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Düz Oranlı Vergi Sistemi, Uygulamaları ve Türkiye’de Uygulanabilirliği 

 Bu çalışmada, 1947 yılından itibaren uygulama alanı bulan düz oranlı vergi 

sistemi incelenmeye çalışılmıştır. Düz oranlı vergi sistemi ile ilgili yapılan teorik 

çalışmalar ve dünyada düz oranlı vergi sistemini uygulayan ülkeler  incelenerek, düz 

oranlı vergi sisteminin Türkiye’de uygulanabilirliği araştırılmıştır. 

 Tez kısa bir giriş bölümünün ardından 4 ana bölüme ayrılmaktadır. Birinci 

bölümde vergi ve vergilendirme ile ilgili temel konular kısaca incelenip, artan oranlı 

vergi sistemi anlatılmıştır. İkinci bölümde düz oranlı vergi sisteminin tanımı, temel 

özellikleri, ilkeleri, yararları ve bu sistem üzerine yapılan teorik çalışmalar 

açıklanmıştır. Düz oranlı vergi sistemi, optimal vergileme ilkeleri çerçevesinde artan 

oranlı vergi sistemi ile karşılaştırılmıştır. Üçüncü bölümde düz oranlı vergi sistemine 

ilişkin uygulamalar tek tek ülkeler bazında incelenmiş, daha sonra uygulamaların 

genel bir değerlendirilmesi yapılmıştır. Son bölümde ise Türkiye’de uygulanmakta 

olan vergi tarifeleri, bünyelerinde barındırdıkları indirim, istisna ve muafiyetlerle 

birlikte anlatılmış, Türk vergi sisteminde yaşanan sorunlar ve reform gereği ortaya 

konulmuştur. 

 Yapılan bu çalışmanın sonunda, düz oranlı vergi sisteminin uygulanmasıyla 

olumlu sonuçlar alındığı, Türk vergi sisteminde yapılması gereken reformun, düz 

oranlı vergi sistemini uygulayarak gerçekleştirilebileceği ortaya konulmuştur. 
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 The Flat Rate Tax System, Its Applications in the World and Its 
Applicability in Turkey 

 In this study, there is an analysis of the flat tax system, which has been 

practised since 1947. The theoretical works on the flat tax system and the countries 

of the world which follow the tax tax system have been analysed and the 

applicability of this system in Turkey has been interrogated.  

 The thesis is divided into four main chapters following a short introduction. In 

the first chapter, there are first a short study of the main topics of tax and taxation 

and then a presentation of the progressive tax system. In chapter two, there is a 

presentation of the definition, main characteristics, principles and uses of the flat tax 

system and of the theoretical works on this system. The flat tax system has been 

compared with the progressive tax system within the framework of the optimal 

taxation principles. In chapter three, the applications of the flat tax system have 

been studied on the basis of individual countries and then a general evaluation of 

the applications has been presented. And in the final chapter, there is a presentation 

of tax scales that are in use in Turkey, the reductions that they include, the 

exemptions, and the problems encountered in the Turkish tax system and the need 

for reformation. 

 At the end of this study, it has been argued that the application of the flat tax 

system has produced good results and that the reformation needed in the Turkish 

tax system can be performed through the application of the flat tax system.  
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ÖNSÖZ 

 1947’de Hong Kong’ta ve daha sonra 1990’ların ortalarından itibaren doğu 

Avrupa’da uygulanan düz oranlı vergilendirme sistemi, basitliği, uygulama kolaylığı, 

vergi gelirlerini ve ekonomik büyüme hızını arttırması sebebiyle, dünyada hızlı bir 

şekilde yayılmıştır. 

Artan oranlı vergilendirme sisteminin vergisel teşviklerle içinden çıkılmaz bir 

hal alması, bu sistemi uygulayan ülkeleri vergi reformu arayışına itmiştir. Hem vergi 

sistemlerinin karmaşıklığı, hem  de küreselleşen dünyada başlayan ekonomik 

rekabetin vergisel alanda kendini göstermesi, tüm dünyanın düz oranlı vergi 

sistemini tartışmasına yol açmıştır. 

Hazırladığım bu çalışmada, düz oranlı vergi sistemi üzerine yapılan teorik 

çalışmalar ve teorik çalışmalar neticesinde ortaya çıkan düz oranlı vergi ilkeleri 

incelenmiştir. Düz oranlı vergi sisteminin artan oranlı vergi sisteminden, optimal 

vergileme ilkeleri açısından daha üstün olduğu ortaya koyulmaya çalışılmıştır.  

Düz oranlı vergi sisteminin dünyadaki uygulamaları incelenerek, sonuçları 

ortaya koyulmuştur, Türkiye’de uygulanan vergi tarifeleri ve vergisel teşvikler dikkate 

alınmış ve düz oranlı vergi sisteminin Türkiye’de uygulanmasının yararlı olacağı 

ortaya koyulmaya çalışılmıştır. 

Tezin hazırlanması sırasında, düz oranlı vergi sisteminin Türkiye’de yeterli 

düzeyde araştırılmadığı ve yeterli kaynak olmadığı görülmüştür. Bu nedenle tez 

hazırlamada yararlanılan kaynaklar, kitaptan ziyade makaleler olmuştur. 

Tezimi hazırlamamda, sınırlı zamanını bana ve tezimin yetişmesine 

harcayan değerli hocam Prof.Dr. Elif SONSUZOĞLU’na, kendisine ayırmam 

gereken zamanı tez hazırlığı için kullanmama gösterdiği anlayış için eşim Duygu’ya, 

tezi tamamlamam konusunda beni sürekli motive eden Güler ÖZCAN’a ve yüksek 

lisans süresince bana karşı her türlü esnekliği gösteren müdürüm Gülay ASLAN’a  

teşekkür etmeyi bir borç kabul ederim. 
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GİRİŞ 

 İnsanların bir arada yaşamasının bir sonucu olarak meydana gelen devletin, 

insanların temel ihtiyaçlarını karşılamak için, bireylerin sahip olmadığı bazı yetkileri 

vardır. Devlet bu yetkilerden, vergi salma yetkisini, kamu hizmetlerinin finansmanını 

sağlamak amacıyla, Anayasa’da belirtilen ilkeler çerçevesinde kullanmaktadır. 

Devlet yönetimleri, salınacak vergileri, oranlarını ve uygulanış biçimlerini tespit 

ederken, vergilemenin temel ilkelerine uymaya çalışmaktadır. 

 Ülkemizde vergi anayasal temele dayanmaktadır. Anayasamızın vergi ödevi 

başlıklı 73. maddesinde; “Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne 

göre, vergi ödemekle yükümlüdür”,  “Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, 

maliye politikasının sosyal amacıdır.” ve “Vergi, resim, harç ve benzeri mali 

yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır.” hükümleri ile vergi 

anayasal temele oturtulmuştur. 

 Anayasamızda yer alan hükümler, verginin herkese uygulanmasını, 

uygulanması sırasında adaletli olunmasını ve tüm bu işlemler yapılırken yasal 

olunması gerektiğini ifade eder.  

Ülkemizde uygulanmakta olan vergileme sistemi kısmen artan oranlı ve 

kısmen düz oranlı bir sistemdir. Diğer bir deyişle ikili (dual) vergileme sistemi 

kullanılmaktadır. Gelir ve servet vergilerinde artan oranlılık söz konusu iken, 

kurumlar vergisinde düz oranlı bir sistem uygulanmaktadır. Artan oranlı vergi 

sisteminin uygulanmasında, indirim, istisna ve muafiyet gibi vergi tabanını daraltıcı 

uygulamalar, anayasal bir ilke olan genellik uygulamasına ters düşmektedir.  

Vergi sisteminin oluşturulmasında ve uygulanmasında anayasal ilkelerin, 

optimal vergileme ilkelerine uygun olarak yapılandırılması gerekmektedir. Optimal 

vergileme ilkeleri için yapılan akademik düzeydeki yorumlarda, ilkeler arasında 

çelişkiler olduğu ve ilkelerin halen tartışılmaya devam edildiği de bir gerçektir. 

 Vergilemenin temel ilkelerinin tümüne uygun bir vergi sistemi oluşturmak, 

çoğu zaman mümkün olmamaktadır. Çünkü, ilkeler birbirleriyle çelişebilmektedirler. 

Diğer bir deyişle, bir ilkenin uygulanması, diğer bir ilkeye aykırı sonuçlar 

çıkarabilmektedir. 
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 Dünyanın küreselleşmeye başlaması, fiili sınırların ekonomik ve mali açıdan 

bir anlam ifade etmemesi nedeniyle ülkeler tek başlarına dünyadan bağımsız olarak 

mali kararlar alamamaktadırlar. Ülkeler gerek ekonomik gelişme, gerekse istihdam 

politikalarıyla ilgili karar verirken, diğer ülkelerin ekonomi alanındaki kararlarını 

dikkate almaktadır.  

Dünya üzerinde giderek yaygınlaşan ve daha da yaygınlaşacağı tahmin 

edilen düz oranlı vergi sistemi, uluslar arası rekabette, bu sistemi uygulayan ülkeler 

lehine sonuçlar doğurmaktadır. Küresel firmalar ve yatırımcılar yatırım yaparken düz 

oranlı vergi uygulaması olan ülkeleri tercih etmektedirler. Zira hem vergi yükünün 

düşük olması hem de vergi politikalarında istikrar olması, yabancı yatırımcılar 

açısından çekici olmaktadır.  

 Bu çalışmada, düz oranlı vergi incelenmeye çalışılacaktır. Bu incelemede, 

öncelikle verginin tanımı, türleri, işlevleri üzerine kısaca değinilecek, düz oranlı 

verginin teorik temelleri ve optimal vergileme ilkeleri karşısındaki durumu 

incelenecek, artan oranlı vergileme sisteminin uygulanması sonucu ortaya çıkan  

sakıncalar irdelenerek, düz oranlı vergileme sisteminin uygulanabilir olup olmadığı 

incelenecektir. 

Düz oranlı vergileme sistemini uygulayan ülkelerden çeşitli örnekler, 

uygulama öncesi ve sonrası, vergisel ve ekonomik durumları itibariyle incelenecek, 

düz oranlı vergileme sisteminin uygulamalar sonucu ortaya koyduğu sonuçlar 

çerçevesinde Türkiye’de uygulanabilirliği tartışılacaktır. 

Düz oranlı vergileme sisteminin Türkiye’de uygulanabilme ön koşulu olarak, 

Türkiye’de uygulanmakta olan vergileme sistemi vergi türleri bazında incelenecek ve 

bu sistemin Türkiye’de uygulanabilirliği araştırılacaktır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

VERGİ, VERGİLEME İLKELERİ VE VERGİ TARİFELERİ 

1.1.VERGİNİN TANIMI, AMAÇLARI, TÜRLERİ VE 

İŞLEVLERİ 

1.1.1.VERGİNİN TANIMI VE AMAÇLARI 

Vergi, ülkelerin kamu harcamalarının finansmanı amacıyla, gerçek ve tüzel 

kişilerden, karşılıksız olarak hukuki cebir altında, ödeme güçlerine göre aldığı 

paralardır.  

“Vergi, devlet veya vergilendirme yetkisine sahip kamu kuruluşları tarafından 

fert ve kurumlardan hukuki cebir altında, muayyen kurallara göre ve karşılıksız 

olarak alınan iktisadi değerlerdir.”1 

Çok eski çağlarda topluma hüküm süren derebeylerinin, hakimiyetlerini 

sürdürebilmek için veya savaşlar sonrası kazanan tarafın savaş ganimeti olarak 

aldığı vergi, günümüzde insanların beraber yaşamalarını sağlamak ve toplumsal 

ihtiyaçların karşılanmasında gerekli olan işlevleri yerine getirmek için devletler 

tarafından alınmaya devam edilmektedir. 

Günümüzde krallıkla yönetilen istisnai ülkeler hariç olmak üzere, vergi 

hakimiyetin bir sonucu olarak değil, toplumların gereksinmelerinin finansmanı için 

alınmaktadır.  Devletler bu klasik gerekçe dışında vergi almak için, mali, ekonomik 

ve siyasi nedenler de ileri sürebilmektedirler. 

Çağdaş toplum düzeninde, devlet tüzel kişiliğine, gerçek kişilere verilmeyen 

üç temel yetki verilmiştir. Bunlar vergi salma yetkisi, zor kullanma yetkisi ve para 

basma yetkisidir. Bu üç yetki sayesinde, devlet egemenliği ve devletin üstün iradesi 

gerçekleştirilmektedir.2 

                                                 
1 Şerafettin Aksoy, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, 1999, İstanbul, s.4 
2 Anayasa Mahkemesinin 02.07.1988 tarih ve E:1988/8 K:1988/27 sayılı kararı 
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“Günümüzde verginin amaçları; genellikle fiskal ve ekstrafiskal amaçlar 

şeklinde iki grupta incelenmektedir. Fiskal yada mali amaçlar vergilerin tarihsel 

gelişim süreci içerisinde daima rol oynamış ve varlığını sürdürmüştür. Devlet, 

varlığının sonucu olarak çeşitli anayasal görevler üstlenmiştir ve bu görevler; siyasi, 

sosyal, mali ve ekonomik etkenlerin ışığı altında sürekli olarak değişime uğramış, 

gelişme göstermiştir.”3 

Devletin siyasi felsefesi ve iktisadi sistemi ne olursa olsun, içerisinde 

bulunduğu dönemin zorunlu kıldığı fonksiyonları ifa edebilmesi ve istenen sosyo-

ekonomik hedeflere ulaşabilmesi, her şeyden önce verimli, istikrarlı ve devamlı bir 

gelir kaynağının mevcudiyetine bağlıdır. Bu özelliklere sahip yegane kaynak ise 

şüphesiz vergilerdir.4 

Vergi devletlerin başlıca gelir kaynağıdır. Bu nedenle devletler tarafından 

alınmaya devam edilecek, vazgeçilmez bir unsurdur. Devletin ekonomik hayatta 

etkin olmasını savunan veya savunmayan tüm görüşlerin hemfikir olduğu konu, 

devletin bazı sorumluluklarının olması gerektiğidir. Bunlar devlet tarafından 

karşılanması gereken eğitim, sağlık, savunma, güvenlik ve adalet gibi görevlerdir. 

Bu görevlerin finansmanı için devletler açısından, vergi hayati öneme sahiptir.  

Verginin alınma nedeni üzerine geçmişte fayda yada değişim teorisi ileri 

sürülmüştür. Bu teoriyi, değişim görüşüne göre, sigorta pirimi görüşüne göre ve 

sosyal üretim giderlerine katılım payı görüşüne göre diye üç yaklaşıma ayırmak 

mümkündür. 

