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GĠRĠġ
AzgeliĢmiĢ ülkelerde karĢılaĢılan sosyoekonomik ve politik sorunlar, devletin birtakım
görevler üstlenmesini ve piyasaya vergi gibi önemli bir araçla müdahalesini gerekli ve
bundan da öte zorunlu hale getirmektedir. Çünkü, bu ülkelerde iktisadi kalkınmanın
istikrar içinde gerçekleĢtirilmesi Maliye ve Ġktisat politikalarının birincil amacı
durumundadır.
Ġktisadi kalkınma problemi ise ancak kamu gelirlerinin artırılması ve kaynakların akılcı
biçimde kullanılması ile çözümlenebilir. Bilindiği gibi, günümüzde kamu gelirleri
içinde vergiler, ilk baĢvurulan kaynaklardır. ÇağdaĢ vergi sistemlerinde üçlü
sınıflandırma, yaygın kabul gören bir sınıflandırma biçimidir. Bunlar sırasıyla; gelir
vergileri, servet vergileri ve tüketim vergileri, diğer bir deyiĢle, harcama vergileridir.
Gelir ve Servet vergileri üzerinde yapılan araĢtırmalar tüketim vergilerinden daha
fazladır. Ne var ki, sözkonusu bu iki vergi türünden özellikle gelir vergilerinin
uygulanmasında karĢılaĢılan siyasal ve teknik sorunlar, siyasi otoritenin vergileme
çabasını daha ziyade tüketim vergileri üzerinde yoğunlaĢtırmaktadır. Bu durumda
geliĢmekte olan ülkelerde sosyoekonomik yapılara uygun tüketim vergileri, iktisadi
kalkınmanın finansmanı gündeme getirildiğinde en önemli kaynaklardan biri olarak
algılanmaktadır.
Türkiye'de, kamu finansmanı konusunda tüketim vergilerinden yararlanılması, deyim
yerindeyse, neredeyse kaçınılmazdır. Gelir vergilerinin, devlete gerekli ve özlenen vergi
hasılatını tedarikte genellikle baĢarısız kalması, tüketim vergilerinin kamu gelirleri
içindeki önemini kendiliğinden artırmıĢtır.
Kitabımızda konuyu, yukarıda sunulan kuramsal yaklaĢımla ele aldım. Ve bu noktadan
hareketle, özellikle Türkiye örneğinde tüketim vergilerinin, kalkınmanın finansmanına
katkı sınırını, uygulanan verginin, ülkenin sosyoekonomik yapısına uyarlanmasına ve
bunların yarattığı sorunları irdelemeye çalıĢtım.
Türkiye'nin de azgeliĢmiĢ bir ülke olmasını gözönünde bulundurarak, birinci bölümü
azgeliĢmiĢlik olgusunun ve azgeliĢmiĢ ülkelerde vergi politikasının incelenmesine tahsis
ettim.
Ġkinci bölümde, Ġktisadi kalkınma kavramıyla, kalkınmanın finansmanı ve vergi
yapısı arasındaki bağıntıyı belirlemeye çalıĢtım.
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Genel konulara ayrılan ilk iki bölümü izleyen üçüncü bölümde, çalıĢmanın temel
konusuna girilmektedir. Bu bölümde tüketim vergilerinin genel olarak sınıflandırılması
yapılmakta, azgeliĢmiĢ ülkelerde, sözkonusu vergilerin amaçları belirtilmektedir.
Bu çerçeve içinde Kitapta, Türkiye uygulamasını incelerken belli bir dönemi almadım.
Dönemler arasında kopukluğa meydan vermemek için, vergiyi, baĢlangıcından günümüze tarihsel geliĢimi içersinde ele alıp araĢtırmayı uygun buldum. Sözkonusu
incelemede, tüketim vergilerinin, Türk Vergi Sistemi içindeki yeri ve Katma Değer
Vergisi sonrası durumu ortaya konulmak istenmiĢtir. Tüketim vergilerinin iktisadi, mali
ve sosyal etkilerinden bahsedilmiĢtir.
Dördüncü ve son bölümde ise, ülkemizde tüketim vergilerinin uygulanmasındaki
aksaklıkların nelerden kaynaklandığı, bunların nasıl bir kuramsal ve pratik yaklaĢımla
çözümlenebileceği, Türkiye ekonomisinde var olan yapısal sorunlar da gözönünde
bulundurularak incelenip, tartıĢılmıĢtır.
Sonuç kısmında ise, yerleĢik bilimsel yöntemlere uygun olarak incelemenin kısa bir özeti
sunulmuĢ ve elde edilen bulgular tanıtılarak, genel bir değerlendirme yapılmıĢtır.
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BĠRĠNCĠ BOLÜM
1.AZGELĠġMĠġLĠK OLGUSU VE AZGELĠġMĠġ ÜLKELERĠN SOSYOEKONOMĠK
YAPILARI
1.1. Azgelişmişlik Nedenleri
AzgeliĢmiĢlik, çeĢitli nitel ve nicel göstergeler bakımından çağdaĢ, geliĢmiĢ toplumlara göre belirgin
biçimde geri sayılan toplumların konumunu belirleyen bir kavramdır. Ve bu kavram, kalkınma
iktisadı ile 1950'li yıllarda toplum bilimlerine girmiĢtir.
Toplumlar arasındaki farklılıklar, ekonomik, teknolojik,kültürel ve kurumsal açıdan öğelere ayrılarak
ülkeler geliĢmiĢ ve azgeliĢmiĢ(ya da geliĢmekte olan) biçiminde sınıflandırıldı.
AzgeliĢmiĢliğin betimlenmesinde ekonomik yanı ağır basan unsurlar, olanak bulunduğunca nicel
göstergelerle ifade edilir. Herhangi bir ülke bu göstergelerden,en az düzeyde içeriyorsa o derece
geliĢmiĢlikten uzak diğer bir deyiĢle azgeliĢmiĢ sayılır. Aradaki fark da, bir tür kalkınma programının
hedeflerini oluĢturur. Ayrıca take-off denilen yani azgeliĢmiĢlikten geliĢmeye doğru ilerleyen bir
tanımlama da günümüzde yapılmaktadır.
GeliĢmemiĢ ülke konusunda Prof.Dr. Özer Ozankaya’nın verdiği tanım Ģöyledir(l):
"Türlü tarihsel etkenler nedeniyle sanayileĢmemiĢ olan, üretimi ilkel uygulayımlı tarıma dayalı, eğitim
düzeyi düĢük kalmıĢ, toplumsal ve ekinsel(kültürel) bütünleĢmesi tam anlamıyla gerçekleĢememiĢ,
genellikle batılı anamalcı toplumlarca sömürülmüĢ ya da sömürülmekte olan ülke."
Sözkonusu kitabında geliĢmekte olan ülkeleri, geliĢmemiĢ ülke tanımı içinde yer vermiĢtir.

(1) özer Ozankaya, Temel Toplumbilim Terimleri Sözlüğü. GeniĢletilmiĢ, 3.B., Ankara: SavaĢ
Yayınları, 1984.
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AzgeliĢmiĢlik öğeleri genelde "geleneksel" olarak, nitelenen toplumların özelliklerini yansıtır.
Ancak bu öğeler, batı toplumlarına göre tanımlanmakta ve genellikle sözkonusu ülkeleri zengin veya
kalkınmıĢ ülkelerden ayıran bir eksiklikler listesi Ģeklinde görülmektedir. Aslında bunlar nitel
göstergelerdir, örneğin "yeterince geliĢmemiĢ bir mübadele ve üretim sistemi, mali kurumların
zayıflığı, ekonomik birimlerde rasyonelliğin olmaması" gibi genel özelliklerden birkaçını
gösterebiliriz.
Bir toplumun bütün üretken etkinliklerinin bir ölçüsü olarak ifade edilen "milli gelir" ve bunun
toplum nüfusuna bölünmesiyle elde edilen "kiĢi baĢına milli gelir düzeyi" geliĢmiĢlik ölçütlerinden
nicel ve aynı zamanda günümüzde dayanak noktası olarak alınan göstergelerdir.
Günümüzde geçerli uygulamaya göre ülkeler, Amerika BirleĢik Devletleri Doları cinsinden kiĢi
baĢına milli gelir bakımından en yüksek düzeyden en düĢük düzeye doğru sıralanmakta; bu listenin
altına doğru yer alan ülkeler azgeliĢmiĢ ya da geliĢme yolunda olarak adlandırılırken, üst sıralarda yer
alanlar geliĢmiĢ ülkeler sayılmaktadırlar. Uzun dönemde ülkelerin ekonomik büyüme içinde olduğu
bir durumda, milli gelirin azgeliĢmiĢlik ölçütü olarak kullanılmasında, göreli konumlar önem
kazanmaktadır.
Fakir ülkelerde, milli gelirin büyüme hızı, zengin ülkelerinkinin yarısı kadar ya da bundan ancak
azıcık büyüktür. Bunların bir çoğunda gelir artıĢ hızı, nüfus artıĢına güçlükle ayak uydurabilmektedir.
Bunun sonucu olarak, geliĢmiĢ sanayi ülkeleri ile azgeliĢmiĢ ülkeler arasındaki açık
büyümektedir.(2)

(2) Maurice Dobb, Kapitalizm. Sosyalizm. AzgeliĢmiĢ ülkeler ve iktisadi Kalkınma, çev.Mehmet
Selik, I.B., Ankara: Doğan Yayınevi: 21, 1973, s.198.
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BirleĢmiĢ Milletler Örgütü Raporları'nda da belirtildiği gibi azgeliĢmiĢ ülkelere yapılan yardımların
varlıklı ülkeleri daha varlıklı, yoksul ülkeleriyse daha yoksul kıldığını açıkça tanıtlamaktadır.
AzgeliĢmiĢlerin, geliĢmiĢlere ekonomik bağımlılığı, arkasından siyasal bağımlılıklarını da getirir.
Amerikalı iktisatçı P.A.Samuelson "Dünya nüfusunun %70'inin dünya gelirinin ancak %20'sini
paylaĢtığını ve bu na karĢın dünya nüfusunun %30"unun dünya gelirinin %80*ine sahibolduğunu"
söylemektedir.(3)
GeliĢmekte olan ülkelerin yapısı ve özelliklerini sınıflandırırsak, Ģu göstergelerden
bahsedebiliriz:
- Fert baĢına reel gelirin düĢük oluĢu,
- Tasarrufların yeterli olmaması,
- Nüfus artıĢ hızının yüksek olması,
- Tarımın milli gelirdeki payının yüksekliği,
- Milli gelirin dağılıĢında aĢırı eĢitsizlik,(4)
- Alt yapı yetersizliği,
- üretim faktörleri verimliliğinin düĢük düzeyde olması,
- Sermaye piyasasının yeterince geliĢmemesi, Ģeklindedir.
DıĢ ticarete gelince, azgeliĢmiĢ ülkelerden çoğunun belirgin bir özelliği bunların ihracat ticaretlerinin
büyük ölçüde az sayıda ürüne dayanmasıdır. Bu gerçekten sözkonu-su ekonomilerin tek yönlü
geliĢimlerinin bir göstergesidir. Bu azgeliĢmiĢ ülkelerin fakirliklerinin yanısıra, ortak denilebilecek bir
özellikleri de, hem tarımsal arazinin büyüklüğüne oranla yüksek bir nüfus yoğunluğu, hem de hiç çalıĢtırılmayan ya da normalin altında iĢ bulabilen büyük bir iĢ gücü fazlasına sahip olmalarıdır.DüĢük
prodüktivite sözkonusudur.AzgeliĢmiĢ ülkelerde fakirlik ve geriliğin toplumu saran koĢullarını
yaratan çeĢitli kısır döngüler mevcuttur.(5)
(3) Orhan Hançerlioğlu, Toplumbilim Sözlüğü, istanbul: Remzi Kitabevi, 1986.
(4) Arif Nemli.GeliĢmekte Olan Ülkelerde Verei Politikası. istanbul:1.I.B.F. Yayını, 1979, s.3.
(5) Dobb, a.g.e., s.198-201.
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Dünyanın bu gerikalmıĢ toprakları, çoğunlukla geleneksel sömürgeler ya da yarı sömürgelerdi. Ucuz
hammadde ve gıda maddesi kaynağı ve yatırım alanları olarak sömüregel-miĢ büyük kapitalist
devletlerin, tarımsal plantasyon ve hammadde hinterlandı idiler.(6) Tarih açısından bakılınca,
bunların gerikalmıĢ olmalarının önemli bir nedeni de budur. Ekonomik yönden, yabancı sermayeler ya
madencilik, plantasyon ve hammadde iĢleme gibi alanlara ya da hem piyasalarını hem karlarını
dıĢarıda bulan, sömürge ekonomisinin bünyesinden ayrı merkez devletin bir parçası Ģeklinde geliĢen
ihracat endüstrilerini, büyütme yoluna gitmiĢlerdir.(7)
AzgeliĢmiĢlik nedenleri Prof. Oskar Lange tarafından Ģöyle izah edilmiĢtir:(8)
" Tekelci kapitalizm, azgeliĢmiĢ ülkelerin geleneksel kapitalist geliĢme yolunu izlemelerine imkan
vermemiĢtir. Bunun çok nedeni var. En önemlisi Ģudur:En basta gelen kapitalist ülkelerde, büyük
kapitalist tekellerin geliĢmesiyle, azgeliĢmiĢ ülkelerdeki geliĢme sağlayıcı yatırımlara ilgi duymaz
oldular; çünkü bu türlü yatırımlar bunların sağlam tekelci durumlarını tehdit edebilecek bir rekabetin
doğmasına yol açabilirdi. Bunun sonucu olarak geliĢmiĢ ülkelerin, azgeliĢmiĢ ülkelerdeki yatırımları,
hammadde olarak kullandığı doğal kaynaklar ve geliĢmiĢ kapitalist ülkelerdeki nüfusu beslemek için
azgeliĢmiĢ ülkelerde besin maddeleri üretimini geliĢtirmekti..."
Bunun sonucu; azgeliĢmiĢ ülke ekonomilerinin tek yönlü besin maddeleri ve hammadde ihraç eden
ekonomiler haline gelmesidir, ülkelere giren yabancı sermayeden elde edilen karlar tekrar geliĢmiĢ
ülkelere dönmüĢtür.

(5) Dobb, a.g.e. , s.198-201.
(6) Plantasyon:Sanayide kullanılan kimi bitkilerin (kahve, kakao, kauçuk gibi) geniĢ ölçüde
yetiĢtirildiği iĢletme.
Hinterlant:Bir limanın,ticaret merkezi durumunda bulunduğu çevre, iç bölge, arka bölge.
(7) Dobb, a.g.e. , s.194.
(8) Dobb, a.g.e. , s.194-195.
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AzgeliĢmiĢ ülkelerin genel yapısal özelliklerini, fert baĢına gelir seviyesi düĢüklüğü, ekonomilerin
ikili bir yapı göstermesi,geleneksel kesim ve modern kesimin yan-yana olması, bölgelerarası
geliĢmiĢlik seviyesinin farklı olması Ģeklinde özetleyebiliriz. ileri ve sanayileĢmiĢ bölgelerde gelir
seviyesi nispi olarak daha yüksektir. Bunun yanında geri bölgelerde geleneksel kesim hakim
durumdadır. Dolayısıyla gelir seviyesi de düĢüktür. Kronik iĢsizlik ve kronik enflasyon bu ülkeleri
devamlı tehdit altında tutar.(9)
AzgeliĢmiĢ ülkelerin sosyoekonomik yapısı, yüksek bir gelir artıĢının gerçekleĢmesine, kısa dönemde
elveriĢli değildir.(10)
AzgeliĢmiĢlik sorunu herĢeyden önce, azgeliĢmiĢliğin bilinmesi, bunun kabullenilmesi ve sonra da
çözümüne karar verilmesiyle çözümlenebilir. Bu bakımdan, azgeliĢmiĢliğin ölçümü sorunu,
yalnızca biçimsel değil, özsel bir sorundur ve bu nedenle son derece önemlidir. Bunun, doğru olan
uygun kıstaslara dayanarak bilinmesi de geliĢme hızını etkiler.(11)
Sözkonusu ülkelerde, devletin fonksiyonları daha da önem kazanmaktadır. Çünkü bu ülkelerde
iktisadi kalkınmanın gereği olan sermaye birikimi, sosyal sabit sermaye yatırımları (yollar, limanlar,
barajlar vb.), az gelirlilerin hayat standardının yükseltilmesi, bozuk olan gelir dağılımının düzeltilmesi
gibi önemli konular devletin görevleri arasında yer alır.
(9)
Esfender
Korkmaz,
Vergi
Yapısı
ve
GeliĢimi.
Ġstanbul:
ik
tisat Fakültesi Yayını, 1982, s.63.
(10) Sevim Görgün, Maliye Politikası, istanbul: iktisat Fakültesi Yayını, 1982, s.19.
(11) Aydın Gürkan, Ekonomik GeliĢme ve Sorunları, Ankara: I.T.I.A. , Cilt I, 1979, s.26-27.
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Ancak bunların herbiri, ayrı ayrı doğal olarak devlet harcamalarının artmasına sebep olmaktadır. Bu
ise devletin finansman ihtiyacının olduğunun bir göstergesidir.
1.2. Azgelişmişlik Olgusu ve Vergileme
AzgeliĢmiĢ ülkelerin yapıları birbirinden çok farklı sosyoekonomik özellikler gösterir. Bu husus
iktisadi geliĢme için genel bir maliye politikasının tespitini güçleĢtirir. Bu ülkelerin, özellikle maliye
politikasının tayini ve uygulanması bakımından önemli olan yapısal özellikleri; sermaye faktörünün
diğer üretim faktörlerine göre kıt olması, piyasanın geliĢme açısından gerekli kaynak dağılımını
yeterince sağlayamaması ve günümüzde aĢırı derecede hissedilen kronik enflasyon ve
iĢsizliktir.
Bu ülkelerde milli gelir düzeyinin düĢük olduğunu daha önce belirtmiĢtik. Genellikle, fert baĢına
geliri 500 doların altındaki ülkeler geri kalmıĢ olarak kabul edilmektedir. 500 dolardan yüksek fert
baĢına geliri olanlar ise kalkınma yolunda (veya take-off) safhasında olarak belirlenir. Ancak, 1980
öncesi için ölçüt olan rakamlar, geliĢmeler parelelinde günümüz için göreli olarak değiĢmektedir.
Gelir düĢüklüğü yanında, bu ülkelerde gelir dağılımı adaletsizliği sözkonusudur. Ve bu ilk bakıĢta
vergi potansiyeli açısından önemli gibi gözükmektedir. Ancak sözkonusu ülkelerdeki vergi
kaçakçılığı, gelir dağılımı adaletsizliğinin vergi potansiyeli olma özelliğini ortadan kaldırmaktadır.
Buna karĢın, adil olmayan gelir dağılımı, tüketim miktar ve bileĢimini, özellikle göstermelik tüketim
saiki ile toplum için optimum olarak kabul edilebilecek olandan saptırmaktadır.(12)
DüĢük gelir düzeyi, sermaye birikiminin ve sanayileĢme hızının yetersizliği sorununu ortaya
çıkarmaktadır.
(12) Ġzzettin Önder, "Vergi Tedbirleri ve Meseleleri Semineri" istanbul:iktisat Fakültesi, 17-18 Nisan
1978, s.9.

17

Tabiatıyla, bunun sonucunda bu ülkelerde verimlilik düĢük düzeyde kalmaktadır. GeliĢmekte olan
ülkelerde, özellikle kalkınma yolunda aĢamalar katettikçe, giderek artan dar boğazlarla
karĢılaĢıldığından, oldukça yüksek bir oranda enflasyon görülmektedir.
Bu sorunlar ve azgeliĢmiĢlik, özde, bizce de benimsenen bir yargı olan azgeliĢmiĢ ülkelerin bir kaderi
olmadığı gibi, bütünüyle kendi yeteneksizlikleri yüzünden ortaya çıkmıĢ bir sorun olarak
yorumlanmaması gerektiğidir. Elbette bu ülkeler, tarihin kendisine sunduğu fırsatlardan uygun
dönemde yararlanmasını bilememiĢlerdir. Ancak, bütün bunlara karĢın dünya ekonomilerinin bir
kısmını azgeliĢmiĢlik sorunuyla ve azgeliĢmiĢlikle baĢbaĢa bırakan temel neden, bugünün geliĢmiĢ
sanayi ülkelerinin sanayi devrimini baĢardıktan sonra bizzat kendileri tarafından tasarlanıp oluĢturulan bir uluslararası ekonomik, mali ve siyasal iliĢkiler düzeninin, bugün, azgeliĢmiĢ olarak
nitelendirilen ülkelere dikte ettirilmesidir.
Sunu da unutmamak gerekir ki; azgeliĢmiĢlik, yalnızca ekonomik ve toplumsal bir olay olarak ele
alınmamalıdır. Olay, aynı zamanda da politik bir olaydır.
1.2.1. Azgelişmiş Ülkelerde Vergi Politikası
Özellikle azgeliĢmiĢ ülkelerde, devletin, ferdin tercihlerini etkilemek yoluyla yerleĢmiĢ
alıĢkanlıklardan kurtararak, daha yüksek bir refah seviyesine eriĢmesini sağlamak önemli bir yer
tutar. Devlet vergi politikasını ve kamu harcamalarını bu gayeye yönelterek, iktisadi geliĢmenin
gerçekleĢtirilebilmesi için gerekli toplumsal değiĢmeyi de yaratmak imkanına sahiptir.(13)

(13) Gülten Kazgan ve Haydar Kazgan, Türkive*de Maliye Politikası (1950-1960).istanbul:iktisat
Fakültesi Yayını 1964 s.141.
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GeliĢmekte olan ülkelerde, vergi politikasının temel amaçları Ģöyle sıralanmaktadır:
- Kamu sektörü faaliyetleri için kaynak yaratması,
- Vergi ayrıcalıkları ve benzer mali önlemler ile özel sektörün teĢvik edilmesi,
- Ekonomideki enflasyonist eğilimlerin kontrol edilmesi,
- Gelir ve servet dağılımındaki eĢitsizliklerin a-zaltılması,
- Sosyal verimliliği yüksek faaliyetleri geliĢtirmek için kaynak dağılımının düzeltilmesi
olarak ifade edilebilir.(14)
Vergi yoluyla devlet, gelirinin bir kısmını fertten almak, buna karĢılık, bir bedel istemeksizin veya
çok düĢük maliyetin altında bir fiyata, bazı mal ve hizmetleri arzederek ferdin tercihler tablosunda,
önemli değiĢmeler yaratmak yeterliliğine sahiptir. Geliri oldukça düĢük seviyelerde bulunan büyük
kitlenin refahını artırmak için, bu kitle üzerindeki vergi yükünü hafifletmektense, tercih sıralamalarını
değiĢtirecek Ģekilde, bu kesime yönelik sosyal refah harcamalarını artırmak daha akıllıca görünmekte
dir.(15)
Gelirlerini lüks tüketim mallarına veya gayrimen-kule harcayan yüksek gelir gruplarının vergi
yoluyla lüks tüketiminin kısılması yoluna gidilebilir.
AzgeliĢmiĢ ülkelerde vergi politikası kamu kesimi finansman açığını kapatmaya,toplumsal veya
kamusal hizmetlerin yükünü dengeli bir Ģekilde dağıtmaya, ülkedeki tasarrufları artırmaya yönelik
olmalıdır. Ayrıca vergi politikası, uygun vergi yapısını oluĢturacak Ģekilde yönlendirilmelidir.
(14) Beyhan Ataç, Maliye Politikası. GeliĢimi. Amaçları. Araçları ve Uygulama Sorunları, 2.B. ,
EskiĢehir: Anadolu Üniversitesi Yayını, 1991, s.237.
(15) Gülten-Haydar Kazgan, a.g.e. , s.143.
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1.2.2. Vergi Yapısı ve Etkileri
GeliĢmekte olan ülkelerde vergi kapasitesi ve vergi gayreti yetersizdir. Vergi kapasitesi, bir ülkede
kiĢilerin vergi ödeme ve devletin vergi toplama yeteneğine bağlı olmakta, vergi gayreti ise bu
kapasitenin kullanım derecesini göstermektedir.
Bu ülkelerde, kiĢi baĢına düĢen gerçek gelir düzeyi düĢüktür, gelir dağılımında önemli eĢitsizlikler
vardır. Ekonominin hakim sektörü tarımdır, ekonomide küçük iĢletmeler yaygındır. Bu tür ülkelerde
uygulanan vergi yasalarının ekonominin koĢullarına uygun olması ve vergi yönetiminin düĢük
etkinlikle çalıĢması nedeni ile uygulamada da bir takım aksaklıklar meydana gelmekte, bu da
geliĢmekte olan birçok ülkede mevcut vergi kapasitesinin tam olarak kullanımını
engellemektedir.(16)
AzgeliĢmiĢ ülkelerde vergi gelirinin Gayri Safi Milli Hasıla içindeki payı düĢüktür. Bu ülkelerde
genellikle gelir vergileri güçsüzdür. Sisteme, dolaylı vergiler, özellikle gümrük ve tüketim vergileri
egemendir.(17)
Gelir vergisinin düĢük olmasının en önemli nedeni, fert baĢına gelir seviyesinin düĢük olmasıdır. En
az geçim düzeyini geçen ve vergilenebilir gelirler de sınırlı sayıdadır. Aynı zamanda gelir ve servetin
belirli ellerde toplanması, gelir vergisinin uygulama alanını sınırlamıĢtır. AzgeliĢmiĢ ülkelerde gelir
vergisi gibi, diğer dolaysız vergiler de vergi sistemi içersinde tamamlayıcı niteliktedir. Bu ülkelerde
dolaylı vergilerin daha ağır basmasının nedeni geliri vergilemenin zorluğudur. Bu ise, idari yapı
kolaylığı açısından tüketimi vergilemeye itmektedir. Diğer taraftan tüketimi vergilemek bu ülkelerin
iktisadi politikalarına da uygundur. Çünkü bu ülkelerde iktisadi geliĢme için en önemli ve gerekli
faktör yatırımlar için kaynak yaratmaktır.

(16) Ataç, a.g.e. , s.239.
(17) Korkmaz, a.g.e. , s.64.
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Bunun içinde tüketimi vergilemenin, lüks tüketim ve lüks mal ithalini kısıtlamak ve tasarrufu
teĢvik gibi bir yararı vardır.(18)
Yüksek gelirli grupların bu tür harcamalarını vergilendirmek yeniden gelir dağılımını sağlama
amacına da uygundur. Ancak teoride geçerli olmasına karĢın pratikte bazı Ģüpheler vardır, özellikle
bu ülkelerde gelir grupları arasındaki aĢırı fark gösteriĢ amaçlı tüketimi körüklemektedir.
Vergilerin gelir dağılımına etkisinin ölçülmesinde en kritik konu yansıma varsayımlarıdır. Bu
varsayımlar vergi yükünün dağılımını belirleyici bir role sahiptir. Gelir vergisi ile tüketim vergileri
konusunda genel bir görüĢ uyumu vardır. Gelir vergisinin yükümlü üzerinde yerleĢtiği tüketim
vergilerinin de tüketiciye yansıtıldığı kabul edilmektedir. ÇeĢitli ülkeler için yapılan araĢtırmaların
sonuçlarında vergilerin gelir dağılımı üzerindeki düzeltici etkilerinin çoğunlukla az olduğu ve bu
sonucun özellikle azgeliĢmiĢ ülkeler için geçerli olduğu belirtilmektedir. (19)
GeliĢmekte olan ülkelerin iktisadi ve sosyal yapılarında ortaya çıkan değiĢmelerle, sanayileĢme
çabası ile altyapı ve ulaĢtırma hizmetleri nedeniyle harcamalar artar. Artan finansman ihtiyacı gümrük
vergileri yanında tüketim vergilerinde artıĢ yapmaya zorlar. Vergilerin gelir sağlama yanında iktisat
politikası aracı olarak kullanılması da modern dolaylı vergilerin geliĢmesini kaçınılmaz kılacaktır.

(18) Korkmaz, a.g.e. , s.66.
(19) Burhan Senatalar, "Verginin Ekonomik ve Sosyal Etkileri" Paneli, Maliye Hesap Uzmanları
Derneği, 3-4/6/1980,s.4.
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AzgeliĢmiĢ ekonomilerde vergilerin konusu (matrahı) ve oranları, kaynakların optimal dağılımını
bozmamalı ve kalkınma politikasının önceliklerine ters düĢmemelidir. GeliĢmeleri öncelikle istenen
sektörlere ait vergiler diğer sektörlerin vergisinden ağır olursa, bu gibi sektörler de üretim artısı
gerçekleĢmez, üretimi ve tüketimi azaltılmak istenen mal ve hizmetlerin yüksek oranda vergilendirilmesi sözkonusudur.(20)
AzgeliĢmiĢ ülke ekonomilerinde bir bölümün, yiyecek sağlayan kırsal kesimlerin, yeterince
parasallaĢmama.Ģ olması sıkıntı yaratmaktadır. Bu nedenle tüketimden alınan vergiler en etkili araç
olarak görülür. Ne var ki talebin lüks mallara hatta dayanıklı tüketim mallarına değilde, her Ģeyden
önce ilk gereksinim malları üzerine yoğunlaĢma olgusu bu tür vergilendirmenin azalan oranlı
niteliğini daha da belirginleĢtirir. AraĢtırmamızın üçüncü bölümünün sosyal etkiler baĢlığı altında bu
konuyu daha ayrıntılı olarak ele alacağız.
Hızlı bir ekonomik kalkınma hedefiyle sosyal adaleti uzlaĢtırmak zordur. Bulunacak denge bir nebze
politik tercihe bağlı kalmaktadır.(21)
Vergileme, iktisadi kalkınma için özel tüketimin kısılması ve kaynak dağılımının optimum olarak
sağlanması için kullanılabilecek en etkin maliye politikası aracıdır. Bir ülkede gelir dağılımını adil
hale getirme çabaları a-çısından, geliĢmeyi sağlayacak yatırımlara ulaĢmada vergilemeye önem
verilmesi gerekmektedir.

