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Ekonomik büyüme~ adil ve gelir dağılımı ve kaynakların et

kin kullanımı gelişmiş ~e gelişmekte olan toplumların ulaşmayı 

arzuladıkları temel amaçlardır. Bununla birlikte ekonomik büyü

menin süreklilik kazanması günümüzde en belirgin sorun olarak 

ortaya çıkmakta ve devletin güdece~ politikalarla yakın bir i

lişki içinde bulunmaktadır. Bu amaçların gerçekleştirilmesinde 

devletin uyguladığı en önemli politikalardan birisi de vergi po

litikasıdır. Vergi politikası devlete gelir sağlamanın yanında 

sosyal, politik ve ekonomik amaçların gerçekleştirilmesi yönün

de uygulanır. Sözkonusu politikanın bir aracı servet vergileri

dir. Servet vergileri gelir ve harcamalar üzerinden alın~n ver

gilerin yanında vergi sistemlerinin vazgeçilmez bir öğesini o

luşturur. Ülkemizde sorvetler üzerinden alınan vergiler bu düşun

ceden soyutlana~~z. 

Türkiye gibi gelişmektc olan bir ülkede sorvotlcrin önemli 

bir vergi potansiyeli taşıdığı görülmektedir. Ancak ülkemizde, 

her toplumda olduğu gibi, servetler üzerinden alınan vergilerin 

toplam vergi gelirleri içindeki göreli payının azaldığı gözlen

mektedir. Her geçen gün önemini ;yitiren bu vergiler mali li te

ratürde ihmal edilmekte ve yeterineo incelenmemektedir. Türki

yevde servetler üzerinden alınan vergilerin mali, sosyal,poli

tik yönlerinin incelenm~si ve yaratacağı ekonomik etkilerin or

taya konul:masının ilginç olacağı düşünüldüğünden bu incelemenin 

konusu olaralt belirlenmiştir. 

j_ 
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İnceleme üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde genel 

olarak sorvet kavramı v_.; sorvet vergilerinin vergi sistemi için

deki yerine kısaca dağindikten sonra Türkiye'de scrvetlcrin vor-
r 

gilendiriL~osindo mali$ sosyal vo politik yaklaşımlnr üzerinde 

durulmuş ve sözkonusu vergilerin bu açıdan etkinlikleri araştı

rıLın ştır. 

İldnci bölümde servet vergisi türlerinin ]tasarruf~ yc:ı.tırın.2 ve 

çalışm.'l arzusu üzerindeki ekonomik etkileri ortaya konulurken, 

Türkiye·; do uygulanan Kısmi Servet Vergileriyle Veraset ve İnti-. 
kal Vergilerine ilişkin ,~enel eğilimler belirlenmeye çalışılmış-

tır. 

Üçüncü bölümde bu incelomenin ışığında Türkiye ç de uygulanan 

sorvetler üzerinden alınan vergilerin genel bir değerlernesi ya

yılmış ve yine Türkiye için almaşık sorvet vergisi yapılnrı ö

nerilmiştir. 

Sonuç bölQmünde isef incelemede ortaya konulan bulgular 

değerlendirilmiştir. 



TÜRKİYE' DE SERVETLERİN VERGİLENDİRİLrii.ESİNDE 

TÜRLÜ YAKLAŞD,ITıAR 

I • SERVET KA VRAMI 
\ 

Servet vergilerini incelemeye başlamadan önce, kısa da ol

sa servet kavramı üze:inde durmak yararlı_olacaktır. Servet kav

ramı bugüne dek tam açıklığa kavuşturulmu.ş değildir. Bu nedenle 

üzerinde tam olarak uzlaşmaya varılan b~r servet tanı~ yapıla

mamıştır (1). Servet kavramında ortaya çıkan bu kargaşa, yapılan 

çalışmala~da müıkiyet, mülkiyet hakkı, sermaye ve servet kavram

l~rı~n eş a~amda ve birbirlerinin yerine kullanılmasına yol 

açmıştır. Gerçekte bu kavramlar anlam bakımından yakın olmakla 

birlikte aralarında az da olsa farklılıklar bulunmaktadır. Örne

ğin servet denilince bireylerle ilişkilandirilen ve gelecekteki 

tüketim için saklanan bir stok; sermaye denilince de teşebbüs

lerle ilişkilendirilen ve gelecekttki üreti~ için saklanan bir 

stok kavramı düşünülmektedir (2). Mülkiyet hakkıda dar ve geniş 

anlamlarda ele alınabilmektedir. Dar anlamda mülkiyet hakkı nes

neleri; geniş ~lamda mülkiyet hakkı ise servet değeri olnn hak

ların tümünü içermektedir (3). Bu kavramlar incelendiğinde aynı 

(1) Sait DİLİK, Servetin Geniş Kitlelere Yayılması, Ankara Ü:ni
versi tesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayını,~ NO: 391, ANKARA, 
1976 1 s.l. 

(2) C.T.SAt~ORD, Taxing Personal Wealth, George Allen Unwin ltd. 
LONDON, 1971, s.l9. 

(3) DİLİK, s .8 •. 
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konuya başka açılardan yaklaşıldığı görülür. Bu nedenle çalış

naLuzda mülkiyet ve ser~aye kavramlarını servet olar~k kabul 

edeceğiz. 

ÇalıŞOc"llardc. türlü servet tanımlarına yer verilmektcdir 

(4). Serveti ekonoı:ıik bir birimin belirli bir dönemde yapmış 

olduğu tasarruflar ile başkaları tarafından biriktirilen nes• 

nelerin vo hakların bu birime aktarılması sonucu oluşan varlık-

lar olarak kabul edeceğiz. Bu tanım içersinde ekonomik birim 

birey, tüzel ki şi ler ve devlet olabil:rıekteCl.ir. 

ı. Servetin Oluşumu 

:· ·.· tlervet· o!l.uŞ\lmmlun temelinQ.a:.gel:Ü· · .ya'tlna.ktadır.;;:'Her ne· ka

dar servotin kendisinin de gelir yarç~tma ko:pasi te si varsada, 

başlangıçta b'll gelir yaratan servotin bir ürotim süreci sonu

cunda yaratılan gelir ile sağlanmış olması gerekmektedir. nn-
cak gelirin elde edilmesi servet oluşuı:ıu için yeterli de{,ildir. 

Burada elde edilen gelirin kullanım biçimide önem kazanL~ktadır. 

Emek, emek-sermaye ve sernayeden oluşan üretim faktörle

rinin üretim sürecine sokulması sonucu rral ve hizmet yaratılacak, 

dolayısiyla celir elde edilecektir. üretilen bu mal ve hizmetle

rin bir bölümü eereksinmelerin giderilmesi amacıyla kullanıla

cak bir bölümü ise gelecekteki tüketim ve üretim si~eç~erinde 

kullanıl.mc"lk amacıyla sakle.nacaktır. üretilen mal vo hizmetlerin 

(4) Servetil!l farklı tanımları konusunda Bkz.: Selahattin TUNCER, 
Teoride"8Pratikte Servet Vergileri, Eskişehir İktisadi ve Ti
cari İlimler Akaqpmisi yayını, NO: 32/9, İSTA~~UL,l966, s. 
10-14; Dİ LİK, s -,J-0;...1~ •· • · ·· · , 
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tümünün günün c;ereksinmoleri için kullanılması gelecek dönemle

re mal ve hizmet aktarımını engelleyecek; tüketimden yoksw~ ka

lın.'1.rak saklanan mal ve hizmetler ise c;Dlocckteki üretim ve tti

ketimin değerini- belirleyecektir. İşte gelecel{ dönemler için sak

lanan gelir, serveti oluşturacaktır. Görüldüğü ;Zibi servet ekono

mik biri~üerin tasarruflarından başka birşey değ~ldir. 

Ekonomik birimlerin tasarrufları bir toplumun toplam tasar

ruflarını, bu da toplumun gelir düzeyini belirleyecektir (5). Yi-

(5) Tasarrufların toplumun gelir düzeyini belirlemesi, bunların 
veri~ yatırımlara dönüştürülmesi koşuluna bağlıdır. Aynı 

zamanda burada teknolojik gelişme bir veri olarak kabul e
dilmektedir. Bu koşullarda tasarruf düzeyirdn yüksek olması 
gelir düzeyinin yüksek olmasına vo bu da yine yüksek düzoy
lerde tasarruf elde edilmesini sağla~.caktır. Ancak bazı e
kono~istler üretim süreci yerine dağıtım sürecine acırlık ve
rilmesini istemişlerdir. Bu ekono~istlerin hareket noktası 
tasarruf paradoksu olmuştur. Bilindiğ~ gibi biriktirim ve 
yatırım kararları ekonomide farklı üniteler tarafından ve
rilmektedir. Bu nedenle bu kararların eşitlenmesi beklene
nez. Ekonomi do tasarruf fazlası c1oğarsa üretilen mal ve hiz
:o.etler satın alınc'"lmo.yacak dolayısiyL."l. durgunluk ve fakirlik 
b.:::şlnyacaktır. Bu nedenle refah ancak harcama yoluyla sağ
lanabilir tezi ileri sürülmüştür. Anc~k burada tnsarrufla
rın daraltıcı bir etki yaratmadığ:ı. gözden uzak tutulmuştur. 
Çünkü tasarruf nedeniyle harcaBalarda bir azalma meydana 
gelneyebilir. Tasarruf sonucu tillietim malları üretimindon 
sermaye ~~lları üretiminevbir kayma olacaktır. Bu da refah 
artışı demektir. Bir an için tasarrufların kısılıp harcamn
ların arttığını varsayalım. Bu harcama artışı kıse dönemde 
refah artışına yol açabilir ancak uzun dönemde re~ah artışı 
ancak sermaye mallarının tüketimi pahasına ~lde edilecektir. 
Tiunun sonucu ise fakirliktire Du konuda daha eeniş bilgi i
çin Bkz.:, Richard E.W.AGNER, İnteritance and The State, A
merican Enterprise Institute For Public Policy Research, 
WASHINGTON D.C., 1977, s.ll. 
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ne celir düzeyi bir toplumdaki tasarruf düzeyini etkileyecek

tir. Du nedenle belirli bir (::.önemde servet oluşumunu bu cWnem

deki gelir düzeyi ile bu r.:;elir düzeyinin kullanım biçi:minin 

bir fonksiyonu olarak kabul ccl_ebiliriz (6). 

Tasarruflar servet oluşumu üzerinde önomli derecede etkin 

olmasınc.'1 karşın tek servet edinme yolu <leL:ildir~ Sorvotin r;e

nel olarak tasarruf, şans o~~ları ve miras yoluyla saclandı

nı kn.bul eelilmektedir (7). Şimdi bunları bsaca inceliyelin. 

A. Tasarruf 

Tasarruf, ekonomik birimlerin olde etmiş oldukları 0eli

rin tüketim harcamalarına cirmeyen böl~uü olarak tanımlamış_ve. 

zelir düzeyi ile ye~ından ilişkisi olGusunu belirlemiş bulunu

y~;ruz. Tasa.rrfu, bireyler, kurumlar ve d.ğvlet tarafından yaı:ı

labilir. JJireysel tasarruflar tüketim harcamaları c1ışında bı

rakılan ~selirin tahvil, hiase senedi, hayat sisortası, emekli

lik öc:.ene[,i, arsa ve ev gibi varlıklar veya parasal değerler 

olarak sakla:nrnaktadır. K~r amacıyla kurulan kurumlar, kuruluş

larından belirli bir süre sonra üretime başlar ve yavaş yavaş 

işletme büyür, gelişir. Du büyüme işletıneec elc':.e edilen karla

rın da(;ı tılrnayarak işletmede bırakılm-:.sı ve yeni yatırımlara 

aktarılması yo1uyla sat~lanır. Düyüme sırasıncla ortayo. çıkan d.e

eer artışı, işletme varlıklarında eörülen sermaye kazançları ne

deniyle başlan6ıçt~~i tasarruf tutarından çok dah~ fazla olacak-

(6) DİLİK,s.15·.- .. : 
(7) C.T.SANFORD, _Socıal Economice, Heinemann Eclucational Dooks, 

L01~0N, 1977 s~l73. 
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tır. Devletin tasarrufu iso belirli bir dönemde elde edilen 

verei ve verb~ dışı g,elirlerden cari harcamalara ~~tmeyen bö

lümüdür. 

:;:;. Şans Oyunları 

Servet, üretim sürecinin dışında şans oyunları sonucu 

d.a o lde edilebilir. S por-toto, piyango, kumar, hisse senetleri 

piyasasıncl.a varlıkların değ;erinin artması, arazi det;crlerinde 

meydana r:elen artışlar şansa ba[,lı c;elişmelor olarak ni tolon-

dirilmektec"!.ir. 

C. JYI:i.ras 

!ıüras kurumu, ekonomik birimin içinde bulunduCu aile

nin yarısı ile ilişkilidir .. :Jiroylerin daha yüksek e;elir düzo

yinde 1)ulunan aile yapısı içinde bulunması herhan~:çi bir emek 

harc~maksızın bazı üretim faktörlerinin elde edilebilmesina yol 

açabilecektir. 

Şans oyv.nları bir konana bırakılacalc olursa, serveti n be

lirli bir dönemde biriktirilmesi veya miras vo baL;ış yoluyla el

de eelilmesi arasında önemli bir fark bulunmamaktac1ır.' Dirinci

si zaten sözkonusu edilen dönemde tüketirrıc1en kısılan araçla.rın 

birikimini açıklarken ikincisi ekonomik birimlere geçr.ai~ dönem

lerele tüketimc .. en alıkonulan varlıkların aktarılmasını içermekte

dir. Şans o;yunları sonucu olde edinilen servet ise tamamen risi

koya katlarunanın bir bedeli olarak ortaya çıkınDıktadır. 

Du nedenle, şans oyunları dışında, bir ekonomik birimin: 

servetinin cenellikle bir· ömür boyu yapmış oldu~~ tasarruılar 

ile dana önceki dönemlerde biriktirilmiş varlık ve hakların bu 

bi.rimf.) aktarılması sonucu oluştuğlmu söyleyebil~riz. Daşka bir 

anlatırola servet ve tasarruf kavramları büyük ölç~de özleştir-
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ler. Dolaj~sıyla araştırmamız içersinde servet kavramı ilo ta

sarruflar eş anlamda kullanılacaktır. 

2. Sorvetin öteleri 

Serveti ekonomik birimlerin tüketimden alıkoyarak V 

sac~-

laclıkl<:Lrı tasarruflar olarak kabul eelince bu tasarrufların tür-

lü bi çimlerde saklanacağı kolaylıkla ortarc. çıkar. Toplumda yer 

alan bireylerin ekonomik kararları ve c1a:~;ranışlarl. birbirindon 

fe.rklıdır. E[::or tüm bireylerin rasyonel davrandıkları varsayı

ını :;:,erçekleşeyok olursa herkesin tasarruflarını en etkin bir 

biçimde da[;ı ttı?:.ını ve bu cl.aC;ılım sonucu en yüksek verimlili

[';in elde edilG.i{;ini cörecektik. Ancak karar birimlerinin z.evk 

ve o.lışkanlıklarında, ileriye dönük kestirimlerinc1e ve dvl..lyı

sıyla davranışlarında cörülen farklılıklar bu varsayımdan ha

reket etmemizi enc~ellomektedir. Dolayısl.yla bireyler tasarruf

larını c1el;i şi k nedenlerle do[i şik alanlarda c1el;erlendirebile

ceklerdir. :i3azı 1üreyler tasarruflarını yükselr gelir :-:ı:etiren 

ve rizikolu alanlara yatırabilecekleri rsibi, bazı bireyler da

ha düşük gelir cetiren ancak daha emin alanlara yatırım yapa

bileceklerdir. TI?.zıları da tasarruflarını hiç ::;elir r;etirme

yen alanlarda kulla~abileceklerdir. Tasarrufların de[~şik a

maç~arla kullanıla"!)ilmesi sonucu eecişik servet ö[:olori orta

y?. çıkacaktır. Örne2:in nesnel servet, parasal servet ve· emek 

serveti ::?-bi ( 8). Nesnel servet g servet kullanım amacına c lS-

re cloğişik türlerc,.e servet biçimlerinin ortaya çıkmasınc'l yol 
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açabilecektir. brnet;in toplam servet, tüketime yönelik nesnel 

servet, prodüktif nesnel servet~ sermaye nitelie~ndeki servet, 

kullanılabilir serveti Gelir getir€n servet gibi (9). Yapıla

cak olan araştırmanın içeriğine göre farklı servet kavramla

rından hareket edilebilir. Vercicilik açısından servet ele a

lınınca toplam servet kavramı önem knzanı:naktrı.c1ır·. Töplam ser

vet denilince bireylerin ve tüzel kişilerin ellerinde bulun

durdukları varlıkların toplam değeri anlaşılır. Varlıkların top

lam defteri net veya Gayri safi olarak ele alınırsa serveti azal

tıcı bir etki yaratmasına karşın borçlarda bir servet öğesi gi

bi işlem eörür. Varlıklar net olarak değerlendirilirse belirli 

bir zaman aralığında fiziki ve mali varlıkların topla~ından yü

kümlülüklerin düşüL~esi gerekir (lO). 

Du açıklayıçı bilgilerin ışığında servetin nesnel servet, 

parasal servet ve emek servetinden oluştuğu söylenebilir. Şim

di servetleri oluşturan bu öğeleri kısaca inceliyelim • 

.A. Nesnel Servet 

Nesnel servet,bireylerin va ~rın eııe~inde·buıun

durdukları taşınam':I.Z ve taşınabilir fiziki varlıklardan oluşmak-

tach.r. Direyler ve kurtimlar bu varlıklar üzerinde diledikleri 

biçimde tasarruf hakkına sahiptirler. 

Taşınamaz nesnel servetler arazi, binalar ve bubinalara 

yapılan ekler, madenler ve ormanlardan; taşınabilir nesnel ser-

(9) A.g.k., s.ll-14 
(10) Servetin verc~lendirilmesi konusunda net servet kavramı U

zerinde daha geniş bir biçimde durulacaktır. 
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vet ise mc.o:ıkinalar, araba, hayV"anlarıı üretilen hububat, işlet

me stokları,ofislerdeki ve evlerdek.i mobilya, çamaşır makinası, 

buzdolabı, antika eşyalar tablolar ve mücevherat gibi varlık

lardan oluşmaktndır (ll). 

Yukarıdaki örnekler incelendiğinde nesnel serveti oluştu

ran varlıkların gelir yaratma kapasitelerinin birbirinden fark

lı olduğu, bazılarının ise gelir yaratmadıkları garülür. Du ne

denle nesnel serveti tüketime yönelik nesnel servet ve üretime 

yönelik nesnel servet biçiminde ikili bir ayırım içersinde in

celemek yararlı olacaktır. Tüketime yönelik servet bireysel ge

reksinmeleri karşılayan ve bireylere bir fayda sağlayan dayanık

sız ve dayanıklı tüketim mallarını içermektedir. Örneğin buzdo

labı, çamaşır makin-2sı, mobilya ve mücevherat gibi. Özel kişi

lere ait olan konutların ve tüketime yönelik servet sayılıp sa

yılmaması konusunda genel bireörüş henüz sağlanamamıştır (12). 

Üretime yönelik, başka bir deyişle prodüktif servet üretim mal"P., 

larından ve üretime dolaylı olarak katkıda bulunan arsa ve bi

na Gibi varlıklard&~ oluşmaktadır. 

D.Farasal Servet ve Haklar 

· :Pat-aSa.l· sex-Vet ve baklar. fiziki va.rllöklar·· üzerinde·· il.eri 

sürülebilecek haklardan ve nakit varlıklardan oluşur. Du hak-

lar hisse senetleri ve tahvil gibi borsada işlem ı::;ören varlık-
- -

ları, bonoları, hayat sigortası poliçelerini, gerçekleşme ola

sılıCı olan emeklilik gelirlerinin toplrurı eleğerini, bankalarda 

(ll) Earl A. ROLPH-Georee F.DREAK, Public Finance 9 The Ronald 
Press Company, NEWYORK, 1961, s.327; TUNCER, s.43-45. 

(12) DİLİK, s.13., '·· 4 
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ve evlerde tutulan nakit paraları (13) ve yükümlülükleri (14) i-

çerir. 

Hisse senedi ve tahviller ekonomik biriminı servetinin bir 

bölümünü veya tamarnını oluşturabilir. Yükümlill.ükler ise ekono

ı:ıik birimin. servetini azaltıcı bir etki yaratabilir (15). 

Evlerde ve bankalarda tutulan paranın servet olarnk kabul 

edilip edilmemesi konusu olmuştur (16). Genelde para, serveti 

belirleyen bir araç olarak kabul edilmektedir • .Ancak paranın id

dihar edilmesi veya bankalarda tasarruf hesaplarına yatırıl~ası 

ile herhanei bir varlıGa dönüştürülerek saklaru~.sı arasında ö

nemli bir fark bul~amaktadır • .Aynı zarr~nda servetini yalnız

ca para biçiminele elinde bulunduran bireyler tuplumda parasal 

veya nesnel serveti daha düşük olan bireyler karşısında bir a

vantaj ve dolayısıyla bir sosyal prestij saclayacaklardır. Du 

nedenle paranın bir servet aracı olarak değil bir servet öğesi 

olarak kabul edilmesi gerekecektir. 

C.Emek Serveti 

· Emek serveti. ·~ğİ tim-~ C5~Teiıim- ·ve. y~te~~k~. ~a~lamak . ~~~ı~J2 .. 

(13) SAıNFORD-WILLIS-IRONSIDE, An .Annual Wealth Tax, Heınomann 
Educational Dooks, George Derridge and Co. Ltd., LOI'IDON, 
1975, s.5. 

(14) C.Lawell H.ılRRIS, nproperty Taxatıon and Developme,nt11
, in 

Taxatıon and Developement, Edited Dy N.T.WANG, Praeger 
Publihers, NE~;·yoRK, 1976, s.4. 

( 15) S.ANF6RD, YVILLIS, IRONSIDE, s. 5; HAFJliS, s. 5 
(16) TUNCER, s.l6. 
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yapılan yatırımlar sonucu elde edilir (17). önceleri eelir ve 

tasarrufları arttırmanın en önemli etkeni olarak sermaye gir

dileri e;örülüyordu. Ancak sonraları toplumu oluşturan bireyle

rin bilgi ve yeteneklerinin de ekonomik kalkıruna sürecini önem

li ölçüde etkiledi[~ ortaya çıktı (18). Gelir elde edilmesinde 

önemli bir etken olan emek serveti kuramda tartışma k:musu cl

muştur. Durjin.e kadar yapılan araştırmalarda emek sE~rveti baz:ı.. 

düşünürlerce bir servet öğesj olarak kabul edilmemektedir (19). 

Neden '~larakta insanın servet değerinin belirlenemernesi göste

rilmektedir. Bununla birlikte bazı yazarlar emek servetinin 

bir servet öğesi :_;larak kabul edilmesi yanlısıdırlar (20). E

mek serveti yatırımı daha sonraki dönemlerde gelir elde etmek 

amacıyla yatırımın süresi boyunca celir elde edilimini gecik

tirmektedir. Başka bir deyişle sonraki dönemlerde Gelir elde 

etmek amacıylc. yapılan bir tasarruftur. 

Servet tanımımız tasarrufları içerdiğincLen emek sel'vetide 

bir servet ö[;esi olarak kabul edilebilir. 

(17) Sırnon JATffiS-Christopher NOBES, The Economics of Taxation, 
Philip Allan Publishers ı td, OXFORD, 1978, s .218; L.n.r.Jc 
CLEl'lENTS, The Economics of Security, Heinemann Educational 
Dooks, LONDON,l977, s.63. 

(18) Eli GINZ:DERG-Herbert A.Sr:1ITH, Manpower Stragety for Deve
loping Countries: Lessons from Ethiopia, Columbia Univer
sity Press, 1'-TEWYORK, 1967, s.l. 

(19) Alan PEACOCK, ~ 2 Econ·:Jmice of A Net Wealth Tax For Bri tain91
, 

British Tax Review, 1963, s.389; C.T.SANFORD, Taxing Her
sonal Wealth, s.l84-186 

(2:0) ROLPH-BREAK, s.l96-202; A.R.PREST, Public Finance, In The
ory and Pravtice, Wieden feld and Nicholson, 3.Daskı, 
L01~0N, 1968, s.303-304 
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3. Servet Oluşturmanın Temel Nedenleri 

Ekonomik ünitclerin tasarruf kararları ve dclayısıyla 

servet eelinme amaçlarında hernekadar r:r,elir satlama c:ı;i bi ekon·::ı

mik etkenlerin ona~ oldu8~ düşünülürsade sosyal ,~venlik ve 

prestij gibi sosyal ve psikolojik etkenleride cözüen uzak bu

lundurmamak gereklidir. Tasarrufların türlü alenlarda kullanıl

ması kararı kısa dönemde yararlar sa2;lamak amacı e:~clobilece2.i 

cibi, uzun dönemde sa~lanacak yararlar eözönüne alınarak veril

mişele olunabilir. Du nedenle ekonomik birieler tasarruflarını 

üretim, spekülasyon, selecekteki tüketim, miras b~rakma arzusu 

sosyal prestij ve enflasyona karşı önlem alma amaçları dotTul

tusunda kullanabilirler. 

I3u amaçları şimdi kısaca inceliyebilirizg 

A. Ürotim 

Tasarruflar ya üretim araçlarının bir araya :_3Gtirile

rek üretim sürccino sokulması ile dolaysız veya üretime yani 

başlayan veya sürdürülmekte olan teşebbüslerin ç~kardıklar~ 

hisse senedi veya tahvillcre sahib olunarak dalaylı bir biçim

de üretim amacına yönelik olabilir. İster dolaysız, ister do

laylı olarak üretim sürecine katılsın temel amaç daha yüksek 

bir .:;elir düzeyine ulaşmakt:ı..r • .Ikylece tasarrufların prodüktif 

servet öğelerine dönüştürülmesi ekonomik büyürneyi saclayacak 

:7,elirin artması sonucu "tasarruf .. düzeyi artacağından ekonomik 

birimlerin servetlerinc1o artışlar ,:,örülecektir. 

1 

Ekonomik birimlaTin üretim kanalıyla yüksek bir ~elir dü-

zeyine ulaşmaları yalnızca tasarrufların prodüktif servet öte

lerine dönüştürülmesi ile saclanamaz. İnsan (<;ÜOünün bilgi ve ye

teneklerini arttıran emek servetine yapılan yatırımlar da üre-
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tim süreci üzerinde önemli ölçüde etkilidir. 

D. Spekülatif tmaçlar 

:Jilincti::;i gibi s:ı;;okülasyon zaman içinde deC;erlercle mey

dana gelecek farklarr:an yararlanmaktadır. Dazı varlıkların de

ceri' üzerinc~e herhO.!lf",i bir emek harcanmasa bile gkendili(,inc1en 

arto.bilmekteclir. Lu de[;er 2-rtışlarını reel vo parasal artışlar 

olarak ifade ec1e1:::-iliriz. Reel artışlar c;erçek artışları belir

lerken, parasal artışlar para det?;erinc1e meydana c;elen azaJ..rn...q

lr!.r s~nucu ortaya çıkar. Varlıkların cte[;erinde ister reel ar

tışlar~ ister par~so.l artışlar olsun, ekonomik birimler gele

cek C.önemlerdo ::;elir elde etmek amacıyla biriktirimlerinin bir 

bölümünü spekülatif alanlara yönelik servet ö[:elerinin elde e

dilmesi amacıyla kullanılabileceklerdir. 

c. Gelecekteki Tüketim 

Tasarruf, yaşlılık ve emeklilik dinlerinde ~;eçnri.ş dö

nemlerdeki tüketim düzeyini sürdürebilmek amacıyla çalışan ve 

gelir elde• edilen yıllarda yapılmaktadır· •. Hayat Dönonu (Life

Cycle) kuramı (21) olarak adlandırılan bu kurarn tasarrufları 

t:Selir elele etmek ve tüketmek i çin hayat boyu yapıl!J.n planın 

bir ürünü olarak kabul eder. ~Jöyleco celirin yüksek olc1ul;"U yıl

larda yapılan tasarruflar gelirin düştüeü ye.şlılık ve emekli

lik c1öncmlerinc1eki tüketimi finanse etmek için yapılmaktaclı;r. 

Aynı zamanda ileride ortaya çıkabilcce~ tabi afetler ve has

talık ;:;ibi beklenmeyen giderler bu amaçla yapılacak tasarruf

ların düzeyini etkileyecektir. 

--------------------~~~ 
(21) Alan S.DLII\TDER nrntergenera-tiona.l Transfers and life cycle 

Consumption~', .American Economic Review, vo1.66, 1976,s.87-93. 
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Genellikle sosyal [SÜVenlik kurumlarının yeterince eeliş

mediBi veya içeri[~nin yeterince geliştirilemediği toplumlar

da bu amaçla yapılan tasarruflar etkin olabilecektir. 

D. r~iras :Jırakma Arzusu 

E[~er tüm ekonomik. üni teler·.te.sa.rrufla.rını··.ya]J:ı:ı.zca:. gele

cekteki tüketimlerini karşılamak amacıyla kullansalardı miras 

kurumu ·'Jlm."lzdı. Çünkü bireyler ölmeden önce tüm tasarruflarını 

paraya dönüştürerek tüketecekler ve scnraki kuşaklara herhan-

~- bir varlık miras olarak devredilmeyecekti. Du durumda rrüras 

ancak bir rasıantı sonucu docabilecekti. Tasarruflarının tümü

nü harcıyamadan ölen bireyler, başka bir değişle ölüm tarihle

rini tam olarak kestirameyen bireyler, tasarruflarının bir bö

lümünü bu nedenle bir rastlantı sonucu gelecek kuşağa aktarmış 

olacaklardı (22). Ancak ölmeyi umdukları tarihten daha fazla 

~şayanlar ise tüm tasarruflarını tükettikleri i çin yokluk i

çinde kalmaları gerekecekti (23) Bu nedenle miras kurumunun 

bilinçli olarak oluştuğu, ekonomik ünitelerin gelecek kuşak

lara bazı varlıkları aktarmak arzusuyla tasarrufta bulundu~~ - . 
gerçeği ortaya çıkmaktadır. Yapılan bir araştırmada miras bı

rakılan varlıkların servet esnekliğinin bir~en büyük olduğu 

öne sürülmektedir (24). Buna göre servetiniki kat artması bi

reyin selecek kuşağa iki katından daha fazla miras bırakacağı

nı ortaya çıkarır. 

(22) WAGNER, s.l5. 
(23) A.e.k. 
(24) Gary DECKER, ".A Theory of Social Interactionsn, Journal 

of Political Economy, Vol.82, 1974, s.l063-l094. 
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E. Sosyal I'restij 

Servet ö[elerine sahib olmak toplumda psikolojik bazı 

etkiler yaratabilecektir. Du etkileri ı:_;üven c1uyr;usu, rrestij 

olarak belirliyebiliriz (25). Sosyal prestij genellikle daya

nıklı tüketim malıarına sahib olunması biçiminde ortaya çıkar

sa dn, üretim araçlarına sahib olunmasının da bireye prestij 

sa:},ladı[:ı bir c;erçektir. 

F. Enflasyon 

Enflasyonda, ister maliyetlerde meydana gelen artışla• 

rın sonucu, ister arzın taleb edilen n..'ll ve hizmetlerin Geri

sinde kalması 9 ister maliyet artışı ve talep fazlasının birlik

te etkisiyle doğsun, paranın reel satın alma c:sücü azalır. Para

nın satın alma sücünde meydana gelen azalma bireyler~n refah 

cüzeyini azaltacaktır. Özellikle enflasyon oranının çok y1~sek 

boyutlara ulaştıeı toplumlarda bu refah kaybı daha belircin o

lacaktır. 

Direysel güdü sürekli daha yüksek refah düzeyine ulaşa

bilmek, en azından ceçmiş dönemlerdeki refah düzeyinin altına 

inmernek oldutundan bireyler enflasyonist dönemlerde defah kay

bını enazlamak amacıyla, tasarruflarını nesnel servet öğele

rine dönüştüreceklerdir. Aynı zamanda elde tutulan nesnel ser

vet ötelerinin de nonünal değerinde enflasyon nedeniyle artış

lar söz konusu olaca[;ından, bireyler hem kendilerini enflasyo

Th.9. karşı korumuş olacaklar hem de parasal servetlerinin art-

ması sonucu bir tatmin du~~suna ulaşacaklardır. 

(25) John F.DT.JE, çıTaxation of Wealtheı in fublic Finance Ed.Dy. 
R.W. HOUGHTON, I'enguin Dooksg 197r:J,s.l34; DİLİKjs.l30-l31. 
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II. SERVET VERGİLERİ 

Servet kavramına kısaca c1el;indikten sonra~ şimdi de konu

muz olan servet vergilerini inceliyebiliriz. Konuya önce servet 

verr~ilerinin tanımı ile başlamanın yararlı olacağı kanısındayiz. 

Ancak yapılan_araştırmalarda genellikle servet ver8ilerinin ta

nımı yerine açıklamalara yer verildiğ~ eörülmektedir (26). Bu

nunla. birlikte genel olarak servet verGileri ekonomik birimle

rin sorvetleri üzerinden alınan vergiler olarak tanımlanabilir. 

Servet geçmiş ve şimdiki dönemlerdeki tasarruflar olarak kabul 

edilebileceği-ne rr,öre, servet versileri de ekonomik birimlerin 

tasarrufları üzerine konulan vergiler olmaktadır. Servet kavra

mı incelenirken ekon~)mik birimlerin bireyler, tüzel kişiler ve 

devletten oluştuğu belirlenmiştir. Ancak devletin sahib olduEu 

nesnel ve parasal varlıkları vergilendirerek Gelir elde etmesi 

uyeun bir davranış olarak kabul edilmemektedir (27). Aynı zaman

da tüzel kişilerin varlıkları hisse senetleri kanalıyla bireyle

rin varlıklarına dönüşeceğinden incelemede ekonomik birim ola

rak yalnızca bireyler ele alınacaktır. Böylece servet ver;~le

rini bireylerin servetleri üze:r.ine konulan vere;iler olarak ka

bul edeceğiz. 

Genellikle servet vergisinin servetten ödenecesi.ne ilişkin 

yaygın bir kanı vardır. Gerçekte ise vergi servetin kendisi ü

zerine konülmasın~ karşın 0deme servet ÖGelerinin satılması ile 

(26) Tm;CER, s .28-30 
(27) PEACOCK, s.389. 
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det~l kaznnılmış veya kazanılmamış gelirlerden yapılmaktadır. 

Başka bir deyişle servet önemenin kaynafını değil yalnızca mat

rahı belirlemektedir. Ancak ender ~urumlarda servet vereisi var

lıkların paraya dönüştürülerek ederınıesini (;erektirmektedir~· Du 

konulara daha sonra deE;inilecektir. 

ı. Servet Vergilerinin Vergi Sistemi İçindeki Yeri 

Servet vergileri, özel mülkiyet hakkının uygulanır:ı. alanı 

buldu[,'U kapitali st ve karma f.3konomi düzenine dayalı toplurnlara 

öz,s\i bir ver0i türüdür. Geçmiş dönemlerde servet vergilerinin 

verc:i sist~mleri içersinele en önemli p;elir kaynağını oluşturdu

[;u bir cerçektir. Bunun nedeni toplum yapısı ile toprak arasın

da yakın bir ilişkinin •)lması.dır. Sanayileşme öncesi toplumlı:.ı.r-
, . 

da servetin arazi vo bina biçiminde saklarmıası ve verg:i.lenebi

lir kayn.'lkların sınırlılı[:ı sonucu 7 servet vere;ilerinin vere;i 

gelirleri içinc.1eki payırıın yüksek olme-sı d.oğaldır. Ancak zaman~

la birlikte Sosyo-el\>/ncjmik y?.pıda ,:;örülen c~e[,:işmeler, özellik

le sanay:i.leşmeş yeni verci kaynaklarını ortaya çıkarmıştır (28). 

Aynı zamanda scrmı=>.yenin parçalanmc'lmasını saClamak amacının da 

önem kazanması servet ver0~lcrinin ~öreli payının azalmasına 

yol aç_mıştır (2 9). :Jir akımı belirleyen r:;elir ve harcamalar ü

zerinden alınan ver[~lerin cnemi artarken bir stok kavramını a

çıklayan servetin düşük düzeylerde ver~~lendirilmesi yeelenm:i.ş

tir. 

(28) Toplum türlerine özeü vergi yapıları konusunda Dkz:, Fethi 
HEPER, Topl1).msal Yapı ile Vergi. Yapıları Arasında İlişkiler, 
Yayınlanmamış Dok~ora Tezi, 1978 s.2~-32. 

(29) Özhan DLUATAJ'1T, Kamu Wialiyesi, Ankara trni. versi. tesi Siyasal 
Dil~:;iler Fakültesi. Yayınları., No: 413,ANK.AR.tı,l978,s.213-214. 
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Günümüzde hernekadar vere~iler ~elir, harcama ve servetler 

üzerine konulmaktaysada verc;ilemeye ilişkin ekonomik düşüncede 

tüm verGilerin yerine geniş tabanı~ bir gelir vergisinin uy~

lanmasına ilişkin bi~ varsayımın oldUGru da ileri sürülmektedir 

( 30). Du görüşe gÖre· tüm şirket kazanÇları ortakların c;eliri isi.

bi kabul edilecek, servet ve servet artışları ise bireysel ce

lir olarak P;elir vergisi içersinde ver(;ilendirilecektir; Katma 

de{ter verGisi, tü.ketim verc;ileri ve servet verGileri yatırım, 

tüketim ve işgücü maliyetleri arasında farklılıklar yaratabile

cef;inden ayrıca vergilendirilmeyeceklerdir (31). Döyleco c;elir 

vergisi tek vergi olarak tüm verL'ıi.lerin saclıyacağı geliri ge

tirecek biçimde Qüzenlenecektir. 

Kaldor, (;enel bir harcama vergisinin eliter vcrgilere oran

la, yaratacağı etkiler bakımından, en uygun ve en etkin verci

lenc1irme türü olduBunu savun.-·naktadır(32). 

Aynı düşüneeye paralel olarak yalnızca bir Net Servet Ver

gisinin uyGQiamadaki tüm dolaysız verGiler yerine konulması dü

şünülmüştür. Ancak bu kadar geniş boyutta bir servet voreisi, - -
kendi amaçlarına ters dü~ece[~~ sernınye göçüne yol açabiloceği 

ve yaratacac;ı ycnetim :_:;üçlükleri de c;özönüne alınarak önemli e.,.. 

leştirilere hedef olmuştur(33). 

(30) Loster THUROYıJ, 'ıNet Worth Taxesu, National Tax Journal, 
Vol XXV., 1972, s.417. 

(31) A.c;.k. 
(32) Nicholas K!1LDOH, An Expendi ture Ta.x, Allen Umrin Ltd., 

LONDON, 1955. 
(33) PEACOCK, s.388. 

. . 
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Günümüzele lmmusal gereksinmeleri karşılamak amacıyla ver

gi gelirlerinin tek bir kaynaktan sağlama düşüncesi önemini yi,. 

tirmiş buluruno,l:dac1ır. Gç::,lir, harcamalc.ır veya servet tek vergi 

kaynağı olarak vergilencl.:irildi[,'i.nde., hiçbirinin yalnız başına 

vergil.::ınebilir kapasi tenin bir göstergesi olduğ'U kabul edile

mez. Her üç :~östergenin birlikte vergilendirilmesi bir vergi

nin eksik yönlerinin diğer vergiler tarafından kapatılmasına 

yardımcı olacaktır. Böylece etkin bir ver'-;i yapısı içersinde 

vergiler birbirlerini tamamlama işlevini yerine cetirecekler

dir. Etkin bir vergi sistemi fazla yük getirmeyen ve veri~le

rin yansımasını engelleyen bir sistemdir. Fazla yük ve yansı

ma bir vergi sistewinde tam olarak ortadan kaldı~ılmasa bile, 

vercilerin tüm ekonomik faaliyetleri içerecek biçimde düzen

lenmesiyle önemli ölçüde azaltılabilir. Du nedenlerden ötürü 

toplumun tercihlerine göre gelir harcama ve servetierin bir

likte vergilenclirilmesi gerekecektir(34). Böylece göreli ö

nemleri azalsa bile servet vergilerinin her vergi sisteminde 

yer alması zorunlu olmaktadır. 

TtiTk vergi sistemi incelendiğinde, Cumhuriyet döneminin 

başlangıcından bu yana 0elir ve harcamalar üzerinden alınan 

versiler yanında ~ervet vergilerinin de yer aldıcı görülür. 

Ancak uygulanan bu servet vergileri bazı servet öğelerini he

def aldığı için Kısmi Servet Vergileri olarak tanımlanabilir. 

Söz konusu vergilerin geliri toplam vergi gelirleri içinde ol-

--------~-------~-

(34) THUROW 9 s.417-419. 
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dukça düşük bir düzeyde bulunmaktadır. Du nedeblo servet ver

f~ilerir:ıin Türk ver~?- sistemi içinele de göreli paylarının c:~ze.l

dı[;ı düşünülebilir. Dununla birlikte ;:;elir, harcama ve servet• 

ten oluşan ödeme e;ücünün tüm göster,::~elerinin ver,-:çilendirilmesi ~ 

uy(jU.la:macla bazı aksaklıklar ~ı::örtuse bile, önemli bir aşama o

lQ.rak k".b'ı..ü eçlilebilir. 

" 2. Servet Verr~lerinin Sınıflandırılmqsı 

Sorvete dayP.lı vergiler deGişik biçimlerde ortaya çık8.

bilece[;inclen araştırmalareıLa söz konusu -vercilcr farklı olarak 
J' 

sınıflandırılabilir. Du sınıflandırmalar verr~inin ;~enelli[:i ,sü-

. reklili{i. ile ver/::ir.ıin sorvet öt,esi veya sorvet transferi üze

rinden alınmasınrı. ~layanüırılmaktadı_rlar (35). İncoler::ıomizde ser

vet vercileri 9 birkoreye özel, sürekli vo servet transferleri 

' üzerinden alınan vert.~ilor ~)içirninc1e üçlü bir ayırımc1. dayandırı-

lacak ve Türkiye-ı c:ı..e uycrulanan ,- : .. sorvet Vor{;ilorinin analizi 

yapılacaktır. Şimdi bu üçlü ayırım üzerinde kısaca durabiliriz. 

A. Birkoreye Özel ·Servet Vor5ilori 

Dirkoreye Özel Sorvet Vergileri gerçek sorvet vGr;:çileri 

olur yükümlünün tc.plam serveti üzerine bir kez konulur. Ödeme 

cenellikle varlıkların paraya dönüştürülmesi ile ~::;erçekleşcbi

lir. Daşka bir deyişle vorgir:ıin konusu da ve kaync1.[;ı d.a servet

tir. Sözkonusu v~r::~ler savaş ve savaş sonrası olal!anüstü durum

lardo.. ulusal borçların ödenmesi ve bu ctönemlerde saClane.n kanun-

~35) A.R.PREST, rublic Finance In Underdevelopec Countries 9 

Wiedenfelcı.. and Nicholson, LO:f\TDON, 1972, s.83; TUNCER, 
s.30-36. 
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suz kazançların törpülenmesini hedef alan bir verGi türüdür. 

Aynı zamanda enfl~J.syonun hızı::~ r:ırttı,~.J- t··..ıpl'tunlarcla elde ec.1i

len_aşırı kazançların kamu kesimine aktarılmasında Gtltin bir 

araç olarak d:r:ı. kabul edilmektedir (36). 

Türkiye' ele 194 3 yılında çok kısa bir süre uygulamr?.t alanı 

bulan Varlık Ver:~:isi, i-;irkereyo Özel Servet Vergisine örnek 

olarak ··":österilebilir. 