Değişim görüşüne göre vergi, kamu sektöründen alınan mal ve hizmetlerin 

karşılığı olarak verilmektedir. Yani mal ve hizmetten faydalanan birey, bunun 

bedelini ödemektedir. Ancak kamu tarafından sağlanan mal ve hizmetlerin tümünün 

fiyatlandırılması, bireylere bölünmesi mümkün değildir. Bu nedenle değişim 

görüşüne göre vergi alınması olanaklı değildir. 

Sigorta pirimi görüşüne göre vergi, bireylerin güvenlik ve asayişleri 

karşılığında devlete ödedikleri bir bedel olarak tanımlanır. Devlet burada sigorta 
                                                 
3 Abdurrahman Akdoğan, Kamu Maliyesi, 2006, Ankara, s.118 
4 Mehmet Yüce, “Vergimle İlkeleri ve Ekonomik Konjonktür Açısından Deprem Vergilerinin Genel 
Bir Değerlendirilmesi”, Mevzuat Dergisi, Eylül 1999, Sayı:21, s.2,(Çevrimiçi, 
http://www.mevzuatdergisi.com/1999/09a/03.htm, erişim tarihi:15.09.2009) 
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şirketi gibi değerlendirilir. Ancak devlet, sigorta şirketi değildir. Sigorta şirketleri 

ortaya çıkabilecek bir zararı karşılamayı taahhüt ederken, devlet herhangi bir zararın 

ortaya çıkmaması için çalışır. 

Sosyal üretim giderlerine katılım payı görüşüne göre vergi, devletin 

sunduğu sosyal hizmetlerin bir maliyeti vardır. Devlet bireylerin oluşturdukları bir 

birlik ise, bireyler devletin katlandığı bu maliyetlere iştirak etmelidirler. 

Fayda teorisinin yukarıda açıklanan görüşlerinin, günümüzde geçerliliği 

kalmamıştır. Günümüzde vergi, kişilerden karşılıksız olarak, zorla ve yasal kurallar 

çerçevesinde alınmaktadır. 

Verginin yasal kurallar çerçevesinde alınması çok önemlidir. Vergilemenin 

sınırları ile vergi alınma nedenlerinin hem yasal hem de anayasal düzeyde 

açıklanması yerinde bir uygulama olacaktır.  

1.1.2 VERGİNİN ÖZELLİKLERİ 

Verginin tanımından yola çıkarak verginin özelliklerini ortaya koyabiliriz. 

Günümüzde vergi; “sırf siyasi bir topluluk üyesi olmak sıfatıyla, kamusal hizmetleri 

karşılamak için, fertlerden, kanunla tespit edilen kurallara göre alınan paralardır.”5 

Verginin özellikleri; 

- Vergilendirme yetkisine sahip kuruluşlarca alınması; Vergi, vergi salma 

yetkisine sahip olan kurumlarca alınır. Bu görev genellikle devlet tarafından 

üstlenilmiştir. Bazı durumlarda yerel yönetimlerin(belediyeler) de vergi saldığı ve 

tahsil ettiği görülmektedir. 

- Mali, sosyal ve ekonomik amaçlarla alınması ; Vergi alınmasında, temel 

olarak kamu harcamalarının finansmanı amaç edinilmişse de çeşitli sosyal ve 

ekonomik amaçlarla da vergi toplanmaktadır. 

                                                 
5İbrahim Fazıl Pelin, Finans ve İlmi Finansal Kanunlar,  İstanbul, 1945, Aktaran: Akdoğan, a.g.e, 
s.129 
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- Karşılıksız olması; Vergi karşılıksızdır. Çeşitli amaçlarla alınsa da bu 

amaçlar verginin karşılığı olarak değerlendirilmemelidir. Vergi herhangi bir karşılık 

vaadi olmadan alınmaktadır. 

- Cebri olması (Zorla alınması); Vergi zor kullanılarak alınır. Verginin 

tahsilinde esas olan gönüllülüktür. Ancak vergi vermek keyfi değil zorunlu bir 

ödevdir. Bu nedenle gönüllü olarak vergi vermeyenlerden zor kullanılarak vergi 

alınır. 

- Gerçek ve tüzel kişilerden alınması; Vergi hem gerçek kişilerden hem de 

tüzel kişilerden alınır. Verginin konusu olan olay gerçekleştiğinde, yani vergiyi 

doğuran olay meydana geldiğinde, vergi mükellefi gerçek veya tüzel kişi olmasına 

bakılmaksızın vergi alınır. 

- Nakdi bir ödeme olması; Vergi nakdi olarak ödenir. Verginin uygulandığı 

eski yıllarda, çeşitli emtiaların ödeme aracı olarak kullanılıp vergi tahsilatı 

yapılmaktaydı. Ancak artık sadece para cinsinden nakdi ödemelerle tahsil 

edilmektedir. Bunun nedenleri; vergi eşitliğinin korunması, para dışındaki ödeme 

araçlarının taşıma,depolama ve saklanmalarının zor ve maliyetli olması, toplanılacak 

olan ayni verginin nakde çevrilme zorluğu, ayni vergilerde vergi denetiminin zor 

olması olarak sıralanabilir. 

1.1.3 VERGİNİN TÜRLERİ 

Vergiler literatürde çeşitli açılardan sınıflandırılmışlardır. Asıl konumuz vergi 

tarifeleri ve onun bir türü olan düz oranlı vergi olduğundan, vergi türlerini ve hangi 

ölçütlere göre sınıflandırıldıklarına kısaca değinmekle yetineceğiz. 

Vergiler genel olarak, konuları açısından, dolaysız ve dolaylı olmaları 

açısından, tahsilatı yapan idari birimler açısından, uygulama süreleri açısından, 

ödeme şekilleri açısından, tarifeleri açısından ve kapsamları açısından 

sınıflandırmaya tabi tutulurlar. 

Konuları açısından; gelir üzerinden, servet veya servet transferi üzerinden 

ve gider üzerinden alınan vergiler olarak ayırabiliriz.  
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Gelir üzerinden alınan vergiler, gelir ve kurumlar vergisi olarak iki tanedir. 

Gelir vergisi gerçek kişilerin, kurumlar vergisi ise tüzel kişilerin gelirleri üzerinden 

alınan vergilerdir. 

Servet veya servet transferi üzerinden alınan vergiler; emlak vergisi, motorlu 

taşıt vergisi, veraset ve intikal vergisi ile motorlu taşıt alım vergisi gibi vergilerdir.  

Gider üzerinden alınan vergiler, genel harcama vergileri ve muamele vergileri 

diye iki grupta yer alır. 

Genel harcama vergileri, ömür boyunca yapılan harcamaların 

vergilendirilmesi, bir yıl boyunca yapılan harcamaların vergilendirilmesi ve 

harcamaların gruplandırılması suretiyle vergilendirilmesi olarak sınıflandırılabilir. 

Muamele vergileri ise, yayılı muamele vergisi, toplu muamele vergisi ve 

katma değer vergisi olarak tanımlanabilir. 

Bir diğer sınıflandırma ölçütü de Dolaysız ve dolaylı olmaları açısından 
vergilerdir. Dolaysız alınan vergiler, gerçek ve tüzel kişilerin kazanç ve 

servetlerinden alınırken, dolaylı vergiler genel olarak harcamalar üzerinden alınır. 

Dolaysız vergiler, kazançlar ve servet üzeriden alınmakta olup, muhatabı 

kazancı elde eden veya servetin sahibidir.  

Dolaylı vergiler doğrudan mükelleflerden alınmaması nedeniyle dolaylı vergi 

olarak nitelendirilirler. Ülkemizde uygulanan katma değer vergisi ve özel tüketim 

vergisi bu türe örnek olarak gösterilebilir. 

1.1.4 VERGİNİN İŞLEVLERİ 

Verginin klasik işlevi, kamu harcamalarının finansmanını sağlamaktır. 

Devletler gerek devamlılığını sağlamak için, gerekse bireysel ve kollektif ihtiyaçların 

karşılanması için harcamalar yapar. Yapılan bu harcamalar genel olarak vergiler 

yoluyla karşılanır. Verginin klasik işlevi, birincil ve en önemli işlevidir. 

Verginin işlevleri, siyasi etkilere bağlı olarak değişmekle birlikte vergilemenin 

Keynesyen iktisadi yaklaşımdan büyük ölçüde etkilendiği kabul edilmelidir. Bu 
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yaklaşımda; asıl sorun makro dengeler ve büyüme olup, fonksiyonel maliye yani 

maliye politikası açısından vergi, talep yönetiminde kullanılan bir araç olarak kabul 

edilmektedir.6 

1929 büyük iktisat buhranının sonucu olarak ortaya çıkan Keynesyen iktisadi 

yaklaşımın, devleti ekonomide aktif rol oynaması gerektiği görüşü ve bu yaklaşımın 

dünya üzerinde genel kabul görmesi üzerine, maliye politikası ekonomik hayatta ve 

literatürde yerini almıştır. Maliye politikasının kullandığı araçların başında da vergiler 

gelmektedir.  

Vergi oranlarının ekonomik planlar çerçevesinde ayarlanması, vergiyi 

ekonomi üzerinde önemli bir etki aracı haline getirmiştir. Hükümetlerin yatırım, 

tasarruf, harcama ve enflasyon oranı gibi temel hedefleri, uygulanacak maliye 

politikalarının belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır.  

Vergi oranlarını azaltarak tasarrufları ve dolayısıyla yatırımları arttırmak 

amacı güdülebileceği gibi, vergi oranları artırılarak harcamaların ve enflasyon 

oranının azaltılması amaçlanabilecektir. Yatırımları artırmak, ekonomik büyümeyi 

sağlamak ve işsizliği azaltmak gibi makro ekonomik hedeflere ulaşmada önemli rol 

oynaması nedeniyle, verginin günümüzdeki işlevleri çok önemlidir. 

1.2.VERGİLEME İLKELERİ 

Vergilendirmede gerek verginin koyulması, gerekse toplanması sırasında 

uyulması gereken ilkeler mevcuttur. Bu ilkeler konusunda çeşitli çalışmalar 

yapılmışsa da vergilendirme ile ilgili, ilk olarak Adam SMITH’in “Milletlerin Zenginliği” 

adlı eserinde belirttiği ilkeler kabul görmüş, klasik vergilendirme ilkeleri olarak 

günümüze kadar geçerliliğini korumuştur. 

Adam SMITH’e göre vergilendirme ilkelerini kısaca tanımlarsak; 

1-Adalet : Herkesten ödeme gücüne göre vergi alınmasını öngören ilkedir. 

                                                 
6 Ekrem Karayılmazlar, “Düz Oranlı Gelir Vergisi ve Alternatiflerinin Türkiye Açısından 
Tartışılması”, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara, Haziran 2001, 
s.16,(Çevrimiçi; http://tez2.yok.gov.tr, erişim tarihi: 25.04.2009) 
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2-Kesinlik : Ödenecek olan verginin, zamanı, ödeme şeklinin belli olması ve 

vergileme ile ilgili keyfi uygulamalara yer verilmemesini öngören ilkedir. 

3-Uygunluk : Verginin hem devlet açısından, hem de ödevliler açısından en 

uygun zamanda tahsil edilmesini öngören ilkedir. 

4-İktisadilik : İdarenin, vergiyi toplarken katlandığı maliyetlerin minimum 

olmasını öngören ilkedir. 

Adam SMITH’ten günümüze kadar vergiye, temel ilkeleri dışında çeşitli 

fonksiyonlar yüklenilmiş ve vergileme ilkelerinin sayısı artmıştır. Vergileme ilkelerini 

işlevlerine göre, mali, sosyal, iktisadi ve idari vergileme ilkeleri olarak 

sınıflandırabiliriz.7 

Mali Vergileme İlkeleri; 

- Vergilemede Yeterlilik (Verimlilik) İlkesi 

- Vergilemede Esneklik İlkesi 

Sosyal Vergileme İlkeleri; 

- Vergilemede Adalet İlkesi 

- Vergilemede Genellik İlkesi 

- Vergilemede Eşitlik İlkesi 

- Vergilemede Ödeme Gücü İlkesi 

- Vergilemede Fayda İlkesi 

İktisadi Vergileme İlkeleri; 

- Vergilemede Tarafsızlık İlkesi 

- Vergilemede İktisadi Etkinlik İlkesi 

İdari Vergileme İlkeleri; 

- Vergilemede Belirlilik İlkesi 

                                                 
7 Yıldıray Genç, Recep Yaşar,”Vergilemede Adalet ve Etkinlik İlişkisi”, Vergi Dünyası, Ekim 2009, 
Sayı: 338 
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- Vergilemede Tasarruf İlkesi 

- Vergilemede Kolaylık İlkesi 

- Vergilemede Açıklık İlkesi 

- Vergilemede Kanunilik İlkesi 

- Vergilemede İstikrarlılık İlkesi 

- Vergi Tedbirlerinin Tutarlılığı ve Sistematik Bütünlüğü İlkesi 

- Vergi Tedbirlerinin Uygulanabilirliği İlkesi  

 Yukarıda yazılı vergileme ilkelerinden, konumuzla yakından ilgili olan  

optimal vergileme ilkelerini kısaca incelemeye çalışacağız.  

1.3 OPTİMAL VERGİLEME İLKELERİ 

1.3.1 ADALET VE EŞİTLİK İLKESİ 

Optimal vergileme ilkelerine göre adalet ilkesi, yatay adalet, dikey adalet ve 

kanun önünde eşitlik ile eşit fedakarlık görüşünü kapsamaktadır. Yatay adaleti, aynı 

yada benzer durumda olanların, aynı şekilde vergilendirilmesi olarak tanımlayabiliriz. 

Diğer bir ifade ile eşitler arasında eşitlik söz konusudur. Dikey adaleti ise, farklı 

gelire sahip olanların farklı şekilde vergilendirilmesi olarak tanımlayabiliriz. Bu ilkeye 

göre geliri az olandan az, çok olandan çok vergi alınmalıdır. 

Vergilemede adalet ilkesi gerek vergi ile ilgili yasal düzenlemeler yapılırken, 

gerekse uygulamada adil olunmasını gerektirir. 

Vergilemede adalet ilkesinin uygulanmasında karşılaşılan en büyük sorun, 

adalet kavramının açıklanmasında yaşanmaktadır. Bazı kesimlere göre vergilemede 

adalet, herkesin eşit vergi yükü taşıması anlamına gelirken, bazı kesimlere göre ise 

vergi uygulaması sonrası gelir dağılımını düzeltici etkinin olmasıdır. 

