
RAKAMLARIN DİLİ

V
ergiler çoğunlukla devletin mali 

amaçlarını karşılamak için topla-

nıyor olsa da vergilere sosyal ve 

ekonomik amaçlar da yüklene-

bilmektedir. Özellikle gelişmekte olan ülkeler 

tarafından en çok kullanılan vergiler arasında 

yer alan özel tüketim vergilerinde sosyal 

ve ekonomik amaçlar mali hedefler kadar 

önem kazanmıştır. Özel tüketim vergilerinin 

uygulandığı alanlardan biri olan tütün ürün-

leri, tüketicilerin sağlığı üzerinde olumsuz 

etkilere neden olmaktadır. Ortaya çıkan bu 

etkiler doğrudan ve dolaylı yollarla devle-

tin sağlık, adalet ve güvenlik gibi kamusal 

harcamalarında artış yaşanmasına neden 

olmakta ve tüm toplumu etkilemektedir. 

Hem toplum sağlığını korumayı hem de 

kamu harcamalarında tasarrufu hedefleyen 

devlet, alkollü içecekler ve tütün ürünlerine 

özel tüketim vergisi uygulayarak, tüketim 

oranlarını kontrol altına almayı ve ürünlerin 

tüketiminin azaltılmasını hedeflemektedir. 

Tütün vergisi gelişmiş ve gelişmekte 

olan ülkeler için vazgeçilmez bir gelir kay-

nağıdır.

Harcama vergileri tüm mal ve hizmetler 

üzerinden alınabileceği gibi belirli mal ve 

hizmetler üzerinden de alınabilmektedir.

Belirli mal ve hizmetler üzerinden alınan 

vergiler özel tüketim vergisi (ÖTV) olarak 

adlandırılmaktadır.

Eski tarihlerde vergiler dini 

vecibe olarak kabul edilirdi

Tarihsel olarak özel tüketim vergisine 

baktığımızda ilk çağlardan beri özel tüketim 

vergileri toplanmaktadır.

İlk Çağ’ın tunç devrinde ilk şehir devlet-

leri ve ardından da dönemim büyük devlet-

leri ortaya çıkmıştır. Dönemin yöneticileri 

konumunda olan krallar, firavunlar ve im-

paratorlar toplumsal ihtiyaçları karşılamayı 

vazife olarak üstlenmişlerdir. İlk başlarda 

nüfusun az olması mevcut ihtiyaçların top-

lum liderinin hazinesinden karşılanırken 

nüfus artışları, savaşlar, tapınaklar, piramitler 

ve kamusal alanlara yapılan hizmetlerin ne-

den olduğu kamu harcamalarında yaşanan 

artışlar dönemin yöneticilerinin hazinesinin 

toplumsal ihtiyaçların karşılanmasında ye-

tersiz kalmasına neden oldu. 

Kaynak yetersizliğine çare arayan dö-

nemin yöneticileri gelir elde etmek için 

haktan yardım istemişlerdir. Bu yardımların 

ilk başlarda gönüllülük, rica ve vazife esası 

ile alınır iken sonraları zorunluluk esasına 

dayandırıldığı görülmektedir. Toplanan ver-

giler halkın tepkisine yol açmaması için dini 

vecibe olarak kabul edilmiştir. İlk Çağ’da 

toplanan vergiler aynî vergilerdir. Paranın 

icadının ardından para ve aynî ödemelerin 

birlikte kullanıldığı ikili sistem uygulanmıştır. 

Vergilerin tahsili intizam usulü ile yapılmıştır.

