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Abstract:
States need tax revenues to meet "public service" costs. In times of economic expansion, it is
easy to increase tax revenues and is almost impossible in times of economic crisis and general
epidemic. Epidemic due to general health, economic crisis, war, etc.while public expenditure
increases in negative situations such as, on the contrary, there is a decrease in public revenues.
In order to sustain economies and finance public expenditures in times of crisis, taxation
technique changes as financial resources, borrowing and printing money, etc. financially
qualified vehicles such as. There is an economic contraction worldwide due to the measures
taken against the Covid-19 epidemic, which has emerged in China and continues to increase its
effect all over the world. As a result of the economic recession and crisis due to the epidemic,
there is a decrease in the tax collection potential of the states and the negative economic effects
of the epidemic manifest itself in the decrease in public revenues. Therefore, the effectiveness
of taxation technique appears to be an important element in combating the economic crisis
caused by Covid-19. In general, the taxation technique is one of the directly effective tools in
combating the economic crisis. In this study, the taxation technique that should be applied to
minimize the negative financial effects of the Covid-19 epidemic on national and international
economies will be emphasized.
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Covid-19'a Bağlı Ekonomik Kriz ile Mücadelede Vergileme
Tekniğinin Etkinlik ve Verimlilik Analizi
Özet:
Devletlerin "kamu hizmeti" giderlerini karşılayabilmek için vergi gelirlerine ihtiyaçları vardır.
Ekonomik genişlemelerin sözkonusu olduğu dönemlerde vergi gelirlerini artırmak kolay olup
ekonomik kriz ve genel salgın dönemlerinde neredeyse imkansızdır. Genel sağlığa bağlı salgın,
ekonomik kriz, savaş vb. gibi olumsuz durumlarda kamu harcaması artarken, tam aksine kamu
gelirlerinde ise düşüş sözkonusudur. Kriz dönemlerinde ekonomileri ayakta tutabilmek ve
kamu harcamalarını finanse edebilmek için mali kaynak olarak vergileme tekniği değişikliği,
borçlanma ve para basma vb. gibi mali nitelikli araçlar kullanılmaktadır. Çin’de ortaya çıkan
ve tüm dünyada etkisini artırarak devam ettiren Covid-19 salgınına karşı alınan önlemler
nedeniyle dünya çapında ekonomik bir daralma söz konusudur. Yaşanan salgına bağlı
ekonomik durgunluk ve kriz neticesinde devletlerin vergi toplama potansiyelinde azalma
yaşanmakta ve salgının olumsuz ekonomik etkileri kamu gelirlerinin azalması şeklinde
kendisini göstermektedir. Dolayısıyla Covid-19'un neden olduğu ekonomik krizle mücadelede
vergileme tekniğinin etkinliği önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Genel olarak
vergileme tekniği ekonomik kriz ile mücadelede doğrudan etkili araçlardandır. Bu çalışmada
Covid-19 salgınının ulusal ve uluslararası ekonomiler üzerinde meydana getirmiş olduğu
olumsuz mali etkilerini minimize edebilmek için uygulanması gereken vergileme tekniği
üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Covid-19, Ekonomik Kriz, Vergi, Kamu Hizmeti
JEL Kodları: K34, E24, I18, A13