I3.Sürekli Sc:rvet Vergileri 

Sü.rekli servet verrr,ilcri heryıl tekrarlanan vere;ileri 

içermektccı.ir. Söz konusu ver~~iler topl.nm servetin veya belir.:.. 

li serVet .ö[;:elGrinin verr:·;ilendirilm.esine göre Genel Servet 

VcrQ.leri ve Kısmı Servet Verc9-leri olarak incelenebilir. 

a. Genel Servet Ver~leri 

Genel servet ver8ilerinde kuramsal olarak toplam ser

vet vere;i ınatrahını oluşturmaktadır. Toplam servetin brüt veya 

net de[~er üzerinc.:1en vcrr:ilenc1irilmesine ::;öre farklı :;enel ser

vet vergisi ortaya çıkar. 

an. Amerikan Servet Vereisi ,: •. ,., .. , 
~. . ; 

Amerika Birleşik Devletlerinde, Federe Devıe·c ve 

yerel yönetimlerele uyculanan bu (. . :-;enel servet verGisin-

de tople..m servet brüt değer üzerinc1en ver(;ilendirilmektedir. 

Objektif karakterli olan 1·ıu vergide yükümlüleri n bireysel du

rı.mı.ları gözönüne n.lı:nn'k-:Z. Eyalotler arasında. f~'trklı uygulama

lar c;örülse bile ver::·:ı.mn konusuna bi:nc.-ı,ar2.zi r~ibi taşını'tmaz 

varlıklar girmektedir. Genellikle ev eşyaları? makine, otomo-

(36) SANFOHD, TaY •. inc I'ersc;nal We2lth, s.21. 
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' 
bil ~;ibi bireysel varlıklar ile hisse senedi, tahvil, para e;i-

bi taşınabilir servet öB;eleri vergi içeriğine alJ.nma.mB.ktad:ıi-""'(37). 

bb. Net Sorvet Verei-si 

Net Servet Vergisi, bireylerin veya ailelerin top

lam net servetleri üzerine konulan bir vereidir. Net servet, 

toplam servetten yükümlülükleri~ düşülmesi sonucu bulunur. Du 

vergi günümüzde dokuz Avrupa, üç Asya ve iki Güney Amerika ül

kesinin yer~ sistemlerinde yer almaktadır. Verginin konusu 

taşJ.nabilir ve taşınamaz tüm servet öğeleridir. ~ncak uycula

mada karşılaşılan güçlükler nedeniyle bireysel varlıklar ve 

kıymetli madenler Genellikle vergi dışı tutulmaktadır. Ver3i

lemede yükümlülerin bireysel durumları gczönüne alınmakta ve 

artan oranlı tarifeler uyeulanmaktac1ır (38). merkezi devletin 

celirleri içersinde yer alır. 

Türkiye'de ise bugüne kadar Genel Servet Vergisi uygulan-
. 

mamıştır. Vere;i sisteminde bulunan ve servetleri hedef alan 

versiler Kısmi Servet VerJileridir. 

(37) 

(38) 

.Amerika~da uygulanan Genel Servet Verc;isi konusunda daha 
geniş bilgi için Dkz:, E.R • .A. SELIGMAN, Essays in Taxati
on, .Aueustus ~.:.Kelley Publishers, NEVVYORK, 1969, s.l9-62; 
Thomas F.POGUE-L.G.SGONTZ, Government And Economic Choice: 
.An Introduction To Public Finance, Houghton Mifflin Com
pany, DDSTDN, 1978, s.307-324;ROLPH-DREAK, s.327-333. 
Net Servet Vereisi konusunc1a daha geniş bilgi için Dkz:, 
DUE, ttif:«~~c<~vticı·iiıi·~o~:lt.tecHtıJf, s .12 9-140; SANFORD, Taxinc Per
sonal Wealth, s.177-200; SANFORD-VHLLIS-IRONSIDE, 1-3. 
13ölümler;THUROV'l, s.417-423;PEACOCK, s.388-399; POGUE
SGONTZ, s.325-330. 
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b. Kısmi Servet Vergileri 

Kısmi Servet Verc~leri belirli servet öğeleri üzerin

den alınmaktadır. Söz konusu vercilerin en yaygın örneği Em

l~k Vereisidir. 

Türkiye 0 do c1e vcre;i yapısı içersinde sürekli ve ancak be

lirli servet 0ğlerini içeren vergiler yer almaktadır. Du ver

giler Emlı1k Vergisi ve motorlu Kara Taşıtları vergisinden o

luşmaktadır. Türk Versi Sistenünde yer alan Gayrımenkul Kıy

ınet Artış Verp,isi, Eml~k_Alım Vergisi ve Taşıt Alı~ Vergisi de 

Kısmi Servet Ver:-~ileri içersinde incelenebilir • .1\ncı::ı.k servet 

öğel~rinin decerlerinde meydana celen artışların gelir ver6i

si içinde mi; yoksa ayrı bir servet versisi olarak mı ver,T.L

lendirileceği kuramda tartışmalı bir konudur (39). Servet ö

Gelerinin değerinde meydana 0elen artışların veretlendirilme

si [;erek servet ve~eilerinin amaçları, gerekse yarattığı yö

netsel sorunlarla çok yakın benzerlik ~östermesine karşın Ge

nellikle bu vergi türü Gelir Vergisi içinde kabul edilmekte

dir (40). Aynı biçimde Eml~k Alım Vergisi ve Taşıt Alım Ver

gisi Maliye Dakanlığ"'l. Gelirler Genel Müdürlü[,ünün düzenlcui

ği Dütçe Gelirleri Yıllığında harcamalar üzerinden alınan 

vergiler arasınc1a yer almaktadır. Söz konusu iki verr.;inin ser

vet transferi üzerinden alınan vergiler olarak incelenmesi yö-

(39) SANFORD, Tating Personal Wealth, s.225-232. 

(40) SANFORD, The Econorrıies of Public :B1inance, s.l51-152. 
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münde cö~üşler olr~~sına karşılık (41) bu vergilerin gider ver

gileri iç~rsindo yer almasının uygun olacağı kanısındayız (42). 
/ 

Du nedenlerden ötürü Türkiye'de Kısmt Servet Verc~ileri in~ 

eelenirken Enıl~k Yereisi ve motorli Kara Taşıtları Vergisi ele 

alınacaktır (43) 

aa. Eml~k Vergisi 

Emlak Vergisi Türkiye sınırları içersinde bulQ~an 

binalar ile arazi ve arsalar:1 hedef t:ı.lan bir ver<:;idir. Du ne

denle yalnızca taşınnmaz nitelikteki servet öğeleri verGinin 

konusuna 0irmektedir. 1936-1970 yılları arasında yerel yöne

timlerce Bina Verc:;isi ve Arasi Vergisi adı altında tahsil e

cl.ilirken 1970 yılında kabul edilen Fin-':lnsman Kanunu ile 1\:er

kezi Devlet Gelirleri içersine alınmış, ancak bu verc;i r;eli

rinin belirli bir payı Yine yerel yönetimlere tahsis edilrıuş

tir. 

bb. motorlu Kara Taşıtları Vergisi 

r~otorlu Kara Taşıtları Vergisi, Karayolları Tra

fik Kanununa ~~öre trafik şube ·veya bürolarında kayıtlı motor

lu taşı tlarla lastik tekerlekli traktörlerden araçların a[:ır

lık ve yaşına cöre alır.an bir vergidir. Sözkonusu bu ver~T-Lde 

-------------------------
(41) 

(42) 

(11-3) 

Eml~k Alım Vergisi ve Taşıt Alım yer~sinin Kısmt Servet 
VerGisi içil}de kabu;:L edilmesi- kÜnusunda Bkz·:;-Aykut-'B'E=
REKMEN, Genel Vergi lCUr~m:l;._~ Eş_kiş~ehir İktisadi ve --Ticari 
İlimler Akademisi Yayını, ANKARA,l§76, s.l25; RADAROGLU, 
s.383. 
Eml~k Alım Vergisi ile Taşıt Alım Ver8isinin ::;ider verGi
leri içersinde incelenmesi gerektiti konusu için Bkz:, 
Akif ERGİNAY, Vergi Hukuku, Sevinç Wiatbaası, ANKARA,l974, 
s.245-252. 
HEREKMEN, s.l23-J24. 
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Herkezi Devlet Gelirleri içersinde yer almasına karşılık elde 

edilen vergi eelirinin belirli bir payı yerel yönetimlere tah

sis edilmektedir. 

c. Servet Tronsferi Üzerinden Alınan Vergiler 

Sorvet transferi üzerinden alınan verciler, servetle

rin hayat boyunca veya ölüme ba&lı olarak transfer edilmesi ha

linde uygulanmaktadır. S<.'z konusu vergiler Veraset ve İntikal 

Versileri başlı2ı altında incelenebilir. 

n. Veraset Vergileri 

Veraset Ver{;isi, ölüm olayına ba[;lı olarak, ölen kişi

nin servetinin yakınlarına aktarılması sırasında alınan bir 

verr;idir. Sözkonusu vergi terekenin tamamının veya mirasçıla

ra kalan. payların vergilendirilmesine göre iki biçimde ortaya 

çıkar. 

aa. Tereke Vergisi 

Tereke Vergisinin konusut ölen bireyin sıraktıGı 

nesnel ve nesnel olmayan servetin tamamıdır. Objektif y~pılı 

bir vergi olmasına karşın uygulamada subjektif hale c;etiril

meyo çalışıldığı (44) gtirülmektedir. VerGilernede artan oran

lı tarifalere yer verilir. Genellikle İngiltere ve darninyon

ların vergi sistemlerine özcü olan bu vergi Türkiye 9 de uygu

lanmamıştır. 

bb. f·:'firas Hisseleri Vergisi 

Du ver:3idG ölen bireyin tüın serveti yerine, mi-

(44) TUNCER, s.l36. 
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rasçılara düşen paylar verc,"ilenG.irilrnelctedir. Veraset Vert;isi 

alanında en, yayr~ın olan verr:ileme türü olan bu vergi 1926 yı

lından bu yana Türk Vergi Sisteminde yer almaktadır. Kalan mi

ras. payına ve akrabalık dereecsine göre artan oranlı bir tari

fe uygulanmaktacır. 

b. intikal Ver[;ileri 

Hayat boyunca yapılan karşılıksız ~ransferleri içeri

cine alan bu vergi, Veraset Vercjsinden kaçınınayı eneellemek 

amacıyla yürürlüce konmuştur. Ülkemizde de 1926 yılından sonra 

Veraset VerGisi ile birlikte verGi sisteminde yer almaktadır. 

Du açıklamalardan cörüldüğü sibi Türk VerGi Sisteminde 

yer alan Kısmi Servet VerGilerinde nesnel servet öğeleri, Ve

raset ve İntikal Ver2~sinde nesnel servet ile parasal servet 

ve haklar vergilendirilmektedir. Ancak genelc1e 1 her ülkede ol

duğu gibi emek serveti vergi_dışı kalmaktadır. Şimdi bu ser

ve öğesinin Servet Vergisi içeriğine alınmamasının nedenleri

ni belirleyelim. 

Bireylerin e&itim, öıTenim, satlık ve benzeri yatırımlar 

sonucu elde edilen emek serveti daha çok yıllık Net Servet Ver

gisi açısından önem kazanır. Delirli servet öğelerini hedef a

lan gayri safi servet vergilerindep birkereye özel servet ver

tiilerinde ve servet transferi vergilerinde emek serveti eöre

li olarak önemini yitirmektedir. 

Emek servetinin bir servet öE;esi olarak vergilendiriline-
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sini ya~ızca Rolph-Drcak ve Sommerfeld savu~aktadır (45). 
Rolph-Drcak'c cörc servet vergisinin genel olması amaçlanıyor

sa, deserli hizmetlerin kaynağı olan emek servetinin de değer

lendirilerek verei içcri[~nc alınması ~erekir. Vergi emek ser

vetinin ser:rrk'9.ye dozeri esas alınarak konulur. Dilindiği Gibi 

sermaye dcğcri ise belirli bir faiz haddinde 3elecekt8ki :;eli

ri n şimdiki c1e[;erine eşi tt ir. Deccrlondirme e;üç olmakla birlik

tc olanaksız dec;ildir. İnsanların bir mal cibi alınıp satılına

maları değerlendirilmelerine eneel teşkil etmez. Çünkü birçok 

varlık, zaman içinde alınıp satılmamasına karşın aynı salıipin 

mülkiyetinde kalır. Du ise bu varlıkls.rın değerlendirilmesini 

engellemez. ~ireylerin değerlendirilmesinde, yaşam süresinin 

tam olarak bilinmemesi nedeniyle tahmini (5 yıllık gelir or

talaması [~bi) değerlerden hareket edilir. Faiz haddı olarak - -
da borç alma veya borç verınede kullanılan oranlardan yararıa

nılır. Böylece bireyin eelecekteki gelirlerinin şimdiki değe

ri bulunarak vcrgilendirilir. 

Du r:;örüşe önemli itirazlar öne sürülmüştür(46). Emek ser-

(45) ROLPH-DREAK,s.l96-202; Reynard WI.SO~'IT!JERFELD,Tax Reform and 
The Alliance For Proeress,Univcrsity of Texas Press,l966~s.l04 

(46) Du konuda Bkz.: Richard GOODE, The Inc1ividual )ncome Tax, 
The Drooking Institution,WASHİNGTON,l964, s.21-22; Nobru 
TANADE, nTho Taxation of Not Wealthn,in Readingson Taxati
on in Revelopinc Countries, Ed.Ry.Richard N.DIRD-01iver 
OLDli/IAN, The J eıhn Hopkins U ni versi tr ·Pres s, LONDON 1 197 5 , s •. 
261-262; J.AWIES-NODES,. "S:if3.7-ii!:l-9ı;R;C. T!illSS.,-~'~woalth. Tax Is 
't:ı ·rtealt'h Tax1•··,~ Brihti.sh 'Tax Relfiew .. :'j~19&3. ··s.404;'PREST,PUblic 
"Fi·nance., 's. go4; S.ANPORD, Taxih,3 · Personal, V\'.ealth, -w=-.184-186; 
·PEACOOK,.s:•389 .... 390; PRE!3T,Pu1::1lic Finance· In Uriderdc:veloped 
t}oUritnps,:s~83;Cf~V.TIRO~N-P~;r.f..JACKSON, Publi·c· ~€otor Econo
mics, ~~rtin Robertson and Com Ltd., OXFORD,l978, s.318. 
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vetirin verci kapsamına alınmaması gerektiü~ eörüşünd~ olan ya

zarlar insan deceri bir mal gibi alınıp satılmadığ~ için, şim

~iki değerin tam ve kesin olarak saptanamıyacaGı ve bireysel 

özr~irlüklerin zedeleneceğj_ noktasından hareket etmektedirler. 

Enek servetinin verei içeriGi.ne alınması yatırımların bileşi

minde önemli des~şiklice yol açacağından uzun yıllardan bori 

yeterince desteklenmeyen insan 0ÜCÜ yatırımlarının ve dolayı

sıyla vasıflJ. iş{;iicü arzının daral~ca[;ı endişesi de i tirazlar

da önemli bir nokta olarak ortaya çıkmaktadır. Son olarakta 

vereJ.nin yönetiminde ortaya çıkabilecek yönetim eüçlüklori ne

deniyle emek serveti vergi dışı bırakılmak istenmektedir. 

Net Servet Vercisini öneren y~zarlar, bazı özel ayrıca

lıklarla, verginin tüm öğelerini içermesi yanlısıdırlar. Di

lindi[,'i Li.bi bir ver;Zir.ıin actil olması için genel olması ce

rekir. D:-:ı.şka bir c1eyişle tüm servet ö[telerini içermelidir,ak

si halde verginin cenelli[:i bozulur. Emek serveti de bir sor

vet ö[.;osi olması nedeniyle vergi adaletini saclamak amacıyla 

vergi kapsamına alınması gerekir. Dununla birlikte emek ser

vetinin de&:eriri ortaya koyme.k, belirli ortalamalardan hare

ket edilse bile son derece zordur. Sosyo-okonomik yapıda mcy~ 

dana c,elecek decişıneler gelecekteki gelir akımı ile borçlo.n

ma ve borç verınede uygulanan faiz hadlerinin farklı olmasına 

yol açacaktır. Eğer emek servetinin yaşam süresi, gelir artış

ları ve faiz oranları standart olsa idi,_emek serveti bir ser

vet ötesi olarak verGi kapsamına alınabilirdi. Uygulamada du

rum böyle olmadığından araştırmamızda emek servetini servet 

vergisi içeriğinin dışında tutmanın yararlı olacağı kanısın

dayız. 
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Emek servetinin vergi dışı tutulması nedeniyle servet ver-· 

~ileri nesneı ve nesnel olmayan vergi öğeleri üzerine salına

caktır. Ver e;ini n salınmasında türlü yöntemler uyLı;u.lanabi li r. Ör

ne{~n verrsi servet değeri üzerine konulabilir, değer ölçüsü ye

rine mülkün boyutları ve konumu gözönüne alın..9.rak vertr,i salına

bilir veya verci varlıkların transferi halinde konu.labilir. 

III. TÜRKİYE' DE SERVETLERİN VERGİLENDİllİLMESİN:DE YAKLlı.ŞH.ITı.fıR 

Ödeme r7,ilcünün e;öster~·~eleri yalnızca c;ktin bir ver.=:i 

sisteminin cereği olarak verr;ilenclirilmemektedir. Politik ka

rar organları, toplumun sosyo-ekonomik yapısır:a uyL,ıun olan ver

[;ileri ::;elir elde etmek, ekono:r.ıik hayatı düzenlemek, vergi ada

letint sa~lamak gibi a~~çların gerçekleştirilmesi için de uyeu

larrı.aya koyarlar. Servet vercilerinin ele nynı yaklaşımdan hare

ket edilerek konulduğu ileri sürülebilir. Du nedenle ekonomik 

birimlere 0ÜVenlik duygusu., sosyal prestij ve eelecek dönemler

de harcama gücü sacle.yan servet öğelerinin ver:;ilenc1irilmesin

de türlü yaklaşımlar sözkonusu olabilir. Dunlnrı mali, sosyal 

ve politik yaklaşım olarak üç ana başlık altında inceliyebili

riz. 

ı. Hali Yaklaşım 

Vor::~ilerin uy.t:,Ulamaya konulmasının en önemli nedeni, 

devletin sundu[:u mal ve hizmetlerin finansmanı için cerekli o~ 

lan gelirin bir bölümünün saclanmasıdır. Daşka bir deyişle ver

gilerin konulmasında mali D.Inı:9.Çlar ön planda ~rer almaktadır.Ser

vet öceleri üzerine konulan vergiler de bu düşünceden soyutla-

namaz. 
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önceki dLnem.lerde, özellikle enclüstrileşme hareketleri baş

lamn.dan Öl)Oe servet öıS::eleri üzerinden elde edilen kamu gelirle

ri toplam devlet selirleri içersinde önemli boyutlara ulaşmak

taydı. Saneyi devriminin baş~amasıyla birlikte kapitalizmin et-
- -

kin bir biçimde f~elişirrıini sa[;lo.yabilmek için tasarrufların ve 

dolayısiyle sor:rrı.--'lye "birikiminin özendirilmesinin zorunlulu[u 

ortaya çıktı. Tasarruflar yatırımlara dönüşecek ve yatırımların 

artması sonucu yaratılan mal ve hizmetler ve dolayısiyle :·:elir 

ve yine tasarruflar .~eli ş ecek ve süreç süreklilik kazanacaktır. 

Geç:ıniş döncmlercleki ve bu,c~ünkü dönemde yaratılan tasarrufların 

servet ö[;glerine dönüştürülmesi sonucu işlerlik kazanan servet 

verGilerinin bu süreci etkileyeceği ortadadır. Du ne~enle 19. 

yüzyılın başlangıcından bu yana at~ırlık r_;elir ve harcamalar ü

zerinden alınan verg;ilere kaydırılarak servet verı:..?.lerir.ıin mali 

amacı ihwnl edilmiş bulunmaktadır. Ancak bana yalnızca tasarru

fu destekleme nedenine baclıyarrıayız. 

Gerçekten servet kavramı ::eni~ bir biçimde tanımlanarak 

ele alınırsa i çine ekonomik üni telerin sahi b oldu[;u nesnel ve 

nesnel olmayan tüm varlık1ar girecektir. Taşın~maz varlıklar, 

hisse sonedi ve tahviller, kasadaki paralar, evdeki mobilya, 

tablof mücevherat ve dayanıklı tüketim mallarının bulunup ver

~ilendirilmesi idari açıdan son derece zorluklar ortaya çıka

rır. Servet öğelerinin kolaylıkla bulunması da etkin bir ver-

gilemc için yeterli de[ildir. Aynı zamanda de[;erlendirme soru

nu da ortaya çıkmaktadır, Son zamanlarda ver,-:;i yc,nctirni yerine 

yükürolünün boyanına dayanılarak servet c{eleri verc;ilendiril

mektedir. Verci beyannamelerinde cösteri~cn de~crlerin düşük 

tutulması, başka bir deyişle verc~ kaçakçılı~ı da servet ver-
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sisinden satlanan gelirlerin düşük olmasına yol açabilmektedir 

( 47). 

Servet vergileri hasılatının düşük olmasının diğer bir ne-· 

deni de ekonomilerde görülen sürekli fiyat artışlarıdır. Dilin~ 

diği gibi günümüzde gerek gelişmiş ülkelerde ve serekse celiş

mekte olan ülkelerde fiyatlar genel düzeyi sürekli olarak ar

tışlar tS:östermektedir. Enflasyon olarak tanımlanan fiyatlar se

nol düzeyindeki artışların toplumların vergi yapıları üzerinde 

etkili olduğu ve diğer vergiler bir kenara bırakılacak ol~rrsa 

servet vergisi celirlerini azaltıcı yönde etkiledi~i ileri sü

rülmektedir (48). Enflasyonist dönemlerde servet vercilerinin 

esas ağırlığını taşıyan bina ve arazı değerlerinde, diğ;er ser

vet ö~elerinde oldUu~ gibi~ aşırı artışlar eörülmektedir. An

cak değerlerde meydana gelen artışl~r servet ~ğelerinin değer

lendirilmesinde ~örülen yönetsel güçlükler nedeniyle kısa za

man içersinde vergi kapsamına alınamamaktadır. Dilindi&~ GiPi 

yükümlülerin bildirimine dayanarak salınan servet vergilerinde 

yeniden değerlendirmeler belirli zaman aralıklarında yapılmak~ 

tadır. Genellikle bildirimlerde servet öğelerinin gerçek değer

leri yansıtrnadığından ve kaçakçılık yay0ın olduğundan servet 

vergileri enflasyonist değer artışlarını yakalayamamakta ve do-. .. 

layısıyla elde edilen gelir olması zerekenin altında gerçBkleş-

mektedir. 

(47) HEREKMEN 1 s.l22. 

'48) Kenan DULUTOGLU, Kamu Ekonomisine ~iriş, Temat Yayınları, 
İBTA~IDUL? 1977, s.503. Aynı zamanda enflasyonun vcrc.~ ya
pıları üzerinde etkisi konusunda Dkz:, HEPER, s.78-8o ve 
93-95. 
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Sorvet vergilerinin toplam verci eelirleri içersinde gö

reli payının düşük olması yanında gelir esnekliğinin de olına

clı[;ı .--:örülür (49). Servet verGilerinin gelir esnekli[;ino sn-

hip olmnmaları milli {:;elirde meydana gelen artışları izliyor:ıo

meleri anlamına -~~elir. Döylcce yıllara :_:-;öre servet ver:·;isi ::;e

lirlorinde salt olarak artışlar c;örülse bile ~~öreli olare.k bir 

azalma söz konusu olacaktır. 

Türkiye' de servet vercilerinin mali önemi incelenditinde 

eliğer ülkelerde r;:örülen uy,:::~ulamalardan pek de[,i şi k olnk':ldı[:ı GÖ

rülür. Cumhuriyet döneminin başlarında sorvet vergilerinin top

lam vergi gelirleri içersindeki payı~ 15 do1aylarında idi (50). 

En yüksek :_:;elir r_ı:etiren servet vere;isi .türü Hayvanlar VerGisi 

olup, önem sırasına göre di[;erleri Arazi Ver:::ı:isi, :Dina Vergisi, 

Veraset ve İntikal Verr;isi ve diGer servet ver::::ileridir. Varlık 

vergisinin uygulanchıSı yıllar dışarda tutulacak olursa genel o

larak servet vergilerinin toplam verr;i gelirleri içindeki göre

li payının azaldıGı görülür. Son on yıllık dönemde sorvet ver

cilerinin ~cı:elişirni Tablo ı de gösterilmiştir • .Aynı tabloda 1968 

yılı esas alınarak düzenlenen fiyat endeksine ve toplam verci 

eelirlerinede yer verilmiştir. 

Tablo 1 incelendi{r,inde Sorvet Vert_;ileri gelirinin mutlak 

rakaı:nlar· olarak her y:ı.l arttığı, buna karljlın s.eFvetT·ver~ileri

nin toplam vergiler içindeki eöreli payının, belirli yıllar dı-

---------------------------
( 49) Halil NAD.AROGLU, Kamu Maliyesi Teorisi, Serınet r!ratbaası? 

İstanbul, 1976, s.383. 
(50) HEPER, s.43. . 
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Yıllar 

TABLO 1 

1968-1978 Yılları Arasında Servet Vergilerinin Gelişimi 

Servet Vergileri(x) 
Hasılatı 

Milyon TL. 

Toplam vergi 
gelirleri 
Milyon TL. 

Servet Vergileri~ 
nin Toplam vergi 
içinde payı (%) 

Fiyat 
Endeksi 

______ ..,..__.,...., ..__,_._..... ---.-.---,_-~_.._...._..,_--=*'.-*'<,_,_ . ..--.""'-...... ,. ... ~~,.-... ,.~ ....... ~,... ...... -------~te~-..___.. .. .__~.~~---.......... -~-=--~· ---e---~~--- ..... ------~=" 

1968 443.0 16.239 2.72 100 

1969 516.6 19.114 2.69 107.2 

1970 686.6 23.002 2.98 114.4 

1971 ölo.6 31.424 2.57 132.6 

1972 1.013.3 ( 39.012 2.59 156.5 

1973 1.253.4 51.957 2.41 188.6 

1974 ı.~957 .5 65.156 3.00 244.9 

1975 1.921.3 95.008 2.02 269.5 

1976 2.405.9 127.055 ı.89 311.5 

1977 3.727.4 167.373 2.22 386.5 

1978 4.740.8 243.895 1.94 556.5(xx) 

---..~--·~- ....,.,.... ..• _.-.. .-,.-- ....... _...,..,.._ ,._-,ııı-e-....--=----="'"--... -
Kaynak: Bütçe Gelirleri Yıllığı 1977-1978; D.I.E. Cep İstatistik Yıl1ığı 1978. 

(x)Servet Vergileri Emlak Vergisi, Motorl~ Kara Taşıtl.arı Vergisi~ Veraset ve 

intikal Vergisinden oluşmaktadır. (~) 9 Aylık Veriler. 

-
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şarda tutulursa, sürekli olarak azaldığı Görülmektedir. Gerek 

salt ve gerekse göreli olarak servet verGisi gelirinin sıçra

ma r;österdilfi yıllar 1972 ve 1977 yılları olarak belirlenebi

lir. Dilindiği gibi bu yıllar Emlak Vergisi beyannamesinin ye

nilendib~ ve servet"5ğ$lerintn yeniden de2erlendirildi[i JQl

lardır. Özellikle 1977 yılında salt rakamlarda % 71.5 oranın

da yıllık bir artış hesaplanmıştır. Du artış ülkede gcrülen 

fiyat ,artışlarının servet ö[,elerine yansımasından başka bir

şe~ değildir. Ancak yine burada servet cğelerinin gerçek bir 

biçimde de[,erlenc1irilc1iC;i kanısında de(:iliz. Bir yandan sana

yileşme ve kentleşme bir yandan da enflasyon bina ve arazıdon 

oluşan servet ötelerinin aşırı bir biçimde değerlenmesine yol 

açmaktadır. Du eibi durumlarda yükürolünün beyanı esas alına

rak salınan Emlak Vereisi ve Veraset ve İntikal Verr~lerinde 

yay[J,ın olan kaçakçıl-ık güdünü servet vergileri hasılatının dü

şük ol:rrı.asına yol açmaktadır. 

nu dönem içersinde servet verbisi yapısını oluşturan ver

giler incelendiğinde sabit tarifelerin uyr<,ulandığı Motorlu Ka

ra Taşıtları VerGisinde enflasyonun alınan vergileri hemen he

men erittiği ve anlamsız miktarlara ulaştırdığı cörülür. 1968 

yılı 100 olarak kabul e~ilirse toptan Eşya Fiyat Endeksinin 

1978 yılında 552.5 e yüksoldi&,i. görülür. Fiyatların b.öylesine 

hızla arttıcı bir ekonomide parasal {;elirlerin de önemli sayı-· 

labilecek bir ölçüde attı[,"'1 söylenebilir. j\ununla birlikte ce

rek MotorU Kara To.şı tları Vergisinde tarifelerin de() şmeksi

zin kalması, taşıt sayısının önemli s~yılabilecek boyutL~ra u

~aştıc~ ülkemizde,_verei fu~sılatının çok düşük düzeylerde ~er

çekleşmesine yol açmaktadır. 

Görüldüğü ğibi ülkemizde gerek vergi kaçakçılığı ve gerek-
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se UY·'.';Ulanan sabit tarifeler servet verısileri eelirinin bokle

nen düzeye çıkmcsını engellemektedir• Sorvet verGileri hasılatı 

beklenen düzeye çıkamazkon aynı zamanda bu vergilerin :selir es• 

nekliği olmadıGı sorunu da önem kazanmaktadır (51). Servet ver

gilerinin selir esnekliGi iki yönden ele alınabilir. önce top

lam servet verr:ilcrinin gelir csnekliğini sonra da her bir ser

vet_ vergisi türünün ayrı ayrı esnekliklerini incele;receciz. Du 

amaçla da Tablo 2 yi düzenlemiş bulunuyoruz. 

Tablo 2 nin incelenmesi sonucu Servet Vergisi yapısl.n:ı:. o

luşturan vergilerden Emlak Vergisi ve :Motorlu Kara Taşıtları 

Ver&~sinin gelir esnekliği 1968, 1969 ve 1977 yılları dışarda 

bırakılırsa sürekli alarak birimin altında hesaplanmıştır~ 1972 

yılından bu ;yana yükümlülerin beş yılda bir verdikleri beyanna-ı 

me]B~e dayanılarak matrahı saptanan bu verginin zaten milli ce

lird.eki artışı izlemesi beklenemezdi. Tablodan da c;örülc1ü{,ıü. gi

bi 1977 yılında Gelir esnekliti 4.71 olarak hesaplanmıştır. Di

ter yıllarda birimin altında gerçekleşen esnekli6in 1977 yılın

da aniden yill~selmesi bu yılda beyannameler yenilenirken enflas

yonun ve kentleşme olgusunun da etkisiyle de8erleri artan var

lıklara ilişkin matrahları yükseltilmiş olmasına baslayabili-

riz. 

Motorlu Kara Taşıtları Vergisine eelince, spesifik bir e

sasa göre alınan bu verginin milli gelirdeki artışı kesinlikle 

(51) Yıl~~z DUY~JKERŞEN, Vergi Tesirlerinin Mikro İktisat Ana
lizi, E.İ.T .• İ.Akademisi Yayını :No. 71/37, ESKİŞEHİR, s.l43; 
J't.AD.AROGLU, s. 38 3. 



TABLO 2 

Servet Vergilerinin Esnekliği(x) 
G.S.M.H. Toplam Servet(xx) Emlak Verg. r!Iotorlu Kara Veraset ve 

Yıllar Artış Verg. Artış Esn. Artış Esn. Taşıt Verg.Artış Esn. İnt.Verg.Artış Esn. 

1968 10.8 19.3 1.78 18.9 1.75 13.9 1.28 34.4 3.18 

1969 11.0 16.9 1.53 16.8 1 • .52 9.2 o.83 33.2 3.01 

18.3 29.8 1.62 
(xxx) 

1970 17.5 0.95 72.3 3.95 9.0 0.49 

1971 30.3~ 5.5· o.18 14.8 0.48 -32.3 -1.06 64.9 2.14 

··19'12 25.0 2.3 0.09 -17.2 -0.68 7.0 0.28 58.4. 2.33 

1973 28.7 11.9 0.41 2.6 o.o9 13.8 0.48 25.7 o.89 

1974 37.8 27.5 0•72 11.0 0.2.9 47.3 1.25 36.3 0.96 

1975 25.4 20.4 o.so 22.6 o.88 3.4 0.13 30.4 1.19 

1976 25.1 21.2 o.a4 . 0.7 o.o2 26.7 1.06 38.8 1.54 

1977 29.9 71.4 2.38 140.9 4.71 32.8 1.09 40.1 1.34 

1978 41.2 22.4 0.54 6.1 0.14 20.3 0.49 44.2 1.07 
- ·- -
(x)Esneklik =-Y~rg~,!~rde Yıllık &1:ı-~. formillünden yararlanarak hesaplanmıştır. 

G.s.m.H. da Yıllık Artış 
Gerek vergilerde ve gerekse G .• rJ.H. da artışlar Bütçe Gelirleri Yl.llığı 1977-1978 deki rakamlar 
esas alınarak hesaplanmıştır. 

(xx)Emlak Vergisi 9 Motorlu Kara Taşıtları V0 rgisi? Veraset ve İntikal Vergisi toplamı. 
(xxx)l970 yılı Taşıt 1\.lım Vergisi Hasılatı rtrotorlu Kara Taşıtları vergisine yazılmıştır. 
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izleycmeyeceğ~ ileri sürülmektedir (52). Du verginin de 3elir 

esneklif;i ~;enellikle birimin altında hesaplanmıştır. Du da Mo

torlu Kara Taşıtları Verc;isinin gelir esnekli["i.ne sahip olma

dığını cösterir •. lmcak 1970 yılında gelir esnekliE;i 3,95; 1974 

yılında 1,25; 1976 yılında 1 1 06 ve 1977 yılında 1~09 olarak he

saplanmıştır. 1976 ve 1977 yılındcı.ki hesaplamalar Motorlu Kara 

·Taşıtları Ver~;isinde artışların Milli e;elirdeki artış kadar ol

dubrunu eösterirken 1970 ve 1974 yıllarında bu verGideki artış

ların milli ~elir artışından çok ;üksek olduğu eörülür. Özel

lik gösteren 1970 yılı incelcndiğ~nde, Taşıt .Alım V ereisi ge

lirinin bu yıl i çersinde r~otorlu Kara Taşıtları Vere;isiyle bir

leştirildiği görülür. Aynı yıl motorlu kara taşıtlarında 6000 

adet artış (53) olduğu gözönüne alınacak olursa 1970 yılında e

lastikiyetin 3. 95 olarak hesaplanmasının bu tki ver:~nin birlik

te kayda alınması sonucu ortaya çıkt~G~ söylenebilir. 

J. 

Diğer bir servet vergisi türü olan Veraset ve İntikal Ver

gisi, Eml~k Vergisi ve motorlu Kara Taşıtları Vergisinden fark

lılık gösterir. Son iki verei sürekli verc~ler olmasına karşın 

Veraset ve İntikal Vergisi uzun aralarla gerçekleşen bir vergi 

türüdür. Veraset ve intikal VerGisi Veraset yoluyla veya karşı

lıksız mal.iktisabını vergi kapsamına almaktadır. Ortalama in

san ömrü 60 yıl olarak kabul edilirse veraset yoluyla veya kar

şılıksız mal iktisabının ortala 30 yılda bir ~erçekleşti~~ söy

lenebilir (54)~ Du nedenle Veraset vo İntikal Vergilerin milli 

(52) NADAROGLU, s.383. 
Ç5J) T.C.Ihşbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü,Türkiye İstatis

ti}t Yıllığı, .1975 ,ANKARA, 1976 • 
~5~) TUNCER, s.227. 
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gelirdeki artışı izleyip izleyememesi önemli olmayacaktır. ~u

nunla birlikte Tablo 2 incelendicinde Veraset ve İntikal Ver

gisinin en yüksek celir esnekliğine sahip olduı~ görülür. 

Servet vergileri bir bütün olarak incelendiLinde Eselir os

nekliklerinin düşük olduğu görülürse de diğer vergiler ile kar

şılaştırıldığ~nda (55) servet vergilerinin celirler, harcamalar, 

hizmetler ve dış ticaretten alınan verl~lerin gelir esnckliCi 

arasında pek önemli farklılıkların olmadıd~ anlaşılır. Du ara

da servet vereilerine ilişkin tipik bir özellicin olduğu, kısa 

dönemli gözlemlere dayanılarak söylenebilir. özellikle Eml~k 

Vergisi beyannamelerin verildiği 1977 yılında servet vergiıe

rinin gelir esnekli€;"inin 2. 38 e yükseldi[,"i gözlenmiştir. Ancak 

hemen bu yılı izleyen 1978 yılında esnekli2in önemli ölçüde a

zaldığı ve 0.54 e düştüğii c;örülmüştür. Du olayın beyanname ye

nileme süreleri arasında beş yıl ~ibi uzun sayılabilecek bir 

dönemin varolmasından ve fiyat artışlarından ileri p,eldi[.i söy

lenebilir. Aynı zamanda bazı vergilerde UYt1Ulanan spesifik ta

rifeler servet verr~:ilerinin milli gelirdeki artışı izliyerıemc

sine neden olmaktadır. 

Du incelemelerden eörüldü~ü eibi servet vergileri hem mil

li e;elirdeki artışları yeterince izleyememekte, hem de göreli 

mali önemlerinin azaldığı ortaya çık~~ktadır. Böyle bir durum 

karşısında vergi sistemleri içersinde servet vergilerine niçin 

yer verilmektedir? Başka bir deyişle yeterince celir sağlayama

yan servet vercilerinin tümü uygulamadan kaldırılarak bu ver,~-

(55) T~C.Ma.liye · Dakanl:ı.li~ Gelirler· Genel r,'fiidüriüeü~ Bütçe Gelir
leri Yıllığı,l977-1978, s.l8-l9. 
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lerden sağlanan eelir diğer vergilerin oranları arttırılarak 

karşılanamaz· mı sorusu önem kazanmaktadır. 

Gerçekten vergi yönetimi açısından önemli bir yük ~etir

mesine karşın yeterli hasılat sağlayamıyan servet ver[~leri, 

özellikle ülkemizde uygulanan üç servet vergisi türü, verGi 

sistemi içersinde kolaylıkla eritilebilir (56) •. Konuya mali 
.. -

açıdan yaklaşılınca sorunun çözümü basittir. Ancak servet ver

gileri ~alt mali amaçla uygulamaya konulmamaktadır. Eğer te

mel amaç vergi geliri sağlamak olsaydı hem servet vergileri 

çok daha eoniş kapsamlı olacak ve hem de uysulanan oranlar 

yüksek_olac~ktı. ~u nedenle ~gnüm~zde servet verGilerinin ma

li amaçtan çok sosyo-okonomik amaçlarla uyeulandığı söylene

bilir. 

2. Sosyal Yaklaşım 

S~rvet vergilerinin uygulanmasında mali amaç ikinci 

planda tutulunç:a ver,::;i.nin sosyal amacı ön plana çıkmaktadır. 

Servet vereilerine sosyal açıdan yaklaşınca önce verGi a~ale

ti ele alınacak ve sorvet vergilerinin yatay adaleti serçek

leştirmede etkinli[;i incelenecektir. 

İkinci olarak sosyal amaçların ~erçekleştirilmesinde ser

vet vergilerinin br-:ı.şarı şansı incelenecektir. Durada veri· ola

rak kabul edilen sorvet dağılımında görülen adaletsizliklerin 

giderilmesinde servet verGilerinin rolü araştırılacaktır. 

A. Vercçi Adaleti 

Yükümlülerin vergi kanunları önünde eşitliği ol,susunu 

(56) Tiu konu ileride daha eeniş bir biçimde incelenecektir. 
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yansıtan verc;i.lomede adalet ilkesi, aclalet kavramının o:)j ektif 

kri terlere üayandırılarak ortaya konulamaması sonucu rı;onellik

le moral yargJ.lardan hareket edilerek ~elirlenmektedir. VerGi

lernede adalet ilkesi rıyatny adalet" ve dikey adalet olarnk in

celenebilir. Yatak adalet, aynı gelire ve servete sahip olan 

bireylerin eşit olarak vereilendirilmesi ve cikey ad~let iso 

farklı gelir ve servetlere sahip yükümlülerin farklı biçimler~ 

de vergilendirilmel.erini içermektedir. DurJ.da yalnızca yc . ."tay 

adalet kavramı üzerinde durulacaktır. 

Daha önce belirlendi[;i gibi eelir tek b::ışına vergi ödeme 

gücünlin bir göstergesi olmaktan uzaktır·~ Çünkü gelir verGisin

de bazı .. tür ~elirlor ( örnetin sermR.ye kazançları) ya özel bir 

muameleye tabi tutularak yeterince vorcilendirilmomekte veya 

tamamen verc;i dışı kalabilmektedirlor. Aynı zamanda servet bi

reylere sağladığı gelirin ötesinde ~'jiven 9 bağımsızlık ve fır

sat yararları da sağlamaktadır. Servet r~elirlerini çalışrrırı. so

nucu kazanılmış c;elirlere oranla daha yüksek bir biçimde gelir 

vergisi ile vergilendirmek, servet sonucu elde edilen ek ödeme 

g:ücünün yeterince vergilerunosfni sağlayamaz (57). Servetler r:;e

lir getirsin veya Getirmesin sahiplerine ek bir vergi yetene[i 

sağlayacaklardır. İşte bu yetenek vergi adalotinin önemini or

taya çıkarmaktadır. Du nedenle ver&;i adaleti açısından servet 

verc;ilerinin :3elir vcre;isini tamamlayıcı bir özelli2e sahip ol-; 

duğ~ ileri sürülür (58). Başka bir deyişle servet de ödeme eü-

(57) Nicholas·1CALDOR;ı:ndian Tax Eeform , ~.'ianager of Publications, 
Dolhi, 1956, s.20.; SANFORD-WILLIS-IRONSIDE, s.5. 

(58) SlıNFORD, Taxin;:~ Personal Wealth, s.23. 
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cünün bir göstergesidir. Du yargıyı şu örneklerle kanıtlayabi

liriz. Daha önceloric1o belirlenc1.i[;i cibi servet verimli alanla

ra yatırılabilir (prodüktif sorvet olarak) ve karşılı[;ında bir 

gelir sat3lana.bilir. Ancak tiim servet ö[elerinin gelir cotirmo

lori beklenemez. Örnecin serveti olan bireylerin geliri olmaya

bilir. Norvoçte hazırlanan vergi istatistiklerine göre verci 

yükümlülerinin % 40 ının 2000-7000 dolar arasında vergilenebi

lir servetleri olm.8.sına karşın hiç bj.r vorc;ilenebilir gelir be

yanında bulunmadıkları görülmüştür (59). 

Aynı paralelde ama. daha aşırı bir örnek daha verilebilir. 

Kaldor tüm servetini altın ve mücevher gibi kıymetli mac1e:ıüer 

biçiminde saklayan zen~:in bir şahıs ile fı...iç parası ve serveti 

olmayr.:.n bir diloneiyi karşılaştırmaktadır (60). Bu durumde. zen

(.-p.n ki şini n serveti gelir getirmeyen varlıklardan oluştutu ve 

dilencinin ise verilen sadakaların dışında hiç bir varlıKı ol

mac:.ı[sı düşünülürse her ikisinin de gelir açısından vere;ilenebi

lir kapasitelerinin olmadığı görülür. Çünkü Gelir yoktur. E2er 

yalnızca r:;elir ödeme ~r;ücünün bir e;österr.r,esi olarak kabul edil

seydi f.:Çerek Norveçteki servet sahipleri, gerekse ikinci örnek

teki zenein şahıs ve ne serveti ne de geliri olmayan dilenci 

aynı vergilenebilir kapasiteye sahip oldukları kabul edilecek 

ve dolayısiyla eelir ver~jisinin içeri[inin dışınd2 kalacaklar

dı. 

