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GİRİŞ
Bu bildirinin amacı, vergi kayıp ve kaçaklarının oluşumunda temel
olan etkenleri ortaya koymak ve Türk vergi kayıp ve kaçaklarının bu et
kenlerle bağlantısı kurmaktadır. Bu amaçla bildirinin birinci bölümünde
vergi kaybı ve bunun en şikayet edilen kaynağı olduğu varsayılan vergi
kaçakçılığı kavramları ve bunların ölçülmesinde kullanılan yöntemler
açıklanacaktır.
Tebliğin ikinci bölümünde, vergi kaybının ya da kaçakçılıktaki de
yimiyle vergi ziyamın oluşumundaki temel etkenler içindeyer alan seçilen
vergilem e yaklaşım ı ile vergi yönetim inde etkinlik konularında
değinilecek ve bu etkenler açıklanırken aynı zamanda önlemlerden de
söz edilecektir. Görülecektir ki, bukayıp ve kaçakların önlenmesinde bir
sihirli değnek (panacea) yoktur. Bu sızıntılar büyük ölçüde, vergileme
yaklaşımından kaynaklanmaktadır. Vergi yönetiminin etkinliği tali nite
liktedir. Açıklamalarımızda bu varsayımlarımızı test edeceğiz..
L Vergi kaybı ve kaçakçılığı kavramları
Vergi kaybı başlıca üç şekilde ortaya çıkabilir. Birincisi, vergi plan
laması yapılırken bazı vergiler sisteme hiç sokulmayabilir ya da bu ver
gilerin verimsiz olanlan ve esnek olmayanları araç olarak kulanılabilir.
(KDV yerine imalat vergisi gibi). İkincisi, vergi seçimi ve planlanması
vergi hasılat kaybı endişesinden bağımsız olarak diğer bazı amaçlarla
çeşitli istisna muafiyet indirim ve teşviklerle bezenmiş olarak
“•yapılabilir. Özellikle böyle bir gelir vergi yaklaşımı benimsenebilir.
üstekil bu tür yaklaşım vergi yükü dağılım adaletsizliklerini de berabe
rinde getirir. Üçüncü yaklaşımda sistem ister verimli ve esnek olarak ko
nulsun ister dar tabanlı olsun, yasal yollarla vergiden kaçınılabilir ya da
yasa dışı yollarla vergi kaçakçılığı yapılabilir. Bu tür yaklaşımların hep
sinde vergi kaybı ya da ziyaı vardır. Ancak birinci ve ikinci tür vergi
kaybı bir siyasal tercih sonucudur. Üçüncüsünde politik bakımından is
tenmeyen ve üzerine gidilmesi gereken bir kayıp söz konusudur. Ne var
ki bu yaklaşımlar birbirinden de tümüyle bağımsız da değildir.
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Kamu oyu değerlendirmelerinde, vergi kaybının hep kaçakçılıktan
(vergiden kaçınm a olayı dahi perdelenir) kaynaklandığı inancı
yerleşiktir, o nedenle de vergi kaçakçılığını (tabii burada vergi usul kanu
nundaki teknik deyimiyle kullanmıyoruz) önleyici tedbirler araştırılır.
Aslında bunlar bilinirde, ancak özellikle sistem yaklaşımı yanlışlığından
ya da vergi sisteminin güvenliği sağlanamadığından bu kaçaklar sürer
gider (tıpkı enterkonnekte sistemdeki elektrik kayıplan gibi). Üstelik de
mokratik bir rejimde siyasal bakımdan üzerine gidilen kesimler geniş
bir taban oluşturduğundan, önlemler etkinliğini kaybeder ve başansız
olur. Çünkü belli toplum kesimlerince onaylanır.

