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ÖZET

Gelişmiş ülkelerde dolaysız vergi olarak adlandırılan servet ve gelir vergilerinin
toplam vergi gelirleri içindeki payının %70'ler civarında seyrettiği bilinmekte-
dir. Buna rağmen, Türkiye'de bu oran %30 seviyelerindedir. Çalışmada mükellef-
seçmen-nüfus arasındaki ilişki üzerinden, kişisel gelir vergilerinin durumu ince-
lenecektir. Çalışmada elde edilen en önemli sonuçlardan biri vergilendirilebile-
cek kesimin etkin bir şekilde vergiye tabi tutulmadığını göstermektedir. Buna
rağmen, seçmen sayısının sürekli artması, ortaya bir demokrasi mücadelesi do-
ğurmaktadır. Neticede seçmen, siyasal karar alma sürecinde etkin bir aktör iken,
vergiyi verenin hesap sorma yetkisini kendisinde görmesi sorunsalı durumun
vahametini göstermektedir.

Çalışmanın odak noktasını oluşturan kişisel gelir vergisi mükelleflerine ilişkin,
Türkiye'de 2002 yılından 2017 yılına dek mükellef sayılarında çok fazla bir artı-
şın görülmediği ancak, nüfusun ve buna bağlı olarak seçmen sayısının gitgide art-
tığı tespit edilmiştir. Benzer durumun OECDülkelerinde görülüp görülmediği de
çalışmanın bir diğer konusunu oluşturmaktadır. Bu bağlamda Türkiye'de nüfu-
sun sadece %2,3'ünün gelir vergisi mükellefi olduğu ve söz konusu oranın OECD
üye ülkelerinin çok altında olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

GİRİş

Vergi, devletin veya devletin yetkilendirdiği kamu kurum ve kuruluşlarının,
kamu hizmetlerinin karşılığı olmak üzere özel ya da tüzel kişilerden zorunlu ola-
rak ve karşılıksız aldıkları paralardır. Vergilendirme, bir yandan devletin yetki
sınırlarını gösteren ulusal sınırları ifade ederken bunun yanı sıra bir ülkenin hem
kendi sınırları içindeki hem de diğer ülkelerdeki egemenliğini ortaya koyan bir
göstergedir. Vergilendirme hususunda özellikle şahsilik, subjektiflik ya da
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ödeme gücünü göstermesi açısından dolaysız vergilerin hem teoride hem de uy-
gulamada ağırlığa sahip olması, içinde daha fazla bireyselliği barındırmasından
kaynaklanmaktadır.

Vergileme söz konusu olduğunda mükellef ve seçmen kavramlarının birbirleri
ile eş zamanlı çalışmadığı görülmekte ve ortaya literatürde "free rider" olarak
isimlendirilen bedavacılık sorunu ortaya çıkmaktadır. Sonuçta, devlete olan
vergi ödevini yerine getiren ve bir nevi devletin harcamalarına ortak olan mü-
kellefler, diğer tarafta vergi mükellefi olmayan seçmen sıfatı. ... Bu durum özel-
likle kişisel gelir vergisi kapsamında kendini göstermektedir.

1. SEÇMENKAVRAMı

Toplumsal düzenin sağlanması ve süreklilik arz edebilmesi için, denetleyici ve
toplum üzerinde yaptırım uygulayabilecek bir gücün yani, devletin varlığından
söz etmek gerekir. Devlet, somut bir kavram olmaktan ziyade, bir yapı, bir kurum
olarak inşa edilmiştir. Bu durumda, toplumsal dinamikleri göz önünde bulundu-
rarak, düzeni sağlayacak olan devletin görevlendirdiği ve yaptırım gücünü kul-
lanmakta mahir olduğu yöneticilere ihtiyaç duyulmaktadır. Burada yöneticilik,
demokratik toplumlarda, devlet tarafından tayin edilmemekte, seçim mekaniz-
ması ile göreve gelmektedir. Dolayısıyla, toplumda yaşayan halk, kendini yöne-
tecek, temsil edecek olan yöneticileri kendileri seçmektedir. Diğer bir ifadeyle,
yöneticileri seçme hakkı, toplumdaki bireyleri seçmen sıfatına haiz olmasını sağ-
lamaktadır.