“Tuz vergisi” tarihte bilinen 

ilk özel tüketim vergisidir

İlk Çağ’da insanların toplumsal yaşam 

içerisinde yer almaya başlamaları, vergilerin 

öneminin artmasına ve çeşitli vergilerin or-

taya çıkmasına neden olmuştur. Birçok me-

deniyet gerek kamusal ihtiyaçlar gerekse 

de ticari faaliyetler aracılığı ile vergi kavramı 

ile tanışmıştır. İlk Çağ’da (M.Ö. 2200) Çin İm-

paratoru Yu’nun devlet bütçesini dengede 

tutmak için uyguladığı “Tuz vergisi” tarihte 

bilinen ilk özel tüketim vergisidir. Özel tüke-

tim vergileri tarihin en eski vergileri arasın-

da yer almaktadır. İlk Çağ’da özel tüketim 

vergilerinin zorunlu ihtiyaç maddeleri üze-

rinden alınmakta olduğu görülmekte. Tuz, 

un, gaz, bez gibi malların elde edilmesi ve 

değişimi verginin konusunu oluşturmakta-

dır. İlk Çağ’ın büyük devletleri içerisinde yer 

alan Sümer, Babil, Akad, Roma, Asur, Mısır 

ve Yunan medeniyetlerinde çeşitli vergi 

uygulamaları görülmektedir.

Babil devletinde; tahsil edilen vergiler 

“Bit kârim” de toplanılmıştır. Bit kârim, Babil 

liman ve şehirlerin girişinde yer alan ve 

devlete ait olan kurumdur. Babil’de vergiler 

limana gelen gemilerde yer alan malla-

rın yük, adet veya ağırlığına göre limanda 

bulunan vergi memurları vasıtası ile tahsil 

edilmiştir. Ayrıca kara yolu ile Babil şehirle-

rine giriş yapan ürünler üzerinden de vergi 

alınmıştır. Babil’de görülen vergi uygula-

maları günümüzün gümrük vergileri ile 

benzerlik göstermektedir.

Yunanlılar, mükemmel bir 

vergi sistemi geliştirmişlerdi

Yunanlılar İlk Çağ’ın M.Ö. 4’üncü ve 5’inci 

yüzyıllarında kendi iktisadi yaşam tarzlarına 
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uygun mükemmel bir vergi sistemi geliştir-

mişlerdir. Bu vergi sisteminin mükemmelliği 

ödemelerin ağırlıklı olarak isteğe bağlı bir 

yapıya sahip olması, vergilerin tahsilâtının 

iltizam usulü ile yapılması ve vergi sistem-

lerinde gümrük vergilerinin, harçların ve 

tüketim vergilerinin bulunmasından kay-

naklanmaktadır.

Yunan medeniyetinde uygulanan satış 

vergileri bugünkü satış vergilerine benze-

mektedir.

Orta Çağ’da özel tüketim vergileri İlk 

Çağ’da olduğu gibi sadece gelir getirme 

amacı için değil toplumsal düzenin sağlan-

ması amacıyla toplanmıştır.

Vergilemenin neden olduğu önemli 

olaylardan biri ABD’nin kurulmasıdır. 1756–

1763 yılları arasında gerçekleşen “Yedi Yıl Sa-

vaşları” sonrasında İngiltere’nin bütçe açığı 

oldukça artmıştır ve bütçe açığını kapatmak 

isteyen İngiltere, Amerika’da bulunan 13 

kolonisine ağır vergiler uygulamıştır. İngil-

tere’nin 1770 yılında çay üzerine uyguladığı 

özel tüketim vergisi, 13 İngiliz kolonisinin 

birleşmesine ve kolonilerin İngiltere’ye karşı 

ayaklanmalarına neden olmuş, akabinde 

gelişen süreç ABD’nin kurulmasını berabe-

rinde getirmiştir. Yeni Çağ’ın Amerika’sında 

ilk kez 1791 yılında sigara ve 1794 yılında 

viski üzerinden alınan tüketim vergileri “Sin 

Tax” olarak isimlendirilmiştir. ÖTV geçmiş 

çağlardan beri faklı isim ve mallar üzerin-

den alınmış olsa da ilk defa 1970’li yıllarda 

Avrupa Topluluğu’na üye ülkeler tarafından 

belirli kurallara bağlanmıştır.