i

Vergi kaçakçılığının varlığından öte b o y u tla rı daha büyük önem
taşımaktadır. Bu boyutlann ölçülmesi vergi yönetici ve politikacılarının
vergi politika analizlerinin güvenilirliği ve politika önerilerinin etkinliğini
değerlendirm e im kânı verm esi bakım ından anlam lıdır. Vergi
kaçakçılığınım boyutlarının ölçülmesinde temel tahminler; yeraltı ekono
misinin boyutları ile beyan edilmeyen ya da eksik eyan edilen vergi ma
trahı büyüklüğüne dayalıdır. Tabii, burada da potansiyel vergi istisna
ve muafiyetler dikkate alınmalıdır. (1) Bu temel yaklaşımın yanısıra
ekonomide yaygın kullanımı olan bir fiziksel girdi (sözgelimi Hindi
stan'da elektrik sarfiyatı kullanılm aktadır) ya da istihdam edilen işçi
sayısı ile vergisel nitelikli ölçme yöntem ve yaklaşım larından da
sözedilebilir. (2) Bunlar: milli gelir hesaplarındaki gelir ile beyan edilen
gelir arasındaki açığa göre tahm in yaklaşım ı (3) kaçırılan verginin bütün
vergi yükümlülükleri yerine getirildiğinde elde edilebilecek hasılat ile fii
len tahsil edilen vergi arasındaki fark olarak tanımlanan "yasal vergi
potansiyeli yaklaşım ı" vergi mükelleflerinin yaptıkları vergi beyanlarının
bağımsız olarak anket çalışması ile belirlenen gelirleri ile beyan ettikleri
gelirlerinin karşılaştırılm asına dayanan a n k e t y ak laşım ı ve son olarak
da vergi kaçakçılığının en alt düzeyde olduğu varsayılan bir temsili
yıldaki toplam vergi yükük ilekaçakçılık tahm ini yapılan yıl vergi
yükünün karşılaştırılm asına dayanan "sa b it v e rg i ra s y o s u y a k 
la ş ım la rıd ır" . Bu yaklaşım ların hiçbirinin mükemmel olmadığı
anlaşılmakla birlikte, kanımızca Türk gelir idaresince mükellefin vergi
yasalarına uyumu konusundaki bir proje çerçevesinde bu ölçümlerin
yapılması uygun olacaktır.
• Vergi kaçakçılığı genellikle bir v e rg i a h lâ k ı sorunu olarak ele
alınm asına rağmen ödenen vergilerle kamu hizmetlerinden sağlanan
yarar arasında kurulan ilişki (4) vergi yükü dağılımındaki adalet konu
sunda toplum kesimlerinde genel kabul görmüş ve yerleşik yargıların
kaçakçılık kavram ının oluşum unda etken olduğu da belirtilebilir.
Yüksek (bu yükseklik nisbidir ve özellikle enflasyon ayarlam alarına
imkân vermeyen sistemlerde daha da ağırlaşır) vergi oranlarının etkisi
de ampirik olarak kanıtlanm ıştır (5).
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Kaldı ki, vergi kaçakçılığı sonucu oluşan vergi kaybının hesabında
konvansiyonel hesaplama yöntemlerinin yeniden gözden geçirilmesi ge
rektiği savunulmaktadır. Geleneksel yönteme göre gayrisafî yurtiçi
hasıla (GSYİH) vergi kaçakçılığı yapan kesimle yapmayan kesimin gelir
lerinden oluşuyorsa ve (a) kaçakçılık katsayısını (t) ortalama vergi
oranını gösteriyorsa, GSYİH (milli gelir) aşağıdaki formüle göre belirlen
miş demektir.
Y= aY + (1 - a) Y
Bu formüle göre verginin potansiyeli geliri (Y. t) ise, tahmini vergi
kaybı da,
Y. t - (1 - a) Yt = aYt olmaktadır.
Geleneksel yöntemde kaçakçılık durum unda GSYÎH'nın
değişmediği varsayımına göre hesap yapıldığı halbuki kaçakçılığın birin
cisi vergi kaçırılan kesimdeki fiyat düzeyini değiştirdiği (düşürdüğü) İkin
cisi, vergi kaçakçılığı sonucu oluşan kullanılabilir gelirin, toplam harca
malar ve dolayısıyla GSYİH üzerinde olumlu etkisi olabileceği bunun da
vergi hasılat\artışına yol açacağı ileri sürülmektedir. ,
Bu kavramsal açıklamalardan sonra vergi kayıp ve kaçaklarının
oluşumundaki başlıca etkenleri ve bu konudaki önlemleri özetleyelim.
IL Kayıp ve kaçakların oluşumundaki etkenler ve Önlemler
Bu etken ve önlem çiftlerini, iki genel kategoride topluyoruz. Vergi
leme yaklaşımı ve vergi yönetimi etkinliği. Bir başka deyimle kayıp ve
kaçaklar ya vergileme yaklaşımındaki tutarsızlıktan ya da yönetsel etkinsizlikten kaynaklanmakatadır. O zaman önlemler de yaklaşımı
değiştirmek ya da idareyi etkin hale getirmektedir. Ancak hangisinin
ağırlıklı olduğunu iyi tesbit etmek gerekir.
A.
Vergileme Düzeyi: Gelişmiş ve az gelişmiş ülkelerin vergileme
özellikleri de iktisadi gelişme düzeylerini yansıtmaktadır. Ülkelerin, ikti
sadi gelişmişlik düzeylerine göre toplam vergi yükleri ya da düzeyleri,
uyguladıkları vergilerin ağırlıkları ve belli vergilerden bekledikleri
amaçlar yönünden farklı vergileme yaklaşımları bulunmaktadır. Bu
amaç, ağırlık ve düzey farklılıklarını belirleyen başlıca etken de ülkeler n
yapısal özellikleridir. Sanayileşme, hizmet sektörünün gelişimi, gelir
üreten birimlerdeki yoğunlaşma (devlet, holdingler) ve gelir bölüşümü bo
zukluğunun artması, bellitür vergilerin ağırlık kazanmasına hatta bu n
konuda bir sosyal talep oluşumuna katkıda bulunmuştur.
V ergi d ü z e y le rin e baktığımızda şu genel panaromayla
karşılaşıyoruz (6) Başlıca gelir vergisi kurumlar vergisi, sosyal güvenlik
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vergileri, genel ve özel tüketim vergileri paketinden oluşan toplam vergi
düzeyinin çoğu sanayileşmiş olan OECD ülkeleri ortalaması 1986 yılı
için % 38.1 olarak belirlenmektedir. Bu toplam içinde sanayileşmiş Av
rupa yüksek vergi oranlıları, (% 40 üstü) Avrupa dışı OECD ülkeleri
(Avusturalya, Kanada, Yeni Zelanda ve ABD) % 30 - 40 arası, az sana
yileşmiş Avrupa ülkeleri de (Yunanistan, Portekiz, İspanya ve.
Türkiye)'de düşük vergi gruplan temsil etmektedir.
Gelişmekte olan ülkelere baktığımızda fert başına milli gelir
düzeylerine göre şu verileri elde ediyoruz (7).