Seçmen, kelime manası olarak seçimde oy verme hakkı olan kimse demektir. Be-
lirli bir toplumun parçası olan, kendisini ilgilendiren kararlara katılmayı, kendisi
adına karar verenlerin performans değerlendirmesini siyasi bir mekanizma olan
seçimlerde oy kullanmak suretiyle yerine getirmeyi hak olarak kendi üstünde ta-
şıyan birey, seçmen olarak nitelendirilmektedir. Özetle seçmeni, kanunlar çerçe-
vesinde seçim yolu ile yöneticileri göreve getiren bireyler olarak tanımlamak
mümkündür.

Seçmenler, siyasi tercihleri bakımından farklı tutumlar içerisinde olabilmekte-
dir. Bu bağlamda seçmenleri sınıflandırma gereği duyulmaktadır. Literatürde
seçmenlerin davranışları ve tutumlarının daha sağlıklı incelenebilmesi amacıyla
ikili bir sınıflandırmaya gidilmiştir. Bunlar miyop seçmen ve ortanca seçmen ola-
rak ayrılmıştır.

1.1. Miyop Seçmen

Miyop kavramı, tıbbi bir terim olmakla birlikte, uzağı görememe olarak bilin-
mektedir. Politik konjonktür teorisine göre, seçmenler ekonomik koşulları de-
ğerlendirirken unutkan ve miyop oldukları ve ekonomik sonuçların oylama dav-
ranışiarına yansıdığı kabul edilmektedir (Rogoff, 1990: 21). Bu noktada siyasi
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partiler genellikle kendi seçmenlerinin taleplerini dikkate alarak, seçim öncesi
popülaritelerini artırmak amacıyla, seçmenlerine cazip gelecek genişletici politi-
kalar uygulamaktadır (Okyar, 1996: 6). Bununla birlikte, politikacılar toplumun
refahına bakmaksızın sadece seçimleri kazanmakla ilgilenmekte ve seçim öncesi
enflasyon pahasına ekonomiyi genişletmeyi amaçlayabilmektedirler (ıto, 1989:
1). Bu durum seçim ekonomisi adıyla anılmakla birlikte, politik yozlaşmayı da
beraberinde getirmektedir.

Siyasi partilerin kısa dönemde yaptığı ekonomik iyileştirmelerin oyları arttırmak
amacıyla kullanması için, seçmenin yalnızca o dönemki düzelmeyi liyileşmeyi
düşünmesi ve geçmişi unutması gerekmektedir. Bu durum seçmenin unutkanlık
(amnesia) özelliği olarak bilinmektedir. Ayrıca, aynı şekilde seçmenlerin gele-
cekte ne olacağı ile de ilgilenmemeleri gerekir, bu durum politik miyopluk olarak
literatürde yer almaktadır (Savaş, 1998: 152).

Miyop seçmen teorisine göre, seçmenler iktidarların dönemler arası bütçe kısı-
tını dikkate almazlar ve artan kamu harcamalarının cazibesine kapılıp seçimler
sonrasında artacak olan vergileri düşünmezler. Bununla birlikte, miyop seçmen-
ler, kamu harcamalarının mali yükünü de dikkate almazlar (Güvel ve Koç, 2011:
236). Özetle, söz konusu seçmenler, yakın geçmişe göre karar vermektedir (Eren
ve Bildirici, 1999: 28).

1.2. Ortanca Seçmen

Ortanca, kelime manası olarak küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe doğru sı-
ralananların tam ortasında yer alan demektir. Aynı mantıkla ortanca seçmenin
tercihleri, tüm seçmenlerin tercihleri sıralandığında ortada yer alan tercihtir (Sa-
vaşan, 2O12: 335). Daha doğru bir ifadeyle ortanca veyahut medyan seçmen, ken-
disi dışında daha yüksek harcama düzeylerini tercih eden birey sayısı (yüksek
gelirli birey sayısı), daha düşük harcama düzeylerini tercih eden birey sayısına
(düşük gelirli birey sayısı) tam eşit olan kişilerdir (Stiglitz, 1994: 191).