(20) Vural SavaĢ, Kalkınma Ekonomisi, 2.B. ,istanbul: Ġ.T.I.A. , 1979, s.81.
(21) H.Brochier, P.Llau ve CH.A.Michalet, Maliye Ekonomisi, çev. Adnan ErdaĢ, Ankara:
Ġ.T.I.A. ,1981, s.305-307.
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IKINCÎ BOLÜM
II. AZGELĠġMĠġ ÜLKELERĠN KALKINMASI VE FĠNANSMAN SORUNU
11.1. İktisadi Kalkınma Kavramı
Ġktisadi kalkınma gelir düzeyi düĢük, ekonomisi geliĢmemiĢ ülkelerin modern sanayi toplumuna
dönüĢme süreci biçiminde tanımlanmaktadır. Bazen iktisadi büyüme ile aynı anlamda kullanılırsa da
genellikle,bir ülkenin ekonomisinde hem niceliksel hem de niteliksel iyileĢmeleri içeren değiĢimi
anlatır. iktisadi kalkınma kuramı azgeliĢmiĢ ülkeler açısından büyük önem taĢır.
Bir ekonomide daha fazla mal ve hizmet üretilmesi, nüfus artıĢı, sermaye çoğalıĢı ve daha modern
teknoloji kullanımı gibi yalnızca ekonomik etkenlerin değiĢimiyle gerçekleĢmez. Aynı zamanda,
belki de bunlardaki değiĢimle beraber sosyokültürel değiĢiminde ortaya çıkması ile sağlanabilmesi,
üzerinde durulması gerekli bir husustur.
Ekonomik geliĢme ile ilgili yayınlarda, kalkınma uyarılmıĢ bir olay olarak belirtilmektedir. Çünkü
dıĢarıdan yani hükümetler eliyle yapılacak bir müdahaleyi ve uyarılmayı gerektirir, ülkeler her yıl
daha fazla mal ve hizmet ürettikleri durumlarda bile, niteliksel sorunlarını çözememekte, hatta
bunların çözümlenmesi daha karmaĢık hale gelebilmektedir. örneğin bir yandan ekonomi geliĢirken,
öte yandan kentsel yaĢam güçleĢiyorsa, ülkenin siyasal bağımlılığı artıyorsa, özellikle gelir dağılımı
gün geçtikçe düĢük gelirli gruplar aleyhine bozuluyorsa, doğa çevre kirliliğine maruz kalıyorsa, en
basit, zorunlu ihtiyaçlar karĢılanamazken gösteriĢ amaçlı lüks mallar üretiliyorsa, sosyal kargaĢa
ortaya çıkıyorsa, bu olgunun kalkınma diye adlandırılması düĢünülmez.
Genellikle kiĢi baĢına düĢen milli gelir düzeyi, ülkenin zenginliğinin geçerli bir göstergesi olarak kabul
edilir, ama geliĢmekte olan ülkeler arasında çok önemli farklılıklar vardır. Bu durum azgeliĢmiĢliğin
nedenleri ve kalkınmanın en etkili yolları konularında genel sonuçların çıkarılmasını büyük
ölçüde zorlaĢtırmaktır.
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Bütün iktisadi kalkınma kuramları, geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerin gelir düzeyleri arasındaki
farklılıkların, iklim vb. gibi koĢulların sonucu olmadığını varsayar. Bu varsayım, her ülkenin
geliĢmiĢlik konumuna ulaĢabileceği anlamına gelir.
iktisadi planlama tedbirleri olmaksızın, azgeliĢmiĢ ülkelerde endüstriyel geliĢme ve büyükçe bir
büyüme hızı elde edilemez. Ancak kalkınmayı sağlayacak plan hedefleri, bunlara varmayı
gerçekleĢtirecek araçlar olmadan, uygulanamazlar. Böylece devlet, para politikası, vergileme,bazı
denetlemeler ve benzeri yollarla durumu etkileyebilirler. iktisadi kalkınmaya bir itme gücü sağlamak
için önemli ölçüde devlet yatırımları gereklidir. Bunun yanında devletleĢtirilmiĢ sanayi ve kamu
hizmetleri kesimi(l) ve dolayısıyla bu kesimin karları, kalkınmanın devamı için gerekli mali araçların
oluĢturulmasında etkili olabilir.
Herhangi bir ekonomide iktisadi kalkınma baĢlayınca, kiĢi baĢına isabet eden milli gelir devamlı ve
reel olarak artar. Sosyal kalkınma gereği bu artıĢla, insanların yaĢama seviyelerinde bir iyileĢme göze
çarpar, hayat seviyesi yükselir ve fertlerin tasarrufta bulunabilme imkanları da çoğalır.(2)

(1) Dobb, a.g.e. , s.202-203
(2) Ġsmail Türk, iktisadi Planlama Prensipleri. Ankara: Emel Matbaası, 1970, s.55.

24

GeliĢmekte olan bir ülkede maliye politikasının temel amacı, kalkınma olacaktır. Ancak bu kalkınma,
kalkınma hızının yavaĢlamasına,hatta gerilemesine yol açmamalı ve böylece gerçekleĢtirilen
yatırımlardaki kayıpları artırmamalı ekonomik dalgalanmaların önlendiği istikrarlı bir ortam ile
birlikte gerçekleĢtirilmelidir.(3)
Sözkonusu ülkelerde maliye politikası yüksek gelir grupları ve düĢük gelir grupları arasındaki
oldukça büyük miktarlara ulaĢan açığı kapatma konusunu ele almalıdır. Bu ülkelerde sosyal adalet
ile kalkınmayı gerçekleĢtirecek maliye politikası önlemlerinin alınması gerekmektedir. Ancak,
kalkınma sürecini hızlandırmaya en uygun politikanın ne olması gerektiğini i-çeren bir model kurma
olanağı oldukça sınırlıdır.(4)
Günümüzde, büyük yatırım programlarıyla azgeliĢmiĢ ülkelerde geliĢmiĢ ülkelerin ekonomik
yapısını oluĢturmaya çalıĢmanın en etkili kalkınma yolu olmadığı kabul edilmektedir. Bu ülkelerin
belirli kaynaklarını ve doğal üstünlüklerini değerlendirerek hem boyutları, hem de teknolojik içeriği
bakımından daha ölçülü bir kalkınmaya yönelmeleri ise gittikçe daha uygun bir yol olarak
görülmektedir. Bu Ģekilde yürütülmeye çalıĢılan kalkınma stratejisi daha hızlı ve de toplumsal açıdan
daha kolay kavranabilir biçimde gerçekleĢebilir.
11.2. iktisadi Kalkınmanın Finansmanı ve Vergiler
II.2.1.iktisadi Kalkınma ve Vergi Yapısı
AzgeliĢmiĢ ülkelerde maliye politikasının amaçlarından biri de iktisadi geliĢme hızını
süratlendirmek, piyasa mekanizmasının gerçekleĢtirdiği hızın üzerine çıkarmaktır. Sermaye
piyasasının geliĢmediği toplumlarda, bütün yük devlete kalacaktır. Bu halde en önemli finansman
vasıtası vergi olacaktır. Kollektif mal ve hizmet arzının artıĢında finansman vasıtası olarak vergiye
büyük önem atfedilmektedir.(5)

(3) Ataç, a.g.e. , s.229.
(4) Ataç, a.g.e. , s.229-230.
(5) Gülten ve Haydar Kazgan, a.g.e. , s.137.
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Ekonomik kalkınmanın önemli kaynaklarından birini sermaye birikimi oluĢturmaktadır. Sermaye
birikimi ise tasarruf oranı tarafından belirlenmektedir. Kamu kesimince bu oran çeĢitli yollarla
artırılabilmektedir. Doğrudan doğruya kamu tasarruflarının artırılması veya özel tasarrufları artırıcı
önlemlerin alınması gibi. Devlet kamu tüketim harcamaları için gerekli olandan daha fazla vergi
toplayabilmekte ve doğrudan kamu yatırımlarının gerçekleĢtirilmesi için kullanabilmektedir.
Vergiye alternatif olarak, kamu yatırımlarının para yaratılması yoluyla finansmanı Ģeklinde de
etkileyebilir.
Bunun yanında, bir ülkede devlet, özel tasarrufları vergileme ile teĢvik etmek Ģeklinde tasarruf
oranını artırabilir. Bunun için, örneğin, tüketimin vergilendirilmesine yönelik vergilere ağırlık
verilebilir veya yüksek gelirli kiĢilere, eğer gerçekten gelirlerinin büyük bir kısmını tasarruf
ediyorlarsa, daha düĢük artan oranlı gelir vergileri uygulanabilir. Ayrıca devletler bir ülkede politik
ve ekonomik istikrarı sağlayarak ve tasarrufların güvenliğine daha fazla önem vererek de tasarrufları
artırabilirler.(6)
GeliĢmekte olan ülkelerde, sermaye birikimi bir taraftan düĢük tasarruf oranıyla sınırlanma yanında
verimli yatırımları gerçekleĢtirme konusuna yeterince ağırlık verilemediği söylenebilir. Devlet bir
taraftan yatırımları gerçekleĢtirme ile beraber çeĢitli vergi düzenlemeleriyle özel yatırımların
bileĢimini de etkileyebilir.
Devlet bütçesi ile yaratılan tasarrufların miktarı, vergi gelirleri ile bütçe cari harcamaları arasındaki
farka bağlı olarak değiĢir. iktisadi kalkınma gayretleri aksatılmadan, cari giderlerdeki artıĢlar belirli
bir seviyede tutularak marjinal tasarruf eğilimi üzerindeki olumlu etkisi çok önemli olacaktır.

(6) Ataç, a.g.e. , s.230-231.
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Bütçe ile yaratılan kamu tasarruflarının büyüklüğünü etkileyen ikinci unsur direkt ve endirekt
vergilerin artırılması konusudur. Kamu tasarruflarının bir diğer önemli kaynağı iktisadi Devlet
TeĢekkülleri tarafından yaratılan fonlardır.(7) Kamu tasarruflarını artırmak için cari harcamaların
artıĢ hızını düĢük tutmak Ģarttır. Bütçe gelirlerinin artırılması, vergi bazının geniĢletilmesi ve vergi
sistemine uygun düzeyde esneklik kazandırılmasıyla gerçekleĢecektir. Bu konular gerçekleĢtirilmesi güç ama gerekli olan olgulardır.
Ġyi organize edilmiĢ ve kontrol altına alınmıĢ para piyasalarının yokluğu halinde, geliĢmekte olan
ülkelerin çoğunun yurt içi kaynakları seferber etmek konusunda temel olarak mali önlemlere
yönelmesi doğaldır. Kamu kaynaklarının seferberliği için temel araç ise vergi politikalarıdır.
Vergileme, ekonomik kalkınmanın finansmanının, hem gerçekleĢtirdiği doğrudan katkılar, hem de
kontrol ve teĢvik açısından yarattığı dolaylı etkiler nedeniyle en önemli kaynağıdır. Bu nedenle
sözkonusu ülkelerde vergi politikası kuvvetli olmak zorundadır.
Ancak vergiler, bu tür ülkelerde hemen hemen değiĢmez bir Ģekilde, zayıf ve güçsüz bir araç
olmuĢtur. GSMHTya göre vergi gelirleri oranı geliĢmiĢ ülkelerde, genel olarak en azından % 30
iken, geliĢmekte olan ülkelerin çoğunda bu oranın yarısı kadardır.(8)
Gelir ve servetin nüfusun küçük bir yüzdesinin elinde yoğunlaĢması sözkonusudur. GeliĢmekte olan
ülkelerde vergi politikası iktisadi kalkınmanın önemli bir finansman aracıdır. Kalkınmanın
sağlanabilmesi için verimli yatırımlara yöneltilmeyen, giriĢimcilikten kaynaklanmayan gelirlerin etkin
vergilendirilmesi gerekir. Ayrıca teĢvikler konusunda dikkatli yönlendirmeler yapılmalıdır.
AzgeliĢmiĢ ekonomilerde zorunlu tasarruf oranının veya daha dar anlamda toplam vergi yükünün
genellikle düĢük

(7) Besim Üstünel, Kalkınmanın Neresindeyiz. Ankara: Sevinç Matbaası, 1966, s.67-70. Ataç,
a.g.e. , s.236-237.
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olması, bu ülkelerde devletin sermaye birikiminde çok silik bir rol oynadığı anlamına gelmez.Her ne
kadar bu özellik, üretken yatırım artıĢını sınırlayıcı etkilerde bulunuyorsa da, devletin bütçe dıĢı
müdahale imkanlarıyla ve belli kesimlerin vergi yükünü düĢük tutmakla sermaye birikimi üzerinde
her zaman düzenleyici bir rol oynayabileceği hesaba katılmalıdır. Devlet müdahalesi sonucunda
sermayenin belli kesimleri lehine iktisadi rantlar yaratılmasının doğrudan doğruya ekonomik geri
kalmıĢlığın sorumlusu olarak görülmemelidir.(9) AzgeliĢmiĢ ekonomilerde rantlar sayesinde sanayileĢmede özellikle nüfusu fazla olan ülkelerde geliĢmede aĢama katedebilir.
iktisadi geliĢme, iktisadi, siyasi, sosyal ve demografik birçok faktörün karĢılıklı etkileriyle meydana
gelen karmaĢık bir olaydır. Milli gelirin yapısı ve seviyesi, iktisadi faaliyetin hacmine bağlıdır.
iktisadi geliĢme ile beraber vergi hasılatının da arttığını ve geliĢmiĢ ülkelerde vergi gelirlerinin GSMH
içindeki payının daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz.(10)
Vergileme, ekonominin geliĢme sürecine çeĢitli Ģekillerde katkıda bulunmaktadır. GeliĢmekte olan
bir ülkede kaynakların kamu sektörüne kanalize edilmesi açısından etkin bir yoldur, özel
tasarrufların yetersiz oluĢu, azgeliĢmiĢ ülke tasarrufunun kamu sektörü tasarruflarıyla desteklenmesi,
özel sektörden kamu sektörüne vergi yoluyla aktarmakla mümkün olmaktadır.
Vergileme, ülkede gelir düzeyleri arasındaki açığın en azından azaltılmasına yardımcı olmak
yoluyla, iktisadi kalkınma sürecini olumlu yönde etkilemelidir.

(9) Oğuz
Oyan
ve
Diğerleri,
Devlet
Müdahalesi
ve
24
Ocak,
sı, 1986, s.121.
(10)
Korkmaz, a.g.e. , s.49.
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Vergiler, ekonomik faaliyetleri geliĢtirerek kalkınma sürecine yardımcı olabilir. GeliĢmekte olan
ülkelerde vergiler büyüme süreci tarafından yaratılan tüketim malları talebinin kontrolünde önemli bir
araç olmaktadır.
Vergilemenin, bu ülkelerin iktisadi kalkınma üzerindeki katkıları vergilerin seçimini etkileyen en
yaygın öğe olmuĢtur. Vergi yapısının bu katkıları gerçekleĢtirebilmesi için ise, iki koĢul
gerekmektedir:(11)
" Bu koĢulların birincisi, milli gelire göre vergi oranının, genel olarak ekonomik faaliyet düzeyini,
özel olarak tüketim düzeyini yeterince etkileyecek ölçüde olması gerekmektedir. ikincisi ise
mümkün olduğunca vergilerin, bir ekonomide gelirler yükseldiği zaman otomatik olarak artan vergi
hasılatını sağlayacak Ģekilde seçilmesi gerekmektedir." Bu iki koĢul gerçekleĢtirildiği taktirde,
geliĢmekte olan ülkelerde devlet sürekli olarak durumunu koruyacaktır.
iktisadi geliĢme vergi sisteminin bileĢimini etkiler. Ülkeler kalkındıkça vergi gelirleri / GSMH oranı
artmakta ve vasıtalı-vasıtasız vergi oranları değiĢmektedir.
Vergi sisteminin yapısı, ekonomik geliĢmiĢliğinin farklı düzeylerinde büyük değiĢiklikler gösterir.
Bu değiĢikleri önce gelir seviyesi belirler. Yüksek gelir seviyesinde, dolaylı ve dolaysız vergilerin
ağırlığını gelirden sonra kültürel ve politik tercih belirler.(12)
UlaĢılan kalkınma derecesi büyük ölçüde vergilerin türünü etkiler. Dolaylı vergiler, ekonomik
geliĢmenin orta basamaklarında ağır basmaktadır. DıĢ ticaretten alınan dolaylı vergilerdeki azalma,
yükselen iç dolaylı vergi gelirleriyle karĢılanır. GeliĢmeyle beraber, devlet gelirlerinin vergi dıĢında
kalan kısmı, yani diğer devlet gelirlerinin düĢme eğilimi beklenir. Dolayısıyla geliĢmenin ilk
basamaklarında vergiler yoluyla kaynak yaratmanın güçlüğü belirgindir.

(11) Ataç, a.g.e. , s.237-238.
(12) Korkmaz, a.g.e. , s.49.

29

Tarım sektöründe, sanayileĢme öncesi, ürün üzerinden ayni olarak alınmakta olan vergiler ile baĢ
vergileri, sanayileĢmenin baĢlarında, pazarın kısmen yayılması sonucu azalır. öte yandan emlak
vergisi ile tüketim vergileri baĢlar. Ayrıca hammadde ihracı önemine göre gümrük vergilerinin payı
artar.(13) Ticari iĢlemlerin yaygınlaĢması muamele vergileri ve satıĢ vergilerinin geliĢmesi ve
uygulanmasına imkan verir. Vergi reformları kalkınmayı sağlıklı ve güvenilir kaynaklarla finanse
etmek bakımından zorunludur. Aynı zamanda sosyal alanlarda yapılması gerekli reformlara dolaylı
bir Ģekilde ulaĢmak bakımından da önemlidir.
11.2.2. Kalkınmanın Finansman Sorunu
Kalkınmanın finansmanı ile ilgili güçlükler, Türkiye'de geliĢmeyi yavaĢlatan diğer temel ekonomik,
sosyal ve politik faktörler arasında önemli bir yer tutmaktadır. Kalkınmasını uzun vadeli planlar
çerçevesinde ve " karma ekonomi " düzenine uygun olarak gerçekleĢtirmek hedefinde olan bir
ülkenin, bir taraftan kamu sektörünün, diğer taraftan özel sektörün finansman problemlerini
çözümlemesi gerekmektedir.
GeliĢmekte olan ülkelerin çoğunda ve dolayısıyla Türkiye'de de kalkınmanın finansmanını karĢılamak
üzere gerekli kaynak miktarı ve elde etmek için yapılan fedakarlıkların göreli önemi, ulaĢılmak
istenen hedeflere bağlı olarak farklı Ģekilde geliĢecektir.
Türk ekonomisinin farklı kesimlerinde farklı Ģekillerde ortaya çıkan finansman güçlüklerinin
genellikle ortak bir temelden doğduğu söylenebilir.(14)
" Kaynakların ve üretim faktörlerinin gelir yaratma kapasitelerinin çok düĢük olması. Gelir yaratma
kapasitelerinin düĢüklüğüne, yıllık üretimden sermaye oluĢumu için

(13) Korkmaz, a.g.e. , s.50-56.
(14) üstünel, a.g.e. , s.51-53.
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ayrılabilecek kaynak miktarının (yani tasarruf seviyesinin) düĢük olması sebep olmaktadır. Reel
anlamda yurt içi tasarrufların bu yetersizliği, özelllikle geliĢme hızını artırmak isteyince kendini
Ģiddetle hissettirmekte ve bu durum yurt dıĢında sağlanacak tasarrufları (net dıĢ harcamaların)
miktarını artırmaktadır"
Kamu kesiminde tasarruf oranı farklıdır. Sermaye birikimini hızlandırmak bakımından Türkiye'deki
kamu sektörüne önemli görevler düĢmektedir. Vergilerin artırılması, halkın kullanılabilir gelirin bir
kısmının kamu sektörüne transferini sağlarken, gelirdeki bu azalıĢın büyük kısmı ö-zel tüketim
harcamalarının azalmasına sebep olacaktır. Kamu sektörüne transfer edilen gelirin ise kamu cari
harcamalarını artırmak için kullanılmayıp, kamu tasarruflarını artırmak için kullanılması ve toplam
tasarrufu artırması sağlanabilir. Kamu kesiminde gerçekleĢtirilen böyle bir tasarruf artıĢını, muhakkak
kamu yatırımlarının finansmanında kullanılması da Ģart değildir. istenirse kısmen, özel yatırımların
finansmanında kullanılabilir.(15) Böylelikle kalkınma için itici güç görevi görebilir.
Bu konuda karĢılaĢılan temel güçlük fon yetersizliğidir. Yani hızlı kalkınmanın zorunlu kıldığı
seviyede yatırım yapma gücüne kavuĢturacak yurt içi tasarruf seviyesine ulaĢılamaması, reel yönden
finansman probleminin esasını teĢkil etmektedir. Bu temel güçlük yanında, Türk ekonomisinde,
ayrıca "fonların iyi kullanılmamasından" ve "finans mekanizmasının, aracı kurumlarının iyi
çalıĢmamasından" doğan güçlükler mevcuttur.(16)
Türk ekonomisinin kalkınmanın finansmanı konusunda temel problemlerden biri olan tasarruf
açığının yanında tasarrufların sektörlerarası dağılımı konusunda ve bu dağılımı sağlayan finansman
mekanizmasının ve kurumların etkinliği konusunda da çeĢitli problemler vardır.

(15) Üstünel, a.g.e. , s.61-62.
(16) Üstünel, a.g.e. , s.86.
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Uzun vadeli tasarrufların mobilizasyonu konusunda bazı eksiklikler mevcuttur.
Türkiye'de halkı uzun vadeli tasarrufa özendirici ve tasarruflarını daha verimli alanlara
yatırmalarını sağlayıcı bir diğer önemli mekanizma yetersizliği de sermaye piyasası
konusunda görülmektedir. Ayrıca kredilerin çeĢitli faaliyet alanlarına dağılımı konusu
da ekonomik geliĢmeyi hızlandırmak açısından üzerinde durulması gereken bir
konudur.(17)
Nicholas Kaldor, "Türk
belirtmektedir:(18)

Vergi

Sistemi"

üzerine

hazırladığı

raporda

Ģunları

" Türkiye'de yatırımları ve hızlı sanayileĢmeyi sınırlayan temel faktör teĢvik unsuru
olmayıp, kaynak yetersizliğidir. Sözkonusu kaynak yetersizliğine çözüm, tarım
sektörünü hızla etkin bir biçimde kullanmak ve monetize etmektir."
Vergileme sorunları, iktisadi kalkınma ile ilgili o-larak, genellikle birbirinden değiĢik ve
çoğunluklada çeliĢkili görüĢler için iki ayrı açıdan tartıĢılır; bunlardan birincisi teĢvikler,
diğeri ise kaynaklardır. Yatırımların ve kalkınma hızının yetersiz kalmasının teĢvik
düzeyinin yetersizliğinden kaynaklandığına inananlar, kamu gelir sistemi üzerindeki
olumsuz etkilerine bakmadan, vergi sistemini çeĢitli vergi indirimleriyle, teĢvikler
açısından geliĢtirmeyi düĢünürler.Kaynak yetersizliğinin kalkınma hızını etkilediğine
inananlarsa, teĢvikleri kısıcı etkilerin artması pahasına da olsa, ilave vergiler kanalı ile
yatırımlar için gerekli kaynakları artırmayı amaçlarlar.(19)
Sosyal adalet açısından, bu kaynaklar, lüzumsuz veya diğer bir deyiĢle lüks tüketimin
azaltılması yoluyla karĢılanabilir.

(17) Üstünel, a.g.e. , s.72-78
(18) izzettin önder, "Nicholas Kaldor, Türk Vergi Sistemi Üzerine Rapor" Toflum ve
Bilim. Üç Avlık Dergi.Birikim Yayınları 15-16, Güz 1981, s.91.
(19) önder, Toplum ve Bilimi Üç Aylık Dergi,a.g.m.,s.93-94.
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Mali araçlarla lüks tüketimi azaltmaya yönelik tedbirler önemlidir. Yine de zengin kesimin lüks
tüketiminin vergiler yoluyla kısılmasıyla elde edilen kaynaklar her zaman beklenilen sonucu vermez.
Çünkü kalkınmanın aĢamalarında yatırımların artmasıyla ücretli sınıfında mal ve hizmetler talebi
artar. Bu mallar içinde öyle bir miktar vardır ki üzerinde vergi salınması adalet ve eĢitlik açısından
dikkatli davranılmasını gerektirir. Bu da yüksek gelir grubunun zorunlu harcamalarında az, düĢük
gelir gruplarının harcamalarında çok önemli boyutları meydana getiren gıda maddeleridir. Bu
konuya özellikle dikkat edilmesi gereklidir.
Vergi sistemimizde, iktisadi kalkınmanın finansmanında kalkınmanın yükünü eĢitsiz bir Ģekilde
dağıtması, devlet hizmetlerinin kalitesinin sağlanması zorluğu, Gider Vergilerinde yaĢanan sanayi
geliĢmesini yavaĢlatan özelliği dolayısıyla toplum içinde menfaat çatıĢmalarına yol açtığı gibi
strüktürel dengesizliklere de sebep olmaktadır.(20) Bu konudaki geliĢmeleri bir sonraki bölümde ele
alacağız.
Vergi kaçakçılığı, sektörlerde elde edilen rantların bazı durumlarda kanunsuz temellere
dayandırılmasından ötürü vergi matrahında yer almaması, vergilendirilecek kaynakların devlet
kesimine aktarılması konusunda aksakalıklar ortaya çıkarmaktadır.
ġirketleĢmenin henüz olgunluğa eriĢememesinden ötürü rantların otofinansmana gitmesi yoluyla
sermaye teĢekkülünün yükselmesi imkanı olmamaktadır. Fertler elinde kalan rantlarıda olduğu
gibi tüketime, ancak bu halde lüks sayılabilecek nitelikteki mal ve hizmetler tüketimine gitmektedir.
Türkiye ekonomisinde de rantları vergi yoluyla massedip iktisadi kalkınma finansmanında
kullanmak geliĢme seviyesiyle ilgilidir.(21)

(20) Gülten ve Haydar Kazgan, a.g.e. , s.70.
(21) Gülten ve Haydar Kazgan, a.g.e. , s.69.
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Enflasyon dönemlerinde fertlerin harcama meyillerini kısabilmek amacıyla lüks ve dayanıklı
tüketim mallarından alınan istihlak vergileri artırılmakta, hatta vergi dıĢı tutulmuĢ bulunan bazı
tüketim malları vergi kapsamına alınmaktadır.
Ekonomik geliĢmenin ve sanayileĢmenin göstergesi yatırımlardır. Yatırımları teĢvik edecek vergi
politikası, genellikle yatırım mallarına ve yatırımların ilk üretim yıllarına tanınmıĢ olan gelir,
kurumlar, tüketim ve gümrük vergileri muafiyet ve indirimlerdir. Bu suretle daha büyük yatırımları
gerçekleĢtirmek, sanayiye ve ihracata yönelmek mümkün olabilmektedir.(22) Ancak sosyal adaleti
zedelemeden bu muafiyet ve istisnaların uygulandığı alanlar çok dikkatli seçilmelidir. Ekonomiye
vergileme yoluyla müdahale güç ancak gereklidir.
Birinci Dünya SavaĢı ile birlikte geniĢ tabanlı muamele vergileri sistemin yaygınlaĢtırılması ve bu
vergilerin sermaye birikimi ve sermayenin uluslararasılaĢması bakımından bazı sakıncaları
ayıklayarak aĢacak, vergi yükünü farklı biçimde dağıtacak yeni bir genel muamele vergisi sistemine
ikinci SavaĢ sonrasında geçilmiĢtir. Muamele vergisini reforme etmek amacıyla getirilen Gider
Vergileri (1957), sanayicilerin baskısı sonucu genel olarak yerine geçtiği vergiden daha geri bir sistem
getirmiĢtir.(23)
Türkiye, dünyada en çok buğday üreten ülkeler sıralamasında altıncı olmasına karĢılık, kalkınmıĢ
ülkeler arasında yer almamaktadır. Uluslararası istatistiklerde Türkiye "gerikalmıĢ" ülke sayılmasa da,
ancak "kalkınmakta olan ülkeler" arasında ve ortalarda yer almaktadır. AzgeliĢmiĢ ülkelerin yapısı
genellikle tarımsaldır. Bu ise vergiyi takip etmeyi güçleĢtirir.

(22) Ġlhan Özer, Vergileme ILkeleri ve Türk Vergi Sistemi. Ankara: Doğan Basımevi, 1977,
s.75-76.
(23) Oyan, IĢbitiren Ekonomi, a.g.e. , s.118-123.
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Devlet olarak tarıma yapılan sübvansiyonların büyük çiftçi, toprak iĢletmecisi tarafından alınması,
bunun da kaynağının ödenilen vergilerden sağlanması gözardı edilemez. Kalkınmada getirisi
olmayan, alanlara yapılan devlet desteği daha dikkatli kullanılmalı (24) ve destekleme sözkonusu
olacaksa ülkeninin sosyoekonomik yapısı dikkate alınarak, adalet ve eĢitlik ilkeleri zedelenmeden
kullanılmalı, sanayileĢmeyi sağlayacak alanlara kaydırılmalıdır.

(24) Ilhami Soysal, "Kalkınma Hayali", Milliyet 12 ġubat 1992, s.13.
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ÜÇÜNCÜ BOLÜM
III. TÜKETĠM VERGĠLERĠ VE ĠKTĠSADI KALKINMA ĠLĠġKĠSĠ
111.1. Tüketim Vergilerinin Sınıflandırılması.
Toplam vergi yükünün artması veya azalması kamu kesiminin hizmetlerinin büyümesi
veya küçülmesinin sebebi ve sonucudur. Kamu kesiminin finansmanının sağlanmasında
vergiler ilk sırayı almaktadır. Vergiler, hemen hemen her ekonomik kesimi değiĢik
Ģekillerde etkilemektedir. Ayrıca bunların vergileme ilkelerine, özellikle vergi adaleti
ve vergi verimliliği gibi iki ana ilkeye uygunlukları Ģarttır.
Bugün ülkeler vergileme gayretlerini, mükelleflerin elde ettikleri gelirin büyüklüğüne,
tüketim harcamalarının fazlalığına ve servetlerin çokluğuna dayandırmaktadırlar.
Bunlara bir de, dördüncüsü, mal ve hizmetlerin dıĢ ticaret konusu eklenebilir. Bu olaylar
gelir, servet ve tüketim vergilerinin ortaya çıkmasının temel nedenidir.(1)
Günümüzde "tüketimin vergilendirilmesi" konusuna "gelirin vergilendirilmesi"ne oranla
daha az önem verildiğini söyleyebiliriz. Yapılan incelemelerle bu kolaylıkla tespit
edilebilir.
Esasen geliĢmekte olan ülkelerin vergi sistemleri içinde, tüketim
harcamalarından alınan vasıtalı vergiler daha çok yer tutmaktadır. Hatta bu ülkelerde
geliĢmiĢ ülkelerin uyguladığı gelir ve kurumlar vergilerini tatbik ederek vasıtasız
vergilere daha fazla önem vermiĢlerdir.
Gelir vergisi geliĢmiĢ, sanayileĢmiĢ ve ĢirketleĢmiĢ ülkelerde çok iyi sonuçlar
vermektedir. Ancak bu vergi çok mükemmel Ģekilde organize edilmiĢ vergi
yönetimini gerektirmektedir. GeliĢmekte olan ülkelerde, bu iki temel koĢul mevcut
değildir. SanayileĢme ve ĢirketleĢme tamam lanamamıĢtır. Bu nedenle bu ülkeler,
gelir vergisinin eksikliklerini, vasıtalı vergilerle tamamlama yoluna gitmektedirler.(2)

(1) ilhan Özer, "Tüketim Vergileri ve Türk Katma Değer Vergisi", Maliye Dergisi. Sayı
72, Kasım-Aralık 1984, s.3.
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GeliĢmekte olan ülkeler, tüketim vergilerinin birçok türünü kullanırlar. Bu vergiler
yayılı muamele, imalatçı muamele, toptancı ve perakendeci satıĢ, katma değer, dıĢ
ticaret (ihracat, gümrük, damga), dıĢ seyahat, hizmet, özel tüketim, harçlar ve resimler
Ģeklindeki gelir kaynaklarıdır.
Tüketim vergileri iktisadi geliĢme süreci içinde önce artan sonra azalan bir trent
göstermiĢtir. Geleneksel toplumlarda tüketim vergileri, zaruri ihtiyaç maddelerini teklif
eden özel resim ve harçlar Ģeklinde ortaya çıkmıĢtır. Feodal toplumlarda tuz gibi
zorunlu tüketim maddeleri yanında, Ģarap gibi tüketimi yaygın maddeler de vergilendirilmiĢtir. GeliĢmekte olan ülkelerde ise, tüketim vergileri ikili bir seyir takip etmiĢtir.
Geleneksel toplumdan kurtulma aĢamasında, gümrük vergi ve resimleri, kamu gelirlerinin önemli bir kısmını oluĢturmaktadır. Eğer ülke önemli bir hammadde veya doğal
madde ihracatçısı durumunda ise, modern topluma geçiĢ aĢamasında da dıĢ ticaretten
alınan vergilerin önemi devam edecektir. Değilse, içeride ekonominin paralı kesimi
büyüyüp, iç üretim ve iç muamelelerin artmasıyla içe dönük tüketim vergileri
artacaktır.(3)
AzgeliĢmiĢ ülkelerde tüketim vergileri ortalama olarak toplam kamu gelirlerinin yarısı
veya daha yukarısını teĢkil ediyor. Diğer taraftan gümrük vergileri de bu ülkelerde
toplam tüketim vergilerinin önemli bir payını oluĢturmaktadır. GeliĢme ilerledikçe bu
paylar düĢmektedir. DüĢen iç tüketim ve gümrük vergilerinin yerini genel satıĢ vergileri
almıĢtır.