I
*
:i '

!

il'

■>

1Ki

Genel Ortalama

TABLO I
GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN VEROİ DÜZEYLERİ

Bu tablodan şu sonuç çıkmaktadır. Az gelişmiş ülkelerin ortalama
vergi düzeyi (1984) (GSYÎH içindeki payı) % 17.8'dir. Bu pay içinde en
ağırlıklı olanı harcam alar üzerinden alınan verglerdir (dış ticaret % 30.6
yurtiçi % 27.9 olmak üzere toplam % 58.5). Buna karşılık gelir vergileri
nin payı (% 28.7) sosyal güvenlik vergilerinin % 6.9 servet vergilerinin
payı ise % 2.5 dolayındadır. Araştırmada çıkarılan sonuçlardan biri de
gelir vergileri içinde gelir vergisinin değil tersine kurum lar vergisinin
ağırlıklı olmasıdır. Tablodan fert başına gelir düzeyi artışı ile birlikte ge
lir vergileri a rtışı ve dış ticaret vergileri pay düşüşü açıkça
gözlenmektedir. Gene tablodan Türkiye'nin girebileceği banttaki (850 1699 dolar dilimi) ülkelerin ortalamalarının genel ortalamaya çok yakın
olduğu anlaşılmaktadır. Öte yandan, gelir vergisine katkı yapan grupla
ra ilişkin verilerden gelişmiş ülkelerde gelir vergisinin bir tür ücret vergi
si olduğu da görülmektedir (8).
Vergi düzey karşılaştırm alarından vergi kaybı ve kaçaklan konu
sunda değerlendirme yapmak nasıl mümkün olabilir? Genel denge anali
zi çerçevesinde kamu hizmet ve harcam a düzeyi yüksek, bu düzeyde
oranla vergi düzeyi düşükse, bir başka deyimle kamu kesimi genel den
gesi açık veriyorsa o takdirde vergi düzeyinin nisbi düşüklüğünden sez
edilebilir. Nitekim GSYÎH'nın yüzdesi olarak bütçe açığı, gelişmekte olan
ülkelerde ortalama % 6.7, sanayileşmiş ülkelerde ise % 3.8’dir (9). Bir
başka deyimle vergileme konusundaki en büyük sıkıntı gelişmiş ülke
düzeyinde kamu hizmeti yapıp, az gelişmiş ülke düzeyinde vergi topla
m aktan doğm aktadır. Nitekim Türkiye örneğini verecek olursak
Türkiye'de 1987 yılı geniş kapsamlı vergi yükü % 23.8 dir. Bun karşılık
genel ve katm a bütçe, bütçe dışı fonlar, KİT'ler ve borç yönetimi de dahil
olmak, üzere toplam kamu kesimi büyüklüğü GSMH'nın % 49.6'sıra
varmaktadır. Vergilerin kamu kesiminin genel finansmanındaki payı %
45.8, buna mukabil borç kullanımının % 35.6 vergi dışı normal gelirleri
nin % 3.5 faktör gelirleri ve sosyal fonların ise % 3.5 olmaktadır. (10).
Vergi dışı gelir ve borçlanma tahm inleri tutm ayınca Türkiye gibi az
gelişmiş ülkelerde enflasyon vergisi öder hale gelmektedir (11).
Peki Türkiye'de vergi kaybı ve kaçakçılığı konusundaki şikayetler
vergi düzeyi ile bağlantılı olarak neden yoğunlaşmaktadır? Türk vergi
düzeyi eşdeğer fert başına milli gelir düzeyindeki ülke grup ortala
masının üzerindedir. Halbuki planlı dönemin merkezi devletin GSMH
içindeki payında yerel yönetimlere aktarılan paylar hesaba katılsa bile
ciddi bir artış görülmemektedir (12).
O zaman sorun şuradadır. Türkiye'nin fert başına milli geliri sabit
fiyatlarla reel olarak artm ış görünse de fert başına dolar olarak
artıştaki yaaşlama özellikle son yıllarda zımni deflatör hesabı konusun
da kuşkulan beraberinde getirmektedir. Acaba, bu belki de artmaması
doğal olan toplam vergi düzeyinin yükselmemesinde izlenen vergileme
yaklaşımının etkisi var m ıd ır?