Kamu tercihi teorisi tarafından geliştirilen Medyan Seçmen modeline göre seç-
menlerin, politikacıların propagandalarında kullandığı çeşitli politikalar hak-
kında tam bilgi sahibi oldukları kabul edilmektedir. Böylece, oylarını almak üzere
politikacıların ileri sürdüğü çeşitli alternatifler arasından, seçmenlerin kendile-
rine en yüksek faydayı sağalaycak olan politikayı tercih etmektedirler. Maliye
perspektifinden değerlendirdiğinde, seçmenlerin en düşük vergi yüküne maruz
kalacakları veya en fazla kamusal hizmetten yararlanacakları politikaları destek-
ledikleri görülecektir (Demir, 2013: 41).

Özetle, bir seçimde ortanca seçmen söz konusu olduğunda, ortanca seçmenin
tercih ettiği siyasal eğilim seçimi kazanacaktır. Diğer taraftan ortanca seçmenin
zayıf tarafı, daima sahiplendiği politikaya oy vermesidir. Bu durumun aksine
güçlü yanı ise, her zaman en çok kabul gören politikayı benimsemesi ve tercih
etmesi olarak özetlenebilir (Congleton, 2002: 707).
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1.3. Türkiye'de Seçmen

Türkiye'de yapılan seçimleri kabaca iki başlıkta gruplandırmak mümkündür.
1923-1943 yılları arası tek partili seçimler yapılmışken; 1946-2015 yılları ara-
sında çok partili seçimler söz konusu olmuştur.

Tek partili seçimler 1923 yılında yapılmaya başlanmıştır. Buna göre 1923, 1927,
1931,1935,1939 ve 1943 seçimleri sadece tek bir partinin seçime girdiği seçim-
ler olarak sıralanabilir. 1946 seçimleri ise çok partili siyasal sistemde yapılan ilk
seçimdir.

Çok partili sistemlerde, seçmen oy kullanırken, ülkeyi yönetecek olan partiyi de-
ğil, kendi çıkar ve görüşlerini temsil edebilecek kişileri tercih etmektedir. Zira bu
durumun arkasında; hükümet, bir sonraki aşamada, partiler arasında yapılacak
pazarlık ve uzlaşma ile ortaya çıkabileceği gerçeği yatmaktadır (Kışlalı, 1994:
233).

Bu bağlamda demokratik toplumlarda seçmenlerin tutumları son derece önemli
bir hal almaktadır. Türkiye'de yıllar itibariyle seçmen sayıları, nüfus ile birlikte
tablo l'de gösterilmiştir.

Tablo 1: Türkive'de Nüfu ,

Oy Kullanan
Yıllar Toplam Nüfus Seçmen Sayısı
2015 82,523,053 48,523,610

2014 81,619,392 41,283,627
2011 73,722,988 43,963,276

2007 71,158,647 36,056,293
2002 66,493,970 32,768,161

1999 64,504,287 32,656,070
1995 62,394,000 29,101,469

1991 57,326,000 25,157,123
1987 52,561,000 24,603,541

1983 47,279,000 18,214,104
1977 41,768,000 14,785,814
1973 37,360,000 11,223,843
1969 34,170,000 9,516,035

1961 28,602,000 10,522,716
1950 20,935,000 7,815,000

S Savıl 1950-2015

Kaynak: International
https.y /www.tdea.Int/

IDEA datalarından tarafımızca oluşturulmuştur.

Türkiye'de 1950 yılında başlayan demokratik seçimlerde seçmen sayıları genel-
likle nüfusun yarısı olarak görülmektedir. 1983 yılına kadar (seçmen/nüfus)
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oranı %30 seviyelerinde gerçekleşmiş olsa da, özellikle 1999 seçimleri sonrası
nüfusun %50'si kayıtlı seçmen olarak tespit edilmiştir. Bu durum, siyasi karar
alma sürecinde toplumsal bir çoğunluğun söz sahibi olduğu gerçeğini yansıtmak-
tadır.

2. MÜKELLEFKAVRAMı

Vergilendirmeden doğan kamu hukuku ilişkisinin pasif tarafını oluşturan vergi
borçlusu, belli miktarda vergiyi kamu alacaklısına ödemek zorunda olan kişidir.
Vergi borçlusunun vergiyi ödemek görevi (maddi görev) yanında, defter tutmak,
beyanname vermek, bildirimlerde bulunmak, belgeleri belli bir süre saklamak
gibi çeşitli şekli görevleri de bulunmaktadır (Öncel vd., 2001: 71). Vergi Usul Ka-
nununa göre, "mükellef, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettüp
eden gerçek veya tüzel kişidir" (Kırbaş, 1994: 62).