Ancak vergi adaleti açısından bazı servet ö~elerini elin-

(59) TANABE, s.259-260. 
(.60) KALDO!tl Indfan-.Tax ·Refol'm,' s.2o; 
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de bulunduran zen0in bir şahıs ile bir dilenciyi aynı vergi ö

deme (7,Ücüne sahip bireyler olarak kabul etmek olanaksızdır.Ya

tay adalet ilkesine eöre aynı vercilenebilir gücü sahip olan 

yükümlülorin eşit bir biçimde vergilendirilmeleri ::~:erekir. Zen

gin şahıs yatırım tercihini gelir getirmeyen servet özelerine 

yöneltmiştir. Du varlıklar bu bireye herhangi bir parasal celir 

getirmemekle birlikte fiziki bir eelir sa[,ladığı söylenebilir 

(61). Çünkü parasal gelirlerin harcanması sonucu satlanacak tat

min duyc~usuna eş ve hatta daha yilksek bir tatmin duyeu.su bu var

lıkların ke.salarında tutulması sonucu yine elde edilecektir. Du 

varlıkların sacladığı fiziki gelir (tatmin duygusu) yanında ser

vet sahibleri 9 servetleri nedeniyle ekonomik kaynaklar üzerinde 

tasarruf etme hakkına da sahibtirler. İstenildi~i anda servetie

rin bir bölümü paraya çevrilmek koşuluyla ekonomik kaynaklar is

tenilen bir biçimc!_e kullanılabilir. Görüldüğü e;ibi r~elir :':;etir

meyen servet ö.]elerine sahib olan bireyler, bu servet öğeleri

nin sağlamış olduğu fiziki celir yanında servote sahib olm~nın 

ssı<"lachğı r~ven duyc;usu ve fırsatlardan yararlanma ;~ibi avantaj

lar nedeniyle herhangi bir servet ö[;esino s ahi b olmayanlar kar~.

şısında verBi ödeme gücü açısından bir üstünlükleri vardır. Du 

üstünlük, servete sahib olmanın vergi ödeme r~cünün bir e0st8r~ 

cosi oldut~u ortaya koyar. 

Gelir getiren servet ötelerine sahib olan bireyler karşı

laştırıldığında sonuç yine farklı olmamaktadır. Du durumda iki 

örnek verilebilir. Elde bulundurdukları servetlerin de~erleri 

(61) Fiziki eelir, varlıklara sahib olmanın sa~ladığı tatmin 
duyeusudur. 
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f:J,rklı ancak bu servetlerdem eşit gelir saC'layan lı. ve D adın

da iki kişiyi dü.şünelim. A nın sorvetinin 100.000 lira, D nin 

sorvetinin ise 80.000 lira olduğw1u ancak her iki servetin de 

yılda 20.000 lira colir c;etirdiC;ini varsayalım. Sorvetton saC
lanan ce1ir eşit olmakla birlikte, servet deceri daha yüksek 

olanA nın verr:;i ödeme gücü daha yüksektir (62). Yatay adalet 

ilkesi açısından serveti fazla olan A nın serveti kenQisine 

eüç ve e;üven vordi[,i.nden ve A nın tasarruf gereksinimi daha 

yüksek vert~ öc"!.emesi gerekmektedir. 

lı. ve D nin servetleri aynı değerde olmakla birlikte !_;e

tirdikleri gelir farklı olabilir. Örno[in A ve D nin servet

leri 100.000 or liracı..ır. Du servetlerc1on saE,lanan :~elir ise 

sırasıyla 20.000 ve 25.000 liradır. l5u durumda servetlerin 

vergilendirilmosincle, yatay ac.1alet ilkesi ışı cı al tınc:.a 1ı. ve 

D nin servetleri aynı düzeyde vereilendirilecemtir. 

Görüldü[ü ::Si bi servet ver::;ileri, sorvetin ~~elir getirip 

getirmemesine ve celirin rizikolu eylemlerden veya rizikosuz 

yatırımlardan elde edilip edilmemosine bakı:ıaksızın eşit ser

vet değeri mlan nesneleri eşit bir biçimde ver:::;ilendirmcltte 

ve dolayısıyla ver::;ilemede adalet sağlanm.e-ktadır. nurada üze-

(62) Durada servet ver[~isi servetin de[:eri üzerine konulclu[;u 
kabul edilmiştir. Eğer servet vor0~si matrahı servetlerden 
sağlanan iratlar olarak kabul edilirse yatay adalet ilkesi 
ıyıce zedelenmiş olacaktır. Daha yüksek servete sahib ol
makla birlikte düşük gelir elde edenlerle aynı eeliri daha 
düşük bir servette elde edenler aynı oranda vergilendiril
miş olunacaktır. Bu ise servetlerint rizikosu ve verimli
liGi düşük olanlara kaymasına yol açabilecektir. 
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rinde önemle durulması ,::;ereken bir noktaya gelmiş bulunuyoruz • - -

Servet vergilerinde yatay adaletin 3orçekleştirilebilmesi için 

tüm. sorvet:qğelert.:tı:iJn VGre;i içGriğine alınması gerGkmektedir(63). 

Başka bir deyişle verGinin genel olması zorunluluCu vardır. An

cak uygulamada karşılaşılan yönetim t,.rüçlükleri nedeniyle birey

sel (/IV eşya1arı, tablo, mücevher gibi bazı varlıklar ver,::;i dışı 

bırakılmaktadır. Bazı varlıkların türlü nedenlerle verGi dışı 

bırakılması ve özellikle ver~ denetiminin yeterli olmadığı ül

kelerde vergi kaçakçılığı amacıyla bildirimlerde varlık de:Serle

rinin noksan beyanı, vcrc,ri.lemede yatay adalet ilkesine erişilme

sini güçleçtirmektedir. 

Türk Vergi sisteminde yer alanservet verGiSi türleri ince

~endi[inde, bu vergilerin çok sınırlı bazı servet ötelerini i

çerdibri görülür. Ülke~zde sürekli olarak tahsil edilen Kısmi 

Servet Vergileri Eml~k Verc;isi ve Motorlu Kara Taşıtları Ver

gisi dir. Sistemde izlenmesi zor olan bireysel varlıklar, mobil

ya, mücevherat, hisse senetleni ve tahviller yer almamaktadır. 

Döylece kolaylıkla ortaya çıkarılması olasıTığı olan bina~ ara

zi ve arsalar ile motorlu kara taşıtları vorgilGndirilmektedir. 

Türk Vergi Sistominde yer nlan servet vergilerini yatay adalet 

ilkesi açısındnn inceliyecek olursak, ülkemizde bel.irlL .. bazı 

sorvet öğelerinin vergilendirilmesi ve genGl bir servet verc;i-

(63) Yatay adaletin satlanmasında on etkin servet verc;isi türü 
kuramsal olarak tüm servet öğelerini içeren Net Servet Ver-
6?-lei'idir. Ancak uye;ulamada Net Servet VergilerindG bile 
bazı servet öğelGrinin ver0i dışı bırakılaıcı c;örülür.Uy
gulanan servet vergilerindelayrıcalık ve bağışıklık hüküm
lerine r~oniş yer verilmesi yatay adalot ilkesinin r-;Grçok
leştirilmosini engeller. 
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sinin olmaması nedeniyle yatay adalet ilkesinin başarı ile ger-, 

çekleştirildi2i söylenemez. Aynı zamanda ülkemizde yay:~n olan 

verci kaçakçılığı da servet vergilerinde yatay adalet ilkesinin 

yeterince uygıılamnasını engellemekteC.ir. Örne[;in ver2~ilendirme

cle aynı servet del;erlerine sahib olan iki bireyi ele alalım. 

Hor ilcisinin de servetinin 100~000 er lira oldul,unu kabul ede

lim. Belirli aralıklarla verilen beyannamelerde A nın serveti

ni 80.000 ve B nin servetini 60.000 lira olarak tsüsterd.iğini 

düşünelim. Eu durumda aynı servete sahib olmak nod.eniyle.aynı 

düzeyde vergi vermesi sereken yükümlülerden A, b ye oranla da

ha yüksek vergi ödemek zorunda kalacaktır. Yine 100.000 lira 

de~erinde tablolara sahib olan C vo yine aynı decerde altın ve 

mücevheratı olan D yi ve hisse senetlerine sahib olan E yi de 

örne[diT~ze katalım. C, D ve E nin servetleri hiç bir biçimde 

servet vere;isi kapsamına :?,irmec1i[.inden ülkemizde uyc;ulanan ser

vet vergilerinin bina, arazi ve arsa sahibieri aleyhine ve di

ıSerlerinin lehine bir ayırım yaplt;ı[;ı ve eş düzeyde si:ırvete-. aa ... 
hib_yükümlüler nrasında yatay adaleti eorçekleştirnedici orta

ya çıkmaktadır. 

Türk Vergi Sisteminde yer alan ve ölüm halinde ve hayat 

bo~~ca karşılıksız servet transferlerini konu alan Veraset ve 

İntikal Ver&isini vergi actaletini gerçekleştirme yönünden ince

lediDi:r.ıizde farklı bir sonuç elde edemeyiz. Hernekada.r"'de{:erle

med.a vergi doteri yerine rayiç del1er ilkesinin getirilmesi ver

gi adaletini saclama bakımından (64) önemli bir adım sayılırsa 

(64) DULUTOGLU, Türk Vergi Sistemi, Fakülteler Matbaası,İSTn~IDUL, 
1976, s.432. 
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da yine de yeterli olmamıştır. Özellikle veraset vergisinde mi

rasçılar ellerine geçen servet parçası üzerinden vergiye tabi 

tutulur. Eşit miktarda servet alan iki kardeş aynı miktarda ver

Gi öder. Görünürde bir vergi adaleti sözkonusudur. Eşit miktar

~:a miras el(le ec.~en iki kardeşten birinin r~eliri 100.000 c1i{Scri

ninki 20.000 bin lira olsa bile, kural olarak daha önceki ser

vet· ve gelir durumu dikkate alınmadıC;ınc.ı..an, eşit verc;i ödeme

leri eşi tlilr ku.rn.lıncı. aykırı düşmektedir. Docal olarak lOO.OOQ 

lira selir elde eden kardeşin ve:~i ödeme gücü daha yüksektir~ 

Dolayısıyla adil bir vorgileme için birinci kardeşin daha yük

sek veyçı·::.ikinci kareleşin claha düşük vergiye tabi tutulması ge

rekirdi. 

Durada görüldüf.ü t~bi Türk Verc;i Sistominde yer alan Servet 

Vergileri tüm sorvet öDelerini içermoc1i["i, vergi. kanunlarıncıa 

ayrıcn.lık ve hacışıklık hükümlerine guniş yer verildi[j. ve aynı - ... .. 

zamanda verf:i kaçakçılı,~ı çok yaygın olc.~u(;u., şahsilik ilkesine 

ve artan oranlılı(~:n. yeterince dikkat eelilmedici için yatay ada

let ilkesini corçekleştirmede başarısız kalmaktadır. 

D. Gelir ve Servet Dn[-ılımınd.a DeTit:;esizli[:in Giaerilmesi 

Amacı 

Günümüzde gerek gelişmiş ve gerekse ge~şmekte olan top

lumlarda ortaya çıkan ve hoşnutsuzluklara yol açan en önemli so

runlardan birisi de gelir ve sorvetlerin dafılımındaki denGesiz

liktir. Du clonc;osizlik genelde eelir vo sorvetlerin belirli el

lerde toplanmasından kaynaklanmaktadır. Toplumda sosyal adale

tin sağlanması adil bir gelir ve servet da;~ılımına büyük ölçü-

c1e ba[~lıc1ır. 

Gelir ve servet kavramları arasında çok yakın ve karşılık-
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lı bir ilişki vardır. Gelir, üretim faktörlerinin üretim süre

cine katılmasından alınan payı açıklamaktadır. Daşka bir de

yişle celir üretim faktörlerine ödenen bir fiyattır. Servet i

se üretim faktörler~ne düşen payın ti.llwtimden alıkonularak sak

lanan bölümüyle, eeçmiş dönemlerden aktarılan tasarruflara sa

hib olmaktan kaynaklanmaktadır. 

Geliri ve dolayısıyla serveti belirleyon ven önemli etken 

üretim faktörü sahiblicidir. 1İoplumu oluşturan bireylerin elle

rinde bulundurc1Uı:..:,0u üretim faktörleri miktar ve nitelik bakımın

dan farklı olınRktadır. Du farklılık emek servetine yapılan ya

tırımların farklı düzeylerde olmasından başka bir deyişle e&~

tim ve ö[crenim ve sa{, lık i~"i bi hizmotlerden'ryararlarl.!tlada fırsat 

eşitlit~nin olmamasından ileri gelmektedir. Faktör dacılımında 

görülen bu eşitsizlic~n yanında türlü faktör piyasalarında öde

nen fiyatlarda Görülen farklılıklar bireysel Gelirlerin decişik 
. -

düzeylerde cerçekleşmesine yol açmaktadır. Toplumdaki bazı bi

reylerin üretim sürecine katılmaları sonucu düşük celir elde e

cl.erlerken bazı bireyler daha yüksak gelir sahibi olabilmektedir

ler. 

Faktör sahiblicinde görülen eşitsizlik eanellikle emek ve 

sermaye kaynacında olmaktadır. Emec"in homojen olmaması, decişik 

nitelikte bulunması ve sayısal olarak çoklucu (65) nedeniyle ya

ratılan gelirin küçük bir bölümü da['7J.nık olarak yayc;ın bir ki t-

(65) Taner KARA~~SANOGLU, Gelir Dağılımı Yönünden Türkiye'de 
Emek Gelirleri Analizi ve Sendikalaşmanın Ekonomik Etkin
lieri, Yayınlanmamış Doktora Tezi Eeıkişehir, 1978, s.l44-145 
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leye :~eçorken sermr:ıyo belirli ellerde tcplanabilnektedir. Du 

belirli faktör gelirlerinin farklı da8ılım biçimleri ~üstermo

sinc.en kaynaklannıaktadır (66). Üretim sürecinde yaratılan t.ı;e

lirin bölüşümü emekton sermayeye do[;ru gi·2il(~ikçe artrnakto.. ve 

kullanılan serm2.ye payı büyüdükçe bu farklılık hızlanrrı.c'J.ktac1ır. 

Dolayısıyla ürotim süreci sonucuncia yaratılan _:~elir, fcı.kttir s:J.

hibleri arasında emek sahibleri aleyhine vo servet sahiblori 

lehine olarak noneesiz bir biçimde dağılabilmektodir. 

Gelir da~~ılımında şörülen dengcsizli[j,n, üretim faktörle

rinin farklı dacılım biçimi eöstermesi:nin ötesinde miras kuru

mundan ileri gelclici ue öne sürülmektedir (67). Üretim sürecin

de önemli bir etken olan sermaye birikimi te..sarrufl:~rın arttı

rılmasıyla gerçoklcştirilebilir. Ancak geçmiş c":.önemlerc1e birik

tirilen ve servet ö~elerino dönüştürülan varlıkların miras kuru

mu kanalıyla elde ·edilip üretim sürecine sokulmasıyla birlikte 

yüksek ~elir düzeylerine ulaşma şansı daha yüksektir. Du neden

lo miras kurumu servetierin nesiller b.)yunca toplum2. ctönüştü

rü1mesini oneelleyon ve sorvetlerin belirli ellorc:.e toplanma

sın':l. yardımcı ol~:m bir kurum olarak gelir ve servet cı~acılımını 

etki lomekt edir. 

Gerek servotlerin belirli ellerde toplanması, üretim fak- -

törlerinin farklı'da:S:ılım biçimi c;östermesi ve gerekse ürotimo 

(66) J.F.DL~-Ann F.FRIEDLAENDER, Govorrunent Finance 9 Rich~rd 
D.Envin Ine., Home.obd Illinois, 1977, s.l04-105. 

(~?)iUrsula K.HİCKS, Public Finance, James Nisbett Co Ltd. 
Digswcll Place 1961, s.201; SANFORD~Taiing Personel We
alth, s.24. 
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katılan faktörlere dotişik fiyatlar ödenmesi 0elir ve servet 

farklılıklarına yol açacaktır. Emek serveti miktar olarak bü

yük boyutlara ula~masına karşın ürotimden düşük bi~ pay ala

cak, buna karşın serveti belirli ellerele tutrmlar snyıları 

fazla olma~qsına karşın ürotimden arslan ~~yını alacaklardır. 

Keynosyen görüşe göre gelir arttıkça tasarruflar da ar

ter. Daşka bir deyişle yüksek gelir e,ruplarında m3rjinal ta

sarruf meyli, düşük c,elir criplarının marjinal tasarruf ma~ 

lincan daha yüksektir. Tasarruf ve servet özdeşlici nedeniyle 

yillcsek gelir e;ruplarının daha fazla servet sahibi olc1ukları 

yargısı kuvvet kazanır. Servet c;elir cotirir veya ,_::etirr:ıoye

bilir. E[;er yJksek gelir gruplarınele elde bulundurulan sor

votlerin gelir yaratma kapasiteleri sözkonusu ise aynı zaman

da di[;er faktörlere sahi 1J olmanın sa{i;laclı[;ı yüksek e;elir ile 

birlikte bu gruba (ı;iren bireyler zaman ·:tçincle yaratılan r.se
lirden daha yüksek bir pay alacaklardır. Yaratılan 0olirden 

alınan daha yüksek pay, daha fazla tasarruf yP.pı~qsı~q yol 

açacak ve dolayısıyla gelir artışları hızlanacaktır. Duna 

karşın düşük gelir gruplarında yer alan bireylerin tasarruf 

olanacınc1rın yoksını bulunmaları, başka bir de yi ş le yüksek bir 

marjinal tüketim meyline sahib olmaları veya eksi tasarrufta 

bulunınaları nedeniyle gelir ve servet düzeyleri yilksek gelir 

e;ruplarıyla karşılaştırılamayacak kadar düşük olacaktır. Döy

lece özel mülkiyet rejiminin (ı;eçerli olduCu topluml'lrda c,elir 

ve sorvet dnğılımındnki dengesizliklor önemli boyutlara ulaşa

bilecektir (68). 

-----------------~---
(68) Günümüz topluml2.rında Sosyal ve Ekonomik devlot nnıaıışı i

çersinde clevlotin ulcşması zorunlu olan hedeflerinden birisi 
de celir ve servet da2ılımındaki denc,esizliklerin Jiderilme
sic1ir. 
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Görüldüt:.ü gibi colir ve servet d.a[;ılımıncla ortaya çıkr:~n 

dene:esizliklerin k~kenind.o üretim faktörleri se.hibli[:inin ynt

ti{ı söylenebilir. Doi_::işik nitelikte ve mikte.rdn üretim faktö

rüne SGhib olQbilmek ise şimdiki dönem t~sarruflarınc vo geç

:ı;ıiş dönem tnsnrrufle.rının o.kto..rılınasın~ bat~·lıdır. llncak cmok 

servetinin ve kişinin yaradılışında var olan yetoneklorin de 

LT,elir ve sGrvet ediniminde etkileri yadsınnmaz. 13u nedenle (r,e

lir ve servet üai:"ılımında de:ncosizliklerin ortadan kalchrılmo.

sıTh~ uygulanacak politikalarda bu özelliklerin do eözönünue bu

l und urulmo.s ı .~;er eknıo kt edir. 

Gelir ve servetin bGlirli ellerc"G toplanması sonucu toplu

mun küçük bir yüzdesinin ;yaratılc.n gelirin büyükço bir payını 

~~lması; toplumun çok önemli bir yüzdesini oluşturan düşük ce

lirlilorin ise yaratılan t:clirdon çok düşük· bir pay n.lması hu

zursuzluklnra yol aç~~ktadır •. Günümüz devlet anlayışı içersin

de toplumsal refahın on üst düzeye çıkarılması amaçlanmnktadır. 

Refah ~~ksimizasyonu olarak tanımlanan bu işlevi corçoklcştir

mcnin bir aracı da toplumda celir ve servet den,~~:esizliklerini 

Giderici politikalardır. 

Gelir ve servet daLılımında dencosizliklorin giderilmesi, 

r~elirin yeniden clat;"'l.lımı kanalıyla (:;orçokloştirilir. Du amacı 

gerçekleştirmek için devlet verc;i politikası, harcnmn politika

sı ve borçlar:ı:tı1c-'l JY)li tikasınclan yararlanabilir ( 69). Diz ara ş-

(69) Üren .ARSAN, Vor,-;i Yükü Üzerinde ~3ir İnceleme, Ankare. Üni
versitesi Siyasc.l Bilgiler Fakültesi Yc.yını, No.264 ,AW.ı:(f,RA, 
~Q75~~s.66; Fritz ~~W~ARK, VerGi Politikası, Filiz Kitabcvi, 
rs1ıAR .. UL, 1975, s.20l 209. 

' 
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tırmamızda servet verro~±lerini ele e.lc.ı[,--ımızdan~ harcama ve borç

lanma politikalarını inceleme dışında bırakıyor ve vergi politi

kasının spesifik bir bölümünün celir ve servet da[cılımındaki et

kilerini araştırmak istiyoruz. 

Gelir ve servet dncılımındaki densesizliklerin siderilme

sinde servet vergilerinin etkilerini incelerken önce türlü ser

vet v~rGilerini ele alac~k sonra ülkemizdeki durumu ortaya koy

maya çalışacacız. Du amaçla sorvet vergilerini daha önce yaptı

cımız ayırımdan yararlanarak -~irkereyo ~zel sorvet voreileri, 

sürekli servet vergileri ve sorvet t:ransferlori vercileri ola-- - . 

rak üçlü bir sınıflama içinde inceliyececiZ4 

i.:irkereyo <1zol s'crvet v·erc;isinde, verginin ödenebilmesi i

çin servet ötelerinin satıL~ası ve paraya çevrilmesi belirli el

lerde toplanan servetlerin ya kamu kesimine aktarılmasıTh~ veya 

parçalanabilir nitelikte olan servet öeelerinin dicer gelir grup

larına dotTU yaygınlaşmasına yol açacaktır. Servet dağılımı yö

nünden servet vere~lerinin temel amacı budur. Bu nedenle servet 

c1engesizliklerini gidermede blirkere;Ve ö)zel s,orvet VGrt3iSinin et-' 

kin bir vergileme biçimi oldu[,ru düşünülebilir (70). Ancak bu 

vergileme yalnızca yüksek gelir birimlerini hedef aldıtı zaman 

bu amacın gerçekleşmesi olasıdır. Aksi durumda tüm irili ufaklı 

servet öğelerine sahib yükümlüler vergi konusuna gireceklerin

den bu vergi bir nevi kamulaştırnn ~örünümü içersinde olacaktır. 

Başka bir deyişle özel mülkiyetin büyük bir bölümü kamu mülki

yetine dönüşebilecektir. 

(70) THUROW , s.421. 
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~irkoreyo Bzel sorvet verGileri olaLnn üstü durufularca uy

gulamaya konuldukl:-:.rı, sürekli olınadıklc:ı.rı için belirli ellerde 

toplanan 3olir ve servetleri bir kez törpülcme ol~::.na[;ı s:özkonu

sudur. :Ju nedenle servet ve :·3olir cla(::ılıını yönünden etkili ol

makla birlikto çok başarılı bir verei türü do-~·ilc1ir. :Sirkereye 

özel yüksek bir servet ver~rı;i.siyle dengeli bir sorvet cl..flt':ılımı 

eirişimlerinin şimdiye dek pek başarılı olmadıcı öne sürülmek

teclir (71) • .Ay~ı zamanda bu vor;~inin uygule.nm.t' .. sınC.2.n sonra fark

lı miktarlurda ve niteliklerde ürotim faktörü sahibli[~ yine 

toplum('l.a e.;elir ve servet dene:osizliklorino yol açRbilecektir. 

Du nedenle toplumda adil olarak kabul edil.e"Dile~ekc;bir gelir 

vo servet da[,ılımında süroklilil,"i gerçekleştirmek için sürek-

• •1' • • ,.. ·~ •• ·' .. :._· '.: . .. , . li servet vergilerine ~;ereksi:nrne vardır. . · .. .. . : ~ 

Sürekli servet verzilerini eenol servet vere~ilori ve Kıs

ni sorvet ver{:ilori olarak inceliyebiliriz. Gelir ve servet da-

6ılımında don~sizliklori G"idermedc eenel servet vereileri~in, 

kısmt servet vergilerine olaru~üstünlüC;ü tartışılc.I!laz. Km:am

sal olarak ·:enel sorvet vergileri tüm servet ö[:elerini içerd.i

Cinden, yüksek celir (~Uplarında birikon servetlorin törpülen

ınesi ve Qongosizliklerin azaltılması daha kolay olacaktır.Kıs

mi sorvet vergileri ile da[Sılım den;:~esizliklorini ,:_?-c1orınek 1 
belirli servet ö{;eleri heclef alındıtıncLan zorlaşacaktır. Sor

vet dat·ııımındaki dencosizlikler artan oranlı ve ~3oniş içerik

li bir gelir vort.:isi ile do Gic1orilcbilir (72) • .Ancak uy{;ulama-

(71) :NEUtiARK, s.213. 
(72} POGUE-SGtJNTZ, s.J28. 
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du (:,elir vorr;ilerinde :·:elir dar anlo.mJa tanımlandı[;ınc~nn dncı-

lım am'.lcı için on uyc;u.n verr:!,i türü Net Servo~ Vergileri olmak

tadır (73). Net Servet Vorr::j.leri ~)iroylerin çok fazl::ı. ekono-

mik c;üç birikirrinde bulunmalarını enceller, başka bir C.eyiş

le her yıl servetin bir bölümü törpülerıeco{indon bil vergiler 

karu:üıyla servotin "uelirli ellerde birikimi önlerur.iş olunur. 

Net Sor?'et Vergisi, servet c1en::;esizliklerini c;it.ermek ama

cıyla iki biçimde UYi..:Ulanabilir (74). Dirinci yol servet biri

kimini kontrol etmek ve ver{~nin artan oranlı olması nedeniyle 

varlıklarını :.:::elir ·:~etirrneyen öcelore ye. tıran bireyleri yaka

lamE'.ktır. Du nedenle düşük oranlı bir net servet vcrci.si uy:(SU

lane.bi.lir. İkinci. yol ise dahn köklü bir çözüm c;otirmektodir. 

Dunun için c1e Gelir ve servet vergisi oranları birlikte o şe

kilde düzenlenir ki varlık sahibleri mallarını satmaksızın ver

p,i.yi karşılayamazlar. Du ikinci yöntem birkoreye Özol Servet 

verc;isilli an<lırmo.kta<lır. Ancak farklı olan yanı her yıl uygu

lanmasıdır. :Jöylece her yıl zen::-~i.nlerin serveti azalır vo c1en

eesizli.klcr Giderilrriş olunur. Eser toplumda ul~şıl~~sı iste

nen temel amaç gelir ve servet daı:);ılımında o şi tliCi sa~~lo.mn.k 

ise bu köklü yönto:r.rıin uyr~ulf'~r.ılllc'1.Sı .r;erekir. Ancak bu a:maç :~::er

çekleştiri.li.rken di[; er ekonomik amaçlara ters düşülolüli.r ( 75). 

-----------------------------
(73) POGUE-SGONTZ, s.328: DUE-FRIEDLAE~IDER s.4l2;SA1~0RD, Social 

Economics, s.l84, Imo~:ı,·N-JACKSON, s.3l9-320; rıiARTIN DAVID, 
'~Increased Taxation Wi th Increasocl iıcceptabili ty- A Di.scua, 
si on of Not V!orth Tax As !ı Federal B.ovonue Al ternati vevl 
Journal of Public Finance, ?.:ray, 1973, s.489. 

(74) SANFORD, The Economics of Public Finance, s.l55-l56. 
(75) Du d)U'umda tasarruf .arzusu etkilenece[:inc1on yatırımlar a

zalabi.lir ve bu amaç ekonomik büyüme amacıyla çatışır. 
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Not Servet Ver,::ilcri ::;enel olarak scrvctin horhanci bir yılc1a 

veya aynı nesil içorsinc~o clacılır:ıını kontrol etme anıacı .. ~ 
C;tA.CLOn 

bir vcr{~ileme :Ji çimic:.ir. :3ilinc1ici :'':i bi sorvut nesil'-1en nesi

lo de aktarı~~nktadır. Nesilden nesile servet aktarırrünlin ne-

siller arası servet dağılımını kontrol etme aracı olarak da 

Veraset Ver[:ilerinden (76) ve bu vercilerde yaşam süresi içer

sinde yapılacak bn[ışlarln verc~den kaçınınayı önlemek amacıyla 

cla İntikal".'Ver2,;ilerinden yararlanılır. Dc~yleco uy(tula:mac1a in

tikal Vor~-;ilori Veraset vcrc:,ilerini tamamlayıçı bir rol oynar

lar. 

Veraset Vercileri ölüme ba21ı "!Jir tasarruftur. Ölüm ha-

linde ölenin s0rvGt.i:nin zaten U.e{;er1cm.cı..trilocek olması ve mi

ras ,'~eçici bir de[::or artışı yaratnca(ından verr.::;ilondirilmosi 

önemli bir ;yük r.çotirmeyecektir (77). Du vorcinin :?;etirece{:;i 

yükün düşill~ olması ve aynı zaman<la servet C.a{;ılımınc.l.a elenge

sizlikleri :::.,~dcrn.ıede etkin bir vercilome türü olması (7~) bu 

ver(:ilerin önemini arttırmaktadır. 

Ye:t:aset ve intikaller kanalıyla bireyler herhanr.:,i. bir e-

( 76) THUROı.~:, s. 'ı 19 • 
(77) David J.H~YTON-John TILLEY~ Capital Transfer Tax, Duttor

worth+Co. Ltd., LONDON, 1978, s.17. 
'{Ş8) THL'R0'-7 ,s.419-1'ı-20; HAYTON-TILLEY, s. 18; C. T • S.t\NlilORD~Socio.l 

Economics, Heinomann Ec1ucational Doeıks, LONDON~ 1977, s. 
184-185; FOGUE-SGNTZ s.332-333; ;-"~'AG~'ER~ s.22-23, S.ANIPORD, 
The Economics l)f Iub1ic Finrmcc s.169-·170; DROWN-JACKSON, 
s. 319-320; DUE-FTIIEDLL\EI'mEn, s .tr4 7 -448; SANll'ORD, Taxing 
FGrsonnl Wen1th 9 s.l37-138. 
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rnek harcamaksızın bo.zı servet öeelerine sahiı: olmakta ve bu 

eylem bu tür varlıkları olar~arın ekonomik kaynaklar üzerin

de~~ kontrol ~ücünü arttırmaktadır. Öyleki bazı toplumlarda 

eelir ve servet Qacılımının adaletsizliL~nde miras kurumu en 

önemli etken olarak ortaya çıkmaktadır (79). Du nedenlerGen 

dolayı karşılıksız olarak edinilen servetlerin yarattı[,-ı elem

eesi zliklerin Veraset ve İntikal verr~leriyle törpülenrnosi 

e:erekir. Veraset ve İntikal VorQ.si, servet do[;eri üzerinc1en 

alınan artan oranıı bir verGi olması nedeniyle ~elir ve ser

vetin belirli~ellorde toplanmasını engellcdi2i gibi, nusil

den nesile intikallerde selir ve servet törpUlon~i[~nden ge

lir ve servet dağılımını c1engeleyici bir etki yaratır. Gerek 

wiras kurumu nedeniyle ve cerekso farklı üretim faktörlerine 

sahib o~nın yol açacaeı farklı tasarruf düzeyleri sonucu 

ortaya çıkacak geniş servet birikimlerinin Giderilmesinde ve 

adil bir servet da[~ılımının gerçekleştirilmesinde Veraset 

vergileri servetler üzerinden alınnn dicer vergilere oranla 

bir üstünlük taşırlar. Ancak burada üzerinde önemle durulma

sı gereken bir nokta va:rdır. Servetin belirli ellerde biriki

minin engellenmesi ile adil servet da?;ılırr..ının c;erçekleşti

rilmcsi ame.çları :~örünürcle her :he kadar aynı kavram ,:;ibi ise

lerde aralarında bir fark vardır. H örneğin bir milyon lirn

lık servet devletçe verei olarak alınır, mal ve hizmet satın

~lımınc1a kullanılırsa geriye kalan özel servet h:m daha ~ü

çük hem de daha eşit olacaktır. Eter vergiden k~çınn1ak için 

(79) SANFORD,The Economics of Public Finance, s.l70; TRESS, 
s.407. 
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bu bir milyon lira lO kişiye eşit olarak daeıtılırsa özel ser

vet miktar olarak e.yrı..i kalınakla birlikte daha eşit da[,ılmıJ 

olacaktır 1
' (80). Döyloce Veraset Vergileri servetierin hem ö

zel kesim ile kamu kesimi arasında ve hom de özel kesir~n kon-

di içinde daltılımına yol açabilmektedir. Duraya kadar yapılan 

açıklamalarda her no şokilde elde edilirse edilsin karşılık

sız olarak yapılan servet,transforlerinin yarataeacı dengosiz

liklorin normal koşullarda giderilmesi ilkesi h~ki:r:ıdir. Dunun

la birlikte bazı düşünüM::er servet farklılıklarını gic1errnc<le 

daha köklü önler::ıler önermişler ancak bu ilkeler uyDUlama ola

nat~ bulunamamıştır. 

Rignano planı olarak litaratüre ~eçen bu görüş maksimum 

plan ve minLınum plan olarak iki bölümde incelenebilir.(Ol). 

nu incelemede bizce önemli olan bölüm minimum plana~r,ıMini

mum plana ,:?,"öre servet kazanılmış ve kazanılmamış sorvet biçi

minde ikiye ayrılır. Kazanılmış servetler daha hafif bir ver

gilemoyo tabi tutulurken, miras kalan servetierin tamamı bir 

iki nesil içersinde yavaş yavaş devlet kullanımına seçocektir(S2). 

(80) DilöWN-Jlı.CKSON , s.319. 
(81) filaksimıa:ın Plan Servetlerinin yavaş yavaş c"!.ovlete :~eçnmsJ.;,

ni amaçlar, Ninimum plan i s e bir mal e::nıemdir. Du konuda 
:Jkz.: Sadun AREN 9 Veraset Vere:;'i.si Üzerinde Dir Deneme, 
Ankara Üni versi teyi Siyasal Dil"-;iler Fakül tosi Yayını 
No.24-6 1 ANKARA, 1952, s.l54-159; Sir J osiah STANP-The 
Social Significance of Death Duties,(Adapted from Dr. 
Schultz's translation from the Italian of Eugonio Rig
nano) Noel Douelas, LONDON, 1925, -~.Dölüm. 

(82) STArnP, s.38-40. 
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Böylece çalışma sonucu elde edilen servetler özendirilirken 

miras kururnu kanalıyla ec1inilen servetierin atS""J.r bir biçimde 

vergilendirilmesi sonucu toplumda servet deneesizliklcri ö

nemli boyutlarda giderilrrdş olabilecektir. 

İntikal vergileri ise, servet sahibi yükümlülerin ser-
.. 

vetlerini hayatta iken ba~~ş yoluyla devrini ve böylece Vera-

set VerGisinden kaçınınayı engellemek arracıyla Veraset Verci

sini tarrtanıl.ayıcı bir rol oynarlar. Servet ve celir dn[;ılımı

nı etkileme yönünden Veraset Yereileriyle özdeştirlor. 

Görüldü[~ Gibi Veraset ve intikal Vor(~ilerinin r::,elir ve 

servet da[çılımını etkin bir biçimde etkileme olanağı sözkonu~:>;ı. 

sudur. Ancak sözkonusu vergilerin bu yönc"le başarılı olabilme-

si karşılıksız olarak yapılan aktarmalarda tüın servet ö[;ele

rinin vergi kapsamına alınmasına, verci kaçakçılıcının mini-

mum düzeye indirilmesinc ve artan oranlı bir tarife uycula

nırken oranların yüksek tutulmasına baclıdır. Dununla birlik-

te yapılan araştırmalarda Veraset ve intikal versilerinin bi

reysel selirler üzerinde önemsiz sayılabilecek bir etki yara

tırken servet da[;ılımı üzerinde hiçbir etkisinin olmadıltı sap

tnnmıştır (83). :Juradan da anlaşılacaC,'J. gibi servet transfer

leri üzerinden alınan vergilerin eelir ve servet da{ılımı ü-

(83) THUROW, s.t;20; Otto ECKSTEIN, Public Finance, Frontice 
Hall Ine., New Jersey, 1964,s.66; Henry LhUFE~IDDRGER, 
mukayc$eli Maliye, İstanbul Üniversitesi Yayınlarındon 
No:687, İSTANDUL, 1956, s.213. İstanbul Üniversitesi Ya
yınlar-ı :No.687, İSTANBUL, s.213; Hüsnü KIZILYALLI, Türk 
Vergi Sisteminin Ekonomik Analizi, Sevinç W!'atbaası ,ANKJiRl'ı., 
1969, s .366. 
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zerindeki etkilerinin verginin teknik özelliklerinin yanında, 

toplumun dat~lım.tercihlerine ve ekonomik hedeflerine de baJ

lı olduZ::u izlenirr.ini ortaya çıkarmaktadır, 

Yukarda yapılan açıklamalardan 9 bir toplumda celir ve ser

vet da[~lımında dengesizlikler, yalnızca servet vergileri dik

kate ·alınarak Giderilmck istenirsc uyr0llanacak en uygun yön-

tem genel bir servet vergisiyle Veraset ve İntiksl vergileri

nin birlikte vergi sistemi içersinde yer almalarıdır •. Böylece 

her yıl e;elir ve servetlerin belirli ellerde biri.kimi yıllık 

cenel servet vergileri ile önlenirken, nesilden nesile servet 

aktarırnlarının ortaya çıkaracağı dengesizlikler Veraset ve İn

tikal vergileri kanalıyla törpülenmiş olacaktır. Görüldü~)i rsibi ,, 

etkin bir e;elir ve servet daG'ılımııun··.ancak subj oktif karakter

li, genel ve artan oranlı verf?.lerle ::,erçekleştirilebilecot;i 

ortaya çıkmaktadır. 

Şimdi bu e;enel açıklamaların ışıcında ülkenuzde uyeulanan 

Lc:~~r;,:2': servet verc;ilerinin :~elir ve servet daı:~ılımıncla c1en~:;esiz-

likleri r:P.derrll.e(ieki etkinliklerini araştırabi;Liriz. l1ncak ser

vet d~ğılımına ilişkin uygulamalı araştırmaların hemen hemen 

hiç olmaması nedeniyle rakamsGl örnekler vererek konuyu derin

leştiremeyecek ve karşılaştırmalara r:~remeyocociz. Genel ola-- ' 

rak açıklanan servet vergilerinin belirli ö~elliklerinden ha

reket edilerek ülkemizete uyeulanan servet gereilerinin da[;ı

lım etkileri üzerinde bazı genel yarı;ılara varabilece[-;:Lz. 

Gelişmiş ve :~elişmekte olan ülkelerde {~elir ve servetle

rin dacılımı eşit olmaktan uzaktır. Bununla birlikte servet 

dacılımında dengesizlikler gelir dağılımında dengesizlikler

den daha yoE,ım bir biçimde ortaya çıkar. Özellikle bu durum 
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c;oli şmekte olan üllı:elerin bir özelliCini oluşturtir ( 84). Tür

kiye'de eclişmckte olnn bir ülke oldue~unn bu yargıdan soyut

ln~~maz. Du nedenle ülkemizce de Gelirlcriıı ve özellikle scr

votlcrin don:c;csiz bir biçimde cla[~ıldı[,"'lnı öne sürebiliriz.Ül

kemizde bu durwnu ortaya koyacak servet datılımına ilişkin ra

kamsal araştırmalP...rın olm9.ması sGnucu konuy8. ::;elir dn(;ılırı:ı a-

çısından yaklaşmak zorunda kalmış bulunuyoruz. Du amaçla aşa[,"'J.

daki 3 ve 4 nolu tablolar düzenle~ştir. 

TADLO 3 

197 3 Yılında !·:Iesleklere Göre Hane Halkının ve Toplam 

Gelirin Dacılımı 

Hane Toplam 
MESLEKLER 
- ,....... .JZ'F 

~.!l§__.Şayı!3_! • Yüzdeleri To;pla.!!!...Q._~ ~ir Yüzd.e_şi. 

Çiftçiler 

Ser.meslek sa-

3.032.202 

hipleri 53.506 

Ticaret Erbabı 80.225 

Düz İşçi 853.348 

Mo·mur 790.a75 

44.0 

o.8 

ı. ı. 

70.111 

9.286 

8.913 

12.4 12.391 

11.5 21.560 

Esnaf ve Sanat. 1.089.156 15.8 25.286 

Di~er 995.722 14.4 22.442 

Toplam 6~~5-.0~3~4~ ____ ı_oo_._o~-----1J0~261 

Ltle2 

5.2 

7.3 

12.7 

ı~; .• 9 

13.2 

ıoo.o 

Kaynak: DPT, Gelir Da2lımı 1973, Ankara 1976,s.l60 (Tablo VII) 

( 84) Kenrın DULUTOGLU, Ver;·'Ö. roli tikası, İstanbul ti:ni. vcrsi te si 
Ya~nı, No.956, Serrnek r~tbaası, İSTANTIUL, 1962, s.53. 
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TABLO 4 

1968-1973 Dönemi Ticştebir Aile (Hane Halkı) Yüzdelerinin 

Toplam Gelirdeki Payları 

Deştebir .Aile 
.. Qianc:.J~alkı l.Iüz _.Q_e,sj.. __ 

En DüşUk Gelirli Deştebir Ai. 

İkinci IJeştebir Aileler 

Üçüncü Beştebin Aileler 

Dördünçü Beştebir Aileler 

En Yüksek Gelirli Beştebir 

Aileler 

1968 
ji__:r~tırması .i =bl 

3.0 

7.0 

10.0 

20.0 

60.0 

1973 
Arn ştır_~]- (2) 

3.5 

. s.o 

56.5 

---------~-------------·-·--~~----

Kaynaklar: (l) Tuncer DULUTAY-Serim Tİr/llJR-Hasan ERSEL 1 Türkiye
de Gelir Dağılımı 1968 1 Ankara Üniversitesi Si
yasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, No.325,ANKARA~ 
1971, s.l6, Tablo 1-A 

(2) DPT., Gelir DaGilımı 1973, ANKARA, 1976,s.24 
Tablo ı-4. 

Tablo 3 ün incelenmesi sonucu 1973 yılında hane halkları 

arasında en düşük paya sahip olan büyük tüccar, sanayici, ser• 

best meslek ve ticaret erbabının toplam colirden en yüksek pa

yı alclıt;ı görülür. Tablo 4 v te de en yüksek gelirli beştebir a

ilelerin .toplam celirin 197 3 yılında efa 56.5 ini elde etti[,i. gö

rülür. Buna karşın en düşük gelirli~beştebir aileler 0elirin 

fo 3.5 ini· elde etmektedirler. İlk üç e;rubo. c;ircn ailelerin top

lam gelirden alctığı pay ise dördünce beştebire r~iren ailelerin 

payından biraz fazladır. Daşka bir deyişle nüfusun 'fo 60 ı top

lam gelirin fo 24 ünü alırken, nüfusun % 40 ı t~plam selirin 

% 76 sını elde etmektedirler. 
/ 
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Tablo 3 ve 4 ün incelenmesi sonucu Türkiye'de 1973 yılı 

istatistiklerine göre ~elirin büyük tüccar, snnE.yici, serbest 

meslek ve ticaret erbabı yararına dcnr;esiz bir biçimde clağ.ıl-
.:ı ~· •• ·u·· 
ı..:.ıcı ~ort ur. Tasarrufların :::elirin bir fonksiyonu olrnası ve 

yüksek servet sahiplerinin yüksek c;elırlilerl1en oluşırıası ;::ı;öz

önünc alınacak olursa Tiirkiye 9 de servotlerin de denr;osiz ~Jir 

biçimde daeıldıcını söyleyebiliriz. 

Gelir ve servet da{J;ılımında dı...ı.rumu bu biçimele belirlerlik

ten sonra şimeli de ülkemizde uygulanEm kısmi' servet vergileri

ni gelir ve servet ds.{ılımı açısından inceleyebiliriz. İncele

rneye yine birkoreye Özel servet vercilerinden başlıyacaeız. 

Ülkemizde bu tür ver:"?-lemeye örnek olarak 1942 tarihinde uy

tsulaması kabul eelilen ~arlık Vergisini c;österebiliriz. :Gunun 

Qışın~a l)U anlamda c:erçok bir servet verGisi uygulanmamıştır. 

Du vergiden saLlanan. hasılat 303 r.ri.lyon lira cı.olaylarınc1ac.1ır. 