(2) özer, "Tüketim Vergileri ve Türk Katma Değer Vergisi", Maliye Dergisi, a.g.m. ,
s.4-5.
(3) Korkmaz, a.g.e. , s.77-78.
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Modern vergilemede bir kimsenin gelir elde etmesi ka dar, servete sahip olması veya
tüketim amacıyla gelir ve servetini kısmen veya tamamen elden çıkarması yani harcaması da birbirinden bağımsız Ģekilde, ayrı birer vergi ödeme gücü doğurur. Bu vergiye
harcama vergisi (bazı farkların mevcut olmasına rağmen yerine, muamele veya satıĢ
vergileri deyimleri de kullanılmaktadır.) adı verilmektedir. Türk Vergi Sistemi
terminolojisinde bu hususta Gider Vergileri deyimi kullanılmıĢtır.(4) Gider vergileri,
dolaylı vergiler kategorisine dahildirler. Bu konudaki terminoloji oldukça karmaĢıktır.
ÇeĢitli ülkelerde kullanılan tüketim vergileri, muamele vergileri, satıĢ vergileri gibi
deyimler nüanslarındaki bazı farklılıklara rağmen, hep aynı anlamda kullanılan
sözcüklerdir.
Dolaylı bir vergi olan tüketim vergileri yükümlülerin kiĢisel durumlarını dikkate
almaksızın sadece üretim, tüketim ve değiĢim gibi olaylara dayanan, dolayısıyla üretilen,
satılan veya tüketilen mal ve hizmetler üzerine konulan vergilerdir.(5) Vergi matrahı bu
muameleler karĢılığı alınan bedeldir. Verginin mükellefi, imal eden, alan,tüketen veya
bir hizmetin ifasında hizmetlerden yararlananlardır. (6)
Tüketim vergisinin kapsamı, kriterine göre ya global yada özel bir nitelik arzeder. Bu
vergiyi sınıflandırmaya tabi tuttuğumuzda genel ve özel tüketim vergileri olarak ayrılır.
Eğer vergi tüketilen tüm mal ve hizmetler üzerine konuluyorsa genel, bazı özel mal ve
hizmetler üzerine konuluyorsa özel tüketim vergileri sözkonusudur.

(4) Halil Nadaroğlu, Kamu Maliyesi. 6.B. , istanbul: Beta Basım Yayım, 1985, s.395.
(5) Nihat Edizdoğan, Teoride ve Uygulamada özel Tüketim Vergileri. Bursa:
I.T.I.A. , 1981, s.l.
(6) Ramazan Uludağ, Avrupa Topluluğu ve Türk Vergi Sisteminin Topluluk Modeline
Uyumu. Maliye ve Gümrük Bakanlığı A-raĢtırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu,
1988, s.122.
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Özel tüketim vergileri tek tek belirtilmiĢ, belli bir ürünün imali anında tahsil edilen veya
tüketimi esnasında alınan özel vergilerdir. Tarihin en eski vergilerindendir. Genellikle
tekel maddeleri; çay, tuz, kibrit, akaryakıt gibi belli mallardan alınan vergiler bu
kategoriye dahildir.(7) Daha çok vergi idaresi bakımından vergilemesi kolay, sürümü
yüksek, talep elastikliği zayıf mallar vergilendirilir.(8)
Genel tüketim vergileri ise istisna ve muafiyetler dıĢındaki bütün mal ve hizmetleri
kapsayan global karakterdeki vergilerdir. Bir malın satıĢı veya bir hizmetin yapılmasıyla ifade edilen, tüm ekonomik iĢlemlere uygulanır. Amaç verginin yurtiçi safi
üretiminin mümkün olduğu kadar geniĢ bir kısmını kavramasıdır.(9) özel tüketim
vergilerinin aksine, tüm mal ve çeĢitlerini kapsamakta ve vergiye konu olabilecek
mallar, belli neviler ve listeler halinde belirlenmemektedir.(10) Tamamen ayrı
özelliklere sahip bulunan "harcama vergisi" ile "gümrük vergileri"de bu kategorinin genel
vergileri arasında yer alırlar.
Modern katma değer ve eski Alman yayılı muamele vergisi Ģeklindeki muamele
vergileri ve Kaldor tipindeki harcama vergisi "genel"dir; buna karĢılık belirli yoğaltım
(-tüketim) mallarından alınan tüketim vergileri ve sermaye muamele vergileri "özel"dir.
Fritz Neumark'm tüketim vergileri ayırımında Ģöyle bir tezi vardır: "Fizyolojik açıdan
kesinlikle zorunlu ihtiyaçlardan alınacak özel tüketim vergisinin veya genel bir muamele
vergisinin buna tekabül eden kısmının sözkonusu olduğu dolaylı vergilerden
vazgeçersek, esas olarak herhangi bir tüketim vergisi, muamele vergisi vs. sigara ve içki
içmeyenlerden, kıymetli evraka sahip olmayanlardan tahsil edilmediği için genel
sayılamaz."(11)

(7) Maliye Hesap Uzmanları Derneği, Katma Değer Vergisi Kılavuzu. istanbul: 1988,
s.1-2.
(8) Kenan Bulutoğlu, Kamu Ekonomisine GiriĢ. Devletin Ekonomik Bir
Kuramı.4.B..istanbul: Filiz Kitabevi, 1988, s.427
(9) Bulutoğlu, Kamu Ekonomisine GiriĢ, a.g.e. , s.428.
(10) M. Hesap Uzm. Der. , KDV Kılavuzu, a.g.e. , s.2.
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Genel satıĢ veya tüketim vergisi, bütün mal ve hizmetleri kavrayan bir muamele
vergisidir. Bu yönüyle Türkiye'de uygulanmıĢ olan Gider Vergilerinin bir karĢılığı gibi
kabul edilebilir. Gider Vergileri terimi bir üst kavram olarak kullanılmıĢ ve tüketim
vergilerinin, Gider Vergileri kategorisi içinde tali bir grup olan özel gider vergilerini
oluĢturması öngörülmüĢtür.(12)
111.1.1. Genel Tüketim Vergisi
Hemen hemen bütün mal ve hizmetleri öngören genel tüketim vergisi geliĢmekte olan
ülkelerde kalkınmanın finansmanı bakımından büyük önem taĢır. Vergi, kalkınma
basamaklarını aĢmada etkinlikle değerlendirebilecekleri bir gelir kaynağıdır. Özelliği,
verginin mal ya da hizmetlerin fiyatlarına eklenerek alınması dolayısıyla tüketicilere
yansıtılmıĢıdır. Böylece gelirin elde edilmesi sırasında kavranamayan kısmı da dahil
olmak üzere, harcanılması sırasında kavranmasına yardımcı olur. Bu nedenle
baĢlangıçta yapılan vergileme, öngörüldüğü ölçüde tamamlanmasına çalıĢılır.
Genel tüketim vergisi çeĢitli üretim aĢamalarında yayılı ve toplu türde olmak üzere ikiye
ayrılır.
A. Yayılı Muamele Vergisi (Çok Safhalı)
Yayılı muamele vergileri, kapsamına dahil bulunan malları, üretimden tüketime kadar
geçen iktisadi aĢamaların herbirinde ayrı ayrı vergilendirir. Yayılı vergiler bütün üretim
ve dağıtım kanalları boyunca yayılmıĢ olup, her aĢamadaki satıĢ değerini öngörür.(13)

Yayılı satıĢ vergilerindi Fritz Neumark, Vergi Politikası, çev. Iclal Cankorel, istanbul:
Ġstanbul üniversitesi Yayını, 1985, s.83-87.
(12) Nadaroğlu, a.g.e. , s.425.
(13) Nemli, a.g.e. , s.43.
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de ürünler çeĢitli üretim aĢamalarından geçerek satıĢ konusu oldukça, kademeli olarak
tekrar tekrar vergiye tabi tutulur. Kümülatif, çok safhalı vergi veya Ģelale vergisi adı da
verilen yayılı muamele vergisi, birçok ülkede uygulanmasına rağmen ağır eleĢtirilere
hedef olmuĢtur. Yöneltilen eleĢtirilerin nedeni, her el değiĢtirmede alman bu verginin,
vergininde vergisini almak suretiyle bir vergi piramitine yol açması ve haksız karların
sağlanmasına imkan yaratmasıdır.(14) Devlete düĢük oranla geniĢ ölçüde gelir
sağlayabilen bu çeĢit bir vergi, aynı matraha bir kaç kez eriĢmek, ekonomide dikey
tümleĢmeye yol açmak vs. gibi sakıncılardan dolayı günümüzde artık pek
uygulanmamaktadır. BaĢta Avrupa Topluluğu ülkeleri olmak üzere birçok devlet,
sözkonusu vergiyi katma değer veya toplu tüketim vergisi ile değiĢtirmiĢlerdir.(15)
Yayılı muamele vergisi ayrıca, satıĢ karının vergili fiyatlar üzerinden hesaplanması
dolayısıyla tüketici aleyhine ayrı bir piramitleĢmeye sebep olmaktadır. Bu koĢullar
altında yansıma ve yerleĢme imkanları dolayısıyla, gerçek vergi yükümlüsü durumunda
bulunan tüketicinin ödeyeceği verginin ağırlığı, vergi konusu malın kendisine ulaĢıncaya
kadar geçireceği aĢamanın sayısına bağlı olacaktır.(16) Son tüketiciyi de çok büyük bir
vergi yükü altında bırakır. 0zellikle vergiye tabi imalat ve dağıtım kademeleri çoksa,
vergi yükü de çığ gibi büyümektedir.
Yayılı muamele vergilerinin tek avantajı, bir çok aĢamada alındıkları için bu vergilere
düĢük oranların uygulanabilmesi ve bir aĢamada vergiden kaçırılabilen malların diğer
aĢamalarda tekrar kavranabilmesidir.
Ancak genellikle " üretici - toptancı - perakendeci -tüketici " aĢamalarından geçen
zorunlu ihtiyaç maddelerinin fiyatları, yayılı muamele vergisi uygulaması sonunda
ortaya çıkan ağır vergi yükü sebebiyle yükselmektedir.

(14) Nadaroğlu, a.g.e. , s.430.
(15) Nemli, a.g.e. , s.43.
(16) Nadaroğlu, a.g.e. , s.431.
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Bunun yanısıra firmalar da daha az vergi ödemek için muamele sayısını azaltmaya
çalıĢmakta ve sırf bu nedenle entegrasyona gitmektedirler. Entegrasyona gidemeyen
firmalar ile diğer firmalar arasındaki rekabet eĢitliğini bozan bir unsur haline
gelmektedir.(17) Bütün bunların bir sonucu ekonomide rekabet mekanizmasının
zedelenmesi, ihtisaslaĢmanın gerilemesi nedeni ile kaynak kullanımı etkinliğinden çok
Ģey kaybedeceği gibi, iktisadi kalkınma da bu geliĢmelerden olumsuz yönde etkilenir.
Mallar değiĢik sayıda üretim ve dağıtım kanallarından geçtiği ve her aĢamada kazanılan
değerler bakımından aynı bünyeye sahip olmadıkları(18) için verginin tüketim
harcamalarına oranlanması fertten ferde farklı boyutlar kazanır. Bu da ekonomide
kaynak dağılımındaki optimumu bozucu etkilerde bulunur.
Yayılı muamele vergisi her satıĢta toplam satıĢ değerinden alınıyorsa, bu vergilere ciro
vergisi denir. Buna karĢılık, her satıĢta satıĢ yapan firmanın bu ürüne kattığı değer
(katma değer) verginin matrahı ise, vergiye katma değer vergisi denir. Ancak bu vergi
baĢlı baĢına bir inceleme konusu olduğundan, daha sonraki katma değer vergisi alt
baĢlığında ele alınacaktır.
Ciro vergisi (diğer bir deyiĢle umumi istihlak) bütün satıĢ iĢlemlerinden, genellikle düĢük
oranda alınır. Ancak tarım kesiminin gerek sanayiye ve gerekse doğrudan ticarethanelere ve tüketicilere yaptığı satıĢlar çoğu kere vergi dıĢı bırakılır. Ciro vergisinin
konusu iĢletmelerarası satıĢlar olduğu için, bir ürün tüketiciye geçmeden önce ne kadar
çok el değiĢtirirse, o kadar çok piramitleĢme olur. ĠĢletmeler bir ürünü en düĢük toplam
vergi payı ile son kullananlara satabilmek için, çeĢitli bitim ve sürüm iĢlemlerini kendi
bünyelerinde toplamak zorundadırlar.(19) Diğer bir deyiĢle dikey tümleĢme sözkonusu
olur. Hükümet, ciro vergisinin yükünün tüketiciler arasındaki dağılımı hakkında
önceden kesin bilgi sahibi değildir. Perakende satıĢların kavranması, küçük üreticilerin
satıĢlarının izlenmesi, vergi idaresi açısından büyük güçlükler çıkarır.

(17) Nadaroğlu, a.g.e. , s.431.
(18) Nemli, a.g.e. , s.44.
(19) Bulutoğlu, Kamu Ekonomisi, a.g.e. , s.427-429.
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Konusu mal olmayan muamele ve hizmetlerden alınan muamele vergileri de, mahiyetleri
icabı çok safhalı, yayılı muamele vergileridir. Bankacılık, sigorta, kambiyo, borsa
muameleleri ile PTT servisleri ve serbest meslek erbabından alınan vergiler bunlar
arasında sayılabilir.
B. Toplu Muamele Vergileri (Tek Safhalı)
Bu sistemde vergi, iktisadi faaliyetin yalnız bir safhasında ve bir defada toplu bir nispet
üzerinden alınmakta, bu safhadan önceki ve sonraki safhalardaki bütün muameleler ise
vergiye tabi tutulmaktadır. Bu suretle yayılı muamele vergilerindeki mükerrerlik
prensip itibariyle bertaraf edilmekte, ancak vergi gelirini azaltmamak için vergi nispeti
yüksek tutulmaktadır.(20) Toplu satıĢ vergileri genel ciro vergisinin uygulanmasında
çıkan güçlüklerden doğmuĢtur. Türkiye'de de 1926'da kabul edilen ciro vergisi (umumi
istihlak vergisi) sonradan 1931'de imalat muamele vergisine çevrilmiĢtir.(21) Toplu
muamele vergileri, vergilemenin yapıldığı üretim aĢamasına göre farklı adlar alır.
imalatçı satıĢlarından alınana imalat satıĢ (muamele), ilk maddelerden ya da bunların
imalinden almana da ilk madde vergisi, malların tüketiciye satıldığı aĢamada alınan
vergiye perakende satıĢ vergisi, malların toptancıdan perakendeciye geçiĢ aĢamasında
alınana toptan sa tıĢ vergisi denilmektedir.(22) Bu vergileri daha geniĢ olarak ele alırsak:

(20) Maliye Gelirler Kontrolörleri Derneği, Katma Değer Vereisi- Ankara: Sevinç
Matbaası, 1984, s.34.
(21) Bulutoğlu,Kamu.Ekonomisi,a.g.e.,s.428.
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a)

ilk istihsal Vergisi

Verginin hammadde veya ilk imal üzerinde toplanması durumunda ilk imal veya
hammadde muamele vergisi sözkonusudur.
Enerji vergisi ya da ilk madde vergisi Ģeklinde uygulanması önerilmiĢ bulunan bu vergiyi
Ģimdiye kadar gerçekleĢtirmek mümkün olamamıĢtır. Gider vergileri reformu sırasında
Türkiye'de de istihsal Vergisi ilk istihsal vergisi Ģeklinde düĢünülmüĢ fakat bazı mamul
maddeleride kanun kapsamına alınınca bu mümkün olmamıĢtır.Daha çok özel satıĢ
vergilerine yaklaĢmaktadır.
b)

imalatçı Satış Vergisi (istihsal Vergisi)

Genel olarak, imal edilen mallar üzerinden bu malların imalatçısı tarafından satıĢı
sırasında teslimi dolayısıyla alınan tek kademeli bir toplu muamele vergisidir. Verginin
mükellefi imalatçılardır. Prensip itibariyle toptan ve perakende ticaret safhaları vergi
dıĢında kalmaktadır.(23)
istihsal vergisi idare yönünden uygulanması kolay bir vergidir. Zira yükümlü sayısı azdır
ve bu sebeble izlenmeleri kolaydır. Toplu tüketim vergisi, yayılı türdekinin taĢıdığı
ekonomik ve mali sakıncalardan geniĢ ölçüde yoksun olup, matrahın belirlenmesi ve
verginin toplanması açısından da bazı kolaylıklar getirir. Yükümlü sayısı özellikle ilk
aĢamada son derece sınırlıdır.(24) Tüketiciye ulaĢınca ya kadar aracı yükümlüler
tarafından taĢınması gibi sakıncaları da vardır.

(22) Kenan Bulutoğlu, Türk Vergi Sistemi. 6.B. , istanbul: 1981, s.472.
(23) Nadaroğlu, a.g.e. , s.432-433.
(24) Nemli, a.g.e. , s.45.
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imalat satıĢ vergisinde ürünün vergilemeye tabi değeri, imalat aĢamasının bitip pazarlama
safhasının baĢladığı andaki değeridir. Bu sebeple, imalatçılar sattıkları üründe
pazarlama değeri bulunmamasına çalıĢırlar. BaĢka bir deyiĢle, imalat satıĢ vergisi
iĢletmelerin ileriye, tüketim aĢamasına doğru tümleĢmesini engeller.(25) Yayılı vergiye
nazaran daha etkin bir Ģekilde uygulanma olanaklarına sahiptir. Ancak bu çeĢit bir vergi
de ekonomik kalkınma i-lerledikçe önem ve ağırlığı artan bazı sakıncalarını beraberinde
getirir.
c)

Toptancı Satış Vergisi

Vergi konusu malların toptancıdan perakendeciye intikali sırasında alınan toplu muamele
vergisi türüdür. Oranı istihsal vergisine nispetle daha düĢüktür. Çünkü matrah, mal
toptancıya gelinceye kadar biraz daha büyümüĢtür. Yükümlü sayısı ise istihsal vergisine
oranla daha fazladır. (26) Bu vergide, imalat ve perakende ticaret safhaları vergilendirilmemekte ve vergi sadece toptan ticaret sektöründen ve genellikle, emtia bu
sektörden çıkarken alınmaktadır.(27)
Toptancı satıĢ vergileri çoğu kere imalat satıĢ vergisini tamamlayan ya da onun yerini
tutan bir vergidir.(28) Toptan satıĢlar vergilendirilirken imalat vergi dıĢı bırakılabilir
veya o da ayrıca vergilendirilebilir.
d)

Perakende Satış Vergisi

(25)
(26)
(27)
(28)

Bulutoğlu, Kamu Ekonomisi, a.g.e. , s.438.
Nadaroğlu, a.g.e. , s.432-433.
Maliye Gelirler Kontrolörleri Derneği, a.g.e. , s.36.
Özer, Maliye Dergisi, a.g.m. , s.9.
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Gerek yayılı türde olanın, gerekse imalat ve toptancı safhalarında konan tek kademeli
verginin sakıncalarından kurtulmak için perakende satıĢların vergilendirilmesi yolu
seçilir.
Bu vergi malların perakendeciler tarafından tüketicilere teslimi veya satıĢı halinde ve bir
defada alınmakta ve bu safhaya kadar olan muameleler vergi dıĢı kalmaktadır. (29) Kural
olarak daha önceki imal ve toptan satıĢ aĢamalarında vergi alınmamıĢ olması gerekir.
Ancak, Türkiye'de 1970 sonrasında uygulanan iĢletme vergisi bu durumun bir
istisnasını teĢkil etmiĢtir.
Perakende satıĢ vergisi, yükümlü sayısının çok olması sebebi ile uygulanması güç
olmakla birlikte verimli bir vergidir. Çünkü matrahı büyük ve yaygındır. Bu yüzden
oranını da makul seviyelerde saptamak mümkündür.(30) Bu durum düĢük bir oranla
devlete büyük çapta gelir sağlama olanağı ortaya çıkarır.Verginin matrahı malın
perakende aĢamasındaki değerini aksettirdiğinden, üretim ve dağıtım kanalları boyunca
organizasyon ve bünye değiĢikliklerine gitmek suretiyle bunun üzerinde fazla etkili
olma olanağı yoktur.(31)
Vergi borcu fiyatla kaynaĢmamıĢtır. Bu aĢamada salınan vergi satıĢ bedelinden ayrı
olarak tüketicilerden toplanabildiğinden ileriye doğru oluĢacak yansıma olayında
yeknasaklık sağlanabilir. Ayrıca, fertlerde vergi sorumluluk ve bilinci de daha kolay
geliĢir.(32)
Perakende satıĢ yapanların fazlalığı, bu vergide etkinliği kontrolü azaltır, vergi
kaçakçılığı ihtimallerini artırır. Ancak bu vergi de çok iyi imkanlarla teçhiz edilmiĢ,
çalıĢkan ve dürüst bir vergi yönetimi ile baĢarıya ulaĢabilir.(33) Ġmalat sanayi fazla
geliĢmeyen ülkelerde, perakendecilerin küçük ölçekli iĢletmeler halinde olması,
noksansız ve güvenilir kayıt tutma yeteneğinden uzak bulunmaları nedeniyle verginin
etkin uygulanma olanağını azaltır. Perakende aĢamasında konan bir tüketim vergisinde
tarife farklılaĢtırma olanakları da sınırlıdır.(34)

(29)
(30)
(31)
(32)
(33)

Maliye Gelirler Kontrolörleri Derneği, a.g.e. , s.36.
Nadaroğlu, a.g.e. , s.433.
Nemli, a.g.e. , s.46.
Nemli, a.g.e. , s.47.
Nadaroğlu, a.g.e. , s.433.
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Muamele vergileri içinde kaba bir Ģekilde de olsa ĢahsileĢtirmeye en çok elveriĢli olanı
perakende satıĢ vergileridir. Çünkü vergilemede gerçek yükümlü olan tüketici ile karĢı
karĢıya kalınmaktadır.(35)
GeliĢmekte olan ülkelerde dolaysız vergiler artan oranlı tarife uygulanması bakımından
büyük bir potansiyel göstermediğinden, vergi sisteminde adalet ve vergiden beklenen
bazı fonksiyonlar dolaylı vergiler alanında alınacak önlemlerle gerçekleĢtirilmeye
çalıĢılır.
C. Katma Değer Vergisi
Bütün üretim ve dağıtım kanalları boyunca yayılmakla birlikte sadece her aĢamadaki
eklenen değeri öngören bir vergidir.
Katma Değer Vergisinin matrahı, o malın satıĢ fiyatı olmakla beraber, indirim
mekanizması sayesinde yaratılan katma değerdir. Teorik anlamda ve makro açıdan
üretim faktörlerine (emek, sermaye, doğal kaynaklar, teĢebbüs) üretime katılma
karĢılığında ödenen paylar ücret, faiz, rant, ve kardan oluĢan katma değer pratik anlamda
malın satıĢ fiyatıyla maliyet bedeli arasındaki farktır.(36)
Günümüzde muamele vergisi türlerinin en az sakıncalısı olarak kabul edilen ve yayılı
muamele vergilerinin sakıncalarını gidermeyi amaçlayan Katma Değer Vergisi yapısı
itibariyle yayılı muamele vergisidir. Çünkü, üretimden tüketime kadar geçen aĢamaların
her birinde ayrı ayrı alın maktadır. Ancak gerçekte yayılı muamele vergisinden, farklılık
gösterir. Katma değer vergisi, vergi konusu malın sadece her aĢamada kazandığı katma
değer üzerinden alınmaktadır. Yayılı muamele vergisinin matrahı ise her bir aĢamadaki
fiili satıĢ fiyatıdır.(37)

(34) Nemli, a.g.e. , s.47.
(35) Nadaroğlu, a.g.e. , s.433.
(36) Maliye Hesap Uzmanları Derneği, a.g.e. , s.6.
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Katma değer vergisi, ilk madde aĢamasından tüketiciye gelinceye kadar malın geçirdiği
bütün safhalara yükümlülük getiren bir tüketim vergisi tipi olup, global matrahı perakende aĢamasında salınan bir toplu tüketim vergisinin aynısıdır. Çünkü, malın tüketim
safhasındaki değeri daha önce eklenmiĢ olan değerlerin toplamına eĢittir. KDV'nin
perakende aĢamasında konan bir toplu tüketim vergisine nazaran üstünlüğü, verginin
daha geniĢ kapsamlı olması ve vurgusunun ekonomideki bütün üreticiler tarafından
hissedilmekte oluĢudur.(38) Vergi, toptancı ve imalatçıya da uzandığından, perakendeci
üzerindeki yük daha düĢük boyutlarda kalır.
Harcamaların vergilendirilmesi alanında günümüzde ulaĢılmıĢ en ileri aĢama olup
modern bir vergileme tekniğine sahiptir. Mal ya da hizmetin üretimden tüketiciye intikaline kadar her el değiĢtirme aĢamasında alınan yaygın, fakat kümülatif etkisi olmayan
genel bir tüketim vergisidir.(39)
Vergi yükü el değiĢtirme aĢamalarının sayısına göre artmamasını sağlayan sistemin
içersindeki indirim mekanizmasıdır.
Bu mekanizma KDV'nin diğer muamele
vergilerine olan üstün ve farklı yönünü teĢkil etmektedir. KDV bu özelliği ile Ģelale tipi
genel muamele vergilerindeki en önemli sakınca olan mükerrer vergilemeyi
önlemektedir. Teorik tabanı milli gelirdir. Bu geniĢ kapsamlılığı nedeniyle vergide
tarafsızlık ilkesinin gerçekleĢtirilebilmesine ve taĢıyıcılar üzerindeki vergi yükünün en
düĢük seviyede tutulabilmeğine imkan sağlar.
Böylelikle tek safhalı harcama
vergilerinin mahzurlarını da taĢımamaktadır.(40)

(37) Nadaroğlu, a.g.e. , s.433.
(38) Nemli, a.g.e. , s.48.
(39) Maliye Hesap Uzmanları Derneği, a.g.e. , s.1-2.
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KDV teoride ve uygulamada çok safhalı, yayılı bir satıĢ vergisi mahiyetinde olup belli
prensiplere dayanmakta ve teknik yönüyle muamele vergileri sisteminde varılmıĢ en son
aĢamayı temsil etmektedir. imalattan toptancıya, toptancıdan perakendeciye ve son
olarak tüketiciye ulaĢıldığında fiyatlar ve vergi matrahı daha verimli bir vergilendirmeye imkan tanımaktadır. Bu nedenle, belli bir geliĢmiĢlik düzeyine eriĢildiğinde
Katma Değer Vergisine geçilmesi zorunlu duruma gelmektedir.
Muamele vergilerinin yapısında varolan ve çözülemeyen sorunları çözmek iddiasıyla
geliĢtirilmiĢ ve II. Dünya SavaĢından sonra uygulamaya konulmuĢtur. 1954 yılından
beri Fransa'da uygulanan bu vergi, Avrupa Topluluğu ülkeleri tarafından topluluğun
tüketim vergisi olarak benimsenmiĢtir. 1962 yılından itibaren topluluğa üye ülkeler
tarafından uygulanmaya baĢlanmıĢtır. Türkiye'de ise 1985 yılından itibaren uygulamaya
geçilmiĢtir.
KDV genelde tüketimi vergilemeyi amaçlamaktadır. Uygulamada ithalat iĢlemleri ve
konusu mal olmayan hizmetler de dahildir. Bankacılık, sigorta, kambiyo ve borsa
muameleleri ile PTT hizmetlerinden ve serbest meslek erbabından alınan vergiler,
taĢıma ve eğlence vergileri de bu kategoride mütala edilir.(41)
Dört katma değer vergisi tipi mevcuttur.
a) Gayri Safi Hasılat Tipi KDV:
Katma değer vergisi matrahından sadece mal alıĢları indirilmekte, yatırım malı alıĢları
ile yatırım mallarına ait amortismanlar için herhangi bir indirim yapılmamaktadır.(42)

(40) Maliye Hesap Uzmanları Derneği, a.g.e. , s.6.
(41) Nadaroğlu, a.g.e. , s.434.
(42) Maliye Hesap Uzmanları Derneği, a.g.e. , s.7.
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KDV sermaye malı alımları için indirim tanımazsa kaba üretim tipi olur ve matrah gayri
safi milli hasılaya eĢit olur.
b)

Gelir Tipi KDV:

Tüketim ve yatırım harcamaları vergiye tabi olmakta; ancak yatırım mallarına ait
amortisman payları da mal alıĢlarıyla birlikte katma değer vergisi matrahından
düzülmektedir. Toplam matrah faktör fiyatları ile milli gelire eĢit olur.(43)
c)

Ücret Tipi KDV:

Katma değer vergisinin matrahının hesaplanmasında, sermayenin aĢınma payı yerine,
sermaye gelirinin ya da sermaye değerinin indirilmesine izin verilebilir. Katma değerden indirilecek sermaye geliri, teĢebbüs karı ve iĢletmede kullanılan sermaye faizi
olarak yorumlanabilir. Bu taktirde, vergi matrahı firmanın yarattığı katma değer içinde
ücretlerin tuttuğu paya eĢit olacaktır. Ekonomide toplam vergi matrahı ise ücret
ödemeleri toplamına eĢit olacaktır.(44)
d)

Tüketim Tipi KDV:

Katma değer vergisi matrahından, mal alıĢları yanında, yatırım malları iktisabına iliĢkin
giderler bir defada ve tümüyle indirilebilmektedir. Bu durumda vergi matrahının
tespitinde yalnızca tüketim harcamaları esas alınmıĢ olmaktadır.(45)