Vergilemede adalet ilkesinin uygulamasında, ödeme gücüne göre vergileme 

temel noktalardan biridir. Yatay adalet ve dikey adalet ilkelerinin uygulanması içinde 

gerekli olan ödeme gücüne göre vergileme; bireylerin yaşamları için zorunlu giderleri 

karşıladıktan sonra kalan gelirlerinin vergilendirilmesidir. 
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“Kişinin; kendisinin ve ailesinin yaşamını asgari düzeyde sürdürmeye 

yetecek gelirin üzerindeki gelir bölümünü ifade eden vergi ödeme gücü, vergi 

uygulaması bakımından gerekli olduğu kadar, ulaşılması güç bir niteliğe sahiptir.”8  

Vergi ödeme gücüne ulaşmada çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Bunlar; en 

az geçim indirimi yöntemi, tarifelerden yararlanılması ve ayırma ilkesinden 

yararlanılmasıdır. 

En az geçim indirimi yöntemi; kişinin kendisinin ve ailesinin geçimini 

sağlayacak kadar gelirinin vergi matrahından çıkarılmasını öngörür. Bu çıkarma 

işlemi; matrahtan indirim, vergiden indirim (dekot) ve bölme (katsayı) sistemleri 

şeklinde uygulanabilir. 

Tarifelerden yararlanılması ise, Düz (tek) oranlı, artan oranlı ve azalan oranlı 

vergi tarifeleri kullanılarak sağlanır. 

Ayırma ilkesi gelirin kaynaklarını ayrı ayrı ele alarak, bu kaynakların vergi 

açısından farklı işlemlere tabi tutulmasını öngörür. Bu ayrımda emek, sermaye ve 

her ikisinin bileşimi olan unsurlar gelir kaynağı olarak dikkate alınır. 

1.3.2 GENELLİK İLKESİ 

Verginin herkese, renk, dil, din vb. ayrıcalıklar tanınmadan salınması 

anlamına gelmektedir. Bu ilke aynı zamanda kanun  önünde eşitlik ilkesini de 

kapsamaktadır. Yani kanun önünde herkesin eşit muamele görmesi bu ilke 

kapsamına girmektedir. 

“Vergide adalet bakımından göz önünde bulundurulması gereken husus, 

vergi önünde herkesin eşit olması, vergi yüküne ilke olarak tüm toplum bireylerinin 

ortak olmasıdır”.9 

Günümüzde devletlerin çoğu bu ilkeyi ihlal etmekte, toplum bireylerinin bir 

kısmını, çeşitli istisna, indirim ve muafiyetlerle vergi dışı bırakmaktadır. Özellikle 

                                                 
8 Akdoğan, a.g.e., s.211 
9 Akdoğan, a.g.e., s.193 
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siyasi iktidarların kendi çevrelerinde bulunan kesimleri, bu yollarla vergi ödemekten 

kurtardığı görülmektedir. 

1.3.3 İSTİKRAR İLKESİ 

Optimal vergilendirme ilkelerinden istikrar ilkesi, devletin yürüttüğü vergi 

politikalarında değişme olmamasını ve vergi oranlarının belirli bir oranda yada 

aralıkta kalmasını öngörür. Bu ilke çerçevesinde, hükümetler keyfi olarak vergi 

salamazlar ve hali hazırda salınmış vergilerde de keyfi artış yapamazlar. 

1.3.4 TARAFSIZLIK İLKESİ 

Bu ilke gereği, devlet tarafından uygulanan vergileme politikalarının, kişi ve 

kurumların tasarruf kararlarını, yatırım kararlarını ve çalışma gayretini etkilememesi 

gerekir. Bu ilke gereğince uygulanacak vergileme politikasında, kişi ve kurumların 

vergi öncesi ve vergi sonrası nispi durumlarının aynı kalması gerekmektedir. Yani, 

vergi  kesinlikle ekonomik dengelere müdahale etmeyecektir. 

Denetim mekanizmaları gelişmemiş yada toplumların iktidarlardan hesap 

sorma yolları ve bilinçleri sınırlı olan yerlerde, bu ilke sık sık ihlal edilmekte ve kişiye 

özel vergi muafiyetleri, istisnaları uygulanabilmektedir. 

1.3.5 ETKİNLİK İLKESİ 

Bu ilkede, esasen vergi idaresinin uygulamalarında etkinlikten söz 

edilmektedir. Vergi idaresinin maliyetlerinde, yönetiminde ve hizmetlerinde etkin 

olması bu ilke gereğidir. İdarenin en düşük maliyetle, en kaliteli hizmeti sunmasıdır. 

“Verginin uygulama ve toplama maliyetinin, yarattığı gelire kıyasla çok 

yüksek tutarlara ulaşmaması gerekir. Kuşkusuz, vergi uygulamasının maliyetinin 

hesaplanmasında, yalnızca hasılatın elde edilmesi için katlanılan idari maliyetin 

değil, vergi kanunlarının uygulanmasında üçüncü kişilerin katlandığı maliyetin ve 

mükelleflerin katlandıkları maliyetlerin de dikkate alınması gerekir”.10 

 
                                                 
10 Akdoğan, a.g.e., s.205 
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1.3.6.BASİTLİK İLKESİ 

Optimal vergileme ilkelerinin sonuncusu olan basitlik ilkesine göre, vergi 

mevzuatının ve uygulamalarının kolay anlaşılabilir olması gerekmektedir. Bu ilke 

aynı zamanda açıklık, görülebilirlik ve kesinlik ilkelerini de içerir. Yani, vergi 

mevzuatı açık ve sade olmalı, ödevli ne yapacağını bilmeli ve mevcut mevzuatın 

kesin olarak uygulanması anlamına gelmektedir. 

Bu ilkenin eksikliği durumunda mükellefler vergi mevzuatına uymakta 

zorlanacak, ayrıca vergi uygulamalarına tepki göstereceklerdir. Yine ortaya çıkacak 

uyuşmazlıklar da hem vergi alacağının zamanında toplanmasını engelleyecek, hem 

de yargı organlarının etkinliğini azaltıcı etki yapacaktır. Ülkemizdeki gibi 

mahkemelerine oranla dava yükü fazla olan ülkelerde bu etki daha net 

görülebilecektir.  

1.4 VERGİ TARİFELERİ 

Vergi tarifesi, ödenecek vergiyi bulmak için matraha uygulanacak ölçülerdir. 

Bu tarifelerde matrahın ne şekilde belirleneceği, matrahlara hangi vergi oranlarının 

ne şekilde uygulanacağı açıklanmıştır. 

Genel olarak üç çeşit vergi tarifesi vardır. Bunlar düz (tek) oranlı vergi 

tarifesi, artan oranlı vergi tarifesi ve azalan oranlı vergi tarifesidir. 

Bu bölümde vergi tarifeleri özellikle de artan oranlı vergi tarifesi açıklanacak 

olup, ikinci bölümde düz oranlı vergi tarifesi daha ayrıntılı olarak ele alınacaktır. 

1.4.1 DÜZ (TEK) ORANLI VERGİ TARİFESİ 

“Düz oranlı vergide, matrahın miktarı ne olursa olsun, tüm matraha tek bir 

vergi oranı uygulanmaktadır. Düz oranlı vergilere (flat rate taxes) aynı zamanda 

“sabit oranlı vergiler” yada “tek oranlı vergiler” de denilmektedir”.11 

                                                 
11 Coşkun Can Aktan, 21. Yüzyıl için Radikal Bir Vergi Reform Önerisi: Düz Oranlı Vergi, 
TOSYÖV Ekonomik, Sosyal ve Siyasal Araştırmalar Serisi No:5, s.41 



 14

Vergi matrahındaki değişmelerden bağımsız olan düz oranlı vergi tarifesi,  

sabit yani tek bir vergi oranına sahiptir. “Düz oranlı vergilendirme sistemi, teoride tek 

marjinal vergi oranına sahip vergi sistemi olarak tanımlanmaktadır”.12 

Vergilemenin genellik ilkesine göre, herkesin vergi ödemesi gerekmektedir. 

Ayrıca eşitlik ilkesine göre herkes aynı oranda vergi ödemekle yükümlüdür. Bu iki 

ilkenin gereği olarak düz oranlı vergi sistemi; indirim, istisna ve muafiyetleri ortadan 

kaldırarak herkesin vergi ödemesini sağlamaktadır. 

Düz oranlı vergilerin en büyük eleştirisi, vergilemede adalet ilkesine ters 

düştüğü konusudur. Bu sistem herkese aynı oranda vergi uygulayarak aslında 

adalet ilkesine ters düşmemektedir. Ancak yapılan eleştirilerin temelinde herkese 

eşit davranılması ele alınmamaktadır. Daha çok verginin toplanması sırasında gelir 

düzeyleri farklı olan mükelleflerden, geliri daha az olanlar lehine bir sonuç ortaya 

konulması istenmekte, sosyal devlet ilkesinin gereği olarak gelir dağılımındaki 

adaletsizliklerin giderilmesi çalışmalarına vergi toplama aşamasında başlanılması 

istenmektedir.  

Düz oranlı vergi sistemi uygulamasında, vergi oranı tek olmakla birlikte, 

sosyal yönden yapılan bu eleştirileri giderecek çözüm de mevcuttur. Vergi matrahına 

asgari geçim indirimi benzeri standart bir indirim uygulanarak, mükelleflerin 

gelirlerine oranla gizli bir artan oranlılık oluşturulabilmektedir. Zaten düz oranlı vergi 

sisteminin indirim, istisna ve muafiyetleri ortadan kaldırdıktan sonra, öngördüğü tek 

indirim de budur. 

Düz oranlı vergilendirme sistemi bir sonraki bölümde daha ayrıntılı olarak ele 

alınacağından, burada kısaca açıklanmıştır. 

1.4.2 ARTAN ORANLI VERGİ TARİFESİ 

“Artan oranlı vergi tarifesi; vergi matrahındaki artma yada azalmayla birlikte 

vergi oranının da aynı doğrultuda artması veya azalması olarak tanımlanabilir. Vergi 

                                                 
12 Ercan Türkan, “Düz Oranlı ve Tüketim Tabanlı Vergi Sistemi: ABD’de Yaşanan Tartışmalar ve Bu 
Tartışmalardan Çıkartılabilecek Dersler” , Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel 
Müdürlüğü Finansman Dairesi Başkanlığı, Haziran 1997, s.7 
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matrahı yükseldiğinde, efektif ortalama vergi oranı da yükseliyorsa, vergi artan oranlı 

demektir”.13 

Artan oranlı vergi tarifesi, bir malın tüketiminin artması halinde, faydasının 

azalacağı şeklindeki marjinal fayda yaklaşımına dayanır. Gelirler belirli dilimlere 

ayrılarak, artan her dilime daha yüksek vergi oranı uygulanır. 

“Artan oranlılık; sadece bir verginin marjinal vergi oranının ortalama vergi 

oranından büyüklüğü değil, tüm vergi sisteminin gelir dağılımına müdahale ederek 

mevcut dağılımı düşük gelir grupları lehine değiştirme kabiliyeti olarak 

tanımlanmaktadır”.14  

Özellikle vergide adalet ilkesi çerçevesinde savunulan artan oranlı vergi 

tarifesinde, kişilerin gelirleri arttıkça vergi matrahına uygulanacak vergi oranı da 

artmaktadır. Bu şekilde, daha fazla kazanandan daha yüksek oranda vergi 

alınmaktadır. 

Artan oranlı vergi tarifesinin uygulaması sonucunda, iktisadi birimlerin vergi 

öncesi ve vergi sonrası durumlarında, düşük gelir gurupları lehine bir durum 

oluşmaktadır. Sosyal devlet ilkesinin bir sonucu olarak, gelir dağılımı üzerinde 

düzeltici bir etkisi bulunmaktadır. Ancak verginin tarafsızlığı ilkesine terstir. 

“Artan oranlı tarifeler, vergi uygulamasıyla gelir dağılımına müdahale edilerek 

eşitsizliklerin azaltılması için kullanılan bir araçtır”.15 

Keynes’e göre artan oranlı tarife, ekonomik istikrarsızlıklara karşı otomatik 
stabilizatör(düzenleyici) dür. Yani, enflasyonist dönemlerde, kişi ve kurumların 

gelirleri artınca, tarifede daha üst gelir dilimine girecek ve ona isabet eden vergi 

oranı da daha fazla olacaktır. Bu şekilde toplam talebi kısıcı etki yaparak 

enflasyonun düşmesine katkı sağlayacaktır. Yine deflasyonist dönemlerde, kişi ve 

kurumların geliri düştüğünde, daha alt gelir dilimine girecek ve gelirine isabet eden 

vergi oranı azalacaktır. Böylece kişi ve kurumların elinde harcayabilecekleri daha 

                                                 
13 Akdoğan, a.g.e., s.230 
14 Fatih Sarıoğlu, “Vergi Sisteminin Bütünselliği ve Artan Oranlılık”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Dergisi, Sayı:1/2002, s.221 
15 Sarıoğlu, a.g.m., s.227 
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fazla gelir kalacak, sonuçta toplam talebi artırarak istikrarsızlığı önleyici bir görev 

üstlenecektir. 

1929 yılında yaşanan büyük iktisat buhranı sonrası, Keynes’le birlikte ileri 

sürülen müdahaleci devlet anlayışı, optimal vergileme ilkelerinde yer bulmamıştır. 

Optimal vergileme ilkeleri, klasik iktisadi yaklaşıma daha uygundur. 

Müdahaleci yaklaşımın amaçları; 

- Gelir dağılımını düzeltmek, 

- Ekonomik büyüme ve kalkınmayı sağlamak, 

- Tam istihdamı sağlamak, 

- Fiyat istikrarını sağlamak. 

Müdahaleci yaklaşımın yukarıda yazılı amaçlara ulaşmak için kullanılmasını 

öngördüğü  maliye politikası araçları ise; 

- En az geçim indirimi, 

- Vergi istisna ve muafiyetleri, 

- Özel indirimler, 

- Artan oranlı vergi tarifesi, 

- Ayırma ilkesidir. 

Ayırma ilkesi; vergiye tabi gelirin, kaynağına göre ayrılması ve ayrı 

kaynaklardan elde edilen gelirlerin farklı oranlarda vergilendirilmesidir. 

Uygulamasında; 

- Kaynaklara göre farklı vergi alınabilir, 

- Sermaye gelirlerinden ek vergi alınabilir, 

- Emek gelirlerine indirim uygulanabilir, 

- Tarifeye sınır konulabilir. 

Artan oranlı vergilendirme sisteminde, farklı gelirlere farklı vergi oranlarının 

uygulanması, matrahın hangi dilimlerine ne oranda vergi uygulanacağı sorununu 

ortaya çıkarmaktadır. Bu sorun aynı zamanda bu sistemin eleştirilen yönlerinden 

biridir. 
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Farklı gelir seviyesindeki mükellefler arasında sağlanması gereken dikey 

adaleti, subjektif değer yargılarından kurtarmak mümkün olamamaktadır. Çünkü 

vergi dolayısıyla katlanılan fedakarlığın herkes için geçerli olabilecek ortak bir ölçüsü 

yoktur.16 

Artan oranlı vergi tarifesinin çeşitli şekillerde uygulanması söz konusudur. 