1942 yılı GSI'lli' nin 6.195 milyon lira ve toplam ver tP. /:~elirle

ri 73:) milyon lira oldUt<turlU (85) c;özönünc alınırsa Varlık Ver

eisinin Gm.'JH içindeki payı yaklaşık % 5 ; toplam ver.:j. gelir

leri içindeki payı da % 41,; tur. Her ne kadar 1940 lı yılla

ra ilişkin gelir ve ~ervet daCılımına ilişkin verilen yoksa

da, o dönem do var olan servet üzerine konulan birkoreye özel 

servet vargisi eeliri GSMH'nın yirmi~ .. e birine ulaştı[:ı. için 

vercinin büyük ölçüde varlıkların paraya çevrilerek öd?ndici 

yar0ısına varabilir ve bu nedenle de 3elir ve servet claCılımı 

üzerinde önemli bir etki yarattı[;ını: öne sürebiliriz. 

(85) Varlık verc;isi ve GSMH ya ilişkin bu rakamlar için Dkz.:, 
Dütçe Gelirleri Yıllıtı 1977-1978. 
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Türkiye v de uyculanan sürekli servet vorr;ilerino gelince 

yine Emlltk Vergisi ve lV:otorlu Kara Taşıtları Vor:::';isi incelene

cektir. Dilinc"!.i['i Gibi gerek Eml~k VerGisi ve gerekse Motorltı 

.Kara Taşıtları Ver,:::,"ileri yükümlünün bl.reysel durumunu elikkata 

almayan başka bir deyişle do[,rruc1an do[;ruya varlı[,ın C.eC:eri ve

ya atırlığı :.;özönüne alınarak salınan obj oktif yarıılı ver ci 

türleridir. Du vergilerden ikincisinde artan oranlı bir tari

fenin uyf3U].anc.1ı{':ı ,";örülür. Ancak bu artan oranlı tarifenin ye

terli olup olmac:ı[:ı tartışılabilir. 

Sorvet datılımın~a deneesizliklerin giderilmesi denilince 

yalnızca bina, arazi ve motorlu taşıtlardan oluşan servotlorin 

dat'llımında denr.çesizlikler c1e['il tüm servet ö[elerinin cla{:"J.lı-· 

ınındaki clencesizliklerin V.c1erilmesi akla r:;elir. Du nedenle ül

kemizde uygulanan sürekli sorvet verGilerinin servetlerini bi

na ve arazi ve motorlu taşıt biçiminde ellerinde tutan yüküm

lüler a;ieyhinde, servetlerini mücevher, altın, taşınabilir 

scrmaye_ve para olarak tutanlar1n lehinde bir ayırım yaptıcı 

ortaya çıkar. Döylece ülkemize uyculanan sürekli servet ver

cilerinin c,erek yapılarından doğan sakıncalar ( objektif ka

rakterli olınnsı ) , gerekse içeri[';inin ( belirli sorvet c·C;olc

rini hedef alması) ynyeın olmarnası ve Emlak Vcr:~_~isinc1e düz o

ranlı ve motorlu Kara Taşıtları V ereisinde yeterli olı~ayan ar

tan oranlı tarife necl_oniyle servet d.a[;ılımında c1enc;esizlikleri 

gidermeda başarılı olmadığı ortaya çıkar. Du başarısızııcı et

kileyen iki önemli etken daha vardır. ?Jirincisi Eml~k Vergisi

nin :rnatrahını oluşturan bina ve .arazi decerlerinin düşük Et:s

terilmesidir. naşka bir deyişle donetim mekanizmasının yeter

~i ~şleyememesi sonucu Eml~k VercisinC .. e yaygın olan vergi ka

çakçılıt~ıd.ır. ~Jur:;ün uy[-ÇU.lanan Eml~k Vergisinde rayiç decer il-
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kesinden hareket edildif~, enflasyon sonucu taşınamazların ele

Gerleri hızla arttıeı v0 bu artışların reel artışlar olmaması 

neGoniylo yükümlülorin bu biçimde dnvranarak_vorci kaçakçılı

cına yoltoncici söylenebilir (86)._İkinci önemli sorun servet 

dağılımında donsesizlikleri her eeçen t~ biraz daha arttıran 

ve ülke ekonomisi için oldukça tehlikeli boyutlara ulaşan ve 

güncel bir konu olan ltara servettir. r~~iktarı kesinlikle biline

mcyon ancak 400 t1ilyon lira cl.olaylarınci.a oldu.Gu söylenen (87) 

vo resmi olmayan ticaret sonucu sa~·la:r..an bu servet tamamen ver

gi dişında ka~abilmokte ve zaman içinde yeterli yasal önlemler 

alın~mac1ı[;ı için gün [:Soçtikçe büyümektec1ir. Etkin bir kontrol 

ve içeriCi. genişletiL"TTiş bir sorvet vergisi ile kara servet 

vergisi olarak li teratüre eeçen resmi olmo.yan servet ö[;oleri 

nin vor[.';ilendirilmesi var olan sorvet clongosizliği.ni düzelti 

ci bir rol oynayabilir. 

Veraset ve İntikal vorc;ilerinin, servet da[~lırnındaki don.::. 

gesizlikleri c;idermede en etkin bir vere;i türü olclut"UnU, daha 

önce bolirlerniştik. Ancak bu etkinlik sürekli servet versile

rinde oldu(.u gibi verginin genel olmasına~ tarifenin yeterin

ce yükselt oLuasına ve kaçakçılıcın enazları.ı:nasına baE;lıdır ( 88). 

(86) Enflasyon konusu ilerde ele alınacağı için burada üzerin
de durulmamıştır. 

(87) Mehmet DETİL 7 İktisat Dergisi, sayı-189, lVIart 1980,s.6. 
(88) İsmail TÜRK, Maliye Politikası (Arnaçlar-.Araçlar) ve Çaf;

daş Bütçe Teorileri, Doean Yayınevi, ANKAP~, 1975, s.302; 
Michael f.ITCH.AELJ, •:Gelir Dacılımı ve Sosyal Devletn İk
tisadi Kalkınmanın Sosyal Meseleleri, Ekonomik ve Sosyal 
Rdütler Konferans H0yeti, İstanbul, 1963, s.346. 
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Ülltemizde uy:;ulanan Veraset ve İntikal vcr0isi incelend.i[,i.nc1e 

verginin taşınamaz ve taşın;ı,bilir malları, hakları, yabancı 

:paraları ve banknlarO..a tutulan rnevc-:.ua tı da i çcrdi[,.ıi gC:rülür. 

Du nedenle ver(3inin :;enel oldu[::u ileri sürülebilir. Vergi ta

rifesi:nin artan oranlı olması, ve varisıerin yakınlık derece

sine göre farklılaşması sonucu uzak Vllrislerde artan oranlı

lıtın iY'ide yükselmesi nedeniyle bu vert,'i.nir.i ülkemizde var o

lan celir ve servet clengesizliklerini c-9-d::ırisi on etkin bir - -
araç oldulu ortaya çıkar. Ancak kıymetli madenler ve nakit o

larak elde tutul~n paraları, hamile yazılı tahvilleri sakla

mak çok kolay olclu[7UUdan ve vergi de yükürolünün ;)i ldirirni esas 

alınarak salındı~~ndan yeterli bir denetim mekanizmasının var 

olmam;ı,sı sonucu varlıkların düşük deGerlendirilerek bildiril

mesi verginin yeniden dağıtıcı bir etki yaratmasını encelliye~ 

bilmektedir (89). 1978 yılında toplam vergi gelirleri 243.895 

milyon lira iken Veraset ve İntikal ver{~lerinin seliri ancak 

2,937 milyon lira olarak gerçekleşmiştir. Toplam vere;i :;elir

leri içindeki payı 0,07 olan verginin böylece yeniden daGıtı

cı bir fonksiyon eörmesi beklönemez. 

Türkiye' cı. o servetler üz erinelen alın.'1.n ver~-;ilori bir bü-

tün olarak ele aldıl.h.mızda bunların gelir ve~·-se:t-~e:tl:erin O..a

Z:ılımınc1alti de:r:ı&esizlikleri gidermeda başarılı olmadıklrtrı ::;ö

rülür. Her ne kadar Tablo 4 ün incelenmesi sonucu ülkede en dü+;;-~5\: .-:;c 

şük: gelirli beştebir ailenin _selirc1en dolayı alCLı[;-ı p2.yc"!.a çok 

az bir artış ve en yüksek selirli beştebir ailenin toplam ~e

lirden aldı[,~ payda bir düşüş olması gelir dacılımında dence-

(89) TÜRK, s.302. 
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sizliklerin e;ic1erilmeye başlandı:Sına bir işaret t:si~i kabul o

lunabil±r~ Dununla birlikte bu iyileşme devletin vergi harca

ma ve borçlanma politikalarının tümünü yansıtmaktadır. DolQyı

sıyln bu iyi~eşmede servet verGilerinin payını araştırıp orta

ya çıkarmak olası deGildir. Ancak sorvet verGilerinin bu iyi

l~ştirmede bir payı olsa bile bunun çok düşU.k düzeyre olacacı 

açıktır. 

3. Politik Yaklaşım 

Servet vergileri kapitalist ve bunun bir türevi olan 

karma ekonomi düzenlerine özgü verci türloridir. Sosyalist dü

zende, özel mülkiyet hakkının ol~~ması ve tüm varlıkların dev

letin kullanımına ayrılması sonucu sorvet voreisi türünde bir 

vergiye gerek yoktur. Kapitalist veya karma ekonomik yapıya 

sahib olan toplunılarc1a kamusal harcamalar ve bu harcamaların 

finansmanı için :<;erekli olan vergi r;elirlorinin miktarı ve bi

çimi toplmnsal tercihler doGTultusunda politik süreç ~qnalıyla 

belirlenir. Her ne kadar kırral bu ise de politik süreç üzerin~ 

de etkili olan türlü baskı gruplarının etkinliklerini gözcen 

uzak bulundurmamak c;ereklidir. Ilundan·öncoki kesimlerde Servet 

Vergilerinin mali ve sosyal a~'l.çlarından sbzetmiş ve gelişmek

te olan ülkelerde ve gelişmiş ülkelerde bu vergilerin bu iki 

amacın yerine eetirilmosindo yeterince başarılı olamadıtını 

ortaya koymuş bulunuyoruz. Önemli boyutlarda bir vergi potan

siyeli taşıyan servetlerin yeterince verGilendirilsmemeti eko; 

nomik ve politik etkenlerden kaynaklanabilir. 

Kapitalist veya karma ekonomik düzeni, ekonomik kalkı~~a

da model olarak benimseyen gelişmiş ve gelişmektc olan ülkele

rin on önemli sorunu ekonomik büyürneyi canlı tutabilecek ve sü-



/ 

- 65 -

reklilik kazanc1ırabilecek yeterli tasarrufların sa;ıa:runası ve 

bu tasarrufların yatırımlara kanalize cdilebilmesicir. Tasar

rufların özendirilmesi ekonomik kalkı:nmc.nın bir koşulu olc1u

t;ımdan, tomelde tasarrufları hedef 2.lan sorvet vercilerinin bu 

toplumların VCr(Si yapısı içersinc1G Önemli bir yorirı.in ·::Jlı:namnsı 

c.1oEaldır~ Gelişmekte olan ülkeler için yc..bancı uzmanlarca ve

rilen reçetelerde yüksek r;elir cruplarında tasarruf olanacının 

daha yL~sek olacaeı ve bu kesimlerin tasarruflarını kolaylıkla 

yatırımlara kaydırarak ekonomik büyüfueyi hızlandırabileceklcri 

önerilmektedir • .Ancak yapılan araştırmalarc:.a, yüksek celir r:rup~:. 

larında yer alan bireylerin tasarruf ecilimlcrinin deciltükctim 

eğilimlerinin de; yüksek olc1u[5:un-'"1 iliŞkin kanıtlar ;:,uluııdv~Oı ve 

bu nedenle bu r:;örüşil:arin yeterli olmacııcı da savunulmaktadır C 9~). 

Üst gelir gruplarının tasarruf eti,"ilimlerini:n yliksek olma

sı gerekm$aine karşın uygulamada yeterli deeildir • .Aynı zaman

da bu grupların servetlerinin de büyük boyutlara ulasıabildi[;i 

bilinmektedir. O halde servetler niçin yeterince vorgi·lencliril• 

memektedir? Kuramaaı olarak bu soruyU yanıtla~qk çok kolay~ır. 

Denilebilirki celişmekte olan ülkelerde verci yönetimi etkin 

değilc'!.ir ve tüm servet ö[;elerinin değerlendirilmesi sorıır.ı.u var+ 

dır. Gerek yetişkin insan :;;ücünün yoklu[',u~ c:erekse sayılarının 

sınırlı oluşu yeterli denetimlerin anında ve ttkin bir biçimde 

yapılmasını engellemektedir. Du nedenle ortaya çıkan sorunlar 

(90) ~ULUTOGLU- Vergi Politikası, s.53-54. 
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büyük ölçüde servet ö[;elerinin vergi dışı bırakılmasına, <Iola

yısıyla servet ver(r,ilerinden beklenon gelirin olması :?,erekenin 

al tınd,.. oluşmasın.'l. yol açmc'1.ktactır • .Acaba tek neden vergi yöne

timinin yetersizliti nudir? 

Kanımızca verei yönetiminin yetersizliği tek neden olarak 

eösterilemez. Jizce servetlerin yeterince versilendirilemomo

sinc.e en önemli etken, tzi.inümüzde kamu kesirrı:Lnin cerçekleştir

mek zor@da olducu hedeflerden biri olan rı;elir ve servet c1nC;ı+ 

lımı amacında ortaya çıkan cruplar arası çelişkilerc1ir. Tc:pluln

sal refah düzeyinin arttırılabilmesi bir yerde toplumda cörtilen 

gelir ve sorvet cl..a[:ılımındaki denc;esizliklerin (;iderilmesi ile 

sağlanabilir. Du c1enc;e~izliklorin ci.c:.erilmesi iç siy~sal amaç

lar" ve dış siyasal amaçlar do(rul tusunc1a olabilir. İç siyasal 

amaçlar, dovlete karşı olumlu bir tut·ur.ı.un saclanması ve demok

rasinin güçlend.irilerek demokratik kurumların korunması ve dış 

siyasal amaç ise düzenin korunınası ve kollokti vi st bir düzene 

cl uyulan isteklerin ene;ellenmesic1ir ( 91). Diz burada iç siyasal 

amaçlar do[rul tusunc1a konuyu ele alaca[:ız. 

İç siyasal amaçların cerçekleştirilınesi, uy:·:;ı.üanan poli ti

kaların etkin ulup olmamasııı::ı. bat:;lıC.ır. Dir toplumda c;elir we 

servet da{2;ılımında c;örülen c1enı;esizlikler hükümGtlorin uyt-;u.J_a

yacat:;ı bazı ro li tike-ların etkin olmasını engelleyebilir. Örne

cin enflasyonun önlenmesinde uycuJ-anacak bir politikanın başa

rı şan~ı, Geniş kitlelerin tüketim alışkanlıklarında yapaca~

ları özveriye bar:~lıc1ır. Hükümetler bu tür bir poli tikac1a işçi 

---------------------------
(91) DİLİK, s.l42. 
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sendikalarından ve dolayısıyla işçilerdem c;zvori isteyebilir. 

Ancak uygulaTh~n di0er politikalar, örnesin celir ve servet ca

[ılımını dengeloyiqi servet vergisi politikası, kaynakları ~lk

sek_e;elir~ kesimlerdon düşük GOlirli kesimlere clot;ru aktarma

dıkça, işçilerin vo sendikaların böylesine bir politikayı be-. 

niınsemiyecekleri ve ö~eride bulunmayacakları ortad~dır (92) • 

Durada görülc1ü(:ü c;ibi servet vergileri politik sürecin önemli 

bir aracı olarak ortaya çıkmaktadır. 

Servetlerin yüksek gelirlilerden düşük c.elirlere aktarıl

ması sürecincı..c bu kez, ters yönde işleyen, bir tepki do[-makta

dır. Du tepki de ~~sek celirli eruplarclan gelmektedir. Daha 

önceleri servet oluşumunun nedenleri incelenirkon ekonomik kay-

naklar üzerinde tasarruf; etme e;ücünüh de önemli bir etken olduı? ,'"·,_, 

C;unu 1)elirlemi ştik. Ekonomik kaynaklar üzerinc1e etkin bir kont

roı. ise ancak yüksak bir c~elir düzeyi ve geniş bir servet sto

kuyla saGlaTh~bilir. Dazı toplvmlarda ekonomik kaynaklar üzerin-

de kontrolu yot~aştıran belirli r1TUpların siyasal alanda da 

etkinliklerini sürdürdükleri gözlenmektedir. Ekonomik cücü ol

lerind~ bulunc1uranlar, siyasal sriice de sahib olduklarınc1a, ken-

di amaçlarına ters düşecek bn.zı politikaların UYtJUlan.rrk'?.sım en

gelliyebileceklerclir. l3u encellenen veya engellenmok istenon 

poli tikaları:r: bc-.şın(~a ekonomik [;ÜCÜ sac?-ayan Servet ö[;elc::ırinin 

aşırı bir biçim<le vorc;ilendirilerek parçalanm":l.sına yol açr.cak 

sorvotin vergilendirilmesinin c;eldi[;:i düşünülebilir. Bunun no

c~eni hem ekonomik {;ücün hem de siyasal gücün azalm.a.masıdın. 

(92) SANFORD-'VILLIS-IRONSIDE, s.ll. 
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· Görüldüğü :;ibi [:;'elir ve sorvet c.lağılımında dongesizlikle

rin giderilmesi ama~ı kendi içinde_birbirini etkileyen baskı 

gruplarının ortaya çıkmasına yol açabilmektedir. Dir yandan ik

tidarın geniş tabn.nlı bir servet vergisi uygulanması sonucu ut,~· ._ 

rayabilecekleri oy kaybı endişesi; dieor taraftan ekonomik cü
cü ellerinde bul~duran ve siyasal güç üzerinde önemli boyutlar

da etkin olan ısrupların baskıları 5ervot Vergilerinin ( dit::or 

vor,rp_lerde olducu gibi) c;eli şı:ıekte olan ülkelord o başarı ile uy

sulanabilme olanaGını zayıflatmaktadır. 



DIİNCİ ::JÖLÜU 

TÜRKİYE v DE SERVET VERGİLERİNİN EKONOMİK ETKİLERİ 

Bundan önceki bölümde servet vergilerini mali, sosyal ve 

politik.yönlerden kuramsal olarak incelemiş ve Türkiye 9 deki 

uygulamaya ilişkili değerleıntrnizi ortaya koymuş bulunuyoruz. 

Bu bölümue ise servet vergilerinin ekonomik etkileri kuramsal 

olarak-incelenecek ve veri yetersizliği nedeniyle Türkiyeçeleki 

uygulama konusunda genel eğlimler belirlenecektir. 

Devlet sunmuş olduğu toplumsal ve yarı toplumsal mal ve 

hizmetlerin finansmanını büyük ölçüde vergilerle karşılamakta

dır. Vergiler, ekonomik ünitelerden zorunlu olarak alınan pa

ralardır. Bu nedenle varolan, yeni konulan veya oranları yük

seltilen bir vergi yükümlüler tarafından harcamaların, veya 

tasarrufların veya her ikisinin birlikte kısılması sonucu kar

şılanabilmektedir. Dolayısıyla bireylerin kararları vergi ne

deniyle etkilenecektir. Bununla birl~kte devletin tarafsızlı

ğı ilkesinin benimsenmesi xx. yüzyılın ilk otuz yılı sonuna 

kadar geçen dönemde devlet faaliyetlerinin minimum düzeyde tu

tulması ve devletin ekonomiye müdahale etmemesi düşüncesi .be

raberinde tarafsız vergi sloganının hararetle savunulması~B yol 

açmıştır. Daşka bir deyişle verginin konulmasından önce ve son

ra ekonomik birimlerin tüketim~ tasarruf, yatırım ve girişim 

davranışlarında vergi nedeniyle her~angi bir değişme olmayacak

tır (1). Dolayısıyla klasik iktisatçıların deyimiyle "?ergi 

(1) Tarafsız vergi konusunda Bkz:,Orhan DİKMEN, vıLiberal, Bita
raf ve :Müdahaleci Vergi Politikaların ,Fı~aliye Enstitüsü Kon
feransları,Birinci Seri,l955,s.28-35; ömer Faruk BATIREL, 
Kamu I~~aliyesi Teorisine Giriş ,~.1et-er M:atbaası ,İSTAJ\'1}1UL,l979 P 

s.l25-l26;NADAROGLU,s.2007BULUTOGLU,Vergi Politikası, s.6. 
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bulduğu gibi bırakacaktır (2). 

Eğer vergileme klasik ik~isatçıların benimsediği gibi ta

rafsız olsaydı, ekonomik faaliyetler üzerinde ·'bir etki yarat

mayacak ve alınacak kararlarda sapmalara yol açmayacaktır. An

cak günümüz vergiciliğinde tarafsız vergi görüşü, tarafsız dev

let anlayışının yerini müdahaleci devlet anlayJ:şının alması so

nucug önemini yitirmiş bulunmaktadır. Gerçekten bu görüş pek 

uygulama alanı da bulamamıştır. Bu nedenle her vergi ekonomik 

kararlar üzerinde mutlaka etki yaratacaktır. 

Ödeme gücünün bir göstergesi olan servetin de vergilendi

rilmesip her vergide olduğu gibi, bireylerin ve kurumların gün

cel veya ileriye dönük kararları üzerinde etkili olacaktır. Bu

nunla birlikte servet vergilerinin ekonomik kararlar üzerinde

ki etkilerini, diğer vergilerde olduğu gibi, açıkça ortaya koy

mak zordur. Çünkü bireylerin kararlarını ve davranışlarını et

kileyen, vergilerin dışında, çok sayıda etken söz konusudur.Ay

nı zamanda servet vergilerinin getirmiş olduğu gelirin de top

lam vergi gelirleri içindeki payının genellikle çok düşük dü

zeyde bulunması$ bu vergilerin etkilerinin kolaylıkla ve açık 

bir biçimde saptanmasına olanak vermemektedir.(3). 

Servet vergilerinin ekonomik kararlar üzerindeki etkileri

ni saptamanın zor olduğunu belirlemek, bu vergilerin bireysel 

davranışları etkilemediği anlamına gelmez. Servet kavramını geç

miş dönemlerde ve şimdiki dönemdeki tasarruflar olarak tanımla

dığımızdan servet vergileri herşeyden önce ekonomik birimlerin. 

(2) 

(3) 

Selahattin TUNCER,Kamu Maliyesi,Yalkın Ofset MatbaasıpİSTANBUL$ 
1971, s.377. 
T.ANABE, s.262. 
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tüketim ve tasarruf kararlarını etkiliyebilecektir. Bireyler 

tasarruflarını değişik biçimlerde değerlendirebileceklerinden, 

servet öğeleri üzerine konulan bir vergi bireylerin yatırım 

kararları üzerinde de etkili olabilecektir. Bu arada servet 

vergileri çalışma arzusunun artmasına veya azalmasına da yol 

açabilecektir·. Bu nedenlerden ötürü servet vergilerinin eko

nomik etkileri araştırılırken tasarruflar, yatırımlar ve ça

lışma arzusu üzerindeki etkiler dikkate alınacaktır. Konuya 

bu açıdan yaklaşırken birinci bölümde olduğu gibi yine genel 

anlamda servet vergileri ele alınacaktır. Başka bir deyişle 

l)irkereye 5zel servet vergileri, sürekli servet vergileri .. ve 

servet ifransferJ.;_ üzerinden alınan vergiler incelenecek ve Tür

kiyeide uygulanan Kısmİ Servet Vergilerinin ve Veraset Vergi

sinin tasarruf, yatırım ve çalışma arz~u üzerindeki etkileri 

konusunda genel eğilimler belirlenmeye çalışılacaktır. Aynı 

zamanda servet vergilerinin yaratacağı etkiler eş gelir geti

ren Gelir ve Harcama vergileriyle karşılaştırılacaktır. Bu 

karşılaştırmada güdülen amaç servet vergilerini daha iyi de

ğeriendirebilmektedir (4). 

Servet vergilerinin etkilerini bu sıra içinde incelerken 

yalnızca bireysel kararlar üzerinde yaratacağı etkiler dikka• 

te alınacaktır. Daha önceleri de belirlediğimiz gibi bireysel 

davranışları etkileyen tek faktör vergiler değildir. Vergile

rin dışında zevk ve alışkanlıklar, aile yapısı~ psikolojik 

----~-·-------~ 

(4) Bir vergıyı en ıyı biçimde değerlendirebilmek için ya baş• 
ka bir vergi ile veya harcama ve borçlanmanın yaratacağı 
etkilerle karşılaştırmak gerekir. Bu incelemede servet ver-· 
gilerini, gelir ve harcamalar üzerinden alınan vergilerle 
karşılaştıracak harcama ve borçlanmanın etkilerini dikkate 
almayacağız. 
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faktörler gibi diğer etkenlerin de alınacak kararlar üzerinde 

etkili olması söz konusudur. Her bireyin ekonomik bir olay kar

şısında aynı tepkiyi göstermesi beklenomez. Bireylerin göstere

cekleri farklı tepkiler yapılacak olan analizi zorlaştırmakta

dır. Bu nedenle araştırmada basitliği sağlamak amacıyla toplum

da yer alan bireylerin homojen olduğunu varsayacağız. Başka bir 

deyişle tüm bireylerin zevk ve alışkanlıklarının ben~er olduğu

nu, dolayısıyla olaylar karşısında benzer tepki gösterecekleri

ni kabul edeceğiz. 

Bireysel tepkilerin aynı olacağını varsaydıktan sonra,tep

kiyi belirlemede uygulanacak kriterleride ortaya koymak zorunlu 

olacaktır. Bireylerin konulan bir vergiye karşı gösterecekleri 
- -

tepkiyi ölçmek için uygulanacak kriter verginin gelir, harcama 

ve servet üzerine konulup konulmaması değil, verginin sürekli 

olup olmadığını araştırmaktadır. Çünkü genellikle bireyler~ver

gi sürekli ise, ödemeyi harcanı-'l veya tasarrufların ya da b.er 

ikisinin belirli oranlarda kısılması sonucu yaparlar. Eğer ver

gi sürekli değilse bireyler ödemeyi servet stokundan karşılama

yı yeğleyebilirler. Bu durumda birey şimdiki tüketiwinden de

ğil gelecek dönemin tüketiminden bir özveride bulunmaktadır. 

Verginin bu dönemin veya gelecek dönemin tüketimi kısılarak ö

denmesine ilişkin kararlar harcamaların bugünkü faydası ile 

gelecek dönemdeki faydasının karşılaştırılmasına bağlıdır. E

ğer gelecek dönemdeki fayda daha yüksek olacaksa vergi bugünun 

harcamalarının kısılması sonucu; eğer bugünkü fayda yüksek ise 

servet stokunun azaltılması sonucu ödenecektir (5). 

(5) GULATİ, s.22-23. 
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İncelememizde kabul edeceğimiz diğer bir varsayım, servet 

vergilerinin yansımayacağıdır. Ekonomik litcratürde genellikle 

servet vergilerinin yansımayacağına ilişkin görüş birliğine va

rılmış olması (6) incelememizde bu noktadan hareket etmemize 

yol açmıştır. 

- Böylece verginin sürekli olup olmaması, bireysel davranış

ların değişik biçimlerde ortaya çıkmasına neden olabilecektir. 

Aşağıdaki kesimlerde sürekli, sürekli olmayan ve servet trans

ferleri üzerinden alınan vergilerinin ekonomik kararlar üzerin

deki etkilerini inceliyabiliriz. 

le SERVET VERGİLERİNİN TASARRUFLAR .ÜZERİN"DEİİ ETKİLERİ 

Tasarrufların üretim sürecine katılmak, gelecekteki tü

ketimi karşılamak, miras bırakmak gibi türlü amaçlarla yapıldı

ğını araştırmanın giriş bölümünde belirlemiş bulunuyoruz. Genel 

olarak konulan servet vergilerinin bireylerin gerek tasarruf 

miktarı ve gerekse tasarruf arzuları üzerinde etkiler yaratma

sı beklenir. Çünkü konulan bir vergi, sürekli olup olmadığı göz 

önüne alındığında, ya harcawaların kısılması ya da tasarrufla

rın azaltılması veya hem tasarrufların hemde harcamaların azal-
' 

tılması ile karşılanacaktır. Verginin ödenmesi sonucu ortaya 

çıkan durum karşısında birey ekonomik koşullarınn. yeniden de

ğerlendirocek, ya var olan koşullarda yaşamını sürdürecek~ ya 

gelir düzeyi:ni ve:' tasa:rrufl.a.rını arttırarak eski servet düze

yine ulaşmak isteyecek veya tasarruflarını başka alanlara kay-· 

dırma güdüsü içinde bulunabilecektir. Bunun sonucu bireylerin 

(6) Bu konuda bkz:, TRESS, s.401; ROLPH-BREAK,s.203-208. 
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tasarruf düzeyleri değişmeyecek, artacak veya azalacaktır. 

Şimdi bireysel servetleri genel olarak içeren birkereye 

özel servet vergisi, sürekli servet vergileri ve servet trans

ferleri üzerinden alınan vergilerin tasarruf miktarı ve arzu

su üzerindeki etkilerini araştırabiliriz. 

ı .. Birkoreye Özel Servet Vergilerinin Tasarruflar Üzerindeki 

Etkileri 

Birkoreye özel servet vergileri 9 olağan üstü koşullarda 

konulan, bireysel servetleri bir bütün olarak içeren ve genol

likle yüksek oranlarda salınan bir vergi türüdür. Bu vergi 9 yü~ 

kümlülerce önceden kestirilememekte ve vergi sonucu ilorideki 

yıllarda yeniden konulacağı da genellikle pek umulmam~ktadır.Bu 

nedenle verginin konulmasında önce bireylerin davranışları üze

rinde herhan,gi bir etki yaratması beklenemez. Verginin konuıma

sından ve ödenmesinden sonra yaratacağı etki ise vergi miktarı

nın yükümlüden tahsili sonucu varlıkların azalmasının yarataca

ğı otkilerdir. Bu nedenle birkoreye özel servet vergileri götü

rü bir verginin yaratacağı etkilerle eş değerde tutulabilir, (7). 

Çünkü götürü bir verginin esası, yükümlüden alınacak vergi mik

tarının, gösterilecek roaksiyonlarla doğişmemosidir (8). Bunun 

için. birkoreye özel servet vergilerinin tasarruflar üzerindeki 

etkisi ilo götürü bir verginin tasarruflar üzerindeki etkisi ay-

(7) 1.nlilliams, birkereye özel servet vergilerinin temelde götürü 
bir vergi olduğunu öne sürmektedir. Du.lwnuüa Bkz: 11 Al:.:m· · 
;."!ILLI.!G"S, Public Fi:c.:-::.nco nnd Bud.:;ot fı-'rY Fc)licy, Go or :_~o All en 
nnrl Unwin.Ltd., LOl:DOlT, 1963, D.g.l. GULATI ise bu tür vergi
leri ::-;:ı_;: Vergilerine bonzetmektedir. Bkz.:, GULATI, s.27. 

( G) BÜYÜKERŞ:G:N, s. 9. 
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nı olacağından geometrik açıklamalar götürü vergi esas alına

rak yapılacaktır• 

Birkoreye özel servet vergisinin matrahı geçmiş dönemler

de de yapılan tasarruflardır. Bu nedenle şimdi ve gelecekte ya

pılması 'lunulan tasarrufların bu vergi nedeniyle etlti.lenmesi bek

lenemez. Ancak bu verginin oranlarının genellikle yüksek olması, 

verginin servet geliriyle ödeTh~esini zorlaştırır. 

Vergi~in servet geliri ve şimdiki dönem tüketiminin kısı

larak ödenememesi, zorunlu olarak geçmiş dönemlerde yapılan ta

sarrufların paraya çovrilmesine yol açar. Bu ise gelecek dönc

min tasarrufları ve harcamaları üzerinde etkili olacaktır. Bu 

nedenle analiz iki dönem analizi biçiminde yapılabilir. Dönem 

olarak istenildiğinde yıl esas alınabilir. İstendiğinde ise bu 

süre daha uzun veya daha kısa tutulabilir •. İncelemenin bu bölü

münde dönemi verginin konulmasından önce geçen süre (şimdiki dö

nem) ve verginin ödenmesinden bireyin ölüm tarihine kadar geçe

cek süre (Gelecek dönem) olarak tanımlayacağız. Aşağıdaki şekil

de bireyin şimdiki dönemde ve g~lecek dönemde umduğu gelirler 

gösterilmektedir. 
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Şekil ı 

Toplam Servet ve Umulan 

Gelirler 

xı -- ....,._- --·,x 
ı 

yı - - - - --'-- _,_ -

o w .. Şimdiki 
Dönem 

Şekilde AB doğrusu yükümlünün imk:fuı doğrusunu vermektedir. 

OB, faizin olmadığı bir durumda, gelecek dönemde umulan gelir 

tam olarak borçlanılabilseydi, servet dahil, şimdiki dönemde 

ya~ılabilecek toplam tüketim miktarını; OA ise şimdiki dönemde 

hiç harcama yapılmasaydı, gelecek dönemde yapılabilecek tüke

tim miktarını göstermektedir. Birey başlangıçta Y noktasını 

seçmekte ve şimdiki dönemde OYo ve gelecek dönemde OYı, (fa

izin olmadığı kobul ediliyor.) tüketim yapmayı ummaktadır. E

ğer şimdiki dönemde tüketim kısılarak tasarruf yapılırsa (XoYo)~ 

gelecek dönem tüketimi artacaktır (OXı). Aynı zamanda W ile ta

nımladığımız geçmiş dönem ;tasarruflarJ.. gele,c~k dth:ıeılı.deki tüke

timin artmasına yol açacaktır. 

İkinci aşamada, şimdiki dönemde ve önceki .dönemlerde yapı~ 
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lan tasarrufların faiz geliri getirdiğini kabul edelim. ~aiz 

nedeniyle gelecek dönemlerde y::=tpılabilecek tU.kctim miktarı ar

tacaktır. Dolayısıyla bireyin imkan doğrusu değişeqektir. Bu 

değişme Şekil 2 ı de :zösterilmcktedir. 

Gelecek C 
Dönem 

.A 

o 

Şekil 2 

Faizin de Gözününe Alındığı 

Du:runı 

w D B Şindiki 
Dönen 

CD imkan doğrusu, faiz ve önceki tasarruflar ve bu tasar-
... 

rufların geliri nedeniyle gelecek dönemde yapılabilecek tüketi-

min artabileceğini açıklar (9). Örneğin şimdiki dönemda yapılan 

tasarrufun Xıi kadar faiz geliri getirdiği ve dolayısıyla gele-

(9) Tüketimin artabileceğino dikkat edilmelidir. Çünkü golecek 
dönemde de birey tüketilebilecek gelirini türlü nedenlerle 
kısıtlayabilir ve bunları servet ediniminde kullanabilir. 
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cek dönemde tüketimin 0Xı 9 den 0I 9 ya ~seldiği görülmektedir. 

Şimdi bu durumda birkereye özel servet vergisinin konul

duğunu düşünelim. Verginin konulması sonucu yaratacağı etkile

ri Şekil 31 de inceliyebiliriz. 

Gelecek c 
Dönem 

E 

I 

Şeki1 3 
Birkareye Özel Servet Vergisinin 

Etkisi 

ŞL~diki 
Dönem 

Verginin konulmasından sonda bireyin imkan doğrusu CD 1 den 

EF 1 ye kaymış bulunmaktadır (10). Vergi aervetlerin parayı dö-. 
nüştürülmesi sonucu ödeneceğinden şimdiki dönemin gelir ve ta-

sarrufları vergiden otkilennıeyecek ancak toplam tüketim olana-

(lO) CD irr~an doğrusu bireyin iki dönemdeki tercihleri arasındaki 
marjinal ikame oranını vermektedir.Vergi konulmasından sonra 
imkan doğrusunun yatıklaşması,bireyin gelecek dönem vo şimdi
ki dönem gelirlerini kullanımı arasındaki tercihinin ikinci
si lehine kullanıldığını gDsterir. 
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ğı servetin kendisinde ve getireceği gelirde azalma kadar (FD) 

şimdiki dönem olanaklarını kısıtlayacaktır. Verginin şimdiki 

dönemdeki etkisi servette meydana gelen azalmadır. Bu azalma 

da geçmiş dönemlerdeki azalma olarak düşünülürse verginin a

lındığı anda bireyin kararları üzerinde önemli bir etki yara

tacağı söylenemez. Verginin etkisi gelecek dönemlerde ort8ya 

çıkacaktır. Şekilde görüldüğü gibi bireyin gelecek döncmdeki 

olanakları OC 1 don OEıye inmiş bulunmaktadlr (ll). Gelecek dö

nem ol~naklarının kısıtlanması bireyin gelecek döncmdeki tü

ketim ve tasarruf kararlarını etkiliyecektir. Eğer birey daha 

sonraki yıllarda tüketimi arttırrnP.k; miras bırakmak ve toplum 

içinde prestij duygusunu eski düzeye çıkarmak amacında olursa 

verginin servet etkisi gelir etkisinin nedeniyle giderilecek

tir. Başka bir deyişle vergi gelecek dönemde tasarruf mikta

rını azaltıcı ama tasarruf özendiricilerini arttırıcı bir et-

ki yaratabilir. Eğer birey yalnızca gelecek dönemdeki tüketi

mini arttırmak için şimdiki dönemde tasarrufta bulunuyorsa, 

servet etkisi nedeniyle gelecek dönemde hem tasarruf miktarı 

hem de özendiricileri ter~yöndo etkilenebilecektir. 

Türkiye 1 de Birkoreye Özel Servet Vergisi 1942 yılında . 
Varlık Vergisi adı altında uygulanmıştır. Verginin uygulanma-

sında önemli aksaklıklar olmasına ve Türk Vergi Sistemine sü-

rülen kara bir leke olarak kabul edilmesine karşın savaş yıl

larında elde edilen olağanüstü servet ve kazançları vcrgilen-

------·-- - -
(ll) OE'nin orijinden uzaklığı veya orıJıne yakınlığı konula

cak olan vergiye bağlıdır. Vergi .oranları yükseldiğinde 
OE orijine yaklaşacaktır. 
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dirmesi bakırnından ilginç bir vergidir. Bu verginin tasarruf 

miktarı ve özendiricileri üzerindeki etkileri, büyük bir yü

kümlü grubu mal varlıklarını paraya dönüştürerek vergiyi öde

diği göz önünde bulundurulurBag kuramda belirlenen yönde oluş

tuğu söylenebilir. 

2. Sürekli Servet Vergilerinin Tasarruflar Üzerindeki Etkileri 

Sürekli servet vergileri, her yıl tekrarlaTh~n ve konu

su servet olmakla birlikte vergi matrahı servetin getirdiği ge

lir olan bir vergi türüdür. Eğer servet öğeleri gelir getirme

yen varlıklardan oluşuyorsa, vergi, genellikle uygulanan oran

ların düşük olması nedeniyle servetin paraya dönüştürülmesi ile 

değil, bireyin cari yıl gelirinden ödenecektir (12). Verginin 

cari yıl gelirinden ödenmesi gelir düzeyinde azalmalara yol a

çacak dolayısıyla bireyin harcama ve tasarruf bileşimini değiş

tirecektir. Dolayısıyla sürekli servet vergilerinin bazı etki

leri gelir vergisinin yaratacağı etkilerle özdeşleşınektedir (13). 

Konuyu aşağıdaki şekilde inceliyebiliriz. 

Şekil 4'de Gelir ·ve sürekli servet vergilerinin etkileri 

karşılaştırılmaktadır. Burada iki tür vergileme incelenınelct:::;

dir~ (i) Servetten elde edilen gelirin Gelir Vergisine tabi 

olmasına karşın servetin vergilendirilmediği ve (ii) Servetin 

vergi matrahını oluşturmasına karşın elde edilen servet geli-

------·-----
(12) Bazı durumlarda gelir getirmeyen varlıklar bü~Jk boyutla

ra ulaşabilir. Bu koşullarda vergi bazı varlıkların para
ya dönüştürülmesi sonucu da ödenobilir. 

(13) BULUTOGLU, Vergi Politikası, s.l62. 
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rinin vergilendirilmediği durum (14). 

Şekil 4 
-

Gelir ve Sürekli Servet Vergilerinin 

Tasarruf ve Harcama Bileşimi Üzerindeki Etkileri 
C :\ A 

Gelecek ~\ 
Dönem 

·D 

Şimdiki 
Dönem 

Birinci olarak sabit oranlı bir gelir vergisi ele alınmak

tadır. Borçlanma veya tasarruf olmadığı durumda birey AB im~~n 

doğrusu üzerinde WY noktasını tercih etmektedir. Şimdi FWY/V'liTVY 

oranında bir Gelir Vergisi konulduğunda DE imk1n doğrusu AB im

k~n değrusuna oranla daha yatık olacaktır. Çünkü birinci dönem

de faiz geliri elde edilmemekto,ikinci dönemde elde edilen faiz 

'14) Burada bireJQn çalışma döneminde ve emeklilik döneminde el
de edeceği gelir, faiz haddi ( sürekli değişmeden kalmak ko
şuluyla), ölüm tarihi bilindiği varsayılmakta ve bireyin 
miras bırakmayacağı ve sorvotin birinci dönemde faiz geliri 
getirmeyip, ikinci dönemde faiz goliri getireceği kabul e
dilmektedir. Bu konuda Bkz: BROWN-JAKSON,s.321-324. 
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geliri nadeniyle matrah ve dolayısıyla vergi de artmaktadır. 

Böylece gelecek dönernin gelir düzeyi bu döneme oranla daha fr:ı.z

la azalmaktadır. Vergirün IWY/W'W'i veya LWY/1!.1\NY olması gelir dü

zeyini daha da azaltacaktır. Eğer bireyin tercih fonl-\:siyoııu şe

kildeki fo.rksızlık eğrileriyle belirnenen noktalarda oluşursa 

bu teyet noktalarının birleŞtirilmesi sonucu Gelir Vergisinin 

Gelişme Yolu (GVGY) bulunur. Böylece konulan bir sabit oranlı 

bir gelir vergisinin her iki dönemde de tüketim ve tasarrufları 

azalttığı ve oranlar yükseldikçe bu etkilerunonin daha da s:.rttı

ğı görülür. 

Yalnızca servotin vergilendirilmesi halinde, birinci dö

nemde elde bulundurulan servet vergi matrahını oluştururken,i

kinci dönemde olde bulundurulan servetle birlikte birinci dö

nemde yapılan tasarruflar da matraha girecektir. Böylece bire

yin imkan doğrusu T,:N, bir önceki anc'llizdeki diğer imkan doğru

larırı...a oranla daha dik olacaktır. Böylece .tnsarruflar ve harca

malar, eş gelir getiren gelir vergisindeki durunın. görc 9 daha .::ı.z 

etkilenecektir. Te.;et noktaları c1iğer üengo noktalarıyla birleş

tirilciğinde Servet Vergisi Gelişme Yolu (SVGY) bulunacaktır. 

SVGY"~ nin GVGY' nin solunda bulunması, sürekli servet vergileri

nin eş gelir getiren Gelir Vergisine oranla tasarrufları daha 

az etkilediği görülecektir (15). 

(15) BROYiN-JAKSON;s.322-324. Bu konuda bazı yazarların varc,ığı 
sonuç oldukça farklıdır. Bu yazarlar gelir vergisiıun ta
sarrufları sürekli servet vergilerine oranla daha az etki
lediğini öne sürmektedir. Bu konuda Bkz,GOODE,s.42;TANEBE 
s.263~ Due ise kesin etkinin ortaya konulamayacağını öne 
sürmektedir. Bu konuda Bkz.John F.DUE,Goverment Finance, 
Richard D.Irwin Inc.Illonoıs, 1963,s.318; WILLif.~ms,s.94. 
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Sürekli servet vergilerinin tqsarruflar üzerindeki etkisi

ni, Genel Harc~rr~ Vergisinin etkisiyle karşılaştırdığımızda el

de edilen sonuç farklı olmaktadır. Harcama vergisinde yapılan 

tüketimin vergilendirilerek tasarrufların tamamon vergi dışı bı

rakılması, tasarrufların özendirilmesine ve miktarının artmasına 

yol açacaktır. Böylece tasarruflarını arttıran ve tüketimiıli a

zaltan bireylerin vergi yükü düşecok\ir. Bö nedenle knrcamQ Ver

gisinin tasarrufları gelir ve sürekli servet vergilerine oranla 

daha çok özondirdiği ortaya çıkmaktadır (16). 

