabilir. Bu yeni bak›ﬂ aç›s›, beyaz fil varl›k ve projelerle ilgili yeni bir paradigmay› da beraberinde getirmektedir.
Son y›llarda neoliberal paradigman›n önermeleriyle birlikte, kamusal varl›klar ve projelerin önemli bir k›sm›n›n beyaz fil olarak
tan›mlanabilece¤i görüﬂü de yayg›nlaﬂmaya baﬂlam›ﬂt›r. Bununla birlikte Beyaz fil projeleri, sadece kamu sektörüyle de s›n›rland›r›lamaz.
Özel sektörün de beyaz fil olarak nitelendirilebilecek varl›k ve projelere sahip olabilece¤i göz önünde tutulmal›d›r. Fakat mant›¤›
gere¤i kamu sektörünün daha çok beyaz fil olarak nitelenen varl›k ve proje stokuna sahip oldu¤u genel kabul görmektedir. Ayn›
zamanda kamusal beyaz filler toplumsal maliyetleri de beraberinde getirmektedir. Bu nedenle, kamunun beyaz fillerinin neler oldu¤u,
beyaz fil üretme mekanizmas›n›n anlaﬂ›lmas› ve hem yeni beyaz fillerin ortaya ç›kmas›na engel olmak, hem de mevcut beyaz fillerin
kamusal yüklerinin nas›l azalt›labilece¤i gibi konular bu çal›ﬂman›n konusunu oluﬂturmaktad›r. Son y›llarda öne ç›kan bir yaklaﬂ›m
olarak kamusal beyaz filler sorununun çözümünde Kamu Özel Sektör Ortakl›klar›n›n (KÖSO) uygun bir seçenek sunup sunamayaca¤›
ve bunun koﬂullar›n›n neler olabilece¤i ortaya konulmaya çal›ﬂ›lacakt›r.
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2. KAMUSAL BEYAZ F‹L PROJES‹ NED‹R?
Beyaz fil do¤ada bulunan -bildi¤imiz- fillerin beyaz renkte olanlar›na verilen add›r. Bunlar› di¤er fillerden ay›ran özellikse sadece
renkleridir. Bu filler di¤erlerinin aksine beyaz renktedirler ve nadir görülürler. Çünkü bunlara beyaz rengi veren ﬂey albinizm4 hastal›¤›d›r.
Yani nadir görülmelerinin nedeni, asl›nda sadece bir tür hastal›k taﬂ›malar›ndan dolay›d›r.
‹nsanlar, beyaz fil terimini ço¤unlukla nerden geldi¤ini bilmeden kullan›rlar. Bu terim Antik Siyam ‹mparatorlu¤u'nda (Eski Tayland
‹mparatorlu¤u) anlat›lan bir hikâyede geçmektedir. Antik Siyam ‹mparatorlu¤u'nda albino filler nadir bulunmalar› ve etkileyici
görüntülerinden dolay› kutsal görülmekteydiler. Ayn› zamanda imparatorun güç ve yar› tanr›sal özelliklerinin sembolü olarak
görülmekteydiler. Hikayeye göre; bir gün Antik Siyam imparatorlar›ndan birisi, can›n› s›kan saray mensuplar›ndan birini cezaland›rmak
için ustaca bir yol izlemiﬂtir. ‹mparatorlu¤un kutsal beyaz fillerinden birini bu adama hediye etmiﬂtir. Hediyeyi alan saray mensubunun
bu hediyeyi reddetmesi ya da baﬂka birine vermesi mümkün de¤ildi. ‹mparator ﬂunu biliyordu ki; bu file kusursuz ﬂekilde bak›p
muhafaza etmek en zengin bir soyluyu bile mahvetmeye yeterdi. Hikayeden de anlaﬂ›laca¤› üzere beyaz filler üretken olmayan,
bak›m› yüksek maliyet gerektiren ve ayn› zamanda vazgeçmenin mümkün olmad›¤› kusursuz ve yüksek statü göstergeleri demektir
(Evans, 2008: 51).
De¤erli olmalar›na ra¤men, bak›m maliyetlerinin oldukça yüksek olmalar›ndan dolay› beyaz filler hem hediye eden hem de hediye alan
için kullan›ﬂs›z bir varl›¤› ifade etmektedir (Green, 2006). Elbette bu derece de¤erli varl›klar›n, hikayedeki gibi özel durumlar hariç olmak
üzere, hediyeye konu olmalar› da zaten pek mümkün de de¤ildir. Çünkü bunlar, daha çok yapt›ran kiﬂinin/partinin/grubun güç ve kudretinin
bir sembolüdür. Bu güç ve kudret sembollerinin baﬂkas›na hediye edilmesi zaten mant›ks›zd›r.
Özel sektörde ekonomik getirisi olmayan beyaz fil projesi ﬂeklinde güç sembollerinin inﬂas› anlaﬂ›labilir bir durumdur. Çünkü varl›kl›
kiﬂiler bu varl›klar›n›n ötesinde toplumsal prestijlerini yükseltmek ya da en az›ndan perçinlemek ad›na bu türden beyaz fillerin
üretimine yönelebilirler. Peki ama neden kamu sektörü bu türden beyaz fillere konu olur? Bunun arka plan›na geçmeden önce kamusal
beyaz fillerin özelliklerini daha detayl› ﬂekilde anlatarak, baz› örnekler vermek konunun daha iyi anlaﬂ›lmas› aç›s›ndan faydal› olabilir.
Çünkü beyaz filler sadece böyle özel yap›larda de¤il, ayn› zamanda kamusal altyap› projelerinde, üretken üstyap› projelerinde, sosyal
projelerde ve büyük kamusal aktivitelerde de söz konusu edilebilmektedir.
Bu büyük ve ikonik kamu projelerin en büyük özelli¤i iyi bir proje yönetiminin birçok temel unsurunun bozulmuﬂ, göz ard› edilmiﬂ
veya niteli¤inin düﬂürülmüﬂ olmas›d›r. Bu sorunlar s›ras›yla ﬂöyledir (Prasser, 2007: 51):
i. Projenin baﬂlang›c›nda, uygulanmas›nda ve sonras›ndaki amaçlar belirsizli¤ini devam ettirmekte ve proje sonras›
gerekçelendirilip, hakl› ç›karma anlay›ﬂ› hüküm sürmektedir.
ii. Proje amaçlar› belirlenirken, aç›k ya da gizli siyasi amaçlar ve siyasi müdahale mevcuttur.
iii. Projenin gerçekleﬂebilirli¤i konusunda, ba¤›ms›z önde¤erlendirmeler yetersizdir. Bu yüzden de beklentiler yüksek tutulmaktad›r.
iv. Talebe dayal› olmaktan çok arza dayal› olma anlay›ﬂ› hakimdir. Yani ihtiyaçtan ziyade yapabilir olmak önemlidir.
v. Zay›f bir risk analizi yap›lmaktad›r.
vi. Projenin de¤eri do¤ru olarak öngörülse bile, bat›k maliyetler anlay›ﬂ›n›n s›k›nt›s› çekilir. Baﬂlang›ç yat›r›mlar›ndan
(finansal, personel ve siyasi) dolay› proje devam ettirilir.
vii. Projenin uygulanma safhas›nda teknik ﬂartnameler de¤iﬂmektedir.
viii. Bütçelerin geliﬂmiﬂli¤i zay›f ve kapsam› geniﬂtir.
ix. Zaman dilimi dar, belirsiz ve seçim dönemleriyle iliﬂkilendirilmiﬂtir. Uygulama konusunda paydaﬂlara çok az dan›ﬂ›lm›ﬂt›r.
x. Proje yönetiﬂimi old›kça zay›ft›r.
xi. Uzun teslimat sürelerinden ve s›k de¤iﬂen amaçlardan dolay› proje neredeyse veya tamamen tamamland›¤›nda,
projelerin tam etkisi (ve maliyetleri) de¤erlendirilemez.
4

Albinizm ya da akﬂ›nl›k, soydan geçen bir metabolizma hastal›¤›d›r. Bu hastal›¤› taﬂ›yanlara akﬂ›n ya da albino denir. Binlerce insan› ya da hayvan›
etkileyen genetik bir bozukluk olan albinism, renklenmeyi sa¤layan melanin pigmentinin yoklu¤u ya da yetersizli¤inden kaynaklan›r. Hastal›k gözler, deri,
saçlar ve vücudun di¤er bölümlerini etkileyebilir. Gerek insan gerekse hayvanlarda, albino hastal›¤›n› taﬂ›yanlarda deri çok ince ve beyaz›ms› (ya da hafifçe
pembe) renkte, k›llar (ya da tüyler) ise beyazd›r. Gözlerin gözbebekleri pembe, a¤ tabakadan yans›yan ›ﬂ›k k›rm›z›d›r. Gözler ›ﬂ›¤a duyarl›d›r ve genellikle
astigmatt›r. Albinoluk ender de olsa, zeka gerili¤i ya da bedensel gerilikle birlikte olabilir. Derilerinde renk pigmentleri bulunmad›¤› ya da az bulundu¤u
için, güneﬂten gelen zararl› ›ﬂ›nlar vücuda girer ve fazla güneﬂ alt›nda bulunmalar› ölümlerine bile yol açabilir. Tam albinoluk, yabani hayvanlarda çok ender
görülür; çünkü üretken yaﬂa kadar bu hayvanlar›n çok az› hayatta kalabilir. Bütünüyle albino yabani hayvanlar, y›rt›c›lara karﬂ› koruyucu renklerinden yoksun
olduklar›ndan dolay› uzaktan kolayca fark edilirler. K›smi albinoluk ise, çok daha az zararl›d›r ve deride beyaz noktalar ya da kollarda beyaz perçemler
halinde görülür. Hayvanlar yarad›l›ﬂdan do¤al ortama uyumlu ve kamufle olduklar›ndan dolay›, albino hayvanlar süt beyaz görüntüleriyle düﬂmanlar›
taraf›ndan kolayl›kla farkedilirler. O yüzden de uzun yaﬂamalar› mümkün olmaz (http://www.habervitrini.com/haber/albino-hayvanlar-586384/).
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Beyaz fil yap›lar orijinal tasar›mlar›yla, özellik taﬂ›rlar. Bunlar daha sonra yeniden kullan›m için uyarlanm›ﬂt›r. Birac›l›k, depo, tah›l
ambar› ve hapishane gibi belirli amaçlar için inﬂa edilmiﬂ yap›lar belirtilen yöndeki kullan›mlar› son bulduktan sonra sahipsiz b›rak›lm›ﬂ
ve y›llarca ihmal edilmiﬂtir (Andre, 2008: 14). Son y›llarda ülkemizde de bu türden de¤erli yap›lar›n sahipsiz b›rak›l›p harap hale
düﬂtü¤ü örnekler kamuoyuna s›kl›kla yans›maktad›r. Bunlar›n bir k›sm› restore edilip as›l kullan›m›na uygun olarak yeniden kullan›ma
aç›l›rken, bir k›sm› da farkl› amaçlar için kullan›ma aç›lmaktad›r. Her iki yöntem de çeﬂitli aç›lardan eleﬂtirilere u¤ramakta ya da
desteklere sahip olabilmektedir. Örne¤in y›llard›r kullan›lmayan bir kilise ya da baﬂka bir ibadethanenin yeniden as›l amac›na uygun
olarak kullan›ma aç›lmas› ya da örne¤in bir turistik otele dönüﬂtürülmesi çal›ﬂmalar› gibi ilk amac› d›ﬂ›nda kullan›lmas› buna örnek
verilebilir. Bir k›s›m yap›lar ise hala fark edilmeyi beklemeye devam etmektedir.
Beyaz fil denilince, ilk olarak saraylar, kuleler, kaleler, köprüler, hanlar, görkemli ibadethaneler … gibi yap›lar akla gelmektedir. Bu
yap›lar genellikle modern toplumlarda eksik olan de¤erleri temsil ederler. Varl›klar› toplum için bir semboldür ve toplumun geçmiﬂle
ba¤lant›s›n› kurarlar. Bununla birlikte toplumdaki sembolik kimlik, kalk›nma ekonomisinin pek de dikkate almad›¤› bir ﬂeydir. Oysa ki,
gelece¤i yaratmak için geçmiﬂe bakmak gerekir. Bu yap›lar, toplumlar›n kimliklerini geliﬂtirme ve tarihi ﬂekillendirmede önemli ba¤lant›lar
sa¤larlar. Bu yap›lar› düzgün tasar›mlama, kültürel geçmiﬂle duygusal ba¤lant› kurma konusunda baﬂar› sa¤layabilir (Engan, 2008:5).
Görüldü¤ü üzere bu yap›lar, bir anlamda, toplumlar› bir arada tutan ortak de¤erleri temsil ederler. Günümüz dünyas›nda bu, göz ard›
edilmemesi gereken bir özelliktir. Toplumsall›¤›n önemini yitirdi¤i, bireyselleﬂmenin öne ç›kt›¤› bir zamanda bireyleri bir ortak noktada
buluﬂturan, ortak de¤eri temsil eden bu yap›lar günümüz toplumlar›n›n ciddi bir s›k›nt›s›na karﬂ› panzehir olarak düﬂünülebilir.
Elbetteki semboller önemlidir. ‹nsanlar semboller etraf›nda birleﬂirler. Fakat bazen bu semboller toplumsal ayr›ﬂman›n da kayna¤›
olabilirler. Bu anlamda beyaz fil yap›lar›n bu nitelikleri her iki anlamda da göz ard› edilmemelidir. Zaten bu yap›lar›n varl›¤› ve
kullan›l›ﬂ amaçlar›n›n tart›ﬂmalara neden olmas›n›n ana nedeni de budur. Bunlar insanl›k ülküsü etraf›nda, insanl›¤›n ortak de¤erleri
olarak görülmeli ve korunmal›d›rlar. Ço¤u beyaz fil yap›n›n UNESCO taraf›ndan koruma alt›na al›nmas›n›n nedeni de zaten budur.
Beyaz fil yap›lar› komﬂuluk iliﬂkilerinde de önemli iﬂaretlerdir. Genele uymazlar. Gözle görülen, eﬂsiz ve s›ra d›ﬂ›d›rlar. Sosyal hayat bu
yap›lar›n etraf›nda geliﬂip yo¤unlaﬂm›ﬂt›r. Bu yap›lar› inﬂa edenler toplum, iﬂletme veya kuruluﬂ için bir imge yaratmak isterler. Bu
amaçla niyetlenip çok çal›ﬂ›rlar. Beyaz fil yap›lar›n›n eﬂsiz yap›s› bunlar›n korunmas› yönünde bir hayran kitlesi oluﬂturur. Bunlar›n gerçek
sahipleri yap›lar›n›n korundu¤unu görmeyi isteyebilir fakat halk bu giriﬂime yeterli deste¤i vermeyebilir. Bununla beraber, bu yap›lar›n
restorasyonu baz› özgün konular› da gündeme getirir. Fonlar›n yetersizli¤i ve bu yap›lar› koruman›n ne kadar önemli oldu¤u konusundaki
anlaﬂmazl›klar y›llard›r sürüncemede kalm›ﬂ meselelerdir. Yine bu süreçte amortisman ve normal bak›m yapmada yetersiz kal›nmas›ndan
dolay›, bunlar›n ücreti al›nmaktad›r. Sahipsiz yap›lar kullan›m› devam edilenlere göre daha büyük bir h›zla do¤a olaylar›na yenik
düﬂmektedirler. Buna ilaveten, uygunsuz bir biçimde kullan›m›ndan rahats›z olan insanlar bu yap›lar›n yeniden geliﬂtirilmesi konusunda
çabalayabilir. Bir kilisenin dini olmayan amaçlarla yeniden kullan›m› bu duruma örnek verilebilir (Engan, 2008: 3).
Elbetteki beyaz filler sadece sembolik tarihi yap›larla s›n›rland›r›lamaz. Bunun d›ﬂ›nda modern baz› kamusal yap›lar ile kamusal
harcamalara konu olan fiziki ve sosyal altyap› projeleri, üretken üstyap› yat›r›mlar› da bu kategoride de¤erlendirilebilir. Farkl›
çal›ﬂmalarda, ele al›nan örneklere göre, kamusal yat›r›mlar›n farkl› türleri beyaz fil olarak nitelenmektedir.
Bir tan›mlamayla, beyaz fil terimi maliyetlerinin faydas›n› aﬂt›¤› altyap› yat›r›mlar›n› ifade etmektedir (USAID, 2008: 26). Görülece¤i
üzere bu tan›mda söz konusu edilen, altyap› yat›r›mlar›d›r. Oysa beyaz filler altyap› yat›r›mlar› d›ﬂ›ndaki kamusal yat›r›m projelerinde
de söz konusu edilebilir. Prichett (1996) beyaz fil hipotezinin üretken olmayan ve isabetsiz projeleri ifade etti¤ini söylerken bu tür
projeleri de kapsama dahil etmiﬂtir.
Beyaz fil projeler genellikle do¤al tekel özellikleri a¤›r basan projelerdir. Bununla birlikte her do¤al tekel projesi beyaz fil olarak
nitelenemeyece¤i gibi, her beyaz fil projesi de mutlaka do¤al tekel de¤ildir. Fakat ço¤unlukla beyaz fil projeler büyük, kapsaml› ve
sembolik özellikleriyle do¤al tekel özelli¤i gösteren projelerde söz konusu olurlar. Do¤al tekellerde sembolik özellikler do¤al tekel
olman›n bir gerekçesi olarak de¤il, projenin planlanmas› ve tasar›m›ndan dolay› ortaya ç›karlar. Her do¤al tekel projesi bu anlamda
sembolik özellikleri ile ortaya ç›kmaz. K›saca her do¤al tekel projesi beyaz fil olmamakla birlikte, beyaz fillerin ço¤u do¤al tekel
özelli¤i a¤›r basan projelerdir.
Beyaz fil projeler fiziksel olarak büyük (yap›larda oldu¤u gibi), kapsaml› (Olimpiyat oyunlar›nda oldu¤u gibi), maliyetli, sözde ikonik,
prestijli ve sembolik de¤ere sahip projelerdir. Bu projelerin yap›m›nda, görünümünde ve iﬂletilmesinde yo¤un teknoloji kullan›m›
gerekir (Prasser, 2007: 49). Maliyet söz konusu oldu¤unda bu tür projeler oldukça maliyetlidir. Burada kastedilen maliyetler sermaye
maliyetleri, iﬂletme maliyetleri, devam ettirme maliyetleri ve yenileme maliyetleridir. Beyaz fil projelerinin ortak karakteristi¤i olarak
bütün bu maliyetler oldukça yüksektir (Bradburne, 1998: 125-128).
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Görülece¤i üzere, beyaz fil projeler çok kapsaml› ve farkl› karakterde olup tespit edilmeleri de her zaman kolay de¤ildir. Çünkü bir
kesim taraf›ndan böyle prestij unsuru olarak görülen, sembolik önemi bulunan, ikonik hatta manevi anlam yüklenen bu türden
projeleri verim/verimsizlik ba¤lam›nda de¤erlendirmek ço¤u zaman s›k›nt›l› ve çekiﬂmeli bir konu olabilir. Aﬂa¤›da kapsam› göstermesi
aç›s›ndan beyaz fil olarak nitelendirilebilen farkl› projelerle ilgili örnekler sunulmuﬂtur:
i. Modern stadyumlar beyaz fillere çok iyi bir örnek teﬂkil edebilir. Her biri çok pahal› ve mühendislik harikas› bu yap›lar
çok maliyetli, bak›m› zor ve masrafl›d›r. Çok az kullan›mlar›ndan dolay› getirileri de oldukça düﬂük olarak de¤erlendirilebilir.
Zamanla daha kullan›ﬂs›z hale de gelerek beyaz fillere dönüﬂmeleri göz ard› edilmemelidir.
ii. Olimpik oyunlar da beyaz fil durumlar›na hiç yabanc› de¤ildir. Bu oyunlar için ciddi bir altyap› oluﬂturulur. Ev sahibi
ülkelerle uluslar aras› kuruluﬂlar taraf›ndan beraber finanse edilen bu altyap›n›n gelecekte nas›l kullan›laca¤› ﬂüphelidir.
Bunlar da zamanla beyaz fillere dönüﬂebilirler.
iii. Sporla ba¤lant›l› olarak düﬂünülebilecek bir di¤er beyaz fil örne¤i de kayak merkezleridir. Bunlar ekonomik getirisi az,
yaﬂayabilirli¤i düﬂük ve artan çevresel ve ekonomik etkilere sahip büyük ve pahal› projelerdir. Özel sektör ve özellikle de
kamu sektörünün bak›ﬂ aç›s›ndan, bu projelerin ço¤unun ikinci kez bir gözden geçirilmesi ve uzun dönem fayda ve maliyetlerinin
dikkatli ﬂekilde de¤erlendirilmesi gerekmektedir. ﬁu anda, artan finansal ve ekonomik zorluklar›n oldu¤u bir zamanda,
Avrupa ülkeleri baﬂta olmak üzere birçok ülkede milyarca Euro'luk kamu ve özel sektör yat›r›m›n›n “yeﬂil da¤lardaki
beyaz filler” olarak adland›r›lan kayak merkezlerinde harcand›¤› görülmektedir (World Wildlife Fund, 2008: 13).
iv. ﬁaﬂ›rt›c› olabilecek ﬂekilde, eko-parklar da beyaz fil olarak de¤erlendirilebilir. Birçok insan›n umut etti¤i yeﬂil nirvanalar
olarak görülen eko parklar› beyaz fil olarak nitelendirmek haks›zl›k olarak düﬂünülebilir. Fakat unutulmamal›d›r ki,
bölgesel geri dönüﬂüm ve sembiyotik5 ba¤lant›lar›n baz› baﬂar›l› örnekleri eko-parklara ihtiyaç duyulmaks›z›n gerçekleﬂmiﬂtir.
O yüzden geri dönüﬂüm endüstrileri için eko-parklar bir ön koﬂul olarak görülmemelidir. Alt›nda yatan ilkeler hala test
edilip denenmemiﬂken karar al›c›lar›, bu tarz kalk›nmaya yönelik gelecek planlar› konusunda ikaz etmek ak›ll›ca olacakt›r
(Goss vd, 2006).
v. ﬁaﬂ›rt›c› bir örnek olarak Afrika K›tas› gibi bölgelerdeki geri kalm›ﬂ ülkelerdeki kalk›nma çabalar›nda büyük umut ba¤lanan
borsa ve sermaye piyasas› projeleri gösterilebilir. Uluslararas› finansal piyasalara entegrasyon Afrika'n›n ekonomik ve siyasi
olarak ötekileﬂtirilmesine yönelik mevcut trendinden dönüm noktas› da sa¤layabilir (Kenny ve Moss, 1998: 840).
Ayn› zamanda bunlar›n beyaz fillere dönüﬂme olas›l›¤› da göz önüne al›nmal›d›r.
vi. Ganedogage ve Rambaldi'nin (2010) çal›ﬂmas›nda sorguland›¤› gibi kamu üniversitelerinin de beyaz fillere dönüﬂmesi
göz ard› edilemeyecek bir durumdur. Bu üniversitelerden beklenen yararlar ço¤unlukla gerçekleﬂmeyebilir. Ayn› zamanda
vazgeçilemez prestij kayna¤› olan bu kurumlar› verimsizliklerine ra¤men devam ettirmek de oldukça maliyetli olabilir.
vii. Üniversiteler gibi beyaz fil haline gelebilen bir di¤er kamusal proje türü de sanat ve bilim merkezleridir. Bunlar ciddi
prestij projeleri olmas›na karﬂ›n, beklentileri ne ölçüde karﬂ›lad›klar› da oldukça ﬂüphelidir. Son y›llarda bilim ve sanat
merkezi inﬂas›nda ciddi art›ﬂlar söz konusudur. Bunlar›n büyük ço¤unlu¤unda ekonomik maliyetlerinin yüksekli¤inden
dolay› beyaz file dönüﬂmeleri yönünde ciddi kayg›lar söz konusudur (Bradburne, 1998: 125).
Görülece¤i üzere kamu sektörü bir yandan ciddi bir bayaz fil stokuna sahipken, di¤er yandan yeni beyaz filler yarat›lmaya devam
edilmektedir. Peki ama toplumsal prestiji yükselten, tan›t›ma ciddi katk›lar sa¤layabilen, toplumsal haf›zaya katk›lar› olabilen ama
bir yandan da özellikle geliﬂmekte olan ülkelerde ciddi kaynak israf›na ve yanl›ﬂ kaynak tahsisine neden olabilen bu türden projeler
neden yarat›lmaktad›r? Elbette geliﬂmekte olan ülkelerde ve geliﬂmiﬂ ülkelerde bunun ortak ve ayr›ﬂan nedenlerinden söz edilebilir.