Bunlar; sınıf usulü artan oranlılık ve dilim usulü artan oranlılıktır. Bunların dışında 

tarife uygulamasından çok uygulama sonrası ortaya çıkan durumun 

değerlendirilmesi olarak tanımlanabilecek gizli artan oranlılık ve tersine artan 

oranlılıkta mevcuttur. 

1.4.2.1.SINIF USULÜ ARTAN ORANLILIK 

Artan oranlı vergi oranının tüm matraha uygulandığı şekildir. Yani matrahın 

tümünün, kendisine denk gelen vergi oranı ile vergilendirileceği artan oranlı vergi 

uygulamasıdır. 

“Vergi konusu olan gelirin ait olduğu dilimin yükselmesi halinde, tüm matraha 

uygulanacak oran da yükselmekte, sınıf değiştikçe matrahın geneline uygulanacak 

vergi oranı da yükselmektedir”.17  

Bu usulün uygulamasında tarifenin uygulanacağı dilimlerin seçimi çok 

önemlidir. Vergi oranının tüm matraha uygulanacak olması, vergi dilimleri arasında 

çok farklılık olması halinde vergiden kaçınma ve hatta vergi kaçakçılığına neden 

olabilecektir. 

“Bu usulde, dilim değiştikçe vergi oranlarının “sıçrama” göstermesine neden 

olduğundan, marjinal matrah yükselişleri ile birlikte, vergi yükünde ani yükselmeler 

ortaya çıkarmaktadır”.18 

 

 

                                                 
16 Halil Nadaroğlu, Kamu Maliyesi Teorisi, İstanbul, 1989, s.187 
17 Akdoğan, a.g.e., s.232 
18 Akdoğan, a.g.e., s.233 
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1.4.2.2.DİLİM USULÜ ARTAN ORANLILIK 

Sınıf usulü artan oranlılığın tersine, matrah arttığında sadece yeni vergi 

dilimine isabet eden matrah kısmı, yeni vergi oranı ile vergilendirilir. Böylece 

sıçrama diye tabir edilebilecek, vergi yükündeki ani yükselmelerin olumsuz etkisi 

giderilmiş olur. 

Ülkemizde de gelir vergisi ile veraset ve intikal vergisinde uygulama alanı 

bulmaktadır.  Ülkemizde gelir vergisinde uygulanan artan oranlı vergi tarifesi ile 

konuyu açıklamaya çalışalım. 

Tablo 1 :Türkiye’de Gelir Vergisinde Uygulanan Artan Oranlı Tarife 

VERGİ MATRAHI(*) VERGİ ORANI 

8.700,00 Türk Lirasına kadar % 15 

22.000,00 Türk Lirasının 8.700 lirası için 1.305 TL, 

fazlası için 
% 20 

50.000,00 Türk Lirasının 22.000 lirası için 3.965 TL, 

fazlası için 
% 27 

50.000,00 Türk Lirasından fazlasının 50.000 lirası için 

11.525 TL, fazlası için 
% 35 

(*)Tablodaki veriler 2009 takvim yılı için geçerlidir. 

Tablo 1’e göre, gelirini ülkemizde elde eden bir kişinin 2009 yılı gelirinin 

100.000,00 TL olduğunu varsayarsak, bu gelirin 8.700,00 TL’lik kısmı için % 15, 

8.700,00 TL ile 22.000,00 TL arasında kalan 13.300,00 TL’lik kısım için % 20, 

22.000,00 TL ile 50.000,00 TL arasında kalan 28.000,00 TL’lik kısım için %27, 

50.000,00 TL’nin üzerindeki kazanç için % 35 vergi oranı uygulanacaktır. Kümülatif 

olarak ödenecek vergi tutarı 29.025,00 TL, ortalama vergi oranı da % 29,03 

olacaktır. 

Tablo 1’den yararlanarak yükseklik ve genişlik farkını açıklayalım. Vergi 

oranlarının yükseklik farkı; vergilemede ilk dilime isabet eden vergi oranı ile son 

dilime isabet eden vergi oranlarını farkıdır. Tablo 1’de ilk dilime isabet eden vergi 

oranı % 15 ve son dilime isabet eden vergi oranı % 35’tir. Bu durumda ülkemizde 

2009 yılı için uygulanan yükseklik farkı % 20 ( %35-%15) dir. 
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Genişlik farkı ise; vergilendirilen ilk vergi dilimi ile son vergi dilimi arasındaki 

farktır. Tablo 1’de ilk vergi dilimi 8.700,00 TL ve son vergi dilimi 50.000,00 TL’dir. 

Yine ülkemiz için 2009 yılındaki genişlik farkı 41.300,00 TL(50.000,00-8.700,00) dir. 

1.4.2.3.GİZLİ ARTAN ORANLILIK 

Gizli artan oranlılık tam anlamıyla bir tarife değildir. Daha çok uygulanan bir 

indirim sonucu hesaplanan vergi tutarlarının, indirim öncesi matraha oranlanarak 

ortaya çıkmasıdır.  

“Gizli artan oranlılık, düz oranlı vergi sisteminde standart indirim uygulaması 

sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Gizli artan oranlılık, bir tarife şekli olmaktan çok, 

düz oranlı bir vergi uygulaması üzerinde, vergi indirimin etkisini dikkate alan bir 

yaklaşımı yansıtmaktadır”.19   

Konuyu bir örnekle açıklamak gerekirse, düz oranlı vergi sisteminin 

uygulandığı bir ülkede, vergi oranı % 15, standart indirim tutarı da 300,00 TL olursa, 

beş farklı gelir için standart indirim öncesi ve standart indirim sonrası ödenecek vergi 

tutarları ve vergi oranlarını inceleyelim. 

Tablo 2:Standart İndirim Öncesi Ödenecek Vergi Tutarları 
GELİR/MATRAH VERGİ ORANI (%) VERGİ TUTARI 

300,00 15,00 45,00

400,00 15,00 60,00

800,00 15,00 120,00

1.000,00 15,00 150,00

5.000,00 15,00 750,00

Tablo 2’de düz oranlı bir vergi sistemi uygulanmakta, ancak standart indirim 

uygulanmamaktadır. Vergi tutarları, kişilerin gelirlerindeki artışla aynı oranda 

artmaktadır. Kişinin geliri ile vergi matrahı aynı olmaktadır. 

 

 

                                                 
19 Akdoğan, a.g.e., s.237 
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Tablo 3: Standart İndirim Sonrası Vergi Tutarları ile Gerçek Vergi Oranları 

GELİR 
STANDART 

İNDİRİM 
MATRAH 

VERGİ 

ORANI(%)

VERGİ 

TUTARI 

GERÇEK VERGİ 

ORANI(%) 

300,00 300,00 0,00 15,00 0,00 0,00 

400,00 300,00 100,00 15,00 15,00 3,75 

800,00 300,00 500,00 15,00 75,00 9,38 

1.000,00 300,00 700,00 15,00 105,00 10,50 

5.000,00 300,00 4.700,00 15,00 705,00 14,10 

Tablo 3’te örnek beş gelire standart indirim tutarı uygulanmaktadır. İndirim 

sonrası 300,00 TL tutarındaki gelir için vergi matrahı “sıfır” olmaktadır. Bu geliri elde 

eden kişi, sadece yaşamı için zorunlu ihtiyaçları karşılayabilir. Bu nedenle geliri 

vergilendirilmemiştir. Gerçek vergi oranı “sıfır”dır. 

Diğer gelirler için, standart indirim sonrası vergi matrahları sırasıyla 100,00, 

500,00, 700,00 ve 4.700,00 TL olmuştur. % 15 oranında düz oranlı vergi 

uygulandığında, vergi tutarları sırasıyla 15,00- 75,00- 105,00 ve 705,00 TL olarak 

hesaplanmıştır. Uygulanan vergi oranı % 15 olmasına rağmen, vergi tutarının gelire 

oranlanmasıyla bulunan gerçekleşen vergi oranları sırasıyla 3,75- 9,38- 10,50 ve 

14,10 olmuştur.  

Vergi oranları gelir artıkça artan bir seyir izlemekte ve uygulanan tek vergi 

oranına yaklaşmaktadır. Gerçekte tek bir vergi oranı uygulanmasına rağmen ortaya 

çıkan bu duruma gizli artan oranlılık denir.  

1.4.2.4.TERSİNE ARTAN ORANLILIK 

Tersine artan oranlılık; uygulanan sabit tutarlı veya sabit oranlı bir verginin –

ki bu genellikle dolaylı vergidir- kişilerin gelirlerine oranlanması sonucu ortaya çıkar.  

Ülkemizde uygulanan harcama vergilerinden Katma Değer Vergisi’ni örnek 

verirsek, bir mal veya hizmetin satın alınması sırasında herkesin katlandığı vergi 

tutarı yada oranı aynı iken, bu tutarın yada oranın kişilerin gelirlerine oranlamasında 

farklı oranlar ortaya çıkar. Ortaya çıkan oran, gelir yani matrah yükseldikçe 

azalmaktadır. 
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Kişilerin kazançlarını ve ödeme güçlerini dikkate almadan uygulanan ve 

dolaylı vergilerde ortaya çıkan bu durum, vergide adalet ilkesine açıkça ters 

düşmektedir.  

1.4.2.5 ARTAN ORANLI VERGİ TARİFESİNE YÖNELTİLEN 

ELEŞTİRİLER 

Artan oranlı vergi tarifesinin, vergilerin toplanmasında uygulanan vergi 

oranları ve vergisel teşvikler ile gelir dağılımını düzeltici etki yaptığı kabul 

edilmektedir. Ancak artan oranlı tarife ve beraberinde uygulanan vergisel teşvikler 

üzerine çok fazla eleştiri bulunmaktadır. Özellikle artan oranlı tarife uygulanması 

sırasında, vergisel teşvikler nedeniyle ortaya çıkan durum eleştiri konusu olmaktadır. 

“Artan oranlı vergiler, tek başına gelir ve servet dağılımında adaleti sağlamak 

için yeterli değildir ve olamaz. Bu konuda Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Amerikalı  

iktisatçı James M. Buchanan şöyle demektedir: 

“Artan oranlı vergileme, fertler arasında eşit bir gelir dağılımına götürdüğü 

için üstün bir vergileme şekli olmuştur. Ancak tek başına ‘artan oranlı vergileme reel 

gelirin yeniden dağılımını sağlar’ ifadesi doğru değildir. Bu husus mali sistemin diğer 

yarısı hakkında yapılan belirli varsayımlarla doğruluk kazanabilir. Eğer kamu 

harcamalarından yaratılan genel faydadan, fertlerin elde ettiği hisse ve paylar eşitse 

veya aşağı yukarı eşite yakınsa, artan oranlı vergileme adil bir gelir dağılımına 

götürecektir. Fakat bu durum aynı esas takip edilse düz oranlı vergileme için de söz 

konusu olacaktır. Fertlere kamu harcamalarından sağlanan faydaya atıf 

yapılmaksızın artan oranlı vergilemenin, düz oranlı veya azalan vergilerden daha 

adil bir gelir dağılımını sağlayacağı ifade edilebilir. Ancak hiç kimse onun bir yeniden 

dağılım ortaya çıkaracağını söyleyemez; olabilir veya olmayabilir. Gerçekten de, 

devlet harcamalarının büyük bir kısmı zengin sınıfların varlıklarının himayesine ve 

ihtiyaçlarının teminine tahsis edilirse, artan oranlı bir vergi sistemi dahi mali 

sistemde reel gelir eşitsizliğinin artmasına mani olmayabilir.”” 20 

James M. Buchanan’ın dediği gibi artan oranlı vergi tarifesi tek başına yeterli 

değildir. Gelirin toplanması dışında harcanmasında da gelir dağılımı gözetilmeli, 

                                                 
20 Aktan, a.g.e., s.40 
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geliri düşük olanların lehine bir sonuç çıkarılamasa bile, toplumun tüm kesimlerine 

eşit hizmet sunulmalıdır. Buchanan, eğer kamu harcamalarının eşit dağıtılması 

başarılırsa, aynı sonuca düz oranlı vergiler ile de ulaşılabileceğini belirtmektedir. 

Coşkun Can AKTAN’a göre artan oranlı vergi tarifesinin sakıncaları;21 

“- Artan oranlı vergi, çok çalışan ve ekonomiye katkıda bulunan kimseleri 

cezalandırmaktadır. Artan oranlı vergiler bu açıdan “adil” değildir. 

- Artan oranlı vergi sisteminde, üst gelir dilimlerinde gelir etkisinin ikame 

etkisine göre ağırlık kazanması, ekonomik birimlerin tasarruf ve yatırım arzularını 

olumsuz yönde etkilemektedir. Artan oranlı vergiler bu açıdan “tarafsız” (neutral) 

değildir. 

- Artan oranlı vergi, çalışmayı değil, tembelliği destekleyen bir mantığa 

sahiptir. 

- Artan oranlı vergi sisteminde tarifenin bilimsel temele dayalı olarak objektif 

belirlenmesine imkan sağlayacak, hiçbir kriter mevcut değildir. Artan oranlılığın 

yapısı çoğunlukla subjektif değerlendirmelere dayanmaktadır. Vergi tarifesinin, 

siyasal iktidarlar ve bürokrasi tarafından keyfi ve adaletsiz bir şekilde belirlenmesi, 

vergi yükümlüleri arasında adaletsizliğe neden olmaktadır. 

- Artan oranlı vergi sisteminde zengin kesimler tarifenin yapısını ve şeklini 

kendi çıkarlarına uygun olarak belirlemek için lobicilik girişiminde bulunabilirler. En 

üst gelir diliminin ve oranının saptanması konusunda çıkar gruplarının baskısı 

gündeme gelebilir. 

- Artan oranlı tarife, enflasyonun hakim olduğu ekonomilerde ”gelir dilimi 

sürüklenmesi” (bracket creep) adı verilen bir sorunu ortaya çıkarmaktadır. Enflasyon 

dolayısıyla gelirlerin nominal olarak yükselmesi, bu gelirlerin daha üst gelir 

dilimlerine sürüklenerek, daha yüksek vergi oranlarına tabi olması sonucunu 

doğurmaktadır.” 

                                                 
21 Aktan, a.g.e., s.40 
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Coşkun Can AKTAN’ın belirttiği gibi, artan oranlı vergi tarifesi gerçekten 

daha çok çalışanı cezalandırmaktadır. Daha çok çalışıp daha fazla gelir elde etmek 

isteyenler vergi oranları yoluyla cezalandırılmakta, daha az çalışmaya yada vergiden 

kaçınmaya teşvik edilmektedir. 