(43) Bulutoğlu, Kamu Ekonomisi, a.g.e. , s.431.
(44) Bulutoğlu, Kamu Ekonomisi, a.g.e. , s.433.
(45) Maliye Hesap Uzmanları Derneği, a.g.e. , s.7.
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Bugün çeĢitli ülkelerde yaygın biçimde uygulanan katma değer vergisi tipi, yatırımlar için
kısmen veya tamamen indirim hakkı tanıyan katma değer vergisi sistemleridir.Nitekim
bizim KDV sistemimizde de bu esas benimsenmiĢtir.
Katma değer vergisinin çeĢitli hesaplama usulleri vardır. Bunlardan toplama usulünde
vergi matrahı, firmanın üretim etkenlerine yaptığı ödemeler toplanarak bulunur, ücret,
faiz, kira ödemeleri ve kar toplamı bu yöntemde iĢletmenin net katma değerini verir.
Çıkarma yöteminde ise vergi matrahı toplam satıĢlardan baĢka firmalardan yaptığı alımlar indirilerek bulunur. Çıkarmada yatırım alımları hesaba katılmadığından vergi
matrahı toplam tüketime eĢit olur. Vergi mahsubu yönteminde ise, firma satıĢları üzerinden katma değer vergisini hesaplar ve alımlarındaki ödenmiĢ katma değer vergisini bu
tutardan indirerek farkı öder. Bu usulde vergi oranlarını hem tüketiciye geçen ürün
çeĢitlerine göre yatay olarak, hem de aynı ürünün çeĢitli aĢamalarında dikey olarak
farklılaĢtırmak mümkündür.(46)
KDV uygulamasında vergiyi ödeyecek olan kiĢi, bir malı bedel karĢılığı alan veya bir
hizmetten bedel karĢılığı istifade eden kimsedir. Vergi sorumlusu, yani vergiyi tahsil
eden ve vergi dairesine yatıracak olan kiĢi ise malı teslim eden veya hizmeti ifa eden
kimsedir. Alıcılar, satıcılar ve vergi dairesi arasında bir üçgen sözkonusudur. Her satıĢta,
alıcı satıcıya vergi öder, satıcıda alıcıdan tahsil ettiği bu vergiyi vergi dairesine yatırır.
Vergi olayı bakımından, vergi, satıcı yükümlülerin sattıkları mala, her satıĢta kendileri
tarafından ilave edilen değer üzerinden alınmalıdır.(47)

(46) Bulutoğlu, Kamu Ekonomisi- a.g.e. , s.431.
(47) Süral Arıcan, "Katma Değer Vergisinin özellikleri ve Diğer Tüketim Vergileriyle
Mukayesesi", Vergi Sorunları Dergisi, Sayı 3, 1984, s.35.
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KDV uygulamasında vergi alma noktaları çoğaldığından, vergi idaresinin yükü oldukça
fazladır. Yine de, mükelleflerin daha ayrıntılı bir muhasebe tutma zorunluluğunda
olmaları, vergi kontrolünü daha basitleĢtirmektedir. Bu da vergicilikte önemli bir
otokontrol mekanizması oluĢmasına katkıda bulunur,
özellikle mahsup usulü
kullanılırsa, herhangi bir aĢamadaki yükümlü, satıĢ değerini vergi oranı ile çarpılmasıyla
vergi borcunu hesapladıktan sonra, bundan daha önceki aĢamalarda ödenmiĢ olan
tutarları düĢer.
Katma değer vergisinde vergi tahsilatının değiĢik safhalarda yapılması, bu safhalardan
herhangi birindeki vergi kaybını sadece o safhada eklenen değerin vergisine
rastlatmaktadır.
KDV tarafsız olması, uygulama alanının geniĢliği, tasarruf ve yatırımları teĢvik etmesi,
ödemeler dengesine katkıları nedeniyle diğer muamele vergilerine nazaran önemli
üstünlüklere sahip bir vergi niteliğindedir.(48) Bütün faktörlere yapılan ödemeleri
vergilemesi bu durumda yayılı muamele vergisinde olduğu gibi muamele sayısını
azaltmak amacıyla firmaları entegrasyona teĢvik etmemekte dolayısıyla bunu
gerçekleĢtirmeyenleri haksız rekabetle karĢı karĢıya bırakmamaktadır.(49)
Ancak bu vergi herhangi bir aĢamada konan toplu tüketim vergisine nazaran çok sayıda
yükümlüyü öngördüğü için uygulamada bazı aksaklıkların ortaya çıkabileceği gözardı
edilmelidir.
111.1.2. Dış Ticaret Vergileri
Harcama vergileri topluluğu içinde yer almasına rağmen teknik ve yapısal özellikleri
sebebiyle her zaman ayrı bir inceleme konusu olan gümrük vergileri malların bir ülkenin
sınırından geçmesi dolayısıyla alınan Vergilerdir.(50)

(48) Maliye Hesap Uzmanları Derneği, a.g.e. , s.9.
(49) Nadaroğlu, a.g.e. , s.436.
(50) Nadaroğlu, a.g.e. , s.438.
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Bazı ülkelerin vergi sistemleri içinde Gümrüklerden Alınan Vergiler veya bizdeki tanımı
ile DıĢ Ticaretten Alınan Vergiler önemli bir yer tutarlar. SanayileĢme olgusunu
tamamlayamamıĢ ve dıĢ ticaret dengesini sağlayamamıĢ bir kısım ülkeler, ağır gümrük
vergileri almak suretiyle, bir yandan yeni kurulmuĢ sanayilerini himaye ederken, bir
yandan da ödemeler dengesini iyileĢtirmeğe ve devletin gelir bütçesine çok büyük
meblağlar sağlamağa gayret etmektedirler. Ancak son yıllarda birçok ülke, yatırıma
gidecek ve ekonomik kalkınma için gerekli olacak ithal mallarından gümrük vergisi
almama yoluna gitmiĢtir.(51) Bazı ülkeler, bir ihraç malının "tekel" durumundaki
ihracatından faydalanıp "ihracat vergisi" de alabilmektedirler. Maden ve petrol üretimi
ve ihracatından alınan vergiler, bazı azgeliĢmiĢ ülkelerin baĢlıca gelirleridir.
Gümrük vergileri ve ithal sırasında alınan diğer vergiler, bugün kamu kesimine önemli
bir gelir sağlamak gayesiyle alınmaktadır. Son yıllarda gümrüklerde "himaye" amacı
"gelir" amacına terkedilmiĢtir. Gümrük vergileri aracılığı ile, ödemeler dengesi
sağlanmakta, döviz imkanlarının iyi kullanılması ile de, sanayi üretiminin himayesi
gerçekleĢtirilebilmededir. (52)
DıĢ ticaretin vergilendirilmesi konusuna, ithal sırasında alınan gümrük vergi ve resimleri,
ihracat vergileri, petrol ve diğer madenler ihracından alınan vergiler, dövizli giderlerden
alınan vergiler girmektedir.

(51) özer, Maliye Dergisi, a.g.m. , s.12.
(52) özer, Maliye Dergisi. a.g.m. , s.11.
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Gümrük vergisi, malların gümrük sınırını aĢması ithalat, ihracat veya transit dolayısıyla
alınabilir. Bu taktirde gümrük vergisi de "ithalat gümrük vergisi", "ihracat gümrük
vergisi" ve "transit gümrük vergisi" gibi isimler alır. Ancak bugün için uygulamada bazı küçük istisnalar hariç - sadece ithalat dolayısıyla sınırı aĢan mallardan gümrük
vergisi alınmakta ve bunlara da gümrük vergisi adı verilmektedir.(53)
Gümrük vergileri günümüzde kıymet üzerinden alınan advalorem esasına uygun olarak
alınmaktadır. Gümrük vergileri fiyat mekanizması yoluyla son tüketiciye yansıtılmaktadır. Malı ithal eden firma vergiyi ödediği halde, bu vergi fiyatlara eklenmek suretiyle
ve aracılar arttıkça büyüyerek son tüketiciye yüklenmektedir. Bu vergilerin yansıtılmaları - piyasa koĢullarının elveriĢli olmaması hali hariç - son derece kolaydır. Bu
sebeple kanuni yükümlüsü malı ithal eden kimseler olduğu halde, gümrük vergisinin
yükünü gerçekte bu malın tüketicileri taĢırlar.(54) Vergi nispeti yüksek tutulduğunda
verginin tazyiki belli firmalar üzerinde toplanmaktadır. Mal tüketiciye yaklaĢtıkça, vergi
miktarındaki kar nispetleri büyümekte ve böylece tüketicilere büyük külfetler
yüklenmektedir.
Gümrük vergileri ekonomik ve teknik özellikleri nedeniyle vergi sistemleri içinde ayrı bir
kategoride ele alınmaktadır. Gümrük vergileri çok amaçlı vergilerdir. Ayrıca bu
vergilerin konusuna, matrahına ve ödenmesine iliĢkin kendine özgü teknikleri ve
özellikleri bulunmaktadır. Bu yüzden gümrük vergilerinin vergi sistemlerinde farklı bir
yeri vardır.
111.1.3. Masraf Vergisi
Profesör Kaldor tarafından teklif edilen Hindistan ve Seylan gibi ülkelerde uygulama
alanı bulan Masraf Vergisi, mükelleflerin bir yıl içinde yaptıkları "gerçek harcamaların
beyanını ve vergilendirilmesini" hedef almaktadır. Bu suretle, vergilemede gerçek
"ödeme gücü" ilkesine uygunluk sağlanacaktır. Kim daha çok tüketim gideri yapıyorsa,
o artan oranlı bir tarifeye göre Masraf Vergisi ödeyecektir. Tasarrufları
vergilendirmediği ve teĢvik ettiği için tavsiye edilmiĢ ve bu verginin yönetiminin fazla
zor olmayacağı ifade edilmiĢtir.Ancak, bu vergi uygulandığı ülkelerde baĢarılı
olamamıĢ ve yürürlükten kaldırılmıĢtır.

(53) Nadaroğlu, a.g.e. , s.439.
(54) Nadaroğlu, a.g.e. , s.439-440.
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Bu verginin Gelir Vergisi ile birlikte kullanılmak istenmesi, muafiyet ve istisnaların
geniĢ tutulmuĢ olması, vergi oranlarının % 25'le % 300 arasında farklı tarifelere tabi
olması ve sistem içindeki diğer vergilerle bağının kurulamamıĢ olması baĢarısızlık
nedenleri arasında gösterilmektedir.(55)
111.1.4. özel Tüketim Vergileri
Özel tüketim vergilerini, kanunla belirten bazı mal veya hizmetlerin genellikle yurtiçi
üretimi ya da satıĢı üzerinden alınan vergiler olarak tanımlayabiliriz. Bu vergilerde gelir
amacının yamsıra, sosyal zararları olduğu kabul edilen tüketim mallarına olan talebin
kısılması amacı da güdülür. Bu yüzden daha çok lüks maddeler ve alıĢkanlık yapıcı
maddeler üzerine konulmaktadır. Lüks maddelerin vergilendirilmesi ise toplumdaki
gelir adaletsizliklerinin giderilmeye çalıĢılması açısından uygulanmaktadır.
Genellikle devletin gelir sağlamak amacıyla vergilendirdiği, talep esnekliği yüksek olan
lüks tüketim maddeleri ile alıĢkanlık veren keyif maddelerini hedef alır. Bununla
beraber özel tüketim vergilerinin kapsamı geniĢletildiğinde çok sayıda muafiyet ve
istisnalar ile kapsamı daraltılan genel tüketim vergisine benzediği görülür.(56)
Özel tüketim vergilerinin tarifesinde iki teknik kullanılır. Bunlardan birincisi, malın bir
fizik ölçüsünün vergi matrahı olarak alınması ve verginin birim baĢına belirtilmesidir.
Bu tür vergilere ölçü üzerinden alınan spesifik vergiler denir. Ġkincisi ise malın değeri
üzerinden alınan advalorem vergilerdir.(57)

(55) özer, Maliye Dergisi. a.g.m. , s.10.
(56) Edizdogan, a.g.e. , s.5.
(57) Bulutoğlu, Kamu.Ekonomisi, a.g.e/ , s.450.
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ölçü üzerinden alınan vergilerde verginin gerçek yükü fiyatlar artarken hafifler, düĢerken
ağırlaĢır. Genellikle çağımızda fiyatlar artan bir eğilim gösterdiğinden, ölçü üzerinden
alınan vergilerin matrahı zamanla erir. Bu sebepten, özel tüketim vergilerinin verimli
olmasını sağlamak için, matrah gittikçe daha geniĢ ölçüde satıĢ değerine dayandırılmaktadır.(58)
Tarihi geliĢme bakımından genel tüketim vergilerinden daha eski ve daha yaygın olan
özel tüketim vergilerinde çoğunlukla vergi idaresi bakımından vergilemesi kolay,
sürümü yüksek, talep esnekliği zayıf baĢka deyiĢle, vergiden sonra da sürümü yüksek
kalabilen malların satıĢı vergilendirilir. (59)
Özel tüketim vergileri birçok ülke tarafından kullanılmaktadır. Ancak vergi, ülkeler
arasında teknik açısından benzerlik göstersede, gerek tarh ve gerekse tahsili a-çısından
farklı uygulamalar görülmektedir. Vergilerin konusu, genelde alıĢkanlık verici maddeler
(çay, kahve, sigara, içki gibi), lüks maddeler (kürk, elektrikli cihazlar, mücevher gibi),
sürümü yüksek olan ilk maddeler (gaz, benzin, cam, çimento gibi) ve sağlanan faydanın
hizmetten yararlana ödettirilmesi Ģeklinde herhangi ilgili bir iĢlemden alınan bedeller,
ödentiler olmaktadır. Bunun dıĢında dıĢ özel tüketim vergileri ki, bu konu daha önce
belirttiğimiz ihracat-ithalat gümrük vergileridir. Gümrük vergileri konusu, matrahı ve
ödenmesine iliĢkin teknikler kendine özgü olduğundan ayrı bir konuda mütala
edilmektedir.
111.2. Azgelişmiş Ülkelerde Tüketim Vergilerinin Amaçları
AzgeliĢmiĢ ülkelerde gelir bölüĢümü genelde eĢit değildir. Bu eĢitsizlik vergileme yolu
ile kamu tasarrufla rını artırmak Ģeklinde giderilmeye çalıĢılmaktadır.

(58) Bulutoğlu, Kamu Ekonomisi, a.g.e. , s.451.
(59) Edizdoğan, a.g.e. , s.6.
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Günümüzde vergilemenin nihai amacı, ulusun ekonomik kalkınmasına yardımcı
olmaktır. Ancak bu amaç yalnızca Hazinenin gelirlerini artırmak değildir. Vergilemenin
sosyoekonomik nedenleri de bulunmaktadır.
Tüketim vergileri yoluyla, tüketime sunulan malların üretimleri kontrol altında
tutulabilir. Lüks tüketim malları ile ithal edilen mallar için yüksek oranlı vergiler
getirilip, bu malların üretimi ve ithalatı denetlenebilir. Bu yolla harcama gücü yüksek
olan kiĢilerin ödeme güçlerine yaklaĢmak mümkün olabilir. Gümrük vergisi oranları
uygulanarak, yerli sanayi korunabilir, bazı yeni sanayi dallarının kurulması, mevcut
olanların büyümesi sağlanabilir.(60)
SanayileĢmesini henüz tamamlayamamıĢ ülkelerde Gelir ve Kurumlar Vergilerinin
geliĢtirilmesine kadar Tüketim Vergileri, devlet bütçelerine önemli ölçülerde gelir sağlayan baĢlıca kaynak olmuĢtur. Gelirlerinin büyük kısmını tüketen kiĢiler, her zaman
Tüketim Vergileri ile karĢı karĢıya kalmıĢlardır. Bazı geliĢmekte olan ülkeler de gümrük
vergilerinden önemli hasılat sağlamıĢlardır. Bir kısmı da petrol üzerinden alınan
vergilerle ekonomilerini dengelemiĢlerdir.
AzgeliĢmiĢ ülkelerde iki vergileme alternatifi öne sürülmüĢtür. Bunlardan birincisi,
geniĢ tabanlı (kapsamlı) ve artan oranlı tasarruf ve yatırım teĢvikleri tanıyan bir gelir
vergilemesi ile birlikte, düz oranlı regresif bir harcama vergilemesi; ikincisi artan oranlı
bir tüketim vergilemesi ile birlikte teĢvike yer vermeyen düz oranlı (artan oranlılığı
zayıf) bir gelir vergilemesidir. ikinci alternatifte belli bir servet vergilemesi zorunluluğu
sözkonusudur.(61)

(60) Özer, Maliye Dergisi- a.g.m. , s.5.
(61) istanbul Ticaret Odası, Türk Vergi Gelirlerini Artırma Yolları. Alternatifler ve
Beklentiler.istanbul:1989-15.s.55
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GeliĢmekte olan ülkelerde kalkınma için oluĢturulacak gönüllü tasarruflar yerine, artan oranlı
bir tüketim vergilemesi ile kamusal tasarruf oluĢturulması daha uygun bir alternatiftir.
Sözkonusu bu alternatifte, bir gerçek kiĢinin belli bir dönemde yapmıĢ olduğu toplam tüketim
üzerinden artan oranlı tarifeye göre bir kiĢisel vergi alınır. Bütün tüketim, vergi matrahı içindedir.
Vergi yönetimi açısından, bir kiĢinin belli bir dönemde elde ettiği gelirden, o kiĢinin net tasarruf artıĢı
düĢülür. Geriye kalan tüketim ya da harcama vergisinin matrahıdır. Bu alternatif daha önce
Hindistan ve Srilanka'da denenmiĢ ancak baĢarısız olmuĢtur.(62)
SanayileĢme sürecini tamamlayamamıĢ ülkelerin güvenebilecekleri en sağlam kaynak iç tasarruf
hacmine bağlı olarak belirlenmektedir. Gelir vergisinin nispeten yüksek seviyesine karĢı
yapılabilecek psikolojik vergi dirençleri, ayrıca bu verginin yarattığı büyük teknik zorluklar tüketim
vergilerinin önemini artırmıĢtır.
Tüketim vergileri, tüketimin düzeyini ve yönünü belirleyen bir kontrol aracı olarak kullanılmıĢtır.
Ancak bazı mal ve hizmetlere tanınmıĢ bulunan muafiyet ve istisnalar tüketimin kontrolü görevinin
tam olarak yapılmasını engellemiĢtir.(63)
Gelir dağılımında adaletin sağlanamadığını bilen vergi reformcuları, lüks tüketimi ağır bir Ģekilde
vergilendirmek suretiyle sosyal adaleti sağlamak çabasındadırlar. Ancak ülkeler ekonomik geliĢme
aĢamalarında ilerledikçe lüks mallar ayırımı güçleĢmektedir. Geliri yüksek grupların kullandığı
birçok mallar, geliĢmeler sonucu orta gelirliler tarafından kullanılmaya baĢladığında daha önceden
lüks sayılan mallar, sonradan bu sınıftan çıkmaktadır.

(62) istanbul Ticaret Odası, a.g.y. , s.55-56.
(63) Özer, Malive Dergisi, a.g.m. , s.5.
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Bazı malların yüksek oranlı tüketim vergilerine tahammüleri bulunmaktadır. Bunlar içinde,
toplum sağlığına zararlı oldukları bilindikleri halde, kullanılmasına müsade edilen bazı
mallarda vardır. Bunlar alıĢkanlık verici maddelerdir.(çay, kahve, sigara, içki gibi) Tekel
maddelerinin talepleri, birçok kiĢiye göre elastiki değildir. Bu talep nedeniyle tekel
mallarının fiyatları yüksek tutulabilmekte ve özel tüketim vergilerinin verimi
artırılabilmektedir.(64)
Özellikle azgeliĢmiĢ ülkelerde bir yandan yapısal nedenler öte yandan ekonominin
sanayileĢmemiĢ, sanayi muhasebesinin yaygın hale gelmemiĢ, vergi idaresinin yeterince
örgütlenmemiĢ olması genel tüketim vergilerinin gerektiği Ģekilde uygulanmasını
engellemektedir. Buna karĢılık gerek mali nedenlerle, gerekse tahsilatta sağladığı
kolaylıklar dolayısıyla özel tüketim vergilerine önem verilmektedir(65) Sözkonusu
ülkelerde, özel tüketim vergileri; sosyal yönü yani gelir dağılımında adaletin sağlanması
amacı gözardı edilerek yalnızca gelir elde etmek amacıyla talep esnekliği az Ģeker, tuz,
gaz, kibrit, tütün, kahve ve çay vb. zorunlu tüketim maddeleri üzerine salınırlar.
Özel tüketim vergileri, dolaylı vergileri artan oranlı bir duruma getirmek için
kullanılabilirler. Böylece yüksek gelirlilerin bütçelerindeki ağırlığı olan malların vergilendirilmesi ile artan oranlı bir yük dağılımı gerçekleĢtirmeye çalıĢılır, özellikle, lüks
mallar üzerinde yoğunlaĢtırılan özel tüketim vergileri ithalat üzerindeki uygun vergilerle
desteklendiğinde, artan oranlı bir gelir vergisinin araç olarak kullanılmasının güç olduğu
durumlarda, gelir dağılımını düzeltici etkin bir araç olarak kullanılabilirler.(66)

(64) özer, Maliye Deraisi, a.g.m. , s.6.
(65) Edizdogan, a.g.e. , s.9.
(66) Edizdogan, a.g.e. , s.10-12.
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Bu konuda üç alternatif ortaya atılmıĢtır. Birincisi tüketim harcamalarını dolaysız artan
oranlı bir tüketim vergisine tabi tutmak, ikincisi KDV sistemi içinde lüks malları daha
yüksek oranda vergilemek, üçüncüsü lüks mallar için özel tüketim vergileri paketi
hazırlamak.
Birincisinin Masraf Vergisi örneğinde olduğu gibi Türkiye'de uygulanması sözkonusu
değildir. Oran farklılaĢtırması uygulamada bazı zorluklar ortaya çıkarabilir. Katma
değer vergisinde lüks mal kategorilerini ayırmak, lüks tüketim derecesi tayin edilerek
ince ve hassas ayrımlara gidilmesini gerektirir. Bu ise bazen keyfi uygulamalara yol
açabilir.(67)
Ayrı bir özel tüketim vergileri kümesinin uygulanması yolu seçilirse, KDV sistemi
dıĢında, belli lüks mal ve hizmetler için ayrı oranlarda ayrı vergiler kümesi uygulamak
gerekir.
Bu durumda KDV içinde lüks mallar listesinin korunmasına gerek
kalmayacaktır. Ancak bunun da KDV ile koordine edilmesi zorunludur. Olumlu
sonucun alınabilmesi, uygulanan dolaylı vergilerin düz oranlı değil, mal türlerine göre
farklılaĢtırılmıĢ biçimde uygulanması ile alınabilir. Hakim uygulamanın KDV olduğu
bir sistemde yapılabilecek en makul uygulama, yaygın uygulanan standart oran yanında,
beĢeri sermaye birikimine yönelik, eğitim, sağlık gibi sosyal mallar üzerine yapılan
harcamalar ile zorunlu gıda maddeleri ve diğer zorunlu maddeler üzerine yapılan
harcamalara düĢük oranlar uygulanması, buna karĢılık, lüks mallar üzerine ise yüksek
oran uygulanmasıdır.(68)
Vergi idaresinin güç olduğu durumlarda, vergileme için belirli mallar seçilebilir. özel
tüketim vergileri, gümrük gelirlerinin önemli kaynaklarından olan yurtiçi lüks maddelerin
üretiminin geliĢmenin sonucu olarak ortadan kalmasıyla, gümrük gelirlerinin yerine
geçmesi sözkonusu olabilir.

(67) istanbul Ticaret Odası, a.g.y. , s.63.
(68) Edizdoğan, a.g.e. , s.64.
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Özel tüketim vergileri sosyal faydaların düĢük diğer bir değiĢle sosyal zararı olduğu
kabul edilen malların tüketimini kısıtlamak için konabilir.Genel tüketim vergisi ise,
gümrük vergisi ve özel tüketim vergilerinin kullanıldığı Ģekilde belirli malların
çeĢitlerinin tüketimini kısmak için kullanılamaz. Talebi esnek olan malların tüketiminin
azaltılabileceğinden hareket edilirse, alkollü içki, sigara vb. keyif verici maddelerin talebi
bütün gelir seviyelerinde fiyat değiĢmelerine karĢı elastikiyeti düĢüktür.(69)
Ayrıca tüketimi kısma açısından da etkin olduklarını söyleyemeyiz. ister yüksek gelirli
grup, isterse düĢük gelirli grup olsun, fiyattaki vergi artıĢına rağmen almaya devam ederler. Bu da düĢük gelirli gruplarda büyük oranlara ulaĢabilecek olan bu vergi
sebebiyle, gelir dağılımı adaletini daha da zedeleyici sonuçlar ortaya çıkarır.
Bu tür malların vergilenmesiyle, kaynak dağılımı etkinliği sağlama ile birlikte gelir elde
etme amacı da gözönünde tutulur. Verginin tarifesi, bu tür malları fazla tüketen az
gelirli kimseler yönünden artan oranlı bir tarife özelliği taĢır. Vergilere rağmen
tüketimin devam etmesi ve daha az lüks olanlarla ikame edilmesi toplumsal açıdan baĢka zararlara yol açabilir.(70)
Gümrük vergileri ile de, yerli sanayinin fiyatları ile, ithal edilen benzeri mallar arasındaki
fiyat uygunluğu sağlanır. Bazen bu vergiler yüksek tutularak, bazı malların ithalatı
önlenebilir, iç üretimde artıĢ sağlanabilir. Yüksek oranlı gümrük vergileri, vergi
veriminin artıĢını temin etmekle birlikte, dünya ticaretinde daralmalara da neden
olmaktadır.

(69) Edizdoğan, a.g.e. , s.10-11.
(70) Bulutoğlu, Kamu Ekonomisi, a.g.e. , s.451-452.
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SanayileĢme çabasında olan ülkeler, gümrük himayelerinden önemli faydalar sağlarlar,
ancak küçük boyutlu ve dıĢa açılmayan sanayiler, himaye sona erdiğinde, rasyonel
olmayan boyutları ve iĢletme giderleri yüzünden kolaylıkla çökme tehlikesi ile karĢı
karĢıya kalabilirler.(71)
Türkiye'de tüketim vergileri yönünden geniĢ tabanlı, oranları farklılaĢtırılmıĢ bir KDV
ile sınırlı sayıda özel tüketim vergileri ve dıĢ ticaret vergileri bulunmaktadır.
111.3. Türkiye'de Uygulanan Tüketim Vergileri
Harcamalar üzerinden alınan vergileri, genel tüketim vergileri ve özel tüketim vergileri
olarak iki ana baĢlık altında toplamak olasıdır. Türkiye açısından her iki tür tüketim
vergilemesi seyri oldukça karıĢık bir görüntü ar-zetmektedir.
Bütçe gelirlerinin % 21'ini sağlayan AĢar'm kaldırılmasından (1925) sonra da tarımın
vergi yükü savunulanın aksine, oldukça uzun bir zaman süresince kamu finansmanında
önemini korumuĢtur. Ancak tarımda tarım-dıĢı faaliyetlere, kırdan kente doğru bir vergi
yükü kayması olmuĢtur. AĢardın kaldırılmasından itibaren dolaylı vergiler geniĢ tabanlı
muamele vergileri ile tamamlanmıĢ ve sistem içindeki payı artmıĢtır. Yeni muamele
vergileri vazgeçilmez vergi kaynakları olarak, bütçe finansmanında yerlerini almıĢlar ve
dolaylı vergilerin payı 1925 öncesine göre önemli ölçüde artmıĢtır.(72)
A. Umumi istihlak Vergisi
Muamele vergileri üç aĢamadan geçmiĢtir. Bunlardan ilki sadece bir yıl uygulamada
kalan "Umumi istihlak Vergisi"dir. Türkiye'deki ilk tüketim vergisidir.
(71) özer, Malive Deraisi. a.g.m. , s.6.
(72) Oğuz Oyan, DıĢa Açılma ve Mali Politikalar Türkiye: 1980-1989. Ankara:
2.b. 1989, s.43.
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1925 yılında AĢar'm kaldırılması üzerine, bu gelir kaynağının yarattığı boĢluğun
kapatılması amacıyla, 1926 yılında Umumi Ġstihlak Vergisi getirildi. Genel satıĢ vergisi
olarak konulmuĢtur. 735 Sayılı "Umumi istihlak Vergisi Kanunu" her çeĢit mal ve
hizmeti, üretim-dağıtım sürecinin bütün safhalarında kavramak ve ithalat ve ihracatı da
kapsamak üzere düzenlenip oranı % 2.5 olarak belirlenmiĢtir. Bütün mal satıĢlarını ve
banka, sigorta, nakliye, komisyonculuk, tellallık gibi hizmetleri de kapsamına almaktadır.(73) (22.2.1926 tarihli ve 735 Sayılı Kanun) Bu vergi genel bütçe gelirleri
içerisinde 1926"da %7.65 ve 1927" de % 9 oranında bir paya sahipti. Vergi hasılatı
içerisinde ise aynı yıllar itibariyle % 9.24 ve % 11.5 oranında bir yer tutmuĢtur.(74)
Yayılı muamele vergisi niteliğinde olan vergi, konulduğundan bir yıl sonra 1927"de
kaldırıldı. Buna sebep verginin uygulanmasındaki güçlükler ve baĢarısızlıktı.(75) Vergi
idaresinin o dönemdeki durumu böyle geniĢ kapsamlı bir vergiyi uygulamaya
yetmemiĢtir. Uygulandığı yıllardaki iktisadi yapıya uymaması sözkonusudur.
B. Eğlence ve Hususi istihlak Vergisi
Umumi istihlak Vergisi'nin konulduğu yıl bu vergi dıĢında kalan, eğlence yerlerini
vergilemek için, 737 Sayılı "Eğlence ve Hususi istihlak Vergisi" konuldu.(24.2.1926 tarihli ve 737 Sayılı Kanun) Mal ve hizmetlerin lokanta, gazino, sinema, tiyatro,
kahvehane vb. yerlerde tüketimini vergileyen ve oranı % 15-30 arasında değiĢen bu
vergi de 1934 yılında kaldırılmıĢtır.(76)

(73) Özer, "Vergi Tedbirleri ve Meseleleri Semineri" istanbul: ist.ünv.Maliye Ens.
17-18 Nisan, 1978, s.56.
(74) Korkmaz, a.g.e. , s.140.
(75) Necmi Eren, istihsal Veraisi ve Türkive^deki Tatbikatı Ankara: Maliye Tetkik
Kurulu, 1966, s.55.
(76) Maliye Hesap Uzmanları Derneği, a.g.e. , s.10.
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Bu verginin sağladığı gelir çok önemsizdi. Uygulandığı 1926-1933 yılları arasında genel
bütçe gelirleri içerisinde en çok % 0.57 ve en az % 0.16 ve vergi hasılatı içerisinde en
çok % 0.71 ve en az % 0.21 oranı gibi düĢük bir seviyede kalmıĢtır.(77)
C. Muamele Vergisi
1927 yılında yürürlüğe giren 1039 Sayılı "Muamele Vergisi Kanunu" ile Türkiye'de
toplu muamele vergisi sistemine geçilmiĢtir. 1039 Sayılı kanun, Türkiye'de Muharrik
kuvvet kullanan sınai iĢletmelerce imal edilen malların teslimi ile ithalat ve ihracatı
kapsamına almıĢtır.(78) Böylelikle Umumi istihlak Vergisi yürürlükten kaldırılmıĢtır.
Vergilerin oranı, dahilde üretim ve ithalat için % 6, ihracat için % 2'dir. Muamele vergisi,
makina kullanmayan sınai müesseseleri kapsam dıĢı bırakan ve ilk imalat safhasını içine
alan, bir toplu muamele vergisi niteliğindedir. Önemli bir özelliği, Kanunun 4'üncü
maddesi ile getirilen indirim mekanizması, vergi kapsamına giren müesseselerde i-mal
edilen malların muamele vergisi, daha önce imal ve ithal sırasında alınmıĢ vergiler
indirilerek hesaplanacaktır. Kanunda tam olarak ortaya konmadığı için mekanizma
yeterince geliĢtirilip etkili ve yararlı bir Ģekilde uygulanamamıĢtır.(79)
Muamele vergilerine yapılan eleĢtirilerden biri, sanayi kuruluĢlarının optimum
büyüklüğe ulaĢmalarını engellemesi Ģeklindeydi.(80) Sadeliği nedeniyle vergi tahsilatını
kolaylaĢtıran ancak vergi yükünü sanayi kuruluĢlarına kaydırması, ihracatı vergilemesi,
geniĢ kapsamlılıktan doğan uygulama güçlükleri ve küçük iĢletmeciliği özendiren mua
fiyet hükümleri nedeniyle eleĢtirilerek dört defa yeniden düzenlendi. 21.7.1931 tarihli
1860 Sayılı Muamele Vergisi Kanunu, sanayi kuruluĢlarının her türlü imalatını ve banka
sigorta faaliyetini vergi konusu yapmıĢtır.