5

Biyolojide iki canl› türünün, ba¤›ml› bir iliﬂki içinde yaﬂamas› fakat bu yaﬂam biçiminin her zaman her iki taraf için de yararl› olmad›¤› durumlar› ifade
eder. Psikiyatride, iki insan aras›nda aﬂ›r› ba¤›ml›l›kla ve karﬂ›l›kl› birbirini kullanmayla veya taraflardan birisinin yaﬂamakiçin asalakça di¤erine tutunmas›yla
tan›mlanan patolojik bir iliﬂki olarak tarif edilmektedir. Bu terim ayr›ca bebe¤in geliﬂiminde, annesine tam anlam›yla ba¤›ml› oldu¤u ve bu nedenle ne
fiziksel, ne de ruhsal anlamda kendiniannesinden ayr› görmedi¤i bir evre için de kullan›l›r (ayr›lma-bireyleﬂme) (http://www.toplumdusmani.net/v2/psikoloji/2636sembiyoz-ve-sembiyotik-iliskiler.html), 10.02.2012
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3. KAMUSAL BEYAZ F‹LLER NEDEN VARDIR?
Kamusal beyaz filler verimsiz, etkin olmayan kamu yat›r›mlar›/projeleri olarak nitelenen projelerdir. Bu türden projelerin neden
yarat›ld›¤›n› anlayabilmek için öncelikle kamusal yat›r›m projelerinin ard›nda yatan mant›¤› do¤ru olarak alg›lamak gerekir. Kamu
yat›r›mlar›n›n karar ve uygulama süreçlerinde beyaz fillerin nas›l ve neden yarat›ld›¤› bu mant›¤›n iyi anlaﬂ›lmas›yla aç›klanabilir.
Kamu yat›r›mlar›n›n arkas›nda yatan temel mant›k s›ras›yla ﬂöyle aç›klanabilir (Jevcák ve Keereman, 2008: 37-38):
i. Kamu yat›r›mlar›n›n ilk gerekçesi, kamusall›k niteli¤idir. Bilindi¤i üzere kamusal mallar tüketimde rekabetin olmad›¤› ve
faydas›ndan kimsenin mahrum b›rak›lamad›¤› mallard›r. Bu iki temel niteli¤e ba¤l› olarak, özel kesimce yeterli düzeyde
sunulmazlar.
ii. Kamu yat›r›mlar›n›n ikinci gerekçesi, belirli yat›r›mlara iliﬂkin pozitif d›ﬂsall›klard›r. Di¤er bir ifadeyle, kamu yat›r›mlar›n›n
sadece bu yat›r›mlardan do¤rudan yararlananlara de¤il, di¤er kiﬂilere de faydalar› vard›r. Toplumsal getiri oranlar› özel
getiri oranlar›n›n üstündedir.
iii. Üçüncü gerekçe, asimetrik enformasyonun varl›¤›d›r. Asimetrik enformasyon, sermaye ve sigortalama aç›s›ndan
piyasalarda etkinsizlik yarat›r. Sonuç olarak, yüksek sosyal fayda yaratan uzun dönemli riskli projeler, özel sektör finansman›
bulamazlar. Bu durumda kamu sektörü, özellikle pozitif d›ﬂsall›¤› önem arz eden ileri teknoloji sektörlerde, teﬂvik edici
unsur olarak giriﬂim sermayesi sa¤lar.
iv. Ölçe¤e göre artan getirili ekonomiler ve a¤sal d›ﬂsall›klar›n (network externalities) aksak rekabete ve do¤al tekellere
yol açmas›, kamu yat›r›mlar›n›n son gerekçesini oluﬂturmaktad›r. Bunlardan etkilenen sektörlerde, kat› düzenlemelere
veya kamu yat›r›mlar›na baﬂvurulmas› rekabet koﬂullar›n›n sa¤lanmas› aç›s›ndan gereklidir.
Kamu yat›r›m kararlar› bu say›lan gerekçelere dayand›r›lmaktad›r. ‹leri sürülen gerekçeler rasyonel bir düﬂüncenin ürünü olmakla
birlikte, ço¤unlukla kamusal yat›r›mlardan beklenen verim tam olarak ortaya ç›kmaz. Bunun önemli bir nedeni yat›r›m kararlar›n›n
belirlenme ve uygulama süreci ile ilgilidir. Kamu yat›r›m kararlar› politik ortamda belirlenmektedir. Politik süreçlerdeki belirsizlik
ve aksakl›klar yan›nda, sürecin bizzat kendisi de sorunun ortaya ç›kmas›nda etkili olmaktad›r. Ayn› ﬂekilde kamu sektörünün iﬂleyiﬂ
süreci de, sorunun bir di¤er kayna¤›n› oluﬂturmaktad›r.
Öncelikle belirtmek gerekir ki, kamu yat›r›m süreçleri büyük ölçüde parça parça ve plans›z kararlara dayanmakta, standardizasyon
pek görülmemektedir. Çünkü odak noktas› daha çok finansman›n nas›l sa¤lanaca¤›d›r. Projelerin kalitesi konusunda çok az çaba
sarf edilir. Bu yüzden kamu yat›r›m projeleri ço¤unlukla etkin de¤ildir. Yüksek fayda sa¤layan projeler gerçekleﬂtirilmeden dururken;
önemli ölçüde kaynak, s›n›rl› sosyal fayda sa¤layan prestij projelerine (beyaz filler) harcanabilmektedir (Tandberg, 2008: 61).
Özellikle geliﬂmekte olan ülkelerde toplumsal birikimlerin bu ﬂekilde prestij projelerinde tüketilmesi elbette sorgulanmal›d›r. Kald›
ki, k›t kaynaklar›n rasyonel olmayan kullan›m› tüm toplumu ilgilendirir. Kamu sektörü yat›r›mlar›n›n ayn› zamanda özel sektör aç›s›ndan
da önemli etkileri söz konusudur.
Kamu yat›r›mlar›n›n pay›ndaki bir art›ﬂ, sermaye mallar›na iliﬂkin özel sektör harcamalar›n› d›ﬂlayabilir. Di¤er yandan, özellikle karayollar›,
su sistemleri, kanalizasyon sistemleri ve havaalanlar› gibi altyap›lara iliﬂkin kamusal sermayenin, özel üretim teknolojisine yönelik özel
sektör sermayesiyle tamamlay›c› bir iliﬂki içinde olmas› muhtemeldir. Bu yüzden, daha yüksek kamu yat›r›mlar›, özel sektör sermayesinin
marjinal verimlili¤ini artt›rabilir ve böylece özel sektör yat›r›mlar›n› uyarabilir (Bukhari vd, 2007: 59).
Ekonomik kalk›nma için özel yat›r›mlar kadar kamu yat›r›mlar›n›n da artt›r›lmas› büyük önem taﬂ›r. Çünkü kamu yat›r›mlar› ço¤unlukla
özel yat›r›mlar›n verimlili¤ini artt›ran, hatta özel yat›r›mlar›n yap›lmas› için ço¤unlukla ﬂart olan yat›r›mlard›r. Bununla birlikte kamu
yat›r›mlar›n›n artt›r›lmas› kadar bu yat›r›mlar›n etkin, verimli yat›r›mlar olmas› da gerekir. Kamu yat›r›mlar›n› artt›rmak ad›na verimsiz
yat›r›mlar›n artt›r›lmas›, kaynak tahsisinin etkinli¤ini bozacakt›r. Kamu ekonomisinde kamu yat›r›mlar›n›n artt›r›lmas› kadar, etkinli¤inin
artt›r›lmas› da yaﬂamsal önemdedir. Kamu yat›r›mlar›n› artt›rmak ad›na yeni beyaz fillerin yarat›lmas› do¤ru de¤ildir. Özellikle politik
süreçlerdeki siyasi motivasyonlar, s›kl›kla beyaz fillerin oluﬂturulmas›n› teﬂvik etmektedir. Bu nedenle, beyaz fillerin ortaya ç›k›ﬂ
sürecini anlamak önemlidir.
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Beyaz fillerin ekonomik teorisi ve modellemesi, ilk olarak Robinson ve Torvik (2005) taraf›ndan oluﬂturulmuﬂtur. Onlara göre politik
olarak çekici ama etkinli¤i olmayan beyaz fillerin do¤uﬂunun ve yerleﬂmesininin siyasi mant›¤›nda; politik güç de¤iﬂti¤inde, eski
yat›r›m projelerine son verilece¤i ve yenilerinin baﬂlat›laca¤› yatmaktad›r. Böyle projelerin mevcudiyetinin nedeni, baz› politikac›lar›n
politik davran›ﬂlar›d›r. Geliﬂtirdikleri teoriye göre; beyaz filler siyasetçiyle seçmenler aras›nda de¤iﬂim iliﬂkisinin bir sonucu olarak
ortaya ç›karlar. Bu de¤iﬂim iliﬂkisinde siyasetçiler oy karﬂ›l›¤› siyasi vaadlerde bulunurken ciddi bir çeliﬂkiyle karﬂ› karﬂ›ya kal›rlar.
Bu taahhüd probleminin sonucu olarak tercih edilen projeler etkin olmayan, verimsiz projeler olabilir ve sonuçta kaynaklar›n yeniden
tahsisinde etkin olmayan bir durum ortaya ç›kabilir.
Bütün politikac›lar verimli, rasyonel projeler için taahhüdde bulunabilirler. Bu nedenle, bu tür projeler, seçilebilme ba¤lam›nda
politikac›lar için bir farkl›laﬂma ö¤esi olmazlar. Her politikac› ayn› ﬂeyi söyleyebiliyorsa, o zaman di¤erlerine göre öne ç›kmada, daha
çok tercih edilebilmede farkl›l›k yaratacak projelere ihtiyaç vard›r. Bu nedenle, baz› politikac›lar daha çok oy kazanmak u¤runa beyaz
fil projeler için vaadde bulunabilirler. ‹stikrarl› bir politik ortamda bu tür projeler, seçmen davran›ﬂ›n› etkileyebilecek projelerdir.
Böylelikle de beyaz fillere kap› aralanm›ﬂ olur.
Bohn (2004) ise politik istikrars›zl›k ortam›nda devletin etkin kamu yat›r›m› ve yeniden da¤›l›m aras›nda karar verme sorununu
incelemiﬂtir. Bohn'a göre; gelecekte baﬂka bir hükümetin iktidara gelmesi ve arzu edilmeyen kararlar almas› ihtimali, bugünün
hükümeti üzerinde negatif d›ﬂsall›k yaratmaktad›r. Bunun temel nedeni, uza¤› göremeyen hükümetin tutumudur. E¤er miyopluk
politik istikrars›zl›ktan kaynaklan›yorsa, mevcut hükümet için optimal durum, harcamalar› bütünüyle kamu yat›r›mlar›ndan çekmektir.
Politik istikrar artt›kça yat›r›mlar› artt›rmak için optimal noktay› gösteren s›n›r›n üzerine ç›k›l›r. Bohn bu temelden hareketle
çal›ﬂmas›nda, geliﬂmekte olan ülkelerdeki kamu yat›r›mlar›n›n neden bu kadar kötü seviyelerde oldu¤una aç›klama getirmiﬂtir: ‹lk
olarak, bu ülkelerin baz›lar›ndaki politik istikrars›zl›k bat› demokrasilerindeki gibi seçim belirsizliklerinden de¤il, ülkenin politik
yap›s›ndan kaynaklanmaktad›r. ‹kinci olarak, kamu yat›r›mlar› gerçekleﬂtirilirken emek, tüketim ve yat›r›ma iliﬂkin özel sektör
kararlar›n›n da dikkate al›nmas› bak›m›ndan geliﬂmiﬂ ve geliﬂmekte olan ülkeler aras›nda farkl›l›klar bulunmaktad›r. Geliﬂmekte olan
ülkelerde, geliﬂmiﬂ ülkelerden farkl› olarak, özel sektörün bu konulardaki e¤ilimleri pek dikkate al›nmaz (Bohn, 2004: 12-13).
Görüldü¤ü üzere Robinson ve Torvik ile Bohn'un çal›ﬂmalar› temelde ayn› konuya odaklanmaktad›r. Her iki çal›ﬂman›n da sorgulad›¤›
esas konu beyaz fillerin varolma koﬂullar›d›r. Ayn› konuya odaklanmakla birlikte, aralar›nda ciddi fark›l›klar da söz konusudur.
Robinson ve Torvik'in çal›ﬂmas› daha çok seçim mekanizmalar›n›n düzgün iﬂledi¤i, siyasi istikrar durumlar›n› temel almaktad›r.
Bohn'un çal›ﬂmas›nda ise, geliﬂmekte olan ülkelerdeki siyasi istikrars›zl›k durumlar› referans al›nm›ﬂt›r. Robinson ve Torvik kamusal
olarak finanse edilen (etkin yada etkin olmayan) özel yat›r›m projelerini (karl› veya zarar eden imalat tesisleri gibi) modellerken,
Bohn'un çal›ﬂmas›nda ise kamu yat›r›mlar›, kamusal olarak finanse edilen özel yat›r›mlar d›ﬂ›nda altyap› yat›r›mlar›, yeni sanayiler
geliﬂtirme gibi yap›sal yat›r›mlar› ve yolsuzluk karﬂ›t› yat›r›mlar› (mülkiyet haklar›n› koruma veya rüﬂvetin cezai kovuﬂturmas›na
yönelik iyileﬂtirici önlemler) da içerecek ﬂekilde ele al›nm›ﬂt›r.
Görüldü¤ü üzere Robinson ve Torvik ile Bohn çal›ﬂmalar›nda istikrarl› ve istikrars›z politik ortamlarda beyaz fillerin ortaya ç›k›ﬂ nedenleri
üzerinde durmuﬂlard›r. Elbette politik süreç bu ba¤lamda temel belirleyicidir. Bununla birlikte politik süreçlerin ötesinde ya da onunla
ba¤lant›l› olmak üzere daha baﬂka etkenler de beyaz fil projeleri aç›s›ndan göz önüne al›nmal›d›r.
Beyaz fillerin varl›¤›n› aç›klayan bir di¤er teori de yöneticilerin psikolojisi ile ilgilidir. Nitekim medya literatürü beyaz filleri yöneticilerin
megalomanyas›n›n en kötü belirtisi olarak nitelendirir (Robinson ve Torvik, 2005: 201). Özellikle totaliter rejimlerde ve demokrasinin
iﬂlerli¤inin az oldu¤u geliﬂmekte olan ülkelerde bu etki daha belirgin olarak ortaya ç›kabilir. Saydaml›k ve hesapverilebilirli¤in eksikli¤i
nedeniyle bu ülkelerde yöneticiler halk›n ihtiyaçlar›n› göz önüne almak yerine, kendi prestijlerini öne alan projelere öncelik verebilirler.
Gücünü halktan almayan yöneticiler, halk›n gözünde prestijlerini yükseltmek, hatta s›radan insanlara göre üstünlüklerini (uç örneklerde
neredeyse yar› tanr›sall›klar›n›) ›spatlayabilmek için görkemli saraylar, köprüler, kuleler …. gibi beyaz filler yaratmaya yönelebilirler.
Geliﬂmekte olan ülkelerde yöneticilerin bu prestij projelere yönelmelerinin halklar nezdinde ciddi bir karﬂ›l›k bulmas›n›n önemli bir
nedeni, bu ülkelerde insanlarda var olan geri kalm›ﬂl›ktan kaynakl› eziklik duygusudur. Bu duygunun etkisiyle halk y›¤›nlar› ve
yöneticiler, geliﬂmiﬂ ülkelerle ayn› kategoride olmak ad›na böyle projelere destek olabilir. Örne¤in; ekonomik verimlilik ilkeleri göz
ard› edilerek olimpik oyunlar düzenlemek, çöl ortas›nda buzdan büyük yap›lar inﬂa etmek ya da sadece montaj olsa da uçak, gemi,
tren gibi sembolik bir projeyi yaﬂama geçirmek bu kapsamda ele al›nabilir.
Bunlar›n ötesinde geliﬂmekte olan ülkelere özgü baﬂka birtak›m faktörler de beyaz fillerin mevcudiyetini ve artmas›n› anlamam›za
yard›mc› olur. Örne¤in, geliﬂmekte olan ülkelerde altyap› yat›r›mlar›na iliﬂkin stratejik planlama ya zay›ft›r ya da hiç yoktur. Toplumsal
proje de¤erlemesinin ço¤unlukla bir yapt›r›m› da yoktur. Bu da, beyaz filler ve k›sa dönem siyasi amaçlar› tatmin etmeyi amaçlayan
projelerin seçilmesi anlam›na gelmektedir. Hatta, zay›f projeleri ay›klamaya yönelik prosedürler gündeme geldi¤inde, talep genel
olarak fazla hesaplan›rken maliyetler daha düﬂük hesaplan›r (Engel vd, 2009: 11).
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Bu ülkelerde stratejik planlar fiilen yap›lsa bile, ço¤unlukla bu planlar sadece ka¤›t üzerinde kalmaktad›r. Stratejik hedefler sa¤l›kl›
ﬂekilde belirlenememektedir. Elbette istikrars›z politik ve ekonomik ortam yan›nda kurumsal kapasitenin yetersiz oluﬂu da bunda önemli
bir etkendir. Ayn› zamanda demokrasinin geliﬂmemiﬂ olmas› nedeniyle kat›l›mc› süreçlerin iﬂletilememesi, uygun bir sosyo-kültürel
ortam›n olmamas› ve insan kaynaklar›n›n yetersiz/niteliksiz oluﬂu da bu süreçteki di¤er olumsuz etkenler olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.
Geliﬂmekte olan ülkelerde beyaz fillerin varl›¤›n›n bir di¤er nedeni de yüksek korumac›l›kt›r. Bu ülkeler birçok endüstrinin yerel bir
uyum içinde oldu¤u küçük iç piyasalara sahiptir. Bu da henüz iﬂletilmeyen ölçek ekonomileri için önemli bir rol sunabilir. Geliﬂmekte
olan ülkelerdeki sanayi politikas› ço¤u zaman ne iç piyasalar›n büyüklü¤ünün ne de ihracat beklentilerinin tümüyle teminat alt›na
al›nmad›¤› sanayilerinin kurulumunu destekleme yönündedir ki buna, beyaz fil sendromu denmektedir (Rodrik, 1988: 115). Yüksek
koruma duvarlar› neticesinde, optimal ölçe¤in oldukça alt›nda kurulan sanayiler korumac› politikalar uygulayan geliﬂmekte olan
ülkeler için önemli bir sorun teﬂkil eder. Kullan›lmayan kapasite nedeniyle bu iﬂletmeler, düﬂük verim ve yüksek maliyetlerle
çal›ﬂmaktad›rlar. Bu nedenle rekabet avantajlar› yakalayamamaktad›rlar. Varl›klar›n› sürdürebilmek için de kamu kaynaklar›ndan
sübvanse edilmektedirler. Bu ise kamusal kaynaklar›n verimsiz alanlara tahsisine neden olmaktad›r. Beklenen, bu iﬂletmelerin k›sa
dönemde desteklenmeleri fakat uzun dönemde geliﬂerek büyümeleri ve rekabet üstünlü¤ü elde etmeleridir. Ne yaz›k ki, bu her zaman
mümkün olamamaktad›r.
Bu konuda verilebilecek en bilinen örnek otomobil endüstrisiyle ilgili olan›d›r. Genel olarak otomobil endüstrisi, ölçek ekonomilerinin
önemli oldu¤u bir endüstridir. Sanayileﬂmiﬂ ülkelerde sektörle ilgili minimum etkinlik ölçe¤i tahminleri de¤iﬂmektedir. Bu konuda
yap›lan çok say›da çal›ﬂma, optimal ölçe¤in y›ll›k 200.000-300.000 civar›nda araba oldu¤unu ortaya koymaktad›r. Daha çok emek
yo¤un teknolojileri kullanan geliﬂmekte olan ülkelerde, farkl› durumlar için bu say›lar› azaltsak bile, bu rakamlar oldukça yüksek
görünmektedir. Bu ba¤lamda, bu ülkelerde ortalama üretim verimi, yayg›n olarak ölçe¤in tüm avantajlar›na ulaﬂmada yetersiz
kalmaktad›r (Rodrik, 1988: 115-116). Ekonomik bir bak›ﬂ aç›s›yla sorulmas› gereken, bu at›l kapasite ile ne kadar maliyete katlan›ld›¤›d›r.
Böyle endüstrilerinin karl› olmas›n› sa¤lamak için, çok yüksek düzeyde bir koruma kullan›ma konulmal›d›r. Bu ise bahsedilen
maliyetlerin kan›t› niteli¤indedir.
Görüldü¤ü üzere gerek geliﬂmiﬂ gerekse geliﬂmekte olan ülkelerde farkl› nedenlerle de olsa beyaz fil projeler yaﬂama geçirilmektedir.
Yaﬂanan tecrübelere ra¤men yeni beyaz filler türemektedir. Peki neden geçmiﬂteki hatalardan yeterince ders al›nmamaktad›r?
Ö¤renilen dersler neden yeni büyük projelerde uygulanmamaktad›r? Geçmiﬂte yaﬂanan çok say›da deneyim göstermektedir ki, birçok
ülkede kamu kurumlar›n›n hem beceriklili¤i hem de isteklili¤i gittikçe azalmaktad›r. Bunun nedenleri ﬂu ﬂekilde s›ralanabilir (Prasser,
2007: 60-61):
i. Birimlerin ve kurumlar›n yeniden yap›land›r›lmas›nda dura¤anl›k vard›r. Hükümetler ve yöneticiler de¤iﬂirken, her biri
kurumsal de¤iﬂim arac›l›¤›yla yönetime imzalar›n› atarlar. Bunun yaratt›¤› ters etki, kurumlar›n ve kilit insanlar›n önemli
dersler sa¤layan deneyim ve kay›tlarla olan ba¤›n›n kopmas›d›r.
ii. Kay›t saklamada yaﬂanan de¤iﬂimler yani farkl› bir iﬂletim sistemine veya yaz›l›ma geçilmesi, ö¤renilen derslere dair
önemli bilgilerin kaybolmas› veya bilginin yerinin unutulmas› anlam›na gelebilmektedir.
iii. Kamu hizmeti kavram›na olan ilgi giderek azalmaya baﬂlam›ﬂt›r. Bu yüzden, önemli proje kararlar› geçmiﬂteki tart›ﬂmalarla
pek bir ilgisi olmayan ve uzun dönemli bir bak›ﬂ aç›s›yla yaklaﬂmay› tercih etmeyen yöneticiler taraf›ndan al›nabilir.
iv. Aral›ks›z ve radikal bir de¤iﬂim süreci mevcuttur. Geçmiﬂtekiyle iliﬂkili olanlar gitmekte, gelece¤e yeniden odaklan›lmaktad›r.
Görüldü¤ü üzere beyaz fillerin ortaya ç›k›ﬂ› farkl› nedenlere dayand›r›labilir. Özellikle geliﬂmekte olan ülkelerle geliﬂmiﬂ ülkeler
aras›nda ve demokratik ülkelerle totaliter ülkeler aras›nda bu farkl›l›klar daha da belirginleﬂebilir. Varl›k nedenleri ne olursa olsun
beyaz fillerin varl›¤› her ülke için önemli sorunlar› da beraberinde getirir. Bu zararlardan korunabilmek için elbette çeﬂitli önlemler
düﬂünülebilir. Fakat öncelikle bu zararlar›n neler oldu¤u ve neden beyaz filleri bir sorun olarak alg›lay›p çözüm önerileri geliﬂtirmek
gerekti¤i ortaya konulmal›d›r.
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4. KAMUSAL BEYAZ F‹LLER‹N ZARARLARI
Kamusal beyaz filler ço¤unlukla kamusal ihtiyaçlar› karﬂ›lamaktan ziyade, prestij amac›yla oluﬂturulurlar. Burada kastedilen prestij,
yönetimde bulunan bir kiﬂinin, bir grubun ya da hükümetin prestijidir. Bu projeler ço¤unlukla kamusal ihtiyaçlara yönelik olma k›l›f›
alt›nda bu say›lan kesimlerin prestijini yükseltmek amaçl›d›r. Dolay›s›yla kamu yat›r›mlar›n›n gerekçeleri bu projelerde ço¤unlukla
kötü ve tart›ﬂmal› bir ﬂekilde ortaya konulur. Ço¤unlukla da kastedilen kamu yarar› için, halk›n kat›l›m› aranmaz ya da sadece belirli
gruplar›n deste¤i yeterli görülür.
Gerçekten özellikle kamu sektöründe beyaz fil olarak adland›r›lan pek çok proje çok fazla yarar getirememiﬂtir. Nitekim yap›lan ülkeleraras›
çal›ﬂmalar, kamu-özel yat›r›m ayr›m› yap›lmad›¤›nda tek baﬂ›na yat›r›mlarla büyüme aras›nda güçlü bir iliﬂkinin mevcut olmad›¤›n›
göstermektedir. Dolay›s›yla yat›r›m yap›lmas› yeterli olmay›p ayn› zamanda verimlili¤in/etkinli¤in sa¤lanmas› gerekmektedir. Yat›r›mlar,
rekabetçi bir ortamda yap›ld›¤›nda ve yat›r›mc› kendi paras›n› riske ederek kar ya da zarar sonuçlar›n›n sorumlulu¤unu ald›¤›nda
verimli/etkin hale gelebilmektedir (Bulut, 2009: 79). Özellikle geliﬂmekte olan ülkelerde bu nedenden dolay› kalk›nma çabalar› ço¤unlukla
baﬂar›s›zl›kla sonuçlanmaktad›r. Bu ülkelerde sorun bazen yetersiz yat›r›m de¤il, yanl›ﬂ kaynak tahsisidir. Büyük miktardaki yat›r›ma
ra¤men birçok geliﬂmekte olan ülke yeterince geliﬂememektedir. Çünkü yap›lan yat›r›mlar ço¤unlukla beyaz fil yat›r›mlard›r.
‹konik veya büyük projeler altyap› yat›r›mlar›n›n önemli unsurlar›d›r. E¤er kötü yönetilmezler ve performans k›staslar›n› tuttururlarsa
önemli faydalar sa¤larlar. Vergi mükellefleri, gittikçe daha çok fonun tahmin edilen maliyetleri ciddi ölçüde aﬂan ve belirtilen
tamamlama süresini geçen projeye boﬂuna harcand›¤›n› gördüklerinde, siyasilere ve kamu kurumlar›na karﬂ› görülen kamusal kinizm
(güvensizlik ve hoﬂnutsuzluktan dolay› nefret ve küçük görme) daha da artar. Bundan da önemlisi, zay›f proje yönetimi yüzünden
büyük projelerin hedeflenen performans k›staslar›na ulaﬂmada baﬂar›s›z olmas› di¤er önemli bir ikonun, kamu yönetiminin baﬂar›s›zl›¤›
ve etkinsizli¤ini hat›rlatmaya devam etti¤i anlam›na gelmektedir (Prasser, 2007: 64).
Bu ba¤lamda özellikle geliﬂmekte olan bir ülkede hiçbir ﬂey beyaz fillerin varl›¤› kadar moral bozucu olamaz. Çünkü beyaz filler
negatif sosyal de¤er yaratan projelerdir (Robinson ve Torvik, 2005: 198). Negatif sosyal de¤er yarat›lmas› demek, kamusal kaynaklar›n
kalk›nmaya yönelik de¤il tam tersine toplumsal refah› düﬂüren projelere tahsis edilmesi anlam›na gelmektedir. Oysa geliﬂmekte
olan ülkeler kalk›nma yolunda h›zl› ad›mlar atmak durumundad›rlar. Kalk›nma yolunda zaten k›t olan kaynaklar›n bu ﬂekilde negatif
sosyal de¤er yaratan projelere tahsis edilmesi, çeliﬂkili ve olumsuz bir durumdur.
H›zla kalk›nma hedefinde olan bu ülkelerde yöneticiler halk› ço¤unlukla h›zl› kalk›nma vaadleriyle böyle sembolik ve büyük projelere
kolayl›kla ikna ederler. Oysa büyük, ikonik projelerin ço¤u beyaz fil olarak adland›r›lan projelerdir. Sihirli bir formül gibi yöneticiler
ve halk genellikle bu projelerden büyük yararlar umarlar ama bu yararlar ço¤unlukla sadece bir hayalden ibarettir. Daha sonra bu
beyaz fillerden kurtulmak dahi ciddi maliyetler oluﬂturabilir.
Beyaz fil projeleri inﬂa etme aç›s›ndan büyük ve pahal› projelerdir. Fakat tek olumsuzluk bundan da ibaret de¤ildir. Bu projeler ayr›ca
tahmin edilenden daha uzun zamanda faaliyete geçerler. Çünkü bu projelerin faaliyetinden çok prestij ve biçimsel yönü önceliklidir.
Bu yüzden hem belirtilen rolleri hem de finansal boyutlar› asla tatmin edici de¤ildir. Bunun ötesinde, bu projeleri gerçekte beyaz
fil yapan ﬂey zay›f tasar›mlar›, karmaﬂ›k rolleri ve ticari baﬂar› eksikli¤inden ötürü, bak›mlar›n›n ve sürdürülebilirliklerinin oldukça
maliyetli olmas›d›r. Bu problemler resim galerileri ve müzeler gibi sanatla ilgili projelerde daha çok görülür. Bu tür yap›lar beklenen
kat›l›m düzeylerini sa¤lamada baﬂar›s›zd›r ve orijinal inﬂas›na göre daha maliyetli olacak ﬂekilde yenilenmeleri s›k tekrarlan›r ve
yenileme pahal›ya gelir (Prasser, 2007: 50).
Hemen her ülkede bas›nda s›k s›k beyaz fil projelerle ilgili haberlere rastlan›r. Haberlerin ortak özelli¤i büyük umutlar beslenen dev
bir projenin ne kadar maliyetli oldu¤u, bununla birlikte bir türlü faaliyete geçemedi¤i, verimsiz çal›ﬂt›¤› (zarar etti¤i), kapasitesinin
çok alt›nda çal›ﬂt›¤› ya da çal›ﬂt›r›lamad›¤›ndan dolay› çürümeye yüz tuttu¤udur. Elbette bas›nda yer bulan bu haberler beyaz filler
için net kan›tlar sunmazlar. Fakat önemli ipuçlar› içerirler.
Bas›nda bu ﬂekilde yer bulan çok say›da beyaz fil vard›r. Bunlara iliﬂkin birkaç örnek verilebilir. Örne¤in, Filipinler'deki nükleer güç tesisi
2 milyar dolardan fazlaya mal olmuﬂ, fakat hizmete sokulmam›ﬂt›r. Baz› ülkelerde milyarca dolara mal olmuﬂ demir-çelik tesisleri
kurulmuﬂ fakat bunlar henüz hiç çelik üretmemiﬂlerdir. Dünya Bankas› Tanzanya'daki Morogoro Ayakkab› fabrikas›n› 40 milyon dolara
mal etmiﬂ ama ﬂu anda tesis neredeyse hurdaya dönmüﬂ ve kapasitesinin % 4'ünden fazlas› kullan›lamam›ﬂt›r. Küçük ve fakir ülkelerde
böyle büyük yat›r›mlar tüm yat›r›mlar içerisinde önemli bir oran teﬂkil etmektedir. Bunlar›n örnekleri artt›r›labilir. Bunun ötesinde ülke
liderlerinin ve onlar›n çevresindekilerin, bu projeler kanal›yla kaynaklar› hortumlayarak servet elde ettikleriyle ilgili çarp›c› ama do¤rulu¤u
tam olarak ispatlanamam›ﬂ raporlar da mevcuttur (Pritchett, 1996: 20).
Görüldü¤ü üzere gerek bilimsel çal›ﬂmalarda gerekse bas›n yay›n ve medya organlar›nda, beyaz fillerin varl›¤› ve zararlar›yla ilgili
çok say›da bulgu mevcut olmas›na ra¤men bu tür proje stoku giderek artmaktad›r. Bu nedenle beyaz filler sorunu günümüz ülkelerinin
çözüm bulmas› gereken önemli bir konudur. Özellikle kamusal beyaz filler sorunu ve bu sorunun çözümüne yönelik aray›ﬂlar kamu
maliyesi literatüründe gittikçe daha fazla yer bulacak gibi görünmektedir.
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5. TÜRK‹YE'DE KAMUSAL BEYAZ F‹LLER SORUNU
Kamusal beyaz filler sorunu pek çok ülkede oldu¤u gibi Türkiye'de de ciddi bir toplumsal sorundur. Ülkemizde y›llard›r beyaz fil proje
stokunun eritilmesi çal›ﬂmalar› devam etmektedir. Buna karﬂ›n bir yandan da nur topu gibi! yeni beyaz filler yarat›lmaktad›r. Daha
önceki y›llarda politik istikrars›zl›k ortam›nda ve yüksek korumac›l›k duvarlar› ard›nda beyaz filler ortaya ç›karken, son y›llarda politik
istikrar ve d›ﬂa aç›lma çabalar› da beyaz fil sorununun çözümüne çare olamam›ﬂt›r. Elbette bunun çok çeﬂitli sebepleri bulunmaktad›r.
Ülkemizde kamu yönetiminin kurumsal yap›s› zay›ft›r. Politik ve sosyal bask›larla etki alt›na al›nabilmektedir. Ço¤unlukla da
rasyonellikten uzakt›r. Kamu yönetimi kurumsal yap›s›nda yaﬂanan bu zay›fl›klar, kaynaklar›n verimsiz kullan›m› ve savurganl›k
aç›s›ndan önem taﬂ›r. Tüm bu say›lan nedenlere yöneticilerin psikolojisi, demokrasi kültürünün geliﬂmemiﬂ olmas›, kamu yönetiminde
hesapverilebilirlik ve saydaml›¤›n oluﬂturulamamas›, maliyet fayda analizleri gibi bilimsel de¤erlendirmeler yerine politik liderlerin
vaadlerinin temel al›nmas›, toplumsal haf›zan›n zay›f olmas› ve toplumsal öngörü eksikli¤i gibi faktörler de eklenebilir. Ülkemizde
özellikle kurumsal bir politik kültürün oluﬂturulamam›ﬂ olmas› nedeniyle lider sultas›na dayal› bir politik karar alma mekanizmas›
iﬂlemektedir. Toplumsal uzlaﬂ›n›n dikkate al›nmad›¤› böyle bir ortamda, politik baﬂar› için halk› heyecanland›racak ve halk›n umutlar›n›
yeﬂertecek lider figürleri öne ç›kmaktad›r. Böyle bir ortamda liderlerin megalomanias› daha da güçlenmektedir. Kendine güveni daha
fazla olan liderler, halk›n deste¤ini alabilmek için çarp›c›, sembolik ve büyük projeleri toplumsal vizyona taﬂ›maktad›rlar. Bu ise yeni
beyaz fillerin oluﬂmas›na zemin haz›rlamaktad›r.
Türkiye'de son y›llarda kamusal beyaz fil stoklar› özelleﬂtirme ya da KÖSO'lar yoluyla azalt›lmaya çal›ﬂ›lmaktad›r. Bununla birlikte
bir yandan da yukar›da say›lan nedenlerle yeni beyaz filler yarat›lmaktad›r. ‹çerisinde bulundu¤umuz politik ve ekonomik ortam
henüz bu yeni beyaz fillerin yeterince tart›ﬂ›lmas›na uygun düﬂmemektedir. Fakat yak›n gelecekte bunlar›n daha fazla tart›ﬂmaya
aç›laca¤› düﬂünülebilir. ﬁu anda mega projeler olarak toplum gündemine gelen ço¤u projenin bu aç›dan ele al›nmas› do¤ru
olacakt›r.
Örne¤in son y›llarda gündeme gelen beyaz fil olmaya aday oldu¤unu düﬂündü¤ümüz projelerden birkaç›n› ﬂu ﬂeklide s›ralayabiliriz:
2005 y›l›nda ‹zmir'de düzenlenen 23. Üniversite Yaz Olimpiyatlar› “Universiade 2005” ve 2011 y›l›nda Erzurum'da düzenlenen 25.
Üniversite K›ﬂ olimpiyatlar› “Universiade 2011” için bu ﬂehirlerde ciddi yat›r›mlar yap›lm›ﬂt›r. Bu yat›r›mlar sadece spor kompleksleri
olmay›p ayn› zamanda konaklama ve sosyal amaçl› tesisleri de içermektedir. Bu oyunlar›n düzenlenebilmesi için yap›lan bu yat›r›mlar›n
daha sonra ne kadar verimli kullan›labildi¤i ise tart›ﬂma konusudur. Bu oyunlar›n yap›lmas› için harcanan paralar›n ne kadar optimal
kullan›ld›¤›, kullan›lan kaynaklarla elde edilen faydalarla paran›n karﬂ›l›¤›n›n ne oranda elde edilebildi¤i tart›ﬂmal›d›r. Elde duran
bu yat›r›mlar›n birer beyaz file dönüﬂme olas›l›¤› hayli yüksektir.
Türkiye'nin ve ‹stanbul'un en büyük uluslararas› tan›t›m projelerinden biri olarak, ‹stanbul Ticaret Odas› (‹TO) ve devletin ortak projesi
ﬂeklinde hayata geçirilen Formula 1 için ‹stanbul'da büyük yat›r›mlarla bir yar›ﬂ pisti yapt›r›lm›ﬂt›r. Formula 1 Yönetimine (Formula
One Administration) bu yar›ﬂlar için 7 y›ll›k bir sözleﬂmeyle y›ll›k 13.5 milyon dolarl›k (garanti) ödeme yap›lmaktad›r. Formula 1
Yönetimi taraf›ndan, bu ödemenin 2012 y›l› için 26 milyon dolara yükseltilmesi istenmiﬂtir. Bu teklife hükümetin olumlu yan›t
vermemesi üzerine, 2012 Formula 1 ‹stanbul yar›ﬂlar›n›n olmayaca¤› gündemdedir. Bu durumda eldeki pistin nas›l de¤erlendirilece¤i
üzerinde düﬂünmek gerekir. Büyük bir ihtimalle yeni bir beyaz file daha kavuﬂuyor gibiyiz.
Tüm bunlar yan›nda Türkiye'nin son y›llarda bu türden prestij projelerine yönelmesi bir yandan gurur verici bir duygu ortam› yarat›rken
di¤er yandan yeni beyaz filler mi geliyor sorusunu da beraberinde getirmektedir. Dünya ve Avrupa Futbol ﬁampiyonalar›na ev sahipli¤i
yapma yönündeki ›srarl› çabalar bu kapsamda de¤erlendirilebilir. Kanal ‹stanbul ad›yla an›lan ve ‹stanbul'un bir kanalla bölünerek
ada haline getirilmesi yönündeki proje, Urfa'ya yap›lan olimpik futbol stadyumu do¤ru düzgün maç oynanmadan at›l beklerken birçok
ﬂehirde yeni birçok modern stadyum yap›lmas› giriﬂimleri, bir türlü yaﬂama geçemeyen h›zl› tren projesi, baﬂta Ordu-Giresun illerinin
havayolu taﬂ›mac›l›¤› için denizde yap›m› baﬂlanan havaalan› yat›r›m› olmak üzere birçok ﬂehirdeki havaalan› projeleri, ‹stanbul ve
Çanakkale illerinde yap›lmas› düﬂünülen yeni asma köprüler, her ﬂehirde plans›z programs›z kurulan üniversiteler ve nihayet kamu
destekli yerli otomobil üretilmesi projesi. Elbette bunlar›n say›lar daha da artt›r›labilir. Bu projelerin bir k›sm›n›n dahi beyaz file
dönüﬂmesi ülkemiz aç›s›ndan ciddi bir kaynak kayb› anlam›na gelecektir.
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6. KAMUSAL BEYAZ F‹LLER SORUNUNDA KAMU ÖZEL SEKTÖR ORTAKLI⁄I ÇÖZÜM OLAB‹L‹R M‹?
KÖSO'lar, Amerika Birleﬂik Devletleri Genel Muhasebe Ofisi taraf›ndan “kamu hizmeti sunan bir sistem ya da tesisi k›smen ya da
tamamen yenilemek, inﬂa etmek, iﬂletmek, bak›m›n› sa¤lamak ve/veya yönetmek için kamu ve özel sektör ortaklar› aras›nda
oluﬂturulmuﬂ sözleﬂmeye dayal› anlaﬂmad›r” ﬂeklinde tan›mlam›ﬂt›r (Pflug, 2002: 6). Tan›mdan da anlaﬂ›laca¤› üzere; KÖSO'lar, bir
kamusal hizmeti sunmak üzere bir tesisin kurulmas› aﬂamas›ndan bak›m› ve yönetimine kadar geniﬂ bir yelpazede düﬂünülmelidir.
Yani burada esas olan kamusal bir hizmetin görülmesidir. Bu temelde özel sektörle kamu sektörü her biri farkl› de¤erler katarak,
risklerin ve getirilerin paylaﬂ›ld›¤›, uzun dönemli bir sözleﬂme üzerinde çal›ﬂ›rlar.
Bu temelde tan›mlanan KÖSO'lar, son y›llarda tüm dünya da gittikçe yayg›nl›k kazanmaktad›rlar. Gerek yerel kamusal mal ve
hizmetlerin gerekse ulusal kamusal mal ve hizmetlerin tedarikinde ve finansman›nda KÖSO uygulamalar› artarak devam etmektedir.
Hatta son y›llarda küresel kamusal mallar konusunda da KÖSO'lar önemli bir aktör olarak ortaya ç›kmaktad›rlar. Örne¤in küresel
kamusal bir mal olarak sa¤l›k hizmetlerinin sunumu art›k küresel bir ortakl›¤› gerektirmektedir. Özellikle baz› hastal›klarla mücadele
ve sa¤l›k araﬂt›rmalar› art›k sadece ulusal düzeyde yeterli olmamaktad›r. Sa¤l›kla ilgili küresel ortakl›klara iliﬂkin olarak ﬂu örnekler
verilebilir (Schwartz, 2010: 112):
i. A‹DS, Tüberküloz ve S›tma ile Küresel Mücadele Fonu: The Global Fund to Fight AIDS, TB and Malaria (GFATM),
ii. Küresel Aﬂ› ve Ba¤›ﬂ›kl›k ‹ttifak›: Global Alliance for Vaccines and Immunisation (GAVI);
iii. Dünya Bankas› Çoklu-Ülke HIV-A‹DS Program›: The World Bank Multi-Country HIV/AIDS Program (MAP);
iv. Amerika Birleﬂik Devletleri Baﬂkanl›¤›'n›n A‹DS'i Gidermeye Yönelik Acil Eylem Plan›: The United States President's
Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR);
v. Dünya Sa¤l›k Örgütü S›tmay› Azaltma Giriﬂimi: Roll Back Malaria, initiative (WHO/RBM);
vi. Dünya Sa¤l›k Örgütü Tüberkülozu Durdurma Ortakl›¤›: The Stop TB Partnership
vii. Küresel Ar-Ge KÖSO'lar›: Research and Development PPPs;
viii. Sa¤l›¤a Yönelik Kamu Özel Sektör Ortakl›¤› Giriﬂimi: The Initiative on Public-Private Partnerships for Health
Uluslararas› Para Fonu (IMF), Dünya Bankas› (DB) ve Avrupa ‹ﬂbirli¤i ve Ekonomik Kalk›nma Örgütü (OECD) gibi uluslararas› kuruluﬂlar
taraf›ndan da s›k› ﬂekilde desteklenen bu uygulamalar, küresel neoliberalizmin en önemli araçlar›ndan birisi haline gelmiﬂtir. Elbette
bu geliﬂmenin önemli nedenlerinden birisi de, KÖSO'lar›n sadece liberal düﬂünce taraftarlar›nca de¤il, ayn› zamanda üçüncü yol
olarak isimlendirilen yeni sosyal demokrasi taraftarlar›nca da benimsenmesidir.
KÖSO'lar›n bu denli benimsenmesinin ve geliﬂim göstermesinin ard›nda yatan temel neden, ortakl›k düﬂüncesinin yaratt›¤› cazibedir.
Bu cazibe de baz› temel varsay›mlara dayan›r. Tek baﬂ›na kamunun, ya da tek baﬂ›na özel sektörün kötü ve yetersiz oldu¤unu öne
süren düﬂüncelere karﬂ› ortakl›k felsefesi daha ikna edici bir seçenek sunabilir. Ortakl›k yaklaﬂ›m›n›n bu denli kabul görmesinin
ard›nda yatan nedenleri k›saca ﬂu ﬂekilde s›ral›yabiliriz (Pflug, 2002: 7):
i. KÖSO'lar, yoksullu¤un azalt›lmas› giriﬂimlerine yeni kaynaklar sa¤larlar.
ii. Tamamlay›c› tarzda birlikte çal›ﬂan farkl› sosyal aktörler arac›l›¤›yla, sinerji oluﬂturulabilir.
iii. Mevcut kaynaklar›n verimlili¤i artar.
iv. Çok say›daki farkl› varl›k oluﬂumu, çarpan etkisi yaratacak koﬂullar› oluﬂturan insani ve sosyal kapasite geliﬂtirme
alanlar›yla ba¤lant›l›d›r. KÖSO'lar bu kapasiteleri ortaya ç›karabilirler.
v. KÖSO'lar›n kendi kendini idame ettiren de¤iﬂim modellerini meydana getirme potansiyeli vard›r ki; böylece bütün,
parçalar›n toplam›ndan daha büyük olacakt›r.
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Anlaﬂ›laca¤› üzere KÖSO'lardan sosyal fayda ba¤lam›nda ciddi katk›lar umulmaktad›r. Bu beklentilerin çok yüksek tutulmas› KÖSO'lar›n
gelece¤i aç›s›ndan riskli bir durumdur. Ayn› zamanda beklentilerin ne oranda karﬂ›lanabilece¤i de tart›ﬂmal›d›r. Fakat KÖSO'lar› sadece
neoliberalizmin Truva atlar› olarak gören anlay›ﬂlar da bu temelde sorgulanmal›d›r. Baz› alanlarda uygun koﬂullarda iyi uygulamalarla
KÖSO'lar ciddi kamusal faydalar üretebilirler. Bu olas› faydalardan birisi de beyaz fillerle ilgilidir. KÖSO'lar yeni kamusal beyaz filler
yaratmay› engelleyebilece¤i gibi, ayn› zamanda mevcut kamusal fillerin verimlili¤ini artt›rarak kamusal yüklerini düﬂürebilir. Böylelikle
mevcut kamusal fillerin bir k›sm› etkin çal›ﬂan, verimli varl›klara/projelere dönüﬂebilir.
Daha önce etrafl›ca aç›kland›¤› üzere, politik arenada kendi ç›karlar› ile motive olmuﬂ hükümet temsilcilerinin stratejik davranmalar›
olas›d›r. Yani kamu temsilcileri; faaliyetin hacmini en üst düzeye ç›karmak arzusu olmaks›z›n, kendilerini hakl› ç›karmaya yarayacak
bir ﬂekilde, bir bak›ma hayal olan bir yolla, maliyetleri düﬂük, fayda ya da gelirleri yüksek tahmin edebilirler. Bir KÖSO, ekonomik
aç›dan uygulanabilir projeleri, ekonomik aç›dan uygulanamaz projelerden ay›rt etmek ve di¤erlerini reddetmek için faydal› olabilir.
Burada özel sektör, kamunun sermaye maliyetlerini (do¤rudan ya da f›rsat maliyetlerini) de kapsayacak tüm maliyetleri kurtaraca¤›n›
beklemedi¤i takdirde kamu altyap› projesine girmek istemeyecektir. Bu ba¤lamda özel sektör, maliyet ve gelirlerle ilgili tahminleri
iki kez kontrol edecektir. Böylece, bu ortakl›k içerisinde özel sektör belki de, beyaz fillere karﬂ› koruyucu görevini de görecektir (Sadka,
2007: 473).
Kamusal beyaz fil projeler olarak an›lan kötü oluﬂturulmuﬂ projeler yerine KÖSO'larla daha verimli kamusal projelerin önü aç›labilir.
Çünkü KÖSO'lar bir yandan özel sektörün dinamizminin avantajlar›n› içerisinde bar›nd›r›rken, di¤er yandan da kamusal sektörün sosyal
katk›lar›n› içerirler. Böylelikle hem özel sektörün hem de kamu sektörünün katt›¤› olumlu yönlerle KÖSO'lar daha verimli çal›ﬂabilirler.
Kamusal iﬂlerin daha verimli hale gelmesinde katk› sunmalar›n›n yan›nda özelleﬂtirmenin zararlar›n› da bertaraf edebilirler.
Karayolu yap›m›nda son y›llarda gözlenen geliﬂmeler bu duruma örnek olarak gösterilebilir. Geliﬂmekte olan çok say›da ülkenin yo¤un
ﬂekilde karayolu yap›m›na ihtiyac› oldu¤u genel kabul gören bir gerçektir. Geleneksel olarak karayollar› kamu sektörü taraf›ndan finanse
edilip iﬂletilmesi gereken kamusal mallar olarak görülmektedir. Fakat son y›llarda birçok hükümet kronik bütçe problemlerinden dolay›
bu mallar›n kamuca yerine getirilmesini önemsememektedir. Trafik de son y›llarda kapasitesinin üstünde büyümektedir. Bu ba¤lamda
karayollar›n›n yap›m›n›n, finansman›n›n ve iﬂletilmesinin özel sektör taraf›ndan yerine getirilmesi ve kullan›c›lar›n bu yollar›n kullan›m
bedellerini ödemesi büyük ölçüde kabul görmüﬂtür. Yollar›n özelleﬂtirilmesinin çok say›da avantaj› oldu¤u iddia edilmektedir. Özel
ﬂirketler karayollar›n› daha h›zl› yaparlar çünkü çok az finansal s›k›nt› yaﬂar ve kamunun mülkiyetindeki ﬂirketlerden daha etkin çal›ﬂ›rlar.
Kullan›c›lar büyük olas›l›kla özel sektörün sahipli¤indeki yollar için ödemede bulunmay› kabul ederler. Özel sektör firmalar› para
kaybetmeyi istemedi¤inden KÖSO'lar beyaz fillerin yap›m›n› engelleyebilir (Engel vd, 1997: 1).
KÖSO'lar›n beyaz filleri engellemesinin bir di¤er aç›klamas› da kamu finansman›na yeni bir bak›ﬂ getiren Paran›n Karﬂ›l›¤› (Value
for Money) Yaklaﬂ›m›d›r. Paran›n karﬂ›l›¤› artt›r›ld›¤› için KÖSO'lar beyaz fil projelerin maliyetlerini aﬂan getirilere ulaﬂmas›n›
sa¤layabilirler. Böylelikle beyaz fil projelerde unutulan ekonomiklik, etkinlik ve etkililik kavramlar› tekrar de¤erlendirilmeye al›nabilirler.
Paran›n karﬂ›l›¤› yaklaﬂ›m›nda hizmet veya faaliyetten beklenen ç›kt› ile bu ç›kt›y› elde etmede gerekli kaynaklar bütçe hedeflerini
ve politik amaçlar› garanti etmelidir. Eﬂitlik, mükemmellik, giriﬂimcilik, uzmanl›k ve seçebilirlik gibi di¤er faktörler de paran›n karﬂ›l›¤›
zincirinin parçalar›d›r ve de¤er kavramlar›yla iliﬂkili olan karmaﬂ›k süreçleri ifade ederler (Shoeman, 2007: 72). Bu ba¤lamda paran›n
karﬂ›l›¤› ortakl›klar için anahtar rasyonel bir motivasyondur. Paran›n karﬂ›l›¤› konuﬂma diline ait sezgisel bir çekicili¤e sahipken esas
anlam› ise belirsizdir. Ekonomiklik, etkinlik ve etkililik kavramlar›, paran›n karﬂ›l›¤› yaklaﬂ›m›nda öne ç›kan kavramlard›r. Bunun
yan›nda paran›n karﬂ›l›¤› kavram›n›n KÖSO kapsam›ndaki anlam› fazla net de¤ildir ve daha çok ekonomiklik temeline dayand›r›l›r
(Edwards ve Shaoul, 2003: 400). E¤er etkinlik ve etkililik boyutlar› da dikkate al›n›rsa, KÖSO'lar›n beyaz filleri önlemede daha büyük
katk›lar› olabilecektir.
KÖSO'lar altyap› projelerinin maliyetinin tamamen özel sektör taraf›ndan karﬂ›land›¤›, kamu sektörünün içinde olmad›¤›, taﬂeronlaﬂman›n
oluﬂtu¤u, mülkiyet geliﬂtirme amaçl› basit imtiyaz anlaﬂmalar› olarak düﬂünülmemelidir. Bu nedenle, kötü proje stoklar›n› eritmek
isteyen hükümetler için kesinlikle tavsiye edilmezler (Eker, 2007: 60). Bunun tersine KÖSO'lar riskler, maliyetler ve getirilerin özel
sektör ve kamu sektörü aras›nda çeﬂitli ﬂekillerde makul biçimde paylaﬂt›r›ld›¤›, kamu sektörü ve özel sektörün farkl› görevleri
üstlenerek hizmetleri beraber gerçekleﬂtirdi¤i ortakl›klard›r. Zaten KÖSO'lar›n özü de varl›klara de¤il, hizmetlere odaklanmad›r (Earl
ve Regan, 2003: 7).
Faaliyetlere odaklanmakla birlikte KÖSO'lar, yeni yat›r›mlar›n yürürlü¤e konulmas›n›n da ötesinde mevcut varl›klar›n korunmas›,
de¤erlendirilmesi ve yenilenmesinde de etkili olabilirler. Özellikle kamusal beyaz fillerin kamuya en az yükle de¤erlendirilmesi ve
yeni kamusal beyaz fillerin oluﬂmas›na engel olabilecek araçlard›r.
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KÖSO'lar esas itibariyle kamusal faaliyetlere odaklanmakla birlikte, kamunun net varl›¤› üzerinde de reel etkiler yaratabilirler. Mali
zorunluluklar yaratmas›na ra¤men bir KÖSO kamunun net varl›¤›n› iyileﬂtirebilir. Bu durum Tablo 1'de gösterilmiﬂtir. Buna göre; öncelikle
mali kurallar kamusal yat›r›m› engellerken garantilere ve uzun dönemli sat›ﬂ sözleﬂmelerine izin verirse, KÖSO yat›r›m› kullan›c› ücretleri
ve vergi gelirlerinde yeterli derecede büyük art›ﬂlar sa¤larsa, KÖSO'lar kamusal net varl›¤› artt›rabilir. ‹kinci olarak, e¤er özel ortak inﬂa,
iﬂletme ve bak›m›n koordinasyonunda hükümetten daha iyiyse, KÖSO'lar kamusal hizmetlerin ömür maliyetini azaltarak hükümetin net
varl›¤›n› artt›rabilir. Son olarak, hizmet olarak finanse edildi¤inde maliyetleri karﬂ›layan kullan›c› ücretleri uygulanabilirse, KÖSO'lar›n
vergi mükelleflerinin fonlad›klar› teﬂviklere olan ihtiyaç azalacak ve böylece hükümetin net varl›¤› artacakt›r.