Zengin kesimlerin tarife yapısının, kendi çıkarlarına uygun olarak 

değiştirilmesi için lobicilik yapacakları da günümüzün bir gerçeğidir. Örneğin 

ülkemizde 2004 takvim yılında uygulanan en yüksek gelir vergisi oranı % 45 iken, 

5281 sayılı kanun ile diğer gelir vergisi oranları değiştirilmeyip 2005 yılında 

uygulanacak en yüksek gelir vergi oranı % 40’a indirilmiştir. Uygulanmakta olan % 

45’lik vergi oranı tarifeden çıkarılmıştır. Bu vergi oranlarında yapılan bir indirim 

olmayıp, en yüksek gelir diliminin tarifeden çıkarılmasıdır. Artan oranlı vergi 

tarifesinin gelir dağılımını düzeltici etkisi bu uygulamayla azalmıştır. 

Artan oranlı vergi tarifesi yukarıdaki örnekte olduğu gibi, bazı çıkar gruplarına 

hizmet etmeye çok müsaittir. Siyasi iktidarlar indirim, istisna  ve muafiyetler ile vergi 

oranlarında değişiklik yaparak çıkar gruplarını kollayabilmektedirler. 

Artan oranlı vergi tarifeleri, gerek hükümet politikalarının sektörel bazda 

uygulanmasını istedikleri teşviklerle, gerekse gelir dağılımının düzeltilmesi 

gerekçeleri ile yapılan düzenlemeler sonrasında, çok karmaşık bir yapıya 

kavuşmuşlardır. Çıkarılan kanun ve tebliğlerle yapılan düzenlemeler, hem 

mükelleflerin hem de meslek mensuplarının konuyu takip etmesini ve konuya hakim 

olmasını son derece zorlaştırmaktadır. Bu durum vergiye gönüllü uyum sağlamak 

isteyen mükellefleri zor durumda bırakırken, mevcut mevzuat karışıklığı vergiden 

kaçınmak isteyenlere uygun ortam sağlamaktadır. Toplum gözünde, vergiler sadece 

dar gelirliler üzerinden alınıyor izlenimi verilmektedir. Bu nedenle daha basit bir vergi 

sistemi gerekmektedir. 

Keynes’e göre artan oranlı vergi tarifesi enflasyonist ve deflasyonist 

dönemlerde otomatik stabilizatör görevi görmekteydi. Ancak artan oranlı vergi 

tarifesinin olumlu yönü olarak sunulan bu durum da eleştirilmektedir. Enflasyonist 

dönemlerde artan oranlı vergi tarifesinin gelir dilimi sürüklenmesine yol açtığı ileri 

sürülmektedir. 
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Gelir dilimi sürüklenmesi, enflasyonla birlikte nominal olarak artan vergi 

matrahlarının, daha üst bir gelir dilimine isabet edip daha fazla oranda vergi 

ödenmesi olarak tanımlanmaktadır. Keynes tarafından talebi kısıcı etkisi nedeniyle 

dengeleyici olarak görülen bu durum, klasik iktisatçılarca eleştiri konusu 

edilmektedir. 

1.4.3.AZALAN ORANLI VERGİ TARİFESİ 

Vergi matrahının yükselmesine rağmen vergi oranının düşmesi olarak 

tanımlanabilir. Vergilemede adalet ve eşitlik gibi ilkelere ters düşen bu uygulama 

daha çok sermaye birikiminin teşvik edildiği durumlarda ortaya çıkabilecektir. 

Azalan oranlı vergi tarifeleri, günümüzde pek uygulama alanı bulmamaktadır. 

Zira, geliri yüksek olan kesimlerin daha az vergi vermesi, pek kabul edilebilecek bir 

durum değildir. Bu tarifeye, damga vergisinin değişmeden önceki halinde, şirket 

sözleşmelerine uygulanan yapısı örnek gösterilebilir.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 M.Çağrı Bayar, “Gelir Vergisi Tarifesinde Artan Oranlılığın Etkileri ve Değerlendirilmesi”, E-
Yaklaşım Dergisi, Mayıs 2006, Sayı 34 
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İKİNCİ BÖLÜM 

DÜZ ORANLI VERGİ 

2.1.DÜZ ORANLI VERGİNİN TANIMI, İLKELERİ, TEORİK 

TEMELLERİ, ÖZELLİKLERİ VE YARARLARI 

2.1.1.DÜZ ORANLI VERGİNİN TANIMI, İLKELERİ VE 

TEORİK TEMELLERİ 

Küreselleşme ile birlikte başlayan uluslar arası vergi rekabetinin sonucunda 

ortaya çıkan, batı dillerinde “flat tax”, “simplifying tax system” olarak ifade edilen ve 

Türkçe’ye tek oranlı, düz oranlı ve sadeleştirilmiş vergi şeklinde çevrilmiş olan vergi 

akımıdır.23  

Düz oranlı vergi, vergi matrahının büyüklüğünü dikkate almaksızın tek vergi 

oranının bir kez uygulanması sonucu, verginin hesaplanmasını öngören vergidir.24 

“Düz oranlı vergi sisteminde herhangi bir standart indirim söz konusu değilse 

ya da belirli bir gelirin altındaki gelirler vergiye tabi tutulmuyorsa, ortalama vergi 

oranı marjinal vergi oranına eşit olmaktadır. Bu tür indirimler söz konusu ise bunlara 

isabet eden marjinal vergi oranı sıfır olmaktadır.”25 

                                                 
23 Selahattin Tuncer, “Dünya’da ve Türkiye’de Tek Yada Düz Oranlı Vergi Uygulaması”, Yaklaşım 
Dergisi, Ağustos 2007, Sayı:176, s.9 
24 İlhan Karayılan, “Düz Oranlı Vergi (Flat Tax) ve Uluslar arası Uygulamaları”, E-Yaklaşım 
Dergisi, Mart 2009, Sayı:195 
25 Türkan, a.g.r., s.7 
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Şekil 1:Düz Oranlı Gelir Vergisinde Marjinal ve Ortalama Oranlar 26 

Şekil 1’de (T) vergi miktarını, (Y) vergi matrahını, (T/Y) vergi oranını, (dT) 

marjinal vergi miktarını, (dY) marjinal vergi matrahını ve (dT/dY) ise marjinal vergi 

oranını temsil etmektedir. Dikey eksende vergi oranı(T/Y) ve marjinal vergi 

oranı(dT/dY), yatay eksende matrah(Y) yer almaktadır. 

Şekil 1  A’da görüleceği üzere, vergi oranı(T/Y) ile marjinal vergi oranı(dT/dY) 

aynı olmaktadır. Vergi matrahı(Y) ne olursa olsun, vergi oranı(T/Y) aynı kalmaktadır. 

Şekil 1 B’de ise vergi oranının(T/Y) aynı kalmasına rağmen, matrahındaki(Y) 

artışa paralel olarak vergi tutarının arttığı görülmektedir. 

                                                 
26 Karayılmazlar, a.g.e, s.104 

T/Y=dT/dY 

Y0

A

Y 0 

B 

T(Y) 

T/Y 
dT/dY 

T 
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Düz oranlı vergilendirme sisteminde, artan oranlı vergi tarifesinde 

uygulanmakta olan ortalama vergi oranına göre daha düşük, tek bir oran seçilir. 

Seçilen vergi oranı tüm vergilerde uygulanır. Vergilendirmede adalet ilkesine uygun 

olarak, bu işlemin dışında standart bir indirimi matraha uygulayabilir. Bu yolla vergi 

uygulamasına, gizli bir artan oranlılık kazandırılır. 

Düz oranlı vergilendirme sisteminde elde edilen gelir türleri ücret gelirleri ve 

işletme gelirleri olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Kurum kazançları, gerçek kişilerin 

elde ettiği kar payı ve faiz gelirleri ile ücret dışı elde ettikleri gelirler işletme gelirleri 

içinde düşünülürken; elde edilmesi kişinin fiziki varlığına ve çalışmasına dayanan 

diğer gelirler de ücret gelirleri içinde düşünülmüştür. İşletme gelirleri ve ücret geliri 

aynı düz oranda vergilendirilirken ücret gelirlerinin, her bir hane için belirlenen en az 

geçim indiriminin dikkate alınarak uygulanması sisteme gizli artan oranlılık 

vermektedir.27 

Düz oranlı vergi sisteminin uygulamasında standart indirim dışında, herhangi 

bir indirim, istisna veya muafiyet söz konusu değildir. İndirim, istisna ve muafiyetlerin 

devre dışı bırakılması ile vergi tabanı genişleyecektir. Sonuçta vergi oranının 

indirilmesi sonucu kaybedilen vergi hasılatı, vergi tabanının genişlemesiyle 

giderilebilecektir. 

Düz oranlı vergide indirim, istisna ve muafiyetlere yer verilmez. Sadece aile 

büyüklüğünü esas alan standart bir indirimin (en az geçim indirimi vb.) yapılması 

mümkündür. Böylece toplam gelir ile vergi matrahı birbirine eşit olmaktadır. Burada 

amaç, vergilemede ayrıcalıklı işlem yapılmamasıdır.28 

Düz oranlı vergi sistemi tek ve düşük oranlı bir vergiyi savunmaktadır. Ünlü 

İslam düşünürü İbn-i Haldun (1332-1406)’a göre; “vergi konuları üzerine düşük 

oranlı vergiler konulduğunda, bu vatandaşların çalışma arzularını geliştirir. Düşük 

oranlı vergiler sonucunda teşebbüsler büyür ve gelişir. Teşebbüslerin büyümesi ile 

birlikte, yükümlülere tarh edilen vergi matrahı genişler. Netice olarak, düşük oranlı 

vergilerle vergi gelirleri artmış olur.”  

                                                 
27 Robert E.Hall, Alvin Rabushka, The Flat Tax, Hoover Institution Pres, Stanford University, 
California, 1985, s.55, (Çevrimiçi, http://www.hoover.org/publications/books/3602666.html, erişim 
tarihi 25.05.2009) 
28 Dilek Dileyici, Özlem Özkıvrak, “Yeni Yüzyılda Mali ve Parasal Politikalarda Yeniden 
Yapılanma”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2000, Cilt:2, Sayı:2  



 28

Düz oranlı vergi sistemine yönelik tartışmalar, artan oranlı vergi sisteminin 

uygulamaya konulduğu dönemlerde başlamıştır.29 

Düz oranlı vergiler, ünlü iktisatçı Adam Smith tarafından kabul edilen ve 

desteklenen mali yalınlık/basitlik ilkesiyle uyumludur. Smith, bireysel yük ile ilgili 

olarak kesinlik, açıklık ve uygunluk ilkelerini savunmuştur. Bu kavramlar düz oranlı 

vergiyi temsil etmekte ve klasik liberalizmin genel temasını göstermektedir.30 

“Düz vergi ilk olarak Kapitalizm ve Özgürlük (1962) isimli çalışmasında, 

Milton Friedman tarafından dile getirilmiştir. ABD Federal Gelir Vergisi tarifesinin düz 

oranlı ve söz konusu oranın da vergilendirilebilir gelirin % 23,5’i seviyesinde olması 

gerektiği ifade etmiştir”.31 

Ancak günümüzde uygulanan düz oranlı vergi sisteminin temelini atan en 

kapsamlı çalışma, Robert HALL ve Alvin RABUSHKA tarafından 1985 yılında 

yayınlanan Düz Vergi (The Flat Tax) isimli eserdir. 

Robert Hall ve Alvin Rabushka düz oranlı vergi sisteminin temel özelliklerini 

şu şekilde belirtmişlerdir;32 

1- Kurumlar ve gelir vergisi oranlarının tek bir orana indirgenmesi, 

(ABD için bu oranı % 19 olarak önermişlerdir) 

2- Çok yıllı ve değişik oranlı (normal/hızlandırılmış) amortisman 

uygulamalarının kaldırılarak, yerine tek oranlı, amortismana tabi 

iktisadi kıymetlerin ilk yılında uygulanacak ve sonrasında 

işletmelerin nakit girişlerini olabildiğince vergilendirecek bir 

amortisman sistemi. 

3- Kurum ve şahıs işletmelerinin kazançlarının tespitinde ticari 

faaliyetleriyle doğrudan bağlantılı olmayan indirimlerine son 

verilmesi. 

                                                 
29 Emrah Ferhatoğlu, “Avrupa’da Düz Oranlı Vergi Sistemi Çalışmaları ve Başarısı”, Vergi Dünyası, 
Haziran 2006, Sayı:298, s.170 
30 Birol Kovancılar, Mustafa Miynat, Sibel A. Bursalıoğlu, Kamu Maliyesinde Küresel Değişimler. 
Gazi Kitabevi, 2007, Ankara, s.84 
31 Mustafa Bulut, Mefküre Seda Çalışkan, Ayça Arat, “Düz Vergi Sistemi”, Vergi Dünyası, Ağustos 
2008, Sayı:324 
32 Karayılan, a.g.m. 
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4- Kar payı üzerindeki ikinci vergilendirmenin kaldırılması, böylece 

sadece kurum kazancının vergilendirilmesi ile kar payı dağıtımı 

esnasında şahısların ayrıca vergilendirilmemesinin sağlanması. 

5- Düşük gelirli kesimler ile yüksek gelirli kesimler arasında vergi 

yükü dağılımını düzenlemeye yönelik geniş bir vergi istisnası 

tanınması. 

Robert Hall ve Alvin Rabushka’nın temel özelliklerde belirttikleri gibi, düz 

oranlı vergi, hem kurumlar vergisi hem de  gelir vergisinde tek bir vergi oranının 

uygulanmasını öngörür. Ayrıca kurum kazançlarının bir defa vergilendirilmesini, kar 

paylarının vergilendirilmeyerek, aynı kazanç üzerinden iki defa vergi alınmaması 

esası vardır. Bunun yanında, vergi yükü dağılımını düzenleyici olarak standart bir 

indirimin uygulanmasını, bu yolla düz oranlı vergi uygulamasının ortaya 

çıkarabileceği gelir dağılımını bozucu etkinin minimize edilmesini öngörür.  Artan 

oranlı vergi sisteminden en büyük farkı; indirim, istisna ve muafiyetlerin kurum 

kazançlarından indirilememesi ile vergiden kaçınma ve vergi kaçakçılığının 

azaltılarak vergi matrahının aşındırılamamasıdır. Yani vergi erezyonunun önlenmesi 

gerektiği ortaya konulmuştur. 

Düz oranlı vergi sisteminin bazı temel ilkeleri vardır. Bunlar;33 

- Tüm gelirleri herhangi bir indirim, kanuni boşluklar, istisna ve 

muafiyetler olmadan vergilemek, 

- Bütün vergi yükümlülerine ve bunların her türlü gelirlerine tek oranlı 

bir vergi uygulamak, 

- Tüm gelirleri sadece bir defaya özgü olarak vergilendirmek esastır, 

- Tüm gelirlerin kaynakta vergilendirilmesi, 

- Düz oranlı vergide gerçekte iki vergi oranı vardır. Bunlar, sıfır oran 

(Standart indirimden dolayı) ve belirlenen sabit orandır. 