(77)
(78)
(79)
(80)

Korkmaz, a.g.e. , s.140.
Maliye Hesap Uzmanları Derneği, a.g.e. , s.11.
Maliye Hesap Uzmanları Derneği, a.g.e. , s.11.
Ġstanbul Ticaret Odası, a.g.y. , s.8.
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Bu kanun altı yıl sonra 28.5.1940 tarihli ve 3843 Sayılı Muamele Vergisi Kanunu ile
yürürlükten kalkmıĢtır. Son olarak 13.7/1956 tarihli ve 6802 Sayılı Gider Vergileri
Kanunu ile tamamen ekleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıĢtır.(81)
Geleneksel toplum yapısından henüz çıkmakta olan Türkiye'nin iktisadi yapısına elveriĢli
olmaması ve bazı iktisadi etkilere sebep olması sözkonusu verginin eleĢtirilen
taraflarıdır. Bu eleĢtiriler verginin firmaları parçalayıcı, sanayileĢme ve kurumlaĢmayı
önleyici ve diğer taraftan ilkel üretim metodlarına yönelttiği Ģeklinde ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri idi.(82)
Muamele vergilerinin genel bütçe gelirleri içerisindeki payı, 1928'de % 8.58 iken,
1934'de % 2.69'a düĢmüĢ, 1941'de % 5.19 olmuĢ, 1946'ya kadar artan bir seyir göstererek
% 11.56'ya çıkmıĢtır. Bu yıldan sonra ise bu sefer tersine azalan düzgün bir seyirle
1956'da % 6.75'e inmiĢtir.(83)
Alınan tüm tedbirlere rağmen vergi, ekonomik faaliyetleri olumsuz etkilenmiĢtir. Diğer
ülkelerde de aynı sorunlarla karĢılaĢılmıĢtır.
D. Gider Vergileri Reformu (1957) Öncesi özel Tüketim Vergileri
1957'de Gider Vergileri reformunun gerçekleĢtirilmesinden önceki yıllarda Türkiye'de
birtakım özel tüketim vergileri de bulunmaktaydı. Bunlar baĢlıca iki grupta toplanıyordu.
Birinci grubu oluĢturan vergiler; Ģeker, glikoz, akaryakıtlar, elektrik, havagazı, kibrit,
kahve, bira ve Ģarap üzerinden alınan tüketim vergileri ile ulaĢtırma hizmetleri
üzerinden alınan nakliyat vergisidir. ikinci gruba ise tekel konusuna giren tütün, alkol
ve alkollü içkiler, çay, tuz, patlayıcı maddeler üzerinden alman tüketim vergileri(84)
dahil bulunmaktaydı.
(81) Özer,"Vergi Tedbirleri Meseleleri Semineri",a.g.y,s.51
(82) Korkmaz, a.g.e. , s.141.
(83) Korkmaz, a.g.e. , s.141.
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Bu vergiler ile ilgili kanunlar Ģeker hariç 1.3.1957 tarihinde kabul edilen Gider Vergileri
Kanunu ile tamamen ortadan kaldırılmıĢ, tekel konusu olan patlayıcı maddeler ile
beraber Gider Vergileri bünyesine alınmıĢtır.(85)
Gider Vergilerinin yürürlüğe girdiği 1957 yılından Önce vergi sistemimizdeki özel
tüketim ve hizmet vergileri Ģunlardır:
1930'lardan itibaren Ģeker üzerinden bir tüketim vergisi alınmaya baĢlanmıĢtır. Bu vergi
ikinci Dünya SavaĢı sırasında çok büyük oranda artırılmıĢ sonra 1950"de tekrar
düĢürülmüĢtür. ġeker istihlak Vergisi 1940 yılına kadar vergi hasılatı içinde önemsiz
bir yere sahip olmuĢtur. Bu yıla kadar en yüksek olduğu yıl % 3.69 ile 1934 yılıdır.
1940 yılında vergi hasılatı içindeki payı % 6'ya 1944"de % 9.60'a yükselmiĢtir. 1948'de
tekrar % 5.62"ye inmiĢ, daha sonra devamlı bir Ģekilde azalarak 1970'de % 1.92 ve
1975'te ise % 0.68 gibi çok düĢük seviyeye düĢmüĢtür.(86)
1932 yılında "iktisadi Buhran ve Muvazene Vergisi" alınmaya baĢlanmıĢtır. 1934 yılında
iktisadi buhran nedeniyle bazı tekel maddeleri üzerine 2460 Sayılı Kanunla Milli
Savunma Vergisi konulmuĢtur. Bu vergi baĢlangıçta tütün sigara ve ispirtolu içkiler
üzerine konulmuĢken 1941"de tuz da verginin kapsamına alınmıĢtır.(87)

(84)
(85)
(86)
(87)

Nadaroğlu, a.g.e.
Edizdoğan, a.g.e.
Korkmaz, a.g.e. ,
Edizdoğan, a.g.e.

, s.428.
, s.96.
s.143.
, s.99.
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Bunlara 1936 yılında Hava Kuvvetlerine Yardım ve Buğdayı Koruma Vergileri
eklenmiĢtir. Bu vergilerden Buğdayı Koruma Vergisi 1941 yılında, iktisadi Buhran ve
Muvazene ile Hava Kuvvetlerine Yardım Vergileri ise 1950 yılında sistemden çıkmıĢtır.
Bu arada 1936 yılında baĢlayan Tayyare Resmi uygulaması ise 1964 yılına kadar devam
etmiĢtir. SavaĢ yıllarında Dahili istihlak Vergisinin yamsıra, 1944 yılından itibaren
Sekerden Ek Ġstihlak Vergisi alınmaya baĢlanmıĢtır.
Bu vergi 1948 yılında
uygulamadan kalkmıĢtır. Gene 1944-1945 yıllarında Toprak Mahsulleri Vergisi
tecrübesi yaĢanmıĢtır. 0te yandan 1949-1951 yıllarında Benzinden Alınan Yol Vergisi
ile 1952-1956 arasında Akaryakıttan Alınan Yol Vergisi harcamalar üzerinden alınan
özel tüketim vergileri örnekleridir. 1941 yılında PTT'den ve ihracattan Müdafaa Vergisi
alınmaya baĢlanmıĢ, 1944 yılında bunlara Tekel Maddelerinden Alınan Müdafaa Vergisi
eklenmiĢtir. Bu vergilere 1944-1946 döneminde Kibritten Alınan Müdafaa Vergisi de
katılmıĢtır.(88)
Harcamalar üzerinden alınan özel tüketim vergilerinin önemli bir bölümünü dıĢ ticaret
üzerinden alman vergiler oluĢturmuĢtur. Gümrük Vergisi, ithalat Muamele Vergisi
ithalat istihlak Vergisi yanında, ihracattan Savunma Vergisi ve Gümrük ÇıkıĢ Vergisi bu
grubu oluĢturmaktaydı. Bunların içinde en önemlisi Gümrük Vergisi 1925 yılında Genel
Bütçe Gelirleri içinde % 25.1 oranında bir paya sahipti. Ancak verginin payı, 1950
yılında % 8.5 dolaylarına gerilemiĢtir. Özel tüketim vergilerinin Genel Bütçe Gelirleri içindeki global ağırlığı % 24 dolayında idi.(89)
Gider Vergileri (1957)

(88) Türkiye Odalar Borsalar Birliği, Vergi özel ihtisas Komisyon Raporu,
Ankara: 1992, s.116-117.
(89) istanbulTicaretOdası,a.g.y.,s.8.
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6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu, dolaylı vergiler alanında önemli bir geliĢmedir. Bu
kanunla bir yandan sanayinin geliĢmesini engelleyen muamele vergisi kaldırılmıĢ, diğer
yandan çok karıĢık ve dağınık bir görünüm içinde bulunan tüketim vergileri aynı metin
içinde toplanarak sistemleĢtirilmiĢtir.
1957-1984 dönemini Gider Vergileri dönemi olarak nitelemek yerinde olacaktır. 1957
yılından itibaren uygulamadan kalkan Muamele, Dahili istihlak, Akaryakıttan Alınan
Yol vergisi ve daha birçok vergi yerine Ġstihsal Vergisi ve Hizmet Vergilerinden oluĢan
bir sistem getirilmiĢtir.
1. istihsal Vergileri:
istihsal Vergisi, esas itibariyle ilk maddeler üzerine salınan vergiler olarak gündeme
geldi. idari kolaylık önlemi olarak vergi, hammadde ve yarımamüller üzerinden de
alınarak, dahilde üretilen mallarla ithal edilen mallar arasında bir denge kurulmaya
çalıĢıldı.(90) Gider Vergileri içinde temel unsur olan istihsal Vergisi üç vergiden oluĢmaktaydı.
a)

Dahilde Alınan istihsal Vergisi

Önceleri tek tek tüketim vergisine tabi bulunan elektrik, havagazı, akaryakıtlar, kibrit vb.
maddeler ile maden üretiminden, tekstil ipliklerinden, cam ve kağıttan, tekel
mamullerinden alınan dar kapsamlı bir üretim satıĢ vergisi Ģeklindedir.
b)

ithalde Alınan istihsal Vergisi

(90) istanbul Ticaret Odası, a.g.y. , s.9.
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Bu vergi, iç piyasada üretilen mallardan alınan istihsal Vergisinin benzerlerinin, ithalat
sırasında alınması ve bu yolla fiyat dengesinin sağlanması gayesiyle konulmuĢ
ve savunulmuĢtur.(91)
c) Akaryakıttan Dahilde Alınan istihsal Vergisi
1960 yılında uygulamaya giren bu vergi, bir bakıma yararlanma esasına göre salınan bir
vergi gibi görülebilir. Verginin Genel Bütçe Gelirleri içindeki nispi yeri % 2.5 ve % 4.5
arasında değiĢmiĢtir.(92)
2. Diğer Tüketim ve Hizmet Vergileri:
1957-1984 döneminde bu vergilere ek olarak Tekel Maddelerinden Alınan Müdafaa
Vergisi 1969 yılına kadar korunmuĢ, bu tarihten sonra Tekel Maddelerinden istihsal
Vergisi yürürlüğe konulmuĢtur.(93)
DıĢ ticaretten alınan vergiler ise Ģunlardır; Gümrük Vergisi (1967), Tek ve Maktu Vergi
(1974), ithalat Damga Resmi (1966) ve DıĢ Seyahat Harcama Vergisidir.(94) 1963
yılında DıĢ Seyahat Harcama Vergisi Genel Bütçe Gelirleri içindeki nispi önemi % l'ler
dolayında geliĢmiĢtir. Damga Resmi 1966 yılından itibaren Damga Vergisine
dönüĢmüĢtür. Bu vergiler ithal ikamesi politikasının korumacılık yansımaları olarak
nitelenebilir.(95)
Diğer tüketim vergileri ve hizmet vergileri ise, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi,
Nakliyat Vergisi, PTT Hizmetleri Vergisi, ilan ve Reklam Hizmetleri Vergisini (19821985 arası yerel vergi haline geldi) kapsamına almakta idi. 1974 yılında sisteme giren
Bina inĢaat Vergisi, 1982'de harç olarak devredilmiĢtir.
Meseleleri Semineri",a.g.y. s.67-69.

(91)
(92)
(93)
(94)

Özer, "Vergi Tedbirleri ve

istanbul Ticaret Odası, a.g.y. , s.9-10.
TOBB,Vergi Özel ihtisas Komisyon Raporu,a.g.y.,s.117.
Özer,"Vergi Tedbirleri ve Meseleleri Semineri",s.56-57
TOBB,Vergi Özel ihtisas Komisyon Raporu, a.g.y.,s.117.
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TaĢıt Alım Vergisi, iĢletme Vergisi, Spor-Toto Vergisi ve yine ayrı bir kanun olarak
düzenlenen ġeker istihlak Vergisi, 1970"de Finansman Kanunu çerçevesine alınmıĢtır.
1963"ten itibaren Emlak Alım Vergisi uygulanmıĢtır.(96)
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Nakliyat Vergisi, PTT Hizmetleri Vergisi ve Bina
inĢaat Vergisi dıĢındaki vergiler 6S02 Sayılı Gider Vergileri Kanunu dıĢında yer a-lan
ancak sistemi tamamlayan vergilerdir.
a)

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi

6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu'nun 28'inci maddesi hükmüne göre, banka ve sigorta
Ģirketlerinin ĠĢlemleri bu vergiye tabidir.(97)
b)

Nakliyat Vergisi

Sözkonusu verginin konusu, Türkiye sınırları içinde petrol boru hatları ile yapılan yerli
ham petrol taĢımaları ve kanunda yazılı umuma mahsus vasıtalarla yapılan taĢımalardan,
yük taĢımaları ile belli bir tarifeye dayanılarak yapılan yolcu taĢımalarıdır. Bu geniĢ
kapsamlı vergi konusu, "istisnalar" maddesi ile oldukça daraltılmıĢ ve sonuçta vergi
verimi düĢürülmüĢtür.(98)
c)

Bina inşaat Vergisi

Konusu, 6802 Gider Vergileri Kanununa ekli V nolu vergi nispet tablosunda yazılı olan
ve belediye sınırları içinde yapılan her türlü bina inĢaatı idi. Bu vergi, bina inĢaat
ruhsatının alınması sırasında gösterilen nispet ve hadler üzerinden alınırdı. Korkmaz,
a.g.e. , s.144.

(96) TOBB, Vergi Özel ihtisas Komisyon Raporu, a.g.y.,s.l24
(97) Özer, Veraileme ilkeleri ve Türk Vergi Sistemi, a.g.e. s.96-112.
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GeniĢ kapsamlı istisna maddesi mevcuttu.(99) 1318 Sayılı Finansman Kanunu ile 1970
yılında Gider Vergileri kapsamına alınmıĢ ve 80'inci maddesine göre lüks konutların
daha ağır Ģekilde vergilendirilecek nispet farklılaĢtırmasına gidilmiĢtir.
d)

PTT Hizmetleri Vergisi

Bu verginin konusu, posta, telgraf ve telefon hizmetleridir. Mükellefi PTT iĢletmesi
Genel Müdürlüğüdür. Vergi matrahı hizmet karĢılığı alınan ücrettir. 6802 Sayılı
Kanunun 40'mcı maddesiyle milletlerarası anlaĢmaya dayanarak istisna hükümleri
getirilmiĢti. Bir hizmetin yapılması halinde belli tarifeye göre karĢılığında alınan ücret
vergiye tabi olur. Bununla beraber posta pulu satıĢında olduğu gibi ücretin önceden
alınması ve hizmetin sonradan yapılması mümkündür.(100)
e)

Spor—Toto Vergisi

1318 Sayılı Finansman Kanununda yer alan bu vergide, talih oyunundan doğan kazancın
vergilendirilmesi amacı güdülmekte idi. Kanunda sosyal amaçlı muaflık ve istisnalar
bulunmamaktaydı. Verginin konusu,"Spor-Toto oyunu"dur. Vergiyi spor-toto idaresi
ödemektedir.
Bu
belirtilmektedir.(101)
f)

vergiden

sonra

spor—toto

hasılatında

azalma

olduğu

Sistemi,

a.g.e.

Akaryakıt Vergisi

(99)
Özer,
Vergileme
Ġlkeleri
ve
Türk
Vergi
s.113.
(100) Edizdogan, a.g.e. , s.129.
(101) Özer, Veraileme Ġlkeleri ve Türk Versi Sistemi.a.g.e. s.97
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6802 Gider Vergileri Kanununun 1 nolu ilk istihsal maddeleri tablosunun 2-D
maddesinde yer alan ve 1137 Sayılı Kanunun 22"lnci maddesi ile değiĢtirilen
akaryakıtlar cins ve ağırlıklarına göre vergiye tabi tutulmuĢlardır.(102) A-karyakıtlardan
alınan vergiler, kullanım yerleri belirtilmeden, ayırım yapılmadan alınmakta ve spesifik
bir tarifeye dayandırılmaktadır.
g) işletme Vergisi
1970 yılında çıkarılan Finansman Kanunu ile bazı hizmetlerin ve bazı maddelerin
tüketiciye satımı ĠĢletme Vergisi adı altında vergiye tabi tutulmuĢtur. Perakende ticaret
yapan iĢletmelerle, eğlence ve istirahat yerlerini vergi kapsamına almıĢtır. Bu vergi
büyük ölçüde lüks tüketimi hedeflemiĢtir. iĢletmelerin derecelerinin tesbitinde, ekonomik canlılık, toplumsal yapı, halk talebinin yoğunluğu vb unsurlar dikkate alınmıĢtır.
Bu vergide ekonomik teĢvik tedbirlerini öngören hükümler bulunmamaktadır.(103)
h) Seker istihlak Vergisi
Sözkonusu vergi "ġeker Kanunu" (Kanun No 6747) içinde 10.maddede yer almaktadır.
Bu vergi herhangi bir vergi adaleti ayırımı yapmaksızın, bu malı tüketen herkesten alınırdı. Vergi oranı düĢük tutulmuĢtu. Konusu "memleket dahilinde istihsal edilen
Ģekerleredir. Vergi satılan Ģekerlerin bulunduğu mahallin vergi dairesine verilecek
beyanname üzerine tarh ve tahakkuk ettirilerek, aynı süre içinde tahsil
olunmaktaydı.(6747 Sayılı Kanun, madde 9) (104)
ı) Motorlu Kara Taşıtları Vergisi

(102) Edizdoğan, a.g.e. , s.121.
(103) Özer, Vergileme ilkeleri ve Türk Verai Sistemi. a.g.e. , s.93.
(104) Özer, Vergileme ilkeleri ve Türk Vergi Sistemi. a.g.e. , s.94-111.
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Türkiye'de motorlu kara taĢıtları ilk olarak 1957 tarih ve 6936 Sayılı Kanunla vergi
kapsamına alınmıĢtır. "Hususi Otomobil Vergisi" adı verilen bu vergi, adlarına hususi
otomobil ve kamyonet kayıtlı veya müseccel bulunan hakiki veya hükmi Ģahısları
yükümlü kılmaktaydı. 1963 yılında çıkarılan "Motorlu Kara TaĢıtları Vergisi Kanunu"
ile daha önce uygulanan resim ve vergi bu verginin kapsamına alınmıĢ ve böylece bütün
motorlu kara taĢıtları vergiye tabi tutulmuĢtur. Verginin doğması için taĢıtın bir
kimsenin mülkiyetinde bulunması yanında trafik Ģube ve bürolarına kayıt ve tescil
edilerek trafiğe çıkma izni sağlanması gerekmektedir. Bu bakımdan Motorlu Kara
TaĢıtları Vergisi bir çeĢit ruhsat vergisidir.(105) Tarifelerin oldukça düĢük tutulması,
verginin ekonomik Ģekilde kullanımını engellemiĢtir.
i) Taşıt Alım Vergisi
1970 yılında Finansman Kanunu ile kabul edilen söz-konusu vergi trafik Ģube veya
bürolarına kayıtlı olan ve kanuna bağlı 4, 5 ve 6'mcı maddelerde yazılı tarifelerde
gösterilen taĢıtların bedel karĢılığı veya hibe suretiyle intikalinde, bu taĢıtları satın
alanlar veya edinenler tarafından ödenen bir vergidir. Vergi tarifesi, küçük taĢıtların ve
ticari araçların vergi yoluyla korunmasını öngören miktarları ihtiva etmektedir.(108)
Lüks sayılan taĢıtlardan ağır vergi almakla, tüketim harcamaları vergisinin Ģahsi leĢtirilmesine çalıĢılmaktadır.

(105) Edizdoğan, a.g.e. , s.119.
(106) Özer, Veraileme ilkeleri ve Türk Versi Sistemi. a.g.e. , s.94-95.
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6802 Sayılı Kanun, 210, 482, 756, 1137, Sayılı kanunlarla ek ve değiĢiklikler sözkonusu
olmuĢtur. Son olarak 29.7.1970 tarihli ve 1318 Sayılı Finansman Kanunu ile değiĢikliğe
uğramıĢ. Özellikle kara taĢıtları ile meĢgul olan
montaj sanayi, inĢaat faaliyeti ve petrol boru hatları ile yapılan ham petrol taĢımaları
vergi kapsamına alınmıĢ, bazı hizmetlerin oranı yükseltilmiĢ, Mali Tekeller Gider
Vergilerinin bünyesine aktarılmıĢtır.(107)
Bu verginin, vergi hasılatı içerisindeki payı 1957'de % 15.07, 1980"da % 13.37,
1967^de % 17.58 ve 1975^de ise % 10.25 olmuĢtur. Genel bütçe gelirleri içerisinde ise
1957^de % 11.49, 1960^da % 9.98, 1967^de % 12.84 ve 1975^te ise % 8.42 oranında bir
paya sahip olmuĢtur.(108)
Gider Vergileri sistemi, muamele vergisi zamanında Ģiddetle ileri sürülen Ģikayetleri
kısmen önlemiĢ olmakla beraber, modern vergileme tekniğine uygun bir seviyeye çıkamamıĢtır. Özellikle ilk imalat üzerine konulan ilk istihsal vergisi, nihai tüketimden
çok uzak bulunan mükellefiyet, dar alanı ve bunun sonucu olarak aĢırı yüksek nispetleri(109) ile çok ilkel kalmıĢtır.
1955 yılından sonra baĢlayan hızlı sanayileĢme olgusu ile Gider Vergileri Kanunu
arasında paralellik sağlanamamıĢtır. Daha sonraki yıllarda üretime geçen birçok sanayi
dalı uzun süreler bu verginin kapsamı dıĢında kalmıĢtır. Birçok sanayi dalı da, kullandığı
hammaddeler sebebi ile vergi öder duruma girmiĢ; ara mallar ve mamuller genellikle
vergilendirilmemiĢtir.(110) Bu yüzden vergi verimliliği sağlanamamıĢtır. Mükellef
sayısının az olmasının yarattığı avantajlar, bu verginin tahsilinden doğan güçlüklerle yeterli olamamıĢtır. Buna karĢılık, giderek artan kamu harcamalarının finansmanı yoğun
dıĢ borçlanma ve hibeler ile açıktan finansmana dayalı enflasyon vergisi ile karĢılan
mıĢtır.(lll)

(107) Edizdoğan, a.g.e. , s.97.
(108) Korkmaz, a.g.e. , s.142.
(109) Türk Ticaret Odası, Sanayi Odası ve Ticaret Borsaları Birliği, Türkiyede iktisadi
Kalkınma ve Vergi Politikası. Ankara: 1962, s.11.
(110) Özer, "Vergi Tedbirleri ve Meseleleri Semineri", a.g.y. , s.65-66.
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F. Katma Değer Vergisi (1985 ve Sonrası)
Dolaylı vergiler alanında yapılmıĢ olan en önemli değiĢiklik 1985 yılında yürürlüğe giren
Katma Değer Vergisidir. Sözkonusu vergi üretim ve pazarlamanın her aĢamasında
yaratılan katma değerin üzerine salınan dolaylı bir vergidir. KDV'de verginin konusu,
ilke olarak ülkede yaratılan tüm değerler olduğu halde, baĢta ihracat istisnası olmak üzere, ekonomik, sosyal ve araĢtırma amaçlı istisnalar ile diplomatik istisnalar yer
almaktadır.
Katma Değer Vergisine geçiĢ, ülkemizin Ortak Pazar karĢısındaki durumu bakımından
önem taĢımaktadır. Türkiye Avrupa Topluluğuna 1987 yılında tam üyelik için baĢ vurmuĢtur. AT"da ekonomik ve mali birliğin sağlanması için üye ülkelerin vergi
sistemlerinin ahenkleĢtirilmesi konusuna önem verilmekte ve KDV ortaklığı için
müĢterek bir vergi sistemi olarak kabul edilmiĢ bulunmaktadır.
Gider vergileri sisteminin aksayan yönleri ve KDV sisteminin sağlayacağı yararlar,
ülkemizde de sözkonusu sisteme geçiĢi zorunlu hale getirmiĢ ve 1969 yılından itibaren
bu amaca yönelik çalıĢmalara baĢlanmıĢtır. ilk Katma Değer Vergisi Kanun Taslağı
1972 yılında hazırlanmıĢtır. Bunu 1974, 1976, 1977, 1978 ve 1980 yıllarında hazırlanan
Kanun Tasarı Taslakları izlemiĢ ancak, bunların hiçbiri kanunlaĢamamıĢtır. 1984 yılında
TBMM'ne sunulan ve bu konuda hazırlanan 8. Kanun Tasarısı, 25.10.1984 tarihinde
TBMM"ce kabul edilmiĢ ve 1.1.1985 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiĢtir. 3065
Sayılı KDV Kanunu'nda, "Faturalar Metodu" ya da "Vergiden Vergi indirimi Metodu"
veya "Dolaylı Metod" adlarıyla anılan sistem benimsenmiĢtir.