Kamusal beyaz fil projelerden kurtulmak için KÖSO'lar bir çözüm arac› olarak düﬂünüldü¤ünde ilk olarak, özel sektörün kamu
faaliyetlerine kat›l›m›n›n avantajlar› göz önüne al›nmal›d›r. Bu avantajlar piyasalar›n rekabetçi do¤as›ndan kaynaklanmaktad›r. Bu
da piyasadaki özel sektör aktörlerinin kamudaki emsallerine göre daha etkin faaliyette bulunmalar›n› sa¤lar. Bu fark, iki sektör
aras›nda amaçlardaki farkl›l›ktan kaynaklanmaktad›r. Örne¤in, özel sektörde kar›n maksimizasyonu kamu sektöründe refah›n
maksimizasyonuna oranla göreceli olarak daha kolay ölçülebilir bir de¤iﬂkendir. Sonuçta, yöneticiler ve çal›ﬂanlar›n ulaﬂmaya
çal›ﬂt›klar› bu amaç, özel sektörde daha kolayl›kla de¤erlendirilebilir. ‹kinci olarak, daha çok sosyal amac›yla ba¤lant›l› olarak beyaz
filler üreten kamu sektörünün, özel sektöre göre ekonomik uyumu yetersizdir. Yat›r›m kararlar›n› kamudan özel sektöre taﬂ›ma,
yat›r›mlar›n getirilerinin artmas›na ba¤l› olarak, etkinlikte art›ﬂa neden olabilmektedir. Özel sektör taraf› için ana gelir kayna¤› olan
kullan›c› ücretleri veya mevcut ödemeler bir araya getirilerek beyaz filler önlenebilir. Bu durum firmalar›n sadece karl› gördükleri
projelere kat›lmas›na neden olur. Ayr›ca bunun toplumsal talep için iyi bir araç oldu¤u iddia edilmektedir (Habets, 2010: 25-26).
Hizmet bedelleri talebe dayal› oldu¤unda, bu hizmetlerin kamu taraf›ndan hiçbir ﬂekilde sa¤lama al›nmad›¤›, özel sektörün iyi
projelere arka ç›kma yönünde inisiyatife sahip oldu¤u ve beyaz fillerden kaç›nd›¤› varsay›lmaktad›r (Yescombe, 2007: 21). Bu durumda
firmalar sadece karl› gördükleri projelere kat›lacaklard›r. Bu çerçevede altyap›n›n özelleﬂtirilmesi, sosyal proje de¤erlendirmesinde
zay›f sistemleri olan ülkelere yard›m edecektir. Çünkü e¤er bir beyaz fil projesi varsa firmalar bu projeyle ilgilenmeyecektir. Firman›n
temel gelir kayna¤› kullan›c› ücretleriyse, KÖSO'lar beyaz fillerden kaç›nacak ﬂekilde yap›land›r›l›rlar (Engel vd, 2009: 12). Beyaz
filleri engelleyen bir piyasa testi olarak hizmet etmesi beklenen KÖSO'lar›n bu filtreleme yetene¤i hükümet teminatlar›yla beraber
köreltilmiﬂtir. Ama yinede birçok KÖSO sözleﬂmesinde gelir riskine karﬂ› farkl› türlerde sigortalama yap›ld›¤› görülmektedir. Bu
sigortalama da sonuçta vergi mükellefleri taraf›ndan ödenmektedir. Sigortalanan bu riskler genel olarak talep riski, onarma ve
koruma riski ile politika riskinden oluﬂmaktad›r (Engel vd, 2009: 18).
Görüldü¤ü üzere KÖSO'lardan beklenen faydalar hizmetin ne kadar özel mal oldu¤una göre de¤iﬂmektedir. Kamusal mal/hizmet ne
kadar özel mal kategorisine yaklaﬂmakta ise o kadar çok fayda bölünebilirli¤ine ve dolay›s›yla fiyatlanabilirli¤e konu olmaktad›r.
Bu durumda kullan›c› ücretleri daha fazla kullan›labilir. Fakat mal ve hizmet ne kadar kamusal mal ise o kadar çok bölünemezlik ve
fiyatland›r›lamama durumlar› söz konusu olacakt›r. Peki mal kamusal mal özelli¤i daha a¤›r basan bir mal ise ve kullan›c› ücretleri
söz konusu edilemiyor ya da toplanam›yor ise bu durumda ne yapmak gerekir?
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Bu durumda üç farkl› seçenek aras›nda de¤erlendirme yapmak gerekir. ‹lk olarak, devlet geleneksel sunumu tercih edebilir. Yani
projeyi inﬂa ettirmek için bir firmay› kiralar ve sonra iﬂletme ve bak›m›n›n sorumlulu¤unu üstlenir. ‹kinci olarak devlet, altyap›
yat›r›m›n› her kullanan için sabit bir ücreti özel iﬂletmeye öder (örne¤in, hapishanelerde kullan›c›lar mahkûmlard›r). Son olarak devlet,
taﬂerona beklenen hizmet kalite standard›na ulaﬂ›p ulaﬂmad›¤›na ba¤l› olarak periyodik sabit bir ücret öder. Firmaya sabit bir kullan›c›
ücreti ödemek pek de iyi bir fikir de¤ildir. Çünkü talep riski taﬂ›r ve periyodik sabit bir ücreti içeren sözleﬂmeyle giderilebilir. Bu
durum firmalar›n ihaleye girmede risk primlerini artt›r›r. Kullan›c› baﬂ›na sabit ücretlerin sözde avantaj›, talebe ba¤l› olmalar›ndan
dolay›, beyaz filleri elemeye yard›mc› olmalar›na dayand›r›lm›ﬂt›r. Bununla beraber, bahsetti¤imiz avantaj tart›ﬂmal› bir avantajd›r.
Hükümet ödemeleriyle finanse edilen tüm projeler tam bir fayda maliyet analizine tabi tutulmal›d›r. Bu yüzden en çok periyodik sabit
ücretleri içeren sözleﬂmelerin oldu¤u projeler tercih edilmektedir (Engel vd, 2011: 6).
KÖSO'lar etkinli¤i artt›rabilir ve finansman tercihlerini geniﬂletebilir fakat KÖSO mekanizmalar› ço¤unlukla tan›ms›z, belirsiz ve
tutars›zd›r. Tek kamunun yer ald›klar›na göre kamu ve özel sektörün iﬂbirli¤i içinde daha etkin olmas›n› sa¤lad›¤› çok say›da yat›r›m
projesi örne¤i vard›r. Bununla beraber KÖSO'lar›n birço¤unun bütçede pahal›ya mal olduklar› görülmektedir (Tandberg, 2008: 63).
Bundan dolay› KÖSO'lar beyaz filleri önleme konusunda sihirli araçlar/formüller olarak düﬂünülmemelidirler. ‹yi dizayn edildiklerinde
ve iyi uyguland›klar›nda olumlu katk› sunabilirler. Fakat iyi planlama yap›lmaz, iyi dizayn edilmez ve iyi yürütülmezlerse, KÖSO
düﬂüncesinin kendisi de bizzat yeni bir beyaz fil olabilir!
Unutulmamal›d›r ki, KÖSO'lar her zaman müsrif olan projeleri ayr›ﬂt›ramayabilir. Beyaz fil olarak adland›r›lan düﬂük sosyal de¤eri olan
projeleri elemede ara s›ra kullan›labilen bir yol olarak görülmektedir. Genellikle projenin kar getirebilmesi için yeterli talep oluﬂmad›kça
özel firmalar›n kat›lmayaca¤› varsay›lmaktad›r. E¤er proje kullan›c› ücretlerine dayan›yorsa bu durum geçerlidir. Fakat gelecek vergilerle
finanse edilen KÖSO'lar›n söz konusu olmas› durumunda, projenin istenebilirli¤ine iliﬂkin bir piyasa testine gerek yoktur. Daha az istenen
projelere ve beyaz fillere de kap›lar aç›l›r. Bu nedenle KÖSO'lar arac›l›¤›yla yürütülen bu projeler, k›t kaynaklar›n iyi kullan›l›p kullanmad›¤›n›
test etmek için, fayda-maliyet analizine tabi tutulmal›d›r (Engel vd, 2011: 4).
E¤er toplumsal aç›dan zay›f olan bir ﬂey varsa, sivil kat›l›m› güçlendirecek ve teﬂvik edecek biçimde bu zay›fl›klar tamir edilmeli ve
yenileri inﬂa edilmelidir (Evans, 2008: 55). Beyaz filler bir yönüyle, toplumlarda ciddi ekonomik zay›fl›klar› temsil ederler. Bu zay›fl›klar
KÖSO'lar kanal›yla düzeltilebilir. Böyle bir çözüm ayn› zamanda sivil kat›l›m› da güçlendirir. Hele bir de ortakl›¤›n içine sosyal boyutu
kontrol edecek ve de¤erlendirecek sivil toplum kuruluﬂlar› dahil edilirse bu durumda çözüm daha kat›l›mc› ve demokratik bir niteli¤e
bürünebilir. Nitekim son y›llarda ço¤u KÖSO projesinde sivil toplum örgütlerinin kat›l›m› artarak devam etmektedir. KÖSO tabiri art›k
Kamu-Özel-Sosyal Sektör Ortakl›¤› (KÖSSO) hüviyetine bürünmeye baﬂlamaktad›r. KÖSSO'lar sadece KÖSO düﬂüncesinin bir uzant›s›
de¤ildir. Bunlar sosyal amac› olan KÖSO'lard›r. Sosyal amac› olan bir KÖSO'nun baz› önkoﬂullara sahip olmas› gereklidir. Bu nitelikleri
ﬂu ﬂekilde s›ralayabiliriz (http://en.wikipedia.org/wiki/Public/social/private_partnership):
i. Toplum yarar› temelinde kamusal amaçlar›, gündemleri ve görevleri temin etmeli ve uygulamal›d›r.
ii. K›sa ve uzun dönemde iﬂbirli¤i gündemlerini ve amaçlar›n› benimsemeli ve sürdürmelidir.
iii. Sürdürülebilir sonuçlar için gerekli ﬂartlar› sa¤lamal› ve kaynaklar› planlayarak emin etmelidir.
Bir KÖSSO'da üç temel fonksiyon yerine getirilir. ‹lk olarak, ortaklardan en az biri finansman› sa¤lar (finansman düzeyi). ‹kincisi,
yine ortaklardan en az biri projenin tüm sorumlulu¤unu üstlenir, sosyal ürün ve hizmetleri baﬂ›ndan sonuna kadar düzenlenmesi ve
meydana getirilmesini planlayarak projenin koordinasyonunu yapar (proje liderli¤i). Son olarak, ortaklardan en az biri mal ve hizmetleri
sat›n alarak projeye fon ak›ﬂlar›n› sa¤lar (finansmana katk› sa¤lama). Bu üç temel fonksiyon nispi yeterlilikleri ve sorumluklar› olan
üç ortak giriﬂimci ve/veya örgüt taraf›ndan yerine getirilir (http://en.wikipedia.org/wiki/Public/social/private_partnership). KÖSSO'lar
sosyal ihtiyaçlar›n finansman›nda yönelik projeleri kapsarlar. Örnek olarak ﬂebeke suyu ve kanalizasyon hizmetlerinin KÖSSO
sunumunda sivil toplum örgütleri kapasite geliﬂtirici ve projenin devaml›l›¤›n›n sa¤lay›c› roller üstlenerek önemli bir paydaﬂ olabilirler
(Asabia, 2009: 367).
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Beyaz fillerin önlenmesinin toplumsal faydas› tart›ﬂ›lamaz. Bu ba¤lamda ülkeler, kamu yat›r›mlar›n› tüm boyutlar›yla ele almal›d›rlar.
Fakat bu, her zaman mümkün olmamaktad›r. Tüm boyutlar›n ayn› anda ele al›nmas›nda izlenecek ad›mlar özellikle önemlidir. Bu
ad›mlar -özellikle beyaz filleri önlemek ad›na- ciddi geliﬂmeler sa¤lamak için bir dizi minimum önlem olarak görülmelidir. Bu konuda
al›nabilecek önlemler ﬂu ﬂekilde özetlenebilir (Tandberg, 2008: 74-75):
i.

Kararlar, konsolide bütçe yaklaﬂ›m›na dayanmal›d›r.

ii.

Projenin geliﬂtirilmesi ve fayda-maliyet analizleri için ilkeler geliﬂtirecek, proje tekliflerini gözden geçirecek ve
uygun olmayan teklifleri reddedecek kuruluﬂlar oluﬂturulmal›d›r.

iii.

Yat›r›m teklifleri, gelecek iﬂletim maliyetlerini ve bunlar›n nas›l finanse edilece¤ini göstermelidir.

iv.

Yat›r›m kararlar› orta vadeli bütçe yaklaﬂ›m›na dayand›r›larak stratejik sektör amaçlar›yla iliﬂkilendirilmelidir.

v.

Yat›r›m kararlar› kat› bir bütçe k›s›t› içinde al›nmal›, garantiler ve taahhütlere yönelik tavan de¤erler belirlenmelidir.

vi.

Yat›r›mlar›n hangilerinin kamu sektörü, özel sektör ya da KÖSO'larca yürütülece¤ine iliﬂkin olarak net politikalar belirlemelidir.

vii. KÖSO'lara iliﬂkin kararlar bütçe süreciyle koordinasyon içinde olmal›, düzenlemeler ve iliﬂkili mali riskler bütçe
belgelerinde gösterilmelidir.
viii. Yat›r›mlar›n bütçe içerisinde birleﬂtirilmesi için bütçe takvimi ve prosedürler aç›k, ﬂeffaf ve istikrarl› olmal›d›r.
ix.

Yeni yat›r›m projeleri için tahsis edilen kaynaklar belirlenerek harcamac› birimlerin bu tahsisten yaralanmak için
rekabet etmesi sa¤lanmal›d›r. Kaynaklar›n asla gerçekleﬂmeyecek olan projelerde israf edilmemesi için, teklifler
belirli bir büyüklükle s›n›rland›r›lmal›d›r.

x.

Sermaye bütçesi önerileri tedarik sürecine yönelik gerçekçi beklentilere dayanmal›d›r.

xi.

Bütçe düzenlemelerine iliﬂkin kurallar, gerçekçi maliyet tahminleri için teﬂvik edici unsurlar içermelidir.
Uygulama aﬂamas›ndaki maliyet aﬂ›mlar› bakanl›klar›n mevcut bütçeleri içinde yeniden tahsis edilerek k›smen
bütçeye dâhil edilmeli, maliyet azal›ﬂlar› durumunda bakanl›klara tasarruflar›n bir k›sm›n› al›koyma izni verilmelidir

xii. Yat›r›m projesi teklifleri, sadece mevcut sermaye stokunun nas›l idame edilece¤i aç›kland›ktan sonra
de¤erlendirmeye al›nmal›d›r.
xiii. Hükümetler bütçe k›s›nt›lar›ndan dolay› gere¤inden fazla sermaye yat›r›m›n› hedeflemekten kaç›nmal›d›r.
Kararlar gelecek harcama bask›lar›n› da dikkate alarak al›nmal›d›r.
xiv. Tüm yat›r›m projeleri için, proje tamamlama raporlar› istenmelidir. Bu raporlar, çapraz sektör analizleri ve yat›r›m
sürecinde sürekli bir geliﬂme sa¤lamak için temel oluﬂturmal›d›r.
Yukar›da say›lan kurallara uyularak KÖSO sözleﬂmeleri de dahil kamu yat›r›mlar›ndan beklenen net faydalar artt›r›labilir ve beyaz
fillerin oluﬂturulmas› engellenebilir. KÖSO'lara iliﬂkin tüm olumlu mitlere ra¤men, bunlar›n çerçevesi iyi çizilmedikçe, her derde deva
ilaç olmad›klar› unutulmamal›d›r. Ayn› ﬂekilde KÖSO'larla ilgili olumsuz mitlerden hareketle bunlar›n neoliberalizmin Truva atlar›
oldu¤u ve hiçbir sosyal faydalar›n›n olmad›¤›, sadece bir illüzyona neden olduklar› iddialar› da ﬂüpheyle karﬂ›lanmal›d›r.
7. SONUÇ
Beyaz filler sorunu kamu ekonomisi aç›s›ndan son y›llarda önemi daha iyi anlaﬂ›lm›ﬂ ve akademik literatürde daha fazla gündeme
gelmeye baﬂlam›ﬂ bir konudur. Bununla birlikte özellikle ülkemizde as›l üzerinde durulan konu, yat›r›mlar›n verimlili¤inden ziyade, verimsiz
dahi olsa yat›r›mlar›n artt›r›lmas› olmuﬂtur. Beyaz filler konusu nedense akademik analizlere pek konu olmam›ﬂt›r. Oysa yat›r›mlar›n
artt›r›lmas› kadar k›t kaynaklar›n optimal kullan›m› ve do¤ru kaynak tahsisi büyük önem taﬂ›r. Bu temelde görülmektedir ki, gerek dünya
ülkelerinde gerekse ülkemizde beyaz fil proje stoklar› gittikçe artmaktad›r. Bu ise ciddi bir sorundur.
Di¤er yandan son y›llarda KÖSO'lar birçok ekonomik sorunun çözümünde sihirli araçlar/formüller olarak gündeme gelmekte ve genel
kabul görmektedirler. Uygulamada görülen baz› örnekler ›ﬂ›¤›nda e¤er do¤ru kullan›l›rsa, KÖSO'lar›n beyaz filler sorununun çözümü
konusunda ciddi yararlar sa¤layabilece¤i bu çal›ﬂmada ileri sürülmüﬂtür. Elbette bunun yap›labilmesi için öncelikle nelerin beyaz
fil oldu¤u net olarak ortaya konulmal›d›r. Bu ise oldukça tart›ﬂmal› bir konudur. Özellikle beyaz fillerin sembolik önemleri gere¤i,
çeﬂitli kesimler taraf›ndan, ekonomik yönünün tart›ﬂ›lmas›na bile karﬂ› duruﬂlar bu durumu daha da zorlaﬂt›rmaktad›r. ‹kinci olarak
KÖSO çerçevesi iyi oluﬂturulmal›, planlanmal› ve uygulama süreçleri iyi dizayn edilerek denetlenmelidir. Aksi taktirde KÖSO'lardan
beklenen faydalar bir yana KÖSO düﬂüncesi bile rahats›z edici bir boyuta bürünebilir.
Hükümetler ço¤unlukla bütçe k›s›tlar›ndan kurtulmak, kamu borç sto¤unu gizlemek gibi amaçlarla beyaz file dönüﬂmesi muhtemel
devasa projeleri son y›llarda KÖSO'lar arac›l›¤›yla gerçekleﬂtirmeye baﬂlam›ﬂlard›r. Unutulmamal›d›r ki, özel sektör sonuç itibariyle
beyaz fil olma olas›¤› yüksek projelere getiri garantileri olmadan girmeye istekli olmayacakt›r. Hele hele ciddi bir ekonomik darbo¤az›n
yaﬂand›¤› dönemlerde projeler bu anlamda daha ciddi elemeye tabii tutulmaktad›rlar. Dolay›s› ile KÖSO kanal›yla yeni beyaz filler
yarat›lmas› bu dönemlerde daha güç olabilir. Fakat siyasetçilerin h›rslar› ve gösteriﬂli/prestijli proje gerçekleﬂtirme idealleri, bu
konuda kamunun baz› tavizler verebildi¤i örneklerle doludur. Dolay›s› ile sa¤l›kl› düzenlemeler yap›lmaz ve demokratik süreçler
iﬂletilemezlerse KÖSO'lar da beyaz fil sorununa çare olamayacakt›r.
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TÜRK‹YE’DE KAMU ÖZEL ORTAKLI⁄I YÖNTEM‹N‹N HUKUKÎ ALTYAPISI
Yard. Doç. Dr. Z. Ertunç ﬁ‹R‹N, MA*

Giriﬂ ve Plan
Kamu özel ortakl›¤› yöntemi, özellikle 1990'l› y›llar›n baﬂ›ndan itibaren dünya genelinde kamu hizmetlerinin finansman›nda çokça
kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r.
Bu yöntem asl›nda 1990'lardan da önce mevzuat›m›za girmiﬂtir. Bu alandaki genel nitelikli düzenleme ise 08.06.1994 tarihli, 3996
say›l› Baz› Yat›r›m ve Hizmetlerin Yap-‹ﬂlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yapt›r›lmas› Hakk›nda Kanun'dur. Bu Kanun d›ﬂ›nda, birtak›m
sektörlerde kamu özel ortakl›¤› uygulamalar›na iliﬂkin düzenlemeler de mevcuttur.
Kamu özel ortakl›¤› yöntemi ülkemizde de halihaz›rda ve son dönemde bilhassa sa¤l›k alan›nda yo¤un olarak kullan›l›yor olsa dahi
bu alandaki hukuki ve idari altyap›n›n yeniden düzenlenmesi gerekti¤i konunun taraflar›nca zaman zaman dile getirilmektedir.
‹ﬂte bu çal›ﬂmada, kamu özel ortakl›¤› yönteminin mevcut hukuksal altyap›s› ortaya konularak uygulamaya olan yans›malar› tespit edilecektir.
Sonras›nda ise bu alandaki uluslararas› uygulamalar ›ﬂ›¤›nda öngörülen/öngörülebilecek çözüm önerileri ortaya konulmaya çal›ﬂ›lacakt›r.
Bunun için öncelikle kamu özel ortakl›¤› kavram› ve nitelikleri, bu yöntemin avantajlar› ve dezavantajlar› ile kullan›lan modeller, esas
konu baﬂl›¤›na zemin oluﬂturabilmek amac›yla sadece ana hatlar›yla ortaya konulmaya çal›ﬂ›lacak; takiben konunun hukukî altyap›s›
mevzuattaki düzenlemelerden hareket edilerek kapsaml› ﬂekilde irdelenecektir.
1. Kamu Özel Ortakl›¤› Kavram› ve Nitelikleri
Kamu özel ortakl›¤› (Public Private Partnership - PPP) en öz ifadeyle bir “proje finansman yöntemi”dir. Bilindi¤i üzere proje finansman›,
özellikle yüksek bir sermaye yat›r›m› gerektiren iﬂlerde,1 elde edilecek gelir karﬂ›l›¤›nda geri ödemeli bir sistem öngören, uzun vadeli
bir borçlanma metodudur. Bu metodun uygulanmas› projenin inﬂaat, operasyon ve gelir risklerinin analizi ile; bu risklerin yat›r›mc›lar,
borç veren kuruluﬂlar ve di¤er ilgili üçüncü kiﬂiler aras›nda sözleﬂmeler arac›l›¤› ile da¤›l›m› esas›na dayan›r.2
Özellikle altyap› yat›r›mlar›na duyulan ihtiyac›n giderek artt›¤› günümüzde kamu kurum ve kuruluﬂlar›n›n kendi kaynaklar› ile kamu
hizmetlerinin gerektirdi¤i yat›r›mlar› gerçekleﬂtirmesinin zor olmas›, onlar› da kaynak ve yöntem aray›ﬂ›na itmektedir. Zira her ne kadar
kamu hizmetinin yerine getirilmesi idarenin yetki ve sorumlulu¤unda olsa da; bunun bizzat idare taraf›ndan gerçekleﬂtirilmesi gerekli
de¤ildir. Bir kamu hizmetinin, kamu hizmetlerinin iﬂletilmesi usullerinden hangisiyle iﬂletilece¤ine karar verme yetkisi, elbette Anayasaya
uygun olmak ﬂart›yla, yasama organ›na ve elbette kanunlara ayk›r› olmamak ﬂart›yla idareye aittir. Yani hangi kamu hizmetinin hangi
usulle yerine getirilece¤i / iﬂletilece¤i konusu bir “yerindelik” de¤erlendirmesidir.3
Bu noktada kamu hizmetlerinin iﬂletilmesi konusunda çeﬂitli usuller oldu¤unun alt›n› çizmek faydal› olacakt›r: Bir kamu hizmeti, bizzat
o hizmetten sorumlu olan kamu otoritesince yürütülebilece¤i gibi, baﬂka bir kamu tüzelkiﬂili¤i eliyle ya da esas sorumlu olan kamu
idaresinin gözetim ve denetimi alt›nda özel kiﬂilerce de yürütülebilir. Kamu hizmetlerinin yürütülüﬂ yöntemleri bak›m›ndan emanet,
müﬂterek emanet, ruhsat, iltizam, imtiyaz gibi usuller say›lmakta ise de4 ; asl›nda bu yöntemleri emanet usulü ve yetkilendirme usulü
olarak iki ana baﬂl›k alt›nda toplamak mümkündür.5 Emanet, bir kamu hizmetinin, hizmeti üstlenen kamu idaresi taraf›ndan bizzat kedi
örgütü ve kaynaklar›yla kurulmas› ve iﬂletilmesi yöntemidir. Yetkilendirme usulünde ise kamu hizmeti özel kiﬂilere gördürülmektedir.6
Son y›llarda kamu hizmetlerinin özel kiﬂilere gördürülmesi uygulamalar›n›n hem say›ca artmas›, hem de hizmet alanlar›n›n geniﬂlemesinin
sonucu olarak idarî sözleﬂmelerin konusunun ve niteli¤inin geçmiﬂteki uygulamalara göre yayg›nlaﬂt›¤›, tabi olunan hukuk rejimi aç›s›ndan
adeta “özelleﬂti¤i”, sözleﬂme iliﬂkisinin ise çok say›da alanda adeta “genelleﬂti¤i” söylenmektedir.7
Kamu özel ortakl›¤› yönteminin bir kamu hizmeti imtiyaz› oldu¤unu söyleyen görüﬂler bulunsa bile bu yöntemin dar anlamda imtiyazdan farkl›
yanlar› oldu¤u yads›namaz. Bu farkl› yanlar; özellikle tabi olunan hukuk rejimi, risk paylaﬂ›m›, mali düzenlemeler ve örgütlenme biçimidir.8
Asl›nda kamu özel ortakl›¤› yönteminin kamu hizmetlerinin devletçe klasik yollardan temini ile hizmet temininin tamamen özel sektör
arac›l›¤›yla yap›lmas› aras›ndaki yelpazenin ortas›nda yer ald›¤›n› söylemek mümkündür.9 Bu yöntemde kamu taraf› hedefleri belirler
ve denetlerken, di¤er taraf projeyi finanse eder.10 Böylelikle kamunun gerçekleﬂtirmesi beklenen hizmetler, özel sektör eliyle
(kaynaklar›yla) gerçekleﬂtirilirken kâr-zarar da iki taraf aras›nda paylaﬂ›l›r.
* ‹stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Malî Hukuk Anabilim Dal› (ertunc@istanbul.edu.tr)
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Kamu özel ortakl›¤› yöntemi, ço¤u zaman stratejik kamu hizmetlerinin sunulmas›n›, bu amaca tahsis edilmiﬂ tesislerin modernize
edilmesini hedefler. Bazen salt bir tesisin tasarlanmas›n›, inﬂas›n›, yenilenmesini, yönetilmesini ve bak›m›n› içerir; bazen de normalde
kamunun verdi¤i bir hizmetin yürütülmesini bünyesine katar. Yaratt›¤› risk paylaﬂ›m› imkân› sayesinde kamu hizmetlerinin etkinli¤ini
artt›rman›n yan›nda, özel sektörden ek sermaye kayna¤› sa¤layarak kamu finansman›n üzerindeki bask›y› da hafifletir.
Bunun karﬂ›l›¤›nda ise kamu sektörünün kat›l›m›, özel yat›r›mc›lara uzun vadeli para ak›ﬂ› ve sosyal veya çevresel menfaatler gibi
konularda garantiler sa¤lar.11 Buna karﬂ›l›k komplike say›labilecek yasal ve finansal düzenlemeler gerektirdi¤i söylenmektedir.
Avrupa ve Amerika'da yo¤un olarak uygulanan bu yöntem, Türkiye'de de özellikle son dönemde yo¤un bir ilgi görmeye ve benimsenmeye
baﬂlam›ﬂt›r. Orta ve Do¤u Avrupa'da sektörlerdeki altyap› ihtiyac› ile kamunun gerekli yat›r›mlar› finanse etme kapasitesi aras›nda
uçuruma varan bir fark oldu¤u bilinmektedir. Bu uçurumun Türkiye'de de mevcut oldu¤unu yads›yamay›z.12
2. Kamu Özel Ortakl›klar›n›n Avantajlar› ve Dezavantajlar›:
Kamu özel ortakl›¤› yönteminin kamu hizmeti aç›s›ndan sa¤lad›¤› baﬂl›ca faydalar;
-

Yeniliklerin h›zla uygulanmas›, (kamu sermayesi s›n›rl› olsa bile altyap›lar›n tedariki h›zl› gerçekleﬂir)

-

Özel sektör becerilerinden maksimum ölçüde yararlanabilme,

-

Daha az maliyet, (iﬂletim ve bak›m hizmetlerini de içermesi sayesinde projenin masraflar› ömür boyu azal›r)

-

Her riskin kendisini en iyi yönetecek taraf›n üzerinde olmas›, (yaﬂam döngüsü maliyeti riskinin özel sektöre b›rak›lmas›,
böylelikle en iyi de¤erin yakalanmas› ad›na risk da¤›l›m›n›n en uygun ﬂekilde yap›lmas› söz konusudur. Ayr›ca kamu
hizmetlerinin görülmesini sa¤lama sorumlulu¤unu devreden kamu görevlileri bu sayede hizmetlerin planlanmas›na ve icran›n
gözetimine odaklanabilir.)13

-

Bu kapsamdaki iﬂlemlerin kamu bilançosunda gösterilmemesi, riskin bir k›sm›n›n özel sektör taraf›ndan üstlenilmesinin
sonucu olarak kamu kaynaklar›n›n korunarak baﬂka amaçlar için kullan›labilmesi,14

-

Özel sektörün sermayeye iﬂtirakinin (böylelikle çok daha büyük projelerin uygulanmas›n›n) ve özel becerilerin teﬂvikini
sa¤lanmas›,

-

Hizmetlerden faydalanan bireylerin ödedikleri paran›n karﬂ›l›¤›n› almas› ve kalite standard›n›n sa¤lanmas›/korunmas›,15

olarak say›labilir.
Bu yöntemin faydalar›n›n yan›nda elbette riskleri de mevcuttur. Öncelikle taraflar aras›nda amaç veya alg›lama farklar› olabilir.
Yöntemin niteli¤i gere¤i proje haz›rlarken ve yürütülürken taraflar›n sürekli temasta olmalar› gere¤i; tek taraf›n her ﬂeyi halletmesi
ve di¤erinin sonradan sat›n almas›na k›yasla (kimi zaman kaynak israf› olarak dahi nitelendirilebilecek) daha uzun süreçler yaﬂanmas›na
neden olabilir. Keza güç da¤›l›m›n›n dengeli olmamas› taraflar aras› problem yaratabilir.16 Karmaﬂ›k say›labilecek sözleﬂmeler, bütçe
d›ﬂ›l›k (bunun sonucu olarak kamu sektörünün yükümlülüklerinin gizlenmesi) ve kamu denetiminden kaç›nma imkan› yaratmas› yine
belirtilen dezavantajlar aras›nda yer almaktad›r.17
3. Kamu Özel Ortakl›¤› Modelleri, Avrupa Birli¤i Uygulamas›
Kullan›lan kamu özel ortakl›¤› modelleri çeﬂitli ﬂekillerde grupland›r›labilir. Her bir kamu özel ortakl›¤›n›n durumun özelliklerine göre
ayarland›¤› ve sözleﬂme hükümleri, aynî kat›l›mlar, finans kolayl›klar› ve destekler ile kendine has ortakl›klar›n kurulabilece¤i /
kurulmas› gerekti¤i aç›kt›r.18
Projelere özel kat›l›m konusundaki geleneksel modellerde altyap› yaratma yetkisine sahip kamu organlar› mevcut ihtiyaçlara yönelik
uygun finansman, tasarlama ve yap›m planlar› yapar ve proje tamamlan›nca, o kamu kurumu taraf›ndan iﬂletilir. Özel sektörle sadece
tasarlama ve yap›m aﬂamalar› için iliﬂki kurulur.19
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Entegre proje geliﬂtirme ve iﬂletme modellerinde ise geleneksel modellere k›yasla özel sektöre aktar›lan sorumluluk daha fazlad›r.
Bu kapsamda, dünya uygulamas›nda yayg›n olarak kullan›lan baﬂl›ca kamu özel sektör ortakl›¤› modelleri ﬂu ﬂekilde s›ralanabilir:20
-

Yap-‹ﬂlet-Devret (Built-Operate-Transfer/ BOT)
Yap-Devret-‹ﬂlet (Built-Transfer-Operate/BTO)
Yap-Sahip Ol-‹ﬂlet-Devret (Built-Own-Operate-Transfer/ BOOT)
Yap-Sahip Ol-‹ﬂlet (Built-Own-Operate/BOO)
Tasarla-Yap-Finanse Et-‹ﬂlet (Design-Built-Finance-Operate/DBFO)
Tasarla-Yap (Desin-Built/DN)
Yap-Kirala-Devret-Bak›m›n› Yap (Built-Lease-Transfer-Maintain/BLTM)
Kirala-Yenile-‹ﬂlet-Devret (Lease-Renovate-Operate-Transfer/LROT)

Tüm bu modellerin iﬂleyiﬂ ve yap›s›n› ﬂu ortak aﬂamalarda sistematize etmek mümkündür:21
1- Proje kapsam›n›n belirlenmesi: ‹htiyaçlar ve bu ihtiyaçlar›n giderilmesi durumunda sa¤lanacak faydalar ve
ayr›ca ihtiyaçlar›n giderilmesini sa¤lamaya yönelik çözümler bu aﬂamada belirlenir.
2- Stratejinin oluﬂturulmas›: Buradaki as›l amaç, ihale stratejisinin belirlenmesidir. Bu aﬂamada, risklerin de
belirlenmesi gerekmektedir.
3- Seçim, müzakere süreci ve sözleﬂme yap›lmas›: Özel sektör firmalar›ndan teklifleri al›n›r, de¤erlendirilir.
Daha sonra, ön elemeyi geçen firmalarla tespit edilen sözleﬂme ﬂartlar› çerçevesinde müzakereler yap›l›r ve ihaleyi
kazanan firma belirlenerek bu firma ile sözleﬂme imzalan›r.
4- Hizmete baﬂlanmas›: Kamu özel ortakl›¤› yönteminin konusunu oluﬂturan hizmetin yerine getirildi¤i aﬂamad›r.
Avrupa Birli¤i'nde kamu al›mlar› alan›na iliﬂkin 2004/18/EC ve 2004/17/EC say›l› Direktifler mevcut olup bu Direktiflerde kamu özel
ortakl›¤› uygulamalar›na iliﬂkin do¤rudan özel düzenlemeler bulunmamakt›r. Avrupa Birli¤i müktesebat›nda kamu özel ortakl›¤›
yöntemine iliﬂkin do¤rudan bir düzenleme bulunmamas›na karﬂ›n, Avrupa Komisyonu taraf›ndan yay›nlanan PPP Yeﬂil Kitab›
(COM/2004/327/ Final) kamu özel ortakl›¤› uygulamalar›na iliﬂkin olarak sözleﬂmelerin haz›rlanmas›, ortak seçimi ve uygulama
s›ras›nda dikkat edilmesi gereken hususlar› ortaya koymuﬂtur.
Kamu özel ortakl›¤› yöntemini uygulayan Avrupa Birli¤i üyesi ülkeler ﬂu üç kategoride de¤erlendirilmektedir:22
-

Yöntemi ileri düzeyde uygulayan ülkeler (advanced PPP adopters), örne¤in ‹ngiltere, Fransa, Almanya ve ‹talya.
Yöntemi orta düzeyde uygulayan ülkeler (intermediate PPP adopters), örne¤in ‹spanya, Portekiz ve Hollanda.