Vergi yükümlüsü özel bir kişi olabileceği gibi resmi bir müessese, vatandaş veya
yabancı, gerçek ya da tüzel kişi olabilmektedir. Ancak bu sadece vergilendirme
açısından tanınan bir sujeliktir (Karakoç, 2004: 141).

Vergilemede iki tarafvardır. Taraflardan aktif olan tarafkamunun kendisine sağ-
ladığı gücü kullanarak vergi tahsilatını cebren dahi yapabilen devlet, pasif taraf
ise vergilendirmenin muhatabı mükellef ya da yükümlüdür (Turhan, 1987: 23).
Vergilendirmeden doğan kamu hukuku ilişkisin pasif tarafını oluşturan vergi
mükellefleri gerçek kişi olabilecekleri gibi tüzel kişide olabilirler.

Vergi hukukunda vergiyi doğuran olayla ilişkisi olmayan üçüncü kişilerin yasa-
larla, vergiye ilişkin maddi ya da şekli ödevlerin yerine getirilmesi bakımından
vergi dairesine muhatap tutulmalarını, bazı koşullarda ise asıl vergi borçlusu ile
birlikte veya onun yerine geçerek vergiyi kendi mal varlıklarından ödemelerini
ifade eden vergi sorumlusu kavramına da yer verilmektedir (Öncel vd., 2001:
75). Vergi sorumlusu, vergi mükellefinin hüviyet değiştirmiş şeklidir. Verginin
ödenmesi bakımından alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişi şeklinde
tanımlanmaktadır (Tuncer, 2003: 130).

Özetle mükellef, vergilendirme ilişkisinde vergiyi doğuran olayla temas etmesi
neticesinde ortaya çıkan vergi borcunu maddi ödev olarak devlet adına hareket
eden alacaklı vergi idaresine ödeme yükümlülüğü olan, mükellefiyetine bağlı ola-
rak kanunlarla belirlenmiş vergilemeye ilişkin defter ve belgeler düzenlemek,
muhafaza etmek ve bildirimlerde bulunmak gibi şekli görevleri yerine getirme
zorunluluğu olan kişi olarak tanımlanabilmektedir (Egeli ve Dağ, 2012: 131).
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Tablo 2: Yıllar İtibariyle Mükellef Sayılan

Yıllar Gelir Ver- Gelir Sto- G.M.S.i. Basit Usulde Kurumlar
gisi Faal paj Vergisi Faal Mü- Vergilendirilen Vergisi
Mükellef Faal Mü- keııefSa- Gelir Vergisi Faal Mü-
Sayıları kellef Sayı- yıları Faal Mükellef keııef Sayı-

ları Sayıları ları
2002 1.741.081 1.978.744 432.480 814.928 583.730
2003 1.740.949 2.032.052 489.253 824.150 602.308
2004 1.782.995 2.134.066 565.984 826.006 628.488
2005 1.698.212 2.129.595 580.227 796.763 594.410
2006 1.719.550 2.212.978 626.437 784.464 606.903
2007 1.724.876 2.269.957 697.272 762.900 630.744
2008 1.718.837 2.339.832 749.786 752.265 641.851
2009 1.696.103 2.333.373 844.640 743.360 641.384
2010 1.700.746 2.357.096 978.301 733.451 650.883
2011 1.706.534 2.386.969 1.042.954 720.304 662.689
2012 1.765.241 2.438.536 1.342.223 710.805 663.677
2013 1.800.789 2.473.364 1.558.307 697.092 662.380
2014 1.804.196 2.493.168 1.603.235 737.237 673.423
2015 1.826.667 2.541.031 1.681.817 745.709 693.561
2016 1.826.671 2.603.644 1.811.735 760.911 720.987
2017 1.876.531 2.691.632 1.890.882 774.656 753.536

Kaynak: Gelir idaresi Başkanlığı, http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/filead-
minjuser _uploadjVIj20171.htm

Türkiye'de beyannameli vergi mükellefleri tablo 2'de gösterilmiştir. Buna göre,
çalışmanın kapsamını oluşturan Gelir Vergisi mükellefleri incelendiğinde, 2002
yılından 2017 yılı Ekim ayına gelene dek, mükellef sayılarında çok fazla bir artı-
şın olmadığı görülmektedir. 2002 yılı Ekim ayında 1.741.081 olan faal mükellef
sayısı 15 yılda sadece 135.450 kişi yükselmiştir. Bununla birlikte, nüfus 2002 se-
nesinde 66,493,970 kişi olarak kayıt altına alınmıştır. 2015 yılına gelindiğinde
nüfus 16.029.038 kişi yükselerek 82.523.053 kişi olmuştur. Ülke nüfusu artma-
sına rağmen, kişisel gelir vergisi mükellef sayısında aynı oranda bir değişiklik ol-
mamıştır.