Görüldüğü gibi sürekli servet vergilerinin tasarrufları ge

lir ve harcama vergilerine göro daha az veya daha fazla ctkili

yebilmektodir. Bununla birlikte sürekli servet ver:?;ilcrinin ta

sarruflar üzerindeki etkilerini kesin hatları ilc ortaya koyma 

olanae:ı yoktur. Çünkü verginin tasarruflar üzerinde ters yönde 

işleyon gelir ve ikame etkisi yarattığı öne sürülmektcdir (17). 

( 16) Richard 1'. .lliiUSGRA VE~ Peggy B.lVlUSGR~i\ VE 7 Public Finance in 
Theary And Practico,McGraw·Hill Kogakusha Ltd. 9 Tokyo,l976 
s .491; GOODE, s.46; BULtJTOGLU, Vergi Politikası ,s. 132. 

(17) Sürekli Sorvet Vergileri, Birkoreye Özel Sorvet Vergileri
nin aksine heryıl tekrarlanacağı yükümlüler tarafından ön
ceden bilinmektedir. Yükürolünün vergiden haberdar olması, 
kendisine vergi karşısında davranışlarını ayarlıyabilme o
lanağı verir.Bu nedenle verginin gelir etkisinin veya ika-
me etkisinin bireysel davranışlar üzerinde etkinlik kazan-
ması, bireysel tercihlere bağlı olacaktır.Bireyler yıllık 
gelirlerini belirli oranlarda tüketim ve tasarruf arasında 
dağı tırlar.Eğer tüketim düzeyi sabit tutulmak istenirs o' ver
gi tasarrufların; tasarruf düzeyi sabit tutulmak istenirso 
vergi tüketimin kısılması sonucu ödenecektir.Ancak bireyler 
tüketim ve tasarruf oranlarında bir değişiklik yapmak iste
mezlerse verginin büyük bir bölümünü tüketimden ve geriye 
kalan bölün1ünü tasarruflardan karşılıyabileceklerdir.Bu ko
nuda ve verginin gelir ve ikame etkileri konusunda BkziG~TI? 
s.22 ve 135;SANFORD-WILLIS-IRONSIDE,s.l91BULUTOGLU,Vergi Po
litikası, s. 162-164. 
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Eğer bireyler gelecek dönemlerde belirli bir sorvet düzeyine 

ulaşmayı ve dolayısıyla daha fazla hc.rcanabilir gelir elde et

meyi düşünüyorlarsa ve aynı zamanda gelecek nesillere ekonomik 

güç, güven ve toplum içinde prestij sağlayıcı kaynakları aktar

mayı yeğliyorlarsa, vergi yaratacağı gelir etkisiyle bireylerin 

tasarruflarının artmasına yol açabilecektir. Ikame etkisi, ver

ginin mrı.rj i nal tasarrufların·. değerini az al taeağı i çin i şlerlik 

kazanacaktır. Vergi, ikame etkisi nedeniyle tüketimin artması

na ve tasarruf özendiricileri üzerinde yaratacağı ters etki do

layısıyla.tasarruf düzeyinin azalmasına neden olabilecektir. 

Şimdi konuyu Türkiye°Ce uygulanan sürekli servet vergile

ri açısından ele alabiliriz. Bilindiği gibi Türkiye'de sürekli 
' olarak uygulanan genel bir servet vergisi yoktur. Uygulamnda o-

lan sürekli servet vergilerip Emlak Vergisi ve Motorlu Kara Ta-
' şıtları Vergisinden oluşan Xısmt Servet Vergileridir. Verginin 

genel olmaması sonucu servet tanımımız içine giren dayanıklı tü

ketim malları, altın, bankalardaki mevduatlar, para olarak sak

lanan değerler, hisse senedi ve tahviller 9 mobilya, mücevhcrat, 

antika eşyalar ve tablo gibi diğer servet öğelerinin vergi mat

rahının dışında kalmasına neden olmaktadır. 

Sürekli servet Vergilerinin Türkiyeideki tasarruf özendi

ricileri ve düzeyi üzerinde ki etkilerini incelemeden önce kı

saca tasarrufların oluşumu üzerinde ileri sürülen bazı görüş-

leri ortaya ko~namız yararlı olacaktır. Koynesyen görüş tasar

rufları gelirin bir fonks:j.yonu olarak kabul eder ve gelir art

tikÇa gelirin tasarrufa ayrılan payının artacağını öno sürer (18). 

(18) John M.KETh"ZS,The General Theory of Employemont,Interest .And 
l)loney ,Harc o urt, Brac e nnd Company, 1\®:'VYORK, 1936 , s. 96-98. 
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Böylece yüksek gelir düzeylerinde s-elirin tasarrufa ayrılan pa-
\ . 

yı yüksek, düşük gelir gruplarında ise çok düşük ve hatta nega-

tif bile olabilecektir. Sürekli Gelir tozine göre ise bireyler 

zam3n zaman ellerine geçecek fazla gelir artışını dikkate almak

sızın sabit gelirlerine göre bir tüketim ve tasarruf modeli yeğ

liyeceklerdir (19) •. Dolayısıyla her geli;r düzeyinde yer alan bi

reyler gelirlerinin belirli bir bölümünü ôiriktirim olarak gele

cek yılların gereksinmelerini karşılamak amacıyla servet öğeleri

ne dönüştürcbileceklerdir. Hayat-D~nomi kuramına göre gelir yük

sek iken yapılan tasarruflar gelirin düştüğü yıllarda tüketimi 

finanse etmek amacını gütmektedir (20). Bu durumda ~er gelir gru

bunda yer alan bireyler zaman zaman gelirlerinde meydana gelen 

artışlardan golecek dönemdeki tüketimleri finanse etmek amacıyla 

tasarruf yapacaklardır. 

Türkiye için_Keynesyen görüş kabul edilebilirse de bu görü-
) 

şün tam olarak geçerliliği kuşkuludur. Çünkü diğer gelişmekt2 o~ 

lan ülkelerde olduğu gibi Türkiyeide de tasarruf düzeyini etki

leyon tek olğunun gelir düzeyi olduğu söylenemez. Geleneklerin 

de tasarruflar üzerinde önemli bir rol oynadığı ve bu amaç~a ge

rek zengin ve gerekse fakir bireylerin bazı geleneksel anınçlar 

doğrultusunda büyük boyutlarda harcama yapabildikleri ve bu ne

denle tasarruf yaptıkları da bir gerçoktir (21). Hayat-Dönemi 

( 19) .MUSGRA VE-1\TIJSGRL\ VE g s .44 3. 
(20) HayatDönemikuramı konusunda Bkzo;BLINDER,87-93;Albert A~ıno

Franco MODIGLIARI v'Life-Cycle Hypothosis of Saving: Aggregate 
Implications and Test" ,American Economic Review Vol III, 
Iflarch l963,s.56. 

(2ll' Richard~GOODE, :~Taxation of Saving an Consuption in Underdo
velopad Countries National Tax Journal,Vol XIV~l'Toı4,1961, 
s.309. 
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kuramına göre de önemli miktarda tasarruf yapılması zorunıu ol

maktadır. Bireyler görülmeyen afetler vcde yaşlılık için de ta

sarrufta bulunurlar. Eğer bireyler bu davranış içinde bul~msa

lardı tüm tasarruflarını yaşlılık döneminde tüketirler vo Qola

yısıyla :nıj.ras bırakmazlardı. Miras kurumunun varlığı bu görüşün 

geçerliliğini zayıflatmaktadır. Bu nedenle biz Türkiye'de ikin

ci görüşün geçerli olduğu kanısını taşıyoruz. Bu görüş kabul e

dilecek olursa Türkiye'de uygulanan Kısm~ Sorvet Vergilerinin 

tasarruf özendiricileri ve düzeyi.· üzerindeki etkileri no olabi

lir? 

Hor gelir grubunda yer alan bireyler tasarruf yapmalarına 

karşın vergiden etkilenenlcrin bina, arazi ve motorlu kara ta

şıtları sahipleri olacağı ortadadır. Bu nedenle alınan Kısmi 

Servet Vergileri bu servet öğelerini ellerinde bulunduran bi

reylerin gelirlerinde bir azalmaya yol açacaktır. Acaba bu;Jbi

reylcr vergiyi tüketimlerinde mi yoksa tasarruflarında mı bir 

kısıntı yaparak ödeyeceklerdir. Burada alınan V8rginin CTtı.nJ. 

veya miktarı önemli olmaktadır. Eml~k Vergisinde birilllar için 

ortalama olarak% 0,4 ve % 0,6, araziler için% 0,3, arsalar 

için nüfusa göre değişen oranların ve motorlu kara taşıtları 

için de (taşıtların yaşı ve cinsine göre ver0~ alınmasına kar

şın bugünkü degerlor ve ödenen vergi miktarı arasınd~ bir oran

lama yapacak olursak) binde veya onbinde bir oranının geçerli 

olacağını görürüz. Bu servet öğelerine genellikle orta ve orta

nın üzerinde gelir düzeyinde bulunan bireylerin sahip olduğunu 

düşünecek olursak büyük bir olasılıkla vergi tüketimin kısıl~~

sı sonucu ödenmiş olacaktır. Dolayısıyla verginin geçmiş dönom

do yapılan ve gelecek dönemde yapılacak tasarruflar üzerinde 

etkili olması beklenemoz. 
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Bilindiği gibi genel servet vergilerinde bu cii.önenö;n tasar

rufları selecek dönemin vergi matrahını arttırdığı için verci

nin tasarrufları azaltıcı etkisi söz konusu olmaktadır. Kısmi 

Sorvet Vergilerinde ise tGsarrufların emlak ve motorlu kara ta

şıtları dışınd~ servet öğelerine dönüştürülmesi gelecek dönem

lerde Kısmi Servet Ver:?;isi matrahım.n artmasını engelleyecektir. 

Dolayısıyla Türkiye 9 de uygulanan KısmiServet Vergilerinin ta

sarruflar üzerinde azaltıcı bir etki yaratmadığı savını ileri 

sürebiliriz. 

Günümüzde tüm ekonomileri etkileyen ve bu arada Türkiye 9 yi . 
daha da fazla etkisi altına alan enflasyon olğusu ve uygulanan 

Kısm:t··servet Vergileri arasındaki ilişkiye de kısaca değinmek 

istiyoruz. Bilindiği gibi Türkiye 9 de aşırı fiyat artışları kar

şısında bazı servet öğeleri (para; tahvil gibi) değerini yiti

rirken özellikle bina, arazi ve taşıt gibi bazı servet öğeleri

nin önemli ölçüde değer kazandığ~ görülmektedir. Her nekadar 

kuramda vergi nedeniyle fiyatı artan mallar yerine fiyatı düşük 

malların yeğleneceği ileri sürülmckteyscde, bu kuramın enflas

yon oranı fo 80 9 lere ulaşan Türkiye;dc tersine işlediği gözlene-. ~ 

bilir. Başka bir deyişle tasarruflar~ vergi nedeniyle fiyatları 

artması~~ karşın, bina, arazi ve taşıt gibi servet öğelerine dö

nüştürülmektedir. Burada güdülen amaç tasarrufların enflasyonun 

yıpratıcı etkisinden kurtarılmasıdır. 

Enflasyonist dönemlerde KısmiServet Vergilerinin etkile

ri azalmaktadır. Emlak Vergisi beyannamesinin beş yılda bir ye

nilenmesi, değer artışlarının beş yıl~ık bir gecikme ile bildi

rimine ve vergi matrahının bu dönem içinde donmasına yol açmak

tadır. Aynı zamanda taşıtların değerinde önemli boyutlarda de-
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ğer artışları olmasına karşın alınan sabit vergi miktarının 

her yıl azalması Türkiye v de uygulanan Kısmi Sgrvot. Vergisi mat-
' 

rahını aşındırmaktadır. Bu durum tasarruflarını arazi 9 bina ve 

motorlu taşıt biçirrdne dönüştüren bir~~lerin lehinde bir işlem 

olduğundan bir yerde uygulamada 9vergi olmQsına karşın, tasarruf

ların bu tür varlıklara dönüştürülmesinin özendirildiği yargısı-

~~ da varabiliriz. 

' 3. Servet Transferi Üzerinden Alınan Vergilerin Tasarruflar 

Üzerindeki Etkileri 

Veraset ve İntikal Vergisi, diğer servet verb~lerine ben

zerlik göstermekle birlikte önemli farklı yönleri vardır. Diğer 

servet vergilerinde tasarrufu yapan ve vergi yükümlüsü olan bi

rey aynıdır. Veraset ve İntikal vergilerinde ise tasarrufu yapan 

ve vergiyi ödeyen 1)ireyler değişik olmaktadır. İkinci olarak bu 

vergi Dirkoreye Özel Servet Vergilerine benzer. Vergi, nesilden 

nesile transferlerde bir kez ödenirse de, yükümlülerin bu tür 

verginin ödeneceğini bi1meleri ve buna göre davranışlarını ayar

lıyabilmeleri farklı yönünü oluşturur •. Sürekli servet vergileri

ne benzer, çünkü toplQ~larda ölüm ola~ süreklidir. Bu nedenler

den ötürü Veraset ve İntikal Vergilerini belirli dönemlerde alı

nan ve yaratacağı etkiler yönünden diğer servet vergilerinin ö

zelliklerini taşıyan bir vergi türü olarak kabul edebiliriz. 

Veraset ve İntikal Vergileri, iki ayrı vergi olmasına kar

şın birlikte ele alınmaktadır. IIayat boyu yapılan transferlerin~ 

-ölüme bağlı olarak yapılan transferiere oranla çok düşük düzey

de kalması (22)ve yaratacakları etkiler bakımından farklılık 

(22) Carl S.SHOUP, Federal Estate and Gift Taxes, The Brookings 
Insti tut i on, Washington D. E. , 1966 , s. 88. 
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göstermemeleri nedeniyle analizde transferierin ölüme bağlı ola

rak yapıldığını varsayacak ve yalnızca Veraset Vergilerini ince

liyeceğiz. Bundan sonra verğinin diğer servet vergilerinden fark

lı olarakg tasarruflar üzerindeki etkisi mirası bırakan ve wira

sı alan bireyler yönünden değerlendirilecektir. Şimdi mirası bı

rakan yönünden etkileri araşt~alım. 

Her nekadar vergi yükü mirası bırakan birey üzerinde kalm~

maktaysa da, ileride bir tarihte verginin ödeneceğinin bilinme

si tasarrufları yapan bireyin davranışları üzerinde etki yarata

bilir ve tasarrufların artmasına veya azalmasına yol açabilir. 

Çünkü verginin hedefi servetin getireceği gelir değil, varlıkla

rın toplam değeridir (23). Varisıere aktarılan servet ise bu bi

reylerin tüketim gücünü arttırmaktadır. Bu nedenle üç tür bi~ey

sel davranıştan söz edebiliriz. (i) ölüm tarihine kadar, ekono

mik e;iiç veya diğer nedenlerle elde servet bulundurulması tüketi

min yakın ikamesi olarak kabul edilmesi, (ii) Servet bulundurma 

ile tüketimin yakın bir ikamesi olmaması hali (24) ve (ii1) Ver

gi nedeniyle davranışların değ~şmemesi. 

Dirinci durumda ~ergi nedeniyle miras bırakmanın yükü ağır

laşacak ve tüketim üzerinden alınan vergilerin göreli olarak da

ha düşük olacağı varsayımı altında tüketim ucuzlayacaktır. Tüke

timin ucuzlaması tasarrufların azaltılarak tüketircin artmasına 

yol açacaktır. Burada tasarruflar, verginin olmaması haline na

zaran konulan vergi kadar veya konulan vergiden daha fazla ola

rak azalabilecektir (25). Ancak bu azalma, miras bırakmanın ta-

(23) TA1~BE, s.257 
(24) SHOu~, s.87-88. 
(25) SANFORD, Taxing Personel Wealth, s.l28-129. 
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leb esnekliğine bağlı olacaktır. Durumu bir şekil üzerinde in

celiycbiliriz. 

rn:iras Dırakıla
cak Varlık Ba
şına Tüketinde 
Tasarruf 

Şekil 5 

Miras Bırabna Talebi 

ı 

E ----~-1--- D 

ı T:~iras Bırakılacak 
o~------~a-1----~B----------~arlıklara Net 

İlaveler 

Şekilde DD eğrisi, tüketirnde yapılacak tasarruf yönünden miras 

bırakma talebini göstermektedir. Başlangıçta birey talob eğrisi 

üzerinde F noktasında dengode olup tasarrufları EFDO alanı ile 

belirlenmektedir. Veraset vergisinin korunması veya oranların 

arttırılması bırakılacak mirası etkileyebilecektire Vergi nede

niyle reel mirasın fiyatı artacak (E 9 den E 9 ye yükselecek) vo 

miras bırakılacak varlıklara net ilaveler de Dvdon Bço kayacQk 

ve tasarruflar EDGO alanı ile gösterilecektir.(26). Eğer elde 

(26) SANFORD, ~axing Personal Wealth, s.l29. 
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sorvet bulundurma ile tüketim yakın bir ikame ise ve talGb Gğ-

risinin esnekliği birimdon büyük iso vergi nodGniyle tasarruf

lar vergi kadar ve hatta vGrgidGn daha fazla azalabilecoktir. 

Çünkü miras bırakan yönünden tasarruflar vergi nedGniyle dGğe

rini yitirmGktoclir. Böylece EGBO alanı EFBO alanından küçük o

lacaktır. 

Eğer tüketim 7 servet bulundurmanın yakın bir ikamesi değil

se ve taleb eğrisinin esnGkliği birdGn küçlikse durum farklı ol

maktadır. Verginin olmaması halinde miras bırakınayı arzulayan 

bir birey verginin konulması veya oranların arttırılması karşı

sında miras bırakılacak varlıklar için yapılacak harcamaları 

arttırabilecekfucrdir. Du nedenle şekilde EGDO alanı 7 EFDO ala

nından daha büyük olacaktır. Başka bir deyişle birey verginin 

olmaması halinde bırakacağı miras miktarını vergi nedeniyle mey

dana gelecek azalmaları da giderecek biçimde 7 daha da arttıra

caktır. Sonuçta tasarruflar vergi nedeniyle artmış olacaktır. 

Eğer bireyin taleb elestikiyeti birime eşitse, tasarrufları vor

gi nedeniyle etkilenmiyebilecektir. Dolayısıyla yalnızca mirns 

bırakma arzusu ile yapılan tasarruflar Veraset Vergisi nedeniy

le azalabilecek veya artabilecektir. Fakat vergi nodoniylu ta

sarrufların azalması olasılığı daha yüksektir (27). 

Veraset vergilerinin miras bırakan birGyin tasarrufları tl

zerindeki etkilerini inceledikten sonra, şimdi co mir2sı alanla

rın tasarrufları üzerindeki otkilGrini araştırabiliriz. Veraset 

VGrgisinin olmadığı bir durumda mirası alanlar tüketim güçleri

ni gelecekte arttıracak miras beklentisi içinde olacaklardır.~u 
··:: . ., ... · ... • ...... .. 
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durumda miras üzerine konulacak bir vergi veya var olan verb~ 

oranlarında bir artış, bireyin geleceğe yönelik beklentilerini 

deği ştirecektir. Ancak bireylerin beklentilerinin değişmesi ve 

vergi konusunda bilgi sahibi olunması verginin wiktarını ceğiş

tirmeyecektir (28). Bu nedenle mirası alanlar vergiyi ödemek i

çin ya tüketimlerini kısacaklar veya fazla çalışarnk gelir ~l

de etme yolunu yeğleyec'eklerdir. Bu ancak miras kalan varlıkla

rın önemli boyutlar:?~ ulaşmadığı sürece ;;eçerli olacaktır. Inti

kal eden varlıkların değeri arttıkça, vergi varlıkların pP.raye. 

dönüştürülmesi sonucu karşılanabilccektir. Bu i.ae geçmiş dönem

ler de yapılan tasarrufların azalmasın2 yol açacaktır. TI1nıunla 

birlikte vergi nedeniyle miras beklentilerinde r:ıeydana f~elecck 

azalmalar mirası alanların kendi tasarruflarını arttırmalarına 

neden olabilecektir. Böylece geçmiş c1önem tasarruflarıhdaki a

zalmalar, şimdiki dönemde verginin zorlayacağı t2sarruflarla 

kısmen dengele~~ş olabilecektir. 

Konuyu miras bırakan ve alanlar açısından bir bütün ola

rak değerlendirecek olursak, Veraset Vergisinin tasarruflar ü

zerindeki kesin etkisini tam olarak açıklayabilme olanağı yok

sa da (29) verginin tasarrufları azaltıcı bir etki yarattığı 

söylenebilir (30). Ancak bu azaltıcı etkinin konulan vergiden 

daha fazla olacağı söylenemez (31). 

(28) SHOUP, s.89. 
(29) POUGE-SGONTZ,s.322; C •. T.SANFORD, Economics of :Fublic Fi

nance, Pergamon Press,L01~0N,l978, s.l74 
(30) AREN ,s. 92; WAGNER, s.l9; SHOlı"P,s. 91; DUE-FRIEDLI\E!'fDER,s.477 

SİNGER,s.l82. 
(31) SHOUP,s.91. 
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Veraset vergilerinin tasarruflar üzerindeki etkilerini in

celedikten sonra şimdi de bu vergiyi diğer vergilerle knrşılaş

tırabiliriz. Eş gelir getirdiğini kabul ettiğimiz ~elir ve Ve

raset Vergisini karşılaştırmak için önce verginin ödeme z8.ırıan

larını ele alalım. Gelir vergisi, bireyin hayatta olduğu ve ge~ 

·lir elde ettiği sürece alınacaktır. Veraset vergisi ise birey 

ölc1}ikten sonra ve kendisi için servetinin faydası sıfır olc1u[;lJ. 

zaman alınacaktır. Gelir vcrr:~si, gelirin faydasının er.. ~rüksek 

olduğu dönemlerde alınması nedeniyle, tasarruflara gi1ecek fon

ların azalmasına yol açarken, veraset vergileri daha önceki dö~ 

nemlerde yapılan tasarrufları etkilemektedir. Du nedenle Vera

set ·ver~;ilerinin gelir vergisine oranla tasarruflar üzcrincı..ck:i 

etkisinin daha zayıf olduğu söylenebilir (32). 

veraset vergisini, eş gelir getiren harcama vergisiyle kar

şılaştırc1ığımızda durum farklı olmaktadır. ·Bilindigi E::,-ibi h.<:ı.rca

ma vergileri, tasarrufları etkilemediği ve hatta özendirdiği i

çin, her zaman veraset vergilerine yeğlenmektedir (33). 

Veraset vergilerini eş gelir getiren sijrckli Servet Vergi

leriyle 'de karşılaştırabiliriz. Bilindiği gibi sürekli servet 

vergileri genellikle servetin gelirinden, veya servetler gelir 

getirmiyorsa bireyin cari yıl gelirinden ödenir. Sürekli ·servet 

vergilerini incelerken bu vergilerin tasarrufları, gelir vcrc,i-

( 32) Hugh DALTON, Principles of Publice Finance ,Routledge <lnc: Ke
ga& Paul LTD.,LO~'DON,l96l,s.81~ O.H.BROWNLEE-Edward D.ı1J".ıLEN, 
Economics of Public Finançe Frentic e Hall Ine ~ENGLEWOOD~·

(LIFES N.J.,l956,s.302;AREN,s.92;BULUTOGLU~Vergi Politikası 
s.l78; DUEpGovernment Finance,s.338. 

( 33) '!l7ILLI1'..MS, s. 105. 
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sine oranla daha az etkilendiğini ortaya koymuş b~üunuyoruz.Du 

nedenle de Veraset Vergilerinin tasarruflar üzerindeki etkisinin 

sürekli servet vergilerine oranla daha zayıf olabilecoGinl. söylo

yebiliriz. 

Veraset Vergilerini diğer vergi türleri ile karşılaştırdık-

tan sonra şimdi de Türkiye 0 de uygulanan bu tür ver&ilerin tasar

ruflar üzerinde yaratacağı ~tkileri inceliyebilirizo Verasat 

vergileri nesnel ve nesnel olmayan varlık~arı vergi içeriğine al

dığı için, genel bir servet vergisi görünümü kazanır. Sözkonusu 

verginin tasarruflar üzerindeki etkisi bu yönden incelonoc8ktir. 

Veraset Ve~gisinin genellikle tasarruflar üzerine nğır bir 

yük ge~ireceği, dolayısıyla sermaye ~tokurıvn artması ve ekonomik 

büyürneyi geciktirocee~ konusunda görüşler ileri sürülmektcdir(34). 

Du görüş büyük _ölçekli ITirasların sorvet öğelerinin paraya dönüş

türülmesi sonucu ödenebileceği ve sermaye stokunu tahrib edeceb~ 

inancından kaynaklanmaktadır. Türkiye 9 do uygulanrm Vorrı..set Vergi

si, miras hisseleri üzerinden alınan nesnel varlıklarda beş yıl 

içersinde on eşit taksit ve nesnel olmayan varlıklarda iso bir 

yıl içersinde iki eşit taksitte ödenen ve bu ödemelerde faizin 

yürütülinediği bir vergidir, Acaba bu verci varlıklnrın paraya dö-

nüştürülmesi sonucu mu yoksa varisıerin gelirinden mi öderunekte

dir? Bu konuyu açıklığa kavuşturmak için bir örnek verelim. Aile

nin tüm varlıklarına sahib olan babanın öldüğünü, eşine ve üç çoT 

cuğuna 10.000.000 ~L tutarınc~a servet bıraktığını kabul edelim. 

Bu servetin 7.000.000 TLsının nesnel varlıklardan vo kalan 

3.000.000 TL.sının da taşınabilir varlıklardan oluştuğunu varsa-

(34) Lowel HARRIS, '9Tax Fundementals for Economic Progr e ss ,•~ Tax 
Review,Vol.36,1975,s.l3-l6;Don THROP-P.Sr·!IITH, 11 Impact of Fe
deral Estate and Gift Taxn ,Tax Review Vol.37 9 1976 ~s.l7-20. 
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yalım. Hayatta kalan eşin mülkiyet hakkından yararlanacağını 

(35)~ dolayısıyla her varise 2.500.000 TL miras kaltığını ve nes

nel varlıkların da gelir getirmediğini kabul edelim. Du durumda 

vergi nasıl ödenecektir? 

Varisler, miras paylarından 40.000 liralık istisna tutarını 

indirdikten sonrcı. artcı.n oranlı tarifeye göre 424.000 or TL .. vergi 

ödeyeceklerdir (36).Bu vergi~ miras kalan nesnel varlıkların ve

ya taşınabilir varlıkların p<_-_raya dönüştür;llmesi ile ödenebile

ceği [~bi elde edilen yıllık gelirden de karşılanabilir. Vergi 

miras kalan nesnel varlıkların paraya dönüştürülmesi sonucu öde

nirse geçmiş dönemde yapılan tasarruflarda bir azalma sözkonusu 

olurken, şimdiki dönem ilc gelecek dönem tasarrufları etkilenme

yecektir. Taş~nabilir varlıkların paraya dönüştürülerek verginin 

ödenınesinde durunı farklı olmayacaktır. Ancak örnekte yer alan 

3.000.000 n.tutarında taşınabilir varlıklar paraya dönüştürüldük

ten sonra faiz goliri sağlamak amacıyla en az yılda % 20 faiz ge

liri sağlayan bir mali kuruma yatırılsa dört mirasçının yıllık 

vergi borcu, servetin parasal değeri de6~şmeksizin~ ödennuş ola

caktır. Günümüzde en düşük faiz vergisiz devlet tahvillerinde bi

le yıllık % 2 O dir. Bazı kuruluşlarda 4 yıl vadeli y~-.. pılacak ya

tırımlarda faiz haddinin% 41 1 e ulaştığı düşünülürse~ Veraset 

vergisi ödendikten sonra .:serek harcamalar ve gereksı:::: tr.sarruflar 

için yeni fonlar yaratılmış olunacaktır. Doıayısıyla Veraset Ver-

(35) 

(36) 

Eşin mülkiyet hakkını yeğlemesi sonucu mirasın 1/4 üne; di
ğer mirasçılar ise 3/4 hak kazanırlar.DKZ.._:J,.,Kanun ~.~d.444/l. 
Mali Denge Vergisi dikkate alınmamıştır.Hpr varis vorgi bor
cunu şöyle ödeyecektirıTaşınabilir varlıklara isabet eden 
84.800 TL. bir yıl içinde iki taksi t;nesnel varlıklara isabet 
eden 349.200 TL. da boş yılda on ı::::şi t taksitte ödenecektir.Do
layısıyla birinci yılda hor verisin ödeyeceği taksitlerin bi
rinci yılc1aki toplamı 154 .640; diğer yıllarda ise 69.840 'fL o~. 
l:ıcaktır. 
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gisi, ikinci biçimde ödenecek olursa geçmiş dönem tasarrufları 

vergiden etkilenmeyocek ve cari dönem harcama ve tasarruf düze

yi sabit kalabilecek ve hatta artabilecekti~. Verginin şimdiki 

dönem gelirinden öder .... ınesi durumunda ise geçmiş dönem tasarruf

ları otkilenmezken bu dönemin tüketim ve tasarruf düzeyi azala

caktır.Du nedenle verginin geçmiş dönem tasarruflarının paraya 

çevrilmesi ile ödenmesi beklenir. 

Du durumda~ kuşkusuz enflasyon dikkata alınmamıştır. Enflas

yonun dikkate alındığı bir durumda iki yöhlü bir etki meyQana 

eelecektir. Dirinci etki kendisini para değeri üzerinde göstere

cektir. Günümüzde% 80 9 e kadar ulaşan enflasyonun önümüzdeki yıl

larda aynı hızla süreceği varsayılırsa~ bugün paraya dönüştürü

len 3.000.000 liralık taşınabilir varlıkların değeri dört yıl i

çinde aşırı değer kaybına uğrayacaktır. Aynı varlıklar dört yıl 

sonra yerine konulmak istendiğinde ayn·ı serme.ye ile ancak çok az 

bir bölümünün satın alınabileceği görülecektir. Dolayıs{ylR en

flasyonun ana para üzerinde tahrib edici bir etki yaratacaktır. 

İkinci etki vergi değeri üz~rinde görülecektir. Dilindi6i 

gibi enflasyonist dönemlerde borqlular k§.rlı 9 alacaklılar zarr-ı.r

lıc-:.ır. Veraset vergisi beş yıl içinde 10 eşit taksi tlo öl::.onece

ğinden her geçen yıl enflasyon nedeniyle vergi borcu cl.eğorini 

yitirecektir. Du durumda yükümlü enflasyon nedeniyle borcunun 

önemli bir bölümünü herhanı.sri bir katkıda bulunmaksızın :::":iclc;rmiş 

olacaktır. 

Enflasyon. verginin ödenmesini etkilernesinin dışır~a, şüp

hesiz en önemli etkiyi matrahların belirlenmesinde yaratacak

tır. Bilindiği gibi Veraset Vergilerinde değerleme ·menkul ve 

gayri menkul varlıklarda rayiç bedel üzerinden yapılır. Rayiç 
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bedel ile yapılan değerleme, enflasyon nedeniyle 7 varlıkların 

değerinin görünürde artmasına yol açacaktır. Varlıkların değe

rinde gerçek bir artış olmamasın~ karşın enflasyon ncde~iyle, 

vergi matrahlarının artması yükümlülerin olması gerekollin ·Qs

tünde verei ödemelerine yol açabilecektir. 

Miras kalan varlıkların genellikle gayrimenkul olc!.uğu düşü

nülürse enflasyonun sebeb olacağı natrah artışları kol8.ylıkla 

gözlenebilir. Eğer yukarıda örnekte belirlendiği gibi vergi yü

kümlüsüne vergiyi karşılayabilecek likid varlıklar intik~l et

memişse ve yeterli düzeyde tasarruf sahibi değilse vergi ya dev

reden mülkün satılması veya gelir düzeyi yeterli iso cari dönem 

harcama ve tasarruflarının kısılması sonucu ödenecektir. Du da 
' 

genelde tasarrufları azaltıcı bir etki yaratacaktır. 

Aynı zamanda veraset vergisinde, hem matran artışlg,rına ve 

hemde akrabalık derecesine göre, uygulanan artan oranlılık nede

niyle ödenen vergi bireylerin t~sarruflarını bazı durumlarda art

tırıcı ama genellikle azaltıcı bir etki yaratacaktır. 

Görüldüğü gibi birkoreye özel servet vergisi, sürekli servet 

vergileri ve sorvet transferi vergileri bireysel tasarrufları ge

nel olarak azaltıcı yönde etkilemektedirler. Ancak sermaye biri

kimi için gerekli tasarrufların ekononuk büyürneyi hızlandırabil

mesi için yatırımlara kanalize cdil:r:ıesi zorunludur. Du nedenle, 

tasarrufları azaltıcı yönde etkileyen servet vergilerinin yatı

rımlar üzerindeki etkilerinin ne olabileceğini do araştırmak ge

rekecektir. 

_ II. SERVET VE~GİLERİN.İN YATIRIMLAR .ÜZERİ1TDEJ[;İ ETK.İLEltİ 

Tasarrufların oluşum nedenleri incelenirken türlü öğeler 

ortaya konulşum ve bu öğelerden birinin üretim amacı olduğunu be-
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lirlomiştik (37) Duradan da görüldüt;ü ::;ibi bireyler s~ılt yatı-

rım yapmak ame.cıyla tasarruftn bulunmamaktadırlar. Anc2.k tasar

rufları ve yatırımla:cı "lynı bireyler yg,pabilir (38). ::Ju durumda 

ta.sarrufları aznl tıcı yönde ct1cilcyen bir Servet Vore;isi 9 aynı 

zamc:mdn bireyin ysı.tırımlarını cla c.zaltıcı yönde etkiluyebilecak

tir • .Ancak tasarrufları yapan bireylerle yr.:ı.tırımları Jrap:3.n bi

reylerin a;.v-nı ki şi lur olmadığı yönünde görüşler do önem k<J.zan

maldadır (39). E{~or tasarrufları yapanlar ile yatırım kararıa

rını alan bireylerin farklı olduğu ,?;örüşü kabul edilirse tasar-

rufları azaltıcı bir etki yaratan servet ver~-;ilori Y yatırımları 

aynı yönde otkilemcyobilir. Çünkü yatırımle~r bulunr:.bilir. Tasar

ruflnr2 c1eı§:,il 9 yatırımın karlılığına ve faiz haddine ba,>lıchr. 

JJiz araştırmamızda bu ikinci çr,örüşi.i benimseyeceğiz. Du (ı;örüştcn 

harelcot ederek şimeli 9 sorvet verGisi türlerinin yatırımlar üze

rindeki Jtkilcrini araştırabiliriz. 

ı, Dirkoreye Özel Servet Vergilerinin Ys.tırımlar Üzcrinc1cki 

Etkileri 

Dirkoreye özel servet vergilerinin, sürekli olm<'u,ı.ası vo 

yü._"l{ümlülorin bu tür verginin konulacağındnn haborc:.ar olm~:ı.mrüarı 

ve vcrr::~inin p;elocekteki tasarrufları değil ccçrrıi ş clcinomlorcloki 

tasarrufları hedef e.lması sonucu yatırım kararlarını önemli öl

çüde otkilomosi boklonGmez. Yatırıı~1 kararı 1 yatırımın umulan :SOT 

(37) Bkz; Eu eti.id~ s.ll-14. 
(38) Edvvin KUH,"Theory and Institutions in Study of Invenstment 

Behavior;ı, American Econornic Roviow, Vol LII 9 ~iL':!.y 19639 s. 
261. 

(39) GULATİ, s.25~ SHOTJJ', Federal Enstnte and Gift Tnxes s.91. 
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liri ile faiz haddeleri arasında kurulan ilişkiye göre verilmek~ 

toc1ir. Bu tür bir vorr:::;inin konulması umulan geliri etkilomoyo

cektir. Ancak verginin ödenmesi için likit varlıklara talebin 

t· artması, faiz oranlarının yükselmesine (hisse senetlerinin değo

rinin düşmesine) yol açacak dolayısıyla yatırımlar üzerinde: ters 

yönc1o bir etkinin doğmasına neden olabilecektir. Dum.ml2 birlik

te eğer yatırımdan ~~ulan gelir (veya sermayenin marjiruıl etkin

liği) oluşan faiz hadlerinden üstünse bu et:i:i söz konusu olmaya

caktır. 

Du nedenle Dirkoreye Özem Servet Vergisi, yatırım düzoyini 

belirli bir süre için azaltıcı yönde etkileyebilecek ~ncak yatı

rım özendiricileri üzcrin1o szaltıcı etkisi ~örülmcyocektir. 

Türkiye' ele 1940' lı yıllarda uyeulanan Varlık Vorsisirı..in ya

tırım düzeyi ve yntırım özendiricileri üzerinde no yönde bir et

ki yarattığı konusunda kesin bir sonuca varma ola~qğı olmasa bi

le 9 bu verginin yo..tırımları azol tıc ı yönc~c otkiloch[:i 9 sonrı:ı.ki 

yıllardaki yatırım düzeyleri dikkate alınırsa, söylenemez. 

2-. Sürekli Servet Vergilerinin Yatırımlar Üzerindeki 

Etkileri 

Sürekli servet vergilerinin yatırımlar üzerindeki etki-

lerini verginin yatırım düzeyi ve özendiricileri ile servotin 
l-
l etkin kullanımı üzerindeki etkileri yönünden ele alabiliriz. 

~ Konu yatırım düzeyi ve özendiricileri açısından ele alındı-
ğında ekonomik literatürele öne sürülen b~zı yatırım kurarnlarını 

kısaca özetlemek yararlı olacaktır. 

Keynes yatırım düzeyinin sermayenin marjinal etkinli{ti ile 

faiz oranı arasındaki ilişki tarafından belirlendiğini öne sür-

... 
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mektedir. Sermayenin narjinal etkinliği yatırımdan umulan gelir 

biçiminde tanımla~~akta ve bir oran belirlenmektedir. Faiz ora

nının ise likic':i te tercihine ve para miktarına göre oluşacağı 

kabul edilmektedir ( 40). Yeni l-e onulan veya var olan s ür ol-eli ver-
/ 

giler elele s:dilen r:3'elirden ödenc1iği için kazançları Rzaltıcı 

yönde etkiloyebilecektir. tabii ki bu etkileme büyük ölçüde ko

nulan verginin oranlarınc-:ı bağlı olacaktır. Ver:::;i nedeniyle ka

zanç ların .azalması yeni yatırımlardan elde edilecek kazançların 

da azalmasına yol açacak, dolayısıyla sermayenin marjinal etkin

liği azalacaktır. Faiz oranları veri· olarak kabul edilirse, ser

mayenin marjinal etkinliğinin azalması yatırım harcamcı.ları düze

yinin ve çarpan etkisi ile de tüketim harcamaları ile toplam ge

iirin azalmasına yol açacaktır. Toplam gelirin azalması muamele 

amacıyla para talebini düşürecek ve serbest kalan likit\ fonlar 

faiz oranını biraz düşürebilecek ve bu yolla verginin yatırım

lar üzerindeki azaltıcı etkisini kısmen tp.derebilecektir (41). 

İkinci olarak faizin zaman tercihi kuramını ele alac2ğız. 

Neo-klasik faiz ve yatırım kuramı olarak ni tolendirecc;[imiz ~:ıu 
/ 

görüşte bireylere şimdiki ve gelecek dönem tüketimleri Qrasında 

bir denge kurdukları kabul edilir. Faiz oranı, bireylerin tasar

ruf ve yatırım yapmak için şimdiki tüketimden vazseçmenin bedeli 

olarak tanımlanır. Du durumda servet vergisi yatırımların getiri 

(40) KEY1~S, s.l35-146 ve 165-174 
(41) J.A.STOCKFISCH,"The Influence of The Property Tax on Inveet

ment and Employemont, ~~ in Land and Duilding TP.vXOS ( Their 
Effecst on Economic Developement) Edited by Arthur P.DECKER 
The Uhivorstiy of Wisconsin Pressv 1969, s.599 ' 
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oranını azaltıyorsa, bireyler daha az yatırım yapacaklardır '42). 

c;örüldübYÜ gibi gGrck Keynesyen görüşte ve gerekse Neo-klasik 

görüşte konulan sorvet verb~si yatırımlardan umulan hasılayı 

azaltıcı yönde etkilediğinde yatırım özendiricilerini ve düze

yini de cı.ynı yönde etkilcyeceğ.i_ görüşü hakimdir. 

Üçüncü olarak Frank H.Knightvın faiz ve yatırım kuramını 

ele alabiliriz. JJu kurama göre faiz yer.i varlıkların üretim ma

liyeti üzerindeki getiri oranı olarak tanımla:nmakta ve getiri o

ranı da gelecekteki net gelir akımını sağlama maliyeti· olarak 

belirlenmektedir. Bu nedenle yatırım, gelecekte belirli bir ge

lir el::le etmek için bireylerin ne kadar hsrcamrı y3.pacaklarını 

açıklayacaktır. Bu du~umda sürekli servet vergisinin konulması 

gelecek dönemde elde edilecek gelirin fiyatını yQ~selteccktir. 

Tüketim talebi kuramı geroğinoe, bireyler bir malın fiyati yük• 

seldiğinde o maldan daha ıız talebte bulunacaklardır. Ance.k bu

rada golecek dönem fT,elirinin taleb esnekliği önemli bir rol O'J'-· 

nuyacaktır. Eğer taleb inelastik ise bireyler vergi nodor~ylo 

;y-eni varlıklar i çin daha fazla harcama yapacaklar; birim esnek

liği durumunda yatırımlar değişmeyecek ve taleb esnek ise yatı

rımlar azalacaktır (43). Bu nedenle ·.ıervet ·erc;isi yatırımları, . 
taleb esnekliğine ., bağlı olarak arttırabilir, azaltabilir veya 

değişmeksizin bırakabilir. 

Dördüncü olarakta Eisnerw in [.17örüşünden hareket edebiliriz. 

(42) A.g.k, 
(43) Frank H.KNIGHT,~'The Quantity of Capital and The l&ate of 

Interest,I, " Journal of Political Economy,44 August 1936, 
s.433-463. (Stockfisch 1 e atfen) 
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Eienerve göre yatırım talebi, diğer etkenl&rin yanında çıktı de

ğişme oranına bağlıdır, Eğer tüketim sürekli gelirin de§;işmez 

bir fonksiyonu ise, yatırım da çıktıdaki sürekli değişmalerin 

bir fonksiyonudur. ~öylece sürekli Hızlandırılan hipotezi, ya

tırımların taleb artışları sürekli olacağı sürece yapılacağını 

ima eder (44). Bu görüş yatırım kararlarının k~rlılık ilkesine~ 

başka bir deyişle yatırımların getirisine bağlı olacağını belir

lemektedir. Du durumda konulacak servet vergisi girişimin net 

k~rlılığını azaltmayacaktır. Çünkü vergi genel olduğundan fon

lar yatırJ.ma aktarılmayıp başka bir servet öğesine dönüştürül

müş olsa bile aynı verGinin etkisi altında kalacaktır. Du neden

le konulacak servet vergisinin yatırım kararlarını azaltıcı yön

de etkilernesi beklenemez. ~ncak eğer vergi nedeniyle bireysel 

taleb daralıyorsa, diğer koşullar sabit kalmak kaydıyla,,yatı

rım kararlarının azalması beklenebilir. 

Görüldüğü gibi sürekli servet vergilerinin yatırım kararı 

ve düzeyi üzerindeki etkilerini öncedon kesin kes belirlemek 

olanağı yoktur. içinde bulunulan koşullara bağlı olarak vergi 

nedeniyle yatırım düzeyi artabilir, azalabilir veya de&~şmeden 

kalnbilir. 