Yöntemi geç uygulamaya baﬂlayan ülkeler (latecomers), örne¤in Lüksemburg, ‹sveç, Belçika, Yunanistan.
4. Türkiye'deki Kamu Özel Ortakl›¤› Modelleri ve Uygulamas› - Güncel Durum ve Tavsiyeler
4.1. Genel Olarak
Türkiye'de kamu özel ortakl›¤› yöntemi kapsam›ndaki ilk ciddi uygulamalar 90'l› y›llardan itibaren gündeme gelmiﬂ, elektrik üretimi,
içme suyu gibi alanlar›nda yap-iﬂlet-devret veya yap-iﬂlet türü baz› modeller devreye konulmuﬂtur.
Yap-iﬂlet-devret modeli; kamu finansman›n›n kamusal nitelikli yat›r›mlar› gerçekleﬂtirip, kamusal mal ve hizmeti yerine getirmede
yetersiz kalmas› ya da devletin ekonomi ve kamu hizmeti anlay›ﬂ›n›n de¤iﬂmesi sebebiyle; söz konusu yat›r›m ve hizmetlerin
gerçekleﬂtirilmesinde özel sermayenin finansman›na ve özel sermayenin sa¤lad›¤› yat›r›m ve finansman karﬂ›l›¤›nda bu hizmeti
belirli bir süreli¤ine (kâr› ve zarar› kendisine ait olmak üzere) iﬂletmesine imkan veren; süre sonunda ise tüm yat›r›m ve tesislerin
bedelsiz ve her tür borçtan arî olarak kamu idaresine geçmesini sa¤layan bir modeldir. Yani yap-iﬂlet-devret modeli esas itibariyle
bir finansman modelidir.23 Yap-iﬂlet-devret modeli modelinde yat›r›mc› öz sermayenin ve ald›¤› kredinin geri ödenmesi için yat›r›m
konusu iﬂletmenin gelirini do¤rudan toplar, ona kredi veren finans kurumu ise yat›r›m› asli unsur olarak de¤erlendirir. ‹yi bir projeye
sahip özel yat›r›mc›, klasik inﬂaat sözleﬂmesi yapmak yerine proje finansman›n› tercih ederek hem kredi bulmada hem de ihaleyi
kazanmada daha avantajl› duruma gelir.”24
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Yap-iﬂlet-devret modelinin kapsaml› ﬂekilde mevzuat›m›zda düzenlenmesi 08.06.1994 tarihli 3996 say›l› “Baz› Yat›r›m ve Hizmetlerin
Yap-‹ﬂlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yapt›r›lmas› Hakk›nda Kanun” ile olmuﬂtur. Bununla birlikte bu alandaki ilk yasal düzenleme
4.12.1984 tarihli “Türkiye Elektrik Kurumu D›ﬂ›ndaki Kuruluﬂlar›n Elektrik Üretim, ‹letimi, Da¤›t›m› ve Ticareti ile Görevlendirilmesi
Hakk›nda Kanun” ile yap›lm›ﬂt›r.
En çok kullan›lan kamu özel ortakl›¤› yöntemi yap-iﬂlet-devret modelidir.25 Yap-kirala-devret modeli ise Sa¤l›k Hizmetleri Temel
Kanunu'nda 2005 y›l›nda yap›lan de¤iﬂiklikle26 sa¤l›k hizmetlerine özgü olarak sistemimize girmiﬂtir.
Ülkemizde kamu özel ortakl›¤› uygulamalar›na iliﬂkin mevzuatta yer alan baﬂl›ca yasal düzenlemeleri ﬂu ﬂekilde tespit etmek mümkündür:
-

3996 say›l› Baz› Yat›r›m ve Hizmetlerin Yap-‹ﬂlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yapt›r›lmas› Hakk›nda Kanun,

-

3096 say›l› Türkiye elektrik Kurumu D›ﬂ›ndaki Kuruluﬂlar›n Elektrik Üretimi, ‹letimi, Da¤›t›m› ve Ticareti ile
Görevlendirilmesi Hakk›nda Kanun,

-

3465 say›l› Karayollar› Genel Müdürlü¤ü d›ﬂ›ndaki Kuruluﬂlar›n Eriﬂim Kontrollü Karayolu (Otoyol) Yap›m›, Bak›m›
ve ‹ﬂletilmesi ile Görevlendirilmesi Hakk›nda Kanun,

-

4283 say›l› Yap-‹ﬂlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulmas› ve ‹ﬂletilmesi ‹le Enerji Sat›ﬂ›n›n
Düzenlenmesi Hakk›nda Kanun.

Aﬂa¤›daki bölümde, bu temel düzenlemeler kapsam›nda oluﬂmuﬂ hukuki altyap› incelenecektir.
Ancak hemen burada belirtmek gerekir ki; 90'l› y›llar›n ikinci yar›s›nda ayr›ca 3996 say›l› Kanun ve bu Kanun'da yap›lan de¤iﬂiklikler
ile ilgili olarak Anayasaya ayk›r›l›k iddias› ile Anayasa Mahkemesi'ne baﬂvurularda bulunulmuﬂ, Anayasa Mahkemesi'nce iptal
kararlar› da verilmiﬂtir.27 Ancak bu iptal kararlar›n› takiben yap›lan yeni yasal düzenlemelerin yan›nda 1999'da Anayasa de¤iﬂikli¤ine
de gidilmiﬂ Anayasa'n›n 47. maddesinde yap›lan düzenlemeler ile kamu yat›r›m ve hizmetlerinin özel hukuk sözleﬂmeleri imzalamak
suretiyle yap-iﬂlet-devret modeli çerçevesinde yapt›r›labilmesine anayasal zemin haz›rlanm›ﬂt›r.28 Ayn› de¤iﬂiklik ile Anayasa'n›n
125. ve 155. maddelerinde de düzenlemeler gerçekleﬂtirilmiﬂ, uluslararas› yat›r›m anlaﬂmalar›ndan do¤an uyuﬂmazl›klar›n tahkim
yoluyla çözümlenebilmesi konusundaki anayasaya ayk›r›l›k iddialar› ortadan kald›r›lm›ﬂt›r.
4.2. Mevcut Hukuki Altyap›
4.2.1. 3996 say›l›, Baz› Yat›r›m ve Hizmetlerin Yap-‹ﬂlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yapt›r›lmas› Hakk›nda Kanun29
Kanunun amac› “kamu kurum ve kuruluﬂlar›nca (kamu iktisadi teﬂebbüsleri dahil) ifa edilen, ileri teknoloji veya yüksek maddi kaynak
gerektiren baz› yat›r›m ve hizmetlerin, yap-iﬂlet-devret modeli çerçevesinde yerli veya yabanc› sermeye ﬂirketleri eli ile yapt›r›lmas›n›
sa¤lamak” olarak belirlenmiﬂtir.30 (m.1 ve 2/2) Görülece¤i üzere bu Kanun sadece yap-iﬂlet-devret modelini düzenlemekte ve yine
sadece “baz›” yat›r›m ve hizmetlerin bu model çerçevesinde yap›labilece¤ini belirlemektedir. Bu konudaki kriter ise yat›r›m veya
projenin “ileri teknoloji veya yüksek maddi kaynak” gerektirmesidir.
3996 say›l› Kanun, temel unsurlar› ve çerçeveyi belirledikten sonra kapsam›na ald›¤› yat›r›m ve hizmetlerin yap-iﬂlet-devret modeli
çerçevesinde sermaye ﬂirketleri veya yabanc› ﬂirketler eli ile gerçekleﬂtirilmesindeki usul ve esaslar› (bu ﬂirketlerde aran›lacak özellikler,
sözleﬂmelerin kapsam›, yat›r›m sonucu oluﬂacak mal ve hizmetlerin ücretinin belirlenmesine uygulanacak kriterler ve konuya iliﬂkin
di¤er ilkeler dahil olmak üzere) belirlemek konusunda Bakanlar Kurulu'na yetki vermiﬂtir.31 Bakanlar Kurulu bu yetkisini 26 Nisan 2011
tarih ve 2011/1807 say›l› Bakanlar Kurulu Karar› ile kullanm›ﬂ ve iﬂbu Kararname'nin ekinde “3996 Say›l› Baz› Yat›r›m ve Hizmetlerin
Yap-‹ﬂlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yapt›r›lmas› Hakk›nda Kanunun Uygulama Usul ve Esaslar›na ‹liﬂkin Karar”›32 yürürlü¤e koymuﬂtur.
3996 say›l› Kanun, bu temel belirlemelerin ard›ndan hangi yat›r›m ve projelerin bu kriteri karﬂ›lad›¤› örnekseme yoluyla hemen takip
eden 2. maddede say›lm›ﬂt›r: Köprü, tünel, baraj, sulama, içme ve kullanma suyu, ar›tma tesisi, kanalizasyon, haberleﬂme, elektrik
üretim, iletim, da¤›t›m ve ticareti maden ve iﬂletmeleri, fabrika ve benzeri tesisler, çevre kirlili¤ini önleyici yat›r›mlar, otoyol, trafi¤i
yo¤un karayolu, demiryolu, gar kompleksi, lojistik merkezi, yeralt› ve yerüstü otopark› ve sivil kullan›ma yönelik deniz ve hava alanlar›
ve limanlar›, yük ve/veya yolcu ve yat limanlar› ile kompleksleri, s›n›r kap›lar›, milli park, tabiat park›, tabiat› koruma alan› ve yaban
hayat› koruma ve geliﬂtirme sahalar›nda planlarda öngörülen yap› ve tesisleri, toptanc› halleri ve benzeri yat›r›m ve hizmetlerin
yapt›r›lmas›, iﬂletilmesi ve devredilmesi konular›nda, yap-iﬂlet-devret modeli çerçevesinde sermaye ﬂirketlerinin veya yabanc›
ﬂirketlerin görevlendirilmesine iliﬂkin usul ve esaslar› kapsar. Görülece¤i üzere say›lan örnekler aras›nda altyap› yat›r›m› niteli¤i
taﬂ›yan hususlar›n yan›nda üst yap› yat›r›mlar› da yer almaktad›r. Yasakoyucu zaman içerisinde yapt›¤› de¤iﬂiklikler ile her ne kadar
s›n›rl› bir sayma niteli¤i taﬂ›masa da bu örneklerin say›s›n› artt›rm›ﬂ, böylelikle geliﬂmeler çerçevesinde ortaya ç›kan yeni ihtiyaçlara
iliﬂkin yat›r›m ve projelerin de bu kapsamda de¤erlendirilmesi konusunda herhangi bir duraksama yaﬂanmas›n› engellemeye çal›ﬂm›ﬂt›r.33
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Belirtmek gerekir ki 3996 say›l› Kanun'un 13. maddesi i) 3096 say›l› Türkiye Elektrik Kurumu D›ﬂ›ndaki Kuruluﬂlar›n Elektrik Üretimi,
‹letimi, Da¤›t›m› ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakk›nda Kanun; ii) 3465 say›l› Karayollar› Genel Müdürlü¤ü D›ﬂ›ndaki Kuruluﬂlar›n
Eriﬂme Kontrollü Karayolu (Otoyol) Yap›m›, Bak›m› ve ‹ﬂletilmesi ‹le Görevlendirilmesi Hakk›nda Kanun hükümlerini sakl› tutmuﬂtur.
Buna karﬂ›l›k belirtilen bu iki Kanun kapsam›ndaki idareler yani Türkiye Elektrik Kurumu ile Karayollar› Genel Müdürlü¤ü 3096 ve
3465 say›l› Kanunlara tabi iﬂlerde 3996 say›l› Kanun'un sözleﬂme, garantiler ve muafiyetlere iliﬂkin hükümlerinden yararlanmay›
tercih edebileceklerdir.
3996 say›l› Kanun, Yap-iﬂlet-Devret Modelini;
i- ‹leri teknoloji veya yüksek maddi kaynak ihtiyac› duyulan projelerin gerçekleﬂtirilmesinde kullan›lmak üzere geliﬂtirilen ve
ii- Yat›r›m bedelinin ve kar›n sermaye ﬂirketine veya yabanc› ﬂirkete, ﬂirketin iﬂletme süresi içerisinde üretti¤i mal veya
hizmetin idare veya hizmetten yararlananlarca sat›n al›nmas› suretiyle ödenmesi esas›na dayal› olarak iﬂleyen,
özel bir finansman modeli olarak tan›mlar.34
3996 say›l› Kanun uyar›nca yap-iﬂlet-devret modelinin iﬂleyiﬂinin ana hatlar› ﬂu ﬂekildedir (3996 say›l› Kanun m. 4-9):
i- Yat›r›m ve hizmetleri yap-iﬂlet-devret modeline göre yapt›rmak isteyen idare, projeye iliﬂkin ön yap›labilirlik etüdüyle
(Bakan onayl› olarak) Yüksek Planlama Kurulu'na müracaat eder.
Mahalli idareler, ‹çiﬂleri Bakanl›¤› kanal›yla; yüksekö¤retim kurumlar› ise Milli E¤itim Bakanl›¤› kanal›yla baﬂvuruda bulunur.
Ön yap›labilirlik etüdü; yap-iﬂlet-devret modeli ile gerçekleﬂtirilmesi düﬂünülen projenin teknik, finansal, ekonomik, çevresel,
sosyal ve hukuki aç›lardan yap›labilirliklerini analiz eden, öngörülen katk› pay› ve garantiler de dahil olmak üzere risk analizlerini
ve paylaﬂ›m›n› içeren ve yat›r›m›n geleneksel tedarik yöntemleri yerine yap-iﬂlet-devret modeli ile hayata geçirilmesinin gerekçesini
karﬂ›laﬂt›rmal› ekonomik ve finansal analizlerle ortaya koyan bir rapor mahiyetindedir. (2011/1807 say›l› BKK m. 4)
ii- Yüksek Planlama Kurulu uygun bulur ise bu idareyi söz konusu yat›r›m ve hizmetleri yap-iﬂlet-devret modeline göre
gerçekleﬂtirmek konusunda yetkilendirir.
Bu yetkilendirmede yap›lacak olan yat›r›m ve hizmetleri, risk paylaﬂ›m› ilke ve esaslar›n›, katk› pay› ve talep garantisi
verilip verilemeyece¤ini, verilecekse gerekti¤inde bunlara iliﬂkin üst s›n›rlar› da belirleyebilir. (2011/1807 say›l› BKK m. 5)
iii- Yap-iﬂlet-devret modeli çerçevesinde yapt›r›lmak istenen yat›r›m ve hizmetler, Resmi Gazete'de ve Türkiye çap›nda
yay›mlanan yüksek tirajl› iki gazetede en az birer defa ilan edilerek duyurulur. (2011/1807 say›l› BKK m. 6)
iv- ‹dare taraf›ndan, görev konusu yat›r›m veya hizmetlerin özelliklerini belirtecek ﬂekilde ﬂartname haz›rlan›r veya haz›rlatt›r›l›r.
ﬁartnamelerde görevin mahiyetine göre konulacak özel ve teknik ﬂartlar›n d›ﬂ›nda, genel olarak yer almas› zorunlu olan
hususlar 2011/1807 say›l› BKK m, 8'de say›lm›ﬂt›r.35
‹dare, ön yeterlik de¤erlendirmesi yap›p yapmamakta serbesttir. ‹dare taraf›ndan belli istekliler aras›nda kapal› teklif usulünün
uygulanmas›na ve ön yeterlik de¤erlendirmesine karar verildi¤i takdirde, bir ön yeterlik komisyonu kurulur. Komisyonun kuruluﬂ
ve çal›ﬂma usulleri ile isteklilerde ‹ﬂin gere¤i aranacak özellikler idarece belirlenir. (2011/1807 say›l› BKK m. 10)
v- Görevlendirmeyi yapacak idarenin üst yöneticisinin onay›yla görevlendirme komisyonu teﬂkil edilir. Komisyona yard›mc›
olmak üzere, görevlendirme kararlar›na kat›lmamak ﬂart› ile gere¤i kadar idari ve teknik eleman görevlendirilebilir.
Komisyonun kuruluﬂ ve çal›ﬂma usulleri idare taraf›ndan düzenlenir. (2011/1807 say›l› BKK m. 7, 11, 12 ve 16)
Görevlerin verilmesinde; tüm istekliler aras›nda kapal› teklif usulü,36 belli istekliler aras›nda kapal› teklif usulü37 veya
pazarl›k usulü,38 uygulanabilir.
Görevlendirmelerde tüm istekliler aras›nda kapal› teklif usulünün uygulanmas› esast›r. Bununla birlikte Görevin gere¤ine
göre bu usullerden hangisinin uygulanaca¤› idare taraf›ndan tespit edilir.39 ‹darece belli istekliler aras›nda kapal› teklif usulü
veya pazarl›k usulünün uygulanmas›na karar verilmesi halinde, bu karar›n gerekçesi görevlendirme ilan veya ﬂartnamesinde
belirtilir.
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‹steklinin veya istekli bir ortak giriﬂim ise bu giriﬂim içinde yer alan ﬂirketlerin her birinin sa¤lam bir mali yap›ya sahip olduklar›n›
ba¤›ms›z denetim firmalar›nca tasdiklenmiﬂ bilançolar› ile kan›tlamalar› ve isteklinin veya istekli ortak giriﬂim ise bu giriﬂini
içinde yer alan ﬂirketlerden en az birinin talip olunan yat›r›m veya iﬂletme ile ilgili faaliyetlerde bulunmuﬂ olmas› zorunludur.
‹ki veya daha fazla istekli taraf›ndan yap›lan tekliflerin ayn› olmas› ve bunlar›n da uygun teklif oldu¤unun anlaﬂ›lmas› halinde,
ilgili idareyi ve/veya Hazineyi en az mali yükümlülük alt›na sokacak olan teklif sahibine görevlendirme yap›l›r.
Yap-iﬂlet-devret modeli çerçevesinde idare taraf›ndan yap›lacak görevlendirmenin teklif de¤erlendirmesinin, ücret ve/veya
katk› pay› belirleme esas›na dayanmas› halinde i) (Uluslararas› sektörel iç karl›l›k oranlar› gözönünde bulundurularak)
maliyet art› kar yöntemi ya da ii) Tavan ücret yöntemi uygulan›r. Yüksek Planlama Kurulu gerekti¤inde, iﬂin niteli¤i ile
yat›r›m ve hizmetin özelli¤ine göre bu ücret yöntemlerinden birinin veya her ikisinin birlikte uygulanmas›na karar verebilir.40
Görevlendirme komisyonu taraf›ndan al›nan görevlendirme karar› Bakan, mahalli idarelerde ve yüksekö¤retim kurumlar›nda
ise üst yönetici taraf›ndan onaylan›r veya iptal edilir.
‹stekli ç›kmad›¤› veya tekliflerin uygun görülmedi¤i hallerde, idare ayn› yat›r›m ve hizmetler için Kararda öngörülen
usullerden herhangi birine yeniden baﬂvurmakta serbesttir.
vi-

Görevlendirme karar› verilen isteklinin görevlendirilmesini müteakip, her yap-iﬂlet-devret projesi için ayr› bir ﬂirket kurulur.
Bu ﬂirketin ana sözleﬂmesinde söz konusu proje, faaliyet konusu olarak belirtilir. ﬁirketin bu Karar kapsam›nda gerçekleﬂtirece¤i
yat›r›m ve hizmetler için getirece¤i öz kaynak oran›, önerilen toplam sabit yat›r›m tutar›n›n yüzde yirmisinden az olamaz.
(2011/1807 say›l› BKK m. 17)

vii- Yap-iﬂlet-devret modeli çerçevesinde gerçekleﬂtirilecek yat›r›m ve hizmetlere iliﬂkin uygulama sözleﬂmeleri; yetkili idarenin
ba¤l›, ilgili veya iliﬂkili oldu¤u Bakan'›n onay› al›narak41 sermaye ﬂirketi veya yabanc› ﬂirket ile imzalan›r.42 ‹mzalanacak
bu sözleﬂme, özel hukuk hükümlerine tabidir ve süresi 49 y›ldan fazla olamaz. Uygulama sözleﬂmesi, Yüksek Planlama
Kurulu'nun yetkilendirme karar› ile ﬂartnamelere uygun olarak haz›rlan›r.43
viii- Gerçekleﬂtirilecek yat›r›m sonucu üretilecek mal ve/veya hizmetlerin karﬂ›l›¤› olarak ödenecek ücretler veya katk› paylar›,
gerekli görülen hallerde idarenin ba¤l› veya ilgili bulundu¤u bakan taraf›ndan belirlenir. Görevli ﬂirketçe üretilen mal ve
hizmetler için idare taraf›ndan talep garantisi verilebilir.
ix-

Sermaye ﬂirketi veya yabanc› ﬂirket taraf›ndan yap›lan yat›r›m ve hizmetler, sözleﬂmenin sona ermesi ile birlikte her türlü
borç ve taahhütlerden ari, bak›ml›, çal›ﬂ›r ve kullan›labilir durumda bedelsiz olarak kendili¤inden idareye geçer.

Yap-iﬂlet-devret projesinin uygulanmas› s›ras›nda yat›r›m ve hizmetler için gerekli kamulaﬂt›rma iﬂlemleri idare taraf›ndan 2942
say›l› Kamulaﬂt›rma Kanunu hükümlerine göre yap›l›r. Kamulaﬂt›r›lan taﬂ›nmaz›n mülkiyeti idareye ait olur. Bu taﬂ›nmazlar ve
mülkiyeti kamu kurum ve kuruluﬂlar›na (kamu iktisadi teﬂebbüsleri dahil) ait taﬂ›nmazlar, Hazineye ait taﬂ›nmazlar ve Devletin
hüküm ve tasarrufu alt›nda bulunan yerler) görevli ﬂirketin kullan›m›na b›rak›l›r ve bunlar için irtifak hakk› ve kullanma izni
bedelleri dahil kullan›m bedeli ve has›lat pay› al›nmaz. Uygulama sözleﬂmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, üst
haklar› ve kullanma izinleri de kendili¤inden sona erer. Bu durumda, görevli ﬂirketin kullan›m›na b›rak›lan taﬂ›nmazlar›n üzerindeki
tüm yap› ve tesisler her türlü borç ve taahhütlerden ari, bak›ml›, çal›ﬂ›r ve kullan›labilir durumda, herhangi bir tazminat veya
bedel ödenmeksizin idareye intikal eder. Bundan dolay› görevli ﬂirket taraf›ndan veya üçüncü kiﬂilerce herhangi bir hak iddia
edilemez ve talepte bulunulamaz. Uygulama sözleﬂmesinde, kamu kaynaklar›ndan köprü kredi sa¤lanaca¤› hükmünün yer almas›
halinde; bu taﬂ›nmazlar üzerinde görevli ﬂirket lehine tesis edilecek üst haklar› üzerinde kurulacak ipotekler için birinci derece
birinci s›ra boﬂ b›rak›l›r. Uygulama sözleﬂmesi koﬂullar› çerçevesinde köprü kredi kullan›lmas› halinde Hazine lehine birinci derece
birinci s›radan ipotek tesis edilir.44
Yap-iﬂlet-devret modeli çerçevesindeki yat›r›m projeleri kapsam›nda (Hazine Müsteﬂarl›¤›n›n görüﬂü ve ba¤l› oldu¤u Bakan›n teklifi
üzerine) Bakanlar Kurulu'na 4749 say›l› Kamu Finansman› ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakk›nda Kanunve ilgili mevzuat
çerçevesinde Hazine yat›r›m garantisi vermeye Hazine yat›r›m garantisi verme imkan› tan›nm›ﬂt›r.
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Bakanlar Kurulu bu kapsamda;
i- ‹dare ad›na ﬂirketlere, kamu kurum ve kuruluﬂlar› ile ba¤l› ortakl›klar›n›n ve mahalli idarelerin sat›n alacaklar› mal ve
hizmet bedelleri ile kamu kuruluﬂlar›nca bu ﬂirketlere taahhüt edilmiﬂ üretim girdilerinin temin edilememesi halinde ilgili
sözleﬂme çerçevesinde ortaya ç›kabilecek ödeme yükümlülükleri için garanti vermeye,
ii- Sözleﬂme hükümleri gere¤i mali yükümlülük alt›na giren kamu kurum ve kuruluﬂlar› ile fonlar lehine garanti vermeye,
iii- gerekti¤inde, proje ile ilgili anlaﬂmalardaki koﬂullar çerçevesinde köprü krediler sa¤lanmas›na veya sa¤lanacak bu krediler
için geri ödeme garantisi vermeye ve
iv- Tesisin ve/veya ﬂirket hisselerinin söz konusu projelere iliﬂkin anlaﬂmalardaki koﬂullara uygun olarak sat›n al›nmas›
halinde de d›ﬂ kredi borçlar›m yüklenecek kamu kurum ve kuruluﬂlar› ile ba¤l› ortakl›klar›n›n ve mahalli idarelerin lehine
finansör kuruluﬂlara garanti vermeye,
ve garanti koﬂullar›n› belirlemeye yetkilidir.45
3996 Say›l› Kanun uyar›nca yap-iﬂlet-devret modeli çerçevesinde idare ile sermaye ﬂirketi veya yabanc› ﬂirketin yapaca¤› bütün iﬂ
ve iﬂlemler damga vergisi ile harçlardan muaft›r. (3994 s. Kanun m.12)46 Ayr›ca yine 3996 say›l› kapsam›nda gerçekleﬂtirilecek
yat›r›mlar 2886 say›l› Devlet ‹hale Kanunu'na da tabi de¤ildir. (3994 s. Kanun m.12)
4.2.2. 3096 say›l›, Türkiye Elektrik Kurumu D›ﬂ›ndaki Kuruluﬂlar›n Elektrik Üretimi, ‹letimi, Da¤›t›m› ve
Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakk›nda Kanun47
3096 say›l› Kanun, Türkiye Elektrik Kurumu d›ﬂ›ndaki özel hukuk hükümlerine tabi sermaye ﬂirketleri statüsüne sahip yerli ve yabanc›
ﬂirketlerin elektrik üretimi, iletimi, da¤›t›m› ve ticareti ile görevlendirilmesini, bu sürece iliﬂkin sözleﬂme, süre, tarife ve görevin sona
ermesi ﬂekil ve esaslar›n› düzenlemektedir. (3096 s. Kanun, m. 1)
Elektrikle ilgili hizmet vermek üzere kurulmuﬂ olan sermaye ﬂirketlerine elektrik üretim, iletim ve da¤›t›m tesisleri kurulmas› ve
iﬂletilmesi ile ticaretinin, yapt›r›lmas› karar›; Devlet Planlama Teﬂkilat›'n›n görüﬂünü ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤›'n›n teklifi
üzerine, Bakanlar Kurulu taraf›ndan verilecektir. Bu görevlendirme, yönetmelikle belli edilmiﬂ görev bölgelerinde yap›labilmektedir.48
(3096 s. Kanun, m. 2)
Elektrikle ilgili hizmet vermek üzere kurulmuﬂ olan sermaye ﬂirketlerinin görevlendirilmesi; elektrik üretim müsaadesinin verilmesi
(m. 3) ya da iﬂletme hakk›n›n devri (m. 4) yoluyla olmaktad›r.49
Elektrik üretim müsaadesinin verilmesinde Bakanl›k görevlendirilecek ﬂirketle bir sözleﬂme akdeder ve elektrik üretimi yapacak tesisi
kurma ve iﬂletme izni verir. Bu tesiste üretilecek elektrik enerjisi, Bakanl›kça tespit olunacak tarifeye göre bölgelerinde Türkiye
Elektrik Kurumu'na veya o bölgede faaliyet gösteren görevli ﬂirkete sat›l›r. (3096 s. Kanun, m. 3,4)
‹ﬂletme hakk›n›n devrinde ise; görev bölgelerinde kamu kurum ve kuruluﬂlar›nca (Kamu iktisadi teﬂebbüsleri dahil) yap›lm›ﬂ veya
yap›lacak üretim, iletim ve da¤›t›m tesislerinin iﬂletme haklar›n›n görevli ﬂirketlere devredilmesine Bakanlar Kurulu karar vermektedir.
Görevli ﬂirketler, görev bölgelerindeki mevcut elektrik enerjisi potansiyelinin kullan›labilir hale getirilmesi ve bölge elektrik ihtiyac›n›n
bölge içinden karﬂ›lanmas› esas›na göre hareket ederler.50 Bölge içerisindeki enerji üretimi yetersiz kald›¤› hallerde veya enerji
ekonomisi temin etmek maksad› ile Türkiye Elektrik Kurumu ile görevli ﬂirketler veya birden çok görevli ﬂirket aras›nda enerji al›ﬂveriﬂi
yap›labilir. (3096 s. Kanun, m. 5,6)
Enerji tarifeleri, görevli ﬂirketin teklifi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤›n›n onay› ile yürürlü¤e girer. (3096 s. Kanun, m. 9)
Görülece¤i üzere 3096 say›l› bu Kanun, özel bir alana iliﬂkin olarak ve üretim izni verilmesi ile iﬂletme hakk› devri ﬂeklinde iki yöntem
kapsam›nda bir iﬂleyiﬂ öngörmektedir.
4.2.3. 3465 say›l› Karayollar› Genel Müdürlü¤ü d›ﬂ›ndaki Kuruluﬂlar›n Eriﬂim Kontrollü Karayolu (Otoyol) Yap›m›,
Bak›m› ve ‹ﬂletilmesi ile Görevlendirilmesi Hakk›nda Kanun51
Bu Kanun özel hukuk sermaye ﬂirketlerinin otoyollar›n›n ve üzerindeki bütün tesislerin yap›m›, bak›m›, iﬂletilmesi ile görevlendirilmesine
ve süresi sonunda yol ve tesislerin Karayollar› Genel Müdürlü¤ü'ne devrini düzenlemektedir. (3465 s. Kanun m.1) ait esaslar›
düzenlemektir.52
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Özel ﬂirketlerinin görevlendirilebilece¤i konu “eriﬂme kontrollü karayollar›n›n (otoyollar›n) yap›m›, bak›m› ve iﬂletilmesi ile hizmet
tesislerinin yap›m›, bak›m› ve iﬂletilmesi” olarak belirlenmiﬂtir.53 Bu kapsamda imzalanacak sözleﬂmeler 49 y›la kadar süreli olarak
düzenlenir. Görevlendirme kapsam›ndaki iﬂlerin gerçekleﬂtirilmesi için gerekli bütün finansman görevli ﬂirketçe sa¤lan›r ve her türlü
harcama görevli ﬂirketce yap›l›r. (93/4186 BKK'n›n eki Yönetmelik m. 7)
Yürütülen proje kapsam›nda gerekli kamulaﬂt›rma iﬂlemleri Karayollar› Genel Müdürlü¤ü'nce ve Genel Müdürlük ad›na yap›l›r.
Kamulaﬂt›r›lm›ﬂ arsa veya arazi ile üzerinde yap›lacak tesislerin mülkiyeti Karayollar› Genel Müdürlü¤ü'ne aittir ve Devlet mal›
hükmündedir. Buna karﬂ›l›k Ancak, otoyol ve tesislerin yap›m› s›ras›nda ve iﬂletme süresinde her türlü hukukî, cezaî ve malî sorumluluk,
görevli ﬂirkete aittir. (3465 s. Kanun m. 8, 9)
Otoyol ile bütün tesisleri ve müﬂtemilat›; sözleﬂmenin sona ermesi ile birlikte, her türlü borç ve taahhütlerden ari ve kullan›labilir
durumda Karayollar› Genel Müdürlü¤ü'ne bedelsiz olarak ve kendili¤inden geçer. Sözleﬂmeler, görevli ﬂirketin acze düﬂmesi veya
sözleﬂme ﬂartlar›n› ihlal etmesi halinde, süresinden önce de feshedilebilir. Sözleﬂmenin sonra ermesine iliﬂkin hükümler ile sona
ermenin sonuçlar› sözleﬂmede düzenlenir. (3465 s. Kanun m.6)
Otoyol geçiﬂ ücretleri tarifesi, görevli ﬂirketin talebi, Karayollar› Genel Müdürünün teklifi üzerine Ulaﬂt›rma Bakan›'n›n onay› ile
tespit edilir.54
Görevlendirilecek ﬂirkette aranacak ﬂartlar, seçim usulü, ﬂartnameler, seçim ve proje sürecinin yürütülmesi ile tamamlanmas›na
iliﬂkin ayr›nt›lar 93/4186 BKK'n›n eki Yönetmelik'te ayr›nt›l› ﬂekilde düzenlenmiﬂtir.
4.2.4. 4283 say›l› Yap-‹ﬂlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulmas› ve ‹ﬂletilmesi ‹le
Enerji Sat›ﬂ›n›n Düzenlenmesi Hakk›nda Kanun55
4283 say›l› Kanun yap-iﬂlet modeli ile üretim ﬂirketlerine elektrik enerjisi üretmek için mülkiyetleri kendilerine ait olmak üzere termik
santral kurma ve iﬂletme izni verilmesi ile enerji sat›ﬂ›na dair esas ve usulleri düzenlemektedir.56 Hidroelektrik, jeotermal, nükleer
santrallar ve di¤er yenilenebilir enerji kaynaklar› ile çal›ﬂt›r›lacak santrallar bu Kanunun kapsam› d›ﬂ›ndad›r.
4283 say›l› Kanun'un öngördü¤ü yap-iﬂlet modeli; elektrik enerjisi santrallar›n›n üretim ﬂirketleri mülkiyetlerinde kurulmalar›, iﬂletilmeleri
ile üretilen elektrik enerjisinin sat›ﬂ› esas›na dayanmaktad›r. (4283 s. Kanun m. 2)
‹ﬂleyiﬂte öncelikle Türkiye Elektrik Üretim ‹letim Anonim ﬁirketi (“TEAﬁ”), optimal elektrik üretim sistemi geliﬂim planlar› çerçevesinde
yap›m› öngörülen üretim tesislerini Resmi Gazete'de ilan etmekte ve için teklif almaktad›r. Ayr›ca üretim tesisi kurmak ve iﬂletmek üzere
üretim ﬂirketleri de TEAﬁ'a baﬂvurabilmektedirler. Bu durumda önerilen projelerin, TEAﬁ taraf›ndan optimal sistem geliﬂim planlar›
çerçevesinde de¤erlendirilerek uygun görülmesi halinde, yap›m› öngörülen üretim tesisi için yine teklif al›nmas› söz konusu olmaktad›r.57
Al›nan teklifler TEAﬁ taraf›ndan bu Kanun ve ç›kar›lacak yönetmelik hükümleri çerçevesinde de¤erlendirildikten sonra, uygun teklif
belirlenerek, ilgili üretim ﬂirketine tesis kurma ve iﬂletme izni verilmek üzere Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanl›¤›'na gönderilir. Bakanl›k,
TEAﬁ taraf›ndan kendisine gönderilen teklifi uygun gördü¤ü takdirde tesis kurma ve iﬂletme izni verir. Bu iznin verildi¤inin TEAﬁ'a
bildirilmesinden sonra, TEAﬁ ile üretim ﬂirketi aras›nda üretim tesisi kurma, iﬂletme ve enerji sat›ﬂ›n› düzenleyen sözleﬂme imzalan›r.
Bu sözleﬂmeler özel hukuk hükümlerine tâbidir.58
Yap›lacak üretim tesisleri için, ihaleye kat›lanlarda aran›lacak ﬂartlar, üretim ﬂirketinin sermayesi, ﬂirket ve/veya ortaklar›n›n
deneyimi, ﬂirketin seçimi, proje ve fizibilite esaslar›, yak›t temini, üretim kapasitesi, al›nacak enerjinin miktar›, süresi enerji birim
fiyat› oluﬂturma esas ve usulleri ve tesis kurma ve iﬂletme izni esas ve usulleri ile di¤er hususlar 97/9852 say›l› Bakanlar Kurulu
Karar›'n›n ekinde yer alan Yap-‹ﬂlet Modeli ‹le Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulmas› Ve ‹ﬂletilmesi ‹le Enerji Sat›ﬂ›n›n
Düzenlenmesi Hakk›nda Yönetmelik'te düzenlenmiﬂtir.59
4.3. De¤erlendirme ve Sonuç:
Altyap› ihtiyaçlar› ve uygun yat›r›m ortam›n› göz önünde bulundurdu¤unda kamu özel sektör ortakl›klar› modelinin, ülkemiz aç›s›ndan
birçok alan›nda kolayl›kla ve baﬂar›yla uygulanabilir bir model oldu¤unu söylemek yanl›ﬂ olmayacakt›r. Görülece¤i üzere Türkiye'de
kamu özel ortakl›¤› modelleri ile ilgili uygulamalar 90'l› y›llarda gündeme gelmiﬂ, birçok alanda yap-iﬂlet-devret veya yap-iﬂlet türü
modeller devreye konulmuﬂtur.
Bu konuda benimseniﬂ temel yöntemin yap-iﬂlet-devret oldu¤u ve bu alan› düzenleyen temel kayna¤›n da 3996 say›l› Kanun oldu¤u
tespit edilebilmektedir. 3996 say›l› Kanunu ile daha önce sadece imtiyaz sözleﬂmeleri ile uygulanabilece¤i öngörülen yap-iﬂlet devlet
modelinin özel hukuk sözleﬂmeleriyle gerçekleﬂtirilebilmesine imkan tan›nm›ﬂ, ayr›ca bu kapsamdaki projeler için Hazine garantisi
verilmesi konusunda yasal güvence getirilerek özellikle yabanc› yat›r›mc›lar›n talepleri karﬂ›lanmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.60
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Uygulanan yap-iﬂlet-devret modelinin üç temel unsur üzerinde yürüdü¤ü görülmektedir: Finansman unsuru, eser inﬂas› unsuru ve
iﬂletme hakk› unsuru.61 Bir yat›r›m finansman modeli oldu¤unu tespit etti¤imiz yap-iﬂlet devret yönteminin “taraflar›n karﬂ›l›kl› ve
birbirine uygun iradeleriyle kurulan bir hukuki iliﬂki oldu¤u” yani bir sözleﬂme iliﬂkisi niteli¤i taﬂ›d›¤› da ﬂüphesizdir. Bu iliﬂki, temel
amac› “finansman temini” olan ve tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleﬂmedir. Bünyesinde bar›nd›rd›¤› farkl› üç temel unsur
çerçevesinde; sui generis (atipik) bir nitelik taﬂ›r. Yani ne sadece bir inﬂaat sözleﬂmesidir, ne sadece bir has›lat kiras›d›r ne de sadece
bir karz sözleﬂmesidir. Bu sözleﬂmenin taraflar› ise bir yanda yat›r›m sahibi (finansman ihtiyac› içerisinde olan devlet), di¤er yanda
ise yat›r›mc› ya da yat›r›mc›lard›r. Yap-iﬂlet devret modelinde etki ve sonuçlar› aç›s›ndan en önemli, hususlardan birisi uyuﬂmazl›klar›n
çözümüdür.62 Bu konuda ülkemizde uyuﬂmazl›klar›n tahkim yolu ile çözülmesi imkan›n›n bulunmas› özellikle yabanc› yat›r›mc›lar
aç›s›ndan rahatl›k sa¤layan bir unsurdur.63
Kamu özel ortakl›¤› modeli için yasal altyap›n›n en iyi ﬂekilde oluﬂturulmuﬂ bulunmas› büyük önem taﬂ›maktad›r. Dünya uygulamalar›na
bak›ld›¤›nda, tek bir çerçeve kanun ﬂeklindeki düzenlemenin yerinde olaca¤› düﬂünülmektedir. Bu noktada tamamen yeni bir kanun
yapmak yerine 3996 say›l› Kanun'un bu anlamda elden geçirilmesi çok daha pratik bir çözüm olabilecektir. 3996 say›l› Kanun her
ne kadar sadece yap-iﬂlet-devret modelini düzenlemekte ve yine sadece “baz›” yat›r›m ve hizmetlerin bu model çerçevesinde
yap›labilece¤ini belirlemekte ise de temel iﬂleyiﬂ kurgusu ve sistemati¤i aç›s›ndan baﬂar›l› niteliktedir. Dolay›s›yla bu Kanun'un;
di¤er modelleri ve tüm yat›r›m alanlar›n› kapsayacak bir içeri¤e kavuﬂturulmas› yerinde bir çözüm olacakt›r. Bu yap›l›rken elbette
bu modellerin uygulanabilece¤i projeler aras›nda öncelik s›ras› belirlenmeli, hangilerinin, hangi koﬂullar alt›nda özel sektör için cazip
olabilece¤i de dikkate al›nmal›d›r.
Di¤er taraftan, siyasi, ekonomik ve belli ölçüde hukuksal altyap›n›n eksikli¤i, ayr›ca sözleﬂme tasar›m›nda yap›lan hatalar, kamuözel sektör aras›ndaki risk da¤›l›m›n›n dengeli bir ﬂekilde yap›lmamas› kamu ve özel sektör iﬂbirli¤i aç›s›ndan bir tak›m olumsuzluklar
ortaya ç›karabilmekte, modellerin tasar›m› ve uygulamas›nda yeterince baﬂar›l› olunmas›n› engelleyebilmektedir.
Türkiye'de kamu özel ortakl›¤› alan›nda faaliyet gösteren ve dolay›s›yla bu alan›n iﬂleyiﬂi konusunda fikir ve öneri geliﬂtiren baﬂl›ca
kamu kuruluﬂlar›; Devlet Planlama Teﬂkilat›, Hazine Müsteﬂarl›¤› Kamu ‹hale Kurumu, Maliye Bakanl›¤› ve Özelleﬂtirme ‹daresi olarak
karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Bu çok baﬂl›l›k da kimi zaman iﬂleyiﬂi ve geliﬂimi olumsuz olarak etkileyen bir görünüm yaratabilmektedir.
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projenin veya güvenlik gerekliliklerinin kötü tan›mlanmas›ndan veya bilinmeyen co¤rafi koﬂullardan kaynaklan›r. Çevresel/arkeolojik riskler de yine bu
kapsamda yer al›p masraf› artt›rabilir, süreyi uzatabilir.
Projenin tamamlanmas› için yurtd›ﬂ›ndan para ödünç al›nd›¤›nda döviz kurlar›n›n de¤iﬂmesi de önemli bir risktir, özellikle geliﬂen ekonomilerin nispeten
zay›f para birimleri söz konusu oldu¤unda risk artar.
Düzenleyici/sözleﬂmesel riskler özellikle kamu özel ortakl›¤› alan›n›n yeni düzenlendi¤i hukuk sistemlerinde mevcuttur.
Politik riskler, kamu özel ortakl›¤› yönteminin uyguland›¤› projelerin uzun süreli ve siyasi etkiye aç›k olmas›yla ba¤lant›l›d›r. Örne¤in önceki hükümetin
onaylad›¤›, projenin yeni hükümet taraf›ndan sahiplenilmemesi durumu.
Devletin projenin bir parças› olarak finansman için mevcut yap›lar› da yat›r›mc›ya sa¤lad›¤› durumlarda veya mevcut bir yap›n›n tamiri için bir yat›r›mc›yla
anlaﬂt›¤› durumlarda gizli ay›p riski vard›r.
Kamu kabulü riski yerel topluluklar›n yap›lan projeyi kabul etmeyerek büyük protestolar düzenledi¤i durumlarda mevcuttur. Yat›r›mc›n›n kamunun o konudaki
hassasl›¤›n› do¤ru de¤erlendirmek için önceden araﬂt›rmalar yapmas› gerekir.
Sürdürülebilirlik riski normalde vergileriyle ve oylar›yla yat›r›mlara yön veren halk›n yerine özel yat›r›m›n geçmesinden kaynaklan›r. Bu riski atlatmak ad›na
devletin özel sektörün sundu¤u hizmeti denetlemesinin yan›nda sivil gözlemci kuruluﬂlar da hizmetlerin kalitesine dikkat etmelidir.
Yat›r›mc›lar›n daha varl›kl› bir yabanc› ülkeden olmas› durumunda, özellikle kamunun tekelinde olmas› beklenen hizmetlerde halk›n projeye ﬂüpheyle
yaklaﬂmas› mümkündür, bu gizli korumac›l›k riskidir.
European Commission, (2003, çevrimiçi-2011): 52-54.
14