2.1. Türkiye ve OECDÜlkelerinde Gelir Vergisi

Türkiye'de çağdaş anlamda Gelir Vergisi uygulaması 1949 vergi reformu ile baş-
lamıştır. Bu reformdan sonra 1960 yılında, 1980-1982 döneminde ve daha sonra
1998-1999 yıllarında 4369 sayılı Kanun ile 13 vergi kanununda değişiklik yapıl-
mıştır. Ancak yapılan değişiklikler ve eklerle vergi kanunları yamalı bohça gibi
günü kurtarmaya yönelik olmuştur. Vergi kanunları; Gelir, Kurumlar, Vergi Usul
Kanunları olarak birbirini destekleyen ve çelişkiler içermeyen Ticaret Kanunu ile
Borçlar Kanunu'na paralel içerikli çağdaş vergi düzeni içinde olmalıdır. GVK'nun
hızla gelişen ve küreselleşen dünyanın ekonomik, ticari, endüstriyel, sosyal şart-
larına ve uluslararası vergi prensiplerine uygun olarak hazırlanması gerekmek-
tedir.
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Genelolarak gelişmiş ülkelerde kişisel gelir vergisinin toplam vergi gelirleri içe-
risinde ciddi derecede yüksek olduğu, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde
ise çok düşük seviyelerde olduğu bilinmektedir. Ülke verilerine dayanılarak ya-
pılan araştırmalarda gelişmiş ülkelerde zaman içerisinde gelir vergisinin içeri-
sinde olduğu dolaysız vergilerin toplam vergiler içerisindeki ağırlığının düzenli
bir şeklide artırıldığı, gelişmemiş ve az gelişmiş ülkelerde ise dolaylı vergilerin
toplam vergiler içerisindeki ağırlığının düzenli bir şeklide artırıldığı sonucuna
varılmıştır (Ay ve Talaşlı, 2008: 142-144).

Tablo 3: Kisisel Gelir V, OECDÜlkelerindeki Dağıl.
GSVİH İçerisindeki Payı % Toplam Vergiler İçerisindeki Payı

(%)
1990 2000 2010 2014 2015 1990 2000 2010 2014 2015

Avustralya 12.1 11.5 9.8 11.4 11.7 43.0 37.8 38.5 41.2 41.5
Avusturya 8.3 9.3 9.2 10.1 10.5 21.0 22.0 22.4 23.5 24.1
Belçika 13.2 13.7 12.0 13.0 12.7 32.0 31.4 28.2 28.8 28.3
Kanada 14.4 12.8 10.7 11.4 11.8 40.8 36.8 35.0 36.5 36.9
Şili 0.9 1.4 1.3 1.4 2.0 5.6 7.6 6.8 7.3 9.8
çekya - 4.2 3.3 3.6 3.6 - 12.9 10.2 10.8 10.7
Danimarka 24.0 24.7 23.2 26.3 25.3 54.0 52.7 51.9 54.1 55.2
Estonya - 6.8 5.3 5.7 5.8 - 22.0 15.9 17.5 17.2
Finlandiya 14.9 14.0 12.1 13.4 13.3 34.7 30.6 29.5 30.6 30.2
Fransa 4.4 7.8 7.2 8.5 8.5 10.7 18.0 17.1 18.7 18.9
Almanya 9.6 9.2 8.5 9.6 9.8 27.6 25.3 24.3 26.2 26.5
Yunanistan 3.6 4.8 4.0 5.9 5.5 14.1 14.5 12.4 16.5 15.0
Macaristan - 7.2 6.5 5.3 5.3 - 18.6 17.4 13.8 13.7
İzlanda 8.1 12.6 12.2 13.5 13.5 26.9 34.8 36.5 34.9 36.7
İrlanda 10.7 9.8 8.1 9.1 7.3 33.1 31.9 30.0 32.0 31.6
İsrail - 10.1 5.5 5.7 6.1 - 29.1 18.0 18.3 19.4
İtalya 9.6 10.1 11.2 11.2 11.3 26.3 24.8 26.8 25.8 26.0
Japonya 7.8 5.4 4.9 5.7 5.8 27.8 21.1 18.6 18.9 18.9
Kore 3.8 3.1 3.3 4.0 4.3 20.0 14.6 14.2 16.3 17.2
Letonya - 5.5 6.2 5.9 5.9 - 18.8 22.2 20.5 20.4
Lüksem-