B.
Vergi Yaklaşımı. İktisadi gelişme sonucu oluşan yapısel
değişmeler, son iki yüz yılda gelir vergilemesinde bazı eğilimlerin kesin
lik kazanmasına yol açmıştır. Bunlardan birincisi, gelirin vergilendiril
mesinde; hem mevzuat hem de vergi yönetimi yönünden servet ve yaşam
düzeyinin dış belirtilerine göre vergi alınmasından vazgeçilerek, efektif
ve reel gelir vergilemesine geçilmiştir. İkincisi gelir vergilemesinde globalizasyona (gelirin toplanarak vergilenmesinde) doğru bir eğilim vardır.
Son olarak tarh ve tahsilatta kaynakta kesmi (stopaj) yöntemi
yaygınlaşmıştır (14).
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Günümüz yaklaşımları incelendiğinde sedüler paradigma yalnızca
Portekiz'de kalmıştır. Zaten bu tür gelir vergilemesi uygulandığı
dönemde diğer ülkelerde dahi saf şeklinde kullanılmamıştır. Tamam
layıcı bir vergi ile desteklenmiştir. Gelir grupları çeşitli ve ayrıntılı hale
getirilmiştir (proliferation of income). Son dilimler yüksek oranda vergilenmiştir. Öte yandan global vergileme günümüzde oldukça yaygındır.
Gene de global sistemde sedüler unsurlar vardır. Bunlara sermaye ka
zançları, kurum kazançları ve dar mükellef kazançları örnek olarak veri
lebilir. Ekonominin gelişmesi ve karmaşıklığı gelir globalizasyonunda
çok unsurlu gelirleri multiple + sourced income artırmakta, sermaye piy
asalarının entegrasyonu, teşviklerin çeşitlenmesi bir tür neo - sedülerlik
çağrışımları yaptırmaktadır (15).
.
G elişm iş ü lk elerd e izlenen gelir vergilemesi yaklaşımının
günümüzdeki sorunları şunlardır: Vergivsisteminin karmaşıklığı, idari
maliyetlerle mükellefin maliyetini artırmaktadır. Özellikle yatay adalet
bozulmuştur. Yüksek marjinal oranlar iktisadi kararları saptırmakta
bireyleri az çalışmaya ya da yeraltı ekonomisine itmektedir. Sermaye ge
liri yüksek vergi dilimleri için regresif olmaktadır. Kurumlar vergisi
yatırımları olumsuz etkilediğinden söz edilmektedir. Gelir ve kurumlar
vergisinin ortalama (elektif) yük farklarının kurumlaşmayı, kâr dağıtımı
aleyhine düzenlemelerin yeni yatırımların finansmanında borçlanmayı
özendirdiği belirtilmektedir. Bütün bunlar arz yönlü iktisadın vergileme
alanındaki sorunlarıdır. Çözümler dekaynak dağılımı açısından n ö tr bir
vergileme yaklaşımına yöneliktir. Bu yaklaşım kısaca vergi tabanını
genişletme (base + broadening) ve vergi oranlarını düşürme (rate + reduction) politikasıdır.Taban genişletmek için yararsızlığı tesbit edilmiş
bulunan teşviklerin kaldırılması, vergi dışı sosyal güvenlik önlemlerinin
vergi konusu içine alınması önerilmektedir. Buna karşılık oran indirimle
ri ile ilgili olarak yüksek dilimlerin oranı düşürülmekte ve dilim sayılan
azaltılmaktadır (16). Görüldüğü gibi gelişmiş ülkelerde 1980 sonrası
vergi yaklaşımı vergi kaybı ve kaçakçılığı sorunlarına çözüm arayan nite
likte olmayıp, iktisadi büyüme amacıyla emek arzını ve tasarruf şevkini
arttmcı ve yatmmları özendirici bir nitelik taşımaktadır. (17). Sadece
İtalya gibi bazı gelişmiş ülkelerde vergi kaçakçılığına ilişkin sorunlar için
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ü to p ik nitelikte, gelir vergisi yerine harcama vergisi, gelir vergisine ek
servet vergisi, karam sar teklifler olarak gelir vergisi yerine vergi demok
rasi ve adaletinden mahrum nesnel bir vergi (sözgelimi enerji vergisi)
önerilmektedir. Buna karşılık geçerli vergi reform önerileri gene konu
genişletilip, oran indirimidir (18).
Dolayısiyle gelişmiş ülkeler vergi yaklaşımı vergi sisteminin etkinsizliğini (adaletsizliği değil) gidermek temeline dayalıdır. Vergi hasılatı
endişesinden bağımsızdır. Özellikle AT ülkelerinde uygulanan masinf
randım anlı KDV'ninde bu ülkelere h a sıla t amacıyla getirildiği