Servet vergilerinin yatırım kararları ve düzeyi üzerindeki 

etkilerini inceledikten sonra şimdi de yatırımların etkinliği 

üzerindeki etkilerini araştırabiliriz. Genel anlamda sürekli 

servet vergileri bilindiğ~ gibi, tüm sorvet öğelerinip gelir 

getirsin veya getirmesin, vergi kapsamına almaktadır. Servet 

(4) Robert EISNER,vırnvestment :Fact and Fancw:", American Econo
IDic Review, Vol.LIII, m~y 1963,s.237-240, 
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öğelerini gelir getirmeyen veya düşük gelir getiren (rizikosuz 

yatırımlar) ve yüksek gelir getiren (ancak rizikolu olan yatı

rımlar] varlıklar olarak ikili bir biçimde sınıflandırılsa~, 

vergi yükünün rizikosuz yatırımlar üzerinde daha ağır olduğu

nu görürüz. Du nedenle eş değerdeki varlıklar üzerindeki ver

Si yükümlülüğünün aynı olacağını kabul edecek olursak, vergi 

yatırımların rizikosuz olanlardan rizikolu olanlara do[,Tu krıy

masına yol açabilecektir {45). Örneğin kullanılmaksızın elde 

tutulan nakit varlıklar, gelir getirmedikleri için, vergi yü

künün ağırlaşmasına neden olacak, dolayısıyla bireyler nakit 

varlıkları daha ussal bir "biçimde kullanma zorunda knlc:.bile

ceklerdir. Toprağını işlemeyen bir servet snhibi ,çı;elir se"C;la

madığı için gelir verg~sine tabi olmazken ser~~t vergisi J~

kümlüğü altınc'1 girecek ve verginin ödenmesi için topra{;"J. ve

rimli bir biçimde kullanmak zorunda kalabilecektire Görüldü

ğü gibi sürekli servet vergileri yatırımları d2h~ verimli a

lanlara kaydırma özelliğini de taşımaktadırlar. Acaba yatırım

lar üzerindeki etkiler açısından sürekli servet vergileri ge

lir ve harcamalar üzerinden alınan ve~~~lere oranla daha üs

tünmüdürler? 

, Sürekli servet Vergileri geçmiş ve şimdiki dönemler~eki 

t~sarrufların gelir getiren veya getirmeyen varlıklar biçiwin• 

de tutulmnsını vergilendirirken ; gelir vergisinde yapılan ya

tırım sonucu elele edilen :?;elir, tc,sarruf veya tüketim amacıyla. 

kullanılsın, ver~~lendirilmekte!ir. 

(45) SANFORD-WILLIS-IRONSIDE, s.8. 
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Servet vergisi yükümlülüğü, elde edilen gelir servete eklenin

ce artarken: gelir vergisi yükümlülüğü ise yatırım b~şarılı o

lup gelir sağlandığı anda ortaya çıkmaktadır. Elde edilen celir 

yükseldikçe 0elir vergisi yükümlülüğünim artması yatırımcılar 

üzerinde en6elleyici bir etki yaratabilir. Du nedenle sürekli 

servet "';ergilerl eş e;elir getiren gelir vergilerine oranla ya

tırımlar üzerinde daha az sapmalara yol açarlar (46). 

Harcamalar üzerinden alınan vergilerde, :yatırım gelirinin 

harcanan bölüffiü vergi kapsamına girmektedir. Bu nedenle yüksek 

gelir getiren (ri~ikolu) yatırımlar kanalıyla hızlı bir biri

kim sağlamayı amaçlayan bireyler için Harcama Ver[~leri servet 

ve gelir vergilerine oranla daha avantajlıdır. 

Döylece yatırımlar üzerinde en az etkili olan vergi Haren

ma Vergisi, en fazla etki yaratan da gelir vergisi olmaktadır. 

Servet ver:ı:;isi bu iki vergi türüriün arasında yer alrnakto.c1ır ( 47 )o 

Kuramsal ölarak sürekli servet vergilerinin yatırımları ne 

yönde etkileyeceğini inceledikten sonra şimdide Türkiyeqdo uy

gulanan sürekli olmakla birlikte kısmı bir servet vereisi özel

liği. olan Emlak Vergisinin (48) yatırımlar üzerindeki etkileri-

(46) Gelir ve Servet Vergilerinin yatırımlar üzerindeki etkileri 
konusunda Bkz: , GUL.tl TI s s .2 7-2 8; GOODE, s .4 7-5 3; SANFORD-·;;:TLLIS
IRONSIDE~ s; 9-20; HICKS, s .201-205; TANABE, s .262-263; :GULUTOGLU 
Vergi PolitikQsı 9 s.266-272, 

(47) Goode bu sıralamayı Harcama Vcrg.isi;Gelir versisi ve Sürekli 
Servet Vergileri biçiminde yapmaktadır. Du konuda Bkz;GOODE 
Indıvidual Ineome Tax,s.47-48. 

(48) Motorlif Kara Tcı.şıtları Vert;isi, ancak işletmelerde taşıt 
kullan3n firmalar açısından önem taşımasına karşın,vergi 
miktarının çok düşük olması nedeniyle bu vergiyi ihmal ede
biliriz. 
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ni araştırabiliriz. 

Türkiye 9 de yatırım kararlarını Keynesyen görüşün ışığı al

tında alındığını varsayabiliriz. Ancak yine bu kuramın tam ola

rak geçerliliği kuşkuludur. Bilindiği gibi Türkiye 1 de ~aiz o

ranları devlet tarafılıdan belirlenir ve belirli aralıkları~ de-
--

t;,'iştirilir. Bu nedenle faiz hadlerinin değişmeksizin kaldığ-ını 

öne sürebiliriz. Aynı zama~da yatırım kararlarının alınmasıLda 

faiz oranlarının önemli ölçüde dikkate alındığını da söyleyeme

yiz. Yapılan araştırmalarda yatırım talebinin faiz oranl2rı kar

şısınd:::ı yeterince esnek olmadığı ancak yüksek faiz oranlarında 

esneklik kazandı€;+ vurgulanmaktadır ( 49). Eğer faiz hadlerini 

değişmez olduğu varsayımı kRbul edilecek olursa yatırım talebi

nin faiz karşısında inelastik olacağı görülecektir.· Yatırımlar 

bu nedenle önemli ölçüde, diğer etkenierin yanında, sermayenin 

marjinal etkinliğ~ne bağlı olacaktır. Türkiyevde yapılan yatı

rımları konut yatırımları ve konut dışı yatırımlar olarak iki 
' bölümde ele alabiliriz. Sermayenin marjinal etkinliği daha çok 

konut dışı yatırımlar yapılırken önem kazaTh~caktır. Ancak konut 

dışı yatırımlar üzerinde herhangi bir servet vergisinin olmama

,sı sonucu bu konuyu inceleme dışı bırakrnc'l.mıza neden olmuştur. 

Türkiye 1 de uygulanan Eml~k Vergisi yalnızca bina ve arsa

lara yapılacak yatırı~ıarı etkilediğinden, diGer tüm yatırımln

rın vergiden etkilenmediği görülecektir. Bu nedenle yalnızca 

(49) Vural SAVAŞ, Türkiye Ekonomisi (Makro ~naliz), .Bursa İkti
sadi ve Ticari İlimler Akademisi Yayını Ho:2 ,İSTAI--IDUL,l971 
s.46-47. 
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inşaat sektörü üzerindeki etkiler incelemerniz açısınctcm önem 

kazanacaktır. Yapılan inşaatlar iki bölüme ayrılEtbilir. Üretim 

ve ticari faaliyeti sürdürmek amacıyla yapılan inşaatlar vo is

k~n amacıyla yapılan inşnattır. Dirinci bölüme _-ıj_ren y~ıtın.mlar 

Eml~k Ver,sisinden etkilenmeyecektir. Çünkü Gelir Vergisi Kanunu-

nun mükerrer 122 .I!l3ddesi bina ve arazi ver::r,ilerirri.n aynı v<.J.rlıli:··· 

lar için ödenen gelir vergisinden mahsubu ilkesini getirmektedir. 

Dolayısıyla ödenen Eml~k Vorc;isinin bu tür yatırımları etkileme

diği ve hatta özendirdiğ~ söylenebilir. 

İskan amacıyın kullanılan binalarda ise verc;i etkisini gös

terebilecektir. Yapılan bir araştırmada Türkiye~de hane halkı 

tasarruflarının % 46 - % 64 arasında değişen bir oranda doğru

dan yatırıma yöneldiği ve doerudan yatırımlar içinde konut yntı

rımının önemli bir yeri olduğu gözlenmiştir (56). 1970 yılların

dan sonra konut fiyatlarında görülen önemli artışlar ve vcr::;i 

kanunlarında yapılan önemli değ~şiklikler konut yatırımların~ 

çekici ol..maktan uzaklaştırmıştır (51). Vergi kanunlarınıızc,a bi

nalar üzerinde çok sayıda vergi bulunmasın:.'l. karşın bunln:rın i

çersinde sürekli olan tek vergi Emlttk Vergisidir. Emltlk Vorc~i

sinin matrah~·servet değeri olmaklR birlikte, vergi servetin ge

lirinden veya diğer gelirlerden ödenir. Vergir~n gelirden öden

mesi, tasarruflardan karşılanmasına yol açmasına karşın, oranıa-

rın çok düşük olması (% 0 94-% 0 9 6) konut yatırımları üzerinde 

,.; 

i-~---------------------------
(50) 

(51) 

Sevil KORUM, vvözel Tasarruflar ve Halk Sektörü'~, Hükümet 
Programının S·etirdiğ~ Yeni Planlama Sorunları Semineri i
çinde, Eski şehir İktisadi ve Ticari llimler Akacıtemisi Yayı-
nı, No:l20/72 1ESKİŞEHİR 9 s.88-93. 
A.g.k. 
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çok önemli azaltıcı bir etki yaratması beklenemez. 

3~ Servet Transferi Üzerinden Alınan Vergilerin Yatırımlar 

ttzerindeki Etkileri 

Veraset vergileri, ortalama otuz yıl gibi, uzun aralık

larla alınmaktadır. Verginin ödeneceğinin önceden bilinmesi mi

ras bırakan ve mirası alanların davranışlarında değişmelere yol 

açabilecektir. 

Konuyu miras bırakan yönünden incelediğimizde, bu bireyin 

ölümünden sonra mirasçıları tarafından ödenecek bir ver,si nede

niyle yatırımlarını azaltınası beklcnemez. Ancak bu bireyin tek 

amacı miras bırakmak ise söz konusu vergi yatırımların biçimi 

üzerinde etkisini gösterebilir. r!Iirası bırakan birey kolaylık

la paraya dönüştürülebilecek varlıklara yatırım yaparken aynı 

·zamanda rizikosuz yatırımları rizikolu yatırımlara yeğleyebile

cektir (52). Böylece rizikolu alanlara yapılacak girişimlerde 

bir azalma olabilecektir. Bununla birlikte muris başarılı bir 

yatırım sonucu yakınlarına daha büyük bir servet bırakma arzu

sunda olursa (53) bu serveti edinmek için yc.:tırımlarını riziko

lu alanlara kaydırabilir. Bu tür bir karar rizikolu yatırımla

rın daha yüksek gelir getirme şansının olmasından kaynaklanmak

tadır. Veraset Vergisinin mirasçılara kalan serveti azaltacağı 

bilinmektedir. Dolayısıyla varislerin daha büyük bir servot bı

rakmayı amaçlayan murisler böylesine bir servete kavuşmak için 

(52) SINGER, s.l83; SHOUP,s.93. 
(53) ROLPH-BREAK,s.267. 
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hayatları boyunca rizikolu alanlara yapacakları yatırımları art

tıracaklardır. 

r,1iras kalanlar yönünden veraset vergisi iki tür etki yara

tabilir. Birincisi 9 mirası alanlar ek bir satın alma gücü sağla

yacak bir miras beklentisi içinde olacaklarından daha az çalışıp 

daha az tasarruf yapabilirler (54) ve kendi yatırımlarının düze

yini düşük tutabilirler. Bu nedenle konulacak veya uygulamada o

lan Veraset_Verşisi bu beklentileri azaltacağı için mirası alan

ların daha çok çalışıp, daha fazla tasarrufta bulurunalarına ve 

yatırımlarını arttırmalarına yol açabilir. İkinci olarak Veraset 

Vergisi 9 kalan servctin miktarı büyüdükçe 1 genellikle bazı ser

vet öğelerinin paraya dönüştürülmesi sonucu ödenmektedir. Vergi

nin bu biçimde ödenmesi kalan mirası azaltacak ve varisıerin ta

sarruf kapasitesi ile yatırımlarını finanse edecek özkaynakları 

daralacaktır (55). Bu ikinci görüş tasarrufları ve yatırımları 

yapan bireyler aynı olduğu sürece değer kazanacaktır. Tasarruf 
., 

ve yatırım kararları farklı bireyler tarafından alındığında 9 Ve

raset Vergisinin yatırımları azaltıcı etkisi verginin sermaye~ 

nin marjınal etkinliğini azaltınası sonucu ortaya çıkabilecektir. 

Bununla birlikte Veraset Vergisinin varisıerin yatırım olanakla

rını daraltt~ğı öne sürülmektedir (56). Çünkü vergi net serveti 

azaltıcı yönde etkilediğinden miras kalan bireylerin hsrca~~ gü

cü de azalmaktadır. Burada varisıerin gelir düzeyi de önem ka-

(54) DALTON, s.82-83. 
(55) ROLPH-BREAK)s.lb~,zb$. 
(56) A.g.k. 
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zanmaktadır. Eğer miras düşük gelirli bireylere kaldı ise Ve

raset Vergisi tüketim harcamalarının; yüksek gelirli bireyle

re kaldı ise yatırım harcamalarının azalro~sına yol açacaktır. 

( 57). Çoğunlukla büyük se1·vetlerin yüksek gelir grubunda yer 

alan bireylere kaldığı düşünülürse sözkonusu verginin varj_slc

rin yatırım harcamalarını daha fazla etkilernesi beklenir., 

Veraset Vergilerinin yatırımlar üzerinde bu yönde etki ya

ratmasına karşın acaba gelir_veya harcamalar üzerindGn alınan 

eş gelirli bir vergi yatırım düzeyini ve özendiricileri~~ ?era

set vergilerine göre daha fazla mı yoksa daha az mı etkilemek

tedir? Bu sorunun yanıtını verebilmek için daha öncede yaptığı

mız gibi tek tek bu vergilerinin Veraset vergisinin etkileriyle 

karşılaştırılması gerekir. 

Yatırım kararlarının sermayenin marjinal etkinliği ve f&ı.iz 

oranları arasındaki ilişki sonucu verildiğini belirlemiş bulunu

yoruz.Bu durumda yatırım kararlarının sermayenin marjiTh~l etkin

liğini azaltan vergilerden etkilenmesi doğaldır. Gelir Vergisi 

her yıl sürekli olarak sermayenin getirisini vcj r.ıu gı:Jtirideki 

artışları vergilendirirken, Veraset vergisi yatırımcı öldükten 

sonra varlıklar mirasçılara aktarıldığınd~ bu biroyler tarafın

dan ödennektedir. Dolayısıyla gelir vergisi sermayenin marjin~l 

etkinliğini daha fazla azaltıcı bir etki yaratabilecek ve vera

set vergisine oranla yatırımların optimal bir büyüklüğe ulaşma

sını engelliyebilecektir. Bu nedenle yatırımlar yönünden Vera

set Vergisi Gelir Vergisine oranla üstünlük kazanır (58). 

(57) A.g.k. 
(58) BTİYÜKERŞEN, s.l39. 
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Veraset vergisi harcama Vergisiyle karşılaştırıldığında;bu 

ikinci vergilarnede tasarrufların ve dolayısıyla yntırımların bes

Ieyebilecek fonların azalmaması yatırım özendiricilerine ve düze

yini s.rttırıcı bir etki yaratabilecektir• Böylece yatırımL~rı et

kileme yönünden Harcama Vergilerinin veraset vergisine ve vero.

set Verı::?;isinin do g"elir "1/ergisine göre daha üstün olduğu göri.ilU.ro 

Veraset Vergisinin yatırımlar üzerindeki etkilerini incele

dikten sonra şimdi de Türkiye'de uygulanan Veraset vorgisinin· 

yatırımları ne yönde etkilediğini araştırabiliriz. Türkiye'de uy

gulanan Veraset Vergisi, oldukça geniş kapsamlı bir vergidir. Da

ha öncede belirlendiği gibi bazı kişisel varlıkların dışındc:1. 9 ban

kadaki para 7 hisse senedi gibi likid varlıklar ve taşınamaz var

lıklar veraset vergisinin konusuna girmektedir. Ancak uygulamada 

genellikle likid varlıkların vergiden kolaylıkla k~çırılabilmele

ri tüm yükün taşınamaz varlıkların üzerinde kalmasına yol açabil

mektedir. Bu nedenle veraset vergisinin yatırımlar üzerindeki e:t

kilerini araştırırkon taşınımız vı:ırlıklara ve özellikle konut ya

tırımlarına etkiyi dikkate alacağız (59). Yapıian bir araştırnu~

da hnne halki tasarruflarının önemli bir bölümünün (1968 do %59,6 

1969 da 53,5 1970 de 33,7 1973 de %25,2 sinin) konut yo.tırııril<:ı.rı

r~ ayrıldığı görülmektedir {60). Ancak konut yatırımıarına ayrı

l~n payın her geçen yıl azaldığı dikkati çekmektedir (61). Acaba 

konut yatırımlarının azalmasında Veraset Vergisinin önemli bir 

(59) Taşınabilir varlıkların kolaylıkla.vergiden kaçırılabilme
leri nedeniyle araştırmada yalr~zca taşınamaz varlıklara 
yapılan yutırımlar dikka.te alınmıştır. 

( 60) KORillt, Tablo-4, s. 91. 
(61) lı..g.k. 

L_ 
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rolü varmıdır? Konut yatırımlarının azalmasına Veraset Vergisi

nin dışında bazı etkenler yol açmaktadır. Konut yatırıml<'.irına 

yönolon tasarrufların özellikle 1970 yılından sonra azalmaya 

başlaması hızlı fiat artışlarırın ve 1970 yılında uygulamaya ko

nulan Finasman konusunda konutlar üzerine getirilen yerri vergi

lero bağlanabilir. 1970 yılından önce Veraset Vergisi olm~::.sJ..na 

karşın hane halkı tasarruflarının % 60 a kadar bir payının ko

nut yatırımıarına ayrılması bu verginin konut yatırımları üze

rinde azaltıcı bir etki yaratmadığı görüşümüzü doğrular nite

likte görülmektedir. Bu nedenle yapılan bireysel yatırımlarıt1 

Veraset Vergisinin etkisinde kalmadığıra öne sürebiliriz. 

III • SERVET' VERGİLERİNİN ÇALIŞMA ARZUStJ' ÜZERİl\r:D.EKİ ETKİLERİ 

Bireyler, minumum bir yaşama düzeyini sağlayabilmek ve

ya daha da iyileştirebilmek amacına yönelik mal ve hizmet üreti

mi için emeklerini arzederler. Arzedilen emek, Uratimden payını 

alır. Bu pay bireyin gelirini oluşturur. Bilindiği gibi gerek 

gelirin elde edilmesi aşamasında, gerekse kullanımı aşamasında 

gelir türlü biçimlerde vergilendirilmektedir. Konulanf varolan 

veya oranı yükseltilen bir vergi bireyin elde etmiş olduğu ge

lirin azalmasına ve kullanım biçiminin ~eğişmesine yol açacak

tır. Bu değişme ise bireyin boş zaman için t~lebinin artm~sına 

veya azalmasına yol açabilecektir. Konulan bir vergi nedeniyle 

bireyin boş zamana olan talebinin artması çalışılan zamanın a

zalmasına; boş zamana olan talebinin azalması ise çalışılan sa

a tl erin artiD.c'1.sına yol açacaktır·. Verginin yaratacağı ?u etki bi-· 

reyin davranışıarına bağlı olapileceği gibi önemli ölçüde marji

ru.ü vergi oranlarına bağlıdır. Kaza:çıla.n gelirin son lipa.eının 

önemli bir bölümünün vergi nedeniyle kamu kesimine aktarılmaGı 
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boş zaman talebini arttırabiieceği gibi azaltabilecektirde. Bu

rada gelir etkisi ve ikame etkisi önem kazanmaktadır• Gelir et

kisi verginin bireysel geliri azaltınası nedeniylo boş zamnn ta

lebinin azalmasına ve ikame etkiside boş za~an fiyatının ucuzla

ması nedeniyle talebin artmasına yol açm--:tktadır. B'J. nedenle ver

gilerin boş zaman talebi üzerindeki etkisi? bu iki etkiden han

gisinin darın güçlü olduğu belirlenıneden kesinlikle ortaya konu

lamaz. Bununla birlikte araştırrnamızın bu bölümünde ser·ret üze

rinden alınan vergilerin çalışın~ arzusu üzerindeki etki1erini 

kuramsal olarak ortaya koymaya çalışacağız. 

ı. Birkereye Özel Servet Vergilerirün Çalışma Arzusu 

Üzerindeki Etkileri 

Birkereye ~zel ~ervet ~ergilerinin bir kez alınması ve 

yineleceğinin umulmaması, bireylerin v~rgi nedeniyle davranışla

rında ve verginin miktarında önemli ölçüde değişiklikler yapa

bilmelerini engeller. Vergi yaratacağı gelir etkisi nedeniyle 

boş zaman talebini azaltacak ve dolayısıyla bireyler 8ski ser

vet clü2leylerine ulaşabilmek amacıyla dah8. fazla ç•'tl.ış:ı..p gelir 

ve tasarruf düzeyini arttırma çabası içerisine girebilecakler

dir. 

Varginin, bir kere alınması sonucu servetler üzer1.::::ı.ö.ek:i.' ·i

kame etkisi sıfırdır (62). Bu nedenle verginin çalışma nrzusunu 

azalticı bir etki yaratması beklenernez. 

2 • Sürekli Servet Vergilerinin Çalışma Arzusu Üzerindeki 

Etkileri 

Sürekli fiervet "f'ergilerinin çalışma arzusunuf marjinal 

(62) BULUTOGLU, Verei Politikası, s.l68. 
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kazançları üzerinde dolaysız bir yük olmadığı sürece, azaltıcı 

ybnde etkilernesi düşünülemez (63). Çimkü verginin yapılan iş mik• 

tarı i.izerindeki etkisi belirsizdir (64). 

Sürekli eervot Vergilerinin çalışma arzusu üzerindeki etki

leri Gelir ve harcamalar üzerinden alınan vargilerle karşılaştı

rıldığında Gelir vo Harcamalar üzerinden e.lınan vergilerin ça

lışmanın getirisini azalttığı görülür. l!nc<:ı.k getirinin rtzfllmEtsı 

çalışma arzusunun artacağını veya azalacağını kesinlikle belir

leyememektedir (65). Sürekli servet vergileri ise geçmiş dönem 

tasarruflarını vergilendirdiğinden, vergi o yıl elde edilen ge

lirden ödense bile, çalışma sonucu kazarnlan gelirler üzerinde 

dolaysız bir etki yaratınadiğından çalışma arzusu üzerinde yok 

denecek kadar az bir etki yaratabilir. Dolayısıyla sürekli ser~ 

vet Vergilerinin, çalışma arzusu üzerindeki etkileri bakımından, 

harcama ve gelir vergilerine üstün olduğu görülür (66). 

Türkiye 1 de uygulanan KısmiServet Vergilerinin bireylerin 

çalışma arzusu üzerinde önemli etkiler yapması beklenemoz. Ver

ginin bina ve arazinin gelirinden ödendiği düşünüldüğünde, ver

gi nedeniyle elde edilen gelir azalacaktır. Gelirdeki bu r;,zal

r.'lanın gelir etkisi veya ikame etkisi yaratarak çalışmr:t arzusu

nu azaltıcı yönde c~tkilemesi düşünülemez. Çünkü sağlanan bu ge

lirden ödenen Emlak Vergisi, ödenecek Gelir Vergisinden indiri-

(63) James CUTT, nA Net Wealth Tax For Canada~ı, Canudian Tax 
Journal, GOODE,s.57, TANEBE,s.264. 

(64) GOODE,s.57. 
(65) A.g.k.,TANABE,264. 
(66) Ursula K.HICKS,Developement Finance,Clarendon PresstOxford, 

1965, s.l03. 
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lebil~ektcdir. Gelir getirmeyen varlıklar üzerinden alınan ver

~ ise geçmiş dönem tasarruflarını vorgilondirdiğinden bug~~ü 

çalışma arzusunu kı sı tlamayacakt.ır. Gerek Em.l~k Vergisinin ve 

z,erekse Motorlu Kara Taşıtları vergisinin çalışma r:ı.rzusunu (~.rt

tırıcı veyo.. azn.ltıcı yönde etkilemediği kanısını öne sürcbili-· 

riz. 

3. Servet Transferi Üzerinden Alınan Ver;_;ilerinin Çt:.lışrn'.'~ 

Arzusu Üzerindeki Etkileri 

Veraset vergilerinin çalışma arzusu üzerindeki etkileri 

yine mirası bırakan ve alan bireyler yönündem incelenebilir. Ko-· 

nu mirası bırakanlar açısından ele alındığında? sözkonusu v::ırsi 

rrıiras bırakma arzusu içinde olan bireyin çalışma arzusunu azaı

tabilir veya arttır~bilir. Bu birey oluşturduğu servetin bir bö

lümünün~ ölümünden sonra rnirasçılara aktarılırken vergi olarak 

kamu kesimine goçeceğini bilir. Vergi nedeniyle servette meyda

na gelecek azalmP.. 1 muris tarafındEm hay2.tt2. ikon d~~ha fazla ça

lışma ile giderilebilir. Böylece aktarılacak olan servetin be

lirli bir büyUklüğün altına' düşmemesi çabası, murisin sağlığın

da çalışma arzusunu pozitif yönde etkiliyecektir. Diğer ycından 

vergi nedeniyle servetin bir bölümünün kamu kesimine vergi ola

rak n.ktarıln.cağının önceden bilinmesi~ murisin hayatı boyı,ınca 

daha az çalışmasıTh~ ve hatta elde ettiği tasarrufları bile tü

ketmesine yol açabilir. Böylesine bir etki murisin çalışma ar

~usunu negatif :yönde etkileyecektir.Ancak servetin bireyler i.

çin ekonomik güç ve presti~ kaynağı olduğu düşünülürse Veraset 

Vergisinin murislerin çalışma arzuları üzerinde azaltıcı ·uir 

etki yaratması beklenemez. 

Varisler, bir miras beklentisi içinde olncakla.rındnn» boş 
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zaman taleblerini arttırarak daha az çn.lışmayı yeğleyebilirlcr. 

Bununla birlikte Veraset vergisinin bu beklentileri azaltacağı 

ortndadır. Verginin varislor tarafıncl.an ödenecek olm:.-ı.sı sözko

nusu bireyleri daha fc:tzla çnlışmaya özenchrebilir. Ancnk vergi

den sonrn kalacak olan miras büyük boyutlara ulaşıyorsa çalış

ma arzus~ınun ters yönde etkilanınesi olasıdır. Bu nedenle vera

set vergisinin gerek murisler ve gereksG vc,rislerin ço.lışmn ar

zuları üzerindeki etkisi tam ve kesin o1r::crak belirlenemez. 

Veraset vergilerinin çalışma arzusu üzerindeki etkileri ge

lir ve harcamc: vergilerinin yaratacağı etkilerle c1e ~{:2rşıl.~:ı.ştı• 

rılabilir. Gelir ve harcama vergileri hayat boyunca elele 8dilen 

gelir ve bu gelirin kullanımını vergilend.irmelctedir. Bu nedenle 

bireyin ölümünelen sonrcı. alınan Veraset Vergisinin ço.lışma ~:ı.rzu

su üzerinde yaratacağı etki gelir ve harcamalar üzerinc:.en alı

nan vergilere oranla çok düşük olacaktır.-' 

Türkiyeade uygulanan veraset vergisinin çalışma arzusu ü

zerindeki etkilerini,-kvxamdaki tartışmalar doğruitusunda 9 tam 

olarak belirlemek olası değildir. Bununla birlikte bireylerin 

ekonomik güç sağlamanın yanında miras bırakma arzusu ile servet 

oluşturma çabası içersine 0~rmeleri, Veraset Vergisinin muris

lerin çalışma arzularını azaltıcı yönde etkilemediğinin bir ka

nıtı olarak düşünülebilir. Aynı zarnanda varisler vergi nedeniy

le ya elde edecekleri servetin azalmasını k2bullenecek V8YG bu 

azalmayı gidermenin yollarıı_n arayabileceklerdir. Bu durumcle. 

sözkonusu vergi varislerin çalışma arzusunu etkilemeyecek veya 

arttırabilecektir. !~ncak Türkiye~ de uygulanr..n Veraset Vergisi

nin bireylerin çe.lışma arzusu üzerinde önemli sayılabilecek 

bir etki yarattığı söylenemez. 



TÜRKİYE'DE UYGULANAN SERVETLERÜZERiNDEN ALINAN VERGİLERİN 

DEG·ERLEJ\"'DİRİLMESİ ve ALMAŞIK SERVET VERGİSİ YAPISI ÖNERİLERİ 

I. TÜRKİYE' DE UYGULANAN SERVETLER ÜZERİNDEN ALINAN VERGİ

LERİN DEGERLENDİRİLMESİ 

Servet, geçmiş dönemde ve şimdiki dönemde yapılan ta

sarruflardır. Gelirin tüketimden alıkonulan bölümü tazarruf o

larak tanımlandığından~ bu tasarruflar, her ne biçimde sakla

nırsn saklansın~ servet stokunun artmasına yol aç~caktır. Ser

vet stokunun artmt-tsı bireylere ek bir ekonomik güç, sosyal 

prestij ve geleceğe güven duygüsu verecektir. Servete sahib ol

manın bireylere sağladığı bu yarar, servetin de ödeme gücünün 

bir göstereesi olduğunu ortaya koymaktadır. Uygulamada her ne 

kadar servet vergilerinden sağlanan gelir,toplam vergi gelir-

leri içersinde çok düşük düzeylerde ~erçekleşse bile her ver

gi sisteminde Servet V'erBileri vazgeçilmez bir vergileme g,ra

cı olarak yer almaktadır. 

Servet vergileri.homojen bir yapıya sahib değildir. Ser

vet Vergisi sistemi içersinde çok sayıda ve değişik yapılarda 

vergilerle karşılaşılır. Örneğin servet stokunu ve servetierin 

transferini sergileyen Servet vergileri birbirinden ayrı iki 

vergi türüdür. Aynı zamanda-Servet stokunun ve transferierin 

vergilendirilmesinde değişik yapılarda vergiler bulunmaktadır,l). 

(1) Servet Vergilerinin sınıflandırılması konusunda Bkz~? Bu 
edüt s.l9-25. 
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Servet vergilerinin gelir ve harcamalar üzerinden alınan vergi

leri tamamlayıcı özelliği bu vergilerden biriınn veya birkaçı

nın ülkelerin vergi sistemlerinde yer almasına yol açmJ.ştır (2). 

Servet Vergilerinin, vergi sistemlerinde ki yeri 9 önceki bölüm

lerde belirlendiği gibi yalnızca tamamlayıcılık işleminden ile

ri gelmemektedir. Bilindiği gibi servet Vergileri malf, sosyal 

ve politik ve ekonomik amaçlar için de uygulanmaktadır. 

Araştırmamızın bu bölümüne kadarp servet vergilerinin ku

ramsal olarak bu özelliklerini ortaya koymuş ve Türkiye 1 de uy

gulamaya ilişkin genel eğilimleri belirlemiş bulunuyoruz. Tür

kiyevde uygulanan Servet Vergilerinin genel bir değerlemesir~ 

yapacak olursak 1 ülkemizde genel anlamda uygulanan bir servet 

vergisinin olmadığını görürüz. Emlak Vergisi 9 Motorlu Kara Ta

şıtları Vergisi ile Veraset ve İntikal Vergisi belirli servet 

öğelerinden alınan vergilcrdir. Türkiyeqde Kısmı Sorvet Vergile

rinin uygulanması, vergilendirilen servet öğelerine sahib olan 

bireyler aleyhine bir ayırım yapmaktadır. Dikkat edilirse Tür

kiye~deki servet öğeleri genelde bina, arazi ve motorlu kara 

taşıtlarını hedef almaktadır. Bunun gerekçesi bir servet öğe

lerinin kolaylıkla saptanabilmesi ve ortaya çıkarılabilmesidir. 

Acaba Türkiye;dcki servet vergileri hangi a~~cı yerine get~r

mek için uygulanmaktadır? İlkin sorvet vergilerinin gelir üze

rinden alınan vergileri kontrol işlevi üzerinde duralım. Bilin

diği gibi gelir vergisi bireylerin üretim faktörlerinden e~de 

(2) Bazı Ülkelerde Servet Vergileri~in Uygulanması konusunda 
Bkz: 9 TUNCER, Teoride ve Pratikte Servet Vergileri, s.57-90, 
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etmiş oldukları gelirleri içermekte, dolayısıyla gelir getirme

yen öğeler vergi dışı kalmaktadır. Servet Vergileri ise 9 gelir 

getiren veya getirneyen varlıkları içerdiğinden, eelir vergisi

nin orişemediği bazı kaynakları vergilendirmiş olacaktır. Ser

vet gelirin tüketimden alıkonulan bölümü olduğundan, servetin 

vergilendirilmesi ile aynı zamanda gelirin kontrolü sağlm'1Il1ış 

olacaktır. Batılı ülkelerde ,g-elir vergisi ile birlikte uygula

nan çok düşük oranlı servet vergileri ile bu işlev yerine ge-· 

tirilmek istenmektedir. ülkemizde ise gelirin kontrolü için tür

lü araçlar uygulanmaktadır ( 3) • Bu araçlardan bir tB.nesi 1960 

yılında 193 sayılı Gelir Vergisi kanunu ile uygulamaya konulan 

va konuldUğu andan sonra türlü biçimlerde engellenıneye çalışı-

lan Servet Beyanı Kurmnudur. Servet beyanı en geniş anlamı ile 

" bir vergiye matrah veya bir me.trahın kontrolü için servet ve-

ya servet le ilgisi bakımından gelirin beyan edilmesidir11 
( 4). 

Servet beyanının amacı servet ktokunda meydana gelon artışların 

önceki dönemlerde elde edilen gelir ile ilişkilendirilmesidir. 

Gelir vergisi beyannameleri düşük gösterilirken sorvet stokunda 

önemli artışlar görülmesi, bu artışların miras, bağış gibi kay

naklardan eeldiği kanıtlannmadığı sürece~ eelirin gizlendiğini 

ortaya çıkaracaktır. 

Servet beyanı, geniş anlamda ve dar anlamda sorvet beyanı 

olmak üzere iki biçimde incelenebilir. Geniş anlamda sorvet be

yanı gelir, veraset veya servet vergisi için kanunda gösterilen 

(3) Bu araçla~ direkt kontrol, oto-kontrol, asgari vergi,ortala
ma kar haddi esası,gider esası ve servet beyanıdır. Bu konuda 
Bkz:,TUNCER 9 Tooride ve rratikte Servet Vergileri, s.l78-181. 

(4) A.g.k., s.l64. 
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süreler içersinde ve biçimde verilen boyann~moleri de içermek

tedir. Dnr anlamda sorvot beyanı iso bir ın~tr~h voyQ vergiyi 

kontrol etmek amacıyla verilen özel bir boyandır ( 5). TürkiyL~:... 

de gelir ve sorvet vergilerine ilişkin uygulnmalar dikJ;:r:,to s

lındığında ister geniş anl~mda ister dar anlamda olsun verilen 

sorvet beyn.nları ilc gelir ve Sorvetler arasınd~:,ki kontrol iş

lovir..in yerine gotirebildiği. söylenemez. Gelir vergisi k:J.nun

larındaki boşl1:üclardc::.n vo donetim yotorsizliklorinc1on kı:tynak

lanan vergi kaçakçılığı günümüzde 400 mily:J.r lira dolnyl2rın

da olduğu idda o di lon 11Kara Servet1
' kavramının doğın::sınr:ı.. yol 

açmış bulunmaktadır. Yine uygula~Bn Emlak Vergisi ve Veraset 

ve Intikal Vergilerinin donetiminde görülen yetersizlikler ko

laylıkla saptanabilinen sorvet öğelerinin çok düşük düzeyler

de bildirir.ıino ve vergilendirilr.:ıosinc neden olnbilmoktodir. 

Hiçbir batılı ülkede uygulaa~ alanı bulunmadığı gerekçesi ile 

engollcmr.:ıok istenen (6) Servet boyanı kurumunun~ ülkemizele ge

lir vergisinin servet vergilGri kanalıyla denetimi kolaylıkla 

sağlanc'1.madığından, etkin bir biçimde uygulama vo donetim ola-
, 

nağı bulu..'1.duğu:nc1a. bu kontrol işlevini yerine getireceğini söy

leyebiliriz. 

İkinci olarak .§ervot \lergiler?-nin mali aınr"J.ç için konuldu

ğunu varsayalım. Birinci bölümde servetin vGrgilondirilmosinc1e 

ınr'3.li yaklaşım incelenirkon görüldüğü gibi s'orvet "9'·orgilerimn 

payı toplam devlet gelirleri içersinde önemsiz sayılabilecek 

(5) A.g.k. 9 s.l65. 
(6) A.g.k., s.l?/. 
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bir düzeydedir. 1969 yılında bu p~yın fo 2,69 iken 1978 yılınd~ 

<fo i.,94qOliTk'lsı Sorvet Vergilerindon scğ-lo.nan gelirin ort2lan:1c'J. 

fa 2 ..1 dolBylnrında olduğunu gösterir. Ekonomik kalkıruna süreci 

içersinde bulunan Türkiye gibi bir ülkede her geçen yıl kamu

sal harcamalardn bir artış sözkonusudur. Harcamalarda görülen 

bu artışların fim1nsrı.nnında en etkin kaynağın vergiler olmnsı 

gerekir, Sorvetler öne:-'li bir ver.gi potansiyeli taşımaları:rı...a 

karşın yeterli bir vergi gelir kaynağı olam<'lmaktndır. Sorvet 

Vergileriyle yalnızca kolaylıkle saptanabilen varlıklcrın ver

gilendirilmesi ve uygula~'ln oranların yeterineo yQ~sek olmama

sı, bu vergilerden umulan gelirin yeterli büyüklükte gerçekleş-

mesini engellemektodir. Bu nedenlerden ötürü Türkiye'de sorvet 

wrgilerinin salt gelir getirme amacıyla konulmadığ·ı arnacı ö

nem kazanmaktadır. Eğer bu sorvet vergisi yapısı ilo gü.dülen 

amac gelir sağlamak değilse, bu durur.1da gelir ve servet dag;ı

lımınde. dengesizliklerin giderilmesi amacının ağırlık kc:.zarırna-

sı gerekir. 

·ftçiliıcü olarak fiervet vergilerini gelir ve .Servet dnğılı

ınındaki dongesizliklerin giderilmesi amacıyla konulduğunu dü

şünelim. Gelir ve servet dağılımındaki dengesizlikler &enel 

ve artan oranlı S8rvet 'Vergileri ve Veraset ve intikal vergi

loriyle giderilebilir. Türkiye'deki uygulanada genel servet 

vergilerine rastlarr.~1amaktadır. Kısr.:ı1 Servet Vergisi türü olan 

Enlnk Vergisinde de{j;işncz ve r.~otorlu Kara Taşıtle.rı Vergisin

de de artan oranlı tarifelorin uygularu~sı bu em~cın gorçok

loşt~rilmesinc yardımcı ol::ı.maz. Veraset ve İntilml Vergileri 

ise çok snyıda servet öğ·esini içerc1it;i.nc1on gonel bir sorvet 

vergisi olarak kc.~bul edilebilir. Vergile:oedo, mire.s·ın r:ü.ktnrı

na ve rn.uriso yrünnlık dcreecsine c;öre artan oranlı bir tnrife 
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uygul~r~aktadır. Bu nedenle Veraset ve lntikal Vergisinin Tür

kiye ı do gelir ve servetlorin clağılır;nnds.ki dengesizliğin gide

rilmesinde on etkin bir araç olması gerekir. Ancak uygulan~da 

görülen yetersizlikler ve yaygın olan vergi kaça1cçılığı bu ver

gidon bu nrnaç için yeterineo yararlan:ı.lamadığl.nı ortaya çıkar

me"ktaclır. Böylece Türkiye ı do uygulanan Kısmı Sorvet Vert;ilori

ni sosyal amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda doğerlon

dirdiğimizdo yeterince başarılı olamadıkları görülür. 

Son olarak da, ~ervet •ergilcrinin tasarrufları, yatırım

ları ve çalışm.c?. arzusunu VEırimli aJ.atıJ.ara yönlendirme c-tmacını 
' 

taşıdığını kabul edelim ve Türki ye ı c1e uygulanan r.~ '':,_i jervet . 
Vergilerini bu yönden değerlendirmeye çalışalım. Tüikiyo eibi 

gelişmekte olan bir ülkede tasarruf ve yatırımlnrın miktarı 

olduğu kadar yönü de önem kazarunnktadır. Vergi politikalRrı, 

bu amaç doğrultusunda kullanıldığınd~, tasarrufları arttırıcı 

ve yatırımları verimli alanlara .kaydırıcı bir etki yaratmalı

dır. Vergi politikasının bir aracı olan Servet Vergilerinin e

konomik etkilerini ikinci bölümde incelemiş bulunuyoruz. Bu 

incelemede görüldüğü g~bi Türkiye 1 de ancak belirli servet öğe

leri vergilendirilmektedir. Bu uygulama, tasarruflnrın vergi

londirilmoyen alanlara kaymasını özendiren bir işlemdir. An

cak Emlak Vergisinde, r~~otorlu Kara Taşıtları Vergisinde ve Ve

raset ve İntikal Vergisinde bina, arazi ve taşıtlar önemli bir 

yer tutmaktadır. Dolayısıyla bu vergilerin, verimsiz olduğu 

kabul edilen inşaat yatırımlarını ve taşıt_alımlarını azaltnınk 

ve boş bırakılan arazilerin verimli bir biçimde kullanımın~ 

sağlamak için konulduğu düşünülebilir. Bununla birlikte Emlak 

Vergisinde ve Motorlu Kara Taşıtları Vergisinde uygulanan dü

şük oranların, tasarrufları bu alanlardan caydırarak daha vo-
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rimli alanlara kaydırılmasında yeterli de6;ildir (7). Eğer Eml~k 
Vergisindo çok yüksek oranlar uygulanırsa~ tasarruflar ve yat~

rımlar ga;yrimonkullorden diğer alanlara kar..alize edilGbilir.An

cak bu duru.ınd.a toplumda büyUk bir teblü ile karşılaşılabilir. 

Tasarrufların inşaat sektöründen caydırılmo.sı bu kez toplumda 

i skan sorunuııun ortaya çıkmasına yol nço.r. Sosy::ı.l konut poli ti-

kası ile ikame edilmedikçe bu sorunun üstesinden gelineceği dü

şünülemez. Bu nedenle sosyal konut politikası uygulanmadıkça 

Emlllk VerE-Çisinde yüksek vergi or,anle.rı ile caydırıcı bir etki 

yaratmak oldu.ıcça ı:;üç olacaktır. 

Veraset ve İntikal Vergisinde ise vergi mirasçılara kalan 

payları ve hayat boyunca yapılan transforleri konu almaktadır. 

Varlık transferleri~in büs~k bir bölümünün ölüme b2ğlı bir ta

sarruf sonucu gerçekleştiği. kabul edilirse 9 bu verginin muri-: 

sin tasarruf ve yatırım kararlarını önemli ölçüde. otlülodiJ;'i. 

söylenemez. 

Bu kısa değerlemeden de görüldüğü gibi Türkiye'de uygula

nan servet vcr~~ileri ne mali P ne sosy<:ı.l ve no do ekonomik ::ı-

maç ların gerçekleştirilmesine yeterince yardımcı olamam:::~kto.dır. 