Yukarıda açıklanan temel ilkelerden yola çıkarsak karşımıza şu sorular 

çıkacaktır. Uygulanacak olan tek oran ne olmalıdır? ve Uygulanacak olan standart 

indirimin tutarı ne olmalıdır? 

                                                 
33 Filiz Giray, “Düz Oranlı Vergi ve Uygulamaları”, E-Yaklaşım Dergisi, Mayıs 2006, Sayı:34 
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Robert Hall ve Alvin Rabushka  ABD için tek oranın % 19 olmasını 

öngörmüştür. ABD’de henüz uygulama başlanmadığı için teorik olarak 

tartışılmaktadır. Uygulamaya başlayan ülkelerde, birbirinden farklı oranlar söz 

konusudur. 

Tablo 4: Düz Oranlı Vergiyi Uygulayan Ülkelerin Vergi Oranları 

ÜLKELER VERGİ ORANI (%) 

ESTONYA 26 

LİTVANYA 33 

LETONYA 25 

RUSYA 13 

SIRBİSTAN 14 

SLOVAKYA 19 

UKRAYNA 13 

IRAK 15 

GÜRCİSTAN 12 

ROMANYA 16 

PRIDNESTROVYE 10 

KIRGIZİSTAN 10 

MOĞOLİSTAN 10 

MAKEDONYA 12 

KARADAĞ 15 

ARNAVUTLUK 10 

İZLANDA 35,73 

ÇEK CUMHURİYETİ 10 

BULGARİSTAN 10 

OBWALDEN 1,8 

MAURITIUS 15 

Kaynak: Mustafa BULUT, Mefküre Seda ÇALIŞKAN, Ayça ARAT, Düz Vergi Sistemi Adlı 

Makaleden Alınmıştır. (Vergi Dünyası, Ağustos 2008, Sayı:324) 

Tablo 4’de düz oranlı vergiyi uygulayan ülkelerde, vergi oranları verilmiştir. 

Ülkelerin özellikle doğu bloku ülkeleri oldukları görülmektedir. Komünist rejimden 

1990’lı yıllarda çıkmış ve gelir dağılımının nispeten diğer ülkelere göre daha iyi 

olduğu ülkelerdir. Uygulanmakta olan vergi oranlarının büyük bölümünün % 10 ila 20 

arasında olduğu görülmektedir.  
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Uygulanacak düz oranı yüksek belirleyen az sayıda ülkenin de zaman içinde 

bu oranı düşürdüğü yada düşürmeyi planladığı görülmektedir. Örneğin Estonya düz 

oranlı vergi uygulamasına % 26 ile başlamışsa da 2009 itibariyle % 20’ye 

düşürmüştür. Litvanya % 33’le başladığı reformunu, kurumlar vergisi oranını % 15’e, 

gelir vergisi oranını % 24’e düşürerek devam etmiştir. 

Uygulanacak olan tek oranın % 20’nin altında, hatta % 10’lara yakın olması 

gerekir. Düz oranlı vergi siteminin temel özelliklerinden biri olarak vergi oranı düşük 

belirlenmelidir. Zira, uygulamaya başlayan ülkelerde bu oran düşük belirlenmiştir. 

Küreselleşen dünyada, gelişmekte olan ülkelerin yabancı yatırımcıları ülkeye 

çekebilmek için, düz oranlı vergiyi uygulayan ülkelerle, vergi oranı konusunda 

rekabet edebilmesi gerekir. %10 ila 20 arasında vergi oranı belirleyen ülkelerle 

rekabet edebilmek için, yine bu aralıkta vergi oranı belirlenmelidir. 

“Ülkemizde hiçbir şekilde yüzde 20’yi aşmayacak bir düz oranlı gelir vergisini 

uygulamak pekala mümkündür ve yararlı da olacaktır… Kurumlar Vergisi’ni 

bütünüyle kaldıralım ve gelir vergisiyle birleştirelim… vergi oranını da yüzde 20’yi 

aşmayacak şekilde belirleyelim. Örneğin yüzde 17 veya 18 diyelim. Ancak önemli bir 

şartla; gelir ve kurumlar vergisindeki tüm istisna ve muafiyete yer vermeyelim. 

Düşük bir vergi oranı en büyük vergi teşvikidir”.34 

Standart bir indirim uygulayıp uygulamamak, düz oranlı vergi sistemini 

uygulamaya karar veren ülkenin kendi siyasi tercihi olacaktır. Standart indirim 

uygulama kararı verilirse, uygulanacak olan indirim her ülkenin kendi koşulları içinde 

değerlendirilmelidir. 

Kimi ülkeler hane bazında bir indirim öngörebilirken, kimisi de birey bazında 

bir indirim öngörebilecektir. İndirim belirlenirken asgari geçim indirimi benzeri bir 

tutar baz alınabilir yada asgari ücret tutarında gelir indirim konusu olabilir. 

Standart indirim uygulaması, düz oranlı vergi sisteminin en büyük eleştirisi 

olan vergilemede adalet ilkesinin sağlanmasında büyük önem taşımaktadır. Bu 

                                                 
34 Coşkun Can Aktan,” Düz ve Düşük Oranlı Vergiler ile Ekonomik Büyüme İlişkisi”, (Çevrimiçi, 
http://www.canaktan.org/canaktan_personal/canaktan-arastirmalari/kamu-maliyesi/aktan-duz-dusuk-
oranli-vergiler.pdf, erişim tarihi:26.09.2009), s.2 



 32

uygulama ile gizli bir artan oranlılık sağlanacak, gelir dağılımını düzeltici bir etki 

yapılacaktır.  

 

Şekil 2: Düz Oranlı Vergi Tarifesi ve Asgari Geçim İndirimi35 

Şekil 2’de dikey eksende vergi miktarı (T), yatay eksende vergi matrahı (Y) 

ve standart indirim tutarı (Y1) yer almaktadır. Görüldüğü gibi, toplam matrahın(Y) 

standart indirimi aşan kısmı (Y-Y1) vergilendirilmektedir. Vergi hasılatı(T), matrah(Y) 

arttıkça artan bir seyir izlemektedir. Geliri standart indirim tutarının(Y1) altında kalan 

yada eşit olan bireyler  hiç vergi ödememektedirler. 

ABD’de yapılan düz oranlı vergi önerilerinin hemen hemen tamamında genel 

yada standart indirim mekanizması söz konusudur. Bu şekilde bir uygulama ile en 

düşük gelir grubundaki ailelerin vergilendirilmesinin önüne geçilmeye 

çalışılmaktadır. 36              

Düz oranlı vergilendirme sisteminde, standart indirim dışında herhangi bir 

indirim, istisna ve muafiyete yer verilmemektedir. İndirim, istisna ve muafiyetler vergi 

tabanını daraltır ve vergi gelirlerinin azalmasına neden olur. 

                                                 
35 Karayılmazlar, a.g.e, s.106 
36 Suat Hayri Şentürk, “Vergilemede Adalet İlkesi Karşısında Düz ve Artan Oranlı Vergiler”, 
(Çevrimiçi, http://www.ceis.org.tr/dergiDocs/makale2.pdf, erişim tarihi:26.09.2009), s.20 
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İndirim, istisna ve muafiyetler devletler tarafından çeşitli amaçlarla 

uygulamaya konulmuşlardır. Ülke ekonomisinin gelişmesi istenen sektörlerinde, 

gelişmesi istenen bölgelerinde veya korunması gereken alanlarda uygulamalar 

yapılmaktadır. Ancak düz oranlı vergilendirme sistemi, devletin ekonomiye 

müdahalesinin en aza indirgenmesinin bir gereği olarak, vergi oranları ve vergisel 

teşviklerin hükümetlerce kullanılmasının önüne geçer. 

Ülkemizde olduğu gibi birçok ülkede demokrasi seçim sistemi üzerine 

kurulmuştur. Seçim sisteminde siyasi partiler, seçim süreçlerini bazı ekonomik 

güçlerin desteği ile finanse etmektedir. Siyasi partileri finanse eden girişimciler, iş 

adamları, patronlar vs. destekledikleri ve seçimi kazanan partilerin iktidarları 

süresince kendilerini desteklemelerini beklerler. Demokrasinin önemli unsurlarından 

seçim sürecinin içine girdiği bu açmaz, ekonomi ve vergisel teşviklere yönelik 

yasalarda ve hükümet kararlarında kendini ortaya koymaktadır. Hükümetlerin 

patronları, patronların da hükümetleri destekleyen ve kollayan tavırları, vergisel 

kararlarda küçük çıkar gruplarının etkisine neden olmaktadır.  

Siyasi etkilerle ortaya konulan kararlar, kendisini çoğu zaman vergi teşvikleri, 

indirim, istisna ve muafiyet şeklinde ortaya çıkarmaktadır. Özellikle artan oranlı 

vergilendirme sisteminin bu değiştirilemeyen sorunu, düz oranlı vergilendirme 

sisteminde söz konusu değildir. Çünkü düz oranlı vergilendirme sisteminde bu tür 

vergisel teşvikler yoktur. Vergi tabanının olabildiğine geniş olması amaçlanmıştır. 

Toplumsal tepkilere de neden olan ve bireyleri vergi vermekten kaçınma ve 

vergi kaçakçılığına sevk eden bu durumun düz oranlı vergilendirme sisteminde yer 

almaması, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu da kolaylaştırmaktadır. 

2.1.2 DÜZ ORANLI VERGİNİN ÖZELLİKLERİ VE 

YARARLARI 

Düz oranlı vergi sisteminin en önemli özellikleri, basitliği ve anlaşılabilir 

olmasıdır. Karmaşık ve detaylı vergi sistemleri, vergi yükümlülerinin yüksek maliyetli 

mali danışmanlık hizmeti almalarına neden olabilirken, vergi idaresine de zaman ve 

nitelikli personel gerektiren vergi denetimi maliyeti yükler. Bunun dışında karmaşık 
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vergi sistemleri vergi yükümlülerinin ayrıcalıklı vergi hükümlerinden yararlanarak, 

vergi yüklerini minimize etme çalışmalarını teşvik eder.37 

Düz oranlı verginin en temel özelliği basit olmasıdır. Tüm vergi türleri için 

tek bir vergi oranı olması, standart indirim dışında indirim, istisna ve muafiyetlere yer 

vermemesi, düz oranlı vergi sisteminde verginin hesaplanmasını ve beyan 

edilmesini son derece kolaylaştırır.  

Sistemin en belirgin yararı, vergi sistemini herkes tarafından kolay anlaşılır 

hale getirmesidir.38 Vergi sisteminin basit ve sade olması hem mükelleflerin hem de 

vergi idaresinin hata yapma olasılığını en aza indirir. Bunun sonucunda hata 

düzeltme için harcanan zaman, emek ve para geri kazanılmış olur. Ayrıca hatalar ve 

idare ile mükellefler arasında ortaya çıkan ihtilaflar nedeniyle açılan davalar azalır 
ve mahkemeler üzerinden ciddi bir yük kaldırılmış olur. 

Basit ve sade vergi sistemi mükelleflerin vergisel konularda danışmanlar için 

yaptıkları maliyetleri azaltacaktır. Vergi idaresinin de anlaşılmayan konular için 

özelge vb. bilgiler vermek için harcadığı maliyetleri azaltacaktır. Diğer bir deyişle 

vergi maliyetleri azalacaktır. Buradan arttırılan kaynakları mükellefler yatırıma, 

hükümetler de sosyal projelerine aktarabileceklerdir. 

Dünyanın vergi yükü açısından önde gelen ülkesi olan Amerika örneğine 

bakacak olursak, ülkede toplanan gelirlerin yüzde 10-20’si idari masraflara 

harcanmaktadır ki bu rakam bütçe açığının dörtte biri, hatta yarısı kadardır.39 

Düz oranlı vergi taraftarlarına göre; düz oranlı vergi sisteminde istisnalara ve 

muafiyetlere sınırlı yer verilmesi, vergi tabanını genişlettiğini ve bu nedenle de iddia 

edildiğinin tam tersine vergi gelirlerinde azalışa neden olmadığını 

savunmaktadırlar.40 

Düz oranlı vergi sisteminde vergi harcamaları da azalmaktadır. 
Hükümetlerin çeşitli amaçlarla koydukları indirim, istisna ve muafiyet bu sistemde 
                                                 
37 Hall, Rabushka, a.g.e., s.54., Aktaran: Ferhatoğlu, a.g.m., s.173 
38 Maliye Bakanlığı, Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkalığı, “Düz Oranlı Vergilere 
İlgi Artıyor”,Dış Ekonomik Haberler, 08 Nisan 2005, Sayı:14, s.8 
39 Maliye Bakanlığı, Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkalığı, “Düz (Tek) Oranlı 
Vergi Mali Gündemin Odağında”, 09 Mayıs 2005, Rapor No:6, s.2 
40 Dileyici, Özkıvrak, a.g.m. 
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yoktur. Bu sayede hükümetlerin ciddi bir gelir kaybı ortadan kalkacak, vergi gelirleri 

artacaktır. 

Vergi harcamalarının azaltılması, vergi tabanının genişlemesini 
sağlayacak, vergilemede genellik ilkesi bu sayede sağlanmış olacaktır. Herkesin 

kamu harcamalarının finansmanına az yada çok belirli ölçüde katılması, halkın vergi 

bilincinin oturmasını sağlayacak, vergiye verilen psikolojik tepki azalacaktır. 

Vergi tabanının genişlemesi, herkesin vergi vermesini sağlayacak, kişiler 

vergi verdikçe iktidarlara hesap sorma bilinci oluşacaktır. Bu durum, demokrasinin 

yeterince gelişmediği toplumlarda, demokratik temellerin sağlamlaşmasına yardımcı 

olacaktır. Kaldor, gelir vergisinin genellik ilkesi özelliği taşımasını, önemli bir 

üstünlüğü olarak kabul etmektedir.41 

Düz oranlı vergi sisteminde vergi oranları düşük olmalıdır. Vergi oranları 

düşük olarak belirlendiğinde, halkın vergiden kaçınma ve vergi kaçırma çabaları 
azalacaktır.  

“Vergiden kaçınma; vergiyi doğuran olaya neden olunmaması suretiyle vergi 

yükünün dışında kalmak için gösterilen çabalarını ifade etmektedir”.42 Vergi 

kaçakçılığı ise, vergiyi doğuran olay meydana gelmesine karşın, vergi yükünün 

dışında kalmak için yasalara aykırı şekilde eylemlerde bulunmaktır.  