sanılmamalıdır. Gelişmiş ülkelerde lüks mal vergilemesinin de (gerek
KDV'deki yüksek, oranlar gerek belil lüks m allara özel tüketim vergile
mesi şeklinde olsun) salt vergi progresifliği için olduğu ileri sürülemez.
Nitekim OECD ülkelerinde yapılan gözlemlere göre, gelir vergisi iyi
yönetilen gelişmiş ülkelerde yüksek vergi oranlı özel tüketim vergilerinin
sistemin gelir bölüşümünü düzeltme etkisinin zayıf olduğu ortaya koy
m uştur (19). Özetle gelişmiş ülkede iktisadi amaç zaten varolan kaynak
dağılımı etkinliğini vergi ile bozmamak, istik rar içinde iktisadi
büyümeye katkıda bulunmaktır. Bunun.içinde, teşvikten vazgeçerek,
konu genişletme ve oran indirimi ile bu amaçlara ulaşmak istenmekte
dir. Bazıları hariç bütçe açığı ve vergi yükü dağılımında adalet ve vergi
kayıp ve kaçağı sorunu yoktur.
G elişm ekte olan ülkelerde ise sorun, yapılacak kamu hizmetlerine
daha fazla kaynak bulmaktır (revenue reso u rce m obilization). Hem ez
vergi toplanabilmektedir. Hem de iktisat politikası gereği özel kesim
özendirilmek istendiğinden (genelde teşvik yaklaşım ı benim sen
diğinden), vergi yükü dağılımında adalet bozulmaktadır. Vergi konusu
içine alınanlarda, yasal anlamıyla vergi kaçağı oldukça büyüktür.
Gelişmekte olan ülkelerde vergileme sorunu sürekli ve de kalıcıdır, konjonktürel değişme görülmez. İçe d ö n ü k ya da d ışa d ö n ü k büyüme ve
gelişme modellerinde kamu tasarrufu esas alındığından özel teşvikli
y a tırım ya da özel teşv ik li döviz geliri ya da her ikisibirlikte yaygın
olduğundan bu amaçlarla ağırlaşır ya da ağırlaştırılır. Üstelik, yurtiçi
gelirlerde vergi kaçakçılığının marjinal maliyeti, yabancı kaynaklı gelir
lerden (dar mükellef kazançlarından) yüksekse, tasarruflar yurt dışına
kaçacaktır (20). Dolayısiyle gelişmekte olan ülkelerde, gelişmiş ülkelerin
vergi türleri aynen uygulanmakla birlikte özellikle gelir vergilerinin
işlevleri ve sorunları farklıdır, gelir ergileri teşviklerle bezenmekte bunakarşılık vergi hasılatı artışı, geniş tabanlı tüketim vergileri ile
karşılanmak istenmektedir (21). Bu tür ülkelerdeki sürekli enflasyonist
sürecin enflasyon ayarlaması yapılmadıkça vergi yükü dağılımını daha
da bozduğ uve kaçakçılığı özendirdiği söylenebilir. Özetle bu ülkelerde
seçilen vergi yaklaşımı, vergi kayıp ve kaçakçılığı maliyetleri beraberinle
getirmektedir. Peki böyle bir vergi sorununa çözüm getirebilir mi?
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Özellikler gelir ve kurumlar vergisinden hem az vergi alınır hem de
sistemde bir sürü vergi harcaması (tax expenditures) ya da boşlu (tax +
loopholes) varsa ve yaygınsa o zaman güçlü politik gruplara rağmen ver
gi kaybı ve kaçakçılığı konusunda bazı yasal düzenlemelere gitmek
mümkün müdür? (22).
Gelişmekte olan ülkelerde; vergileme yaklaşımı vergi hasılatı, ver
gi yükü dağılımında adalet (özellikle dikey adalet) amaçlarında denge
kurmaya yönelik olmalıdır. Gelişmiş ülkelerdeki arz yönlü iktisat politi
kası yaklaşımlarının geçerliliği yoktur. Zira bu ülkelerde kamu kesimi
genel dengesi açığı oldukça büyüktür. Özel yatırım ve döviz kazandırıcı
işlemler için büyük teşvikler verilmektedir. Enflasyonist süreçte belli ke
simler için gelir vergisi yükü ağırlaşmakta ve ayarlamalar yetersiz kal
maktadır. O zaman gelişmiş ülkelerin yaklaşımında olduğu gibi vergi
yaklaşımı ile taban genişletmesi yapılmadan oran düşürülürse, vergi
kaybı ve vergi yükü dağılımında adalet amaçlarından daha da uzak
laşılarak vergi kaçakçılığı daha da özendirilmiş olacaktır. Türkiye'de ver
gi yaklaşımı aşağıdaki tabloda görülen vergilere dayalı olarak
geliştiriliştir (23).
TABLOn
1989 Devlet Vergi Bileşimi
GSMH İçindeki Payı