ÖTV, dünya tarihinde 

çeşitli çatışmalara neden oldu

İngiltere’de I. Dünya Savaşı boyunca 

biraya, ABD’de iç savaşlar boyunca alkole, 

Almanya’da ise II. Dünya Savaşı boyunca 

sigaraya her bir paket için yaklaşık yüzde 

85-90 oranında vergi uygulanmıştır. Özel 

tüketim vergileri, Yeni Çağ’da etkinliğini ar-

tırdığı hatta Yeni Çağ’a damgasını vurduğu 

söylenebilir. ÖTV’nin dünya tarihinde ayak-

lanmalara, devrimlere ve çeşitli çatışmalara 

neden olduğu bilinen bir gerçektir.

Adam Smith dört vergileme ilkesi ge-

liştirmiştir. Bu ilkeler günümüzde de geçer-

liliğini sürdürmekte olan  “Adalet, Belirlilik,  

Uygunluk ve İktisadilik”tir.

Özel tüketim vergileri 1812 yılında İngil-

tere ile Amerika savaşı, I. ve II. Dünya Savaşı 

ve Kore Savaşı döneminde “War Tax” adı ile 

anılmıştır. 1812 yılındaki İngiltere-Amerika 

savaşında gümrük vergileri artırılmış; ancak 

uluslararası ticaret üzerinde negatif etki ya-

ratması nedeni ile taşımacılık, şeker rafinerisi, 

içki dağıtımı gibi sektörlerde ÖTV uygulama-

sı başlatılmıştır. I. Dünya Savaşı’nda ise savaş 

finansmanının sağlanabilmesi için telefon 

konuşmaları, mücevher satışı gibi alanlarda 

ÖTV uygulamaları yapıldığı görülmektedir. 

II. Dünya Savaşı’nda verginin içeriği geniş-

letilmiş ve taşıtlar, buzdolabı, mobilya ile 

Tütün Vergisi Geliri ($)

Toplam Vergi 
Geliri İçindeki Payı (%)

Almanya: 16 milyar 

Türkiye: 8.4 milyar 

Almanya: 4

Türkiye: 7.2

elektrik enerjisi gibi alanlar ÖTV kapsamına 

dâhil edilmiştir.

Türkiye’de özel tüketim vergisinin ge-

lişimini incelerken Cumhuriyet öncesi ve 

Cumhuriyet sonrası şeklinde ikili bir ayrıma 

gidilmesi uygun olacaktır. Cumhuriyet tari-

hinde vergileme alanında yapılan değişiklik-

ler arasında aşar vergisinin kaldırılması, kat-

ma değer vergisi ve özel tüketim vergisinin 

hayata geçirilmesine yönelik düzenlemeler 

reform niteliği taşımaktadır.

Devletin gelir elde etme olgusu olan bu 

mali amaca ulaşmak için başvurulan yüksek 

oranlı vergi tarifeleri, mükelleflerin vergi 

kaçakçılığı veya vergiden kaçınma eylemleri 

içerisine girmelerine neden olmaktadır.

Türkiye’de alkol ve tütün ürünlerinde 

uygulanan özel tüketim vergilerinin bütçeye 

sağladığı gelirler bakımından vergilemede 

hedeflenen mali amacı kısmen yerine ge-

tiriyor ancak vergileme ile hedeflenen eko-

nomik ve sosyal fayda amacında beklenen 

işlevselliği tam olarak yerine getirilemediği 

ve tüketici tercihlerine yön vermede başarılı 

bir grafik sergileyemediği görülmekte.

Dolayısıyla toplum sağlığı için zararlı 

olarak kabul edilen bu ürünlerin tüketiminin 

kısılmasında vergilemenin tek başına etkili 

olmadığı ve kayıt dışı ekonominin oluşumu-

na sebebiyet vermektedir.

Bu kapsamda ürünlerin tüketiminin 

azaltılmasına yönelik toplumsal bilinçlen-

dirme faaliyetlerinin yanı sıra, verginin kayıt 

dışı ekonomiye sebebiyet veren yapısının 

ortadan kaldırılması gerekmektedir.
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