(111) Oyan, DıĢa Açılma ve Mali Politikalar Türkive: 1980-1989. a.g.e. , s.43-46.
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KDV’nin konusu, Türkiye^de yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları ile her türlü mal ve
hizmet ithalatıdır. Ancak, bankacılık ve sigorta iĢlemleri bu vergiden müstesna
tutulmuĢ olup, bu iĢlemler Banka Sigorta Muameleleri Vergisine tabi bulunmaktadır.
Yine Kanunda belirtilen bazı mal teslimleri ve hizmet ifaları ile bazı mal ve hizmet
ithalatı da vergiden müstesna tutulmuĢtur.(112)
KDV Kanunu ile, nihai aĢamadaki milli gelirin tüketime ayrılan kısmının
vergilendirilmesi hedeflenilmiĢtir. Ticari, zirai ve serbest meslek faaliyetleri
çerçevesinde üretilen ve piyasaya sunulan bütün mal ve hizmetlerle ithalat KDV
kapsamına alınmıĢ, buna karĢın ihracat ve yatırımlar çeĢitli mekanizmalarla vergi dıĢı
bırakılmıĢtır. (113)
Vergi konusunu teĢkil eden iĢlemler; Türkiye'de yapılan aĢağıdaki iĢlemler Katma Değer
Vergisine tabidir:
1. Ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde
yapılan teslim ve hizmetler,
2. Her türlü mal ve hizmet ithalatı,
3. Diğer faaliyetlerden doğan teslim ve hizmetler:
a) Posta, telefon, telgraf, teleks ve bunlara benzer hizmetler ile radyo ve
televizyon hizmetleri,
b) Spor-Toto oynanması, piyango tertiplenmesi (Milli Piyango dahil), at
yarıĢları ve diğer müĢterek bahis ve talih oyunlarının tertip edilmesi, oynanması,
c) Profesyonel sanatçıların yer aldığı gösteriler ve konserler ile
profesyonel sporcuların katıldığı sportif faaliyetler, maçlar, yarıĢlar ve yarıĢmalar
tertiplenmesi, gösterilmesi,
d) Müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satıĢlar,
e) Boru hattı ile ham petrol, gaz ve bunların ü-rünlerinin taĢınmaları,
(112) Maliye Hesap Uzmanları Derneği, a.g.e. , s.19.
(113) TOBB, Vergi Özel ihtisas Komisyon Raporu, a.g.y. ,
s.122.
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f) Gelir Vergisi Kanunun 70.Maddesinde belirtilen mal ve hakların
kiralanması iĢlemleri,
g) Genel ve katma bütçeli idarelere il özel idarelerine, belediyeler ve
köyler ile bunların teĢkil ettikleri birliklere, üniversitelere, dernek ve vakıflara her türlü
mesleki kuruluĢlara ait veya tabi olan, veyahut bunlar tarafından kurulan veya iĢletilen
müesseseler ile döner sermayeli kuruluĢların veya bunlara ait veya tabi diğer müesseselerin ticari, sınai, zirai ve mesleki nitelikteki teslim ve hizmetleri,
h) Rekabet eĢitsizliğini gidermek maksadıyla isteğe bağlı mükellefiyetler
sureti ile vergilendirilecek teslim ve hizmetler.(114)
Kanunun ilk uygulamasına tek bir vergi oranı ile baĢlanmasına karĢın, iktisadi ve sosyal
politikaların bir gereği olarak sonradan bu politikaların amaçlarına uygun, oran
farklılaĢtırılmasına gidilmiĢtir.
1 Haziran 1991 tarihinde yürürlüğe giren ve Ģu anda uygulanmakta olan genel Katma
Değer Vergisi oranı % 12 olup, bu oran ihraç potansiyeli yüksek bazı tarım ürünlerinin
toplam teslimleri ile finansal kiralama iĢlemlerinde (kara nakil vasıtaları hariç) % 1,
temel gıda maddeleri teslimleri ile bazı sosyal ve kültürel amaçlı teslim ve hizmetlerde
% 6, lüks mallarda ise % 20 olarak uygulanmaktadır. Bazı petrol ürünlerine % 13 olarak
tespit edilmiĢtir.(115) 1993 yılından itibaren % 12'lik oran kapsamına giren bazı mallar,
lüks mallar kategorisine dahil edilerek KDV oranı % 20"ye yükseltilmiĢtir. Böylece %
20 KDV uygulanan lüks mallar sınıfı geniĢlemiĢtir.
Katma Değer Kanunu gerekçesinde uygulanan modelin genel kural olarak gelir tipi
KDV'ye girdiğini görürüz.
(114) 2.11.1984 tarihli ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 1.Madde
(115) 31 Aralık 1992 tarih ve 21452 sayılı Resmi Gazete Sayı 3896, s.11. ,
(31.12.1992)
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Ancak Bakanlar Kurulunun 12.12.1984 tarihli kararından sonra Türk KDV sistemi gelir
ve tüketim tipleri arasında bir ara sistem olarak kabul edilebilecek bir yapıya kavuĢmuĢtur.(116)
G. Diğer Tüketim Vergileri
1985 yılı baĢından itibaren KDV'nin yürürlüğe giriĢi ile istihsal Vergileri, DıĢ Seyahat
Harcama Vergisi, iĢletme Vergisi, ġeker Ġstihlak Vergisi, Nakliyat Vergisi, PTT
Hizmetleri Vergisi ve ilan ve Reklam Hizmetleri Vergisi, Spor—Toto Vergisi
yürürlükten kaldırılmıĢtır. Katma Değer Vergisi, Dahilde Alınan, ithalde Alınan KDV
ve Ek Vergi o-larak üç bölüme ayrılmaktadır. KDV ile birlikte Akaryakıt Tüketim
Vergisi de yürürlüğe sokulmuĢtur. Sistemde korunan diğer vergiler Damga Vergisi,
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, TaĢıt Alım Vergisi ve Harçlardır.
Son dönemde dıĢ ticaret vergilerinde yapılan baĢlıca değiĢiklik Rıhtım Resminin
UlaĢtırma Altyapıları Resmi haline dönüĢtürülmesidir. Bunun dıĢında Gümrük Vergisi
ve ithalde Alınan Damga Vergisi ve Tek ve Maktu Vergi sistem içinde
korunmaktadır.(1Ġ7)
1. Mal ve Hizmetlerden Alınan Vergi ve Resimler:
a) Ek Katma Değer Vergisi
Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 60"ıncı maddesi hükmüne göre bazı ürünlerin (tütün
mamulleri, alkollü içkiler, bazı alkolsüz içkiler, ispirto ve füzel yağı, oyun kağıtları ve
röntgen filmleri) ithali veya imalatçıları tara fmdan teslimi Katma Değer Vergisinin
dıĢında ayrıca Ek Katma Değer Vergisine tabi bulunmaktadır. Ek KDV oranı Ģu anda
tütün mamulleri ve teslimler için % 80, alkollü içkilerin (sair Ģarap ve bira hariç)
teslimleri için ise % 100 olarak uygulanmaktadır. Bu ürünlerin ithalinde Ek Katma
Değer Vergisi oranı "0" (sıfır)'dır.(118)

(118) Oyan, DıĢa Açılma ve Mali Politikalar. Türkive: 1980-1989. a.g.e. , s.128.
(117) TOBB, Vergi özel ihtisas Komisyon Raporu, a.g.y. , s.117.
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Ek Katma Değer Vergisi, Katma Değer Vergisinde olduğu gibi her safhada
alınmamakta; sadece bu vergiye tabi malların imalatçıları tarafından teslimlerinde veya
ithalinde alınmaktadır.
b)

Taşıt Alım Vergisi

1318 Sayılı Finansman Kanunu'nda belirtilen taĢıtların (otomobil, kaptıkaçtı, panel, arazi
taĢıtları, minibüs, otobüs, troleybüs, kamyon, kamyonet, motosiklet, triportör, traktör ve
özel amaçla kullanılan kotra, yat ve her türlü tekneler ile uçak ve helikopter) her ne
Ģekilde olursa olsun iktisap edilmesi, yurtdıĢında iktisap edilerek Türkiye' ye ithal
edilmesi ve vekaletname ile tasarruf hakkının devralınması TaĢıt Alım Vergisine tabi
bulunmaktadır.
TaĢıt Alım Vergisi, bu vergiye tabi taĢıtların yaĢları, ağırlıkları, istiap hadleri ve motor
güçlerine göre belirlenmektedir. 1993 yılı itibariyle kanunda yer alan tarifelerdeki vergi
miktarı % 60 oranında artmıĢtır.(119)
c)

Ek Taşıt Alım Vergisi

1318 Sayılı Finansman Kanunu'na, 3418 Sayılı Kanunun 22'inci maddesi ile eklenen
Geçici 2'inci madde hükmü ile, 3418 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 31.3.1988
tarihinden itibaren 10 yıl süre ile geçerli olmak üzere otomobil, kap tıkaçtı, panel, arazi
taĢıtı (münhasıran yük taĢımak maksadı ile imal edilenler hariç) ve minibüslerin, fabrika,
ana-bayii, bayii, bölge bayii, yetkili satıcı, acenta, satıcı ve motorlu araç ticareti
yapanlardan fatura veya benzeri belgeler ile iktisabının veya yurtdıĢından ithalinin bir
defaya mahsus olmak üzere Ek TaĢıt Alım Vergisine tabi olması öngörülmüĢtür. Ek
TaĢıt Alım Vergisi, Katma Değer Vergisi matrahı üzerinden alınmakta olup nispeti %
12"dir.

(118) KDV Kanunu, a.g.k. , 60.Madde
(119) 31 Aralık 1992 tarih, 21452 sayılı Resmi Gazete, Sayı 3921, s.20. ,
(31.12.1992)
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d)

Akaryakıt Tüketim Vergisi

14.6.1989 tarih ve 3571 Sayılı Kanunla değiĢik 7.11.1984 tarih ve 3074 Sayılı Kanun
gereğince rafineri Ģirketleri veya ithalatçılar tarafından teslim edilecek normal ve süper
benzin ile gazyağı ve motorinin satıĢ bedellerinin (rafineriler için gümrüklü rafineri satıĢ
fiyatları) % 70'i oranında, kalorifer yakıtı, fuel oil çeĢitleri ve likit petrol gazında ise %
40"ı oranında, Akaryakıt Tüketim Vergisi alınmaktadır. Bakanlar Kurulu, verginin nispetini, ürünler itibariyle 15 puan artırma ve indirme yetkisine sahip olup,yetki 27.2.1990
tarih 90/163 Sayılı Kararla kullanılarak verginin nispeti ürünler itibariyle yeniden
belirlenmiĢtir.(120) Akaryakıt fiyatları sık sık a-yarlanarak, vergi gibi etki göstermekte
ancak bunlar ilgili KîT’lerin geliri olmaktadır.(121)
e)

Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisi

3418 Sayılı Kanun hükümlerine göre, her türlü alkolsüz içkiler (su, soda, sade gazoz,
meyveli gazoz ve meyve suları hariç); tütün ve tütün mamullerinin imalatçıları ta
rafından teslimi veya ithalatı Kanunda öngörülen miktarlarda sözkonusu vergiye tabi
bulunmaktadır.

(120) TOBB, Vergi Özel ihtisas Komisyon Raporu, a.g.y. , s.123.
(121) Özer, "Vergi Tedbirleri ve Meseleleri Semineri", a.g.y. , s.79.
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f)

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi

6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu'nun 28'inci maddesin hükmüne göre, banka ve
sigorta Ģirketlerinin 10.6.1985 tarihli ve 3226 Sayılı Finansal Kiralama Kanunu'na göre
yaptıkları iĢlemler hariç olmak üzere, her ne Ģekilde olursa olsun yapmıĢ oldukları bütün
muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisine tabi bulunmaktadır. Yine
bankerlerin yapmıĢ oldukları banka ve muamele hizmetleri nedeniyle aldıkları paralar
da bu vergiye tabidir. Nispeti, bankalararası mevduat muamelelerinde % 1, kambiyo
muamelelerinde matrahın binde biri ve diğer muamelelerde % 5 olarak
uygulanmaktadır.(122)
g)

Damga Vergisi

487 Sayılı Damga Vergisi Kanunu'na, kanunda yazılı kağıtlar, akitler, kararlar,
mazbatalar, ticari iĢlemlerde kullanılan kağıtlar ile makbuzlar ve diğer kağıtlar olup,
türlerine göre maktu ne nispi vergiye tabidir.
h) Harçlar
492 Sayılı Harçlar Kanunu'nda, bazı iĢlemlerin harca tabi olması öngörülmüĢtür. Harçlar
Kanunu'na göre alınan harçlar Ģunlardır:
- Yargı harçları,
- Noter harçları,
- Vergi yargısı harçları,

(122) TOBB, Vergi Özel ihtisas Komisyon Raporu, a.g.y. , s.124.

81

- Tapu ve kadastro harçları,
- Konsolosluk harçları,
- Pasaport, ikamet tezkeresi, vize, DıĢiĢleri Bakanlığı tasdik harçları,
- Imtiyazname, ruhsatname ve diploma harçları,
- Trafik harçları.
Harçlar, 493 Sayılı Harçlar Kanunu'na ekli tarifelerde yer alan miktarlar ve nispetler
üzerinden alınmaktadır.(123)
ı) Değerli Kağıtlardan Alınan Bedeller
210 Sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu'na göre, noter kağıtları, kira sözleĢme kağıtları,
pasaportlar, yabancılar için ikamet tezkereleri, askerlik cüzdanları, nüfus cüzdanları,
bono kağıtları, sürücü belgeleri vb. değerli kağıt sayılmakta olup, bunların bedelleri
Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenmektedir. Değerli kağıtlar ilgililere Bakanlıkça
belirlenen ve ilan edilen değerleri ile satılmaktadır.
i) Belediye Vergileri ve Harçları
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'na göre, belediyelere ödenen çeĢitli vergi, harç ve
katılma payları bulunmaktadır. ilan ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, HaberleĢme
Vergisi, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi, Yangın Sigorta Vergisi, Belediye
Harçları ve harcamalara katılma payları (yol, su, kanalizasyon) bunlar arasında sayılabilir.(124)
2. Dış Ticaretten Alman Vergi ve Resimler:

(123) TOBB, Vergi Özel ihtisas Komisyon Raporu, a.g.y. , s.125.
(124) TOBB, Vergi Özel ihtisas Komisyon Raporu, a.g.y. , s.126-127.
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a)

Gümrük Vergisi

Bu vergi, 2716 Sayılı Kanun ile değiĢik 474 Sayılı Kanunun eski Gümrük GiriĢ Tarife
Cetveli'nde gösterilen gümrük vergisi oranlarının ithal edilen malların CĠF bedeline
uygulanması suretiyle hesaplanmaktadır. Ancak bu o-ranlar, Hazine ve DıĢ Ticaret
MüsteĢarlığı tarafından her yıl 1 Ocak'ta yürürlüğe girmek üzere çıkarılan ithalat Rejimi
Kararları ile değiĢtirilebilmektedir. ithalatın Avrupa Topluluğu ülkelerinden yapılması
durumunda, Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasındaki iliĢkileri düzenleyen Katma
Protokoldün 10 ve ll'inci maddeleri çerçevesinde belirlenen indirimli Gümrük Vergisi
oranları uygulanmaktadır. Diğer ülkelerden yapılan ithalatta ise kanuni Gümrük Vergisi
o-ranları uygulanmaktadır.(125)
b)

Tek ve Maktu Vergi
1615 Sayılı Gümrük Kanunu^nun 6'mcı maddesi gereğince, posta yoluyla veya

yolcu beraberinde getirilen ve ticari mahiyeti olmayan vergiye tabi eĢya ile sınır ticaretine konu teĢkil etmesi uygun görülen eĢyalar için spesifik veya advalorem gümrük
vergisi nispetleri uygulanmaktadır.
c)
ithalde Alınacak Damga Resmi
3 Kasım 1990 tarih ve 20684 Sayılı Resmi Gazetemde yayımlanan 31.10.1990 tarih ve
3675 Sayılı ithalde Alınacak Damga Resmi Hakkında Kanunun l'inci maddesi
gereğince, ithal edilen malların CĠF bedelinin %10"u oranında Damga Resmi tahsil
edilmektedir.
Bununla beraber sözkonusu kanunun Ġkinci maddesinin yedinci
fıkrasında sayılan birçok kanun içeriği bu resimden muaftır.

(125) TOBB. Vergi Özel ihtisas Komisyon Raporu, a.g.y. , s.128.
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d)

Ulaştırma Altyapıları Resmi

14.6.1989 tarih ve 3571 Sayılı Kanunla değiĢik 827 Sayılı UlaĢtırma Altyapıları Resmi
Kanunu'nun l'incl maddesi gereğince, denizyolu ile yapılan ithalatta % 4, kara, hava,
demiryolu ile yapılan ithalatta % 3 oranında sözkonu-su resim tahsil edilmektedir.
UlaĢtırma Altyapıları Resmi'nin matrahı; malların CĠF değeri, Gümrük Vergisi, Belediye Hissesi, ithalde Alınacak Damga Resmi, Destekleme ve Fiyat istikrar Fonu, Toplu
Konut Fonu tutarları ile diğer masraflar toplamıdır.
e)

Belediye Hissesi

5 ġubat 1981 tarih ve 17242 Sayılı Resmi Gazetemde yayımlanan 2.2.1981 tarih ve
2830 Sayılı Kanunun geçici l'inci maddesine göre Gümrük Vergisinin % 15'i
oranında Belediye Hissesi tahsil edilmektedir.(126)
H. Tüketim Vergilerinin Türk Vergi Sistemi içindeki Yeri ve KDV Sonrası Durumu:
Tüketim vergilerinin toplam vergi gelirleri içindeki payı bir ülkedeki gerek dolaylı
vergiler kullanılarak iktisadı kalkınmadaki değiĢimleri gerekse vergi adaletinin ölçümünde kullanılan kriterlerden biri olmuĢtur. OECD üyesi ülkelerde tüketim
vergilerinin toplam vergi gelirleri içindeki payını ve tüketim vergilerinin Gayri Safi Yurt
içi Hasıla'ya oranını aĢağıdaki tablolarda görebiliriz.
Sözkonusu tabloları incelediğimizde, yıllar itibariyle 1980 yılına kadar azalan bir seyir
takip ettiğini görüyoruz.

(126) TOBB, Vergi Özel ihtisas Komisyon Raporu, a.g.y. , s.129.
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1985 yılından itibaren bu oran artma eğilimi içerisindedir. 1980 yılında % 25.2 olan
oran 1985"te % 35.7" ye yükselmiĢtir. Bunu Türk Vergi Sistemine giren Katma Değer
Vergisi uygulamasının bir sonucu olduğunu söyleyebiliriz. 1988 yılına kadar yaklaĢık
% 30'luk düzeyini koruyan tüketim vergileri oranı 1989 yılında % 24.3 olarak saptanmıĢtır. (Gelirler Genel Müdürlüğünce bu rakam % 27.8 olarak hesaplanmıĢtır.) OECD
ortalaması % 28.8, AT ortalaması ise % 30.4'tür. Bu durumda Türkiye'de tüketim
vergileri o-ranının OECD ortalamasına çok yakın olduğunu söyleyebiliriz.
Tüketim vergilerinin Gayri Safi Yurt içi Hasıla'ya oranı Türkiye'de 1989 yılında %
7.0 olup OECD ortalaması olan % 11.1 yanında düĢük kalmaktadır.
Ġsviçre, Amerika BirleĢik Devletleri ve Japonya gibi ülkelerde söskonusu oranların
düĢüklüğü, bu ülkelerde katma değer vergisinin uygulanmaması ile açıklanabilir.(127)

(127) Orhan ġener, "AET ve OECD Ülkelerindeki Reform Eğilimleri Yönünden Türk
Vergi Sisteminin Ekonomik Analizi" Antalya: UI. Türkiye Maliye Eğitimi Sempozyumu,
21-23 Mayıs 1990, s.9.
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Tüketim vergilerinin Türk Vergi Sistemi içindeki yerini aĢağıdaki tabloda vergi dönemleri
itibariyle görebiliriz.
Tablo 3 Harcamalar Üzerinden Alınan Yurtiçi Vergiler (DıĢ Ticaret Vergileri
Hariç) %
Toplam Vergi Gelirleri içindeki Payı
1927-1956 Muamele Ver. Dönemi
(1930) (1956)
1957-1984 Gider Ver. Dönemi
(1957) (1984)
1985-1991 KDV
(1985) (1991)

Dönemi

GSMH Ġçindeki Payı
17.2

2.2

51.0

7.0

50.2

5.7

42.1
53.7

5.3
6.9

37.4

5.9

KAYNAK: TOBB, Vergi Özel ihtisas Komisyon Raporu, 1992, Ankara, s.118.
Tabloda görüldüğü gibi, Muamele Vergisi dönemi baĢlarında % 17.2 olan vergi gelirleri
içindeki pay, Gider Vergilerinin yürürlüğe girmesiyle dönem baĢında % 51.0 ; GSMH
içindeki payı da % 7"ye yükselmiĢtir. Dönem sonunda mal ve hizmet vergileri payı %
42.1'e inmiĢtir. GSMH içindeki pay ise % 5'ler düzeyinde korunmuĢtur. 1985'de vergi
gelirleri % 53.7 oranından gerileme göstererek 37.4, GSMH'nm da 5.9"una düĢmüĢtür.
Bu düĢüĢte KDV dıĢı vergilerin payı büyüktür. KDV payı artmıĢtır.(1985'de KDV/Toplam
Vergiler: % 21.3 iken 1991^de aynı oran % 29.7’ye yükselmiĢtir.)
DıĢ Ticaret Vergileri'ndeki durumu ise yıllar itibariyle aĢağıdaki tabloda görebiliriz.
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Tablo 4 DıĢ Ticaret Vergileri %
GSMH içindeki Payı

Toplam Vergiler
Ġçindeki Payı
1930

35.0

4.5

1940

11.3

1.2

1950

9.0

1.2

1960

12.8

1.9

1970

11.5

1.9

1980

12.5

0.9

1990

16.0

2.4

KAYNAK: TOBB, Vergi Özel Ġhtisas Komisyon Raporu. Ankara: 1992, s.118.
DıĢ ticaret vergilerinde 1930"lar dikkate alınmazsa 1960 ve 1970'li yılların ithal ikamesi
politikalarının aksine dıĢa açılmanın yaĢandığı yıllarda nispi artıĢ görülmüĢtür.
Türkiye'de dıĢ ticaret vergileri içinde, gümrük vergilerini düĢürmekle birlikte, bu
verginin iki katı ölçüsünde ithalde Alınan Damga Resmi almaktadır. Rıhtım Resminin,
UlaĢtırma Altyapıları Resmine dönüĢtürülmesinden sonra ki düzeyide Gümrük Vergisine
yaklaĢmıĢtır.(128)
Genel Bütçe Gelirleri içinde yer alan vergi gelirleri 1991 yılında 78 trilyon 622.8 milyar
lira olarak gerçekleĢmiĢtir.
Genel Bütçe Gelirleri içersinde mal ve hizmetlerden alınan vergiler ile dıĢ ticaretten alınan
vergilerin 1984 yılından 1991 yılına kadar yüzde olarak dağılımını Tablo 5'de görebiliriz.

(128) TOBB, Vergi Özel Ġhtisas Komisyon Raporu, a.g.y. , s.119.
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Sözkonusu tabloda 1984'de mal ve hizmetlerden alınan vergiler Genel Bütçe Gelirleri
içinde % 22.0 oranından 1985 yılında % 24.9 oranına yükselmiĢtir. Esas yükseliĢ dıĢ ticaretten alınan vergilerde gerçekleĢmiĢtir. % 3.5'ten % 16.9"a çıkmıĢtır. Katma Değer
Vergisinin uygulamaya konulmasından sonra 1986 yılında artıĢ % 3.1 Ģeklinde olmuĢtur. Bu ise vergi kanunlarında meydana gelen değiĢikliklerin ancak bir yıl sonrasında
kendini gösterdiğini ortaya koymaktadır. DeğiĢiklik yapılan vergi kanunları ekonomi
üzerindeki etkilerini derhal ortaya çıkarmazlar. 1991 yılında, Mal ve Hizmetlerden
Alınan Vergilerin oranı % 25.6 Ģeklinde gerçekleĢmiĢtir. Vergi hasılatında meydana
gelen düĢüĢün vergi kayıp ve kaçaklarından oluĢmuĢ olabileceğini söyleyebiliriz. DıĢ
ticaretten alınan vergilerin ise % 14 dolaylarında seyrettiğini görüyoruz. Bu ise
sözkonusu vergilerin genel bütçe gelirleri toplamı içinde istikrarlı bir yerinin olduğunun
göstergesidir. Özellikle bası sanayi dallarında koruma sözkonusu olması bunlardan
alınan dıĢ ticaret vergilerinin devamlılığını sağlamaktadır.Türkiye'de özellikle sektörlerin
geliĢimi için uygulanan korumalar ülkeler arası Gümrük Birliği çalıĢmalarının dıĢında
kalarak gümrük vergisi oranları oldukça yüksek tutulmaktadır. Ancak bu konu tezimizin
kapsamı dıĢına çıktığından çalıĢmamız dıĢında tutulmuĢtur.
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Tüketim vergilerinin yüzde dağılımı Tablo 6'da görüldüğü gibi, vergi gelirleri toplamı
içinde 1984 yılında % 25.4 olarak gerçekleĢen Mal ve Hizmet Vergileri 1985"te %
28.7"ye yükselmiĢtir. Aynı Ģekilde % 15.6 olan DıĢ Ticaret Vergileri bir sonraki yıl %
19.5 olarak artıĢ göstermiĢtir. 1991 yılında ise Mal ve Hizmetlerden Alınan Vergi
Gelirleri yüzdesi 31.4'e yükselmiĢtir. Bu ise Türk Vergi Sisteminde toplam vergi
gelirleri içerisinde tüketim veya daha geniĢ bir ifade ile dolaylı vergilerin payının artma
eğilimi gösterdiğinin bir belirtisidir. Bu artıĢ vergi gelirlerini artırarak kalkınmanın
finansmanında kullanılacak unsurlar elde edilmesini çağrıĢtırır. Ancak kanaatimce artan
vergi gelirlerinin verimli olarak kullanılabilmesi, sarfedilecek alanların iyi bir Ģekilde
tesbitine bağlıdır. Aynı zamanda dolaylı vergilerin artırılması durumunda ortaya
çıkabilecek sosyal adaletsizliklerin en asgari düzeye indirilmesi için tedbirler
alınmalıdır. Bu konuya daha sonraki alt baĢlıklarda değineceğimiz için Ģu anda geniĢ açıklamalarda bulunmuyoruz.
Katma Değer Vergisi vergi gelirlerimiz içinde önemli hasılat sağlayan bir kaynaktır.
Ancak istisna ve muafiyetlerinin kapsamı sınırlı ve dar tutulursa sözkonusu vergi daha
verimli olabilir. Çünkü milli gelirin büyük bir kısmını kapsamaktadır. Tarımsal
üretimin kavranılmasındaki güçlükler ve vergi kaçakları konusunda çeĢitli kesimlerin
vergi dıĢına taĢması bu geliri olumsuz etkileyecektir. Tüketim vergilerinin içinde Katma
Değer Vergisinin çok önemli bir yeri vardır. Bu verginin baĢarı sağlayabilmesi, bir
taraftan vergi idaresinin eğitilmesi, mükelleflerin kayıt tutma, fatura düzenleme ve
beyanname verme kısaca belge düzeni hakkında bilgilendirilmeleri ile gerçekleĢebilir.
Bu konuyu bir sonraki bölümde daha etraflıca inceleyeceğiz.
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111.4. Türkiye’de Tüketim Vergilerinin iktisadi Kalkınmaya Etkileri
Doğaldır ki devlete gelir sağlamak vergilemenin ilk amacıdır. Ama aynı zamanda
kaynak dağılımı, tasarruf, yatırım, üretim dengesi, mali piyasalarda denge sağlaması,
dünya ekonomisiyle bütünleĢmenin sağlanması gerekir. Ekonomide var olan dengeleri
olumsuz yönde etkilemeyen bir vergileme hedef alınmalıdır. Sadece kamu açığını
küçültme amacıyla diğer yönleri gözardı edilirse hem beklenen gelir sağlanamaz hem de
vergilemenin eĢitlik ve adalet ilkelerine uymak mümkün olamaz.
Bütçenin siyasal, hukuki ve denetim iĢlevlerinin gerçekleĢtirilmesi hedefi ile konjonktürel
ve kalkınma fonksiyonlarının gerçekleĢmesi, devlet bütçesinin ve tüm kamu finansman
açığının enflasyonu artırıcı yollar yerine sağlam kaynaklarla kapatılmasının
sağlanmasına bağlıdır.(129) Enflasyonun indirilmesi, gelir bölüĢümündeki bozukluğun
düzeltilmesi ve iktisadi kalkınmanın sağlanması gerçek bir vergi ahenkleĢtirilmesi ve
bazı ilkelerin sağlanmasıyla mümkün olabilir.
111.4.1. Tüketim Vergilerinin İktisadi ve Mali Etkileri
GeliĢmekte olan ülkelerde kamu gelir kaynaklarının önemli bir kısmını, dolaylı vergiler
olarak adlandırılan mal ve hizmetlerden alınan vergiler oluĢturmaktadır. Bunun nedeni
gelir türü vergilerin uygulanmasında karĢılaĢılan güçlükler olduğu kadar, dolaylı
vergilerin idari açıdan sade vergiler olmalarıdır. KiĢi ve kurumların mal ve hizmet satın
almaları yoluyla dolaylı yoldan ödedikleri bu vergileri tarh etmek ve toplamak nispi
olarak daha kolay dır.(130) Son yıllarda, vergilerin ekonomik olaylarla yakın ilgisi
olduğu ve vergileme yöntemlerinin değiĢtirilmesi yoluyla ekonomiye müdahale
edilebileceği belirli Ģekilde ortaya konulmuĢtur. Vergilerin ekonomik olaylar karĢısında
tarafsız kalmalarından değil, ekonomik olaylara yön vermelerinden bahsedilmektedir.

(129) Bedi N. Feyzioğlu, "Bütçe Prensiblerine DönüĢ" Milliyet. 12.2.1992, s.13.
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Ekonomik müdahale ile tüketim vergilerinde, tüketicinin eline daha harcanabilir gelir
bırakacak Ģekilde düzenlemeler yapılması veya genellikle vergi nisbetlerinin artırma,
indirme yetkisinin verilmesi, enflasyon ve deflasyonla mücadelede etkili bir
usuldür.(131)
AzgeliĢmiĢ bir ekonomide kıt faktör, sermaye malları ve bazı temel mallar olduğundan,
ayırıcı vergi politikaları bu kaynakların piyasada gerçekleĢen dağılımını iktisadi geliĢme
stratejisine uygun bir Ģekilde değiĢtirme amacını güder. (132)
Tüketimin vergilendirilmesine gidilirken üzerinde düĢünülmesi gerekli bazı önemli
noktalar vardır. HerĢeyden önce tüketim vergileri gelir dağılımında adaletsizliği artırıcı
olmamalıdır. ileride de değinileceği üzere, bu tür vergiler "kıymet esasına" (advalorem)
dayandırılmalı ve her fert tükettiği ölçüde vergi ödemelidir. Üretim ve dağıtım
kademeleri gerektiği gibi ĢekillenmemiĢ ekonomilerde, tüketim vergileri kolay idare
edilebilir tarzda olmalıdır. Bunun için malların ilk üretim kademesinde ve ithalatında
vergilendirilmesine çalıĢılmalıdır.(133)

(130)
(131)
(132)
(133)

Ataç, a.g.e. , s.241.
Özer, Vergileme ilkeleri ve Türk Vergi Sistemi-a.g.e. , s.142.
Görgün, a.g.e. , Ģ.196.
SavaĢ, a.g.e. , s.80.

95

Tüketim vergileri ile kalkınma arasındaki iliĢki, tüketimin kısılmasının üretimi nasıl
etkileyeceğinin araĢtırılmasına bağlıdır. Makro açıdan ele alınırsa bunu saptamak güç olabilir. Ancak sektörel açıdan tüketim vergileri yoluyla tüketimin kısılacağı
malların iyi saptanması ve bu yoldan artırılacak üretimin kalkınmada nasıl kullanılacağını belirlemek gerekir. AzgeliĢmiĢ ülkeler, ihraç mallar tüketimi ile ithal malları
tüketimini ayarlamak durumundadırlar. Vergileme, ekonomik yapıyı arzu edilen yönde
etkilemeli ve kalkınmanın amacı ile ters düĢmemelidir.
Harcamalar üzerinden alınan vergilerin ekonomi üzerindeki etkileri yanında gelir
dağılımına da etkileri olduğu bilinmektedir. Bu vergiler, tüketim düzeyine, sanayi
yatırımlarına, tam çalıĢmaya, imalatçı, toptancı/ perakendeci ve son tüketiciye değiĢik
etkilerde bulunur.(134)
Tüketim vergilerinin iktisadi etkileri:
- Fiyatları Artırıcı Yönde Etkisi:
Tüketim vergilerinin son tüketici tarafından yüklenildiği bilinmektedir. Serbest rekabet
düzeni içinde bu vergilerin fiyatlara eklenilmesi ve tüketiciye yansıtılması doğaldır.
Vergi ilk üretimden alındığında, fiyat piramit-leĢmesi nedeniyle, son tüketicinin ödediği
vergili fiyat çok yüksek olmaktadır. Katma Değer Vergisinin 61'inci maddesiyle
kaldırılan Gider Vergileri Kanunu içinde yer alan Dahilde Alınan istihsal Vergisinin,
fiyat piramitleĢmesi yaratması sorunu, en önemli tenkit konularından birisi idi.(135)
Tüketim vergileri ile fiyatlar genel seviyesinin yükseltildiği, vergiler yoluyla tüketimin
daraltıldığı, harcamaların azaltıldığı savunulmaktadır. Ġster üretimde ister tüketim
safhasında konulmuĢ olsun, bütün dolaylı vergiler mal ve hizmet fiyatlarını
yükseltmektedir. Vergi yüksek tutulmuĢsa, kaçakçılığı cazip hale getirmektedir.