Y›ld›z vd., 2009: 8 Belirtmek gerekir ki özel finansmanla ilgili son deneyimlerin maliyetlerin kamusal finansman›nkinden daha yüksek oldu¤unu göstermesinden
hareketle özel finansman›n sadece k›sa bir dönem için kamu bütçeleri üzerindeki bask›y› azaltt›¤› da ileri sürülmektedir. (ﬁahin vd., 2008: 36.)

15

European Commission, (2003, çevrimiçi-2011): 15.

16

Y›ld›z vd., 2009: 10.

17

Emek, 2010: 51, 54, Kesik, 2006: 32.

18

European Commission, (2003, çevrimiçi-2011): 19-26.

19 Bu yöntemlerden ilki hizmet sözleﬂmesidir. Kamu kurumlar› belirli hedeflerin gerçekleﬂmesi için özel ﬂirketlerle sözleﬂmeler yapar. Hizmet sözleﬂmesinin
kapsam›ndaki konuya iliﬂkin olarak yönetim ve yat›r›m inisiyatifi tamamen kamudad›r.
‹kinci yöntem iﬂletme ve yönetim sözleﬂmeleridir. Kamu kurumlar› bu yöntemi iﬂletim ve yönetim sorumlulu¤unu özel sektöre aktarmak için kullan›r. Genelde
süreleri hizmet sözleﬂmelerinden daha uzundur.
Son yöntem olan finansal kiralamada (leasing) ise özel ﬂirketler sabit kira ödemesi yaparak kamuya ait bir de¤erin gelirinden yararlan›rlar. ‹ﬂletim ve
yönetim sözleﬂmelerinden farkl› olarak burada ticari risk art›k özel sektördedir.
20 Eker, 2007: 62.
Kamu özel ortakl›¤› iliﬂkisindeki modeller konusunda farkl› s›n›fland›rmalar da bulunmaktad›r. Avrupa Komisyonu iki temel modelden bahseder: Ortakl›¤›n
bütünüyle sözleﬂmesel bir iliﬂki çerçevesinde kuruldu¤u ve yürütüldü¤ü (purely contractual nature) Sözleﬂmeye Dayal› Kamu Özel Ortakl›klar› ile; sadece
sözleﬂmeye dayanmayan, ba¤›ms›z bir teﬂebbüsün de arada oldu¤u (institutional nature) Kurumsal Kamu Özel Ortakl›klar›. (Talus, 2009: 348)
21

Eker, 2007: 62,63.

22

Uz, 2007: 1172-1173.

23

Yerlikaya, 2002: 27.

24

Pekgüçlü Karabulut, 2007: 13.

25

European PPP Expertise Center-EPEC, (çevrimiçi-2011): 36.

26

Ek Madde 7/1 - (Ek madde: 03/07/2005 - 5396 S.K./1.mad): Yap›lmas›n›n gerekli oldu¤una Yüksek Planlama Kurulu taraf›ndan karar verilen sa¤l›k
tesisleri, Sa¤l›k Bakanl›¤›nca verilecek ön proje ve belirlenecek temel standartlar çerçevesinde, kendisine veya Hazineye ait taﬂ›nmazlar üzerinde ihale
ile belirlenecek gerçek veya özel hukuk tüzel kiﬂilerine k›rk dokuz y›l› geçmemek ﬂart›yla belirli süre ve bedel üzerinden kiralama karﬂ›l›¤› yapt›r›labilir.
Özellikle 5396 say›l› Sa¤l›k Hizmetleri Temel Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakk›nda Kanun ile yap›lan bu de¤iﬂiklik kamu özel sektör ortakl›klar›n›n
sa¤l›k tesislerinin yap›lmas›nda bir yöntem olarak kullan›m›n› art›rm›ﬂt›r.
Bu kapsamda öncelikle, sa¤l›k tesislerinin yap›lmas›n›n gereklili¤ine Yüksek Planlama Kurulu karar vermekte, Karar›n ard›ndan, Maliye Bakanl›¤›, Hazineye
ait taﬂ›nmazlar› gerçek veya özel hukuk tüzel kiﬂilerine bedelsiz devretmekte ve sa¤l›k tesisleri, k›rk dokuz y›l› geçmemek ﬂart›yla belirli süre ve bedel
üzerinden gerçek veya özel hukuk tüzel kiﬂilerine kiralama karﬂ›l›¤› yapt›r›labilmektedir. Ayr›ca, sa¤l›k tesislerinin yenilenmesi, tesislerdeki t›bbî hizmet
alanlar› d›ﬂ›ndaki hizmet ve alanlar›n iﬂletilmesi karﬂ›l›¤›nda, gerçek veya özel hukuk tüzel kiﬂilerine yapt›r›labilmektedir.

27 Anayasa Mahkemesi'nin 1994/71 E., 1995/23 K. say›l› ve 28.06.1995 tarihli (20.03.1996 tarih ve 22586 say›l› Resmî Gazete); 1996/63 E., 1997/40 K.
say›l› ve 26.03.1997 tarihli (28.06.2001 tarih ve 24446 say›l› Resmî Gazete) kararlar›.
28 4446 say›l› Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›'n›n Baz› Maddelerinde De¤iﬂiklik Yap›lmas›na ‹liﬂkin Kanun'un (14.08.1999 tarih ve 23786 say›l› Resmî
Gazete) 1. maddesi ile Anayasa'n›n 47. maddesinin kenar baﬂl›¤› “Devletleﬂtirme ve özelleﬂtirme” ﬂeklinde de¤iﬂtirilmiﬂ ve bu maddeye ﬂu f›kralar eklenmiﬂtir:
“Devletin, kamu iktisadî teﬂebbüslerinin ve di¤er kamu tüzelkiﬂilerinin mülkiyetinde bulunan iﬂletme ve varl›klar›n özelleﬂtirilmesine iliﬂkin esas ve usuller
kanunla gösterilir.
Devlet, kamu iktisadî teﬂebbüslerinin ve di¤er kamu tüzelkiﬂileri taraf›ndan yürütülen yat›r›m ve hizmetlerden hangilerinin özel hukuk sözleﬂmeleriyle gerçek
ve tüzelkiﬂilere yapt›r›labilece¤i veya devredilece¤i kanunla belirlenir.”
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29

13/6/1994 tarih ve 21959 say›l› Resmî Gazete.

30

Madde 1 ve 2/2'deki bu belirlemenin yan›nda “yat›r›m ve hizmetlerin bu Kanuna göre sermeye ﬂirketleri veya yabanc› ﬂirketler eli ile gerçekleﬂtirilmesinin
bu yat›r›m ve hizmetlerin, ilgili kamu ve kuruluﬂlar› (kamu iktisadi teﬂebbüsleri dahil) taraf›ndan görülmesine iliﬂkin kanunlar›n istisnas›n› teﬂkil” edece¤i
de madde 2/2'de aç›kça belirtilmektedir.

31 Bakanlar Kurulu'nun bu yetki kapsam›nda yapaca¤› düzenleme Maliye, Bay›nd›rl›k ve ‹skan, Ulaﬂt›rma, Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanl›klar›, Devlet
Planlama Teﬂkilat› müsteﬂarl›¤›, Hazine müsteﬂarl›¤› ve D›ﬂ Ticaret müsteﬂarl›¤›nca müﬂtereken haz›rlanacakt›r (3996 s. Kanun m. 4). Hemen burada
belirtelim ki; 641 say›l› Kalk›nma Bakanl›¤›n›n Teﬂkilat ve Görevleri Hakk›nda Kanun Hükmünde Kararname'nin (8.6.2011 tarih ve 27958 Mük. say›l› Resmi
Gazete'de yay›mlanm›ﬂt›r) 43. maddesi uyar›nca mevzuatta i) Devlet Planlama Teﬂkilat› Müsteﬂarl›¤›'n›n ba¤l› ya da sorumlu oldu¤u Bakan'a yap›lan at›flar
Kalk›nma Bakan›'na, ii) Devlet Planlama Teﬂkilat›'na veya Devlet Planlama Teﬂkilat› Müsteﬂarl›¤›'na yap›lan at›flar Kalk›nma Bakanl›¤›'na, iii) Devlet
Planlama Teﬂkilat› Müsteﬂar›'na yap›lm›ﬂ olan at›flar Bakanl›k Müsteﬂar›'na, iv) Devlet Planlama Teﬂkilat› Müsteﬂarl›¤›'nda di¤er birim ve yöneticilerine
yap›lm›ﬂ at›flar Bakanl›k'›n ilgili birim ve yöneticilerine yap›lm›ﬂ say›l›r.
32

11 Haziran 2011 tarih ve 27961 (Mükerrer) say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanm›ﬂt›r.
Bu konudaki ilk düzenleme 94/5907 say›l› Baz› Yat›r›m ve Hizmetlerin Yap-‹ﬂlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yapt›r›lmas› Hakk›nda 3996 Say›l› Kanunun Uygulama
Usul ve Esaslar›na ‹liﬂkin Karar'd›r. 94/5907 say›l› bu Karar'da de¤iﬂiklik yapan Bakanlar Kurulu Kararlar› bir tarafa b›rak›l›r ise 2011/1807 say›l› Bakanlar Kurulu
Karar› bu konudaki ikinci genel nitelikli idari düzenlemedir ve 48. maddesi hükmü ile 94/5907 say›l› Bakanlar Kurulu Karar›'n› yürürlükten kald›rm›ﬂt›r.

33

9.5.2008 tarihli ve 5762 say›l› Kanun'un 1. maddesiyle; 3996 say›l› Kanun'un 1. maddede yer alan “ileri teknoloji ve yüksek maddi kaynak” ibaresi “ileri
teknoloji veya yüksek maddi kaynak”" olarak de¤iﬂtirilmiﬂtir.
Ayn› Kanunun 2. Maddesiyle, 3996 say›l› Kanun'un 2. maddesinde yer alan “otoyol” ibaresinden sonra gelmek üzere “trafi¤i yo¤un karayolu” ibaresi
“demiryolu” ibaresinden sonra gelmek üzere “gar kompleksi, lojistik merkezi” ibareleri eklenmiﬂ; “hava limanlar›” ibaresi “hava alanlar› ve limanlar›” olarak
de¤iﬂtirilmiﬂ ve bu ibareden sonra gelmek üzere “yük ve/veya yolcu ve yat limanlar› ile kompleksleri, s›n›r kap›lar›, milli park, tabiat park›, tabiat› koruma
alan› ve yaban hayat› koruma ve geliﬂtirme sahalar›nda planlarda öngörülen yap› ve tesisleri, toptanc› halleri” ibaresi eklenmiﬂtir.

34 3996 say›l› Kanun'un 3. maddesi “tan›mlar” kenar baﬂl›¤›n› taﬂ›r ve Kanun'un uygulamas›na iliﬂkin di¤er temel kavramlar› da tan›mlar. Buna göre;
Sermaye ﬁirketi; Türkiye Cumhuriyeti Kanunlar›na göre kurulmuﬂ veya kurulacak olan ve gerekti¤inde kamu kurum ve kuruluﬂlar›n›n da (kamu iktisadi
teﬂebbüsleri dahil) ortak oldu¤u ve bu yine 3996 Kanun'un 4. maddesinde belirtilen Bakanlar Kurulu karar›nda öngörülen ﬂartlar› taﬂ›yan anonim ﬂirketini
ifade etmektedir. Yabanc› ﬁirket ise “6224 say›l› Yabanc› Sermayeyi Teﬂvik Kanunu hükümleri uyar›nca Türkiye'de faaliyette bulunmas›na izin verilen
kuruluﬂ” olarak tan›mlanm›ﬂt›r. Bununla birlikte 6224 Say›l› Yabanc› Sermayeyi Teﬂvik Kanunu, 4875 say›l› Do¤rudan Yabanc› Yat›r›mlar Kanunu madde
5/b hükmü uyar›nca yürürlükten kald›r›lm›ﬂt›r ve mevzuatta 6224 say›l› Kanun'a yap›lan at›flar 4875 say›l› Kanun'un ilgili hükümlerine yap›lm›ﬂ say›l›r.
‹dare; Yüksek Planlama Kurulunca bu Kanunda öngörülen yat›r›m ve hizmetleri yap-iﬂlet-devret modeli çerçevesinde yapt›rmak üzere sermaye ﬂirketi veya
yabanc› ﬂirket ile sözleﬂme yapmaya yetkili k›l›nan ve hizmetin asli sahibi olan kamu kurum ve kuruluﬂlar›n› (kamu iktisadi teﬂebbüsleri ve fonlar› dahil),
Katk› Pay›: Görevli ﬂirketin üretti¤i mal veya hizmetin bedeli, mal veya hizmetten yararlananlar taraf›ndan tamamen veya k›smen ödenmesi mümkün olmayan
yat›r›mlarla ilgili yap›lacak görevlendirmelerde, mal veya hizmetten yararlananlar›n tüketim veya kullan›m miktarlar› da dikkate al›narak belirlenen ve idare
taraf›ndan görevli ﬂirkete tamamen veya k›smen yap›lan ödemeyi, ifade etmektedir.
2011/1807 say›l› Bakanlar Kurulu'nun tan›mlar maddesi (madde 4), ana kredi, istekli, köprü kredi gibi; uygulama ayr›nt›lar›na iliﬂkin baﬂkaca bir tak›m
kavramlar› da tan›mlam›ﬂt›r.
35 Asgari unsurlar ﬂunlard›r:
a) Görevin niteli¤i, nevi ve kapsam›.
b) Geçici ve kesin teminat›n oranlar› ve ﬂartlar›.
c) Görev yeri, teslim etme ve teslim alma ﬂekil ve ﬂartlar›.
ç) Görev konusu iﬂlere baﬂlama ve iﬂ bitirme tarihleri, gecikme halinde uygulanacak müeyyideler.
d) ﬁirketlerde aranan ﬂartlar ve istenen belgeler.
e) De¤erlendirme yapmak üzere ﬂirketlerden istenecek görev konusu ile ilgili fizibilite raporu, iﬂ program›, nakit ak›m tablosu ve benzeri belgeler.
f) Görevlendirmeyi yap›p yapmamakta ve uygun teklifi tespit etmekte idarenin serbest oldu¤u.
g) Tekliflerin haz›rlanmas›, verilmesi, de¤erlendirilmesi ve görevlendirme usul ve esaslar›.
¤) Tekliflerin geçersiz say›laca¤› haller.
h) Görevlendirme karar›n›n al›nd›¤› tarihten itibaren hangi süre içerisinde onaylanaca¤› veya iptal edilece¤i.
›) Her türlü giderin kim taraf›ndan karﬂ›lanaca¤›.
i) Süre uzat›m› verilebilecek haller ve ﬂartlar›.
j) Ücret belirleme yöntemleri.
k) Kamulaﬂt›rma bedeline görevli ﬂirketin iﬂtirak edip etmeyece¤i, edecekse iﬂtirak edilecek tutar, ayr›ca arazi toplulaﬂt›rmas› yap›l›p yap›lmayaca¤› ve
bedelin hangi tarafça karﬂ›lanaca¤›.
l) Mevzuat gere¤i al›nmas› gereken zorunlu izinler ile bu izinlerin kim taraf›ndan al›naca¤›.
m) ‹htilaflar›n çözüm ﬂekli.
n) Katk› pay› ödenip ödenmeyece¤i ve katk› pay› belirleme yöntemleri.
o) Talep garantisi verilip verilmeyece¤i, verilecekse miktar› ve süresi.
ö) Hazine yat›r›m garantisi öngörülüp öngörülmedi¤i.
36 Bütün isteklilerin teklif verebildi¤i usuldür. ‹dare tekliflerin haz›rlanmas›, verilmesi, zarflar›n aç›lmas›, tekliflerin de¤erlendirilmesi ve görevlendirmenin
sonuca ba¤lanmas›na dair usul ve esaslar› tespit eder. Bu usul ve esaslar ﬂartnamede belirtilir. (2011/1807 say›l› BKK m.13)
37

‹dare, bu Karar kapsam›nda gerçekleﬂtirece¤i yat›r›m ve hizmetleri, di¤er görevlendirme usulleri yerine, teknik yeterlilikleri ve mali güçleri idarece kabul
edilmiﬂ en az üç istekli aras›nda kapal› teklif usulü ile yapt›rabilir.
Bu usulü tercih eden idarenin zorunlu nedenlerle üç istekliyi bulamamas› ya da teklif veren istekli say›s›n›n üçten az olmas› halinde, Bakan onay›yla, teklif
alman›n ayn› usulle ikinci kez tekrar›nda üç istekli ﬂart› aranmaz. S›n›r güvenli¤i, gümrük hizmetlerinin niteli¤i veya zorunlu haller gözönüne al›narak üçten
az istekliden teklif almak gerekti¤i takdirde, Bakandan izin al›nmas› ﬂartt›r. Bu usule göre yap›lacak görevlendirmelerde, görevlendirmeye kat›lacak isteklilerin
isimleri belirtilmek suretiyle Bakan›n onay›n›n al›nmas› zorunludur. Bu görevlendirmelerde ilan yap›lmas› zorunlu de¤ildir. Gerekli görülen hallerde
görevlendirmeye davet edilecek isteklilerin seçimi için ilan yap›labilir. (2011/1807 say›l› BKK m.14)
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38 Tüm istekliler aras›nda kapal› teklif usulü veya belli istekliler aras›nda kapal› teklif usulü ile görevlendirme yap›lamamas› durumunda pazarl›k usulü ile
görevlendirme yap›labilir.
Pazarl›k usulü ile yap›lacak görevlendirmelerde, tekliflerin yaz›l› olarak al›nmas› zorunludur. Teklifler, idarece teﬂkil edilen komisyon taraf›ndan, iﬂin nitelik
ve gere¤ine göre, ﬂartnamede belirtilen yat›r›m ve hizmetlerin ücretlerinin belirlenmesi esas›na uygun olmak üzere de¤erlendirilir. Bu de¤erlendirmede
ayr›ca ﬂartnamede yer alan di¤er hususlar da dikkate al›n›r. Görevlendirme pazarl›k ile neticelendirilir. Bu usule göre yap›lan görevlendirmelerde ilan
yap›lmas› zorunlu de¤ildir. Pazarl›¤›n ne suretle yap›ld›¤›, ne gibi tekliflerde bulunuldu¤u ve görevlendirilen ﬂirketin neden dolay› tercih edildi¤i görevlendirme
karar›nda gösterilir. (2011/1807 say›l› BKK m.15)
39

Gerekti¤inde YPK, yat›r›m ve hizmetlerin özelli¤ine göre görevlendirme usulüne karar verebilir.

40 Her iki yöntem aç›s›ndan da dikkat edilmesi gereken ayr›nt›lar 2011/1807 say›l› BKK'da belirtilmiﬂtir.
yap-iﬂlet-devret modeli projelerinde istisnai olarak katk› pay› ödeme usulü uygulanabilir. Katk› pay› ile yap›lacak projelerde, y›ll›k katk› pay› ve proje ömrü
boyunca ödenecek toplam katk› pay› miktar› ve buna iliﬂkin analizler Yüksek Planlama Kurulu'na yap›lan müracaat aﬂamas›ndaki ön yap›labilirlik etüdünde
yer al›r. Ön yap›labilirlik etüdünde katk› pay› öngörülmeyen projelerin uygulama sözleﬂmesinde katk› pay› ödenmesine iliﬂkin düzenleme yap›lamaz.
(2011/1807 say›l› BKK m. 36-45)
41

Daha önce Bakanl›k onay› aranmazken, yani idare Yüksek Planlama Kurulu'nun izni sonras› do¤rudan sözleﬂme imzalayabilir iken; 6111 s. Yasa ile yap›lan
de¤iﬂiklik sonras› art›k ilk aﬂamada Yüksek Planlama Kurulu'nun yetkilendirmesi, sonraki aﬂama olarak da Bakanl›k onay› gerekmektedir.

42 Yat›r›m ve/veya hizmetin belirlenen süre içerisinde projelendirilmesi, finansman›, kurulmas› ve iﬂletilmesinden sermaye ﬂirketi veya yabanc› ﬂirket sorumludur.
Bu ﬂirketlerin sözleﬂmede öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde idarenin u¤rayaca¤› zarar›n tazminine iliﬂkin hükümler sözleﬂmede yer al›r.
Sözleﬂmelerde, idare taraf›ndan yap›lacak ödemelerin gecikmesi halinde, uygulanacak gecikme faizine iliﬂkin hükümlere de yer verilebilir.
Yap›lacak sözleﬂmelerde sermaye ﬂirketinin veya yabanc› ﬂirketin yap›m ve iﬂletmesini üstlenece¤i yat›r›m ve hizmetin süresinin belirlenmesinde yat›r›m
bedelinin (elde edilecek kar dahil) ve yat›r›m için sa¤lanan kredilerin geri ödeme süresi ile projenin mahiyeti, sermayenin miktar› ve iﬂletme esaslar› dikkate
al›n›r. (3996 S. Kanun madde 6 ve 7)
43 Sözleﬂmelerde yer almas› gereken asgari hususlar 2011/1807 say›l› BKK m.18'de belirtilmiﬂtir:
- Taraflar (Sözleﬂmede taraflar, uygulama sözleﬂmesini imzalayan idare ile sermaye ﬂirketi veya görevli ﬂirkettir.)
- Sözleﬂmenin konusu
- Süre (Belirtilen yürürlük tarihinden baﬂlamak üzere, yat›r›m süresi ve iﬂletme süresinden oluﬂan toplam süre sözleﬂme süresidir. Bu süre mücbir sebepler
ve idarenin sebep oldu¤u haller dahil hiçbir ﬂekilde toplam k›rkdokuz y›l› geçemez.)
- Yat›r›m ve hizmetlerin genel esaslar›
- Mal ve hizmetin standart ve kalitesi
- Görevlendirmelerde performans kriterleri ile yat›r›m ve hizmetleri emre amade tutma koﬂullar›
- Finansman (Görevli ﬂirketin finansman›n›n tamam›n› sa¤lamakla yükümlü oldu¤u toplam yat›r›m tutar› ve varsa uygulanacak eskalasyonlar ile bunlara
uygulanacak formüller, köprü kredi kullan›lacaksa bunun kullan›laca¤› durumlar, ek maliyetler ve bunlar›n nas›l karﬂ›lanaca¤› ile kullan›lacak her tür krediye
iliﬂkin hususlar sözleﬂmede yer al›r.)
- Ücret ve varsa katk› pay›n›n belirlenmesi
- Hazine yat›r›m garantisi ve/veya talep garantisi verilip verilmeyece¤i, varsa miktar› ve süresi
- Yat›r›m süresi, kabul ve iﬂletmeye alma tarihi
- Yat›r›m döneminde iﬂin tamamlanmas›ndaki gecikme ve maliyet de¤iﬂiklikleri
- Kamulaﬂt›rma ve/veya arazi toplulaﬂt›rmas›
- Mevzuat gere¤i al›nmas› gereken izinler
- Teminat (‹dare taraf›ndan, teklifle birlikte projelerin yat›r›m tutar›na göre idarece takdir edilecek tutarda geçici teminat, sözleﬂmenin imzalanmas› ile
birlikte yat›r›m tutar›n›n yüzde biri oran›nda kesin teminat al›n›r. Teminatlar teminat mektubu olarak verildi¤i takdirde, geçici teminat süresiz, kesin teminat
sözleﬂme süresince geçerli olmak üzere teklif edilen para cinsinden düzenlenir. Teminat olarak kabul edilecek de¤erler; tedavüldeki Türk paras›, bankalar
taraf›ndan verilen teminat mektuplar›, Hazine Müsteﬂarl›¤›'nca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerdir.)
- Ayl›k ve y›ll›k faaliyet raporlar›
- Denetim
- Güvenlik, emniyet ve çevre önlemleri
- Mücbir sebepler
- Sigorta
- Bak›m ve onar›m
- Görevin devri (Görevli ﬂirket, yat›r›m ve iﬂletme dönemlerinde uygulama sözleﬂmesinden do¤an tüm hak ve vecibelerini, ayn› ﬂartlarla ve bu belirtilen
usul ve esaslara uygun bir baﬂka ﬂirkete, ‹darenin uygun görüﬂü ve Bakan onay› ile devredebilir. Uygulama sözleﬂmesinin onay› Yüksek Planlama Kurulu
taraf›ndan yap›lan görevlendirmelerde görevin devri, idarenin uygun görüﬂü ve Yüksek Planlama Kurulu karar› ile mümkündür. Görevin bu ﬂekilde devri
halinde di¤er sözleﬂmeler de devredilmiﬂ say›l›r.)
- Fesih (Uygulama sözleﬂmesi, görevli ﬂirketin yükümlülüklerini yerine getirememesi veya uygulama sözleﬂmesi ﬂartlar›n› ihlal etmesi, iflas›, konkordato
ilan etmesi, ödeme güçlü¤üne düﬂmesi hallerinde, idare taraf›ndan süresinden önce feshedilebilir. Feshe iliﬂkin hükümler, feshin sonuçlar› ve di¤er
sözleﬂmelerin ak›betine iliﬂkin hususlar uygulama sözleﬂmesinde düzenlenir.)
- Süre sonunda tesisin devri (Uygulama sözleﬂmesi sonunda yat›r›m ve hizmetler her türlü borç ve taahhütlerden ari, bak›ml›, çal›ﬂ›r ve kullan›labilir durumda
bedelsiz olarak kendili¤inden ‹dareye geçer. Yat›r›m ve hizmetlerin devir aﬂamas›nda bu ﬂartlar› ve uygulama sözleﬂmesinde yer alan di¤er hususlar› haiz
olup olmad›¤› oluﬂturulacak bir devir-teslim komisyonunca tespit edilir. Bu komisyonun oluﬂturulmas›, çal›ﬂma usul ve esaslar›, komisyonca tespit edilen
eksiklik ve hatalar›n giderilmesi ve onar›mlar›n yap›lmas› ile ilgili hükümler uygulama sözleﬂmesinde yer al›r.)
- Sürenin sona ermesinden önceki devir
- Krediler
- Sorumluluk ve tazminat (Görevli ﬂirket yat›r›m ve hizmeti belirlenen süre içerisinde projelendirmek, finansman›n› sa¤lamak, tesisi yapmak ve iﬂletmek,
bak›m ve onar›m›n› sa¤lamak, süre sonunda tesisi her türlü borç ve taahhütlerden ari, bak›ml›, çal›ﬂ›r ve kullan›labilir durumda idareye devretmekle
yükümlüdür. Görevli ﬂirket yat›r›m ve iﬂletme döneminde üçüncü kiﬂilere verece¤i her türlü zarardan kusurlu olsun ya da olmas›n sorumludur. ‹dare ve
görevli ﬂirketin yükümlülü¤üne, sorumlulu¤una ve zararlar›n tazminine iliﬂkin hükümler uygulama sözleﬂmesinde yer al›r.)
- Gecikme faizi uygulan›p uygulanmayaca¤›
- E¤itim
- Uygulanabilir hukuk ve ihtilaflar›n halli (Uygulama sözleﬂmesi ve görevli ﬂirketin kamu kurum ve kuruluﬂlar›yla yapt›¤› di¤er sözleﬂmelerin uygulanmas›
s›ras›nda do¤abilecek hukuki ihtilaflar Türkiye Cumhuriyeti mevzuat›na tabi olup, ihtilaflar›n çözümünde Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri görevli ve
yetkilidir. Ancak, taraflar uygulama sözleﬂmesinde ihtilaflar›n tahkim yolu ile çözümlenebilece¤ini kararlaﬂt›rabilirler. Bu durumda ihtilaf›n esas›na Türk
maddi hukuk kurallar› uygulan›r.)
- Sözleﬂme masraflar›n›n kimin taraf›ndan ödenece¤i
- Tebligat
- Sözleﬂme dili (Uygulama sözleﬂmesi ve görevli ﬂirketin kamu kurum ve kuruluﬂlar›yla yapt›¤› di¤er sözleﬂmeler Türkçe olarak; görevli ﬂirketin veya orta¤›n›n
yabanc› olmas› halinde ise Türkçe ve ‹ngilizce olarak iki dilde haz›rlan›r. Herhangi bir ihtilaf olmas› halinde Türkçe metin geçerlidir.)
- Sözleﬂmedeki de¤iﬂiklikler
- Di¤er sözleﬂmeler
- Sözleﬂmenin yürürlük tarihi
- Sair hususlar
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44

Kamulaﬂt›rma bedelinin tamamen veya k›smen sermaye ﬂirketi veya yabanc› ﬂirketce ödenmesi hususu idare ile bu ﬂirketler aras›nda yap›lacak
sözleﬂmelerde hükme ba¤lanabilir. (3996 sa. Kanun m. 10 ile 2011/1807 say›l› BKK m.39, 40)

45

(3996 s. Kanun m. 11 ve 2011/1807 say›l› BKK m. 41)

46

Yasa metninde “bütün iﬂ ve iﬂlemler” denmiﬂ olmakla birlikte 2011/1807 say›l› BKK'n›n 47. maddesinde baz› iﬂlemlerin damga ve harç muafiyeti sayma
yoluyla ayr›ca belirtilmiﬂtir:
a) (‹steklilerin idareye verecekleri geçici teminat mektuplar›ndan sadece) görevlendirilen ﬂirketin verdi¤i geçici teminat mektubu, kesin teminat mektubu
ve bunlarla ilgili di¤er teminat ve garantilerle görevlendirme kararlar›,
b) Görevli ﬂirket ile idare aras›nda düzenlenen uygulama sözleﬂmesi ile bu sözleﬂme hükümlerine dayan›larak kamu kurum ve kuruluﬂlar› ile yap›lan di¤er
sözleﬂmeler,
c) ‹dare taraf›ndan yat›r›mla ilgili gerçekleﬂtirilecek kamulaﬂt›rmalar ile kamulaﬂt›r›lan taﬂ›nmazlar›n tapu siciline, görevli ﬂirket lehine konulan tescil ve
ﬂerhler,
ç) Yat›r›m döneminde kullan›lmak üzere görevli ﬂirket taraf›ndan yat›r›m kredisi temini ile mal ve hizmet al›mlar›,
d) Yat›r›m›n tamamlanmas›n› takiben idare ile görevli ﬂirket aras›ndaki iﬂletme ve bu dönem sonundaki devir uygulamas›,
ile ilgili iﬂlemler ve bu iﬂlemler nedeniyle düzenlenen ka¤›tlar damga vergisi ve harçtan istisnad›r.
47

19/12/1984 tarih ve 18610 say›l› Resmî Gazete.