8.1 6.8 7.9 8.7 9.0 24.1 18.5 21.0 23.1 24.5burg
Meksika - - 2.5 3.0 3.3 - - 17.7 21.0 20.6
Hollanda 9.9 5.6 7.8 7.0 7.7 24.7 15.1 21.5 18.7 20.5
Yeni 17.4 10.4 11.4 12.5 12.6 48.0 43.1 37.7 38.6 38.1Zelanda
Norveç 10.5 10.1 9.9 9.9 10.7 26.2 24.1 23.6 25.4 27.9
Polonya - 4.3 4.4 4.6 4.7 - 13.2 13.9 14.3 14.4
Portekiz 4.2 5.4 5.4 7.7 7.3 15.9 17.4 17.6 22.5 21.2
Slovakya - 3.3 2.6 3.0 3.1 - 9.9 9.4 9.6 9.7
Slovenya - 5.5 5.6 5.1 5.1 - 15.0 15.1 14.0 14.0
İspanya 6.9 6.4 6.8 7.6 7.2 21.7 19.2 21.9 22.4 21.3
İsveç 19.1 16.3 12.0 12.2 12.6 38.5 33.2 27.9 28.6 29.1
İsviçre 7.7 8.2 8.4 8.4 8.6 32.8 29.8 31.9 31.0 31.1
Türkiye 3.9 5.2 3.5 3.6 3.7 26.8 22.2 14.0 14.7 14.6
Birleşik 9.7 9.6 9.4 8.8 9.0 29.4 29.0 28.7 27.3 27.7Krallık
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ABD 9.8 11.9 8.2 10.2 10.6 37.7 42.2 34.8 39.3 40.5
OECD 9.7 8.7 7.7 8.4 8.4 28.6 24.6 23.2 24.1 24.4Ortalaması
Kaynak: OECD Revenue Statistics 1965-2016, Special Feature: Complementary Indicators of
Tax Revenues, http://www.keepeekcom/Digital-Asset- Managementj oecdjtaxatio njreve-
nue-statistics-1965-2016_9789264283183-en#page1

Tablo 3'te OECD'ye üye 34 ülkenin kişisel gelir vergilerine ait verilere yer veril-
mektedir. Kişisel gelir vergilerinin üye ülkelerdeki GSYİHiçerisindeki payları in-
celendiğinde çoğu ülkede kişisel gelir vergilerinin GSYİHiçerisindeki yüzdesinin
2014 yılına kıyasla 2015 yılında atış gösterdiği görülmektedir. Ancak ülkemiz-
deki kişisel gelir vergisinin GSYİH'mızın sadece yaklaşık %3'ünü temsil etmesi
hususu ülkemiz açısından olumsuz bir gelişme olarak dikkat çekmektedir. OECD
ortalamasının %8,4 olarak gerçekleşmiş olması ülkemizde kişisel gelir vergisinin
GSYİH'dan oldukça düşük bir payaldığını ve OECDortalamasının altında kaldı-
ğını göstermektedir.

Diğer taraftan, kişisel gelir vergilerinin toplam vergiler içerisindeki payları dik-
kate alındığında, zamanlar arası bir yükselmenin olduğu görülmektedir. Bu du-
rum gelişmiş ülkelerde toplam vergi gelirlerinin büyük kısımlarının kişisel gelir
vergilerinden oluştuklarını göstermektedir. Konuya ülkemiz açısından bakıldı-
ğında ülkemizde kişisel gelir vergilerinin 2014 yılında toplam vergilerin sadece
%14,7'sini, 2015 yılında ise sadece %14,6'sını temsil ettikleri görülmektedir.
OECDortalamasının yaklaşık %25 olduğu düşünüldüğünde ülkemizde kişisel ge-
lir vergisinin toplam vergiler içerisinde oldukça düşük bir paya sahip olduğu so-
nucu çıkmaktadır.