Buna karşın bu vergilere h::~üen Vergi Sistemi içinde yer veril

mektedir. Dolayısıyla Türkiye 9 de her bakımdan önenuni yitiren 

sözkonusu vergiler yeniden ele alınıp düzenlenmesi gerekmek

tedir~ Servet Vergilerinin yeniden düzonlorı.mosi için türlü al

maşıklar sözkonusu olabilir. Bu e.lnı.:'3..Şıklar politika uygi.üayıcJ.• · 

(7) Kamil fiDTLtnm 9 Türkiye ı de Gayrimonl{ullerin Vergilc:ndirilmesi 7 

Eskişebir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi ~ay1niar~ No~ 
105/60, ANKARA~ 1973 7 s.l65. 
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ların amaçları doğrultusunda farklılıklar göstorebilirso de Tür

. kiyo için bazı öneriler yapılabilir. Bu önerileri aşağ·ıdaki ke

simde inceleyebiliriz. 

II. TÜRKİYE İÇİN ALmAŞIK SERVET VERGİSİ YAPISI ÖI\~RİLERİ 

Türkiye 1 de servetler üzerinden alınan vergi yapısının . 
hor bakımdan yeterli gijrülmemesi sonucu bu vergi yapısının en 

kısa zamanda ele alınarak vergi sistemi içinde etkin bir vergi

leme aracı hc:üine getirilmesi zorunluğu ortaya çıkmaktadır.Dör

düncü Beş Yıllık Kalkınma Planının M:Füiye Politikası bölümünde 

H Sorvet ve Sorvet Transferi Vergilerinin mali ve toplumsal iş

levlerine koşut ve öteki vergilerin oto-kontrol aracı olarak 

etkin bir biçimde uygulanması için çözümlerv~ getireceği vurgu

lanmaktadır (8). Dördüncü Planın başlangıcı olan 1979 yılından 

bu yana henüz bu konuda bir çözüm getirilmiş değildir. 

Türkiyevde servetler üzerinden alınan vergilerin etkin bir 

biçimde işlernemesi karşısında tüm servet vergilerinin uygulama

dan kaldırılması, servet vergilerinin gelir vergisi ilo birleş

tirilmesi 9 yürürlükte kiık:er \ieitıtrSÜı:·e:rin4erırJ1,.11Yituı;ı aeı:g:j:ıleı:ttl'J ,_;tkin

liğinin arttırılması ve Net Servet Vergisi. ile Veraset ve İnti

kal Vergisinden öluşan yeni bir servet yapısı önerilebilir. Bu 

konularda öne sürülen görüşleri aşağ2da ayrıntılı bir biçimde 

inceliyebiliriz. 

------------
( 8) .. T.C.Başbakanlııt Devlet Pl.anlarna Teş~i).at:ı., _ D.9:rdün~ü Beş. 

Y:tllık lfa~.nma .Plam · 0 .. 979-1963) 9 Yayın No:DPT: 1664 ,ANK.AKA 
1979, s.263. 
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ı. Servet Vergilerinin Uygulamadan Kaldırılması Görüşü 

Türk Vergi Sistemi içersinde önemli bir gelir kaynağı 

olmayan gelir ve servet dağılımında dengesizlikleri gidcrmode 

etkisi görülmeyen ve ekonomide bireysel tasarruflnrı ve yntı

rımları verimli alanlara kaydırmada yeterli olmayan servet ö

ğeleri üzerinden alı~~n vergileri uygulamadan kaldırma görüşü 

öne sürülebilir. Acaba bu görüş tutarlı olur mu? 

İlkin konuyıl kurarn bakımından ele alalım. Kuramda Sorvet 

Vergileri Fayda ve Ödeme gücü ilkesi doğrultusunda incelenmek

to (9) ve buıılara gelir sağlam2 ve alışılmış bir vergi olması 

görü~ü (10) eklenmektedir. Servet Vergilerini Fayda ilkesi açı

sından ele almak "bu vergileri harçlara yaklaştırmak anlamına 

geldiğindon savunulamaz. Servet vergilerini ödeme gücü ilkesi 

açısından savunmak daha anlamlıdır. Aynı zamanda bu ilkenin 

gelir sağlama ve alışılmış bir vergi olması görüşü ile destek

lenmesi9 bu vergilerin sistem içersinde yer almasını haklı gös

termek için uygun bir ortam hazırlar. Bilindigi gibi gelir ve 

harcamalar vorgi ödeme gücünün bir göstergesi ole;rc=:'Jc lmbul e-

dilmektedir. Bireylerin servetleri de vergi ödeme gücünün bir 

göstergesidir. Servet ·vergileri yle, gelir ve harcamalar üze

rinden e,lınan vergilerin erişemediği öğeler vergilond.irilebil

mektedir. Eğer servet Vergilerinin uygula~~sına son verile

cek olursa kuramsal olarak, vergi ödeme gücünün bir göstergesi 

_____ ... ..--.,._. ______ __ 
(9) n~JSGRAVE-MUSGRAVE, s.343-344, DUE FRIEDLAE~~ER, s.205-206; 

FOGUE-SGONTZ, s.327-328. 
( 10) MTJTLu'"BR, s. 18-19. 
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olan servetler vergi dışı kalacaklardır (ll). Böylece vergi sis

teminde bir boşluk doğabilecek ve servet vergilerinden beklenon 

sistemi tamnınl~yıcılık işlevi ortsdan kalkacaktır. 

Konuyu uygulama açısınd~n ele nldığımızda böyle bir görüş 

yine benimscmemcz. Çünkü SGrvet vergileri günür.1üzde me..li olrı:ıı:.ı.k

tan çok diğer işlevlerin gerçekleştirilmesi amacıyla uygulan~ak

t~dırlnr. Sosyal ve ekonomik işlevlerin yanında servet ~orGile

riyle diğer vergilerin kontrolu da yapılabilmektedir (12). Sor

vet vergilerinin uygulamadan kaldırıl.m.ası özellikle Gelir Vergi

sinin kontrolu bakımından sakıncalıdır. 

Türkiye~do sorvet Vergileri içersinde yar alan Emlak Vergi

si ve motorlu Kara Taşıtları Vergisi Gelirler Bti..l toninde Merkezi 

Devlot Gelirleri içersinde yer nlmcı.ktadır. Buna kc.rşın gorçekte 

bu vergi yerel yönetimlerin yapmak zorunda oldukl~lrı hizmetlerin 

finansil1c.'l.nı için t~hsis edilmektedir (13). Servet \if<.:rgilerinin 

uygulam?.dan k::ı.ldırılm:ı..sı sonucu dog:::ı.cak gelir kn.ybı, r1iğer ver.

gilcrde yapılacak düzonlomolerlo gidorilmediğ~ sürece gelir kay

n!lğı bul:ı:ıaktrı büyük zorluklar çeken yerel yönetimler gerçokten 

iş yapamaz duruma gelebileceklerdir. 

Son olarak konuyu sosyal a~~çlar doğrultusunda inceliycbi-

(ll) Her no kadar Sorvet Vergilerinin Uyg~lnm3dan kaldırılması 
tasarmflar üzerinden önemli bir yükün kalkme.sı açısından 
faydalı görülürse do~ bu kez tı:sarrufların yönlonclirilmosi 

sorunu ağırlık kazanacaktır. Böylece verimsiz alnr.ı.lr:rn ya
pılan yatırımlar nrtabilecektir. 

(12) TUNCER, Tooride ve :Fratiktc Servet Vergileri, s.l96. 
(13) Emlak Vergisi,gelirinin elde edildiği yörede yerel yöneti

me şu oranlarda tahsis odilir~Gelirin 1A5 i Belediyelere~ 
%35 i İl Özel İdarelerine; r!1otorlu Kara Taşıtları Vergisi
nin ise ~~ll ;i. Belediyelere ve %3 ü İl Özel İdarelerine tah
sis edilmektedir. 
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liriz. Türkiyovdc Servet Vergilerinin uygulamadan kaldırılması. 

bozuk olnn gelir vo sorvet dağılımının daha dq bozulmasına ve 

servotlerin belirli kesimlerde toplanmasına yol açabilecektir. 

Her ne kadar bugün uygulaTh~n sorvet vergileriyle bu amaca ulaş

m2~k sözkonusu olamasa da, yapılacak dl5..zenlemelerle servet dağı

lımı iyiloştirilobilir. Bu nedenle Servet :torgilerinin uyg-ulan

masına son vermek sosyal açıdan da büyük.sakıncalar doğuracak

tır. 

Böylece, hem kurarn hem do uygulama yönünden Türk Vorgi Sis

tominde servet vergilerine yer vermek zorunludur •. Anco.k günümüz

deki sorvetler yeterince vorgilondirilememektedir. Bunun için 

Servet Vergisi yapısınin iyileştirilmesi gerekir. 

2. Sorvet Vergilerinin Gelir Vergisi İçoriğine Alı~qsı 

Görüşü 

Zo.manımızda Emlak Vergisi konusunda son eğilimler bu 

vergi konustınu oluşturan sorvetlerin gelir vergisi içersinde 

vergilendirilmesi yolundadır (14). Eml§.k Vergisi servet Vergi

lerinin bir bölümünü oluşturur. Bu verginin dışında Motorlu 

Kara Taşıtları Vergisi ile Veraset ve İntiknl Vergisini de ge

lir vere;isi içersinde vorgilondirmek olasıdır. Gerçekte servet 

vergilerini gelir vergilerinden ayırmak zordur. Çünkü servet 

değeri gelir akımının bir türevidir. Bu nedenle hor gelir akı

mını servet değeri cinsindon ve her servet değerini d.e gelir 

akımı ginsinden belirlemek oldukça kolaydır. Yapılacak işlem 

(14) NrUTLUER, s.27. 
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uygun bir iskonta oranının uygulanmasıdır (15). Eğer bir varlık 

10.000 birim eolir getirirse ve faiz oranı af; 10 iso ve.rlığın sor-· 

vet değeri 100.000 birim olacaktır. Böylece servotin getirdiği 

gelir üzerine konulacak~ 10 oranınca bir vergi, sorvet dağeri 

üzerine konulacak% 1 oranında bir vergiye eşit olacaktıT. Ser

vet değeri gelecektckteki gelir e..kımının şimdiki cloğori olarak 

t::ınımlanırsa (t) oranındaki bir gelir vorgisip (tr) oranınc1::>.. bir 

servet vergisine eşit olacaktır (16). Gelir ve Servet Vergileri

nin benzer olmnları yalnızca birinin vergi matrahı olarc,k kulla

nılmasını gerektirir (17). Gelir vergisi içeriğinde olan öğele

ri s;ı;ervct vergisi içinde vergilenc~irebilmek sözkonusu olamnyrrca

ğından on uygun ~.röntom servet vergisine konu olan varlıkların 

gelir vereisi içersine alınması olacaktır. 

Ancak burada önemli bir sor~tn ortaya çıkmaktaQır. Hor ülke

de olducu gibi Türkiye'de de gelirin geniş anlamda tanımlanması 

yolund~ Girişimler varsa cn 1 genelde Gelir Vergisi uygulamala

rında l<aync'lk kuramından he.reket_ edildiği görülmektedir (18) .Kay

nak kurarnımı :~öre gelir ürotim faktörlerinin ürotime ke..tılme.sı 

sonucu bu f,aktör sahiplerinin oldo ettikleri dogerlor akımıdır. 

Dolayısıylf:'. geliri s~ğlnynn kaynağın kendi doğorincleki c1oğişmo

ler, artı ş lar vo aktarmalar gelir sayı lm.?tmnktrıdır. Snfi artı ş 

kuramı veya geniş ı:~nlamda gelir görüşüne göre bir bireyin belir

li bir c1önomdeki tüketimi ile aynı dönemde varlıklerın değerin-

---------------·------~ 
(15) i'J.l\G1ı:Im 1 s.ll; Jc>.mos M.BUCI-IAJ\:AN, The Fublic Finc'1nces 9Richarcl 

D.Irwin Ine.~ Homowood ILLINOIS,1970 9 s.388-389o 
(16) Burada (r) faiz oranını gtistormoktodir. 
(17) ,. agnor 9 s.ll; MUSGRAVE-MUSGRAVE ,s.222. 
(18) Bl~UTOGLU 9 TUrk Vergi Sistemi, s.69. 
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de oiuşan net artış (veya azalışlar) gelir olarak kabul edil-

mektodir. Dar anlamda gelir (k:8.ynak lt:uramına göro ,·:;olir) ile 

geniş anlamda gelir arasınQa konumuz yönünden iki önemli fark

lılık vardır. Birincisi karşılıksız zenginleşmeler ile trans

ferlerinf ikincisi do servet değerinde oluşan artışların geniş 

anlamda gelir görüşünde gelir olarak kabul edilmGsic~ir (19). 

Türk Vergi Sisteminde yavaş yavaş gelirin geniş bir biçim

de tanımına yer verilmeye bnşlandığı ~örülür. Kaynakların değe

rinele meydana :o;elen artışların, belirli bazı koşulların gerçek

leşmesi sonunda (~O)~ gelir sayılarak ver.gilendirildi:ğini gör

mekteyiz. Varlücl"'-.rın değerinde ortaya çıkan artışların Gelir 

Vergisi kanununda iki biçimde vergilendirilir. Birincisi Sermn

ye ~aznnçlc,rı Vergisi diC;eri Gayrimenkul Kıyınet Artışı Vergisi

cir. Sermaye Kazançları~ bireylerin bir para ka~şılığı elde et

ıniş oldukları sermaye varlıklarının değerindeki artışları para-
• .. - w 

ya çevirdikçG elde etmiş oldukları kazançlardır. Bu lce.zançlnrın 

vergilendirilebilmesi için yapılan işin sürekli olmaması CGrekir. 

Aksi halde ticari kazanç olarak vereilendiriliri Gayrimenkul 

Kıyınet Artışı Vergisi ~sc Gelir ve Kurumlar Vergisine girmeyon 

taşınmaz sermaye kazançlarını vergilendirmektedir. Gayrimankul 

~ıymot Artışı Vergisinde vergiyi doğuran olay arazi 1 arsa veya 

bunların üzerindeki binaların karşılıklı veya karşılıks~z devir 

ve temliki olwssına karşın veraset yoluyla yapılan intikaller 

--------------~~---~-~~ 
(19) A.g.k., s.66-70. 
(20) Bu koşullar varlıkların elde ediliş biçimi, taşınınazıarda 

satırın alış tarihinden sonra dört yıl içinde yapılması ve 
elde eelilen kazancın 10.000 TL. artmasıdır. Taşınır kıymet- . 
lerde ise süre bir yıl ve elc1e edilen kaEanç 2000 'l'L ile sı
nırlandırılmıştır. 
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ve kanuni mirasçılara yapılan bağışlar bu verginin dışında tu

tulmuştur (21). 

Eğer Türk Vergi Sisteminde~ gelir geniş biçimde tanımla

nırsa bugün uygularımaltta olan sorvet vergilerinin tümünü Gelir 

Vergisi içersinde vergilondirmek olanağı doğmaktadır. Ancak bu 

durumda Gelir Vergisinde bazı değişikliklerin yapılması zorun

lu olacaktır. Bilindiği gibi Gelir Vergisinde değer artışları g 

varlıklar paraya döniiytürüldükçe vert:,:rilendirilmektedir. Sğer 

gelir geniş biçimde tanımlanırsa harcamalar artı servet stokun

da oluşan artışlar gelir olarak kabul edilecektir. Bu nedenle 

servet öğelerinin gelir vergisi içersinde vergilendirilebilmesi 

için, gelirin elde edildiğ~ kabul edilen dönemlerde servet sto

kundaki artışlar artık paraya dönüştürüldükçe değil ortaya çık

tıkça vergilendirilecektir. Başka bir deyişle belirli bir dönem 

sonunda (genellikle bir yıl) servet stokunda ortaya çıkan artış 

vere;i konusuna girecektir (2:2) • Böylece servet değerinde oluşan 

artışlar, ölüme bağlı olarak veya hayat boyunca yapılacak ser

vet transferleri varlıkları elde eden bireylerin gelirinde artış 

olarak vergilendirilecektir. 

A. Servet Vergilerinin Gelir Vergisi İçoriğine Alıru~8sının 

Yararlı Yönleri 

Doğnl olarak servetierin Gelir Vergisi içersinde vergi~ 

lendirilmesinin yararl~vo sakıncalı yönleri sözkonusudur.Bu 

sistemin ~lı yönleri: 

i. Türkiyc 1 de uygulanan Gelir Vergisinde bireylerin taşın

maz varlıkları belirli bir süre ellerinde tuttuktan sonra para-

(21) BULUTOGLU, Türk Vergi Sistemi,s.l76-182 ve 444-454. 
(22) DUE-FRIEDLEANDER, s.237. 
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ya dönüştürülmeleri sonucu elde ettikleri gelirler vergilendi

rilmemcktcdir. Bilindiği gibi ülkemizde kentleşmo ol:cusunun hız

la geliştiği li:ıir dönem yaşanmaktadır·. Kentlerde ve çevresindeki 

arsaların spekülasyon amacıyla kullanılması sonucu vergisiz ve 

emeksiz servet elde eelilmesine yol açmaktadır. Böyle bir vergi 

ynpısıyla bu işlemler sonucu elde edilecek gelirler, varlıklcrın 

elde tutulduğu süreye bakılmaksızın, sürekli olarak vcrsilendi

rilecektir. 

ii. Sorvet vergileri Gelir Vergisi içeriğine alındığında 

bu vergiJ:eri şahsiloştirmek olanağı doğacaktır (2 3). 

iii. Servet öğelerinin paraya dönüştürülmesi sonucu vergi

lendirilmesi, bu öğelerin satılmr:ı.ynrak saklanılmasına yol aça

bilmektedir. Bu etkiye kilitlenme etkisi denilmektedir (24).Bu 

tür vergi yapısı bu kilitlenme etkisini ortadnn kaldır8cak (25) 

ve varlıkların ~~reketliliğini sağlayacaktır. 

iv. Bir kez servetin ana değeri vergilandirildikten sonra, 

hor yıl servet değarinde oluşan artıaüar vergilcnc1irileceğinden~ 

psikolojik olarak verginin yükü daha az hissedilebilecektir. 

v. Öliim anında vergilendirilecek büyUk miktarlarda kazanç 

birikimi olmayacağından (26) yükümlüler Veraset ve intikal Ver

gisini ödemede zorluklarla karşılaşmayacaklardır. 

vi. }elir V ers?. si yönetiminin yükü her ne kad2.r c..rtcı.caksa 

( 2 3) BUCHl:.NAN, s. 390. 
(24) m.i'E,HTaxation of wealthı:, s.l35. 
(25) DUE-FRIEDLEANDER, s.237. 
(26) A.g.k. 
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de., gelir ve servetler .arasıhdaki ilişki kolaylıkla izlonebile.

cek ve böylece sa,;l~ı.nacak kontrol mekanizmasıyla vergi kaçakçı

lığı enr-ı.zlaru::ı.bilecoktir. 

B. Sorvet Vergilerini Gelir Vergisi İçeriğine Alınmasının 

Sakıncalı Yönleri 

Servet Vergilerinin Gelir Vergisi içeriğine alınmasının 

bu ya.rarlı yönlerine karşılık önemli sakıncalarının da olduğunu 

gözden uzak tutmam~k gereklidir. Bu sakıncal~rı şöyle sıraııya

biliriz: 

i. Gelirin geniş biçimde tanımlanması, basit gibi görünür

sc de, uygulmn.~."lc1a bli;yük güçlükler yaratır. Varlıkların değerin

de oluşan not değişmeyi, bir satış işlemi o~~ksızın ortaya koy

manın güçlüğü sözkonusu sakıncayı yar~tmakt~dır (27). 

ii. Varlıkl::"_rın değerinde önemli f:ı..rtışlnrın görüldübil yıl

lnrda~ bireylerin verginin ödenmosinde yeterli likit varlıklara 

sahib olama~a olasılığı diğer bir sakınca olar8k öne sürülmekte-

dir (28)o .Ancak bu s2.kıncnnın uygun ödeme Z?..rnanlarının sn.ğlanm~-

sı ile giderilebilecoği savunulmaktadır (29). 

iii. Yükümlüler varlıkların değerinde ortaya çıkabilecek 

değişmeleri izleyebilmek için önemli sayılabilecek güç ve zaman 

(27) BULUTOGLU,Türk Vergi Sistemi,s,68-69.Bu sakıncanın önem de
recesi tartışılabilir.Türkiye 9 de uygula~~kta olan Eml~k Ver
gisi ile Veraset ve İntikal Vergisi beyannameleriııc1.o varlıJ.c
ların rayiç bedelle değerlendirilmeleri istenmektedi~.Her
hangi bir satış işlemi olmaksiel.n varlıkların değerlenehri
lebilmesi, güç olsa bile, olanaksız değildir. 

(28) DL~-FRIEDLAE}~ER, s.237 
(29) MUSGRAVE ... MUSGRAVlE, s.246. 

' 
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harcıyacaklardır (30), 

iv. Enflasyonun yüksek oranıara ulaştı€;;"1. dönerrılc:;rdo, yü

kümlülerin servetlerinde Gerçok .bir artış görülrrıemGsino karşı

lık, parasal ?,rtışlar vergi m-:.trahını ,::;örün:Lirdo ;yiiksoltocek ve 

ödonecok VGr,si miktarı olması gerekenin çok üstüne çıkabilecek

tir .. Bu sorunp yılda ortalama olarak % 80 lore ulaşo.n fiyc.t ar

tışlarının görüldüğü. ülkertıizde önemli sakıncalar yr:tratabilecek

tir. Eğer varlıklı::trın değerinde~ enflasyon nedeniyle artışlar 

görülüyorsa~ bu ~rtışların vergilendirilmemesi gerekir (31). 

Başka bir deyişle b~ sistemin uygulaTh~bilmesi için 9 varlıklar~n 

değerinde oluşsn gerçok artışların ver[:Silendirilmesi zorunludur. 

y,:::,rlıkların değerinde gerçek artışların saptanabilmesi içinet

kin bir endeksleme yöntemi uygulqnmalı ve vergi m~trahı yalnız

ca cerçek gelirlerden oluşmaktadır (32). dcrçek gelirin ve bu 

gelirdeki artışların saptanmasında görülen güçlüklor bu sakın

canın kolaylıkla ortRdan kaldırılamıyacağını gösterir. 

v. Sorvet ;y:ergilerinin Gelir VerGisi içeriğine ~lırı..n:.ası, 

Gelir Ver:~isinin ::>.rtan ornnlı bir ycpıya snhib olması nedeniy

le~ yükümlülerin rl?..ha üst vergi di Jimlerinde vergilendirilmesi

no yoili açar vo yüktimlülüklorini arttırır. Böylece yJkümlülcr 

eclir ve servet versilerinin ayrı ayrı uygulandığı bir sisterrıo 

göre daha fazla vergi ödemek zorunda kalırlar. 

vi. Emlak Vergileri reel özellikleri nedeniyle e~yri şah

si bir yüküınlülüktür. Bu nedenle sözkonusu bu vergiyi sahsi o

lan gc:ılir vergisi ilo n.ynı cı..Uzoye c:ctirmck doğru olmaz (33). 

(30) DUE-FRIEDLAE~IDER, s.237.238. 
(31) MUSGE.ı1VE-~.WSGRAVE~ s.246. 
( 32) lVtUSGRi\ VE-lmSI}R.A VE, s '.;:2 4 6. 
(33) r,lfUTLUER, s.28. 
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vii. Gelir Vergisinin tasarruf ve yatırım özendiricileri 

üzerindeki ters yöndeki etkisi, Sorvet Vergilerine oranl?. dnh2 

fazladır. Sorvet vergilerinin Gelir Vergisi içinde düşünülmosi 1 
ekonomik knlkınma süreci içersinele ol::ın ülkomizc1o tnsarrufları 

ve yc:tırımları r:ızaltıcı yönde etkilernesi önemli bir so.kınca o

larak ort::ıya çıkar (34). 

vii i. Sahi b leri tarafından moskon olara};: kullo..nılan omla-

kın ve öztillcotimin do gelir içeriğine alınması corekir. Aksi 

durumda~ evlerini kondileri kullar.ı.t'lnlar ile kiraya verenler a

rc-,sında adalotsiz bir uyc;ulnmn ortnycı. çıkabilecektir ( 35)'. 

Sorvet ver·,·ilorinin~ gelirin geniş bir biçimde tc:.nımlnnına

sı sonucu Gelir Vergisi içerieino alınmEısının ~rararlı ve sakın

calı yönleri incelendiğin~e 9 s::ıkıncalı yönlerinin ağırlık kazan

dığı r;örülür. Özellikle gelişme çabası içı:.:;rsinde olan Türkiye~cı.c 

uyeulannn Gelir Vergisi ycı.pısında yer alan yedi gelir türünden 

altısında Kaynak kurar.ıı ve yalnızca sair irat ve knzr.nçlnrda ar
tış guramı UY6Lılann1asına karşın türrı gelir öğelerinin yeterli bir 

biçimde knvrandı,Zı söylenemez. Gelirin c1P.r olarak tnnıı:ılandığı 

bir yapıda hor gelir türü tam olarak kavranamazken verg~ yapısın

da çok boyutlu yönetsel güçlüklor ve değerleme sorunları yaro.ta

bilecok {;eniş gelir tnnımına yer verilmesi üstasinden ~wlaylıklr-ı 

gelinomeyccok lc'.rgaşaların c1oğumUik'1. yol açabilecektir. Tüm bu so-. 

runların varlığıTit.r:ı. ko.rşın alınacı:.k etkin önlemlerle~ kı s~~ dönom

de olmasa bile, uzuri dönemde böylesine bir uygulamanın TliTk Ver-

( 34) Vergilerin to.sarruf ve ye1.tırımlo.r üzerindeki etkileri için 
Bkz~, bu ~düt, II.Bölüm. 

( 35) J.'IUSGRA VE-r!IUSı~·Rll VE, s .248; WfUTlıt.~"ER, s .2 8. 
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gi Sistemi için yararlı olabileceğ~ knnısını tnşı~~ktnyız. 

Günfunüz koşullsrınua sorvet Vergilerinin kısa bir z~man 

parçası içersinde ~o~ir Vorcisi içeriğine alınamıy3cağını Gör

müş bulunuyoruz. Ancak sorvet vergisi yapısında bazı düzenle

malerin do y2pılmo..sının Gürekli olduğunu vurgulanış bulunuyo

ruz. Bu durumda acaba servet vergilerinin yenidon düzcmlo:nme-

sine ilişkin ikinci almaşık ne olabilir? Şim~i bu 2lmaşık ü

zerindeki görüşlcrimizi ortaya;koyabiliriz • 
. , 

3. Yürürlükto ki!5eı,-ıJ:e.Uer-:~IAiier.i4ckrı Ahnr«i Ver.gil~rin Etkinliğini 

Arttırma Görüşü 

Türkiye
9
dc sorvetler üzerin~on alınan vergileri Gelir 

Vcrf.Sisi ilc birleştirmek oldukça güç bir işlem olacağınc1n.n c:no 

sürülobilecek ciğer bir almaşık da uygulamada bulunan Emlak Ver

gisi~ Iiiotorlu Kara Taşıtları Vergisi ile Veraset Ve İntikal Vcr

gileri~~n etkinliğird arttırmak olacaktır. 

Günün1üze kadar ver~ilerin uygulanmasında sürekli olarak 

"eski vergi iyi vergidirtz görüşü geçerliliğini sürdürmektedir. 

Yeni konulacak bir vergi toplumda başlangıçta tepki ile karşı~ 

lanır. Oysa ki uy,ı;ulanmakta olan vergiler~ alışılmış ver,sııer 

oldu~dan toplum yapısı ile uyum sa~ladıklar~ kabul edilebi

lir. Bu nedenle yeni bir vergi koymaktansa eski versilerin ye

niden düzenlenmesi yasa koyucuları için olduLu kadar ver('~ yö

netimi ye yükünlüler yönünden de yararlı olabilir• 

AraştırLmmızın ilgili bölümlerinde Türkiyeide yürürlükte 

olan acrvet vergilerinin mali, sosyal ve ekonomik yönlerden ye

terli olan~dıkları görüşünü ortaya koymuş ve bu yapıda bazı de

ğişikliklerin yapılmasının zorunlu olduğunu vurgulamış bulunu

yoruz. Şimdi bu değişikliklerin ne olması gerektiği üzerinde du-

L ~ 
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rabiliriz. 

A. Emlak Vergisinde Yapılması Önerilen Değişiklikler 

Bugün ylirürlükte olan 1319 sayılı Eml~k Vere;isi Kanunu 

üç kısımdan oluşmakta~ birinci kısım Türkiye sınırları içinde 

b~lunan binaları ve ikinci kısım arazi ve arsaları içermektc ve 

üçüncü kısımda ortak hükümler yer almaktadır. Bu nedenle Emla:k 

Vergisi 1 Kısmı bir sorvst vor:~isi olup objektif bir özellik ta

şımaktadır. Başka bir deyişle vergilemenin bir konusu bireyler 

değil taşınamaz mallardır. Acaba objektif bir yapıya sahib olan 

Eml~k Vergisinde ne gibi değişiklikler yapılırsa vergi ~1aha ot

kin bir duruma sokulabilir. Şimdi Eml~k Vergisinde yapılabilo-

cek değişiklikleri ortaya koyabiliriz~ 

i. Emlak vergisinde yapılmasının yararlı olacağını düşünaü

~iın1üz ilk düzenleme binalardan alınan vergileri ilgilcndirmekte

dir. Bilindiği gibi belirli istisnalar dışında Türkiye sınırları 

içersinde bulunan tüm binalar herhanei bir ayırım yapılmaksızın 

verginin konusu içine girmekte ve vergilendirilmektedir. Ancak 

insan ç;ereksinimleri incelendiğinde bireylerin zorunlu gereksin

molerinin beslenme, barınma ve giyinme olduğu eörülür. Beslenme 

ve giyinme bir ken.9.ra bırakılacak olursa b~lrınma temel bir ~e"'" 

reksinim olarak ortaya çikar. Gelir Vergisinde bireylerin e-eçim

lerini sağlayabilecekleri bir gelir düzeyi vergi dışı tutulmak

tı:ıclır. Bu görüşton hareket ederek aynı düşünce binaların vergi-

londirilmesinde do uygulanabilir. 

Bireyler türlü amaçlarla geçmiş dönemlerdeki tasarrufları~ 

nı binalara dönüştürmektedir. Binalar moskon, kira geliri elde 

otmok ve ticarethane olarak kullanılabilmektodir. Bireyler tok 

bir binaya veya daha çok sayıda binaya sahib olabilmektedirler. 
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Servet vergilerinin uys~lanmasındQ sosyal amaçlar ağırlık ka

zandığınc":.a sahib olunan binalardan moskon olarak kullanılan bi

nanın vor,si dışı tutulması daha yararlı olacaktır. Yalnız bura

da önemli bir sorun ortaya çıkacaktır. Örneğin kentin kıyısında 

moskon olarak kullanılan 100.000 TL. değerinde bir bina ilc lmn

tin mc3rkozindo moskon olarak kullanılan 3.000.000 TL. değerinde 

bir bina aynı biçimde değerlendirilecek ve vergi dışı tutulacak

tır. Böyle bir uye,ulama orta gelir d.üzo~y:inin üstünde yer alan 

zengin bireyler lehine bir ayırım olmayacakmıdır? Bu sakıncanın 

giderilmesi için Türkiye koşullarında normal standartlar ortaya 

konulcı.bilir. Bu standartların altJ_nda değere sahib olar: moskon

lar vergi dışı tutulurken, standartların üstünde değere sahib 

olan moskonler aşan miktarlar için vore;ilendirilebilir. Bu du

rumda ikinci bir sakınca sözkonusu olmaktadır. Yeterli denetim 

sağlanamadığı için binalar genellikle düşük olarak değerlendi

rilmektc ve beyan edilmektedir. Bu lmşi.ü.larda devlet için önem

li bir vergi geliri kaybı olmayacakmıdır? İlk bakışta c.1üşü.k be

yan sonucu bir gelir kaybı ortaya çıkabilir. Ancak clevlete bir 

yasa ilc binaları beyanname değeri üzerinden satın alına yetkisi 

t:J.nınabilir. Böyle bir yetki, düşük değerlemenin önüne ~~eç erek 

vergi geliri.nde artış sağlıyabilir. Aynı z.--,manda meskon olarak 

kullanılan binalar vergi dışı bırakılclıktan sonra sahib olunan 

diğer binalar için uygulanan oranlar da yükseltilebilir. Böyle

ce vercilome ile mesken olarak kullanılan binalar özendirildiği 

rribi bı.ınların dısında kr:üacak bin2.lar cezalandırılacak ve tasar-
•.J ~ 

rufl2.rın bu alanlardan daha verimli alanlara kayrnası sc:.ğlanabi lo-

cektir. 

ii. Türkiyo'c1o son on yıllık döneı:ı incelendi6incle, üllmnin 

her geçen yıl artan bir seyir izleyen enflasyonist baskılar al-
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tındrı olduğu eörülür. Enflasyon fiyat artışlr-;.rı olaraJ{ te.nım

ls.nırse 9 konumuz yönünd on tn şınamez varlıkların fi yn tlarıncl~:ı..ki 

artışlar önem kazanacaktır. Taşınamaz varlıkların fiyntlarında 

görülen artışların tek nocoııi enflasyon do~~ldir. Ekonomik }cal

kınına sürecinde saTh~yilcşmonin getirdi~i kentleşme olgusu ve 

kamu hizmetlerinin yayc;ınlaştırılması do. taşınamaz varlıkların 

fiyatlarınci.a önemli artışlr.ra yol açabilmektedir. Kcmtleşme ve 

bunun sonucu kamu hizmetlerir~n yaygınlaştırılmasının y~rataca

ğı fiy2t artışları yerel yönetimlerce belirlenebilir ve sözko

nusu yönetimlere sağlanacak yeükilerle emilebilinir. 

Konumuz yönünden önemli olan, enflasyonun arazi, arsa ve 

bina fiyatlarını o.rttırN~sıdır. Beş yılda bir yenilenen Emlak 

boyannamelerinde ;yUkümlüler ~ her no kci:.2.r düşük bildirimde bu

lunsalar bile Y sahib oldukları taşınamaz varlıkların c1eğ·erlori

ni bir önceki beyan dönemine orrml':l n.rttırmnk zorunda kalmo.kta

dırlar. Genel olarak bu artışların son yılın enflasyon oranla

rı ile ilişkilondirilmesi yönünde yüklli~lüler~ yetkili or~anlar 

tarafından kapalı bir baskı altında tutulmakta~ırlar. Salt pa

ranın s~tın alına gücünc:.e oluşan c:ı.zalışl::~.r nedeniyle yükümlüle

rin ver . .7,i yül{leri artmaktr.ıc1ır. Bu c1urumdo.. iki (~örüş ortayn konu

labilir: 

Birincisi 1 ;yiikümlülerin bilerek düşük bildirimde bulunduk

ları ~erçeğindon hareket etmektir. Böylece yükümlüler beyan dö

nemlerinde enf'lnsyonu de göz önünde bulundurarak varlıkların 

(I eğerlerini a.rttırmc.k zorunda k:::üırlar. Dolayısıyle. (ser çok ra

Jiç değerlere yaklaşılabilir. Ancak böyle "bir uygulama {::erçek 

değerleri biletiren yükümlüler nleyhine bir ayırım yr~pılmcı.sına 

yol açar. BaşkR bir deyişle gerçek bildirimde bulUTh~nlar ceza-
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lanrlırılırkcn, düşük bildirimde bı::lunanlar ödüllendirilmektedir. 

Toplum için böylesine bir uygulama doğ.al olarak kabul edilemez. 

İkinci görüş iso vergi yönteminin etkin bir denetim meka

nizması sağladığı ve vergi knçakçılığının en nzlandığı varsayı

mıdır. Bu varsayım altında taşınamaz varlıkların değerlorinue 

,zörülen artışların hazineye aktarılması, hnksız bir uygulamn. o

larnk orte,yPı. çıkacaktır. Bu haksızlıkların :;iderilmesi için uy

{;t:ı.lanabilecek en uygun yöntom varlıkların gerçek değerlerinin 

vert;ilendirilmesid.ir. Varlıkların _:::;erçek değerlerinin belirlen

mesi iso etkin bir endeksleme sisteminin yürürlüğe konulmqsına 

bağlıdır ( 36). 

Kanımızca Emlnk Vergisinde encleksleme yönteminin uygulan

ması, çok j~sek boyutlqra ulaşan enflasyonun varlık değerlerin

de yaratacağı eörünürcle artışları ortndan kc.ldıracağ:ı :zi_bi, yit

kümlülerin gerçek bildirimde bulunmalarına yardımcı olacağından 

psikolojik yarar dc:ı. sağlayacaktır. Bununla birlikte iktidarda 

bul1.man partilerin endeksleme yöntemini benimseme yanlısı olrna

dıklcı.rı öne sürülmekted.ir (37). Gerekçe olarak da bu. yöntemin 

benimsenmesinin iktidar partiletinin uyguladıkları poli ti.kala·

rın enflasyona ;yol açtığının kabul edilmesi anlamını taşımasın

dan korkulması cösterilmektedir. Qerçekte ise bu korku yersiz

dir. Endeksleme yöntemi ile VRrlıkların gerçek değerlerinin ver

gilendirilmesi etkin bir pr·::>paganda aracı olabilir. 

(36) G.S.A.WHEATCROFT-91 The Problems of A Capital Gains Tax"Bri tish 
Tax Review,l964 ,s.450} SANFORD-Vv'ILLIS-IRONSIDE, s.24-25;WAG1ı:ER.v 
s.62. 

(37) VrnmATCROFT 9 A.g.k. 
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iii. Enü~k Vergisin~o yapılmasını benimsediğimiz diğer bir 

değişiklik de Arazi Vergileri kısmında· yer alan arsaların bağım

sız bir vergi konus~ olarak ele alırunasıdır (38). Böylece Emlak 

· Ver{:;i.si ~ Bina Vergisi 1 Arazi Vergisi ve Arsa Vergisinden oluşa-

caktır. Arsaların Arazi Vergisinden ayrılması için en önemli ne

den olarak bu iki varlığın arc-::sında yapı farklar:pıın bı..üu:rı..ması 

ve arsaların kontleşme olgusuyla birlikte önem kazanması-Gbste

rilebilir (39) •· 
', ..... 4····' 

B. rtotorlu Kara Taşı tlarJ_ VerGisinde Yapılması Önerilen 

Değişiklikler 

Türkiye~dc Kısmi Servet Vergileri içersinde arsa~ arazi 

ve binaların yanınC!.a vergilendirilen diğer bir sorvet öb'esi de 

motorlu kara taşıtlarıdır. Uzun bir zamandan beri uygulama alanı 

bulan bu vergiden beklenen mali ve ekonomik-amaçların gerçekleş

ınediği görülmektedir. Bu nedenle aşağıda belirlonecek önerilerin 

yararlı olacağı kanısındayız. 

i. Vorgillin konusuna yalnızca motorlu kara taşıtları gir

mek~edir. Halbuki günümüzde her~ sayıları artan hcwa vs deniz 

araçlarının da özel ve ticari amaçlar doğrultusunda kullanıldı

ğı görü~noktedir. Bu nedenle sözkonusu verginin kara 1 hava ve 

deniz araçlarını da içerecek biçimde yeniden düzenlenmesi gere

kecektir. Böylece vergi genel bir görünüm kazanabilecektir. 

ii. Uygu~amada ticari am8ç~a kullnnılan araçların daha dü

şük~ özel amaçla kullanılan araçlQrın ise daha yüksek vergilon

dirildiği. görülmektedir. Bı..:ınunla birlikte ticari amR.Ç!lar için 

--------~-·-----~ --
(38) MUTI·UER, s.ll0-111. 
(39) MUTLUERj s.lll. 



- 140 -

satın alınan ar:-:.ıçlgrın özel :ı.maçlar c1.o8,rultusunda cb. kullanıı

dığı izlonmokteclir. DolayısıylE!. arn.çl:2.rın yeniden tnnJ.mlc--.!lllk"iSı 

zorunluluğu doğmaktadır. 

iii .Erı..flasyonun önemli boyut lanı. ulaştığı .cı;·U.nö..müzde taşıt 

araçlarınır, C>3ğerinc1e görülen 2.normal artJ.şl~r k:ırş:ı.sınc1a UYGU-· 

lanc;.n spesifik t:ı.rifenin artık önemini ;>ri tirdiği bir gerçektir. 

Bu nec.:enle özol vo ticari Rrn.çlarC:.a er:.fl:?.syonun ;}rol açtığı bu . . 

aşıri Qoğer artışlarının da sözkonusu voreinin içine alınması 

gerekir. Ancak görünürde artışl<.::trın vergilendirilmesi sonucu yü~· 

kümlülcrin karşılaşacakları güçlU..klori önlemek için bu vorgide 

do endeksleme yöntemir~n uygulanması yararlı olacaktır. Aynı za~ 

mc.nclc-. her yıl için bolirli bir aşınrik'l. ve yıprarmı.-'3. payı ci.üşüldük

ten sonra advalorem bir tarifenin uygulanması spesifik tnrifolo-

rin yaratacağı dozavantajı ortadan kaldırabilecoktir. 

c. Veraset ve İntikal Vergisinde Yapılması Gnerilen Değ;işik- · 

likler 

Servetierin yoniden da~ılımında önemli bir 2.raç olan Ve

raset ve İntikal Ver,:?;isi aynı zamanda servet vergileri yapısında 

tasarruf, yatırım ve çn.lışmo.. arzusunu on c1üşük düzeyde etkileyen 

bir vergi türüdür. Veraset ve intikal Vorc;isir~r~ bu özellikleri~ 

verginin sosyal o.rnaçların gerçekloştirilmosinc~G etkin bir r.ı,raç 

olduğunu ortaya koymaktc.dır. Ancak Türkiye: de uy:zulo..ncm Veraset 

ve İntikal Verr.~"isinin sosy-E:.l amaçların gorçokloştirilmosinCLo yG

torli olnıadığını görmüş bulunuyoruz. Sözkonusu verrr,inin d2.ho.. et

kin bir duruma getirilmesi için şu önlemler <:üınabilir: 

i. BugUnkü uygulamada mirasçılarn kalan varlıklar, yükümlü

lerin gelir ve sorvr:;t du.rumları gözönüne f'.lHun::::ı.ksızın vorgilen

c1irilmoktodir. Vergi, G.oğrudnn doğruya bireyleri cteğil, varlık-· 
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ları hedef almaktadır. Eğer vergiden güdülen amaç gelir sağlama

nın yanında toplumcla bozuk olan gelir ve servet dağılımını düzen

lemek ise, ilkin verginin bireylerin ödeme gücü ile ilişkilendi

rilmesi gerekir. Miras bırakan-3. yakınlık dereceleri aynı olan iki 

birey eşit miktarda miras aldıklarında pdeyecekleri vergi eşit o

lacaktır. Eğer bireylerden biri yüksek gelirli iken diğeri düşük 

gelirli is_e ikincilerin vergi yükü daha ağır olacaktır (40). Bu 

nedenle Veraset ve İntikal Vergisinde matraha ve akrabalık dcre

cesine göre uygulanan artan oranlı tariferdn bireylerin gelir ve 

servet durumlarını da gözönüne alacak biçimde düzenlenmesinin ya

rarlı olacağı kanısındayız. 

ii. Veraset ve İntikal Vergisi kalan mirasın büyüklüğüne gö

re yükümlülere önemli yük getiren bir vergi türüdür. Özellikle 

bu yük ailenin geçiminden babanın sorumlu olduğu durumlardR daha 

belirgin olarak artaya çıkmaktadır. Örneğin ailesinin geçimini 

sağlamak zorunda olan bir doktorun veya bir profesörün erken yaş

ta ölümü ı:;onucu ailesine bırakacağı servetlerin vergilc:mchrilme

si aile için bir yıkım olabilecektir. Geride kalanların tek da

yanağının aile reisinin bırakacağı servet olduğu gözönüne alınır

sa, bugün yürürlükte olan verginin ödenme biçi~inin s~kıncal~ ol

d~au görülecektir. Bu sakıncanın giderilmesi için şö;vle bir çö

züm önerilebilir: Servet edinmenin önemli bir amacının ıniras bı

rakma arzusu olduğunu daha önceleri bolirlomiştik. Bu nedenle 

hernekadar Veraset ve İntikal Vergisinin yükümlüleri miras kalan

lar ise de, miras bırakan bireye hayatı boyunca sözkonusu vergi-

(49) Bu düşünce 1919-1923 yılları 
uy~~lama alanı bulmuş, ancak 
le terkedilmiştir. Bu konuda 

. ı 

arasında Almanya ve Italya da 
karşılaşılan güçlill{ler nedeniy
Bkz:, AREN, s.l50. 
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yi yıllık taksitler halinde peşin ödemesi kolaylığı sağlanabi

lir. r!!irası bırakan öldüğünde kalrı.n servet a günlin rayiç bed-e

line göre değerlo~dirilir. Enflasyonun ortaya çıkaracağı sQkin• 

caları gidermek için servetin ve ödenon taksitlerin reel değeri 

uygulanacak enrlokslerle bulunur .. Eğer ölüm tarihine k::~dcr öde

non taksitlerin tut'J.rı ~ ölüm tarihinde ödenmesi gereken vergi

den az ise mire.s kalanlardEJ.n 2.radaki fark istenir. Aksi durum

da devlet aradaki farkı rrürasçılnra geri öder. Böylece vorginin 

ödenmesinde yükümlülere bir kolaylık sağlanmış olur. 

iii. Günümüzde uygulanan ayrıcalık miktarları da~ ülkede 

görülen enflasyon nedeniyle önemini yitirmiş bulunmaktadır.Bu 

miktarların da zorunlu olarak arttırılmE'-sı gerekmektedir. 