Vergiden kaçınma ve vergi kaçakçılığının en büyük nedeni; vergi oranlarının 

yüksek olmasıdır. Vergi kanunlarının karmaşık olması, çeşitli alanlarda vergisel 

teşvikler sağlanması da vergiden kaçınma ve vergi kaçakçılığına neden olmaktadır. 

Mükellefler vergiden kaçınmak için yasal yollarla, daha düşük vergi oranı 

olan gelir türlerinin olduğu alanlarda faaliyet göstermeyi seçebilecektir. Vergi 

planlaması da denilen bu durumda, mükellefler daha az vergi ödemek için verimli 

olmayan sahalara yatırım yapabilirler. 

                                                 
41 Giray, a.g.m. 
42 Akdoğan, a.g.e., s.165 
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Vergi kaçakçılığı nedeniyle oluşan kayıt dışı ekonomi azalacaktır. Kayıt 

dışı ekonominin azalması, vergi tabanının genişlemesine, vergi matrahlarının 

artmasına neden olacak ve sonuçta vergi hasılatı artacaktır. 

Düz oranlı vergi sisteminde, herhangi bir gelir türünün nispi olarak avantajı 

bulunmamaktadır.43 

Amerika’da vergi beyannamelerinin doldurulup teslim edilmesi, mükellefler 

açısından başlı başına bir stres kaynağı haline gelmiş bulunmaktadır. Aynı durum 

diğer bir çok ülke için de geçerlidir. Örneğin 2001 tarihli bir rapora göre, Yeni 

Zelanda’da vergi sistemi, bir çok gereksiz formaliteyle işadamlarını öfkeye, 

tedirginliğe, kafa karışıklığına ve yabancılaşmaya sevk etmektedir.44 

Düz oranlı vergi sistemi, yüksek belirlenen artan oranlı vergiler nedeniyle 

mükelleflerin daha fazla çalışmasına engel olan unsurları içermediği için, nispeten 
çalışma isteğini artırmaktadır. Mükellefler özellikle artan oranlı vergiler nedeniyle 

daha fazla çalışıp daha fazla kar elde ettiklerinde, daha yüksek oranda vergi öderler. 

Daha fazla vergi vermemek için mükellefler çalışma saatlerini düşürebilmektedirler. 

Düz oranlı vergide bu sorun ortadan kalktığından, mükellefler daha fazla 

çalışabileceklerdir. 

Düz oranlı vergi, tasarruflara olumlu etki yaparak servet birikimini arttırır. 
Düz oranlı vergi uygulamasında vergi oranlarının düşük olması ve artan oranlılığın 

olmaması nedeniyle, mükelleflerin vergi sonrası kullanılabilir gelirleri artacaktır. 

Kullanılabilir gelirin artışına paralel olarak ve tasarruf eğilimine bağlı olarak, gelirden 

tasarruf edilen tutar artacaktır. Ülkemizde de olduğu gibi sermaye sıkıntısı çekilen 

ülkeler için, bu son derece önemlidir. Artan tasarruflar, yatırımlara kanalize edildiği 

takdirde, ekonomik büyüme ve kalkınmaya olumlu etkileri olacaktır. 

Düz oranlı verginin ekonomik etkileri konusunda çalışma yapan Seldon ve 

Boyd, sektör düzeyindeki model ile şu sonuçları elde etmişlerdir:45 

                                                 
43 Giray, a.g.m. 
44 Maliye Bakanlığı, APK Kurulu Başkalığı, a.g.m., s.3 
45 Giray, a.g.m. 
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- Düz oranlı vergi sisteminde her üretim sektörü, sübvansiyone edilen 

tarım kesimi gibi kesimler dışında, daha hızlı  büyümektedir. 

Tüketim sektörü ise küçülmektedir. 

- Ekonominin en hızlı büyüyen sektörü tasarruflar olmaktadır. 

- Konut kredi faizi kaldırılmış olmasına rağmen konut sektörü % 1,5 

oranında büyümüştür. 

Düz oranlı vergi sistemi, kişi ve kurumların elindeki tasarrufların artışını 

sağlayarak mali yapılarını kuvvetlendirecek, ekonomik birimlerin kriz vb. 

durumlardan daha kolay ve daha az kayıpla çıkmasını sağlayacaktır. Ayrıca mali 

yapıları kuvvetlenmiş olan ekonomik birimlerin, küresel ekonomideki rekabet güçleri 

artacak, bu da ülke ekonomisine olumlu etki yapacaktır. 

Düz oranlı verginin en büyük avantajlarından biri, verginin tarafsızlığını 

sağlamasıdır. Düz oranlı vergi sistemi, kişi ve kurumların ekonomik kararlarında 

etkili olmadan, onların vergi uygulaması öncesi ve sonrası nispi durumlarını 

değiştirmeden, hepsine aynı oranda vergileme yapacaktır. Düz oranlı vergileme 

sisteminin tarafsızlığı da denilen bu ilke gereğince, kimseye ayrı muamele 

yapılmayacaktır. Düz oranlı vergi sistemi uygulamadaki tüm vergi sistemleri 

arasında en tarafsız vergi sistemidir. 

Düz oranlı vergi sistemi, vergi harcamalarına engel olarak, siyasi otoritelerle 

çıkar grupları arasında var olabilecek, vergiye dayalı rant kullanma eğilimlerini 
azaltır. Özellikle siyasi otoritelerin, kendilerine yakın çıkar çevrelerini çeşitli vergisel 

teşviklerle ayırıma tabi tuttukları bilinmektedir. Bu şekilde ortaya çıkabilecek vergisel 

gelirlerin azaltılmasının önüne geçilmektedir. Rant kullanma eğilimlerinin azaltılması 

sonucu, ekonomide çıkar çevreleri lehine bir durum oluşmayacaktır. Bu da ekonomik 

birimler arasında haksız rekabeti azaltıcı bir etki yapacaktır.  

Düz oranlı vergi sistemi, kurumların vergilendirildikten sonra, kar paylarının 

vergilendirilmemesini öngörür. Ülkeler açısından isteğe bağlı bir uygulama olan bu 

yapı, aynı gelir üzerinde ki çifte vergilendirmeyi önler. Kurumların üzerindeki ağır 

vergi yükünü kaldırarak mali açıdan rahatlamalarını sağlamaktadır. 

Artan oranlı sistemde yatırım geliri önce şirket düzeyinde 

vergilendirilmektedir. Geri kalan gelir, kar payı veya faiz olarak dağıtıldığı zaman 
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ikinci kez vergiye tabi tutulmaktadır. İşletme satılırsa elde edilen gelir üzerinden 

sermaye kazanç vergisi yoluyla üçüncü kez vergi ödenecektir. Kişi öldükten sonra 

yatırımı veraset vergisi yoluyla dördüncü kez vergilendirilir. Dolayısıyla tasarruflar, 

tüketimin aksine, edinildikleri zaman ve bir gelir getirdikleri zaman olmak üzere iki 

kere vergilendirmeye tabi tutulmaktadırlar.46  

Artan oranlı vergileme sistemini uygulayan ülkelerde, enflasyonist 

dönemlerde mali sürüklenme ortaya çıkabilmektedir. Nominal olarak artan gelirler, 

artan oranlı tarifede daha üst gelir dilimine isabet edeceğinden daha fazla oranda 

vergi ödenebilecektir. Bu da ekonomik durgunluğa neden olabilmektedir. Düz oranlı 

vergi sistemi mali sürüklenmeyi ortadan kaldırmaktadır. 

Filiz GİRAY’a göre düz oranlı vergi sisteminin yararları beş başlıkta 

özetlenebilir. Bunlar; basitlik, etkinlik, genellik, tarafsızlık ve adalettir.  

Düz oranlı vergileme sistemi üzerine dünya üzerinde çeşitli çalışmalar 

yapılmıştır. Bunlardan biri de Andrei GRECIU’nun “Flat Tax-British Case”(2004) adlı 

eseridir. GRECIU’ya göre düz oranlı vergileme sisteminin yararlarını şunlardır. 

- Düz vergi yatırım ve tasarruflardaki çifte vergilemeyi ortadan kaldırır. Bütün 

gelir türleri sadece tek bir kez vergilendirildiğinden bireyler karlarını maksimize eden 

yatırım neyse onu seçmekte özgür olurlar. Belirli yatırımlarda hükümet sınırlamaları 

olmadığı durumlarda ekonomi tam potansiyel noktasına erişir. 

- Düz vergi hükümet gelirlerini artırır. Daha dinamik bir ekonomi ve daha az 

vergiden kaçınmanın neticesi olarak hükümet daha fazla gelir toplar. ABD ve 

İngiltere’de hem Laffer analizinin ve hem de vergi kesintilerinin tarihi, düşük oranlı 

vergilerin önemli ekonomik patlamalar doğurduğunu gösteriyor.  

- Düz vergi, vergi beyannamelerinin ve ilgili diğer formların doldurulma zamanı 

ve maliyetlerini azaltır. Düz vergi sistemi, bir kartpostaldan daha küçük vergi formları 

ile, vergi beyanını daha basit ve daha verimli hale getirir. 

- Düz vergi aynı zamanda vergi rejimlerinin karmaşıklığının da sorumlusu olan 

özel çıkar gruplarının lobi faaliyetlerini sona erdirir. Özel çıkar grupları sürekli olarak 

muafiyet, istisna, indirim ve yardım arayışları nedeniyle karmaşanın en önemli 

sorumlusudur. 

                                                 
46 Giray, a.g.m. 
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- Düz vergi, sunduğu geniş asgari geçim indirimi imkanıyla fakirleri vergi  

vermekten muaf tutar. İndirim tutarı zengin kesimin geliri içinde çok cüzi bir miktara 

denk geleceğinden, bu kesim neredeyse düz vergi oranından vergi öder. 

- Düz vergi bireylere kendi paraları üzerinde daha fazla kontrol imkanı 

sunarken hükümetlerin özel yaşama müdahalesini azaltır. 

- Düz vergi, faizin vergi dışı olması nedeniyle faiz oranlarını düşürür. Düz 

vergiye geçildiği yıl düşen faiz oranı girişimcilik faaliyetlerini ve sermaye birikimini 

artırır. 

- Düz vergi, vergiden kurtulmanın alternatif maliyetini düşürdüğü için vergiden 

kaçınmayı azaltır. Bireyler düşük düz verginin olduğu durumda vergi hilelerine 

gitmeme ve vergi memurlarının sorgusuna muhatap olma riskini almama eğiliminde 

olurken, hükümet de vergisel yönetim ve denetim için daha az para harcar. 

- Düz oran, vergi sistemini yabancı yatırımcılar için daha cazip hale getirir. 

- Düz vergi basitlik, adillik ve ekonomik etkinliği başarır. 

Yukarıda anlatılan özellik ve yararlardan yola çıkarak, düz oranlı verginin 

yararlarını aşağıdaki gibi özetleyebiliriz. 

• Uygulaması son derece basit bir vergidir. 

• Mükellefler ile idare arasında ihtilafları azalttığından, yargı 

mercileri üzerindeki vergi kaynaklı dava yükünü azaltır. 

• Mükellefler ve idare açısından vergi maliyetlerini azaltır. 

• Vergi harcamalarını son derece düşürür(Sadece standart indirim) 

• Vergi tabanının genişlemesini sağlar. 

• Vergi hasılatını artırır. 

• Vergiye verilen psikolojik tepkileri azaltır, mükelleflerin vergiye 

gönüllü uyumunu kolaylaştırır. 

• Vergiden kaçınma ve vergi kaçakçılığı faaliyetlerini azaltır. 

• Kayıt dışı ekonominin küçülmesine katkı sağlar. 

• Artan oranlı vergi tarifesine oranla çalışma isteğini artırır. 

• Servet birikimi (Tasarrufları) artırır. 

• Ekonomik büyüme ve kalkınmaya olumlu etki eder. 

• Mükelleflerin mali yapılarını kuvvetlendirir ve rekabet gücünü 

artırır. 
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• Haksız rekabeti azaltıcı etki eder. 

• Çifte vergilendirmeyi önler. 

• Mali sürüklenmeyi ortadan kaldırır. 

Coşkun Can AKTAN’ın düz oranlı verginin yararlarını anlatmak için 

hazırladığı şekil aşağıda yer almaktadır. Şekil 3’te düz oranlı verginin yararları 

optimal vergileme ilkeleri açısından değerlendirilmiştir. 
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Tablo 4: Vergileme İlkeleri Açısından Düz Oranlı Vergi Sisteminin Yararları

Vergi İmtiyazları 
Ortadan 
Kalkacağından 
Vergilemede 
Adaletsizlik Son Bulur 

OPTİMAL 
VERGİLEME  
İLKELERİ

 DÜZ ORANLI VERGİ SİSTEMİNİN YARARLARI 

 
 
 

BASİTLİK Vergi Maliyetleri Azalır 

Kaynak: Coşkun Can AKTAN, “21.Yüzyıl için Radikal Bir Vergi Reform Önerisi: Düz Oranlı Vergi” ,TOSYÖV, 2000 
 
Şekil 3: Düz Oranlı Vergi Sisteminin Yararları 

GENELLİK 

KANUN ÖNÜNDE 
EŞİTLİK

İSTİKRAR 

ÖNGÖRÜLEBİLİRLİK 

ADALET 

Vergi İdaresinin 
Maliyeti Azalır 

Vergi Yükümlüsünün 
Maliyetleri Azalır 

Vergi Kaybı Azalır 

Kullanılabilir Gelir Artar 

Vergi Gelirleri Artar 

Yatırımlar ve 
Tasarruflar Çoğalır 

Ekonomik 
Büyüme Hızı Artar 

Vergi Yönetimi
Açısından 

Vergi 
Yükümlüsü 
Açısından 

Vergi 
Harcamaları 
Azalır 

Adaletsizlik Son 
Bulur 

Vergi Erezyonu 
Ortadan Kalkar 

Lobicilik ve Rant 
Kollama 
Faaliyetleri Azalır 

Vergi Tabanı 
Genişler 

Üretim Ekonomisi 
Genişler 

Vergi Gelirleri 
Artar 

Ekonomide 
Büyüme Hızı 
Artar 

Anayasal Düz Oranlı 
Sistemde Vergi 
Oranının Sık Sık 
Değiştirilmesi Ortadan 
Kalkmış Olur 

Yerli  ve Yabancı 
Yatırımcılar İçin 
Ekonomik İstikrar 
Ortamı Tesis Edilmiş 
Olur 

Ülkede 
Yatırımlar 
Artar 

Yabancı 
Sermaye 
Akışı Hızlanır 

Ekonomide Büyüme 
Hızı Artar 

Herkese Aynı Vergi 
Oranı 
Uygulanacağından 
Adaletsizlik Son 
Bulmuş Olur 

Daha Fazla Geliri, Serveti ve 
Harcaması Olanlar Daha 
Fazla Vergi Öderler; 
Dolayısıyla Vergi Adaleti 
Tesis Edilmiş Olur 
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2.2 DÜZ ORANLI VERGİ TARİFESİNİN OPTİMAL 

VERGİLEME İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE ARTAN ORANLI 

VERGİ TARİFESİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI 

Düz oranlı vergilendirme tarifesinin etkinliğini incelemek için optimal 

vergileme ilkeleri çerçevesinde değerlendirmek gerekir. Bunu yaparken günümüzde 

yoğun bir şekilde uygulanmakta olan ve düz oranlı vergilendirme tarifesinin 

neredeyse tek alternatifi olan artan oranlı vergilendirme tarifesi ile de karşılaştırmak 

gerekmektedir. 