2.2. Türkiye ve OECDÜlkelerinde Gelir Vergisi Mükellefleri

Kişisel gelir vergisindeki artışlar, ülkede gelir elde eden mükellef sayısının arttı-
ğını ve bunların kayıtlı mükellefler olduğunu göstermektedir. Diğer bir deyişle,
tüketim üzerinden alınan vergilerin toplam vergi geliri içindeki payının azaldığı,
gelir üzerinden alınan vergilerin ise arttığı anlamına gelmektedir. Dolayısıyla
mükellef sayısı ile gelir vergisi arasında doğru bir orantı bulunmaktadır (Organ
ve Yegen, 2015: 169). Bu nedenle nüfus içindeki gelir vergisi mükellef oranı
önem arz etmektedir.

Bir ülkede kayıtlı gelir vergisi mükellefi sayısının ülke nüfusu içindeki büyüklüğü
o ülkede ne kadar kişinin resmi olarak vergilendirildiği hususunda bilgi vermek-
tedir. Diğer bir deyişle, ülke nüfusunun içindeki gelir vergisi oranı ne kadar yük-
sekse kayıtdışılık da o kadar düşük seviyelerde seyretmektedir.

Tablo 4'te OECDüye ülkelerin nüfus bilgileri ve nüfusun ne kadarının kişisel gelir
vergisi mükellefi olduğuna dair veriler gösterilmektedir.
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Tablo 4: OECDÜlkelerinde Kişisel Gelir Vergisi Mükellef Sayısı / Nüfus
Oranı, 2015

Kişisel Gelir Vergisi Mükelle- Nüfus
flerinin Nüfus İçindeki Oranı
(0/0)

Avustralya 82.5 22.992.654
Avusturya 87.0 8.754.413
Belçika 81.1 10.449.361
Kanada 84.1 35.099.836
Şili 53.5 17.789.267
çekya 20.4 10.674.723
Danimarka 85.6 5.581.503
Estonya 56.4 1.249.312
Finlandiya 96.9 5.475.450
Fransa 78.3 67.106.161
Almanya 50.7 80.594.017
Macaristan 46.4 9.919.128
İzlanda 84.3 335.878
İrlanda 62.8 4.952.473
İtalya 47.2 61.482.297
Kore 10.0 49.180.776
Letonya 46.4 2.165.165
Meksika 32.3 114.975.406
Hollanda 63.7 17.084.719
Yeni Zelanda 86.2 4.510.327
Norveç 90.3 5.320.045
Polonya 45.8 38.301.885
Portekiz 73.6 10.825.309
Slovakya 11.0 5.445.802
Slovenya 80.2 -
İspanya 43.3 48.563.476
İsveç 86.3 9.723.809
Türkiye 2.3 82.523.053
Birleşik Krallık 47.1 64.088.222
ABD 46.2 323.995.528
Kaynak: OECD Tax Administratiorı, 2017. http://www.keepeekcom/Digital-Asset-Manage-
mentjoecdjtaxationjtax-administration-2017 _tax_admin-2017 -en#pagel ve International
IDEA datalarından tarafımızca oluşturulmuştur.

Türkiye için tablo 4 incelendiğinde, nüfusun sadece %2,3'ünün gelir vergisi mü-
kellefi olduğu görülmektedir. Bu oran OECDüyesi ülkeler ile kıyaslandığında, en
az kişisel gelir vergisi mükellef sayısına sahip olduğumuz ortaya çıkmaktadır. Ül-
kemizdeki nüfus sayısı diğer üye ülkelerden genellikle yüksek olmasına rağmen
nüfus içerisindeki kişisel gelir vergisi mükellef sayısının çok düşük olması dikkat
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çekmektedir. Nüfus içerisinde kişisel gelir vergisi mükellef sayısının azlığı ülke-
mizde toplam vergi gelirleri içerisinde tüketim üzerinden alınan vergilerin payı-
nın daha fazla olduğunu göstermektedir.