T0Gelir

Alınanlar

6.9

Gelir Vergisi
Kurumlar Vergisi
İL Harcamalar Üzerinden
Alınan Vergiler
Katma Değer Vergisi
Diğerleri (Gümrük, Harçlar v•d)
IH Servet Vergileri
(Motorlu taşıt veraset ve
intikal)

Toplam Vergi Gelirleri
İçindeki Payı

4 5 .5
4.9
■2.0

3 2 .0
13.5

5 3 .5

8 .1
4 .4
3.7

2 9 .0
2 4 .0

0.01

1.0

15.1

100.0

Görüldüğü gibi Türk vergi gelirlerinin % 53,5'u dolaylı, % 46.5'u
dolaysız vergilerden oluşmaktadır. Düşük sayılacak vergi yükünün (yerel
yönetimlere verilen pay da katılınca % 15.1 % 17.7'ye çıkmaktadır), %
61'i gelir ergisi + KDV’den sağlanmaktadır. KDV hasılatı gelir vergisininkine yaklaşmıştır.
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Türkiye’de 1985'ten bu yana nisbi olarak yükselmiş görünen vergi
yükü 1988 ve 1989 kesin rakam ları düşük olabilir) bu artışını geniş ta
bernil bir tüketim vergilemesine (KDV) o da belli ölçüde borçludur. Ne
varki Türkiye gelişmiş ülkelerin 1980’lerdeki arz yönlü iktisadi yak
laşımının yalnızca oran indirimini ve dilim sayısı azaltımını alıp (en alt
maıjinal oranı yükselterek) gelir vergisi hasılatını daha da düşürmüştür.
Nitekim toplam gelir vergisi 1987'de 1981'deki düzeyinin re e l o la ra k %
14 altına inmiştir (24). Gelir vergilemesi içinde kurum lar vergisinin payı
da artm aktadır. Kişisel gelir vergisinin tabanı dar, artan oranlılı^ı
zayıftır. 1980 sonrası yurtiçi yatırım ların teşvikine yönelik önlemlere,
döviz kazandırıcı işlemlerin özendirilmesi düzenlemeleri eklenmiş, ser
maye kazançları fiilen vergi dışı bırakılmış, hisse senedi kâr payları ver
gi dışı kalmış, menkul sermaye iradı vergilemesine sağlanan avantajlar
la bankacılık sistemine büyük avantaj sağlanmış bu da vergi hasılat
kaybına yol açarak (25) vergi yükü adaletsizliğini körüklemiştir. Kamu
hizmetlerinin özelleştirilmesi politikasında özel eğitim ve sağlık hizmet
kurum larına tanınan vergi tatillerinin (tax - holidays), tarım sal ka
zançlarda fiilen gerçek gibi vergilemesinden vazgeçilerek, kesinti yoluyla
vergileme ile yetinilmesinin etkilerini de gözardı etmemek gerekir.
Özetle, norm al gelir vergi tarifesine yalnızca küçük tacirlerin, beyan ya
p a n büyük tacirlerin, telif kazancı dışındaki serbest meslek erbabının
kazançları, istisna düzeyi üzerindeki konüt kiraları, ücretler, bazı men
kul sermaye irat türleri bir yıl içinde elde edilen değer artış kazançları,
arızi kazançlar tabi olur hale gelmiştir. Öte yandan ücret gelirleri konu
sundaki istisna ve indirim ler nisbi olarak daraltılarak, bu kesim
üzerindeki vergi yükü arttırılm ıştır (26). Kurumlar vergisinde döviz ka
zandırıcı işlemler yapan kurum ların vergi yükü azaltılmış ve yurtiçine
yönelik satış yapan kurum ların gelir vergisi ile karşılaştırm alı yük;ü
yükselmiştir. Gelir ve kurum lar vergisinin tam entegrasyonu, kâr
dağıtımı lehinde bir düzenleme içermemektedir. Görüldüğü gibi Türk
vergi yaklaşımı, bilinçli b ir d a r tab a n oluşumuna dayalı gelir vergilemesi
ile geniş tabanlı tüketim vergilemesine dayalıdır ve vergi h asılat
kaybının ve de vergi yükü adaletsizliğinin (gerek yatay gerekse dikey)
başlıca sorum lusudur. O zam an ö n le m de, vergi teşviklerinin
kaldırılması ve özendirmenin kamu harcamaları yoluyla yapılmasıdır.
Acaba vergi yönetiminde etkinliğin kayıp ve kaçaktaki etkisi ne
dir?
C. V ergi Y ö n etim in d e E tk in lik . Bir ülkedeki vergi kayıp ve
kaçakların izlenen vergi yaklaşımı dışında vergi yönetimindeki etkinsizlikden de (özellikle gelişmekte olan ülkelerde) kaynaklanmaktadır. Vergi
yönetimi başlıca vergileme konusundaki bilgileri etkin bir şekilde topla
mak ve işlemek, vergi uygulamasına uyumu artıracak biçimde vergilerin
uygulanmasını sağlamak ve denetlemek fonksiyonlarını üstlenm iştir
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(27). Yapılan gözlemlere göre gelişmekte olan ülkelerdeki vergi türünün,
vergi mevzuatının uygulanış biçimine göre politikasının etkileri
şekillenmekte, çeşitli kesimlerin vergi yükleri ve batta bütçe açıklan be
lirlenmektedir. Bu uygulama şeklinin istikrar, etkinlik ve adalet
amaçlannı ciddi bir biçimde zedelediği ileri sürülmektedir (28). Vergi
yönetimindeki etkinsizliğin bedeli, kaçınma ve kaçakçılık ve bunun sonu
cu vergi kaybıdır (29). Kamu geliri konusundaki başan ise.iyi bir vergi
leme yaklaşımı ile etkin bir vergi yönetiminin bileşimidir (30).
Özellikle vergi yönetimindeki başarısızlığın temel göstergesi,
ödeme gücüne göre reel bir gelir vergilemesi yapılmayışıdır. Tahsilat
yüzdesindeki artış, vergi yönetimi başarısı olarak gösterilebilirse de
gerçek gelir ve servetin kavranmasına ilişkin vergi tarhındaki
başansızlık boşluğun vergi yönetimince harcamalar üzerinden alınan
vergilerle doldurulması yönüne sürülmektedir. Vergi yönetiminde bilgi
sayar gerçek gelirin kavranmasına ilişkin verilerin toplanmasına
yardımcı olmuyor ve vergi memurlarının sayısında ve iş hacminde indi