48

85/9800 say›l› Bakanlar Kurulu Karar›'n›n eki olarak 4 Eylül 1985 tarih ve 18858 say›l› Resmî Gazete'de yay›mlanan Tek D›ﬂ›ndaki Kuruluﬂlar›n
Görevlendirilecekleri Bölgeleri Gösterir Yönetmelik; Türkiye genelinde il s›n›rlar› esas almak suretiyle 33 görev bölgesi belirlemiﬂtir.
49

Her iki halde de aktedilecek sözleﬂmeler 99 y›la kadar süreli olarak düzenlenebilmektedir. (3096 s. Kanun m. 7)

50 Görevli ﬂirketlerin yapaca¤› üretim, iletim ve da¤›t›m tesislerinin onaylanm›ﬂ tatbikat projelerine göre, kamulaﬂt›rma ihtiyac› ortaya ç›kt›¤›nda; kamulaﬂt›rma,
Bakanl›kça 4650 say›l› Kanun hükümlerine göre yap›l›r.
51

2 Haziran 1988 tarih ve 19830 say›l› Resmî Gazete

52 Kanun'un 11. Maddesinin verdi¤i yetki çerçevesinde uygulamaya iliﬂkin hususlar 93/4186 no.lu Bakanlar Kurulu Karar›'n›n ekinde yer alan Karayollar›
Genel Müdürlü¤ü D›ﬂ›ndaki Kuruluﬂlar›n Eriﬂme Kontrollü Karayolu (Otoyol) Yap›m›, Bak›m› Ve ‹ﬂletilmesi ile Görevlendirilmesi Hakk›nda Kanunun Uygulama
Yönetmeli¤i ile düzenlenmiﬂtir. (14 Nisan 1993 tarih ve 21552 say›l› Resmî Gazete)
53

Özel ﬂirketlere verilecek görev, tespit edilen görev yerinde bütün tesisleri ile birlikte otoyolun veya hizmet tesislerinin projelendirilerek veya projesine
göre yap›m›, bak›m› ve iﬂletilmesini kapsayabilece¤i gibi; otoyollar›n, iﬂletme ve bak›m tesislerinin veya hizmet tesislerinin bak›m›, iyileﬂtirilmesi, geniﬂletilmesi
veya iﬂletme haklar›n›n devri ﬂeklinde de olabilir. (3465 s. Kanun m.4, 5)

54

Tarifenin tespitinde, otoyol gelirini makul seviyede tutacak trafik dengesi, maliyeti oluﬂturan çeﬂitli harcamalar, mahallî ﬂartlar, bu yola iﬂletme devresinde
yap›lan yat›r›mlar ile bu kabil yollardan içte ve d›ﬂta al›nan ücret seviyeleri dikkate al›narak bu tür yat›r›mlar› mümkün k›l›c› ve teﬂvik edici bir gelir seviyesinin
sa¤lanmas› esas al›n›r. (3465 s. Kanun m. 7)

55

19 Temmuz 1997 tarih ve 23054 say›l› Resmî Gazete.

56 4283 say›l› Kanun'un 1. maddesi amac›n›; ülke enerji plan ve politikalar›na uygun biçimde elektrik enerjisi üretmek için mülkiyetleri kendilerine ait olmak
üzere termik santral kurma ve iﬂletme izni verilmesi ile enerji sat›ﬂ›na dair esas ve usulleri belirlemek olarak ortaya koymakta ve hidroelektrik, jeotermal,
nükleer santrallar ve di¤er yenilenebilir enerji kaynaklar› ile çal›ﬂt›r›lacak santrallar› ise kapsam› d›ﬂ›nda b›rakmaktad›r.
57

TEAﬁ taraf›ndan bu modelle yap›lmas› öngörülen projelerle ilgili olarak, yap›lacak ilandan önce, kalk›nma planlar›, enerji plan ve politikalar›na uygunluk
aç›s›ndan Devlet Planlama Teﬂkilât›n›n görüﬂü al›n›r. (4283 s. Kanun m.3)

58

Bakanl›k ve TEAﬁ de¤erlendirmelerinde kalk›nma planlar›, ülke enerji plan ve politikalar› do¤rultusunda elektrik enerjisinin tüketiciye en ucuz ve güvenilir
ﬂekilde sunulmas›n› ve arz-talep dengelerini dikkate al›r.
TEAﬁ'›n, sözleﬂmenin enerji sat›ﬂ›na iliﬂkin hükümlerinden kaynaklanan ödeme yükümlülükleri için, Hazine Müsteﬂarl›¤›n›n ba¤l› oldu¤u Devlet Bakanl›¤›nca
üretim ﬂirketine Hazine garantisi verilebilir. (97/9852 s. BKK'n›n eki Yönetmelik m. 4)

59

29 A¤ustos 1997 tarih ve 23095 say›l› Resmî Gazete.

60

Pekgüçlü Karabulut, 2007: 25.

61

Pekgüçlü Karabulut, 2007: 41 vd.

62

Duran, 1991: 150.

63

Nomer vd., 2000: 86.
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KAMU - ÖZEL SEKTÖR ORTAKLIKLARI
KAMU H‹ZMET‹ SUNUMUNU ETK‹NLEﬁT‹REB‹L‹R M‹?
‹brahim Attila ACAR*

G‹R‹ﬁ
Kamu özel sektör ortakl›klar› (PPP), uzun ihale süreçlerine yay›lm›ﬂ, yüksek dan›ﬂmanl›k ve ihale maliyetlerini kapsayan,
uygulaman›n gerçekleﬂmesi aç›s›ndan da karmaﬂ›k süreçler içeren, kamu kadar özel sektörün de duruma göre 20 ile 49 y›l gibi uzunca
bir süre yükümlülük alt›na girdi¤i bir tedarik yöntemidir. Kamu aç›s›ndan, finansman›n sa¤land›¤› özel sektör kaynaklar› ile riskin
da¤›t›ld›¤› bir sistemin tesis edilmesi oldukça önemlidir. ‹hale sürecinde rekabetin temin edilmesi ve özenli haz›rlanm›ﬂ bir hukuki
zeminin oluﬂturulmas› sa¤land›¤›nda, kamu-özel iﬂbirli¤i yöntemiyle geleneksel kamu projelerinden daha yüksek fayda elde edilebilir.
Merkezi yönetimler ve di¤er kamu idareleri ile birlikte, sosyal güvenlik kurumlar›, yerinden yönetim idareleri ve kamu iktisadi
teﬂebbüsleri ile kamu kayna¤› kullanan di¤er kurum ve kuruluﬂlar taraf›ndan yürütülen baz› adalet, araﬂt›rma geliﬂtirme, bilgi
teknolojileri, çevre, e¤itim, enerji, genel idare altyap›s›, güvenlik, haberleﬂme, imalat, kentsel dönüﬂüm, kentsel ve k›rsal altyap›,
konut, kültür, madencilik, sa¤l›k, sulama, tar›m, turizm, ulaﬂt›rma ve sair yat›r›m ve hizmetlerin kamu ve özel sektör iﬂbirli¤i modelleri
çerçevesinde gerçekleﬂtirilmesi eni konu tart›ﬂ›l›r hale gelmiﬂtir.
Son on y›lda bütün dünyada oldukça fazla kullan›lan ve kamu hizmet sunumunu daha etkin bir hale getirece¤i öngörülen bir kamu
hizmeti finansman yöntemi, daha ziyade kamu kurumlar› ile özel sektör aras›nda finansman temini, inﬂaat, onar›m, iﬂletme ya da
altyap› veya sa¤l›k, e¤itim gibi alanlarda yap›lan iﬂbirliklerini ifade etmektedir. K›saca PPP olarak adland›r›lan kamu ile özel sektör
aras›nda gerçekleﬂtirilen ortakl›klar› do¤uran bir anlaﬂmadan söz edilmektedir. Bu anlaﬂma, kamu hizmetlerinin tesisinde her iki
sektörün kaynaklar›n› paylaﬂt›rmakta; ayn› zamanda kamu hizmetinin gerçekleﬂmesi ve sunumunda ortaya ç›kabilecek risk ve
kazan›mlar da öngörülmeye çal›ﬂ›lmaktad›r.
PPP'ler vas›tas›yla, eskiden beri devlet taraf›ndan yap›lmas› beklenen yollar, tüneller, hastaneler, içme suyu ve kanalizasyon gibi
büyük altyap› projelerinin yap›m› veya iﬂletmecili¤i özel sektöre aç›lm›ﬂ bulunmaktad›r. Muhtemel riskleri taﬂ›makla beraber Yasal
ve politik ortamdan organizasyonel yap›lara, iﬂ ak›ﬂ›ndan gelir ak›ﬂ›na, paydaﬂ deste¤inden dikkatli ortak seçimine baﬂar›y› etkileyen
pek çok unsurdan söz edilebilir.
Bu finansman yöntemi konusunda savunulan en önemli gerekçe, bütçe imkans›zl›klar› nedeniyle hizmet bekleyen alanlarda, vatandaﬂ›n
bekledi¤i hizmetin ivedilikle sunulmas› gösterilebilir. ﬁüphesiz bu konuda da olay› bir “imtiyaz” olarak tan›mlay›p, hak devri olarak
gören karﬂ›t görüﬂlüler bulunmaktad›r.
Tebli¤ kapsam›nda, konunun teorik arka plan›n›n de¤erlendirilmesinden ziyade; PPP olgusuna iliﬂkin yaklaﬂ›mlar, dünyadan
örneklemelerle Türkiye özeli, baﬂar› faktörleriyle ele al›nacakt›r.
1. KAPSAM
PPP kavram›, Public-Private Partnerships kelimeleri için kullan›lan bir k›saltmad›r. Bütün dünyada yayg›n olarak bu baﬂ harflerle
kullan›lmas› ve böyle de bilinir olmas›, bu tebli¤ kapsam›nda bu tarz kullanmam›z konusunda bizi cesaretlendirmiﬂtir. Türkçe literatürde
PPP için, Kamu Özel Ortakl›¤›, Kamu Özel Sektör ‹ﬂbirli¤i gibi kavramlar da kullan›lmaktad›r.
PPP, her türlü kamusal mal ve hizmetin, özel sektör dinamizmi ve yetenekleri ile temin edilerek sunulmas› uygulamalar›n› içeren ve
son y›llarda dünyada geniﬂ ve çok çeﬂitli uygulama alanlar› bulunan, böylece bünyesinde alternatif f›rsatlar› bar›nd›ran bir modeldir.
PPP çal›ﬂma sahas› olarak çok geniﬂ bir finansman alan›n› kapsamaktad›r. Bu anlamda, hastaneden otoyola, altyap›dan enerjiye,
savunmadan hava alan›na, okuldan cezaevine pek çok alanda uygulanmas› mümkün olan her türlü kamusal mal ve hizmeti kapsam›na
almaktad›r. Bu hizmet türüyle kamusal mal ve hizmet üretiminin söz konusu oldu¤u, kamu taraf›ndan hizmet verilecek bir alan özel
sektörün kullan›m›na aç›lmaktad›r. Özel sektör bu alanda bir imtiyaz elde etmekte ve elde etti¤i bu imtiyaz› kamu idaresiyle aras›nda
gerçekleﬂtirece¤i bir sözleﬂmeye ba¤lamaktad›r. Sözleﬂme ihtiyac› tan›mlamakta, özel sektörün yükümlülüklerini aç›klamakta ve
nihayetinde maliyet ve bunun karﬂ›lanmas›na iliﬂkin imtiyaz ve haklar› ortaya koymaktad›r.

* Süleyman Demirel Üniversitesi, ‹‹BF Maliye Bölümü Ö¤retim Üyesi. acar@sdu.edu.tr
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Ortakl›k olarak aç›klanan bu iliﬂki, kamusal bir ihtiyac›n karﬂ›lanmas›n›n mümkün olmad›¤›, idarenin mali kaynaklar›n›n yetersiz
kald›¤› durumlarda gündeme gelmektedir. Elbette bu süreçte özel sektör dinamizmi tercih nedenidir. Fiziki ortam›n sa¤lanmas›,
ekipmanlar›n temini ve hizmete haz›r, kullan›ﬂl› bir kurumun ivedilikle ortaya ç›kmas›, bu ortakl›¤›n baﬂ nedenleri aras›nda say›labilir.
Özel sektör kendisine tan›mlanm›ﬂ alanda birtak›m kamusal faaliyetleri yürütebilmektedir. Fakat devlete ayr›lan alana özel bir
imtiyazla girmesi ve burada imzalad›¤› hizmet anlaﬂmas›n›n içeri¤i, ona yeni bir alan daha kazand›rmaktad›r. Bu durum örgütlenme
ve yönetim aç›s›ndan birtak›m avantajlar taﬂ›yabilece¤i gibi hizmeti sunmak zorunda oldu¤u kalite seviyesi ve imtiyaz›n süresi de
ilgili iﬂletmenin leh ve aleyhinde ortaya ç›kabilecek geliﬂmeler konusunda belirleyicidir.
ﬁüphesiz bu kontratlar ve imtiyazlar›n tesisinde ülkenin ekonomik ve siyasi yap›s›na ba¤l› duyarl›l›klardan (NHS, 2007; 11) sözetmek
yerinde olacakt›r. Beraberinde birtak›m riskler de kaç›n›lmaz olacakt›r. Temelde üç alanda oluﬂabilecek riskleri aktard›ktan sonra
uygulamaya iliﬂkin örneklerin irdelenmesine geçilecektir.
i. Tercih riski, Farkl› isteklilerin farkl› nitelikleri, birini tercih etme konusunda kurumu zorlayacakt›r. Burada zaman bask›s›yla birlikte,
bazen düﬂük maliyetli teklifin faydas› da az bulunacak; yüksek maliyetlinin de faydas› fazla ç›kabilecektir. Temel sorun, teklifin
de¤erine odaklanmakla birlikte ilave maliyetlere ve maliyetlerin görülüp hesaplanmas›n› gözden uzak tutmamaktad›r. Elbette
de¤erlendirme kriterleri, maliyet öngörme yöntemleri ve benzeri ﬂekilde fayday› tespit biçimleri önem arz edecektir. Sonuçta sadece
fiyat veya maliyet esasl› yaklaﬂ›m kurumu yan›ltabilecektir (NHS, 2007: 36).
ii. Tesis riski, fiziki altyap›n›n sa¤lanmas› ile ilgilidir. Söz konusu kamu idaresi veya hazinece özel sektör orta¤a tahsis edilen arazi
veya bak›m onar›mdan geçecek binan›n/fiziki ortam›n, ihtiyaca veya projeye iliﬂkin düzenlenmesini kapsamaktad›r. Bu hususta
ihtiyac›n yüksek veya düﬂük belirlenmesi kaynak israf›na yol açabilece¤i gibi iﬂin uzamas›na; öngörülemeyen zaman ve finans
unsurlar›ndan kaynaklanabilecek gecikmelere yol açabilecektir. Nihayetinde bir kamu taﬂ›nmaz› tesis veya bak›m onar›m amac›yla
da olsa özel sektör bir kurumun müdahalesine aç›lm›ﬂt›r. Buradaki her tür gecikme kamusal hizmetin aksamas› anlam›na gelecektir.
Müteahhitlik konular›n› içeren bu risk için gecikmeli teslimat, düﬂük kalitede malzeme kullan›m› ve ek maliyetler her zaman
gündemdedir. Dolay›s›yla buradaki zararlar, vergi mükelleflerine maliyet taﬂmas› olarak yans›maktad›r. Ortaya ç›kan negatif
d›ﬂsall›klar›n yönetilmesi ek maliyetlere neden olmaktad›r.
iii. ‹ﬂletme riski, süreç ve maliyetlerin yönetilmesi ile ilgilidir. Ülkenin geliﬂmiﬂlik düzeyi, mevzuat, altyap› imkanlar› ve personelin
yetkinli¤i bu tür risklerin yönetilmesinde etkilidir. Kamu-Özel sektör ortakl›¤›na esas teﬂkil eden hukuki düzenlemeler kadar siyasi
iradenin bu süreçlerde etkin ve kararl› duruﬂu önemlidir. Zaman en büyük bask› unsuru olmakla birlikte proje finansman› ve bunun geri
dönüﬂ mekanizmalar› karmaﬂ›kl›klar içermektedir. Sonuçta bahse konu edilen 25 y›l ile 49 y›l gibi birbirinin iki kat› bir imtiyaz bulunmaktad›r.
Her bir maliyeti sözleﬂmede gerçekçi hesaplayabilmek devleti zarara sokmayaca¤›, vergi mükelleflerinin haklar›n› da koruma alt›na
alacakt›r. Bir baﬂka konu olarak da bir özel kesim müteﬂebbisin hata yapmas›na mani olunacakt›r. Bütün bu iﬂler ehliyetli personel
gerektirmektedir. Buna bir de özel sektörün kendi iç rekabeti ve kamu - özel rekabeti eklendi¤inde ek maliyetler kaç›n›lmaz olacakt›r.
2. NEDENSELL‹K
Dünyada kamusal hizmetten yararlanmak isteyen nüfus kadar, nitelikli kamu hizmetlerine ulaﬂmak isteyenlerin say›s› da artmaktad›r.
Kamu idareleri mevcut kaynaklar›yla sürdürülebilir bir kamu hizmetini sa¤laman›n güçlü¤ünü yaﬂamaktad›r (Marty vd., 2006'dan
aktaran Karahano¤ullar›, 2011: 181). Yeni kamusal mal ve hizmet taleplerinin getirece¤i ek finansman yükünün vergi mükelleflerine
yüklenmesi çeﬂitli nedenlerden ötürü kolay görünmemektedir. Mevcut gelir düzeyleri, tasarruf ve yat›r›m al›ﬂkanl›klar›, talep edilen
kamu hizmet düzeyini karﬂ›lamada yetersizdir.1
Burada belirtilen gerekçelere ek olarak Birleﬂmiﬂ Milletlerin belirlemiﬂ oldu¤u “Biny›l Kalk›nma Hedeflerine”2 ulaﬂma konusunda
ülkelerin, 2015 y›l›na kadar vaat ettikleri taahhütlerin gerçekleﬂtirilmesi konusunda, hala daha almas› gereken çok mesafeler
bulunmaktad›r.3 Yoksullukla mücadeleden, e¤itim ve sa¤l›k alanlar›na, yaﬂanabilir bir çevreden kalk›nma için küresel iﬂbirliklerine
uzanan bu sekiz baﬂl›k konusunda iktidarlar›n tek baﬂlar›na kamu kesimi imkanlar›yla sorunun çözümünü gerçekleﬂtirme kapasitesi
s›n›rl›d›r (DPT, 2010: 8).4 Sonuçta ülkelerin kamu kaynaklar›yla gerçekleﬂmesini istedikleri proje potansiyelleri ile hayata geçen,
fiili projeler aras›ndaki farklar 1/10 seviyelerine kadar aç›labilmektedir.
1

PPP Anglo-Sakson ülkelerde yeni kamu iﬂletmecili¤inin bir uygulamas› olarak geliﬂtirilmiﬂ ve finans çevrelerinin de etkisiyle yay›lm›ﬂt›r . Yeni Kamu
‹ﬂletmecili¤i ya da Yeni Kamu Yönetiminin sözleﬂmeye dayal› imtiyazlar›nda yeni ve tercihe ﬂayan bir uygulama olarak görülmektedir (Endicott, 2009: 564),
(Karasu, 2009). Karahano¤ullar›, aksak Anglo-Sakson uygulamas›n›n yerine “Frans›z Usulü PPP” ile farkl› çözümler geliﬂtirilebilece¤ine dikkat çekmektedir
(Apelbaum, 2004'ten aktaran Karahano¤ullar›, 2011:183).

2

1.Aﬂ›r› yoksullu¤un ve açl›¤›n yok edilmesi. 2.Evrensel ilkö¤retimin sa¤lanmas›. 3.Cinsiyet eﬂitli¤inin teﬂvik edilmesi ve kad›nlar›n güçlendirilmesi. 4.Çocuk
ölüm oran›n›n azalt›lmas›. 5.Anne sa¤l›¤›n›n iyileﬂtirilmesi. 6.HIV/AIDS, s›tma ve di¤er hastal›klarla mücadele edilmesi. 7.Çevresel sürdürülebilirli¤in
sa¤lanmas›. 8.Kalk›nmaya yönelik küresel iﬂbirli¤inin geliﬂtirilmesi.

3

DPT. Biny›l Kalk›nma Hedefleri Raporu. http://www.undp.org.tr/publicationsDocuments/TR%202010%20MDG%20Report_TR.pdf

4 Kamusal hizmetlerin art›ﬂ›n› aç›klayan ve Kamu Maliyesinde önemli bir hacim tutan görüﬂler, biliniyor varsay›larak, konu d›ﬂ›nda tutulmuﬂtur. Elbette
hizmetlerin geliﬂmesi sözkonusu oldu¤unda hizmet sunucusunun da yetenekleri tart›ﬂmaya konu edilmektedir.
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Kamu otoriteleri ve siyasi iktidarlar›n artan kamu hizmetlerine iliﬂkin talepleri vergilerle çözme konusunda isteksiz davranmas›
özellikle son yirmi y›lda yeni çözümleri zorunlu ve meﬂru hale getirmiﬂtir. 1980'li y›llar›n baﬂ›ndan itibaren özelleﬂtirme ve kamunun
faaliyetlerine s›n›r getirme anlay›ﬂ› kamunun hizmet araçlar›nda da yetersiz kalmas›na yol açm›ﬂt›r. Ancak kamusal talepler yükselmeye
devam etmektedir. Önceleri yap-iﬂlet ve yap-iﬂlet-devret ﬂeklinde geliﬂen sürecin bugün ald›¤› son ﬂekil kamu-özel ortakl›¤› halini
alm›ﬂt›r. Kamu hizmetlerinin özel kiﬂilere gördürülmesinde ve hizmetlerin örgütlenmesinde, özel finansmandan yararlanmada
sözleﬂme esast›r (Auby,2007: 56 ).
Bütün bunlar›n yan› s›ra PPP'nin ortakl›k olarak aktar›lmas› konusunda birtak›m s›k›nt›lar mevcuttur. En baﬂta kamu ve özelin finansman
kaynaklar› ve hizmet saiklerinin farkl› oluﬂu eleﬂtirilmektedir (OECD, 2008:16-18).
Konunun ülke özelinde bir uygulamas›na dayanak teﬂkil etmesi aç›s›ndan, Türkiye kredi notu derecelendirmesine iliﬂkin, Bloomberg'de
yer alan haber önemlidir. Çin' le birlikte dünyan›n en h›zl› büyüyen ülkelerinden olan ve ortalamada son on y›lda %5,9_luk büyüme
performans› yakalayan Türkiye bu verilerle ﬂimdiki kredi notundan daha fazlas›n› hak etmektedir. Gerçek ﬂu ki mevcut tasarruf
oran›yla da notunun yükselmesi bir handikap olarak de¤erlendirilmektedir. Bu yüzden Türkiye kendi ekonomisinin 12_de 1_i büyüklükte
olan Guetamala, S›rbistan gibi ülkelerle ayn› kredi notuna sahip olmuﬂ oluyor. Yurtd›ﬂ› borçlanmalarda her 1 milyar dolarl›k borçlanma
için Rusya'n›n ödedi¤inin 8 milyon dolar fazlas›n› ödemektedir.
Grafik: 1. Ülkeler Düzeyinde Tasarruf Oranlar› (%)

ﬁubat 2012 sonuna ait Goldman Sachs'›n Türk bankalar› ile ilgili raporunda da bu konuya de¤inilmiﬂ. Rapor Rusya ile k›yaslamalar
içermekte ve son 10 y›lda tasarruflar Rusya'da 12 kat artarken Türkiye'de sadece 4 kat artm›ﬂ. ‹ki ülkenin kredi büyüme oranlar›nda
da Türkiye ufak farkla önde, %37’ye %33. “Aﬂil'in Topu¤u”na dikkat çekerek Türkiye'nin zaaflar› aç›klanm›ﬂ.5 Kullan›lan tüm kredilerin
%85'ini, geliri $1200 düzeyinin alt›nda olan vatandaﬂlar kullanm›ﬂt›r. Bu konu tasarruf yapamayan, hala tüketime aç ve genç bir
nüfusa dikkat çekmesi aç›s›ndan önemlidir.
Böyle bir yap›dan, yat›r›m/tasarruf dengesinin yat›r›mlar lehine geliﬂtirmesini beklemek iyimserlik olacakt›r. Bu yüzden yurt içi
tasarruflar›n yat›r›ma yöneltilmesini sa¤lamak önemlidir. Ayn› zamanda yurtd›ﬂ› yerleﬂiklerin tasarruflar›n› kamu yat›r›mlar› ve ortak
giriﬂimler sayesinde çekebilmek önerilmektedir. BM Biny›l Kalk›nma Hedefleri kadar, AB uyum süreci ve bölgesel anlamda ortaya
ç›kan geliﬂmeler Türkiye özelinde kamu harcamalar› vas›tas›yla orta ç›kan kamu hizmetlerini daha de¤erli k›lmaktad›r. Beklenen,
kamu yat›r›mlar›n›n da milli gelirin belirli düzeylerine ç›kart›labilmesidir. Bu oran nitelikli altyap› hizmetleriyle mümkündür. Orta
Vadeli Programda yer ald›¤› gibi Yat›r›m Bütçeleri GSYH'nin %4'leri düzeyindedir. 2012 için planlanan %4,3'tür. ‹deal olan› bu
rakam›n %7'ler düzeyinin alt›na düﬂmemesidir. Sonuçta kamunun yat›r›m aç›¤› sürdü¤ü müddetçe etkinlik beklenmemelidir (Hall,
2008). Özel sektör yat›r›mlar›n›n milli gelirin %20'lerine ulaﬂabilme ihtimali özel sektörden beklenen dinamizmi göstermesi aç›s›ndan
önemlidir (Tablo: 1).

5

http://www.bloomberg.com/news/2012-02-28/slowdown-spurs-confidence-as-bonds-rally-most-in-18-months-turkey-credit.html (01.03.2012)
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Yat›r›m, gelecekteki üretim kapasitesini artt›r›c› bir faaliyettir (IMF, 2002;4'ten aktaran; Kesik, 2006; 187). Yat›r›m bu anlamda mevcut
dengeye müdahil olmakt›r ve bu durumu de¤iﬂtirme iddias›ndad›r. Tablo 1 verileri kaynak ve harcama dengesine yönelik imkan/f›rsat
ve imkans›zl›klar›n görülmesi ve de¤erlendirilmesi aç›s›ndan önemlidir.

2012-2014 Dönemi Yat›r›m Program› Haz›rlama Rehberi'nde son döneme iliﬂkin sektör, bölge ve proje bazl› önceliklere dikkat
çekilmiﬂtir. Rehber ayr›ca, Kamu-Özel ortakl›klar›n›n bir çözüm olarak kullan›labilece¤ine de iﬂaret etmektedir. Türkiye'de, DPT
verilerine göre 2002 y›l›nda, 4414 olan kamu yat›r›m stokunun ortalama tamamlanma süresi 8,5 y›l iken; 2005 y›l›nda, s›ras›yla, 2627
proje ve 6,6 y›la düﬂürülmüﬂtür. 2010 y›l› için bu rakam 2425 proje 5,6 y›ld›r. En uzun proje dönemi tar›m alan›ndaki projelerdir.
Bunlar di¤er sektör projelerinin iki kat›n› bulan bir sürede tamamlanabilmektedir (2010 için 12,3 y›ld›r). E¤itim ve sa¤l›k alan› s›ras›yla
2,5 y›l ve 3,4 y›l ile nispeten daha h›zl› bir proje tamamlanma süresine sahip görülmektedir.* Türkiye gibi geliﬂmekte olan bir ülkenin,
kamunun yetersiz yat›r›m imkanlar›n› s›k›ﬂ›p kalmamas› aç›s›ndan, de¤erlendirmesi gereken araçlar›n en önemlilerinden birisi
ﬂüphesiz PPP'ler olacakt›r. Ancak bilindi¤i gibi uzun y›llardan bu yana bütçeler sosyal güvenlik aç›klar›, faiz yükü ve (özellikle 2008
y›l›na kadar) yüksek faiz d›ﬂ› fazla hedeflerini ciddi ciddi tutturma bask›s› alt›ndad›r (Kesik, 2006: 187). Bu nedenledir ki yat›r›mlar›n
kamu harcamalar› içindeki önem ve öncelik s›ralamas› daha alt s›ralara düﬂebilmektedir. Mesela 2012 Y›l› Bütçe Gerekçesi'nde
Sosyal Güvenlik Kurumlar›na yap›lan transfer 2010 y›l› için 55 milyar TL olarak belirtilmekte (s.231); bu rakam da GSYIH içinde %5
ve bütçe giderleri içinde de %18'e karﬂ›l›k gelmektedir. Ayn› y›l faiz giderlerinin GSYIH içindeki pay› %4,4 iken (s.5); üstte Tablo
1'de yer alan verilerde de görüldü¤ü gibi toplam kamu yat›r›mlar›n›n GSYIH'ye oran› %4'tür.
PPP sistemi, özellikle son on y›lda tüm dünyada etkin kullan›lmakla birlikte ülkemiz için hala yenili¤ini ve “temkinli iyimserli¤ini”
korur niteliktedir. Bu yüzden kullan›ﬂl› olup olmad›¤› ve kamusal hizmet sunumuna etkisini de¤erlendirmek yerinde olacakt›r.
3. KULLANILAB‹L‹RL‹K
Altyap› yat›r›mlar› önemli bir finansman ihtiyac›n› gerektirmektedir. Kamu sektörü için öz finansman sözkonusu de¤ilse, PPP ciddi bir
alternatiftir. Bu alternatif özel sektörün kamuya göre daha üstün oldu¤u isletmecilik, yenilikçilik ve risk yönetimi gibi hususlardaki
kabiliyetlerinden kamu projeleri için de yararlan›labilmesi hususunda faydal› olabilir. Ülkemizde mevcut kamu yat›r›m bütçesi ile altyap›
ihtiyaçlar›n› karﬂ›layabilmek zaman zaman uzun y›llar alabilmektedir. Türkiye'de yat›r›mlar›n ortalama büyümesi
%4,4 düzeylerindedir (Tablo: 1). Elbette bu rakamlar Türkiye gibi geliﬂmekte olan bir ekonomi için oldukça s›n›rl› bir miktard›r. Yat›r›mlar›n
ortalama tamamlanma süreleri ise hala daha 5 y›l›n alt›na indirilememektedir6. Üstte verilen iki de¤er dahi kamu sektörünün muhtaç
oldu¤u bir özel sektör dinamizmine iﬂaret etmeye yetmektedir. Mesela Sa¤l›k Bakanl›¤›'n›n uzun vadeli yat›r›m plan› çal›ﬂmalar›na göre
2010 y›l› itibariyle Bakanl›¤›n yat›r›m ihtiyac› 14 milyar TL olup Merkezi Bütçeden ald›¤› yat›r›m ödene¤i yaklaﬂ›k 1 milyar TL'dir.
Bu rakamlarla hizmetin niteli¤ini sorgulamak bir yana, hizmetin sunulabilmesi için yeterli kaynak temininde bile k›s›tlar bulunmaktad›r.
Altta yer alan ﬂekilde düﬂük ve orta düzey ülkelerin PPP ile çözdükleri yat›r›m projelerinin dolar cinsinden de¤erleri görünmektedir.
20 y›ll›k periyod içerisinde PPP kullan›m›n›n miktar olarak nas›l yükseldi¤ini göstermesi aç›s›ndan altta yer alan ﬂekil önemlidir.
Geliﬂim trendlerine bak›ld›¤›nda telekomünikasyon, içme suyu ve kanalizasyon yat›r›mlar› y›llar itibariyle önemli miktarlarda yat›r›m
alan alanlar olarak dikkat çekmektedir. En yüksek yat›r›m›n gerçekleﬂti¤i y›llar baz al›nd›¤›nda, bir y›ll›k yat›r›m miktar› 200 milyar
dolar düzeyine ulaﬂm›ﬂt›r.
* Sektörlerin s›ras›yla proje tamamlayabilme süresi 2o1o y›l› için Tar›m 12,3 y›l; Enerji ve Ulaﬂt›rma 6,8 y›l; Turizm 5,2 y›l; Sa¤l›k 3,4 y›l; E¤itim 2,5 y›l;
Haberleﬂme ve Konut alan›ndaki projeler 1,9 y›l; Madencilik ve ‹malat 1,3 y›l olarak hesaplanm›ﬂt›r.
6

Proje artt›, yat›r›m süresi k›sald›: http://www.ntvmsnbc.com/id/25045452/ (01.03.2012)
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AB ülkeleri PPP modelini etkin bir ﬂekilde uygulamaktad›r. Özellikle sa¤l›k alan›ndaki yat›r›mlar›n finansman› son y›llarda yayg›nd›r.
Ülkeler konuya dair yasal birtak›m düzenlemeler yapm›ﬂ olmakla birlikte, ‹spanya'da mesela, di¤er ülkelerde yayg›n olarak oluﬂturulan
PPP koordinasyon merkezi bulunmamaktad›r. Ancak ‹ngiltere, ‹spanya ve ‹talya'da çok ciddi miktarlarda altyap› hizmetleri bu sistemle
gerçekleﬂtirilmektedir (Güngör, 2011; 79 - 81).