DEGERLENDİRME

Vergi mükellefi-seçmen ilişkisi son yıllarda çokça tartışılan konulardan biri ol-
muştur. Bir tarafta devlete borcu olan vergi mükelleflerin, diğer tarafta devleti
yönetenleri belirleyen seçmenlerin yer alması sorunu daha da önemli hale getir-
mektedir. Zira 1215 Magna Carta' dan günümüze kadar vergilendirme yetkisi tar-
tışılmış ve temsilsiz vergi olmayacağı karar bağlanmıştır.

Verginin nasıl alınacağı ve nerelere harcanacağını belirleyen erk, parlamentodur.
Diğer bir deyişle, devlet bütçesi mecliste, halkın seçtiği parlamenterler tarafın-
dan oluşturulmaktadır. Tam bu noktada, seçmen-mükellef ilişkisi gündeme gel-
mektedir. Zira, oy verebilmek için mükellef olmak zorunluluğu bulunmamakta-
dır. Vergi ödevi, tıpkı seçme ve seçilme hakkı gibi Anayasada siyasal hak ve gö-
revler başlığında düzenlenmiştir.

Literatürde vergi mükellefi olmadığı halde kamu hizmetinden yararlanan ve
seçmen sıfatına sahip olanlara 'free rider', yani bedavacı denilmektedir. Seçmen-
lerin vergi mükellefi olma oranı demokrasi için önemli bir ölçüt olarak kabul edil-
mektedir. Bu bağlamda OECDülkelerinde bu oran ortalama olarak yüzde 70 ci-
varında seyretmektedir. Yani, seçmenlerin büyük çoğunluğu vergi mükellefi ola-
rak elini taşın altına koymakta ve siyasal-ekonomik işleyişin içine dahil olmakta-
dır.

Özetle ülkemizde kişisel gelir vergisi mükellef sayısı, içinde bulunduğumuz OECD
topluluğuna üye diğer ülkelere göre son derece düşük seyretmektedir. Nüfus ve
seçmen sayısı bakımından ülkemiz çoğu üye ülkeden üstün olmasına rağmen, ki-
şisel gelir vergisi mükellefi sayısı bakımından çoğu üye ülkenin gerisinde kalmış-
tır. Kişisel gelir vergisi mükellefi sayısının az olması gelişmiş ülkenin aksine ül-
kemiz vergi sisteminin ağırlıklı olarak harcama ve servet üzerinden alınan ver-
gilere dayandığını göstermiştir. Demokratik katılım kapsamında seçmen sayısı-
nın yüksek olduğu ülkemizde kişisel gelir vergisi mükellefi sayısının artırılması
aynı zamanda seçmen olan mükelleflerin daha yüksek vergi ahlakı sergilemele-
rine ve vergi adaleti ve vergi bilinci gibi kavramları olumlu yönde etkileyen do-
laysız vergilerin dolaylı vergilerin önüne geçmesine neden olacaktır.

Ülkemizdeki kişisel gelir vergisi mükellefi sayısını artırmak yapılacak bir takım
yasal düzenlemelerle ve yasal düzenleme gerektirmeyen bazı uygulamalarla
mümkün olabilmektedir. Bu kapsamda gelir vergisinin dışında bırakılan konular
ve kişiler yani gelir vergisi istisna ve muafiyetlerinin kapsamları daraltılarak
vergi tabanı genişletilebilmektedir. İstihdamı, girişimciliği ve üretimi destekle-
yecek kararlar alınarak kişisel gelir vergisi mükellefi olmak isteyen kişilere bir-
takım teşvikler sağlanması yoluyla mükellef sayısı artırılabileceği gibi mevcut
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vergi oranlarını aşağıya çekerek kişilerin vergi mükellefi oldukları zaman hisse-
decekleri vergi yüklerini azaltmak suretiyle de kişisel gelir vergisi mükellefi sa-
yısını artırmak mümkün olabilmektedir. Mükellef sayısını artırmanın önemli bir
yolu ise vergi denetimlerini ve vergi cezalarını artırmaktan geçmektedir. Dene-
timlerin yoğun bir şekilde yapılması kişileri yakalanma korkusu ile kayıt altına
girerek mükellef olmaya itebileceği gibi kayıt dışı faaliyetlerde bulunan kişilere
uygulanacak cezaların caydırıcı derecede ağır olmaları da kişileri gelir vergisi
mükellefi olmaya itebilmektedir.
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