Bugün uygulanmakta olan Kısmi Servet Vergilerinde yukarıda 

yapılması önerilen değişiklikler gerçekleştirilee bile ~~ne bu 

vor,'!,ilerden beklenen mali, sosyal ve ekonomik amc'1çlar yeterince 

ger_çekleştirilemez. Çünkü Kısmi Servet Vergileri belirli servet 

öğelerini hedef alan vergilerdir. Vergilemanin dnha etkin olabil

mesi için uy~ulanacak verginin daha eeniş içerikli olması zorun

ludur. Bu nedenle Not Servet Vergisi bu amaçların gerçekleştiril

mesinde uygun bir vergi türü~ür. Bu verginin Veraset Ve İntikal 

Vergisiyle birlikte uygulanması, etkin bir servet yapısını orta• 

ya çıkarabilecektir. 

4. Net Servet Vergisi ile Veraset ve İntikal Verg~sinden 

Oluşan Yeni Bir Servet Vergisi Yapısı önerisi 

Ekonomik kalkınm::ı çn.b2.sı içersinele olan Türkiye 9 <le bu

gün okonomir..i.n durr;unluk içersine girmesinin Gn öner:üi nedenle

rinden birisi de iç tnsarrufl~rın yeterli olmamqsıdır. Tasarruf

ların düşük olnır'?tsının temelinele 1 kamu kesiminin yeterince kaynak 
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yaratm2ması ve özel tüketim harcamalarının giderek ~rtnmsı yat

maktadır (41). İç tasarrufların nzlığının yanında bu kaynakların. 

vı:3rimsiz nlo.nl.arc:_g kullanıldığı da gözlenmektedir. Dördüncü Beş 

Yıllık K::ı.lkınrnr. Plu.nında tasarruf politikasının am-'1cının toplam 

tasarrufların ve toplam tasarruflar içinde de, verimsiz alanlar

da kullanılan tasarrufların yerine 9 mal1 tasarrufların payının 

arttırılması öncörülmektedir (42). Kıt tasarruf ke.yru..:ı.klarına sa

hib ol~n bir üL~ede~ tasarrufların üretkon yatırımlar yerine bi

na, 8..razi, stok ve benzeri c;ibi spekülatif kazanç voyr:. prestij 

s2.ğlayan alanlarrı.. kayması verı:,i ler kanalıyla önlenmeli c~ir ( 4 3) • 

Bununla birlikte uygulanacak vergilerin, özel kesimin tüketim 

harcam~larını kısarak tasarruflarda yeterli artışları özendirme

si ve aynı zamanda özel kesim yatırımları üzerinde engelleyici 

bir etki yaratmaması corekir (44). Servet ver;;;ilerinin ekonomik 

etkileri incelenirken görüldüğü &ibi~· sözkonusu vcreiler ço..lış

ma arzusu üzerinde önemli etkiler yaratmamakta ve i;elir vergile

rine oranla tasarruf ve yatırımları daha az engellomek-Gedirler. 

Konu mali ve sosyal yönden ele alındığında servet vercile

ri yapısının yeterli bir gelir getirmesi yanında toplumda celir 

ve servetierin dağılımında c1engesizlikleri de gic1ermosi c;orokir. 

Türkiye 9 de bu amaçların gerçekleştirilebilnesi için uye;un bir 

servet vergisi yapısının Net Servet Vergisi ile Vernsot ve İnti

k:::ı.l Vergisinelen oluşacaj;"J. öne sürülebilir. Şimc1i bu ikilj_ ynpıyı 

( 41) Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma l)le.nı, s. 32. 
(42) A.g.k. s,264. 
(43) Ram Nirenjan TRIPATHY, Public Finance in Undordeveloped 

Countries, The World Press Privo.te Ltd.,Calcutta,l964?s.94. 
(44) GULATI, s.9$. . 
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inceleyebilirize 

A. Net Servet Vergisi 

Bireylerin not sorvetleri üzerine konulacak olan bu ver

Gi 1 Gelir Vcrt,risüü en iyi biçimde tamamlama işlevini yerine c;o

tirebilccektir. Gerek scrvetlerin yemiden dağılımında vo ;-sorok-

so kazanılmış vo kazanıl~amış gelirlerin adil olarak vorgilendi

rilmosinde etkin bir araç olarak kabul edilen (45) Net Sorvet 

Versilerinin yararlı ve sakıncalı yönlerinin ortayn konulması, 

Türkiye için önerilan bu vercillin başarı şansını belirleyebile

coktir. 

-
a. Not Servet VerL~sinin Yararlı Yönlori 

Not Sorvet Vergisinin yararlı yönlerini şöyle sırnlaya-

biliriz: 

i. Not SGrvct Vergisi, kazanılmış ve kazanılmamış gelirle

rin vorgilendirilmesi ayırımından destek almaktadır. Sorvet, bi

reylere ok bir ekonomik cüç ve güven duygusu verdiğincan ve ta

sarruf Gereksinimini azaltabildiğinden vergilondirilmelidir. Ay-

nı zamanda servet gelirlerinin kazanılmış {;olirlcro oranla daha 

yüksel{ vergilendirilmesi vergilernede yata;>r adaletin snğl2:nmasına 

yardımcı olacaktır (46). 

ii. Net Servet Ver1;i.si ~ genel olması ve artan oranlı tari-

( 4 5) S OiıTIVlERFELD, s. 10 3. 
(46) PREST, Public Finance in Theoryand Practicc,s.302;BROWN

JACKSON,z.318; PEACOCK,s.395;TANABE,s.258; CUTT,s.302; 
S.lU,,"PORD-Y!ILLIS-IRONSIDE, s. 5-6; DUE, "Taxa tion of W e al th11

, s.: 
134; G.S.A. i;;IHEJITCROFTf"The Administrative Problems of A 
Wealth Tax11 fBritish Tax Review,l963 9 s.420. 
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felerin kolB.ylıkla UYf~ulanabilmesi nedeniyle, servctlerin belir

li ellerde birikimini on iyi biçimde en~elleyen bir vcr8idir. 

Böylece servetlerin daha adil dağılımı sağlanabilece&i gibi~ e;e

niş servet birikimleri do ~iderilmiş olacaktır (47). 

iii. J:7et Sor'?'et Vergisi~ servetleri n etkin kullanımını ö

zendirmcktedir. Hiç gelir getirmeyen veya düşük gelir r.:;otiron 

varlıkl~rrı. sRhi b olan bireyler, konulan verGi servet öğeleri [1,

r<?.sı:ı:::cla bir ayırım yapmadığı sürece, daha yüksek :::elir cotiren 

ve rizikolu alanlara yatırım yapm2.k zorunda kal~1cakl2.rclır. Böy

lece ver~:;i nedeniyle varlıkları atıl biçimele tutmanın maliyeti 

yükselecektir. Bireyler sözkonusu maliyetlorin artması sonucu 

daha veriDli alemiara yatırım yaparn.k ülkede toplam üretimin 

artmasılli~ katkıda bulunacnklardır (48). Aynı za~~ndn olde para 

tutmanında rraliyoti yükseleceğinden likidite tercihi azalabile

cek ve faiz oranları düşobilec·oktir ( 49). 

iv. Lot Sorvet Vergisinele daha çok bireysol sorvetler ver

gilendirilmektedir. Tüzel kişilerin servetleri ortakların sor

vetleri olarak vere:ilcmdirileccğinc1on, Net Sorvet Ver,':;isi içe-

riğine sözkonusu servetleri dolaylı olarak girmektedir. Bu ne

denle anonim şirket tipi kurumlar özendirilrr~ş olacaktır. Aynı 

zamanda Net Sorvet Vorcisi işletmelerin yatırım kararları üze

rinde 0elir ve kurumlar ver~isine oranla daha az bozucu etki ya

ratacaktır (50). 

(47) BROWN-JACKSON s.319; PREST, a.e;.k. 
( 48) SflNFORD-Y!ILLIS-IROJ\TSIDE, s .8. 
(49) DUE,''Taxation of ı.·;ealthı' ,s.l37; PREST~Public Finaneo in 

Thoary and I'racti c e, s. 304. 
( 50) DUE,a.[S.k. 1 s·.l36-137; DUE-FRIENLAEJ\ı'TIER, s.409-~·10~ HICKS ,s .2 O~. 
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v. Gelişmekte olan ülkelerin gelir vergilerinde yüksek 

derecede artan oranlı tarifeler türlü nedenlerle uygulanamam~k

tadır. Devlet gereksinme duyduğu ek goliri Gelir vergisinde 

yüksek c~elir dilimlerine uygulanan oranları arttıre.rak veya Net 

Sorvet Vergisi kanalıyla sağlayabilir. Net Sorvet Vergisinin uy

gulanması golir ver~~sindo tarife J~seltilmesine yoğlcr~r (51). 

vi. Vor:-;i ;y-önetimi açısından Not Servet Vergisinin en ö

nomli yararı t;elir ve sorvetler arasında çe.praz denetimin yapı

labilmcsühr. Scrvetlcro ilişkin verilecek beyannameler vergi 

yönetimine eolirlerin kontrolü için yeterli veri snğlıyacaktır. 

Servetlerde ve gelirlerde oluşan artış~ar~n birbirine uyum gös

termesi gerekir, aksi durumda vergi kaçakçılığı sözkonusu olmak• 

tadır (52). Not Sorvet Vergisi, tüm sorvet öğelerini içerdib~n

(:!.eng uygulama ::tlam bulan diğer sürekli sorvet vergilerine göre 

cl_'-~ha etkin bir c:1onotimin yapılmasına yardımcı olacaktır. 

b. Net Sorvet Yereisinin Sakıncalı Yönleri 

Net Sorvet Vergisinin yararlı yönleri olduğu kadar sakın- ' 

caları da vardır. Bu verginin uygulanmasının karşısında olan dü

şünürlor öne sürülen yararların yaşarınrı olaylar ile ba&,C.aştırı

lamıyacağı kanısını taşımaktadırlar. Sözkonusu verGinin sakınca

lı yönleri şöyle sıralanabilir: 

i. l\ret Sorvet Verc;isinin karşısında olanlar, varlıkların 

her yıl değerlendirilmesi zorunluluGunu önemli bir sorun olarak 

~···-----... _.......-.. ..... ~---

(51) GULATI, s.73• 

(52) SJINFORD-WILLIS-IRONSIDE~s.ll;DUE-FRIEDLAENDER, a.412; CUTT, 
s.3079 TANABE 9 s.264-265;PRESTi Public Finance in Theory And 
Practice, s.303. 
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göstermektedirler. Bu sorunun gerçekton selirin belirlenmosin

den daha zor olacağını öne sürmektedirler (53). 

ii. Vorgilonebilir varlıkların bulunup orta;ya çıkarılma .... 

sı kolay değildir. Kasalardaki paralar, altın, mücovherat, de

ğerli tablolar, taşıyana yazılı tahviller, sahte isim ve adres

lere düzenlenmiş hisse senetleri, vadesiz tasarruf mevduatı,ia

deli mevduat sertifikaları gibi varlıklar kolaylıkla gizfuenebil

diklerinden vergi dışı kalabilmektedir1er. Dol~yısıyla ver5i ~~

kü yincj diğer servet ver.gilerinde olduğu gibi t~sarruflarını 

bina, arsa ve arazi gibi varlıklar biçiminde saklayalı bireyler 

üzerinde kalm~ktadır (54). varlıkların gizle~~esi yanında, ver

gi yükürolünün boyanı csaa alınarak kalındığından düşük değerle

mo sonucu da ortaya çıkmakt~dır (55). 

iii. B~zı varlıkların kolaylıkla gizlenebilmosi ve vergi 

dışı kalması, vorgilomecle yatay adalot ilkesini zoclslcr. Böyle

cc tasarrufların arzu edilmeyen alanlara kayması, ok0nomide ya-

tırım çarpıklıklr..rına yol açabilecektir (56). 

iv. Kaynakların verimsiz alanlardan verimli r::ı.lanlara kay

rrtırılması, atıl kaynakların işletilmesi ve rizikosuz yatırımlar

dan vazgeçilerek rizikolu yatırımların yapılması clüşünCGSi kay

naklarin sonsuz derecede hareketli olması varsayımına dayanmak

tadır (57). Gerçek hayatta ise kaynakların bu denli hareketli 

olduğu kuşkuludur. Bu nedenle Net Servet Vergisinin uygulanmaya 

(53) DUE,v1Taxation of Wealth", s.l40;SANFORD-VliLLIS-IHONSIDE,s.13., 
(54) TANABE, ~.265. 
(55) DUE, a.g.k. 
(56) SANFORD-WILLIS":"IRONSIDE, s.12. 
(57) A.g.k. 
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konulmasıyla birlikte birdenbire yatırımların yön doğiştireco-

ği boklonomcz. 

v. Not Sorvet Vergisinin uyc;ulanması ~ li ki d vcırlıklecra 

sahib alınayan zc;ngin bireyleri, vore;iyi knrşılnmrı.k ::ı:rr.:.~cı;ylcı. 9 

sorvotlcrin bir b0lümünü paraya dönüştürmek zor-undn bırakır. 

V2,rlıklnrın bir bölümünün sntılarak vorL~nin öder..mesi Not Sor-

vot Voreisirürt zayıf yönü olarak öno sürülür (58). 

vi. Gelir Vergisi ilc birlikte Not Sorvet Vert~sinin uy~ 

gulanması çifte vorgileme sorunu yarattığı için do cloştiril

mektodir. Servet, gelirin tüketilm.oycrek biriktirilen bölümü

dür. Gelirin olcl_e edildiği dönomlordo vergilcncl.irilı:1esi ve s.on•. 

rada sorvetin vor:~i.lenclirilmesi 8.ynı knyn,3ğın iki koz vorgilon

diriL~csino yol açmaktadır (59). 

vii. Not Sorvet Vergisi~ ceç~iş dönemlordeki tasarrufları 

ve şimdiki dönemc:o tasarruflara y2.pılan ~klori vorc:ilendirmok

ted:ir. Böylece to.sarrufları geniş bir biçimde içeren bir vor::ı;i

nin yaratacağı nzaltıcı etkilerin ekonomi yönünden zc.rarlı ola

cağı öne sürülmektedir (60). 

viii. Net 08rvet Vcr;-;isinin uyr;ulamasının bir ::;.macı c:.a en-

flasyonist dönemlerde servet öğelerinde oluşan aşırı Qeğer ar

tışlarını vere;ilonc.irmoktedir. Sözkonusu vergi tüm servet öğe

lerini içerdiğinden cnflasyonist dönemlerde değer kaybını=:. uğra

yan parai mevduat ve tahvil csibi varlıklnrın dn vergilonc1iril

mos:i c-:erokli olm~.ıl-de:.dır. Böylesine bir durumda vorı:;iden bel{le-

(58) THURm'~ s.421. 
( 5 9) THt.JROYv, s .421-422; ,~_·fıGl'ffiR, s. ll. 
(60) SlilTFORD-V!ILLIS-!RONSIDE, s.l3. 

L -
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nen amaç tan olc>.rnk ~;erçokleştirilemez. Aynı za!Ik«..ncla enflasyon 

cl..önemlerindo sorvet değerinele oluşcı.cnk c1cğer artışlarını vorc?.

londirmok için yeni bir vor[~inin konulmasına c~crek dt:) yoktur. 

Vnrolnn deC,cr artış vor:·;ileriyle c1e 2.ynı sorunun kol2.ylıkla çö

zilinlonobilecoği öno sürülmoktedir (61). 

1 

xi. Not Sorvet Vorc;isinin matrahının bclirlono:::ıilmosi i-

çin toplar:1 servetten yükümlülüklerirı dü~;ülmesi ;;erekir. Toplan 

sorvetin bolirlonmcsinde karşılaşıl2.n cüçlükler, yükümlülerin 

:Jrtr..ya konulmasında da görülmektedir. Böylece matr2.hın belir1Gn

mesinc1e ko.rşılnşılan rsüçlUl{ler de bir eleştiri konusu ol:m2kta-

dır (62). 

Not Sorvet Vergisine ilişkin 15no sürülen bu sakıncalc=:.rda 
" " 

gerçek payı olmaklı:t birlikte ortaya çıkabilecek sorunln.r .. çö

zümsüz değildir. Scrvetlerin değerlendirilmesinde, birçok sor

vet öC;csinin kolaylıkla ortaya çıkarılması olası cl.. ır. B<.:tnkc.'.lo.r

c.1ttki :partı.lar ~ borsr:,lara ketyı tl ı his so senedi ve t:::-.hvillor ko

layca değerlendirilebilir. Arazi 9 arsa ve binalc.rın c'lc;:J~orlon

di~ilr:losi güç olsa bile olanaksız doltildir. Uyeulnmado. olan s::~

rokli sorvet vergileri ile Veraset Ve İntika1 Verr:.;ilori ncele

niyle sorvet öğeleri belirli dönemlerde doğorlenclirilr.::.okto vo 

boyannarnclorc1e bu değerler yer almakto..clır. Eğer vnrlıklr-ı.r be-

yo..nnn..melerclc düşük olarak bilclirilirso bu sorun c1c:. :~;elir ve 

servet vorgilcrinc~e çrı.praz clonetiri} ilc kolaylıkla ortclr:~_cm k2-l-

cJ.ırabilir. !,ynı zn.m""-ndQ çıkarılc:cak bir y~ı.scı. ilo c1ovlotet c1üçük 

dc2;orlondirilon v8.rlıklc,rı bcynn fi~1n'tı voyn birn.z c1r:ı.h:::ı. yüksek 

(61) ı\.g.k. s .23-25. 
(62) TUNc·rm, Teoride ve Pro..tikt.o Sorvet Vcr;:;ilcri, [~ .205. 
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bir fiy~tıa satın nınbilmesine olann.k tanınması hem düşük cleğcr

lGıneyi engelleyebilir, hem ele satın alınan varlıkl8.rın yenidon 

so.tılrno.sı sonucu ;';elir de sağlanabilir ( 63). 

Net Servet Vcr.:::;isinin uy:;ulnnınası sonucu bazı 1Jiroylcrin-

verr:,inin ödenmesi için varlıkların bir bölümünü paro.yc:. dönüştür

mek zoru:tıckı. kalnnl2.rı önemli bir sorun değildir. Sözkonusu ver-

{T,irün konulmasının bir am::wı cla gelir ve scrvot c1a€;ılımını den-

gelemektir. Dolayısıyla ulaşılmak istenon bu e.maç vc::r(;inin zayıf 

y:önünil değil kuvvetli y0nünü ortayet koynr. 

Çifte vergilerrıo savının da tutarlı olduEu kuşkuludv.r. Eğer 

Not Servet Vergisi için bu tartışma yapılırsa, aynı tartışmanın 

harcamalar üzerinden alılli~n vergilc::r için de yapılması gerekir. 

Ver~-:;ilcrin amacı liraları eşit olarak vergi lendirmok clo@;il, top

lumda vcro::;i sonrası _:;elir 9 tüketim VG servet cağılımının ger-

çckleştirilınesidir. Bu amaçlarn. ulaşmak için liraları birden 

çok vor(:;ilcndirmek zorunlu ise bundan kaçınmamak c;crokir ( 64) • 

Not Servet Vorgisir~n tasarrufları azaltıcı etki yaratmqsı 

önemli bir sakıncadır. Ancak sürekli servet vcrgj_ lerinin ti::.sar~ 

ruflar üzcrinc1_cki etkilerini incelerken gcrdüğ·ürQÜZ :·;.ibi vor-~çi 

her z:::unan tnsarrufları azaltmamaktadır. Verginin ilmmo etkisi 

t8.sarrufları azaltıcı etki yaratırken, tı;clir etkisi tasc--,rrufla

rı arttırıcı bir o tki yaratmakta,· dolayısıyla to.ın vo l:ecsiı: bir 

·~~örüş ortaya konamame.ktac1ır. 

:ıJu n.çıkln.mcüarc~::.n .):Jrüldül::.ü .~;i bi ver,:::i:niıı uy~ ',ul:"'..rırm:ı.sı so--

(63) TANt.BE,s.267. 
( 6 4 ) THUR O;' ~ s • 4 2 l -4 2 2 • 
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nucu ortaya çıkabilecek sr~kıncale.r çözümlGnemiyecok sorunlar 

çıkarm~yacaktır. Dolayısıyla Net Sorvet Vergisini bu açılardan 

cleştirmek, uyg<'_lnmaya konulme.sını en(jellemok için yeterli de

[,:rildir. Şimdi sczkonusu vergi0inin Türkiye c;ibi gelişmekte o

lan bir ülkede b:c:ş3.rı şqnsını nraştırabiliri~. 

Türkiye v de kısm:l servet vor::~i lerinin yerine önerdiı§;,"ir:ıiz 

Net Servet Veresisinin yararlı yönlerinin c;erçekleşecaği varsa

yımından hareket ederek, sc:zkonusu ver.:;inin uygulan.rnasında kar

şılaşılr:ı.bilecck r_;üçlükleri ve bu güçlnklori gicl.ermenin yolları 

üzerinde durm8yı uygun buluyoruz. 

Not Servet Vergisini ,eleştiren düşünürler, matrahın ve yü

kümlülüklerin belirlenerek not servet kavramına ulaşmanın güç

lüğü üzerinde durmaktadırlar. Acaba bu tür bir sorun ülkemizde 

de ortaya çıkabilir mi?· Türk Verc;i Sistemi incelend.iğinde top-· 

lam servet, yükümlülük ve net servet kavramlarının sistemde yer 

aldığı görülür. 1960 yılında 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunuyla 

yürürlüğe konulmak istenen Servet Beyanı kurumunda topl2.m ser

vetten yükümlülüklerin düşülmesiyle net servet kavrc:~mırıa ulaşıl

maktadır (65). Servet beyanını yalnızca gerçek kişiler vermekle 

(65) Maliye Bakanlığınca hazırlanan forma göre servet öğeleri 
şöyle sıralanmaktadır: 

i. Ticari 1 sınai ve mesleki servet unsurları~Burada yer alan 
üç tabloda işletme ve bilanço esasına göre defter tutan ti
cari,sınai,zirai ve serbest meslek kazancı elde eden yüküm
lülerin beyanına yer verilmektedir.Bu tabloda bireylerin iş
letmelere ilişkin servet öğelerirıi beyandan bulundukları gö
rülmektedir. 
ii. Ticari,sınai,zirai ve mesleki servetler dışında kalan 
serv-et unsurları beyanı: Bu b ölümde yer alan altı tabloda 
taşınmaz ve taşınmaz gibi tescil olunan haklar, hisse sene
di, tahvil, mücevherat 7 sikke veya külço halindeki altın ve 
diğer kıymetli madenler? kara 9 deniz ve hava taşıma araçla
rı, mavduat, yerli vo yabancı paralar, özel alacaklar ve 
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yükümlüdürler, Görüldü8ü gibi yalnımoa gelir vergisinin deneti= 

mi amacıyla uygulanmak istenen servet beyanı kurumu ile Net Ser

vet Vergisinin matrahının bulunması arasında tam bir ilişkinin 

oldUoUu gözlenmektedir. Böylece servet beyanı kurumu servetlerin 

ve yükümlülüklerin kolaylıkla ortaya konulabilmesinde etkin bir 

araç olacaktır. Bu nedenle ~ürkiye'de net servet kavramına Ulaş-. 
mak bir sorun olarak görülmemektedir. 

!Iret Servet Vergisinin uygulanmasında karşılaşılabilecek 

güçlüklerden biri de kasalardaki paralar, bankalardaki mevduat

lar, hisse senedi ve tahvillerinde vergi içeriğinde yer alması

dır. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde özel tasarrufların 
' 

yetersizliği bilinen bir gerçektir. Sermaye ~ piyasaları-

nın oluşamadığı bir ortamda, bireylere bankalar aracılıe:ı ile 

tasarruf yapma alışkanlığı verilmek istenmekte, hisse senedi 

ve tahvil gibi mali yatırımlar da vergilerle özendirilmektodir 

(66.). Bilindiği gibi bugün ülkemizde 400 milyar lira dolaylc>"-

rında olduğu söylenen, adına "Kara Servet 99 denilen ve no.sJ_l 

kull2.nıldığı tam olarak bilinmeyen bir servetton sözedilmekte

dir. Ülkemizde uygulanan objektif karakterli kısmı servet ver

gileriyle bu tür servotlere ulaşmak olanaksız olacağından, bu 

servet türü gelecekte daha da büyüyecektir. Son zamanlarda uy

gulamaya konulan bir kararname ile bankalarda isimsiz mevduat 

---------------=-~-----------"------------

özel borçlnr beyan edilmektedir. 
iii.icmal ~ablosu~Bu tabloda servet öğeleri toplamındarı 
borçlar toplamı düşülmekte ve aradaki fark olan net servet 
bulunmaktadır. 

(66)Türk Gelir vergisinde, hisse senetilierinin değerinde meydana 
gelen artışlar, bu varlıkların bir yıl elde tutulduktan son
rq satılınaları koşuluyla vergi dışı bırakılmaktadır. 
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hesaplarının açılmasına izin verilmosi, yasal olmayan yollarla 

elde edilen servetlorin yasallaştırılması anlamını taşımakta

dır. Bu kararnamenin uygulanmasında güdülen amaç yasal ol:trk'"lyan 

bu servetin bankalar sistemine aktarılm~sıdır (67). Böyle bir 

durumda bankalardakj_ mevduatın kasalardaki paraların 9 hisse se

nedi ve tahvillcrin taşınamaz varlıklarla birlikte Net Servet 

Vergisinin konusuna girmesi önemli bir çelişki yaratacaktır. 

Bu çelişki iki giçimde gtderilobilir. Birincisi~ eğer rr8li ya

tırımlBr geliştirilmek istenirse hisse senedi ve tahviller baş

langıçta tamamen vergi dışı bırakılır veya mevduatlar ile kasa

daki parnlara belirli bir istisna tanınarak, bu istisTh'"1 tutRrı

nın üzerindeki varlıklara çok düşük oranda vergi uygula~~bilir. 

İkincisi tüm varlıklar ekonomik kalkınma amacı doğrultusundr~. sı

nı~landırılabilir. Bu sınıflama sonucu tercilıli bir tarifc uygu• 

lanarak en fazla özendirilmek istenen varlıklar en düşük; özen

dirilmek istenmeyen varlıklar ise en yüksek oranda vergilendiri-· 

lebilgr. Böylece varlıkların vergisi düşük olanlara doğru hare

ketliliği do sağl0nabilir. Yalniz burada başka bir sorun orta

ya çıkmaktadır. Bu sorun para, mevduatt hisse senedi tahvil gi

bi varlıkların kolaylıkla ortaya çıkarılamamasıdır (68). Bu so-

(67) Şu anda bile bu servetin büyük bir bölüı::o.ünün bankalr.r sis
teminde yer ::;.ldığı ve mevduatlarda beklenenartışların ol
mayacağı savunulmaktadır. Bu konuda Bkz: ,Orhan EMİRDAG 1 
~~~~~evduat Sertifikası ve Gizli Servetler9v ,Lilliyet Gazetesi, 
11.7.1980,s.2.Böylece önemli bir vergi potansiyeli, hiç ver
gilc~dirilmoksizin ekonomiye aktarılmak istenmektedir. Bu 
durum ise toplwnun tercihlerine uygun düşmemektedir. 

(68) Japonya 1 da UY:sulanan Not Servet Vergisi bu sorunların ortaya 
çıkrrıg,sı ·ve t3.se.rrufları isimsiz bankn hesaplnrında tutulma
sını ve taşıyana yazıJı hisse senetlerini destekleyici poli
tikalar yRnında vergiden beklenen e~nçların gorçekleşmomesi 
nedeniyle 1953 yılındq uygulamadan kaldırılmıştır.Bu konuda 
BR:z:, TANABEs s.259-261. 

i 
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runl.:~rln Türkiye~ do karşılaşılabilir, ancak sorunlar çözümsüz 
• 

değildir. Hisse senedi ve tahviller daha önce bolirlendiği gi-

bi başlanGıçta vergi dışı bırakılabilir veya belir~i bir rrdik

tarın üzerindeki mali yatırımlar vergi içeriğine alınabilir. 

Banka mevduatları 9 istendiğinde, kolaylıkla izlenebilir. Kıy

metli m2denlorin ortaya çıkarılmasında iki yol bulunm2ktadır. 

Birincisi bu tür servetlerin, sigortalanması yaygın bir l::_;rgu-
' lama alanı varsa, sigorta kayıtlarından bulunm~sıdır (69). E-

ğpr sigorta işlemi yaygın değilse bu kez kı~uotli madenlerin 

kaynakta vergilondirilerek aracılar kanalıyla verginin alıcı

lara yansıtılması düşünülebilir (70). Taşıncı.maz varlıkların bu-· 

lunup ortaya çıkqrılması ve değerlendirilmesi taşıTh~bilir var

lıklara oranla daha az soriin yaratmaktadır. Özellikle sözkonu-

su varlıkların gönümüzdeki kısmi sorvet vergilerinde do cleğor-

lerneye tabi tutulmaları yill~ümlüler açısından bir kolaylık sağ-

layacaktır. 

:r-:et Servet Vergisinin uygulanf'.lbilmesi için öne sürülen et

kin bir vergi yönetirr~ ~erekli olmakla birlikte zorunlu d~ğil

dir. Vergi yönetiminde etkinlik verginin uygulanmasında karşı

laşılan güçlüklerin zaman içinde çözümlenmesi ile sağları..ır. 

1950 yıllarında Türkiye 1 de Gelir ve Kurumlar Vergisi uygulamaya . 
konulduğunda ve halen günümüzde vergi yönetiminin etkin olduğu 

söylenemez. Ancak vorfj yönetiminde görülen bu yetersizlik ver

ginin kötü tasnrlanmasından ileri gelmemektedir. Yasa koyucular 

(69) THUROi''' ,s.421-423. 
(70) Kıymetli madenierin kaynakta vergilendirilebilmesi için ilk 

satışın tek bir elden yapılması ve ülkeye kaçak kı~notli 
madon girişinin önlenmesi gerekir. 
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dilerlerseve politikalarına uygun düşerse vergi yönetimini et

kin kılabilirler. Bugün Türk Vergi Sisteminde GGlir Vergisi, iyi 

bir biçimde yönetilmomesine k'-Lrşılık en önemli gelir kay:nı:ı.ğı ol

muştur. Bu nedenle Net Servet Vergisi, etkin bir verei denetimi

nin olmadığı ülkemizde de uygulanabilir. 

Enflasyon olgusu da Net Servet Vergisinin sakınçalı bir yö

nünü oluşturmaktadır. Sözkonusu verginin etkin bir biçimde uygu

lanabilmesi için paranın satın alma gücünün istikrarlı olması 

gerekir (71). Türkiye 9 de ise paranın satın alma gücünün istik

rarlı olduğu söylenemez. Her yıl ortalama% 80'c ulaşan fiyat 

artışları para vo mevduatın değer kaybetmesine, diğer servet ö

ğelerinin ise değer kazanmasına yol açacaktır. Böylece servet

Ierin değerinde gerçek artışlar olmamasına karşılık vergi mat

rahı yükselecek ve ödenecek vergi artacaktır. Bu sakıncanın gi

derilmesi için yalnızca varlıklarda olaşan gerçek artışların 

vergilendirilmesi gerekir. Bunu sağlcı.mak için genel fiyat artış

ları endeksiyle vergi arasında bir ilişki kurulm~lı ve vergi bu 

endekste oluşan değişmelere göre otomatik olarak düzenlenmelidir 

(72). Ancak endeksleme uygun bir yöntem olmasına karşılık, yeter

li bir fiyat endeksinin belinlenrnesi:nin güç olacağı öne sürülmok

tedir (737• Bu güçlük tam olarak ortadan kaldırılamasa bile be

lirli temel bir yıla göre varlık değerlerini belirleyen verile

rin bulunması sorunu çözümleyebilecektir (74). 

Net Servet Vergisinin k~rşısında olan düşünürlerin eörüşle-

(71) SANFORD-i,'iiLLIS-IRONSIDE ,s .25 
(72) A.g.k. · 
(73) YiHEATCROFT~v~ The Problerrm of A.Qapi taJ:. Gains Tax11

, s.400. 
(74) HARRIS, 40-41. 
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rinde bir gerçek payı olmasına karşın, Görüldüğü gibi bu sakın

calar giderilmeyecek büyüklükte değildir. Net Servet Vergisinin 

tüm servet öğelerini içeren bir yapıya sahib olm"lsı~ adil bir 

vergileme açısından belirli servet öğelerini hedef alan kısmt 

sorvet vergilerine göreli üstünlüğünü ortaya koyar. Mali ve mo~-

yal amaçların da gerçekleştirilmesinde sözkonusu vergi diğer ver

gilcre oranla daha başarılıdır. Aynı nesil içersinde gelir ve 

servet dağılımını düzenleyen Net Servet Vergisi, nesiller arası 

senvet dağılımını dengeleyen Veraset Ve İntikal Vergisiyle bir

liktc uygulandığında etkin bir servet vergisi yapısı kurul2bile

cektir. 

B. Veraset ve İntikal Vergisi 

Net Servet Vergisi uygulandığında arsa, arazi ve bina .-ı; 

gibi taşınamaz varlıklar ile hisse senedi, tahvil, baru~alarda

ki mevduat, kasalardaki paralar, mücevhorat gibi taşınabilir 

varlıklar vergilendirilmektedir. Verasot ve İntikal Vergisi in

colendiğindc yine aynı varlıkların vergi konusuna girdiği görü

lür• Dolayısıyla Net Servet Vergisi ile Veraset ve İntik2,J. Ver

gisinin birlikte uygule~ası çifte vergilema sorunu yaratacaktır. 

Bunun için iki vergiden yalnızca birisinin uyp;ular.ımnsı {.çörüşü 

öno sürülmektedir (75). 

Bu görüş doğru gibi görünürse de bir nokta cözden uzak tu-

tulmaktadır. Her iki vergide de vert;ilendirilen varlıklar aynı 

olmakla birlikte 1 vergi yükümlüleri değişik biroyler ol~~ktadır. 

Dahr:t önce belirlendiği gibi vorc;ilemenin amacı verginin r::..lınma

sındnn sonra toplvmun benimsediği gelir, harcama ve servet dağı

lımının sağla~~asıdır. Bu amqca ulqşmak iQin liraların birdon 



ı 

L 

- 15(/ 

çok vergilendirilmesi gerekirse ver;'';ilondirilmelidir. Eğer çif

te vergilema öne sürülerek Ver2set -ve İntikal Vergisi uygulanmaz

sa bu kez toplumda arzulanmayan son~çlar ortaya çıkacaktır. Çün

kü b~zı bireyler türlü servet öğelerini horlli~ngi bir vergi öde

meksizin elde edebileceklerdir (76). 

Tüo servet öğeleriru içeren Net Servet Vergisinin içeriği 

politik tercihlere bağlı olacaktır. Türlü nedenlerle bazı ser

vet öğeleri vergi konusu dışında t~tulursa bazı varlikların ver

gilendirilemiyeceği ortaya çıkar. Bu nedenle Veraset ve İntikal 

Vergisi, Net Servet Vergisi içeriğine alırunayan varlıkları ver

gilendirerek yapıyı ta:ınc'1mlayıcı bir işlev 1:;örür. Aynı zamanda 

gelir ve servetler arasında çapraz denetim zinciri de tanBmlan

mış olur. 

Ekonomik yönden tasarruf, yatırım ve çalışma arzusu üzerin

de en az etki yaratan bir servet vergisi türü olan Yeraset ve İn

tikal Vergisi, toplumda servetin yeniden dağılımında etkin bir 

role sahibtir. Net Servet Vergisi bir nesil içersinde servet da

ğılımının dengelenmesine yardımcı olurken, Veraset ve İntikal 

Vergisi sorvetin nesiller arası dağılımını den::;eleyici bir rol 

oynar. Her iki ver~~nin, bu özelliği r'.Sözönüne alınırsa 9 birlik

te aynı yapı içersinde yer almasının sağlıyacağı yarar kendili

ğinden ortaya çıkar. 

( 7 6) S OMlViERFELD, s. 105 • 
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Servet, bireyin tasarrufları ilc türlü nedenlerle bireyle

re aktnrılan fonların toplanundan oıuŞmnktadır. Bireylere Gko-

noınik güçy güven duygusu ve toplUL1 içinde sosyal prestij sağın

yan servet öğeleri ürotir,.1 gcl~cokteki tükc;tim~ rnirns bırnkr.;..'l., 

enflasyondan korunr:.1a gibi amaçlarla elde tutulabilmcktedir. Ho..n

gi ama~la elde tutulursa tutulsunp sorvetler bireylere ek bir 

tüketim gücü sağlarlar. 

Sorvetler üzerinden alınan vcr~~lcr işte bu amaçlar doğrul~ 
1 

tusundR elde tutulan tasarruf stoklarını hedef al:rıaktadır.,Her 

ne kaeiar sözkonusu vergilerin kaynağı servctin kendisi ise do 

vergi genellikle servotlerin sağladığı golirden vey2. bireysel 

c~olirlcrden ödenir. Çok ender durumlarda da vergi sorvet öğe-

lerinin p2,rayn dönüştürülmesi ile kc:ı..rşılr:ı..nır. Çok sc.yıd.a sor--

vet vergisi türü olmakla birlikte bu vergiler birkoroya özel 

sorvet vergilori 9 sürekli servet vergileri ve servet trcı.nsfori 

üzerinden alınan vergiler başlıkları r.ı.l tındn incelenebilir. 

Sorvet vergilori~ her vergide olduğu gibi~ mali, sosynl 9 

politik ve ekonomik etkiler göz önüne r:ı.lın:ı.rak uygulRnır. Böyle

cc devlete gelir sağlamanın yanında 9 toplumda bozuk olan 2;olir 

ve servet dağılımının den$olcnmcsi ve lcı t olan ekonomi k ~,{;:-ı.ynz-ü{

ların etkin kullanımı amaçlarına ulaşılmal{ arzulnnır• Bu aı:mç-· 

lara ulcı..şmade. en etkin servet vergisi t"Lirleri sü..rokli olnra:ı: uy

gulcı.nmı ve her türlü sc;rvet öğelerini içeren genel ve subjektif 

yapılı bir vergi ilc servetlerin transferi üzerinden belirli dö-



- 158 -

nor:ılerdo alınan vergiler olmaktadır. 

Türkiye 1 clc sorvetler üzerinden elınc,n vergileri incolediği

oizde i vergi sisteminde genel bir sorvet vergisinin yer c::.l!:ı:::tdığı

nı görürüz. Uygulaııc:m vergiler Eml~k ve Llotorlu ~{ara To...şı tlnrı 

VerfP-sindon oluşnn Kısmi: Sorvet Vorc;ilori ile Vero...sot vo İntikal 

Vergisielir o Sözkonusu bu vor(~ilori m12li ve sosyal nçılard2.n in

cclodiğimizdo yeterince başarılı olo...nndıklarını görürüz. Bu başa

rısızlığın nedeni olarak~ vorc;ilorin obj oktif y:-:"pı;yr<J. srı.hi b olma

lr-.rını 9 çok 2.z s2yıda sorvet öğosüu içcrı:wlcrini, sorvet artış

ları l'::arşısındn osnol;: olmA.malo.rını ve donetim yetersizliği nede

niyle varlıkl<1rın sorçok do{;erlerinin vorgilcndirilmomosini gös

terebiliriz. 

Sorvet Vergilorinin~ ekonomik etkileri incolondiğindc tasc"r-

ruf ~ y2.tırır11 vo çalışma arzusu üzorinc1o öne;mli snyılabilecek ot-· 

kiler yaratmadığı söylenebilir. Gelir vo h?,rcr..m'll2,r iJ.zerinc1en a

lınan vergilerin yc.ratacağı etkilerle karşılaştırıldığında sor

vet vorgilorir~n :J..:olir vor{;'isindcn üstün olduğu c;-örülür. H::rca-

mcı. vergisi ise hor iki vergidon do :-::.z bozucu etkilere sahiptir. 

Konu Türkiye'de bu nçıdan değerlendirildiğinde sorve-tlerin do.ha 
• 

etkin bir biçimde verg·ilendirilı:ıosiı:Un bireysel k2.re..rln.r üzerin-

do büyük boyutln.rda sapr.1alara yol <J.Çl"..cab. söylenemez. Özellikle 

gelişmektc olan bir ülke olan T~.irkiyo '·c'l.c sorvotlorin otJün bir 

biçimde vorgilondirilr.1esinin ekonor..ik lmlkınma çabnsınn öner.üi 

l{ctkılarda bı.üı.nı'1cr,ğını ve verinsiz o.lanlara kc:ı.ynış tulun2.n ser-

vet öğelerinin ül~w ekonomisi için çok dn.ha yarnrlı alnnl2.ra yö-

ncımosini sazlıyabiloceğini öne sürebiliriz. 

Türkiye 1 de uyes-ulanc'ln sorvetler üzerinden ::ı.lınan vergilerin 
' 

yeterineo başarılı olarnemaları sonucu 9 hor ,?;eçen giin ı:nn.li' önen-

lerini yitiren ve dolayısıyla sosyal alanda beklenon işlevleri 
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gorçekloştiromoycm bu vergilerin yoniden elo alınıp gerekli dü-· 

zenlomelorin yapılı::asının yararlı olacağı inancını taşımaktnyız. 
" ( ·~ Bu düzenleme ıçin bc.zı almaşıklar öne sürülabilirse do on et}.dn 

düzonlomo Not Servet Vergisi ilc Vero.sot ve İntikal Vergisindon 

oluşan iki1i bir sorvet vergisi yapısı ile gorçekleştirilebilir. 

Not Sorvet Vergisinin subjektif yapıd~ olmcsı, tüm sorvet öğoıo-· 

riın içermesi ve artan oraniılığın kolaylıkla uygulanabilmesi 

~ynı nesil içersinde gelir ve sorvetlorin dahe. dongeli bir bi

çimde dağılımını sağlarken eşit durumda olan yükümlülorin eşit 

bir biçimde vorgilendirilebilmesino olanak sağlıyacaktır. l:.ynı 

zamand~ sistemde yer ulan artan oranlı gelir vorf~Si ilc birlikte 

Net Sorvet Vergisinin uy{-sulanması sonucu gelir ve servetlorin çap'l:.: 

raz denetimi kolaylnşacak~ dolayısıyla vergi kaçakçılığı onazlnnn

bilocektir. Sorvet Vergisi yapısında yer alacak Veraset ve İnti

kal Vergisi do nesiller arası sorvet dağılımının dongolormesino 

yardımcı olacaktır. Böyleçe sosyal amaçlar gorçoklcştirilirkon 

aynı zamanda vorr.s"i kaçakçılığının onazlrı.nması nnli sorunlcı.ra çö-' 

zün1 gotirobilecektir• 

Not Servet Vergisi ile Veraset ve lntilml Vurgisinden olu

şan bu servet vergisi yapısının otki~lib~, verginin yönetilmesi

ne ilişkin koşulların yanında, politik organların verginin düzenı. 

lanmosinde gösterecekleri duy~rlılığa bağlı olacaktır. 
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