‹ngiltere öncülü¤ünde yayg›nlaﬂan PPP modeli ile özel sektörün yat›r›mc› olarak yer ald›¤› kamu projelerinin AB ülkelerinde; 2008
sonu itibar›yla; € 63.7 milyar ile ‹ngiltere, € 16.5 milyar ile ‹talya, € 12.5 milyar ile ‹spanya ve € 12.0 milyar ile Fransa'da oldu¤u
görülmektedir. Ayn› dönemde hayata geçirilen proje say›s› 200 civar›ndad›r (UKTI,2009; 16).
PPP uygulamalar›nda ilgili birimlerin üst yönetiminin kararl›l›¤› ve sürdürülebilir bir sözleﬂme oluﬂturmas› esast›r. Bu konuda deneyimli
ve istekli bir özel teﬂebbüsün olmas› handikaplar›n azalmas›na katk› sa¤layacakt›r. Kamu yat›r›m ve hizmet sunumlar›nda alternatif
aray›ﬂ› ve özel sektör isteklili¤inin bir göstergesi olarak TÜS‹AD'nin 1995'te yay›mlad›¤› “Optimal Devlet” raporu dikkat çekicidir.
Mal ve hizmet üretiminde alternatif yöntemlerden birisi olarak ortak giriﬂim ya da yap-iﬂlet-devret gibi çeﬂitli türdeki kamu-özel ortakl›¤›
uygulamalar›n›n yayg›nlaﬂt›r›lmas›n›n gereklili¤i aktar›lmaktad›r (TÜS‹AD, 1995; 116-117).
Sektörler baz›nda PPP modellerinin merkezi hükümet ve yerel yönetimlerin görev alanlar›ndaki her alanda uygulanmas› mümkün
bulunmaktad›r. Ancak, dünyada yayg›n olan PPP alanlar›n›n bir k›sm› aﬂa¤›da verilmiﬂtir.
E¤itim
Baﬂta ‹ngiltere ve Almanya olmak üzere birçok AB ülkesi e¤itim sektöründe PPP'lere baﬂvurmaktad›r. K›s›tl› bütçeleri nedeniyle
özellikle yerel yönetimler için PPP'ler önem arz etmektedir. PPP sayesinde yerel yönetimler daha rahat okul inﬂaat edebilmekte veya
onarabilmekte ve böylece verilen e¤itim hizmeti aksamamaktad›r. Ülkemizde de PPP modeli okullar ve yurtlar için uygulanmas› son
derece kolay ve verimli olabilecek alanlard›r.
Enerji
Ülkeler için stratejik önem taﬂ›makta olan enerji sektöründe sürekli artan talepler ve de¤iﬂen çevresel koﬂullar nedeniyle devaml› yüksek
maliyetli, inovatif çözümler geliﬂtirmelidir. PPP sayesinde yeni santrallerin kurulmas›nda enerji hatlar›n onar›lmas›nda ve tüketiciye
da¤›t›lmas›nda hem özel finansmana baﬂvurulabilmekte hem de devlet bunun giriﬂimlerde denetim ve kontrol yetene¤ini kaybetmemektedir.
Sa¤l›k
Dünya nüfusunun giderek artmas› sa¤l›k ihtiyac›n› da art›rmaktad›r. Bu ihtiyac› karﬂ›lamak amac›yla PPP sayesinde kamu kesimi
vatandaﬂlar›n talebini daha iyi karﬂ›lamak amac›yla yeni sa¤l›k tesislerin kurulmas›nda veya yenilenmesinde özel sektörle ortak
hareket etmektedir. ‹ngiltere'de en çok PPP yat›r›m› bu sektörde gerçekleﬂmektedir. Ülkemizde var olan bu ihtiyac› karﬂ›lamak
amac›yla Sa¤l›k Bakanl›¤› da PPP'yi uygulayabilmek amac›yla yak›n geçmiﬂte çal›ﬂmalar baﬂlatm›ﬂt›r. Kalk›nma Bakanl›¤›'n›n yeni
teﬂkilat yap›s›nda Kamu Özel ‹ﬂbirli¤i Dairesi ad›nda bir daire baﬂkanl›¤› oluﬂturulmuﬂtur.
Savunma
Milli güvenlik ve global terör alt›nda artan d›ﬂ tehditler nedeniyle devletler savunma sektöründe devaml› yat›r›ma kaynak ay›rmak
zorundad›r. Ancak PPP sayesinde yeni çözümlerin üretilmesi ve ulus-üstü ortakl›klar›n kurulmas›nda, devlet kontrolü alt›nda özel sektörün
bilgi birikimine baﬂvurulabilmekte, daha etkin ve düﬂük maliyetli çözümler üretilebilmektedir.
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Ulaﬂt›rma
Dünya giderek küçülmekte ve mesafeler k›salmaktad›r. Avrupa Birli¤i, üye ülkeleri aras›nda daha iyi ulaﬂ›m› sa¤lamak için yaklaﬂ›k 400
milyar € de¤erindeki Avrupa Devletleri Aras› Ulaﬂ›m A¤› projesinde PPP yap›s›n› kullanacakt›r. ‹ster otoyollar›n isterse havaalanlar›n
yap›m›, onar›m› veya iﬂletilmesi olsun PPP kamu sektörüne bu tür hizmetlerin verilmesinde geniﬂ çapta faydalar sa¤lamaktad›r.
Yerel Yönetimler
Yerel yönetimlerin yapmas› gereken hizmetlerin çok büyük bir k›sm› PPP projelerine konu olabilecek niteliktedir. Yerel yönetimler,
hukuken ve siyaseten sunmakla yükümlü olduklar› kamu hizmetlerini finanse etmek, yat›r›m yapmak ve yönetmek gibi faaliyetler
ile meﬂgul olmak yerine bu hizmetleri profesyonellere yapt›rarak daha kaliteli hizmeti daha az maliyetle ve ço¤u zaman da maliyetsiz
olarak elde edebilmektedir.
Ancak ülkemizde hukuki çerçeveye iliﬂkin çal›ﬂmalar belirli bir seviyeye gelmiﬂ olmakla beraber, sonuçlanmam›ﬂt›r.
SONUÇ
PPP uygulamas› proje finansman› konusunda çözüm üretemeyen kamu örgütlenmesine yeni bir aç›l›m getirmiﬂtir. Elbette modelin
kullan›lmas›ndan beklenen faydalara ulaﬂ›labilmesi baz› koﬂullar› gerektirmektedir: Bunlar, harcama getirisinin öncelikli amaç olarak
ele al›nmas›, ﬂeffafl›¤›n ve hesap verebilirli¤in sa¤lanmas› ve riskin optimum oranda özel sektöre devredilmesi olarak söylenebilir.
PPP modelinde bir di¤er dikkat edilmesi gereken husus harcama getirisinin yan› s›ra Karﬂ›lanabilirlik yani projenin kendi kendini
finanse etmesi ve hizmet alanlar üzerinde aﬂ›r› bir yük oluﬂturmamas› göz önünde tutulmal›d›r.
‹darelerin yetenekleri ve kendilerine tan›nan yetkileri kullan›rken gösterecekleri beceri ve riskleri yönetme kapasitesi proje etkinli¤i
aç›s›ndan önemlidir. Eksiklik ve deneyimsizlik iyi bir projede bile beklenmedik olumsuzluklara neden olabilir. Özellikle Türkiye'de
farkl› sektörleri kapsayan PPP yöntemlerine iliﬂkin yasal düzenlemelerin da¤›n›kl›¤›, tamamlanmay›ﬂ› hem idareler hem de özel sektör
için önemli bir sorundur. Burada sürece ve dolay›s›yla iﬂlemlere katk› sa¤layacak en dikkat çekici nokta sürecin ﬂeffaf ve hesap
verebilir bir biçimde yönetilmesi gerçe¤idir.
Kalk›nma Bakan›n›n 2012 y›l› bütçe sunuﬂ konuﬂmas›nda dikkat çekti¤i hususlar Türkiye'de PPP'nin yasal ve uygulanabilir bir zemine
oturtulmas› ve kurgulanmas› aç›s›ndan önemli bulunmuﬂtur. Ülkenin orta ve uzun vadede yüksek büyüme performans› göstermesi
aç›s›ndan yat›r›mlar›n önemini kavramak; kamu ve özel sektörü bütüncül bir bak›ﬂ aç›s›yla ele almak gerekmektedir. Bu çerçevede,
kamu ve özel sektör yat›r›mlar› birbirlerini tamamlayacak alanlara yönlendirilmeye çal›ﬂ›lmakta, kamu yat›r›mlar›, özel sektör
taraf›ndan gerçekleﬂtirilemeyecek alanlarda yo¤unlaﬂt›r›l›rken, özel sektörün etkin yönetim ve finansal imkânlar›ndan yararlanmaya
yönelik çabalar sürdürülmekte ve iﬂbirliklerinin önemine dikkat çekilmektedir. Zaten bu konuda Bakanl›k bünyesinde çal›ﬂmalar›n
yürütülüyor olmas›7, uzmanl›k tezlerinin haz›rlanmas›8 ve ilgili birimlerin ihdas edilmesi yürütmenin, konunun fark›nda ve geliﬂimine
müdahil olabilece¤ine dair önemli ipuçlar› sunmaktad›r.
Baﬂlang›ç düzeyindeki hukuki çerçevenin bir ad›m ötesi proje analizlerini kapsamaktad›r. Bu konuda detayl› analiz yapabilecek bir
ekibin oluﬂturulmas›, modellemeler ve simülasyonlar›n yap›labilmesi konusu ciddi risk içermektedir. Böylesi ekip veya gruplar›n
oluﬂturulmas› zaman maliyeti ve e¤itimi gerektirmektedir. Bunun için d›ﬂ dan›ﬂmanl›k al›nmas›n›n hem risk hem de yeni ve baﬂka
bir maliyet içerdi¤i bilinen bir gerçektir.
Sözleﬂme safhalar› baﬂka bir bilgi birikimi ve tecrübeyi gerektiren bir durumdur. Özellikle belirli bir zamana iliﬂkin imtiyaz içermesi nedeniyle
müzakere yetene¤ine sahip uzmanlar ya da bunlar›n istihdam edildi¤i belirli merkezi kurumsal yap›lar›n tesis edilmesi önem kazanacakt›r.
Proje analiz yetenekleri ve müzakere kapasitesi geliﬂen personelin kamu kurumlar›nda “tutulabilmesi” bir baﬂka temel sorundur.
Mecburi hizmet düzenlemeleri belki bu konuda etkili bir raç olarak kullan›labilir. Yüklenici özel sektör firmas›n›n yükümlülük ve riskleri
tan›mlan›rken gelir unsurlar›n›n analizi, bu akarlar›n da do¤ru tan›mlan›p akçelendirilmesi kiralama süreleri üzerinde etkili olacakt›r.
‹hale süreçlerine iliﬂkin do¤ru bedellerin oluﬂturulmas›, salt fiyata ba¤l› unsurlar›n etkili olmamas› daha nitelikli kamu hizmeti
üretilmesinde etkili olabilecektir. Bu itibarla tip sözleﬂmelerin haz›rlanmas› ve haz›rlanan sözleﬂmelerin merkezi ön izleme birimlerince
kontrol edilmesi hem ﬂeffafl›k hem de hesap verebilme sürecine katk› sa¤layacakt›r. Alt yükleniciler sorunu tüm taahhüt iﬂlemleri
için geçerli bir durumdur. Onlar›n çal›ﬂma ﬂekilleri, kullan›lan malzemeler ve iﬂçilik sonras›nda ciddi sak›ncalar do¤urabilir. Bu aç›dan
idarenin sürekli izleme mekanizmas›n› iﬂletmesi ﬂartt›r.
7

Kamu Özel ‹ﬂbirli¤i Dairesi

8

Bu alanda son tezlerden birisi uzmanlardan H. Güngör'e aittir (2011).
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1. G‹R‹ﬁ
Son y›llarda genel bir e¤ilim olarak kamusal mal ve hizmetler alan›nda, Kamu-Özel Sektör Ortakl›klar›n›n (KÖSO) giderek artan
oranda yer buldu¤u görülmektedir. Kamusal faaliyetlerin neredeyse her aﬂamas›nda bu uygulamalar yayg›nlaﬂmaktad›r. Liberal
rejimler yan›nda, toplumcu rejimlere sahip ülkeler de bu e¤ilime ayak uydurmaktad›r. Özellikle üçüncü yol olarak bilinen sosyal
demokrat rejimler KÖSO'lara neredeyse liberal rejimler kadar sahip ç›kmaktad›rlar. Dolay›s›yla liberalizmin bir arac› olarak ortaya
ç›kan KÖSO'lar günümüzde hemen her ülkede kamusal mal ve hizmet sunumunda kamu kesimi yan›nda önemli bir aktör olarak
yükselmektedir.
KÖSO'lar›n neden bu kadar revaçta oldu¤u üzerinde ciddiyetle düﬂünmek gerekir. Bunun sebebi sadece özel firmalar›n baﬂar›l› lobicilik
faaliyetleri ya da kamusal hizmet sunumundaki üstün baﬂar›lar› m›d›r? Bir baﬂka deyiﬂle, KÖSO'lar gerçekten günümüz devletlerinin
devasa sorunlar›na çözüm olma yolunda etkili mekanizmalar m›d›r yoksa sadece retorik bir araç m›d›r? Daha da ötesi, KÖSO'lar belki
de küresel kapitalizmin ortaya ç›kartt›¤› sorunlar› perdelemeye çal›ﬂan Truva Atlar›d›r. Nedeni ne olursa olsun ya da etkili olsun ya da
olmas›nlar KÖSO'lar, küresel ça¤›n en önemli aktörlerinden birisi haline gelmiﬂtir.
KÖSO'lar›n artan etkisi ve bu ortakl›klarla beraber devletin de¤iﬂen rolleri çeﬂitli sonuçlar› do¤urmuﬂtur. Bu etkilerin ortaya ç›kmas›
elbette Türkiye gibi geliﬂmekte olan ülkeler aç›s›ndan önemli f›rsatlar› ve tehditleri de beraberinde getirebilecektir. Kamu maliyesi
görece daha s›k›nt›l› olan geliﬂmekte olan ülkeler, kamu mali reformlar› içerisinde KÖSO mekanizmalar›na daha fazla bel ba¤larken;
bu sonuçlar› lehlerine çevirebilecek mekanizmalar oluﬂturabilirler. Bunun için KÖSO'lar akademik çal›ﬂmalarda ve politik tart›ﬂmalarda
daha ciddiyetle ve yo¤unlukla ele al›nmal›d›r.
Bu çal›ﬂmada KÖSO'lar›n kamu maliyesine ne gibi etkilerde bulundu¤u irdelenmiﬂtir. Öncelikle KÖSO'lar›n kavramsal çerçevesi ve
karakteristik özellikleri k›saca anlat›lm›ﬂt›r. Piyasalaﬂma sürecinin aktörleri olarak KÖSO'lar›n kamu maliyesi üzerine olas› etkilerinin
neler olabilece¤i de¤erlendirilerek kamu maliyesinin sürdürülebilirli¤inin sa¤lanmas›nda KÖSO mekanizmalar›yla ilgili önermelerde
bulunulmuﬂtur. KÖSO mekanizmalar›n›n olumlu yanlar›n›n yeterince ortaya ç›kmas› ve olumsuzluklar›n bertaraf edilebilmesi için
ne gibi önlemler al›nmas› gerekti¤i ortaya konulmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
2. KÖSO'LARIN KAVRAMSAL ÇERÇEVES‹ VE KARAKTER‹ST‹K ÖZELL‹KLER‹
KÖSO'lar›n temel felsefesi Arthur SCHOPENHAUER'in gözlemlerine dayal› olarak “kirpi problemi” diye bilinen olguya dayand›r›larak
izah edilebilir. SCHOPENHAUER'in gözlemleri Ruth HUBBART ve Gilles PAQUET taraf›ndan KÖSO'larla iliﬂkilendirilmiﬂtir. Buna göre;
so¤uk k›ﬂ günlerinde çok say›da kirpi ›s›nmak amac›yla s›k›ca birbirlerine sokulurlar. Bununla birlikte bir süre sonra kirpilerin dikenleri
birbirine batmaya baﬂlar. Bu yüzden kirpiler birbirlerinden uzaklaﬂmaya baﬂlarlar. Fakat so¤uk onlar› tekrar bir araya getirir. Kirpilerin
so¤uk karﬂ›s›ndaki makul çözümleri, birbirlerine güvenilir mesafede kalarak yak›nlaﬂmakt›r. KÖSO'lar, sorunlar›n çözümünde Kirpi
Problemine benzer çeliﬂkiler yaratabilirler. Çünkü KÖSO'lar özel, kamu ve sivil sektörlerin temelini oluﬂturdu¤u farkl› koordinasyon
mekanizmalar› ve mant›¤›yla etkileyici bir sinerji, innovasyon ve yüksek üretkenlik yarat›rken, ayn› zamanda enerjileri boﬂa harcayan
bir mekanizmaya da dönüﬂebilir. KÖSO'lar›n en iyi kullan›m› kirpilerin çözümündeki gibi en fazla s›cakl›k/ en az i¤ne bat›rma oran›n›
sa¤layacak ﬂartlarla gerçekleﬂtirilebilir (HUBBARD ve PAQUET, 2007: 254).
KÖSO'lardan beklenen yararlar›n ortaya ç›kmas›, ortaklar›n en düﬂük maliyetle en fazla yarar sa¤layabilmeleri için KÖSO felsefesi
iyi anlaﬂ›lmal›d›r. Bu temelde sa¤lam bir çerçeve ortaya konulmal›d›r. KÖSO'lar, gerekli koﬂullar oluﬂturulup uygulama alan› ve
etkinli¤i artt›r›ld›kça kamu maliyesi üzerinde de önemli etkilere neden olurlar. Bu etkiler olumlu ya da olumsuz sonuçlar do¤urabilir.
Bu olas› etkilerden hangisinin daha bask›n olaca¤›n› ise zaman gösterecektir. Bununla birlikte olas› risklere karﬂ› önlem al›n›r, olas›
getiriler için teﬂvik mekanizmalar› oluﬂturulursa uzun dönemde kamu maliyesi aç›s›ndan KÖSO'lar ciddi katk›lar sunan mekanizmalara
dönüﬂebilirler. Kamu maliyesi üzerindeki bask›lar›n kald›r›lmas› ya da en az›ndan hafifletilmesi bu yolla mümkün olabilir.
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KÖSO'lara iliﬂkin en aç›k tan›mlama ABD Genel Muhasebe Ofisi taraf›ndan yap›lm›ﬂt›r. Bu tan›ma göre KÖSO'lar, kamu hizmeti
sunan bir sistem ya da tesisi k›smen ya da tamamen yenilemek, inﬂa etmek, iﬂletmek, bak›m›n› sa¤lamak ve/veya yönetmek için
kamu ve özel sektör ortaklar› aras›nda oluﬂturulmuﬂ sözleﬂmeye dayal› anlaﬂmad›r (PFLUG, 2002: 6). Tan›mdan da anlaﬂ›laca¤› üzere
KÖSO çerçevesi oldukça kapsaml›d›r. Bu nedenle ço¤unlukla KÖSO'lar özelleﬂtirme, outsourcing, yar›ﬂma usulü ihale gibi di¤er
yöntemlerle kar›ﬂt›r›labilmektedir. Oysa KÖSO'lar›n bu ve benzer di¤er yöntemlere göre önemli farkl›l›klar› vard›r. Di¤er yöntemlerinden
tek tek fark›n› vermek yerine KÖSO'lar›n temel karakteristikleri belirlenerek daha do¤ru anlaﬂ›lmalar› sa¤lanabilir.
KÖSO'lar›n temel karakteristik özellikleri ﬂu ﬂekilde s›ralanabilir (GRIMSEY ve LEWIS, 2004: 13):
O Kat›l›mc›lar: Bir KÖSO iki veya daha çok taraf› içerir ve onlardan en az birinin kamu kuruluﬂu olmas› gerekir. Tüm taraflar
ortakl›k için örgütsel yükümlülükte bulunmak zorundad›r.
O ‹liﬂki: Ortakl›k sürekli ve iliﬂkisel olmal›d›r. Hükümetler mal ve hizmetleri sat›n al›r, ba¤›ﬂta bulunur, vergiler ve para cezalar›
koyar. Bu iﬂlemlerden hiçbiri gerçek bir davran›ﬂ süreklili¤i göstermez. Kamu sektörü her y›l ayn› firmay› kullansa bile bu
durum, bir ortakl›k olarak görülemez.
O Kaynak Sa¤lama: Kat›l›mc›lardan her birinin ortakl›¤a bir de¤er katmas› gereklidir. KÖSO'lar en iyi kaynaklara, yeteneklere
ve bilgiye sahip olmaya çal›ﬂ›r ve kamusal altyap› hizmetlerinin sa¤lanmas›nda paran›n karﬂ›l›¤›n› verme çabas›ndad›r. Bunu
gerçekleﬂtirmek için her ortak bu düzenlemeye kaynak (para, mal, otorite, sayg›nl›k) transfer etmek zorundad›r.
O Paylaﬂma: KÖSO'lar iﬂbirli¤ine dayal› olarak sonuçlara yönelik riskleri ve sorumluklar› paylaﬂma amac›na sahiptirler (finansal,
ekonomik, çevresel ve sosyal sonuçlar). Bu ortak sorumluluk, kamu kuruluﬂunun özel sektör kuruluﬂundan tavsiye almas›ndan
sonra da siyasi kararlar üzerindeki hakimiyetini devam ettirdi¤i kamu sektörü ve özel sektör aras›ndaki iliﬂkilerle çeliﬂmektedir.
Ayn› zamanda do¤as› gere¤i sözleﬂmesel olan ve emir-komuta iliﬂkilerini kapsayan kamu ve özel sektör aras›ndaki iliﬂkilerle de
çeliﬂmektedir. Müﬂterek ç›kar ve yükümlülük olmak zorundad›r.
O Süreklilik: Ortakl›¤›n temelini oluﬂturacak olan ﬂey, oyunun kurallar›n› koyan ve ortaklara k›smen de olsa güven sa¤layan
çerçeve anlaﬂmas›d›r. Bu anlaﬂman›n mevcudiyeti taraflar›n karar alma sürecine dahil olmalar›n› sa¤lar. KÖSO sözleﬂmesi
düzenlemenin temel yap›s›n› oluﬂtururken ister istemez eksiktir, tüm unsurlar› belirtmez ve tüm ç›kt›lar› göz önüne almaz.
Paylaﬂ›lan de¤erler, öncelikler ve politik amaçlara yönelik ortak anlay›ﬂ ve güven mutlak olmal›d›r.
Yukar›da say›lan temel karakteristik özellikler göz önüne al›nd›¤›nda KÖSO'lar›n di¤er yöntemlerden fark› ve önemi ortaya ç›kar.
K›saca KÖSO'lar, Kamu ve Özel sektörün (hatta sivil toplum örgütlerinin) bir araya gelerek, kamusal bir hizmeti görmek üzere uzun
süreli bir ortakl›k kurmas› temeline dayan›r. Fakat bu ortakl›k da ortaklardan her biri bir ﬂekilde de¤er katmal›, ortaklar hem risk
hem de getirileri paylaﬂmal› ve ortakl›k uzun süreli ve iliﬂkisel olmal›d›r.
Özelleﬂtirmeye göre farkl› bir yöntem olmas›na ra¤men KÖSO'lar da kamusal hizmetlerin piyasalaﬂt›r›lmas›n›n bir yöntemidir. Kamusal
hizmet ve mülkiyet tamamen özel sektöre devredilmeden özel sektörün belirli ilkeler ve kurallar çerçevesinde bu hizmetlerin sunumuna
kat›lmas› temel amaçt›r. Bu nedenle KÖSO'lar›n kamu hizmetlerinin piyasalaﬂma sürecindeki yeri ortaya konulmal›d›r.
3. KÖSO'LARA AÇILAN KAPI: KAMU H‹ZMETLER‹N‹N P‹YASALAﬁMASI
1970'li y›llardan itibaren keynesyen iktisad›n ve sosyal devlet anlay›ﬂ›n›n içine düﬂtü¤ü bunal›m ve neoliberal politikalar›n egemen
hale gelmesiyle kamusal hizmetlere bak›ﬂ aç›s› da kökten de¤iﬂmiﬂtir. Bu kapsamda Almanya eski baﬂbakan› Schröder de¤iﬂen
devlet anlay›ﬂ›n› ﬂu ﬂekilde ifade etmektedir: “Modern bir devlet gelecekte öngörülen hizmetlerin hepsini kendisi yerine getirmek
zorunda de¤ildir. Fakat politika bu görevlerin yerine getirilmesini garantiye almak zorundad›r (Çimen, 2003: 66).” Bu temel düﬂüncenin
genel kabulü ile son y›llarda kamusal sunuma alternatif yollar aray›ﬂ› baﬂlam›ﬂ ve böylelikle kamusal hizmetlerin özel sektöre
gördürülmesinin yolu da aç›lm›ﬂt›r. Bu kapsamda öncelikle özelleﬂtirmelere baﬂvurulmuﬂtur. Özelleﬂtirmelerin s›n›r›na yaklaﬂ›lmas›,
ortaya ç›kartt›¤› sorunlar›n giderilmesi ve karﬂ› duruﬂlar›n yumuﬂat›lmas› için KÖSO yöntemleri geliﬂtirilmiﬂtir. Özellikle yeni proje
ve hizmetlerde KÖSO'lar öncelikli seçenek halini alm›ﬂt›r. Kamu hizmetlerinin piyasalaﬂma süreci bununla da kalmam›ﬂt›r. Süreç
özelleﬂtirmelerle baﬂlam›ﬂ, KÖSO'larla yayg›nlaﬂm›ﬂt›r. Daha da ötesi kamusal sunum da piyasaya benzetilerek son aﬂamaya
geçilmiﬂtir. Bu süreçte KÖSO'lar rollerini henüz tamamlamam›ﬂt›r. Tam tersine bundan sonraki süreçte KÖSO'lar›n daha farkl›
biçimlerde giderek yayg›nlaﬂaca¤› beklenmektedir.
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Küreselleﬂme süreci de kamusal hizmetlerin piyasalaﬂmas›nda ve KÖSO'lar›n yayg›nlaﬂmas›nda önemli rol oynam›ﬂt›r. Küreselleﬂmeyle
beraber sermayenin, hammaddenin ve nihai mallar›n kolayca elde edilebilmesi ve ﬂirketler aras›ndaki rekabetin uluslararas› bir
boyut almas› sonucunda ﬂirketlerin daha etkin ve etkili ﬂekilde çal›ﬂma bask›s› artm›ﬂt›r. Benzer etkiler kamu sektöründe de görülmeye
baﬂlam›ﬂt›r. Bununla beraber, kiﬂilerin daha yüksek hayat standard›na ulaﬂmaya baﬂlamas› onlar›n e¤itim, sa¤l›k gibi alanlarda kamu
sektörü yerine daha verimli çal›ﬂt›¤›n› düﬂündükleri özel sektör sunumunu tercih etmesine yol açm›ﬂt›r. Böyle düﬂünen ve tercihlerini
bu yönde kullanan kiﬂiler, kamusal hizmetler için daha çok vergi ödemek istememekte ve vergi yüklerinin azalmas›n›n yollar›n›
aramaya baﬂlam›ﬂt›r. Bu ba¤lamda kamu alan›nda bir iyileﬂtirme ve reform iste¤i hatta gereklili¤i ön plana ç›km›ﬂt›r (Barber, 2007:
20). Vergi verenler ve kamusal hizmetleri kullananlara yüksek kalitede kamusal hizmetlerin en düﬂük maliyetle nas›l sunulabilece¤i
önemli bir sorundur. Bu soruna çözüm bulma çal›ﬂmalar›nda hem geliﬂmiﬂ hem de geliﬂen ekonomilerde KÖSO'lar›n büyümesi ilginç
bir son geliﬂme olarak görünmektedir (Maskin ve Tirole, 2007: 1).
KÖSO'lar kamu sektörü, özel sektör ve/veya kar amaçs›z üçüncü sektör bünyesindeki çeﬂitli kurum ve kuruluﬂlardan bir kaç›n›n bir
araya gelip ortakl›k kurmas› sonucunda oluﬂur. Bu ortaklar finansman, sunum ya da gözetim-denetim gibi rollerden birini veya bir
kaç›n› üstlenirler. Devlet vergiler veya sosyal sigorta gibi yollarla finansal katk›da bulunabilirken, özel sektör nakit para transferleri
veya özel sigorta yoluyla finansman sa¤lar. Projenin riskleri ve getirileri ortaklar aras›nda bölüﬂülür. Bir KÖSO projesi; inﬂa
aﬂamas›ndan, yenileme, iﬂletme, yönetim süreçlerine kadar birçok aﬂamay› içerebilir. Tüm bu aﬂamalar bir sözleﬂme ile belirlenir.
KÖSO'lar›n bu ﬂekilde büyümesi ve ço¤almas›n›n çok say›da ekonomik, sosyal ve politik neden ve motivasyonlar› vard›r. Bunlar› iki
temel baﬂl›kta toplayabiliriz. Bunlardan mikro ekonomik faktörler kamu harcamalar›n›n etkinlik ve etkilili¤i ile ilgili olan iddialard›r.
Makro ekonomik faktörler ise bütçeler ve kamu yat›r›m kaynaklar›n›n bulunabilirli¤i ile ilgilidir. Elbette her ikisi de çok önemlidir
(McQuaid ve Scherrer, 2010: 28-29).
Kamu hizmetlerinin piyasalaﬂmas›na ve KÖSO piyasas›n›n büyümesine paralel olarak KÖSO'lar›n etkinlikleri ve iﬂlevleri de h›zla
artm›ﬂt›r. KÖSO'lar›n artan etkisi ve devletin de¤iﬂen rolleri çeﬂitli sonuçlar› do¤urmuﬂtur. Bu sonuçlar devletten devlete, her bir
devlette zamanla ve devlet düzeyleri aras›nda de¤iﬂmektedir. Bununla ilgili olarak genel bir gözlem olarak ﬂu hususlar belirtilebilir
(Carrol ve Steane, 2000: 42):
O Geçen yüzy›lda baz› OECD ülkelerinde KÖSO'lar önemli bir büyüklü¤e sahip olmuﬂtur ki, bu da ortakl›klardan beklentilerin
pozitif oldu¤unu ortaya koyar.
O 1970'lerden beri, ortakl›klar›n say›s›nda h›zl› bir art›ﬂ olmuﬂtur. Bu geliﬂme, 1945'ten beri refah devletin büyümesine olumsuz
yaklaﬂan ve ço¤unlukla muhafazakâr hükümetlerin oldu¤u ülkelerde daha bask›n olarak görülmektedirler.
O Bazen yasal engellerden kaç›nmak bazen de pragmatik nedenlerle, en uygun örgütsel yap›n›n benimsenmesini sa¤lamak
için, yarat›lan ortakl›k türlerinde art›ﬂ görülmüﬂtür.
O Ulusal hükümetlerce teﬂvik ve finanse edilmesine ra¤men, ortakl›klardaki bariz art›ﬂ ulusal düzeyde de¤il yerel ve bölgesel
düzeyde olmuﬂtur.
Ülkeler bu genel çerçeve içerisinde kamu sektörü reformlar›nda KÖSO'lara farkl› ﬂekillerde yer vermiﬂlerdir. Alternatif kamu sektörü
reformlar›na göre KÖSO'lardan beklentiler de farkl› olmuﬂtur. Tablo 1'de alternatif kamu sektörü reformlar› ve bu reformlar›n
beklenen ekonomik etkileri gösterilmiﬂtir. Görülece¤i üzere KÖSO'lara yer verilmesi durumunda; artan etkinlik bask›lar›yla istihdam›n
düﬂmesi, maliyetin etkili biçimde yans›t›lmas› nedeniyle hizmetlerin fiyat›n›n aﬂa¤›/yukar› ayarlanmas› ve daha iyi yönetim nedeniyle
hizmet kalitesinin geliﬂmesi beklenir. Ayn› zamanda KÖSO uygulamas› görülen sektörde sübvansiyonlar›n azalmas›, sat›ﬂ gelirlerinin
artmas›, vergi gelirlerinin artmas› ve hizmete eriﬂimin kolaylaﬂmas› KÖSO'lardan beklenen önemli katk›lard›r.
Gelecek y›llarda dünya genelinde kamusal mal ve hizmet sunumunda muazzam sorunlar olacakt›r. Ço¤u ülkedeki kemer s›kma önlemleri
hedeflenen alanlar aras›nda sermaye bütçeleriyle birlikte kamu harcamalar›nda daralmay› zorunlu k›lacakt›r. Özel sektör yat›r›mlar›n›n
kamu harcamas›ndaki kesintilerle ortaya ç›kacak boﬂlu¤u dolduraca¤› tahmin edilmektedir. Bununla birlikte, gelecek altyap› ve hizmet
yaﬂam döngüsü talebini karﬂ›lamak için KÖSO'lar etkili bir kanal olabilir. KÖSO finansman›n› garantiye almak için, ulusal hükümetler
çap›nda, innovasyon ve kapasite inﬂa ile ilgili olarak bir ihtiyaç mevcuttur (Adair vd, 2011: 90).
Di¤er yandan KÖSO'lardan beklenen katk›lar konusunda ciddi tart›ﬂmalar da söz konusudur. Bu tart›ﬂmalar›n bir k›sm› sadece
ideolojik olmakla birlikte, önemli bir k›sm› da mevcut durumda ortaya ç›kan ve ç›kmas› muhtemel sorunlarla ilgilidir. ﬁu ana
kadar yaﬂanan KÖSO uygulamalar› ayn› zamanda ciddi sorunlar› da içerisinde bar›nd›rmaktad›r. KÖSO'lar ayn› zamanda beklenmedik
yeni sorunlara da kaynakl›k etmektedir. Bu sorunlar özellikle kamu maliyesi aç›s›ndan büyük önem taﬂ›r. Bu nedenle, KÖSO'lar›n
kamu maliyesi üzerine olas› etkileri (olumlu ya da olumsuz) net olarak ortaya konulmal›d›r.
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4. KÖSO'LARIN KAMU MAL‹YES‹ ÜZER‹NE OLASI ETK‹LER‹ HAKKINDA TARTIﬁMALAR
KÖSO'lar›n yararlar› ya da tehlikeleri konusunda tart›ﬂmal› bir gündem söz konusudur. Her iki yönde de çeﬂitli kan›tlar sunulmaktad›r.
Özellikle kamu maliyesi yönünden bu tart›ﬂmalar daha uzun süre söz konusu olacak gibi görünmektedir. Bir yandan da KÖSO
uygulamalar› son h›zla devam etmektedir. Peki kamu maliyesi aç›s›ndan KÖSO'lar›n olas› olumlu ve olumsuz etkileri nelerdir? Aﬂa¤›da
baﬂl›klar halinde bu konu tart›ﬂ›lm›ﬂt›r.
4.1. KÖSO'lar Yeni Mali Alan Yarat›r m›?
Mali alan kavram›, hükümetin finansal pozisyonunun sürdürülebilirli¤ine zarar vermeksizin, gerçekleﬂtirilmek istenen bir amaca
yönelik olarak hükümete kaynak sa¤layan bütçe olanaklar›n› ifade eder. Mali alan yaratma düﬂüncesi önemli hükümet harcamalar›na
yönelik ek kaynak oluﬂturulmas› anlam›na gelmektedir. Hükümetin böyle mali alan yaratmas›n›n çeﬂitli yollar› vard›r: ‹lk olarak,
vergisel önlemlerle veya vergi yönetiminin güçlendirilmesiyle ek gelirler sa¤lanabilir. ‹kinci olarak, öncelikli olmayan harcamalar
daha arzu edilir olanlara imkân yaratmak için k›s›labilir ya da tamamen kesilebilir. Üçüncü olarak, iç veya d›ﬂ kaynaklardan borç
kaynak temin edilebilir. Son olarak, hükümet senyoraj gücünü kullanabilir (Heller, 2005: 3).
KÖSO'lar›n ek mali alan yaratt›klar› iddia edilmektedir. Gerçekten mali alan yarat›rlar m›? KÖSO'lar›n kamu maliyesi aç›s›ndan belki
de en önemli iddias› mali alan yaratma ile ilgili olan›d›r. Çünkü KÖSO'lara yönelmenin ana gerekçelerinden birisi -belki de ilki- ciddi
kaynak s›k›nt›s› çeken hükümetlerin yeni mali operasyonlar için ek olanak yaratma aray›ﬂ›d›r. E¤er bu baﬂar›labilirse, mevcut mali
durumun sürdürülebilirli¤ine zarar vermeksizin, daha fazla kamu hizmeti görmek mümkün olabilir demektir.
Elbette KÖSO'lar yeni gelir kaynaklar› yaratabilirler. Özellikle endüstriyel geliﬂimi destekleyerek, dolayl› yoldan mali geliri artt›rabilirler
(United Nations -Economic Commission for Europe, 2008: 8). Bunun d›ﬂ›nda da mali alan yaratma potansiyelleri mevcuttur. Bütçe
olanaklar›n›n s›n›rlad›¤› altyap› yat›r›mlar›n› finanse etme konusunda hükümetler, KÖSO'lar›n özel sektörü teﬂvik eden bir mekanizma
oluﬂturduklar›na inanabilirler. E¤er altyap› ve kamu hizmetlerini oluﬂturma ve iﬂletme konusunda özel sektör kamu sektörüne göre
daha etkin ise bu durum do¤ru olabilir. Bu etkinlik kazançlar› ek mali alan yaratabilir fakat özel sektör ço¤unlukla sermaye maliyetini
yat›r›mla iliﬂkili olan kiralama maliyetine dâhil etti¤inden dolay›, altyap› harcamalar›na yönelik tasarruflar gelecek y›llarda telafi
edilmektedir. Asgari düzeyde, hükümetin gelecek y›llarda daha yüksek giderleri absorbe etmek için kapasitesini garanti alt›na almas›
ve özel sektörün iflas› sonucunda ortaya ç›kabilecek potansiyel riskleri dikkate almas› gerekmektedir (Heller, 2005: 13).
Görüldü¤ü üzere KÖSO'lar›n mali alan yaratma iddialar› dolayl› ve tart›ﬂmal›d›r. Buna ra¤men gerekli ﬂartlar oluﬂturulur ve ek mali
alan yarat›labilirse bu, özellikle geliﬂmekte olan ülkelerin kamu maliyesi üzerinde ciddi rahatlama sa¤layacakt›r. Bu ülkeler kalk›nma
yolunda zaten yeterince mali bask› alt›ndad›rlar. Mali sürdürülebilirlik ve kalk›nma yolunda yeni altyap› ve hizmetlerin baﬂar›lmas›
ba¤lam›nda KÖSO'lar, borçlanmaya ve para basmaya göre daha sa¤l›kl› bir yol olacakt›r.
Özel sektör finansman›na dayanma, geliﬂmekte olan ülkeler için makro ekonomik aç›dan oldukça yarar sa¤lamaktad›r. Bu da uluslararas›
sermayeyi çekerek, sermaye piyasas›nda ülkenin imaj›n› güçlendirerek ve büyük ve tan›nan iﬂletmecilerden yararlanarak uluslararas›
finansal piyasalara giriﬂi geliﬂtirecektir. Ayn› zamanda uzun dönemde, yerel finansal piyasan›n geliﬂmesini de sa¤layacakt›r (Namblard,
2000: 22). Bununla birlikte yabanc› sermayeye dayal› KÖSO finansman›n›n ciddi bir tehlikesi de söz konusudur. Yabanc› sermaye konusu
KÖSO'lar›n gelece¤ini belirleyecek en önemli etkenlerden birisidir. Bu anlaﬂmalar kriz zamanlar›nda ülkelerin ellerini kollar›n›
ba¤layabilmektedir. Çünkü yabanc› sermayeyi çekebilmek için hükümetler uluslararas› kuruluﬂlarla anlaﬂmalar imzalamaktad›rlar.
Ani bir kriz an›nda da bu anlaﬂmalar nedeniyle politika de¤iﬂikli¤ine gitmekte zorlanabilmektedirler.
4.2. KÖSO'lar Mevcut Kaynaklarla Yeni Altyap› ve Hizmetlerin Meydana Gelmesini Sa¤layabilir mi?
KÖSO'lar, gerekli koﬂullar oluﬂturulup uygulama alan› ve etkinli¤i artt›r›ld›kça, mevcut kaynaklarla yeni altyap›lar ve yeni hizmetlerin
meydana gelmesini sa¤lar. Mevcut kaynaklar›n daha rasyonel, daha yarat›c› ve daha verimli kullan›m› söz konusu olabilir. Örne¤in,
yoksullu¤un azalt›lmas› konusunda KÖSO'lar yeni araçlar olarak kullan›labilirler. Yoksullu¤un azalt›lmas› giriﬂimlerine yeni kaynaklar
temin edebilirler. Etkilili¤i bak›m›ndan, KÖSO'lar yoksullukla mücadelede hükümete farkl› yollarla katk› sunabilirler. Bunlar› ﬂu ﬂekilde
s›ralayabiliriz (Panggabean, 2006: 22):
O Hükümetlere sosyal programlar için ek finansman olanaklar› üretebilirler.
O Hizmet teslim maliyetlerini düﬂürerek, yoksullar›n hizmete eriﬂimini kolaylaﬂt›rabilirler.
O Kar amaçs›z ﬂirketler ve sivil toplum kuruluﬂlar› (STK) taraf›ndan sunulan sosyal hizmetleri, temel kamu hizmetleriyle
ba¤layarak yoksullu¤u önlemede eﬂgüdüm sa¤larlar
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O Yerel yönetimler için öncelikli hizmetlere, etkili finansal teﬂvikler sa¤layarak, yerel olarak belirlenmiﬂ hizmet
ihtiyaçlar›n› karﬂ›layabilirler.
O Kapsam› tedricen geniﬂleyen pozitif teﬂviklerle birlikte, yoksulluk yanl›s› düzenleyici bir rejimi yerleﬂtirmeye yard›mc›
olabilirler.
O Daha önce kamusal tekel olan hizmetlerin tesliminde, do¤rudan yoksullu¤u kapsama alabilirler.
O Piyasaya rekabet enjekte ederek hizmet sunumunun maliyetlerini düﬂürebilirler.
O Yoksul tüketicilerin özel ihtiyaçlar› için ›smarlanm›ﬂ innovasyonla, yeni hizmetlerin yarat›lmas›n› sa¤layabilirler.
KÖSO'lar mevcut kaynaklarla yeni altyap›lar›n ve hizmetlerin oluﬂturulmas› ve h›zlanmas›n› sa¤layabilirler. Ayn› ﬂekilde mevcut
tesislerin ve hizmetlerin iyileﬂtirilmesine katk›da bulunabilirler. Bu konularda, kamunun yetersiz kaynak s›k›nt›s›ndan kaynaklanan
sorunlar› aﬂmaya yard›mc› olabilirler. Çünkü özel sektör belli bir amaca ulaﬂmada yeni teknikler ve araçlar geliﬂtirmede kamuya
göre daha avantajl›d›r. Bu yeni teknik ve araçlar kamunun yöntemlerinden daha farkl› ve yarat›c› olabilir.
Bir di¤er önemli iddia da, KÖSO projelerinde kamu sektörüne göre proje/hizmet verimlili¤inin artm›ﬂ olmas›d›r. Buna göre KÖSO'lar,
mevcut kaynaklarla projelerin daha k›sa zamanda ve daha az maliyetle gerçekleﬂtirilmesini sa¤larlar. Kamu sektöründe görülen hantall›k
ve kaynak israf›, bu projelerde en aza inecektir. Ço¤unlukla kabul edildi¤i üzere; KÖSO'lar, proje sözleﬂmesinin baﬂlang›c›ndan itibaren,
mümkün olan en k›sa zamanda tamamlan›r. Yap›mdaki gecikme ve t›kanma riski s›n›rlanm›ﬂ olur. Çünkü özel sektör, çal›ﬂmalar› zaman›nda
bitirmeye zorlanacakt›r. Ayr›ca projenin iﬂletme ve sermaye safhalar›n›n birleﬂtirilmesinden kaynaklanan, iﬂletme tasarruflar› sa¤lan›r.
Bu tasarruflarla hizmetin daha önce say›lan kalite iyileﬂtirmeleri eﬂanl› olarak ortaya ç›kt›¤›nda daha az kaynakla daha çok kamusal
hizmet sunulmuﬂ olacakt›r. Böylelikle bu tür projelerde verimlilik daha fazla olacakt›r.
4.3. KÖSO'lar Kamu Bütçelerinin Daha ‹yi Yönetilmesini Sa¤lar m›?
KÖSO'lar sayesinde kamu bütçelerinin daha iyi yönetildi¤i iddia edilmektedir. ﬁöyle ki, kamu yat›r›m giderlerinin azalmas› ve özel
sektörle risk paylaﬂ›m› sonucunda KÖSO'lar, kamu bütçeleri üzerindeki bask›y› azalt›rlar. Böylelikle kamu bütçeleri daha kolayl›kla
yönetilebilirler. Bütçeler daha esnek hale gelebilir. Uzun vadeli büyük yat›r›mlar bütçe d›ﬂ›na al›narak; di¤er projeler, mali
sürdürülebilirli¤e zarar vermeksizin bütçeler içerisinde kontrol edilebilirler. Bununla birlikte bu iddia uzun dönemde geçerlili¤ini
koruyamayabilir. K›sa dönemde KÖSO'lar kamu bütçeleri üzerindeki bask›y› azaltabilirler. Fakat uzun vadede bu esneklik kaybolabilir.
KÖSO'lar›n ilk olarak harcama kontrollerinden ve bütçe aç›klar›ndan kaç›nmak amac›yla oluﬂturulduklar› belirtilmektedir. Bunlar,
devletin yat›r›m harcamalar›n›n tümünü, gerçekleﬂtirilen y›l›n bütçesine de¤il de, gelecekteki bütçe y›llar›na yaymas›na ve mevcut
bütçe aç›klar›n› gelecek y›llar bütçe aç›klar›na dönüﬂtürmesine olanak sa¤larlar (Sadka, 2007: 488). Böylelikle uzun vadede bütçelerin
daha iyi yönetilece¤i tart›ﬂmal› hale gelecektir.
Halen KÖSO'lar için kabul edilmiﬂ ortak mali muhasebe ve raporlama standartlar› mevcut de¤ildir. Bu ise KÖSO'lar›n harcama
kontrollerini bypass etme al›ﬂkanl›klar›n›, yani, bütçesiz kamu yat›r›m› ve kamu bilançosuz borç yürütme, önlemeyi zorlaﬂt›r›r. Hatta
güvenli özel finansman için garantilerin kullan›lmas›, hükümetin gizli kirli çamaﬂ›rlar›n› ortaya ç›karabilir ve s›kl›kla geleneksel kamu
maliyesinden daha maliyetlidir. Oysa uluslararas› ölçüde kabul edilmiﬂ bir muhasebe ve raporlama standard› KÖSO'lar›n mali
sonuçlar› hakk›nda saydaml›¤› destekleyebilir (Akitoby, 2007: 13).
Bu kapsamda KÖSO'lar bir tak›m sak›ncalar› ve tehlikeleri de içermektedir. Bütçe üzerinde demokratik kontrolün kaybedilmesi bunlar
içerisinde belki de en ciddi olan›d›r. Günümüz demokrasilerinde bütçelerin iyi yönetilmesi kadar halk›n bütçe süreçlerine kat›l›m› ve
demokratik kontrolü de büyük önem taﬂ›r. Halk›n ve onun temsilcilerinin kontrolünden kaç›r›lan projeler demokrasilerin gelece¤i aç›s›ndan
ciddi bir tehdit oluﬂturur. Bütçeleme ilkeleri bu yolla çi¤nenmiﬂ olur. Bu üzerinde ciddiyetle düﬂünülmesi gereken bir sorundur.
4.4. KÖSO'lar Kamu Borcunun Azalmas›n› Sa¤layabilir mi?
Kamusal hizmetleri yerine getirmek için bütçe kaynaklar›n›n gittikçe k›s›tl› hale gelmesi ve kamusal hizmetlerin daha etkin, ekonomik
ve etkili biçimde sa¤lanmas› için KÖSO'lar bir araç olarak görülmeye baﬂlanm›ﬂt›r. Bu durum özellikle, kamusal hizmetlere yönelik
ihtiyaçlar›n yüksek; ama finansman olanaklar›n›n k›s›tl› oldu¤u ülkeler için daha çok tercih edilmektedir. Çünkü son y›llarda kamusal
hizmetlerin geniﬂlemesine paralel olarak daralan bütçe olanaklar›yla birlikte kamu borcunda da ciddi art›ﬂlar olmuﬂtur.
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Kamu borcunun h›zl› art›ﬂ›, kamu bütçeleri üzerinde ciddi bask›lar oluﬂturmuﬂtur. ﬁekil 1'de görüldü¤ü üzere son elli y›ll›k süreçte
(OECD ülkelerinde) kamu borcunun art›ﬂ›na paralel olarak kamu yat›r›m harcamalar›n›n pay›nda ciddi düﬂüﬂler yaﬂanm›ﬂt›r. Artan
kamu borcu harcama olanaklar›n› da azaltm›ﬂt›r. Bu nedenle kamu borcunun düﬂürülmesi ve sürdürülebilirli¤i tüm ülkeler için daha
önemli hale gelmiﬂtir.
ﬁekil 1: Kamu Borcu ve Altyap› Harcamalar›n›n Geliﬂim Trendi