(134) Özer, Malive Dergisi- a.g.m. , s.7.
(135) özer. Maliye Dergisi- a.g.m. , s.7-8.
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Serbest ticaretten ithalat sınırlamalarına geçen bir azgeliĢmiĢ ülkede ithal edilen nihai
malların veya korunan sektörlerin fiyatlarının, maliyetleri oluĢturan fiyatlara göre
(göreli olarak) yükselmesi beklenir.(136) Tüketim mallarında göreli fiyat yapısının
fazlaca değiĢmesi, kapasite kullanımı, üretim hacmi, sektörel büyüme hızları ve yatırımların dağılma hızları üzerinde istenmeyen sonuçlar yaratabilir. Nihai fiyatları ile
maliyetleri arasındaki bağın koptuğu pek çok üründe karmaĢık sübvansiyon sistemleri
çeĢitli sorunlar yaratır.(137) Vergi yoluyla ekonomik teĢvikde herĢeyden önce,
teĢvikin belli bir süre ile sınırlı olması Ģarttır. Devamlı vergi teĢviki ile bir ekonomik
sektör ayakta tutulamaz. Bazı tedbirler, vergi matrahının azaltılmasına, bazıları
vergilerin indirilmesine, nispetlerinin düĢürülmesine imkan verir.(138)
- Tüketim Vergilerinin Yansıması:
Vergilerin "dolaylı veya dolaysız" olarak ayırımında, bunların yansıtılabilir veya
yansıtılamaz oluĢları dikkate alınmakta ve dolaylı vergilerin fiyatlara eklenmek dolayısıyla son tüketiciye yansıtılabileceği kabul edilmektedir. Enflasyon dönemlerinde bu
vergilerin kolaylıkla yansıtılması ve fiyatların yüksek tutulmasıyla talebi kaydırması sözkonusudur. Deflasyon dönemlerinde ise yansıtılması son derece güçtür.
Türk
ekonomisi de sözkonusu yönde 1963 ve 1969 yıllarında, bu vergilerin yansıtılmasında
zorluklarla karĢılaĢmıĢtır. Bütün tüketim vergileri gibi KDV'de satıĢ fiyatlarına dahil
edilerek ileriye son tüketiciye yansıtılmaktadır.(139)
-Talebi Kaydırma Etkisi:

(136) Korkut Boratav ve Diğerleri, Bırakınız Yapsınlar Bırakınız Geçsinler Türkiye
Ekonomisi 1980-1985, l.B. Bilgi Yayınevi, Haziran 1985, s.236-239.
(137) Boratav, a.g.e. , s.236-241.
(138) Özer, Vergileme Ġlkeleri ve Türk Vergi Sistemi, a.g.e. , s.173.
(139) Özer, "Vergi Tedbirleri ve Meseleleri Semineri" a.g.y. , s.72.
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DeğiĢik oranlı tüketim vergileri ile nihai malların ve hizmetlerin nispi fiyatlarının
dolayısıyla tüketici tercihlerini ve piyasada beliren talep bileĢimini değiĢtirme
sözkonusudur. Kullanımı azaltılmak istenen mal ve hizmetlerin üzerine vergi konarak
bu mallara olan talebin azaltılması ve kaynakların diğer kullanımlara kayması sağlanabilir. Bu tip bir verginin baĢarı imkanı, vergilendirilen malların talebinin fiyat
esnekliğine ve üretim faktörlerinin akıcılığına bağlıdır.
özel tüketim vergileri, nispi fiyatlar yapısını değiĢtirir. Vergilendirilen malın diğer
mallara göre fiyatı artar. Malın fiyat talep esnekliği birimden büyükse, vergi sonucu
fiyatın yükselmesi, mala yapılan toplam harcamayı azaltır. Üzerinde vergi olmayan
ikame mallara talebi kaydırır. Talep esnekliği birimden küçükse, verginin artması
toplam harcamayı azaltmaz, diğer mallara olan talebi azaltır. Talep esnekliğinin sıfır
olması halinde, vergi sonucunda fiyat yükselmesi, talebi değiĢtirmez. Ancak diğer
mallara olan talep azalıĢı boyutu daha artar.(140) Talep kaymaları piyasada kaynakların
yeniden dağılmasına ve üretilen mal ve hizmet bileĢiminin değiĢmesine sebep olur.
Genel bir tüketim vergisinde de muaflıklar veya farklı c-ranlar uygulanması sözkonusu
ise aynı Ģekilde değiĢim olur.
Türk Gider Vergilerinde, bazı yıllar ağır alkollü içkilere yapılan zamlar, hafif alkollü
içkilere tüketim yönelmelerine yol açmıĢtır. Ağır vergili alanlarda ise üretim ve tüketim
duraklamaları görülmüĢtür.
- Enflasyona Etkisi:
GeliĢen ülkelerde, kronik enflasyon ve iĢsizliğin yanısıra, fiyatlar genel seviyesinde,
istihdam ve üretim hacminde, geliĢmiĢ ülkelerdekine benzeyen kısa dönemli hareketler
meydana gelir, ancak bunların sebebi geliĢmiĢ ülkelerdekinden farklıdır. AzgeliĢmiĢ
ülkelerde de yatırım hacminin değiĢmesi konjonktürel dalgalanmalara sebep olabilir,
fakat bu ülkelerde oluĢan iktisadi dalgalanmalar da tarımsal üretim ve ihracat
hacmindeki değiĢmeler de etkili olur.(141)

(140) Görgün, a.g.e. , s.196/
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Dolaylı vergiler konjonktüre ve fiyat hareketine karĢı daha duyarlıdır. Bu nedenle;
konjonktürün yüksek seyrettiği dönemlerde bunun tam tersi olur ve dolaylı vergilerin
verimi süratle düĢer.(142)
Bu vergiler bir yandan mal ve hizmet fiyatını yükselterek reel harcamaları azaltırlar.
Diğer yandan da, tüketiciyi harcamalarından vazgeçirerek talebi daraltırlar. Tüketim
vergileri marjinal tüketim eğilimi yüksek düĢük gelir gruplarını hedefler. Diğer gelir tipi
vergilerinin ulaĢamadığı alanlara ulaĢır.(143) Enflasyon dönemlerinde tüketim
vergilerinin anti-enflasyonist açıdan etkin olması beklenir. Ancak azgeliĢmiĢ
ekonomilerde uygulanan vergilerin genellikle dar kapsamlı olması, bunların istikrar sağlayıcı bir araç olarak değerini azaltır. Ote yandan etkin bir anti-enflasyonist araç olan
geniĢ kapsamlı bir tüketim vergisinin de uygulama alanı ise sınırlıdır. Ücret artıĢları
sözkonusu olduğunda, tüketim mallarının fiyatları da artmaktadır. Bazı durumlarda, bir
kısım tüketim mallarının vergilerini yüksek tutmak yoluyla enflasyonun hızının
kesilmesi mümkündür. Ancak, çoğunlukla birtakım mal gruplarının vergi oranları
artırıldığında talep, vergilendirilmeyen mallara yönelebilir. Genel bir tüketim vergisinin
etkin bir anti-enflasyonist araç olması için bu verginin ücret artıĢı taleplerine sebep
olmayacak Ģekilde ayarlanması gerekir.(144) Genel tüketim vergisi birçok ülkede uygulanmakla beraber, kapsamı hiçbir zaman bütün mal ve hizmetleri kapsayacak kadar geniĢ
olamamıĢtır. Nitekim zorunlu mallar, önemli yatırım malları ve hatta vergilendirilmesi
güç olduğu iddia edilen bazı mal ve hizmetler ya kısmen ya da tamamen vergi dıĢı
bırakılmıĢtır.

(141)
(142)
(143)
(144)

Görgün, a.g.e. , s.99.
Nadaroğlu, a.g.e. , s.393-394.
Mualla Öncel, Gider Vergileri. Ankara; Hukuk Fakültesi Yayını, 1987, s.87.
Görgün, a.g.e. , s.99.
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Genel bir tüketim vergisinin kapsamı daraldığı ölçüde verginin talebi kısıtlayıcı etkisi
azalmaktadır. Vergi yükü, gelirlerinin tümünü harcayan düĢük gelirli kiĢilerin üzerinde
daha ağır olmasının sonucu, zorunlu ihtiyaç maddeleri vergi dıĢı bırakılabilir. Bu da
konjonktürel dalgalanmalardaki etkisini zayıflatır.
Özel tüketim vergilerinde, tüketimi yaygın ve talebin fiyat esnekliği düĢük olan bazı
malların vergilendirilmesi toplam talebi azaltabilir. Eğer vergilendirilen mala olan
talebin fiyat esnekliği yüksekse, talep diğer mallara kayacağı için toplam harcamalarda
önemli bir azalma olmayacaktır. Tüketimi yaygın ve fiyat elastikiyeti az olan mallar
genellikle zorunlu ihtiyaç mallarıdır. Talep esnekliği çok az olan bazı lüks mallar varsa
da yüksek gelir gruplarının kullandığı bu malların vergilendirilmesinin harcamalar üzerinde, toplam mal ve hizmetler içinde önemli bir yeri olmadığı için etkisi olmaz. Lüks
mallardan alınan özel tüketim vergilerini anti-enflasyonist etkisini kısıtlayan bir nokta da,
lüks malların çoğunun fiyat esnekliğinin yüksek olmasıdır. ikame mallara kayma
sözkonusu olabilir. Ġkame mallar üzerine konan tüketim vergileri talebi kaydırıcı, ikame
malları olmayanlar üzerine konanlar ise talep emicidir.
GeniĢ ölçüde uygulanan talep emici özel tüketim vergisi, etkileri yönünden genellikle
genel bir tüketim vergisine benzer. Hatta ondan daha fazla ayırıcıdır. Talep kaydırıcı
özellik gösteren tüketim vergisi ise talep esneklikleri oldukça yüksek, zorunlu ihtiyaç
maddesi olmayan, arzı çok kıt ve tüketimin kısıtlanması güç olan mallar için
uygundur.(145)

(145) öncel, a.g.e. , s.88.
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Enflasyona karĢı alınacak vergi önlemleri, bir yandan bütçe açığının daraltılmasına, öte
yandan da ekonomide ki bu önlemler, gelir dağılımındaki ve vergi yükü bölüĢümündeki
adaletsizliği artırmamalıdır. Sürekli bir kalkınma ve gelir dağılımında adalet ancak
enflasyon düzeyi düĢük bir ekonomide gerçekleĢebilir. Enflasyona karĢı ciddi önlemler
getiren vergi reformu, toplumdaki gelir eĢitsizliklerinin düzeltilmesi yönünde de
atılacak ilk adımı oluĢturabilir.(146)
Tüketim vergilerinin Türkiye sözkonusu olduğunda da anti-enflasyonist amaçlı olarak
kullanılması birincil derecede dikkate alınamamaktadır.
KDVnin konjonktür amaçlı uygulamasının etkilerinin tartıĢmalı olması, maliyetinin
yüksek gerçekleĢmesi, bir seferlik fiyat artıĢlarına yol açarak tüketim harcamalarını
frenleyeceği iddiası(147) etkin bir uygulama aracı olup olamayacağı sorunu ortaya
çıkmaktadır.
Sözkonusu vergilerin talep enflasyonunu giderici etkilerde daha etkin olduğunu
söyleyebiliriz. Ancak yapısal enflasyonu giderici etkisi oldukça zayıftır. Buna karĢın,
istikrara etkisi yoktur denilemez.
Lüks tüketim mallarının teslimine uygulanan Katma Değer Vergisi oranının Yunanistan,
Ġtalya, ispanya ve Portekiz'de olduğu gibi en az % 30"a yükseltilmesi, enflasyona karĢı
alınacak vergi önlemlerindendir.(148) Tüketim vergilerinin enflasyonu gidermeye
yönelik düzenlemelerde her ülkenin sosyoekonomik yapısına uygun sisteme
uygulanmasını gözardı etmemek gerekir. Ancak enflasyon konusu baĢlıbaĢına bir olgu
olduğundan araĢtırmamızda daha fazla konunun derinliğine inmeyeceğiz.
- Kaynak Dağılımına Etkisi:

(148) Nami Çağan, "Enflasyona KarĢı Somut Vergi Önlemleri", Cumhuriyet 23.01.1993. ,
s.2.
(147) Oyan, DıĢa Açılma ve Mali Politikalar Türkive: 1980-1989. a.g.e. , s.120.
(148) Çağan, a.g.m. , s.2.
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Tüketimden alınan vergilerin, geliri elde edenler yerine, harcayanları vergilendirdiğinden
hem tasarruf ve yatırımı teĢvik ederek kaynak birikimini hızlandırması, hem de biriken
kaynakları daha iyi dağıtması beklenmektedir. Böylece enflasyonun kontrol edilmesi,
büyümenin devam ettirilmesi arzu edilmektedir.
Birtakım mallar üzerine tüketim vergisi koymak, bu vergiyi almamak, kaynak
kullanımına ve kaynak dağılımına olumlu veya olumsuz etkilerde bulunur. Bu vergilerin
ileriye doğru yansıtıldıkları bilindiğine göre, verginin konusu olan malların talebi,
dolayısıyla üretimi azalacak, müteĢebbis vergisiz alanlara doğru kayacak veya verginin
kaldırılması konusunda zorlamalara yönelecektir.(149)
Yatırım veya ihracat teĢvikleri kaynak aktarımı mekanizması olarak kullanılabilir. Bu
vergiler ayrıca tasarrufları teĢvik ederek ve döviz tasarrufu sağlayarak kalkınma
açısından önemli bir rol oynarlar.
Ekonomide nispi fiyatları bozarak, tüketimin kısılmasına, tasarrufun teĢvik edilmesine
neden olurlar. Tüketim vergileri tüketimin maliyetini artırarak bu tür mallara yapılan
harcamaları kısıtlanması yoluyla kaynakların yatırım harcamalarına aktarılmasını
sağlarlar.(150) Bunun yamsıra ithal malları fiyatları, özellikle lüks tüketime konu olan
mal fiyatlarının, yüksek ithalat vergileri ile artırılmasıyla hem döviz tasarrufu
sağlanabilir hem de yurtiçi talep kısılabilir.
Genel tüketim vergisi, özel tüketim ve gümrük vergileri lüks mal üretim ithalatını kısarak
kaynakların kalkınma bakımından önemli alanlara yönlendirilmesine geniĢ ölçüde
katkıda bulunur.

(149) Özer, Maliye Dergisi- a.g.m. , s.8.
(150) Ataç, a.g.e. , s.241.
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Devlet, kaynak dağılımında etkinliği sağlamak için, birtakım malların tüketimi ile sosyal
maliyeti ve özel maliyeti arasındaki farkı, özel tüketim vergisi ile yükümlülük Ģeklinde
alabileceği gibi, halk sağlığına zararlı bazı ürünleri tekel olarak fiyatı sosyal maliyeti
kapsayacak biçimde de saptayabilir.(151) Ancak etkinlik konusu araĢtırmamızın
kapsamı dıĢına çıktığından bu açıdan ele alınmayacaktır.
AzgeliĢmiĢ ülkelerin büyük çoğunluğu tüketim vergilerini, kaynak dağılımındaki
etkinliği sağlama yerine, mali amaçları gerçekleĢtirecek biçimde yüksek bir seviyede
uygulamaktadır.
Vergilemede, tüketim üzerine gereğinden fazla yüklenilmesi, sözkonusu ülkelerde dar
olan piyasaları daha da daraltarak yatırımlar üzerinde olumsuz etkiler ortaya çıkarabilir.
Ayrıca günümüzde gösteriĢ amacıyla yapılan tüketimin yaygın ve belirgin bir durum
göstermesi, tüketim vergisinin gönüllü tasarrufları artırma bakımından taĢıdığı önemi azaltmaktadır.
Dolaylı vergilerin yükseltilmesinin, nispi fiyatları değiĢtirdiği ölçüde kaynak
dağılımında etkinlik kayıpları yaratması sözkonusu olabilir. Ayrıca dolaylı vergi yükü
toplamı tüketim vergilerine oranlandığında artan oranlı bir tarife yapısına ulaĢılmaktadır.
Bunun yanı sıra dolaylı vergilemenin kaynak dağılımı ve gelir bölüĢüm etkileri arasında
önemli karĢıtlıklar mevcuttur. Etkinlik ve gelir bölüĢüm sonuçları ele alınmamak üzere,
toplam vergi yükü içerisinde dolaylı vergilere ağırlık verilmesi, bireylerin tü-ketimtasarruf seçiĢlerinde, tasarruflar lehine bir değiĢiklik yaratmakta ve sözkonusu tasarruf
etkisiyle büyümeye kaynak sağlamaktadır.(152)
Türkiye'de kamu açığı sorunu çözüm gerektirmektedir.

(151) Edizdoğan, a.g.e. , s.20-25.
(152) Eser KarakaĢ, "Dolaylı Vergilerin istikrar Etkileri" VIII Türkiye Maliye
Eğitimi Sempozyumu, Uludağ-Bursa Mayıs 1992, s.10-11.
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Devletin gelirlerini artırmada çok dikkatli ve özenli davranılması Ģarttır. Çünkü
geliĢmekte olan ekonomilerde tasarruflar ve dolayısıyla kaynak birikimi çok
cılızdır.(153) SanayileĢmenin ve dıĢa açılmanın henüz baĢlangıcında olunması, sermaye
piyasasının yeterince geliĢmemesi kaynak dağılımı ile gelir dağılımı arasındaki teknik
çözümlerin oluĢmasını zorlaĢtırmaktadır. Tüketim vergileri ve gelir dağılımı arasındaki
iliĢkiyi sosyal etkiler baĢlığı altında inceleyeceğiz.
111.4.2. Sosyal Etkiler
Vergi politikası amaçları, birbiri ile uyumlu bir Ģekilde sisteme oturtulmaya
çalıĢılmaktadır. Verginin mali amacını, devlete gelir sağlama, ekonomik amacını,
ekonomideki dengelerin korunması ve sosyal amacını, toplumda gelir dağılımını
düzeltmek Ģeklinde kısaca özetleyebiliriz.
Vergilerin önemli bir özelliğide yeniden gelir dağılımında etkin olabilmeleridir. Gelir
dağılımı sorununun çok önemli boyutlarda olduğu kalkınmakta olan ülkelerde verginin
bu özelliği önem taĢımaktadır. Ancak gelir dağılımını etkilemelerini her durumda
olumlu yönde algılamamak gerekir. Bazı koĢullarda vergiler piyasada oluĢan gelir
dağılımını daha da bozucu yönde etki oluĢturabilirler. Bu gibi durumlarda vergilerin
yanında harcamalar yoluyla gelir dağılımına olumlu etkiler yaratması açısından
müdahaleler gerekecektir.
Kamu hizmetlerinden, daha çok yüksek gelirli sınıflar yararlanıyorsa ve düĢük gelirli
sınıflar üzerindeki vergi yükü daha ağırsa, gelir bölüĢümündeki eĢitsizlikler artar. Kamu
hizmetlerinin ülkenin geliĢmiĢ ve zengin bölgelerinde yoğunlaĢması, devlet gelirlerinin
büyük bir kısmının tüketimden alınan vergilerle sağlanması eĢitsizliği biraz daha
artırır.(154)

(153) Erdoğan Alkin, "Vergi Reformu" Milliyet. 29.12.1992, s.15.
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AzgeliĢmiĢ ülkelerde gelir bölüĢümü genellikle eĢit değildir. Bunun sonucu, gelirin
büyük bir bölümü lüks tüketime gitmektedir. BölüĢümdeki eĢitsizlik derecesine göre,
lüks tüketim vergileme için potansiyel bir rezerv durumundadır. Modern vergi
sistemleri, bir uyuĢmadan ibarettir. Bir miktar fayda düĢücesinden bir miktar fedakarlık
ve yeniden bölüĢüm düĢüncelerinden oluĢmaktadır.(155) Ancak kalkınmakta olan
ülkelerde, kalkınmanın finansmanında tüketim vergilerinin bölüĢüm amacı ikinci plana
itilerek öncelikle mali amaç yani fedakarlık daha ağır basmaktadır.
Diğer yandan vergi kanunları vergileme ilkelerinin en önemlilerinden olan "vergi
adaleti"ne yaklaĢıldıkça daha rahat savunulurlar. Vergilemede adaletin kesin olarak gerçekleĢmesinin imkansız olduğunu ancak bazı vergileme teknikleri kullanılmakla vergi
adaletine yaklaĢmanın mümkün olabileceğini söyleyebiliriz.
Kalkınmakta olan ülkelerde tüketim vergileri oldukça önemli paylara sahiptirler.
"ödeme gücü" ilkesine en uygun vergi türü olan gelir vergisinin sözkonusu ülkelerde
etkin bir uygulama alanı bulamaması tüketim vergilerinden beklenen fonksiyonları
artırmaktadır.
Yükümlülerin kiĢisel durumlarını dikkate almaksızın üretim, tüketim, değiĢim gibi
olaylara dayanarak alındıkları için tüketim vergileri gayriĢahsi olarak niteledirilmektedir.
Dolayısıyla yükümlülerin ödeyecekleri vergi miktarı,gelirlerinin tüketime
ayırdıkları kısmına göre değiĢmektedir. Bu yönüyle tüketim vergileri "tersine artan
oranlı" (ric'i) diğer bir deyiĢle antisosyal karaktere sahiptirler.

(156) Görgün, a.g.e. , s.18.
(154) Paul A. Samuelson, iktisat- Çev:Demir Demirgil 3.B. , Ġstanbul; MenteĢ
Kitabevi, 1970, s.31.
(155) Nadaroğlu, a.g.e. , s.423-424.
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Ferdin geliri büyüdükçe tükettiği mal ve hizmet üzerinden ödediği verginin gelirine oranı
küçülmektedir.(157)
Tüketim vergilerinin tersine artan oranlılığı (regresif) birtakım zorunlu mallarına
uygulanan düĢük oranlar veya istisnalar ile lüks malları ağır biçimde vergilendirilerek
giderilmeye çalıĢılmaktadır. Buna dolaylı vergilerde özellikle tüketim vergilerinde
"ĢahsileĢtirme" denilmektedir.
DüĢük gelirli grupların kullandıkları zorunlu gıda maddeleri birçok ülkede tüketim
vergilerinin kapsamı dıĢında kalmaktadır. Yine de fiskal(mali) amacın dikkate alındığı
kalkınmakta olan ülkelerde gıda maddelerininde diğer maddelere oranla daha düĢük
vergilendirildiğini görmekteyiz. Ülkemizde de zorunlu gıda maddeleri % 6 oranında
KDV' ne tabi bulunmaktadır. Ote yandan, lüks mallar ile içki, sigara, akaryakıt ayrı
vergi oranlarıyla vergilendirilmektedir.
Gelir ve servet vergileri, gelir dağılımına doğrudan etkide bulunduğu halde, tüketim
vergilerinde bu etki, birçok muafiyet ve vergi farklılıkları uygulanarak sağlanabilmektedir.(158) Artan oranlı tüketim vergilemesi yolu seçilirse yüksek gelir gruplarının
tükettiği malları bir özel tüketim vergisi paketi ile vergilemek ve hiçbir teĢvike imkan
tanımamak gerekir.(159)
Vergi ayrıcalıklarının gerek sayısı, gerekse ağırlığı, tüketim vergisinin verimliliğini
sınırlandırır. Bu tür ayrıcalıklar, sosyal veya iktisadi nedenlerden dolayı olabilirler.
Öncel, a.g.e. , s.20.

(157) özer, Maliye Dergisi , a.g.m. , s.8.
(158) Ömer Faruk Batırel, "Verginin Ekonomik ve Sosyal Etkileri" Paneli,
Maliye Hesap Uzmanları Derneği 3-4 Haziran 1980.
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Ancak sayı ve kapsamıyla birlikte sözkonusu verginin fiskal verimliliği artmakta veya
azalmaktadır.(160) Ancak etki sahasını, psikolojik bir unsur yani "vergi uyuĢturması"
nedeniyle vergiyi fiyat içinde ödemekte olduklarından daha az vergi yükü hissetmeleri
ile geniĢletmektedir.
GeliĢmekte olan ülkelerde, tüketim vergilerinin veriminin artırılması kalkınmanın
finasmanı açısından gereklidir. GeliĢmiĢ ülkelerde özel tüketim vergileri genellikle
gelir dağılımı adaletini için sağlamak lüks sayılabilecek mallar üzerinden alındıkları
halde, azgeliĢmiĢ ülkelerde mali amaç ağırlık kazanmakta ve zorunlu ihtiyaç maddeleri
de vergilendirilmektedir.(161)
Vergilendirilen mallar oran farklılaĢtırılması yolu ile artan oranlı duruma getirilebilir.
Ancak burada öncelikle, bizim kanımızca, önemli bir sorun ortaya çıkmaktadır.
Günümüzde zengin ya da düĢük gelirli kiĢilerin, tüketim kalıpları içinde yer alan ve
yalnızca bu kesimlere özgü malları ayıklamak ve oranlarını ayarlamak oldukça güçtür.
Çünkü lüks malların tanımı toplumun bu konudaki düĢüncelerine göre kısa sürelerde
değiĢebilmektedir. AzgeliĢmiĢ ülkelerde farklılaĢmakta hatta kapsamı daralmaktadır.
0te yandan geliĢmekte olan ülkeler açısından vergilemede adalet ilkesine lüks malların
yüksek oranlarda vergilendirilmesi ile ulaĢılabilir. Bu durum, sözkonusu ülkelerde
önemli bir sorun olan, yüksek gelir grubunu oluĢturan kiĢi gelirlerini tasarruf ve yatırım
yerine lüks tüketime girme eğilimini önlemek açısından da uygun olacaktır.(162) üretim
kaynaklarını sosyal bakımdan daha öncelik taĢıyan dallarına kaydırmak gibi önemli bir
faydası da vardır.

(160) G. Schmölders, Genel Vergi Teorisi, çev: Salih Turhan, 4.B. , istanbul: istanbul
Üniversitesi Yayını 1976, s.118-120.
(161) Edizdogan, a.g.e. , s.19-20. (182) Ataç,
a.g.e. , s.241.
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Türkiye'de son yıllarda göstermelik tüketim büyük miktarlara ulaĢmıĢtır. Yüksek
gelirlilerin daha ağır bir Ģekilde vergilendirilmesi lüks mallar tüketiminin sınırlandırılarak tasarrufların geliĢmeye katkısı fazla olan alanlara yönlendirilmesi, ancak
çeĢitli mallara değiĢik bir tarife strüktürü uygulamakla baĢarılabilir.(163) Türkiye'de de
Katma Değer Vergisinin uygulama nedenlerinden biride bazı ülkelerde yaygın tüketici
kesimlerin satın alma güçlerini kısmak ve vergi yükünü yeniden dağıtmaktır.
Çok oranlı bir KDV'nin özellikle azgeliĢmiĢ ülke koĢullarında yönetimi gelir vergilerine
göre daha etkin hale getirilebilir. Temel gereksinim mallarının düĢük oranlı bir KDV'ne
tabi tutulmasını talep etmek kaçınılmazdır. Lüks malların vergilendirilmesi ise lüks mal
tanımı çok öznel ve tartıĢmalı olmasından dolayı dikkat edilmesi gereken bir
konudur.(164) Öte yandan Türkiye'deki sosyoekonomik yapı lüks malların
vergilendirilmesini zorunlu hale getirmektedir.
Ayrıca dıĢsallık yaratan lüks mallar üzerine salınan dolaylı vergiler gelir dağılımını
düzeltici vergilerdir. Dolaysız vergilerin ise her koĢulda vergi adaletini sağlayamayacağı
ve
dolayısıyla gelir dağılımı üzerinde düzeltici sonuçlara ulaĢtırmaktan uzak
olabileceğini dikkate almalıyız. Türk vergi sistemindeki vergi ayrıcalıkları, vergi
yapısının enflasyon nedeniyle erozyona uğraması(vergi matrahının ve indirimlerinin
aĢınması) dolaysız vergilerin vergi adaletini sağlamadaki yetersizliğe yol açan nedenlerdir.(165)

(163) Nemli, a.g.e. , s.46.
(164) Oyan, DıĢa Açılma ve Mali Politikalar,Türkiye 1980-1989. a.g.e. , s.104.
(165) TOBB, Vergi Özel Ihisas Komisyon Raporu, a.g.y. , s.118.
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AzgeliĢmiĢ ülkelerde gelir tipi ve tüketim tipi vergilerle karma bir vergi sistemi
uygulamak zorunludur. Gelir dağılımı açısından kalkınmanın ilerleyen aĢamalarında
sosyoekonomik yapıya uygun vergi sistemiyle sonuca ulaĢılacaktır. Aslında görüĢümüze göre gelir
dağılımı vergilemenin yanında, kamu harcamalarının ve dolayısıyla hizmetlerin bu amaca göre
yönlendirilmesiyle düzeltilebilir. Ancak bu konu araĢtırmamızın kapsamı dıĢına taĢtığından ele
alınmamıĢtır.
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DÖRDÜNCÜ BOLÜM
IV. TÜKETĠM VERGĠLERĠNĠN UYGULANMASINDAKĠ AKSAKLIKLAR
IV.1. Vergi idaresinden Kaynaklanan Aksaklıklar
AzgeliĢmiĢ ülkelerde vergi idaresi etkinliği tartıĢılır durumdadır.

Vergiler yolu ile

tüketim harcamalarını kısıp bu fonları yatırımlara yönlendirerek büyüme hızını istenilen
seviyede tutmak olanağı oldukça sınırlıdır. Vergilerin ülkenin ekonomik ve sosyal
bünyesine uygun düĢen yapıda olmasının yanında, baĢarılı bir biçimde uygulanması,
vergi idaresi yapısı ve olanakları ile de bağıntılıdır.
GeliĢmekte olan ülkeler, vergi incelemelerinde, vergi yargısında ve genel anlamda vergi
idaresinde yeterli derecede baĢarılı ve süratli olmadıklarından Gelir vergileri yerine
tüketimden alınan çeĢitli vergileri ana kaynak olarak kullanmıĢlardır.
Bütün tüketim vergileri fiyatları artırıcı etkide bulunurlar. Bu nedenle zorunlu ihtiyaç
maddeleri ve geliri az grupların kullandıkları tüketim malları daha düĢük, lüks tüketimi
daha ağır vergileyen, ekonomik geliĢmeyi ihracatı teĢvik eden tüketim vergileri ideal ve
baĢarılı sayılabilirler. Böyle bir tüketim vergisinin, ekonomik geliĢme ve toplumun
talepleri doğrultusunda zaman gözden geçirilmesi gerekmektedir.
Vergileme
prensiplerine uyularak yapılacak yeni düzenlemeler, tüketim vergilerinin mükelleflerce
ve tüketicilerce benimsenmesine sebep olacaktır.(1)

(1) Özer, "Vergi Tedbirleri ve Meseleleri Semineri" a.g.y.,s.74.
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Herhangi bir hükümet, vergi oranlarını ve vergilendirilebilir mal ve hizmet çeĢitlerini
geniĢletme yoluyla, tüketimden alınan vergilerle hasılatını artırmak istediğinde; politik
alanda, yeni bir vergiyi uygulamaya koymayı, yürürlükte bulunan bir verginin
uygulanma sahasını geniĢletmekten daha çok tercih eder. Ve daha az zorlukla karĢılanır.(2)
Ancak sözkonusu yeni bir verginin yeterli baĢarıyı sağlayabilmesi vergi idaresinin
baĢarısıyla orantılıdır. idarenin baĢarısı topladığı vergi gelirlerinin miktarıyla bağıntılıdır.
Bunun için de belli bir gelirin toplanması için gerçek kaynak harcanmasını en düĢük
seviyede tutmak gerekir. Vergi toplanması için gerekli kaynaklarla, vergi idaresinin
kullandığı memur harcamaları yanında daha geniĢ bir Ģekilde, verginin yüklenenler
bakımından da neden olduğu, tarh ve tahsil ile ilgili harcamalar da kastedilmektedir.(3)
Vergi sisteminin baĢarısı vergi yasaları ve vergi tarifesinin yanısıra, geniĢ ölçüde
verginin idarece tarhı ile çoğunlukla vergilemeyi kısmen dolaylı kısmende dolaysız
Ģekilde etkileyebilen vergi denetimine bağlıdır.
Bir verginin geliri, sadece kanuna veya tarifeye değil, aynı zamanda idarenin etkinliğine
de bağlıdır. Vergilemeye iliĢkin usul ve formaliteler mükellefler açısından vergiden
kaçınma ve kaçakçılığa itmemelidir. Etkin ve rasyonel bir vergi idaresinin
gerçekleĢtirilmesi vergi gelirinin elde edilmesinde ortaya çıkan sorunları en aza indirgeyebilir.
Vergi yükünü taĢıyanlar üzerine yüklenmeler ve tüketim vergilerinin oranlarının sadece
finansman amacına yönelik olarak belirlenmesi ve fazla ağırlık verme uygulamaları,
vergi adaletini zedeleyici sonuçlar yaratmaktadır. Vergi yönetimi açısından maliye ve
mükellef ĠliĢkilerini olumlu hale getirecek bir yapının oluĢturulması gereklidir. Vergi
yönetimindeki aksaklıklar vergi sisteminin verimliliğini de önemli ölçüde azaltmaktadır.
Genel olarak vergilerde idari açıdan aranan özellikler arasında verimli olması, az
masrafla tahsil edilmesi, ekonomik geliĢmeyi teĢvik etmesi sayılabilir. Bunun yanında
adil olması, sade ve kolay uygulanabilir bir yapıya sahip olması da gözardı edilemez.