rim sonucunu doğurmuyorsa, Parkinson yasası (bürokraside azalan et
kinlik) işlemeye başlar ve hatta tarh için gerekli zaman bile artabiliı
(31). Dolayısiyle vergi yönetimi niceliksel olarak değil niteliksel olarak
geliştirilmiştir.
Gelir vergisi yönelimindeki başarısızlık, bir ekonomi hizmet ke
siminin gelişimi ve küçük işletmelerin yaygınlığı ve çeşitliliği ile de
bağlantılıdır. Gelir ve servet ilişkisinin kurulamaması, gelir vergi yak
laşımındaki büyük boşluklar dolayısiyle, vergisiz olan gelirler ve servet
değişmelerini izleyecek sistemlerin bulunmayışı da bunda etken olur. Eu
başarısızlık ve geriye gidişte ne kadar inkar edilirse edilsin vergiye karşı
davranışının büyük etkisi vardır (32).
Bu başarısızlık, yalnızca idari kapasite ile bağlantılı değildir. En
flasyonun yüksek olduğu dönemlerde gerekli ayarlamaların ve endekslemelerin yapılmaması da kaçakçılığı arttırm akta ve optimal vergi
hasılasının elde edilmesine engel olmaktadır (33). Bu konudaki vergi
yönetimi başarısızlığı ya servet ya da özel harcamaların dış belirtilere
dayandırılmasını beraberinde getirmektedir. Nitekim, Fransa'da forfait,
İsrail'deki tahshiv sistemlerinde Kore'de belli sektörlerin standart ver
giye tabi gelirleri belirlenmeye çalışılmıştır. Gene Şili'de maddi aktiflerin
toplamının belli bir yüzdesi (% 10) Kolombiya'da servetlerin % 8'i kadar
gelir elde edildiği kabul edilmektedir (34). Tabii o zaman gelir vergisi,
servet ya da harcama vergisi haline gelmektedir.
Öte yandan Türkiye'de gelir vergi yönetiminin büyük ölçüde etkin
olduğu söylenemez. Etkinliğin bir göstergesi olarak tahsilatın tahakku
ka oranına bakılacak olursa, gelirden alınan vergilerdeki tahsilatın ta
hakkuka oranının yükseldiği ve 1987'de % 88.3'e vardığı görülmektedir
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(35). Ne varki, hayat standardı uygulaması, Türkiye'de özellikle harca
ma ve servete bağlı dış belirtilerle vergilendirme yapmanın tercih edil
diğini göstermektedir. Burada gelir vergi yönetiminde başarısızlıktan da
kesin olarak söz edilmesi mümkün değildir. Zira Türkiye'de belli kesim
ler seçilen vergileme yaklaşımı nedeniyle vergi dışı ya da düşük vergilersmektedir. Geri kalanlar ise ki bunlar başlıca ticaret ve serbest meslek
erbabıdır. Bir tü r asgari vergiyle (bir vergi güvenlik önlemi gibi
gösterilmesine rağmen) vergilenmek istenmektedir. Yaygın ve yoğun ver
gi denetimi yapılmakta ancak mükelleflerin bu asgari düzeyin üzerinde
vergi vermesi için gerekli d o ğ ru d a n vergi incelemeleri yetersiz kalmak
tadır. Seçilen denetim yöntemleri dolaylıdır. Vergi istihbarat arşivi ve
serbest ve yeminli mali müşavirlik sistemleri, var olduğu varsayılan ve
şikayet edilen kaçakçılık için getirilmiş uygun ve yerinde h atta özellikle
mali müşavirlik kurum u kutlanm ası gereken düzenlemeler olmasına
rağmen, bir ölçüde dış b e lirtilerin belirlenm esine yöneliktir. Nitekim is
tihbarat arşivine kaydolması gereken unsurlar, dış belirti türündendir.
Ancak gene de çok olumlu bir başlangıçtır. Fakat izlenen vergileme yak
laşımı değiştirilmedikçe, bu önlemler belli kesimlerin vergi yükünü
artırm ak ve bir tü r vergileme baskısı oluşturmanın dışında hasılat la il- *
gili önemli bir yarar sağlayamaz (36).
Şimdi vergi kaçağı konusunda alınabilecek önlemler neler olabilir?
Eğer vergi yaklaşım ını düzeltme, enflasyona karşı ayarlam a yapma,
devlete güven duygusunu pekiştirme gibi önlemleribir tarafa bırakarak
ve yalnızca verginin mevcut mevzuatta yapılacak değişmelerle bir şeyler
yapmak istersek şunlar önerilebilir. Bu önlemler büyük ölçüde vergi
yükünde adaletin sağlanmasına yöneliktir.
Bir defa bütün gelir unsurları beyana zorlanmalıdır. Enflasyona
karşı bütün gelir sahiplerini koruyacak bir ayarlam a mekanizmasına
enflasyon muhasebesine ihtiyaç vardır. Emek gelirlerini korumak için
özel indirim haddi yükseltilmeli ve en az geçim indirimi makul bir
düzeyde yeniden belirlenmelidir. Servet beyanı yeniden ihdas edilmeli ve
gelir-servet ilişkisi kurulmalıdır. Emlâk alım satımlarında belirlenen as
gari değerler her yıl yeniden ayarlanmalı ve ilân edilmelidir. Merkezi is
tihbarat arşivine serbest meslek erbabının değil özellikle sanayici top
tancı ve ith alatçın ın fa tu ra la rın ın bir nüshasının gönderilmesi
sağlanmalıdır. KDV 56. maddesinde öngörülen asgari randıman oran
ları ve birim satış bedellerinin ayrıntılı biçimde belirlenmesi çok yararlı
olacaktır. B ankalara kredi tem ini için verilen bilançolar Maliye ye
Gümrük Bakanlığına iletilmeli, bankalar vergi idaresine verilen kâr zairar tablosunu da kredi değerlendirmelerine esas alabilmelidir. Bu konu
da Bankalar yeminli m urakıplarına görev verilebilir. Faiz ve gelir or
taklığı kâr payı ödemeleri yapılırken alıcılar vergi mükellefleri yapılmalı,
kesinti oranı yükseltilerek mükellef beyana zorlanmalıdır. Reklâm gi162