Kaynak: Poschmann, Finn (2003). “Private Means to Public Ends: The Future of Public-Private Partnerships”, C.D. Howe Institute Commentary
No. 183 (June), Toronto/Canada: C.D. Howe Institute, http://www.cdhowe.org/pdf/commentary_183.pdf (Eriﬂim Tarihi: 20.01.2012).s. 3

Chung'a (2008) göre; KÖSO'lar görünen kamu borcunun üstü kapal› bir ﬂekilde kald›r›lmas› için baﬂlat›lm›ﬂt›r. Geniﬂ ölçekli altyap›
hizmetlerinin yerine getirilmesine yönelik özel sektör ç›karlar› yönlendirilerek özel finansmandan yararlanma ve böylece kamu borç
düzeyinin azalt›lmas› amaçlanmaktad›r. Kamu borç düzeyinin azalt›lmas›n›n ﬂiddetle talep edildi¤i görülmektedir. Fakat ne yaz›k
ki, dikkatler sadece devletlerin bilançolar›nda görünen borçta toplanmaktad›r. KÖSO'lar bu gizlenen amaç için uygun teknik bir hesap
arac›d›r. Bu tür bir hizmet sunum mekanizmas›na daha çok altyap› hizmetlerinde baﬂvurulmaktad›r. Çünkü yap›mlar› için yüklü bir
sermaye gerekir ve özel sektörün giriﬂimiyle devlet önemli bir finansman deste¤inden kurtulmuﬂ olur. Ayr›ca, KÖSO'lar kamu sektörü
bilançolar›nda yeni bir varl›k görünmesine yol açmam›ﬂ olurlar. Bu ortakl›klar›n gündeme gelmesinde, devletin sermaye birikiminin
sa¤lan›p korunmas› ile kamusal hizmetlerin uygun bir ﬂekilde sa¤lanmas›na yönelik sadece düzenleyici bir role sahip olmas›n›
savunan kapitalist görüﬂün egemen olmas› ve bu ba¤lamda da kamu borcunun azalt›lmas›n›n temel mali amaçlardan biri haline
gelmesi yatmaktad›r. KÖSO'lar sayesinde devletler bilançolar›nda görülen borç düzeyini makul bir düzeye getirmiﬂ olacakt›r.
Elbette ihtiyatl› görünmek isteyen her hükümet borç oran›n› düﬂürmek isteyecektir. Uluslararas› antlaﬂmalar ve kredi kuruluﬂlar›
da borç oranlar›n›n makul seviyelere çekilmesini ﬂart koﬂmaktad›r. Örne¤in, Avrupa Birli¤i'nde Maastricht Kriterleri kapsam›nda
kamu borcunun Gayr› Safi Yurtiçi Has›laya (GSY‹H) oran›n›n yüzde 60'›n alt›nda olmas› ve bütçe aç›klar›n›n GSY‹H'ye oran›n›n da
yüzde 3'ü aﬂmamas› istenmektedir. Bu kriterleri sa¤lamak ad›na ülkeler, ço¤u yat›r›mlar›n› bütçe d›ﬂ›na alarak, kamu borcunu da
en az›ndan görünümde azaltman›n yollar›n› aramaktad›rlar. Bu geliﬂmeler de KÖSO'lar› teﬂvik etmektedir. Bu sayede kamu borç
oranlar› makul seviyelere çekilmektedir.
4.5. KÖSO'lar Hizmet Kalitesini ve Paran›n Karﬂ›l›¤›n› (Value for Money) Artt›r›r m›?
KÖSO'lar proje uygulamas›n› h›zland›rarak ve yeni teknolojiler kullanarak ekonominin modernizasyonunun canland›r›lmas›na yard›mc›
olurlar. Hizmet kalitesi odakl› uygulamalarla, projeler talebe daha iyi yan›t verebilir ve talepteki de¤iﬂimlere h›zl›ca adapte olabilir.
Bu durumda ekonominin daha dinamik olarak modernize olmas›n› sa¤larlar (Namblard, 2000: 21). Bunlar›n yan›nda KÖSO'lar›n
finansman›nda ve bunlar› geliﬂtirme tekniklerinde her iki taraf›n da varl›klar›ndan ve becerilerinden yararlan›larak, her iki taraf daha
yarat›c› hale gelebilir (Stainback, 2000: 14). Sonuç olarak, finansman yöntemleri ve sunum teknikleri yan›nda hizmet kalitesi de
geliﬂebilir. Hizmetler daha modern tekniklerle yürütülür. Ayn› ﬂekilde hizmetler kullan›c› ihtiyaçlar›na göre farkl›laﬂt›r›l›r, ﬂekillendirilir.
Geleneksel kamusal sunumdan farkl› olarak kullan›c› ihtiyaçlar›na göre ürün farkl›laﬂt›r›lmas› mümkün hale gelir. Vatandaﬂ memnuniyeti
ve hizmetlere kat›l›m oran› artar.
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Bu argümanlarla ba¤lant›l› olarak, KÖSO'lar›n kullan›c› ihtiyaçlar›na yönelik piyasa bilincini ve yan›t›n› geliﬂtirdi¤i de iddia edilmektedir.
Kullan›c› kavram› üzerinde dikkatle durulmal›d›r. Çünkü çeliﬂkili bir kavramd›r. Vatandaﬂlar hem seyyah hem de yerleﬂik rolünü
oynarlar. Bu ikisini birleﬂtirmek zor fakat bir o kadar da gereklidir. Ayn› zamanda ciddi f›rsatlar sunar. Bu ba¤lamda özel sektörün
her iki rolü idare edebilece¤i ﬂüphelidir (Teisman ve Klijn, 2000: 174). Yani kullan›c› olarak vatandaﬂ ile müﬂteri aras›ndaki ayr›m›
yapabilmek zordur. Ço¤unlukla da bu ikisi birbiriyle kar›ﬂt›r›lmaktad›r. Hatta ciddi bir tehlike olarak sürekli vatandaﬂ odakl›l›k yerine
müﬂteri odakl›l›¤a vurgu yap›lmaktad›r. KÖSO'lardan ödünç al›nan müﬂteri odakl›l›k kavram›, kamu sektöründe de gittikçe yerleﬂmektedir.
Oysa kavramlar göründükleri kadar masum de¤ildir. Bu ay›r›ma dikkat edilmelidir.
KÖSO'lar arac›l›¤›yla bir yandan kamusal hizmetlerin kalitesi geliﬂirken di¤er yandan bu hizmetlerde paran›n karﬂ›l›¤› (Value for
Money) da artacakt›r. Çünkü özel sektör deneyim ve dinamikli¤iyle hizmet sunumunda, hem daha düﬂük maliyetler hem de daha
yüksek kalitede hizmet sunumu söz konusu olabilir. Böylelikle hizmet için ödenen paralar karﬂ›l›¤›nda daha yüksek fayday› elde etme
mümkün hale gelebilecektir. Ödenen paran›n karﬂ›l›¤› daha fazla al›nm›ﬂ olur.
Kamu finansman›na yeni bir bak›ﬂ getiren paran›n karﬂ›l›¤› yaklaﬂ›m›nda, hizmet veya faaliyetten beklenen ç›kt› ile bu ç›kt›y› elde
etmede kullan›lan kaynaklar›n bütçe hedeflerini ve politik amaçlar› garanti etmesi gerekti¤i ileri sürülür. Eﬂitlik, mükemmellik,
giriﬂimcilik, uzmanl›k ve seçebilirlik gibi di¤er faktörler de paran›n karﬂ›l›¤› zincirinin parçalar›d›r ve de¤er kavramlar›yla iliﬂkili olan
karmaﬂ›k süreçleri ifade ederler (Shoeman, 2007: 72). Paran›n karﬂ›l›¤›na, risklerin özel sektör ve kamu sektörü aras›nda etkin ﬂekilde
da¤›t›lmas›yla ulaﬂ›labilir. Bu risk da¤›l›m› etkin ﬂekilde gerçekleﬂtirilmez ise paran›n karﬂ›l›¤›n›n artt›r›lmas› iddias› temelsiz kalacakt›r.
Özellikle KÖSO baﬂar›s›zl›klar›na karﬂ› kamunun özel orta¤a garanti ödemelerde bulunmas› yönündeki uygulamalar bu aç›dan titizlikle
gözden geçirilmelidir.
Sosyal ve çevresel hedefleri baﬂarabilmenin yan›nda KÖSO'lar, toplumun yaﬂam standartlar›n› yükseltmek için etkili bir mekanizma
olarak ortaya de¤erlendirilebilir (Levinson vd., 2006: 301). E¤er hizmet kalitesi yükselir, kullan›c› odakl› hizmet sunumu baﬂar›l›r ve
paran›n karﬂ›l›¤›n›n artt›r›lmas› sa¤lanabilirse, KÖSO'lar toplumun yaﬂam standartlar›n› ve vatandaﬂlar›n yaﬂam kalitelerini
iyileﬂtirebilirler. Bu ise KÖSO'lara yönelik olarak tabandan gelen deste¤in artmas› ve KÖSO'lara karﬂ› mevcut olan direncin k›r›lmas›
için oldukça önemlidir.
4.6. KÖSO'lar Kamu Sektörünü Islah Edebilir mi?
Geleneksel olarak kamu sektörünün hantal, dura¤an, verimsiz ve etkinsiz oldu¤u genel kabul görür. Yenili¤e daha az aç›k, daha az
yarat›c› ve daha az innovatif oldu¤u düﬂünülür. Buna karﬂ›n özel sektörün kar› maksimize etmek amaçl› olarak daha yarat›c› oldu¤u,
verimli ve etkin çal›ﬂt›¤›, yenilikçi ve innovatif oldu¤u, daha esnek oldu¤u alg›s› hâkimdir. KÖSO'lar arac›l›¤›yla özel sektörün bu
dinamizmi ve yarat›c›l›¤›n›n kamu sektörünü de etkileyece¤i düﬂünülür.
KÖSO'lar kanal›yla, özel sektörün edindi¤i deneyimleri kamu sektörüyle paylaﬂmas› sa¤lan›r. Yeni ticari yetenekler, sermaye
k›s›tlamalar›ndan ve politik bask›lardan ba¤›ms›zlaﬂt›r›lm›ﬂ düﬂünceler ve en son teknik bilgiyle çal›ﬂman›n kamu sektörüyle paylaﬂ›m›
nedeniyle, kamu sektörü de ›slah edilir (Grimsey ve Lewis, 2004. 222). Elbette bunun olmas› bir yandan da kamu sektörünün
piyasalaﬂmas› demektir. Çünkü asl›nda kamu ve özel sektörün çal›ﬂma mant›¤› farkl› temellere dayan›r. Kamu sektörünü özel sektörle
benzeﬂtirmenin yararlar› kadar riskleri de oldu¤u göz ard› edilmemelidir.
Kamusal hizmetlerin görülmesinde KÖSO'lar özellikle geliﬂmekte olan ülkelerin kullan›m ihtiyaçlar› için baz› avantajlara sahiptir. Hizmet
sunum maliyetlerini düﬂürme, riskleri azaltma, daha büyük ve potansiyel olarak daha sofistike proje sponsorlar›n› kullanabilme, teknoloji
ve bilgi transferini teﬂvik etmede bütünleﬂmiﬂ çözümler için hükümetlere yeni olanaklar sunar. Bu sürdürülebilir sonuçlar› baﬂarabilmek
için, sözleﬂmeye dayal› ve legal çerçeveler, ekonomik istikrar, sosyo-politik çevre ve optimum alanlarda yat›r›mlara odaklanan bir KÖSO
stratejisi gibi uygun bir çerçeveye ihtiyaç vard›r (Akintoye, 2009: 141). Bunlar baﬂar›lamaz ise KÖSO'lar›n kamu sektörünü ›slah etmesi
bir yana, kendileri de yeni sorun alanlar› olarak kamu sektörünün gelecekteki baﬂ a¤r›lar› olabilirler.
KÖSO'lar üzerinde yap›lan çal›ﬂmalarda hesap verebilirlik ve bürokratik davran›ﬂ gibi klasik kamu uygulama ilkelerinin bu ortakl›klarda
de¤iﬂme u¤rad›¤› saptanm›ﬂt›r. Kamu yarar›n› negatif yönde etkileyen bu de¤iﬂimin önemli bir nedeni de bu iki ilkenin içerdi¤i “karar
verme üzerinde ﬂeffafl›k” ilkesinin bu ortakl›klarda özel sektörün iﬂine gelecek ﬂekilde göz ard› edilmesinden kaynaklanmaktad›r.
Ayr›ca iki taraf›n yaﬂad›¤› ç›kar çat›ﬂmalar› ve güvensizlik de bu ilkelerin y›prat›l›p de¤iﬂtirilmesinde rol oynam›ﬂt›r. Bu ortakl›klardaki
kamu kesiminin özel sektör tekniklerini benimsemeyerek hesap verebilme ve bürokratik davranma de¤erlerini kaybetmeleri de kamu
sektörünün ›slah edilme yerine bozuldu¤unun göstergesidir (Hebson vd., 2002).
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4.7. KÖSO'lar Ahlaki Riziko Yarat›r m›?
KÖSO'larda ciddi ﬂeffafl›k problemleri ortaya ç›kar. Ticari gizlilik kayg›s›yla, özel orta¤›n önemli bilgileri kamudan saklamas›na dayal›
olarak, böyle bir problem görülür. ﬁeffafl›¤›n azalmas› nedeniyle KÖSO'larda hesap verilebilirlik ciddi ﬂekilde ortadan kalkabilir. Çünkü
hesap verilebilirlik için ﬂeffafl›k ve aç›kl›k, temel gerekliliktir ve bu ortakl›klarda ço¤unlukla eksik olan yöndür. Bu temelde kamu maliyesi
aç›s›ndan KÖSO'larda ortaya ç›kan bir di¤er önemli tehlike de ahlaki riziko sorunudur.
Ahlaki riziko temelde asimetrik enformasyondan kaynaklan›r. Ajan sorunlar›n›n kayna¤› olan asimetrik enformasyon, izleme
maliyetlerinin yüksek ve kamu orta¤›n›n özel sektör orta¤›n› kontrol etmek için yeterli enstrüman ve kayna¤a sahip olmama temeline
dayan›r. Bu ba¤lamda, taraflar aras›nda asimetrik enformasyonun varl›¤› imtiyaz› yapan›n ç›kar›na z›t ﬂekilde imtiyaz sahibinin gizli
eylemlerini yükseltebilir. Ço¤u durumda proje, iﬂin kalitesi ve üretim maliyetleri konusunda özel sektör orta¤›n›n daha bilgili olmas›
ve kamu taraf›ndan kontrol ve ispatlaman›n zor olmas› nedeniyle, özel ortak bu tür ola¤and›ﬂ› davran›ﬂlar sergileyebilir (Raganelli
ve Fidone, 2007: 13-14).
Elbette asimetrik enformasyon ahlaki riziko için temel ﬂart olmakla birlikte tek baﬂ›na yeterli de¤ildir. Ahlaki rizikonun ortaya
ç›kabilmesi için asimetrik enformasyonun yan›nda bilgiye sahip olan taraf›n bu bilgiyi ahlaki olmayan tarzda kullan›m›n›n mümkün
olmas› ve bu davran›ﬂ›n›n belli bir güvenceyle desteklenmesi de esast›r. Yani belli garantiler alt›nda ahlaki rizikonun daha kolay
iﬂlemesi mümkün olur.
Bu ba¤lamda özel orta¤›n, tedarikin etkinli¤inin hükümet için önemli oldu¤unu bilmesi gerekir. Alternatif tedarikçilerin ya da hükümet
üstleniﬂinin (devralmas›n›n) düﬂünülmedi¤i durumda, özel ortak finansal aç›dan kötüye gitti¤inde hükümetin kendisini mali olarak
destekleyece¤ini bilecektir. Bu düﬂünce, etik aç›dan tehlike yarat›r. Çünkü özel sektör orta¤›, KÖSO anlaﬂmas›n›n maddeleri neyi
içerirse içersin, gerçekte riski üstlenmeyebilece¤ini bilmektedir. Oysa KÖSO'lar›n mant›¤› büyük oranda risk paylaﬂ›m›na dayan›r.
Bu durum, ahlaki riziko olarak tan›mlad›¤›m›z etkin olmayan yönetsel davran›ﬂ› teﬂvik edebilir ya da bu davran›ﬂa olanak tan›yabilir
(Fourie ve Burger, 2000: 313).
5. KAMU MAL‹YES‹N‹N SÜRDÜRÜLEB‹L‹RL‹⁄‹ ‹Ç‹N KÖSO'LAR ÜZER‹NE ÖNER‹LER
Kamusal hizmetlerin yeterli miktar ve kalitede sunulmas› ve mali olarak sürdürülebilirli¤i aç›s›ndan KÖSO'lar ciddi alternatifler olarak
de¤erlendirilebilir. Bununla birlikte KÖSO'lar kanal›yla piyasalaﬂma sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar ﬂu ﬂekilde s›ralanabilir:
O Partnerlik her derde deva olan bir mekanizma/araç olarak görülmemelidir. Partnerli¤in formülsel bir yaklaﬂ›m -yeni bir dogmaolarak görülmemesi yaﬂamsal önemdedir (HM Treasury, 2000: 45). Bu aç›dan özel sektör kat›l›m›n›n yararlar› üzerine aﬂ›r›
ideolojik vurgulardan kaç›n›lmal›d›r. Ayn› ﬂekilde KÖSO'lara karﬂ› ç›k›ﬂlar da göz ard› edilmemeli fakat nesnel temellerden
yoksun s›rf ideolojik yaklaﬂ›mlar kuﬂkuyla karﬂ›lanmal›d›r.
O Özel sektör kat›l›m›nda kamusal hizmetlerinin karmaﬂ›k yap›s› dikkate al›nmal›d›r. Bunlardan kamusall›k derecesi görece
daha düﬂük olanlar KÖSO sunuma aç›labilir. Paket ﬂeklinde (bundling) tüm hizmetlerin toptan, özel sektöre aç›lmas› do¤ru
de¤ildir. Bunun yerine, yeni KÖSO yaklaﬂ›mlar›nda öne ç›kan hizmetlerin ayr›larak ihale edilmesi (unbunding) öncelikli tercih
olmal›d›r.
O KÖSO piyasas›nda sosyal yönün güçlendirilerek KÖSO'lar›n özelleﬂtirmeler gibi s›rf piyasa ekonomisi araçlar› olmad›¤›,
toplumsal öncelikleri ve duyarl›l›klar›n›n da olmas› gerekti¤i belirginleﬂtirilmelidir. Özel sektörün kar anlay›ﬂ› ve kamu
sektörünün geleneksel sorunlar› dikkate al›narak, KÖSO'lara mutlaka sivil toplum kuruluﬂlar› da paydaﬂ olarak dâhil edilmelidir.
Konunun sosyal yönü göz önüne al›narak, bu sektördeki ortakl›klar Kamu-Özel-Sosyal Ortakl›klar olarak sürdürülmelidir.
O KÖSO'lar taraf›ndan kamusal hizmetlerin fiyatlamas›nda, mal›n niteli¤i ve hizmet kullan›c›lar›n›n talep ve gelir esneklikleri
göz önüne al›nmal›d›r. Mal›n fiyatlamas›nda fiskal amaçlar kadar sosyal boyutlar da göz önüne al›nmal›d›r.
O Bakanl›klarda merkezi bir KÖSO birimi kurulmal›, bu merkezi birim alt birimlere ve belediyelere dan›ﬂmanl›k görevi sunmal›d›r.
O Bakanl›klar düzeyinde ve özellikle belediyelerde KÖSO uygulamalar›n›n baﬂlat›lmas›, yürütülmesi, denetlenmesi ve kapat›lmas›
konular›nda uzman personel istihdam edilmelidir.
O Yolsuzluk iddialar›n›n önüne geçebilmek için ayr›nt›l› bir hukuki KÖSO çerçevesi oluﬂturulmal›d›r.
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O Özellikle belediyelerde KÖSO uygulamalar› ve özelleﬂtirmeler için mutlaka halk›n deste¤i ve onay› aranmal›d›r.
O KÖSO'lar için yeni bir muhasebe sistemi kurulmal›d›r. Bu yeni muhasebe sistemin, özel sektör muhasebesi ile sosyal boyutlar›
göz önüne alan bir sistem olmal›d›r.
O Yabanc› sermayenin KÖSO uygulamalar› çerçevesinde iliﬂkilerinde gizli birtak›m niyetleri uygulamas›n›n önüne geçmek için
gerekli önlemler al›nmal›d›r. Bu önlemler yabanc› sermayeyi toptan ürkütüp kaç›racak özellikte olmamal›d›r. Sözleﬂme ve
ihale süreçlerinde saydaml›k artt›r›lmal›d›r.
O Sözleﬂmelerde, vatandaﬂlar›n kamusal hizmetlere eriﬂimini kolaylaﬂt›ran ve yayg›nlaﬂt›ran, bedavac›l›¤› zorlaﬂt›ran, hizmetin
verimlili¤ini ve etkinli¤ini artt›ran teknolojilerin geliﬂtirilmesini öngören maddelere yer verilmelidir. Sözleﬂmelere konulan
bu türden yapt›r›mlar›n yerine getirilmesini temin etmek için gerekli mekanizmalar kurulmal›d›r.
O Kamuoyu genel olarak kullan›c› ücretlerini çifte vergilendirmenin bir biçimi olarak alg›layabilir. Kullan›c› ücretleri vas›tas›yla
daha önce hissetmedikleri vergileri hizmetler için ödeme yaparken hissedebilirler. Bu özellikle ücretli yollar örne¤inde dikkat
çekici olabilir. Örne¤in, önceki kamusal sunumda mevcut olmayan ve kullan›c›ya maliyeti hissedilmeyen yol geçiﬂ ücretleri
KÖSO sunumunda hissedilir (The International Institute for Sustainable Development (IISD), 2012: 7). Bu nedenle kullan›c›
ücretleri belirlenirken bu husus göz ard› edilmemelidir. Bu tür alg›lamalar KÖSO'lara karﬂ› direnci artt›racakt›r.
O KÖSO'lar her zaman pozitif yönlü etkiler sunmaz. Bünyesinde bir tak›m sak›ncalar› ve tehlikeleri de içermektedir. Özellikle,
devlet kat›l›m›n›n azalt›lmas›yla birlikte gerçeklesen daha fazla özel sektör rolü dolay›s›yla birçok sosyo-politik tehlikeler
oluﬂabilir. Bunun yan›nda, KÖSO'lara iliﬂkin bir di¤er tehlike taraflar aras›nda çeﬂitli anlaﬂmazl›klar ya da uyuﬂmazl›klar›n
meydana gelmesinden kaynaklan›r. Bu durum ortakl›¤›n gelece¤ini tehlikeye sokarken hizmetlerin sunumu da belirsiz bir
sürece girer. Bu durumlar için alternatif çözüm yöntemleri en baﬂtan hesaba kat›lmal›d›r.
O Hükümetler KÖSO taahhütlerinin ne ölçüde ve ne ﬂekilde gerçekleﬂti¤i, ne gibi fayda ve maliyetler getirdi¤ini izlemeden
önce bu taahhütler üzerine belirli s›n›rlamalar koymal›d›r. Örne¤in Macaristan'›n kamu maliyesi kanunu, herhangi bir y›lda,
çok-y›ll› KÖSO taahhütlerinin toplam nominal de¤erini, o y›lki toplam devlet harcamas›n›n tahmini yüzde ikisi olarak
s›n›rland›rmaktad›r. Ayn› ﬂekilde Brezilya'n›n KÖSO'lar konusundaki federal kanunu; benzer s›n›rlay›c› hükümler içermektedir.
KÖSO taahhütlerinin mevcut de¤erinin, cari GSY‹H'n›n yüzde X'i kadar s›n›rland›r›lmas› ve toplam s›n›r tutar›n›n departmanlara
da¤›t›lmas› ve böylece her departmana kendi KÖSO programlar›n› planlamalar›na yard›mc› olunmas› da mümkündür. Bu tarz
s›n›rlar tam olarak tatmin edici de¤ildir. E¤er KÖSO'lar kamu taraf›ndan finanse edilen projelerden daha ucuzsa ve bunlar›n
yerini al›yorsa, bunlar neden di¤er kamu harcamalar›ndan ba¤›ms›z bir ﬂekilde s›n›rland›r›lmal›d›r? Hükümet, KÖSO'lar
konusunda makul kararlar alma konusunda kendinden ﬂüphe duyarsa, bu tarz s›n›rlar KÖSO program›n›n çok k›sa sürede,
çok çabuk büyümesini önleyebilir. Bunun yan›nda, uzun dönemde, KÖSO taahhütlerini daha kapsaml› mali hedefler kapsam›na
almak daha iyi olabilir. Örne¤in KÖSO taahhütlerinin ﬂimdiki de¤eri üzerindeki bir s›n›r, ekonomik yükümlülüklerin (borcu
ve KÖSO taahhütlerini de kapsayarak) ﬂimdiki de¤eri üzerindeki bir s›n›r içine al›nabilir (Irwin, 2007: 19).
O KÖSO'lar, kamusal faaliyetin ikamesi ya da göz ard› edilmiﬂ sorumluluklar olarak düﬂünülmemelidir. Özellikle vatandaﬂlar
ihtiyaçlar› olan hizmet ve ürünleri uygun bir ﬂekilde kullan›rlarken; kamu sektörü standartlar koymay› ve ürün güvenli¤ini,
ürünün yararl›l›¤›n› ve kalitesini denetlemeyi ve sistemler oluﬂturmay› sürdürmelidir. Bir di¤er deyiﬂle KÖSO'lar, daha az
kamu sektörü de¤il, daha farkl› bir hükümet rolü anlam›na gelmektedir. Özel sektör orta¤›n›n güçlü pozisyonu nedeniyle,
genellikle daha vas›fl› kamu sektörü kat›l›m›na ihtiyaç duyulmaktad›r (Jamali, 2004: 419).
O Sa¤l›kl› bir demokrasi, vatandaﬂlar için tam bilgiye, vatandaﬂlar taraf›ndan tam kat›l›ma, kamu görevlilerinden ba¤›ms›z
düﬂünce ve de¤erlendirmelere, parlamento ve seçmeler için hesap verilebilirli¤e dayan›r. KÖSO'lar bunlar›n hepsinin alt›n›
oyar, demokrasinin temel de¤erlerine zarar verir, iﬂlevselli¤ini yok eder. Kamusal alan konusunda daha dikkatli olan, artan
bir vizyona sahip ve ilelebet sa¤l›kl› bir demokrasiyi kurmak isteyen bireyler olarak bizler, kazançl› bir baﬂlang›ç için KÖSO
önerilerine daha dikkatli yaklaﬂmal›y›z. Bu nedenle kamuyu tam ayd›nlatma, tam kamusal kat›l›m, seçilmiﬂ görevliler taraf›ndan
karar alma ve kamu görevlilerinin hesap verebilirli¤i konular›nda istekli ve ›srarc› olmal›y›z. Ancak bu ﬂekilde Kamu hizmetlerinin
sunumunda KÖSO'lara daha fazla güvenebilir, kamusal mal ve hizmetleri yeterli miktar ve kalitede temin etmek için
ideallerimize daha fazla yaklaﬂabiliriz (Redlin, 2004: 5).
Görülece¤i üzere KÖSO'lardan beklenen yararlar karﬂ›l›¤›nda ciddi tehditler de söz konusudur. Devletler yukar›da say›lan önlemlere
dikkat etmezlerse KÖSO mekanizmalar› uzun dönemde kamu maliyesinin sürdürülebilirli¤ini tehlikeye atabilirler. Hatta bunun da ötesinde
toplum için sa¤l›ks›z yap›lar haline dönüﬂebilirler. Bu gerçekten hareketle, KÖSO'lara önyarg›s›z ﬂekilde fakat dikkatlice yaklaﬂ›lmal›d›r.
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6. SONUÇ
Küresel neoliberalizmin yükselen aktörleri olarak KÖSO'lar, tüm dünyada gittikçe yayg›nlaﬂmaktad›r. Hem merkezi hem de yerel
kamusal hizmetler, KÖSO'lara daha çok aç›lmaktad›r. Bu geliﬂmenin önemli bir nedeni, hükümetlerin kamu maliyesi üzerindeki
bask›lar› azaltmak istemesidir. KÖSO'lar kamu maliyesi üzerinde önemli etkilerde bulunurlar. Bu etkiler her zaman beklenen sonuçlar›
vermeyebilir. Bunun için KÖSO'lara baﬂvurulurken gerekli önlemler al›nmal›d›r.
Bu ba¤lamda KÖSO'lar evliliklere benzetilebilir. Nas›l ki iyi bir evlilik insanlar›n mutluluk ve refahlar›n› artt›r›rsa, baﬂar›l› KÖSO'lar
da baﬂta kamu kesimi olmak üzere tüm toplumun refah›n› ve mutlulu¤unu artt›rabilir. Bunun için baﬂar›l› bir evlilikte gerekli olan
kurallar, KÖSO'larda da temin edilmelidir. ‹lk olarak partnerler do¤ru seçilmeli, her iki taraf kurallar› baﬂtan bilmeli ve ona göre
hareket etmelidir. Ayr›ca partnerler birbiri hakk›nda ve evlilik hakk›nda yeterli bilgiye sahip olmal› ve birbirini aldatmamal›/aldatamamal›d›r.
Getiriler ve sorumluluklar her iki taraf aras›nda adaletli bir ﬂeklide bölüﬂülmelidir. S›rf evlenmek için evlenilmemelidir. KÖSO'larda
ayn› ﬂekilde uygun ortaklarla, hukuki çerçevesi iyi çizilmiﬂ bir zeminde, ortak ç›karlar ve ortak sorumluluklar temelinde kurulmal›d›r.
Sa¤l›kl› oluﬂturulan KÖSO'lar mali alan yaratarak kamu maliyesi üzerindeki bask›lar› azaltabilir, bütçeleri daha iyi yönetilebilir hale
getirebilir, kamu borcunun azalt›lmas›n› sa¤layabilir, mevcut kaynaklarla daha etkili ve daha kaliteli kamusal hizmetler üretilmesini
garanti alt›na alabilir ve kamu sektörünü ›slah ederek daha etkin ve etkili k›labilir. ﬁayet gerekli önlemler al›nmaz ve KÖSO'lar
baﬂar›l› ﬂekilde kurulmazlarsa, bu olas› etkiler olumsuz ﬂekilde kendini gösterebilir. Baﬂta ahlaki riziko sorunu olmak üzere, kamu
borcundaki azalman›n görünüﬂte kalarak uzun dönemde tekrar artmas›, uzun dönemde bu projelerin beyaz filler olarak kamunun
elinde kalmas›, bütçeler üzerinde kamu kontrolünün kaybolmas›, kullan›c› fiyatlar›n›n artmas›, demokrasinin iﬂlerli¤ini ve iﬂlevini
yitirmesi gibi birçok olumsuz sonuca katlanmak gerekebilir.
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