(2) Süral, a.g.e. , s.41.
(3) Kenan Bulutoğlu, Vergi Politikası, istanbul: Sermet Matbaası, 1962, s.11.
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Türkiye'deki uygulamada muamele vergisi geniĢ ölçüde kaçakçılığa ve vergi kaybına
yol açmıĢtır. Vergi içerisindeki muaflıkların yaygınlığı özellikle küçük sanat muaflığı,
iĢletmeleri vergi dıĢına çıkmaya teĢvik etmiĢtir.(4)
idari bakımdan ise istihlak vergilerinde tüketiciye ne kadar yakın bir safhada toplanırsa,
mükellef sayısı o kadar çok olur. Bu nedenle idari güçlükler fazladır. Buna karĢın
vergileri ilk istihsal safhalarına doğru kaydırınca, verginin nihai yüklenenleri hakkında
kesin bir fikir sahibi olmak, dolayısıyla vergide adaleti sağlamak o kadar güçleĢir. (5)
Tüketim vergileri alanında Katma Değer Vergisi yönünden de bazı sorunlar ortaya
çıkmıĢtır. Verginin Türkiye" nin gündemine giriĢi yasalaĢtıktan iki ay sonra
uygulamaya geçilmesiyle olmuĢtur. KDV'nin hazırlıksız yakaladığı kesimler arasında,
yalnızca bu vergiyle kanuni yükümlü veya tüketici olarak karĢılacak olanlar değil;
bizzat verginin uygulayıcıları olacak olan vergi idaresinin elemanları ile eleĢtiri ve
analiz görevini yapmaları gereken uzman grupta bulunmaktaydı.(6)
KDV hasılatının diğer tüketim vergilerinden sağlanan hasılattan daha emniyetli ve
garantili oluĢu, idare açısından tercih nedenidir. Ancak mükelleflerin yoğun ve karmaĢık mevzuat ile boğuĢur hale gelmesi ve idarenin yeteri kadar vergi toplayamaması, vergi
idaresinin etkinliğini düĢürmüĢtür. Kayıt ve vergi düzeninin yaygınlaĢtırılması ve
yapılacak her türlü mal ve hizmet alıĢveriĢinin mutlaka bir belgeye ve karĢılıklı kayıtlara
dayandırılması gereklidir.

(4) Maliye Gelirler Kontrolörleri Derneği, a.g.e. , s.89.
(5) Bulutoğlu, Vergi Politikası, a.g.e. , s.11.
(6) Oyan, DıĢa Açılma ve Mali Politikalar. Türkiye 1980-laSa, a.g.e. , s.91.
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Ülkedeki tüm ekonomik faaliyetlerin kayıtlarda gözükmesi ve vergi dairelerince takibi
gerçekleĢmelidir.(7)
Vergi idaresinin gerek örgütlenme biçimi ve gerekse görevlerinin çokluğu nedeniyle
vergilerin etkin toplanmasını ve denetimini çok güçleĢtirmektedir.(8) öte yandan idare
çalıĢanlarının uygulanan vergi sistemini doğru algılamaları diğer bir deyiĢle sistemin
gerektirdiği yöntemleri uygulayabilecek eğitim düzeyine kavuĢturulmaları
gerekmektedir. Sisteme iĢlerlik kazandırmak açısından eğitilmiĢ elemanlar ön koĢuldur.
Ayrıca vergi kapsamının geniĢletilmesi, mevcut vergi mükelleflerinin vergi yüklerini
artırma yerine daha verimli bir sonuca ulaĢtıracaktır. Toplumda sağlıklı bir vergi bilinci
oluĢturulması açısından vergisel veriler belirli aralıklarla kamuoyuna sunulmalıdır.
Vergilerin çeĢitliliği ve çokluğu vergi ödemeyi zorlaĢtırmakta ve vergiden kaçınmayı
teĢvik etmektedir. Ancak özellikle KDV üst düzeyden baĢlatıldığında, vergi kontrol
imkanı ortaya çıkabilir. Vergi salınmasının pahalıya gelmesi, vergi hasılatından
beklenilen verimi yeterince artırmamaktadır. Vergi uygulamalarının yetersiz kalması,
vergi yönetim ve denetiminin, vergi yargısının düzenlenmesine ihtiyaç olmasının bir
göstergesidir. Vergi kayıpları gereği gibi izlenmemekte, vergilerde güvenlik tedbirleri
yeterince alınmamıĢ, otokontrol düzeni kurulmamıĢ bulunmaktadır.(9) 0te yandan vergi
idarelerinin çağdaĢ yapıya uygun teçhizat ve teknoloji ile donatılarak düĢük verimli
çalıĢma ortamlarından kurtarılması gerekmektedir.
Vergi denetimi etkinliğinin
yetersizliği, denetimde mal ve hizmet hareketlerini tespite yönelik fiili çalıĢmalara önem
verilerek giderilmelidir.

(7) Bedi N. Feyzioglu, " Vergi Reformu Nasıl Olmalı? " Milliyet. 26.12.1991.
s.13.
(8) Türkiye Odalar Borsalar Birliği, Vergi UzlaĢma Taslağı, Ankara: 1992, s.9.
(9) Maliye Gelirler Kontrolörleri Derneği, a.g.e. , s.17.
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Ülkedeki tüm mal ve hizmet hareketlerin otokontrol yolu ile takip edilmesi, bir taraftan
Katma Değer Vergisi matrahındaki kaçakları önlemek diğer taraftan ülkede son yıllarda
sosyal adaleti gittikçe bozan gelir dağılımını daha adil bir Ģekle getirmeye hizmet etmek
imkanını vermiĢ olacaktır.(lO) Diğer açıdan mükelleflerin daha iyi kayıt ve muhasebe
tutmaları, idarenin yükünü büyük ölçüde hafifletecektir.
Vergi kayıp ve kaçaklarının bir türlü en aza indiri-lememesi vergi cezalarının diğer bir
deyiĢle caydırıcılığın tam olarak kullanılamadığını gündeme getirmektedir. Bu konuda
gerek para cezası gerekse hapis cezalarının yanında teĢhir edilme olayının idare
tarafından kullanılması gerekmektedir. Bunların uygun biçimlerde yürürlüğe konularak
mükellef ve idare arasında olumlu bir vergi anlayıĢının geliĢtirilmesi sözkonusu olabilir.
Ancak Ģu anda Türkiye'de bu mekanizmanın çalıĢmasının yeniden düzenlemelere
ihtiyaç duyduğunu söyleyebiliriz. Bu konuya araĢtırmamız dıĢında kaldığından daha
fazla değinmeyeceğiz.
Tüketim vergilerinin kalkınmanın finansmanında önemli bir kaynak olması verginin idari
açıdan önemini artırmaktadır. Vergi toplamada en önemli koĢul iyi bir örgütlenmeye
sahip idarenin olduğu unutulmamalıdır.(11) Var olan yapı içinde vergi toplanabilmekte
ancak tahsilat önemli ölçüde pahalı olmaktadır. 0 nedenle bizce öncelikle kendi içinde
bütünlüğünü koruyan ve organizasyon yapısı düzgün, görevlerinin gereklerini yerine
getirebilen bir vergi idaresi oluĢturulmalıdır.

(10) Feyzioğlu, "Vergi Reformu Nasıl Olmalı? " a.g.m. , s. 13.
(11) Türkiye Odalar Borsalar Birliği, Vergi UzlaĢma Taslağı, a.g.y. , s.27.
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IV.2. Türkiye örneğinde Karşılaşılan Yapısal Sorunlar
ÇağdaĢ ekonomilerde devletin ekonomideki yeri büyüdükçe, teoride ve uygulamada
vergilerin mali iĢlevlerine ek olarak ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmak, sosyal
adaleti sağlayıcı gelir dağılımını düzenlemek gibi ekonomik ve sosyal iĢlevler
yüklenmeye baĢlanmıĢtır. Ancak gerçek hayatta bir ülkede vergi yapısının Ģekillenmesi
sözkonusu teorik düĢünceler dıĢında, toplumda ekonomik açıdan güçlü grupların tercih
ve dürtüleri doğrultusunda gerçekleĢmektedir. (12)
Tüketim vergilerinden hangisinin geliĢmekte olan ülkenin ekonomik ve sosyal yapısına
daha uygun olacağı konusu içinde bulunulan ortam ve koĢulların ıĢığı altında değerlendirilmesi gereken bir konudur. Bir yandan iĢletme büyüklükleri, okuma-yazma bilme
oranı, etkin bir muhasebe sisteminden yararlanma olanakları, vergiye karĢı gösterilen
tepkiler diğer taraftan, vergi sisteminden bazı ekonomik ve sosyal amaçların
gerçekleĢtirilmesi için verimli bir Ģekilde yararlanma istek ve eğilimi (13) gözönünde
bulundurulması gereken faktörlerdendir. Ote yandan politik tercih sürecinin etkileri de
tüketim vergilerinin seçimini yönlendirdiğini söyleyebiliriz.
Türkiye'de 1926 yılında sisteme sokulan Umumi istihlak Vergisi ve bunu tamamlayan
Hususi istihlak ve Eğlence Vergisi, Almanya ve Fransa'dan esinlenerek hazırlanmıĢtır.
Tüm maddi mallarla bazı hizmetleri kapsamına alan vergi % 2.5 üzerinden pul
yapıĢtırma yöntemiyle toplanırdı. Bir yandan çok sayıda yükümlülerde kontrol ve
kavranması diğer yandan pul yapıĢtırma yöntemiyle tahsili çeĢitli zorluklar
doğurmuĢtur.(14)

(12) izzettin Önder, "Açık Toplum ve Vergi Sistemi" Cumhuriyete 20 Kasım
1991, s.6.
(13) Nemli, a.g.e. , s.51.
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ileri ekonomilere özgü vergi sistemlerinden aktarma oldukları için Türkiye
ekonomisinin içinde bulunduğu iktisadi ve sosyal koĢullarla uyumsuzuluk, verginin
uygulanmasında baĢarısızlığa yol açmıĢtır. 1940 yılına kadar beĢ kez yeniden
düzenlenmiĢtir.(15)
Bu dönemde Türkiye'deki çabayı, sanayileĢmeden önce sanayileĢmiĢ toplumlara özgü
vergi sistemlerini kabul etme ve doğal olarak yapıya uyduramama Ģeklinde
açıklayabiliriz.
Gider Vergileri döneminde ise özellikle istihsal Vergisi, ilk istihsal safhasında
alındığından, büyümesinde o-tokontrol mekanizması taĢımamaktaydı. Vergi sisteminin
yapısı ekonomik ve konjonktürel geliĢmelere müdahale etme imkanı vermemekte ve
belirli kesimleri vergi kapsamına aldığı için, kaynak dağılımında dengesizlikler
yaratmaktaydı.
Verimli bir vergi olmaması, açık finansman yoluyla enflasyonist bir baskının
oluĢmasına, dolayısıyla gelir dağılımı adaletsizliğine neden olmuĢtur. Vergiye tabi
maddelerin teknik nitelikleri konusunda uzmanlaĢmayı gerektiren bir bilgi donanımını
zorunlu kılmaktadır. Maddenin niteliği ve vergiye tabi olup olmadığının tayini ihtilaflı
durumlar yaratmıĢtır. Tek safhada vergilendirme vergi oranın yüksek tutulmasına neden
olduğundan, vergi kaçakçılığı cazip hale gelmiĢtir.(16) Gider vergileri sanayi geliĢmeyi
ve hizmet sahalarını tam anlamıyla kavrayamamıĢtır.
AzgeliĢmiĢ ekonomilerde adil gelir bölüĢümü ikinci plana itilerek sadece iktisadi
geliĢme temposunun süratlendirilmiĢi amaçlanmıĢtır. Türkiye'de de 1950'den beri maliye
politikası bu Ģekilde belirlenmiĢtir.(17)

(14) Murat Ozyüksel, "imparatorluk ve Cumhuriyet Dönemlerinde Gelir, Gider ve
Servet Vergileri", Uludağ Üniversitesi IIBF Deraisi- Cilt VI , Sayı 1, 1985, s.59.
(15) Salih Turhan, Versi Teorisi, istanbul, 1977, s.182.
(16) Maliye Hesap Uzmanları Derneği, a.g.e. , s.14.
(17) TOBB, "Türkiye'de Gelir BölüĢümü Bozan Etkenler ve iyileĢtirilmesine ĠliĢkin
Politikalar". Ekonomik ve Sosyal Sorunlar-Çözüm önerileri Dizisi: 3.
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Gelir bölüĢü mündeki eĢitsizliği artıran maliye politikası, bu niteliği dolayısıyla iktisadi
geliĢmeyi yeterli düzeyde süratlendirememiĢtir.
Ġktisadi büyüme ile beraber vergi gelirlerinin genel bütçe gelirleri içindeki payı da
devamlı artmıĢtır. Büyüme ile beraber tüketim vergilerinin payının azalması beklenir.
Günümüz Türkiye'sinde gelir vergisi uygulamasında vergileme tekniği açısından
güçlüklerle karĢılaĢılması ve ek olarak da gelir vergisinin politik nedenlerle tercih edilmemesinden dolaylı vergilere daha çok baĢvurulmaktadır. Ancak tüketim vergilerinin
de geliĢmekte olan ülkelerde oluĢan sosyoekonomik yapılarda bile kolaylıkla
uygulanma ö-zelliğine sahip olduğu fazla abartılmamalıdır. Yükümlü sayısının fazla
olması, verginin konulduğu aĢamanın iyi seçilememesi, hesap tutma istek ve
alıĢkanlığının yerleĢmemiĢ bulunması, muhasebe tutma açısından geliĢmiĢ kurumların
olmaması ve diğer yandan vergiden kaçma eğilimlerinin yüksek olması ölçüsünde
verimi düĢük tüketim vergileri kaçınılmazdır.
Vergi sisteminin uygulandığı ülkenin iktisadi kalkınma derecesi ile mali kurumlarının
düzeyi hakkında yeterli bilgi sözkonusuysa uygulanacak tüketim vergilerinden
beklenilen etkinlik sağlanabilir. Bunun yanında dolaysız vergilerin yaygın tabanlı
(istisnalara az yer veren, vergi kaçakçılığına göz yummayan), artan oranlı ve yansıma
mekanizmalarına uzak duran yapıda olmamaları durumunda gelir dağılımını düzeltici
niteliklerden bahsedilemez.(18)
Bu durumda tüketim vergilerinin gelir tipi vergilerden mali ve sosyal açıdan etkin olup
olamayacağı uygulanacak ülkenin sosyoekonomik yapısı ve vergi bilinci ile yakından
ilgilidir.

(18) Oğuz Oyan-Ali Rıza Aydın, Türkiye'de Maliye ve Fon Politikaları Alternatif
YöneliĢler. l.B. ; Adım Yayıncılık Ekim 1991, s.45.
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Tüketim vergilerinde karĢılaĢılan sorunlardan, özellikle büyük halk kitlelerinin tüketimi
kısıtlandığında toplam talebin yeterince artmaması ve piyasanın daralması sonucunu
ortaya çıkarmasıdır. Bu ise sözkonusu vergilerin etkinliğini kalkınmanın finansmanı
açısından olumsuz yönde etkileyecektir.
Nitekim 1980 sonrası vergi politikalarına yönelik e-leĢtiriler iki ana eksen üzerinde ele
alınmaktadır; bu politikaların uzun dönemli büyüme ve sanayileĢme öncelikli yapısal
değiĢme üzerindeki olumsuz etkileri ve gelir dağılımını düĢük gelirliler aleyhine ve
eĢitsizlikleri artırıcı yönde değiĢtiren etkileri Ģeklindedir. Bilindiği gibi Türkiye'de gelir
vergisi ücretliler üzerinde yoğunlaĢmıĢ durumdadır. Açıktır ki bunun en önemli nedeni
de lüks tüketim ile üretime dönük olmayan harcamaların yeterince vergi kapsamına
alınmamıĢ olmasıdır.(19)
Türkiye'de tüketim vergilerini ilgilendiren 1980 sonrasında en önemli reform KDVnin
vergi sistemine sokulmasıdır. KDV'nin yatırımları ve sanayileĢmeyi teĢvik edici bir
vergi politikası aracı olması, ekonomik geliĢme programlarının verginin bu özelliklerine
kayıtsız kalamayacağını da göstermektedir. Ancak mali teĢvik araçlarına oldukça hassas
olan geliĢmiĢ kapitalist ekonomilerde ortaya çıkan ekonomik etkilerin, azgeliĢmiĢ
ekonomilerde benzer sonuçlar ortaya çıkarmasını bekleyemeyiz.(20) Türkiye için de,
uygulamanın konjonktüründe zorlamasıyla kamu finansmanı ve sermaye birikiminin ne
pahasına olursa olsun aksatılmadan sürdürülmesi Ģeklinde gerçekleĢtirilmek istenilmesi
birtakım aksaklıkları doğurmaktadır.
Hazinenin acil nakit ihtiyacını karĢılamak amacı ile mal ve hizmetlerden alınan
vergilerin oranını yükseltme yoluna gidilerek derhal sonuç verecek mali amaca yönelik
tedbirler alınmaktadır. Ancak vergide adaletsizliğe yol açtığı düĢük ve orta gelirli
grupların vergi yükünü ağırlaĢtırma sorunu ortaya çıkmaktadır. Vergi veren kesimin
üzerine gidilmesi, vergi mükellefini vergi vermemenin yollarını aramaya itmektedir.

(19) istanbul Ticaret Odası, a.g.y. , s.62.
(20) Oyan, DıĢa Açılma ve Mali Politikalar Türkiye: 1980-1989- a.g.e. , s.100.
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Katma Değer Vergisinde faturasız, belgesiz satıĢlar en yaygın biçimde kaçakçılığa sebep
olmaktadır. Bir diğeri de sahte belgeler düzenleme Ģekliyle yapılan kaçakçılıktır.
Verginin otokontrol aracı olarak etkinliğini kaybetmesi sözkonusudur. Ayrıca KDV'nde
oran farklılaĢtırmasının etkin olmayan ve adalete hizmet etmeyen bir biçimde yapılması
sözkonusu. Bu durum verginin ülkenin sosyoekonomik düzeyine uyarlanamamasının
getirdiği sorunlardandır.
Katma Değer Vergisi ve diğer tüketim vergileri teoride antienflasyonist bir konjonktür
politikası aracı olarak beklenilen sonuçlara uygulamada ulaĢtıramamıĢtır. Günümüzdeki enflasyonist etkiler bunun göstergesidir. Ancak bu olgu araĢtırmamız
dıĢında kaldığından üzerinde durulmayacaktır.
KDV sisteminde teknik ve politik güçlükler nedeniyle bir kısmı zorunlu da
sayılabilecek olan önemli istisna ve muafiyetler yer alır. Bu ise tüketim kontrolü
görevinin tam olarak yapılmasını engellemiĢtir.(21) Tüketicilerde daha önceki bölümde
talep kaydırıcı etkiler baĢlığında incelediğimiz gibi vergi konulmamıĢ mal ve hizmetlere
doğru kaymalar görülmektedir. Bu da vergi gelirinde azalmalara neden olmaktadır.
Uygulama güçlükleri çekilen bir baĢka konu da tarım sektörüdür. Tarım kesiminde
yaratılan katma değer ancak kısmen kavranabilmekte veya KDV ve katma değer
mantığını zedeleyen götürü mükellefiyete yer verilmektedir.
Bunun nedeni tarım kesiminde öz tüketim olgusunun ileri geliĢme aĢamalarında bile
bütünüyle ortadan kalkmamasıdır. Tarım kesimini tamamiyle vergi kapsamına
almanın bir baĢka zorluğu da, özellikle, çok sayıda cüce iĢletme ile büyümeye geçiĢ
durumunda olan iĢletmelerin varlığıdır.(22)

(21) özer, Maliye Dergisi, a.g.m. , s.6.
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Doğal olarak bu durum ve götürü mükellefiyet müesseseleri verginin verimliliğini
azaltacaktır.
Türkiye'de dikkat çeken noktalardan biri de KDV sisteminde mali verimlilik açısından
gerekli olan temel gıda maddelerinin de vergilendirilmesidir. Bu alanda istisnalar çok
sınırlı ve geçici olmuĢtur. Bize göre bu konuda istisnalara yer vermeme KDV sisteminin
yapısına tam uygunluk a-maçlandığından değil, finansman zorluklarının giderilmesi
amaçlandığındandır.
Bunun yanında, çok karmaĢık bir yapı içinde bazı kesimlere koruma sağlandığından
adalet yönünden vergi sistemi sağlıksız ve verimsiz yapıya sahiptir. Vergi dıĢında kalmıĢ mükellef kitlesi, götürü mükellefiyetler, vergi oranlarının sürekli bir Ģekilde
değiĢtirilmesi, denetimin yeterince yapılmaması, idari yapının tüketim vergilerine göre
yeterli etkinliği yakalayamaması Türkiye'de sözkonusu vergiler açısından bir takım
noktaların yeniden gözden geçirilmesine ihityaç olduğunun bir göstergesidir.
Nüfus artıĢı hızı, kiĢi baĢına düĢen milli gelirin miktarı ve gelir dağılımında yarattığı
sorunlar, kaynak sıkıntısı çeken bir ekonomik yapıda tüketim vergilerinin ülke
sosyoekonomik yapısına uydurulması, beklenilen verimin sağlanması açısından öncelik
taĢımaktadır.
KDV'nin verimli olabilmesi için oranların güvenilir ve istikrarlı bir gelir elde edecek
biçimde ayarlanmıĢ olması gerekir. Bu ise vergi alanın geniĢliğine bağlı bir konudur.

(22) Oyan, DıĢa Açılma ve Mali Politikalar Türkiye: 1980-1989. a.g.e. , s.129.
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SONUÇ
AzgeliĢmiĢ ülkelerde tüketim vergilerinin yeri ve önemini konu alan çalıĢmamızın
sonunda elde edebildiğimiz bulguları Ģöylece özetleyebiliriz.
Öncelikle belirtelim ki, azgeliĢmiĢliğin nedenleri ile sonuçları karıĢtırılmamalıdır. Bu
temel yaklaĢıma uyarak azgeliĢmiĢliğin Ģu Ģekilde tanımlanmasını uygun buluyoruz.
AzgeliĢmiĢlik, sözkonusu ülkelerin bir kaderi olmadığı gibi, bütünüyle kendi
yeteneksizlikleri yüzünden ortaya çıkmıĢ bir sorun olarak da yorumlanamaz. Dünya
ekonomilerinin büyük bir kısmını bu sorunla baĢbaĢa bırakan temel neden, bugünün
geliĢmiĢ sanayi ülkelerinin sanayi devrimini baĢardıktan sonra, kendileri tarafından
oluĢturulan bir uluslararası mali, ekonomik ve siyasal iliĢkiler düzeninin, bugün
azgeliĢmiĢ olarak nitelendirilen ülkelere dikte ettirilmesidir.
AzgeliĢmiĢlikten kurtulmak için bu ülkelerde vergi politikası, kamu kesimi finansman
açığını kapatmaya, toplumsal veya kamusal hizmetlerin yükünü dengeli bir Ģekilde
dağıtmaya, ülkedeki tasarrufları artırmaya yönelik olmalıdır. Öte yandan kuramsal
olarak da kanıtladığı gibi geliĢmeyi sağlayabilmek için vergilerin, amaç değil bir araç olarak algılanması gerekmektedir. Maalesef ülkemiz gerçeği gözönüne alındığında bu
bilimsel kurala yeterince uyulmadığı görülmektedir. Bir baĢka anlatımla, vergi
politikamız ve sistemimiz iktisadi kalkınmayı baĢlatıp sürdürecek biçimde
oluĢturulmamıĢtır.
Sözkonusu ülkelerde, değiĢik geliĢme aĢamalarında, bu aĢamaların gerektirdiği yapısal
değiĢiklikler nedeniyle artan kamu harcamalarını karĢılamak üzere vergi gelirinin
artırılması yollarına baĢvurulur. Zaten bugünün sanayileĢmiĢ ülkelerinde de tarihsel
süreç içinde bu böyle yapılmıĢtır.
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Öyle geliyor ki, azgeliĢmiĢ ülkelerde kalkınmanın finansmanında özellikle tüketim vergilerinin
uygulanması, istenilen düzeyde verim elde edilmek için bir zorunluluk haline gelmiĢtir. Türkiye'yi
de bu kural içinde düĢünmek tutarlı bir yaklaĢımdır. Çünkü, gelir vergilerinin kalkınmada verimli bir
kaynak niteliğine kavuĢması uzun dönemli bir çabayı gerektirir.
Tüketim Vergileri maliye politikasının iyi bilinen aracı vergiler içinde değiĢik açılardan apayrı bir
önem ve konuma sahiptir. Zira, bu vergiler geliĢmekte olan ülkelerin büyük çoğunluğunda verginin
verimini artıracak ölçüde uygulanabilmektedirler. Ülkemizde Katma Değer Vergisi örneğide
göstermektedir ki, ekonomik ve mali yaĢamımızda finansman açığını telafi etme öncelikli hedef
durumundadır.
Bir baĢka yönden, vergilere kalkınmanın finansmanı için baĢvurulması beraberinde topluma
birtakım maliyetler de yüklemektedir. Nitekim vergilerin tüketim üzerinden alınması zaten kiĢi
baĢına geliri düĢük olan bu toplumlarda iç piyasayı daraltma tehlikesi yaratmaktadır.
Ne var ki, azgeliĢmiĢliğin aĢılmasında finansman aracı olarak baĢvurulan tüketim vergileri, sosyal
adalet olgusunu ikinci plana itmek gibi bir zorunlulukla karĢı karĢıyadır. Bu vergilere hangi sınıra
kadar bir finansman yükü yüklenebileceği böylesi konularda yapılan çalıĢmaların çözmekte
zorlandığı en önemli problemlerden biridir. Benzer sorun Türkiye gerçeği incelenirken bizim
karĢımıza da aynen çıkmıĢtır.
Kolayca tahmin edilebileceği gibi, sorunu çözmek bağlamında tüm azgeliĢmiĢ ülkeler ve Türkiye için,
evrensel bir ölçüt bulmak elbette güçtür. Ve bu düzeyde bir çalıĢmanın boyutlarını da aĢar. Buna
göre sınır her ülkenin yapısına göre belirlenmeli ve de esnek bir yapıda olmalıdır.
Yaygın kabul gören ve bizim de paylaĢtığımız bir yaklaĢıma koĢut olarak diyebiliriz ki, kalkınmanın
belli bir düzeyine kadar fedakarlık ön planda, vergilemede adalet ilkesi ve gelir bölüĢümü ise ikinci
planda tutulmalıdır. Tüketim vergileri oranları elbette verimlilik hedeflerine ulaĢılacak biçimde
belirlenmelidir. Kitabın yazımı sırasında taradığımız kaynaklar bizi Ģöyle bir sonuca götürmüĢtür;
verimlilikle ilgili olarak tüketim vergilerinde düz oran uygulanması daha akılcı görünmektedir.
Bununla beraber geliĢmekte olan ülkelerde ve özellikle ülkemizde gelir bölüĢümündeki
adaletsizliklerin ciddi boyutlarda olması ve ayrıca da günümüzde sosyal devlet anlayıĢının bir gereği
olarak, eĢitsizliğin kısmen giderilebilmek amacıyla, oran farklılaĢtırmasına gidilmesi bir zorunluluk
biçiminde karĢımıza çıkmaktadır.
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Değindiğimiz bu olgularda nihai kararın siyasal otoriteler tarafından verilebileceği açık bir gerçektir.
ÇalıĢmamız ortaya koymuĢtur ki, tüketim vergilerinde hasılatın artırılması temel hedef olmalıdır.
Yalnız bu artıĢ geliĢigüzel değil vergi dönemleri itibariyle dengeli ve istikrarlı olmalıdır. Vergide
hasılat artıĢının ön koĢulu ise bu verginin kapsamının oldukça geniĢ tutulmasıdır.
Bu arada bir noktanın üzerinde ayrıca durmakta yarar vardır. Tek baĢına tüketim hasılatını artırmak
yeterli olamaz. Kanımızca bu vergilerin az geliĢmiĢ ülkelerdeki hedeflerine daha iyi ulaĢabilmeleri
için gelir vergileri ile eĢgüdüm içinde bulunmalarına ve özelliklede toplumsal adalet açısından servet
vergileri ile desteklenmelerine gerek duyulmaktadır.
Değindiğimiz nokta da ilk akla gelen önlemler arasında, düĢük ve sabit gelirliler lehine koruma
mekanizmalarının geliĢtirilmesi lüks tüketime uygulanacak oranların artırılması, muaflık ve
istisnaların en aza indirgenmesi gibi düzenlemeleri sayabiliriz.
Diğer bir açıdan, vergi idaresi teknik olarak çağdaĢ bir düzeye ve siyasi etkilerden olabildiğince uzak
bir yapıya kavuĢturulmalıdır. Ġdare vergilerin toplanmasından ve denetiminden sorumlu olmalıdır.
Denetimde vergi idaresinin etkinliği yanı sıra kendi kendine denetimi bir diğer- deyiĢle otokontrolu
kolaylaĢtıracak ve beyanname düzeninin yerleĢmesini sağlayacak mekanizmalar yürürlüğe
konulmalıdır
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Katma Değer Vergisi oranı belge dolaĢımını olumsuz etkilemeyecek Ģekilde ayarlanmalıdır. KDV
dıĢında harcamalar üzerinden alınan diğer vergiler günümüz Ģartlarına uyarlanmalıdır. Bunların
dıĢında sözkonusu vergilerin özellikle yükümlüler açısından sade olması ve bizce vergi gelirlerini
etkilemede önemli bir yere sahip olan "toplumsal vergi bilincinin" geliĢtirilmesi verimliliği artırmada
kaçınılmazdır.
GörüĢümüz odur ki, tüketim vergileriyle finansman kaynağı sağlama, azgeliĢmiĢlik çemberini
kırabilmek için gerekli ama tek baĢına yeterli değildir. YanıbaĢında kaynaklar etkin kullanılarak
ekonomide üretimin artırılması da gerekir. Ġstikrar sorunları ve gelir dağılımı ardından gündeme
getirilip düzeltilme yoluna gidilmelidir.
Yukarıdaki değerlendirmemiz ülkemiz içinde geçerli gözükmektedir. Konunun daha derinlemesine
ve ayrıntılı araĢtırmaya muhtaç olduğu açıktır. Bu ise daha üst düzeydeki bilimsel araĢtırmaları
ilgilendirecek çapta bir konudur.
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