derlerine belli sınırlamalar getirilmelidir. Vergileme istikran sağlanarak
vergileme konusundaki hükümet yetkisi en azından belli bir mali yıl için
kullanılmalıdır.
SONUÇ

j

Vergi kaybı ve kaçakçılığı bir vergilemeyaklaşımı vergi yönetiminde
etkinlik sorunudur. Türkiye’de izlenen vergilemeyaklaşımı dar tabanlı
bir gelir vergilemesi geniş tabanlı bir tüketim vergilemesidir. Vergi
kaybını önlemek için özellikle vergi teşvik önlemlerini sınırlamak ekono
mik nitelikteki istisna, muafiyet ve indirimleri daraltmak gereklidir.
Vergi kaçakçılığında başta mükellefin ödeyeceği vergi yükünün adil
oluşu (enflasyonun etkilerini giderilmiş olması) olmak üzere yasal olarak
sağlanmış vergi kaybı olanakları, devlet harcamalarının yararlı olduğu
konusundaki kanı, devlete karşı duyulan güven ve yasal boşluklar et
kendir. Türkiye'de vergi idaresi mevcut yaklaşım çerçevesinde bütün ya
sal önlemleri almış bu konuda kaynaklan sağlamış görünmektedir (vergi
idaresini geliştirme fonu). Marjinal nitelikteki bazı düzenlemelerle idari
etkinlik çok az arttırılabilir.
Asıl yapılacak olan gelir ve kurum lar vergisi yaklaşımını
değiştirmektir. Bunun sonucu yatınm ve döviz kaybı olabilir. Ancak bu
bir siyasal tercihtir. Böyle yapılmak istenmiyor ve başlıca emek geliri ve
emek ağırlıklı serbest meslek ve küçük tacirlere yüklenilmek arzu ediliy
orsa, o zaman vergi kaybı ve kaçakçılığından şikayet edilmemelidir.
Şikayet etmesi gereken enflasyon vergisi ödeyenlerle, kendilerine ağır
vergi yüklenen ve bir tür vergileme baskısı altında kalan toplum kesim
leridir.
Sonuç olarak vergi adaletsizliğinin siyasal istikrarı bozması ve ra
dikal (belki de ütopik) önlemler (servet vergisi gibi) yoluna gidilmek zo
runda kalınması istenmiyorsa, yasal olarak sağlanan ve ekonomik ola
rak yararı kesin olmayan vergileme avantajlarından vazgeçilmesi ve
bütün gelirlerin enflasyonun etkileri gidermiş olarak vergilenmesi
sağlanmalıdır.
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DİPNOTLAR
J?u Ça ^?ma» 14.6.1989'da yapılan Türkiye'de Vergi Kayıp ve Kaçakları N asıl
Önlenebilir? adlı panelde sunulan tebliğ metnidir.
1. Yeraltı ekonomisinin büyüklüğü öçülürken genele parasal yaklaşım kullanılmaktadır.
Bu yaklaşıma göre parasal rasyonun (tedavüldeki para/vadesiz mevduat), isimsiz ve
hamiline yazılı senet ve tahvillerin hacminin artması bu konuda kullanılan
göstergelerdir. Bkz. Tanzi, Vito (Ed.); The Underground Economy in the united States
and Abroad Lexington Heath and Company 1982. Bu kesimin İngiltere'de GSYlH'nin %
7.5'u İtalya'da % 15'i olduğu tahmin edilmektedir. Bkz. Peacock, Alan, Shaw, G.K, Tax
Evasion and revenue Loss, Public Finance 1982/2 s.269
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2. R ichupan, Somchai; Measuring Tax Evasion: A Brief Description of the Major Techniques, Finance and Develpoment, December 1984, VoL 21, No. 4. ss. 38-40 Devletin
vergi istisna inidirm ve muafiyetleri sonucu oluşan vergi erozyonun ölçülmesi için ise
bkz. Ishiy Hirom itsu, Individual Income Tax in Japan, Changes in Revenue Stuctures,
IIFP 1989, s.96.
3. Sözgelimi Türkiye'de 1988 Mart dönemi itibariyle beyan edilen gelir vergi matrahı 3.6
trilyon (ücretler, beyana tabi olmayanlar, yalnızca kesintiyle yetinilenler, götürü ka
zançlar hariç) buna karşılık beyanı yapılan 1987 yılının faktör fiyatlarıyla milli geliri «
49.7 trilyondur. Yıllık beyanname ile beyan edilen vergiye gelir, faktör fiyatlarıyla milli
gelirin yalnızca % 7.3'si olmaktadır. Veriler Maliye ve Gümrük Bakanlığı Gelirler Genel
Müdürlüğü
4. Mükellefin kaçırdığı vergi miktarının himetten sağladığı yarar arttıkça azalacağı var
sayımı doğrulanabilmektedir. Bkz. Falkinger, Josef; Tax Evasion and Equity: Theoreti
cal Aalysis: Public Finance, 1988/3 ss. 392-393 Kaçakçılık sonucu gelirin yeniden
dağıtımına ilişkin önlemler ise gelir bölüşümünü daha da gayriadil hale getirmektedir.
Persson, M.Wissen,P. Redistributional Aspects of Tax Evasion, Forsund Finn Limits
and Problems of Taxation, St. Martins Press, New York 1985 içinde ss. 3 -3 4
5. Böylece geleneksel analizde kamu kesiminin borçlanma gereğinin yalnızca vergi
kaybının (özellikle gelir vergisi) bir fonksiyonu olduğu varsayımı yanlış olmaktadır. Bkz.
Peacock!Shaw, op. cit. s. 271. Geleneksel hesabın eleştirisi ve bu konudaki modelin
gelişmiş şekilleri için ayrıca bkz. Ricketts, Martin; Macroeconomics of Tax Evasion: Com
ment, Publici Finance 1984 No. 3 s. 423 ve Lcd> Ching Chong, Chang Veng Ya, Tax Eva
sion and Tax Collections: An Aggregate demand and Supply Analysis, Public Finance
1988 No. 1 ss. 138-145. Ne varki bu analizlerde çarpanın hep yurt içinde çalıştığı var
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