Aşağıdaki bölümlerde düz oranlı vergilendirme tarifesi ile artan oranlı 

vergilendirme tarifesi, optimal vergileme ilkeleri bazında tek tek değerlendirilmiştir. 

2.2.1 VERGİLEMEDE ADALET İLKESİ AÇISINDAN DÜZ 

VE ARTAN ORANLI VERGİLENDİRME TARİFELERİNİN 

KARŞILAŞTIRILMASI 

Düz oranlı vergilendirme sistemi için en yoğun şekilde eleştiri konusu yapılan 

ilke adalet ilkesidir. Bu ilke çerçevesinde artan oranlı vergilendirme sisteminin daha 

adil olduğu ileri sürülmektedir. Adalet ilkesi yatay adalet ve dikey adalet olarak 

açıklanabilir. 

Yatay adalet; aynı yada benzer durumda olanların, aynı şekilde 

vergilendirilmesidir. 

Dikey adalet ise farklı durumda olanların farklı şekilde vergilendirilmesi 

olarak tanımlanabilir. 

Ödeme gücü yaklaşımının iki boyutu bulunmaktadır: Yatay ve dikey adalet. 

Yatay adalette eşitler, dikey adalette ise eşit olmayanlar arasındaki adalet ortaya 

konulmaktadır. Buna göre, eğer tek ölçüt olarak gelir kabul edilirse, eşit gelir 

seviyesindeki iki insanın yatay adalet açısından eşit vergi ödemeleri gerekmektedir. 
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Dikey adalet uygulamasında ise düşük gelir sahiplerinin zenginlere göre daha az 

vergi vermeleri gerekmektedir.47 

Düz oranlı vergilendirme sisteminde tek oran söz konusu olduğundan, 

gelirleri eşit kişilerin ödeyecekleri vergide eşit olacaktır. Aynı şekilde gelirleri farklı 

olan kişilerin ödeyecekleri vergi de farklı olacaktır. Bu sebeple düz oranlı 

vergilendirme sisteminin yatay ve dikey adalet ilkelerini sağladığı söylenebilir.  

Artan oranlı vergilendirme sisteminde düz oranlı vergilendirme sisteminden 

farklı olarak, gelirleri farklı olan kişilerin ödedikleri verginin farkı, gelirlerindeki farktan 

daha çok olabilmektedir. Artan oranlı vergi tarifesini savunan kesimlerin daha adil 

olduğunu iddia ettikleri nokta burasıdır. Çünkü daha fazla gelir elde eden kişilerden 

gelirlerindeki artışa oranla daha yüksek oranda vergi alınmaktadır ki, gelir 

dağılımındaki bozukluğu giderici bir etki söz konusudur. 

Bir çok ülkede farklı vergi oranları uygulanmasının altında yatan temel neden 

sistemin adil olması hedeflenmesidir. Örneğin Kanada, Avustralya ve Avrupa 

Birliği’nde restoran yemekleri vergilendirilirken, temel gıdalar katma değer 

vergisinden muaf tutulmaktadır. Bu, vergilemede adaletin sağlanması amacıyla 

yapılan bir uygulamadır.48 

Artan oranlı vergi tarifesinde uygulanmakta olan indirim, istisna ve 

muafiyetlerle, yatay ve dikey adaletin her zaman sağlandığı söylenemez. Kimi 

zaman gelirleri aynı olan kişilerin farklı kaynaklardan gelir elde ettikleri için ödedikleri 

vergi farklı olmaktadır. Buda yatay adaletin sağlanamadığını ortaya koymaktadır. 

Oysa düz oranlı vergi tarifesinde bu tür vergisel teşvikler olmadığı için aynı durumda 

olanların ödedikleri vergi her zaman aynı olmaktadır.  

Gelir dağılımını düzeltici etki bakımından incelendiğinde, düz oranlı vergide 

dar gelirliler için standart bir indirim tutarı bulunmaktadır. Kişilerin vergi matrahlarına 

bu indirim uygulandığında vergi oranında gizli artan oranlılık oluşacaktır. Bu 

uygulama sonucunda çok düşük olan gelirler vergi dışı kalacak, çok yüksek olan 

gelirler ise  bu indirimden neredeyse etkilenmeyeceklerdir. Yüksek gelirlilerde indirim 

                                                 
47 Şentürk, a.g.m., s.17 
48 Maliye Bakanlığı, APK Kurulu Başkalığı, a.g.m., s.6 
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sonucu ortaya çıkan vergi oranı, uygulanmakta olan tek orana çok yakın olacaktır. 

Düz oranlı vergi sistemi, gelir dağılımını düzeltici etki yapmaktadır. 

Artan oranlı vergi sistemi, bünyesinde indirim, istisna ve muafiyetleri 

barındırmasaydı, gelir dağılımını düzeltici etkisi daha çok olabilirdi. Ancak artan 

oranlı vergi sistemi, sistemin gereği olarak bunları bünyesinde barındırmakta ve 

adalet ilkesi açısından yeterli bir sistem olmamaktadır. 

2.2.2 VERGİLEMEDE EŞİTLİK İLKESİ AÇISINDAN DÜZ 

VE ARTAN ORANLI VEGİLENDİRME TARİFELERİNİN 

KARŞILAŞTIRILMASI 

Vergilemede eşitlik ilkesini; kanun önünde eşitlik ve eşit fedakarlık görüşleri 

ile açıklayabiliriz. Kanun önünde eşitlik; “mevcut kanunların herkese hiçbir ayrım 

gözetmeksizin ve hiçbir ayrıcalık tanımaksızın eşit olarak uygulanmasıdır”.49 

“Anayasa’nın 10.maddesinde düzenlenen kanun önünde eşitlik ilkesi 

(Devletin hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanımaması kuralı), vergi 

açısından da geçerlilik taşımaktadır.” 50 

Düz oranlı vergi sistemi, vergi üzerinde yer alan tüm indirim, istisna ve 

muafiyetleri kaldırdığından, herkese eşit muamele yapmaktadır. Bu nedenle kanun 

önünde eşitlik ilkesine tamamen uygun bir vergilendirme sistemidir. 

Artan oranlı vergilendirme sistemi ise, mükellefleri çeşitli şekillerde ayrıma 

tabi tutarak, bazılarını muafiyet kapsamında değerlendirerek vergilendirmemekte ve 

kanun önünde eşitlik ilkesini ihlal etmektedir. 

Eşit fedakarlık kavramını iki görüşle açıklayabiliriz. Bu görüşler, eşit 

fedakarlık görüşü ve eşit oranlı fedakarlık görüşüdür. 

“Eşit fedakarlık görüşü; ödenmesi söz konusu vergi dolayısıyla mükelleflerin 

sahip oldukları toplam faydadaki azalışın aynı düzeyde olması, bu yolla katlanılan 

fedakarlığın eşit kılınmasını öngörmektedir”.51 

                                                 
49 Aktan, a.g.e., s.42 
50 Nurettin Bilici, Vergi Hukuku, Ankara, 2008, s.37 
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Adalet “fedakarlıkta eşitlik” açısından değerlendirildiği zaman düz oranlı 

vergilerin adil olmadığı sonucu ortaya çıkmaktadır. Fedakarlıkta eşitlik, yüksek gelirli 

bir kişinin gelirinin bir biriminin marjinal faydasının, düşük gelirli bir kişinin gelirinin bir 

biriminin marjinal faydasından daha düşük olduğu ve bu nedenle vergi sonrası 

düşük gelirlinin katlandığı fedakarlığın daha yüksek olması gerektiğini ifade eder.52  

Fedakarlıkta eşitlik görüşü, vergiye marjinal fayda açısından bakmaktadır. Bu 

açıdan kişilerin vergi ödeyerek vazgeçtiklerinin marjinal faydası farklı olmaktadır. 

Ancak kesin olan, geliri düşük olanların katlandıkları yükün marjinal faydasının, geliri 

yüksek olanlara göre daha fazla olduğudur. 

“Sübjektif ve mükellefler itibariyle ölçülmesi ve gerçekleştirilmesi olanağı 

bulunmayan eşit fedakarlık görüşünün uygulama olanağı yoktur. Mükelleflerin, vergi 

dolayısıyla varlıklarında ortaya çıkan azalmaya atfettikleri fayda; psikolojik, sosyal, 

ekonomik koşulların etkisi altında biri diğerinden çok farklıdır. Ancak, bu farklılığın ya 

da daha açık bir deyişle ödenen vergiye atfedilen faydanın ölçülmesi de 

olanaksızdır”.53  

Eşit oranlı fedakarlık görüşü; mükelleflerden varlıkları ve gelirleri yüksek 

olanların, az olanlara kıyasla toplumdan daha fazla fayda sağladıkları varsayılarak, 

yüksek gelirli mükelleflerin, diğerlerine kıyasla daha fazla vergilendirilmesi gerektiği 

düşüncesine dayanmaktadır.54 

Eşit oranlı fedakarlık görüşü, eşit fedakarlık görüşünden farklı olarak tek 

oranlı vergi sistemini savunmaktadır. Mükelleflerin varlık ve gelirleri arttıkça, 

ödemeleri gereken vergi miktarı artacak ancak vergi oranı aynı kalacaktır.  

“J.S.Mill, vergide eşitliğin sağlanabilmesi için, elverişsizliklerin eşitlenmesini 

ve mükelleflerin gelirlerini, vergi uygulamasından önceki pozisyonlarını ve 

                                                                                                                                          
51 Akdoğan, a.g.e., s. 198 
52 Harun Özdemir, “Vergilemede Adalet Açısından Düz ve Artan Oranlılık”, Vergi Sorunları 
Dergisi, Temmuz 2005, Sayı: 202, s.176 
53 Akdoğan, a.g.e., s. 198 
54 Akif Erginay, Kamu Maliyesi, Ankara, 1987, s. 49. Aktaran:Akdoğan, a.g.e., s. 199 
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aralarındaki oransal ilişkilerini koruyacak şekilde vergi uygulanmasını ileri 

sürmüştür”.55 

2.2.3 VERGİLEMEDE GENELLİK İLKESİ AÇISINDAN DÜZ 

VE ARTAN ORANLI VEGİLENDİRME TARİFELERİNİN 

KARŞILAŞTIRILMASI 

“Bu ilkeye göre bir toplumda yaşayan bireyler arasında cinsiyet, dil, din, ırk 

ve milliyet ayırımı gözetilmeksizin herkes, anayasada ve vergi yasalarında belirtilen 

“vergi konusu” ile bağıntı içerisinde bulunduğu takdirde, vergi yükümlüsü olmalı ve 

vergisini ödemelidir”.56 

Vergilemede genellik ilkesi, verginin herkese uygulanmasıdır. Bu ilke gereği 

vergi tabanı geniş olmalıdır. Vergi tabanının geniş olmasını engelleyecek her türlü 

indirim, istisna ve muafiyetler bu ilkeye ters düşmektedir. 

Düz oranlı vergi sisteminde, düşük gelirli kesimin korunmasına yönelik olarak 

uygulanacak standart indirim dışında, herhangi bir indirim, istisna ve muafiyete yer 

yoktur. Bu nedenle düz oranlı vergilendirme sistemi vergilemede adalet ilkesine 

uygundur. 

Artan oranlı vergilendirme sisteminde ise indirim, istisna ve muafiyetler söz 

konusudur. Vergi tarifesinin artan oranlı olması nedeniyle ve başkaca sebeplerle 

vergi matrahlarına bir çok indirim, istisna ve muafiyet uygulanmaktadır. Vergi 

matrahının aşınmasına neden olan bu uygulamalar vergilemede genellik ilkesine 

açıkça ters düşmektedir. “Vergi istisna ve muafiyetleri ile “özel” bazı kişi ve vergi 

konularına ayrıcalıklı işlem yapılmakta olduğundan, bu tür vergi ayrıcalıkları genellik 

ilkesi ile bağdaşmamaktadır”.57 

Coşkun Can AKTAN’a göre; vergilemede genellik ilkesinin alternatifi, 

vergilemede özellik ilkesidir.  Bu iki ilke arasındaki farkı aşağıdaki şekil yardımıyla 

açıklamaya çalışmıştır. 

                                                 
55 Akdoğan, a.g.e., s. 199 
56 Aktan, a.g.e., s.13 
57 Aktan, a.g.e., s.13 
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Tablo 5: Vergilemede Genellik ve Özellik İlkelerine Çeşitli Örnekler 

Genellik İlkesine Uygun Örnekler Özellik İlkesine Uygun Örnekler 

Geniş Kapsamlı Vergiler Dar Kapsamlı Vergiler 

Düz Oranlı Tarife Artan Oranlı Tarife 

İstisnalara Yer Verilmemesi Bir Kısım Kaynakların Kısmen Yada 

Tamamen Vergi Dışında Bırakılması(İstisna)

Muafiyetlere Yer Verilmemesi Bazı Kişilerin Yada Kurumların Vergi 

Dışında Bırakılması (Muafiyet) 

Kaynak: Coşkun Can AKTAN, “21. Yüzyıl için Radikal Bir Vergi Reform Önerisi: Düz Oranlı 
Vergi”, TOSYÖV, 2000 

Tablo 5’de genellik ve özellik ilkeleri birbirinin tam zıttı olarak açıklanmıştır. 

Genellik ilkesi; geniş kapsamlı vergileri, düz oranlı tarifeyi içerirken istisna ve 

muafiyetlere yer vermemektedir. Özellik ilkesi ise; dar kapsamlı vergiler ve artan 

oranlı tarifeyi içerirken istisna ve muafiyetlere yer vermektedir. 

Verginin toplanmasının en temel amacı kamu harcamalarının finanse 

edilmesidir. Kamu harcamaları, toplumun her kesimine ayrım gözetilmeksizin 

sunulan hizmetler, kamu hizmetleri için yapılmaktadır. Vergilemede genellik ilkesi, 

topluma sunulan bu hizmetler için yapılan harcamalara, herkesin katılması gerektiği 

düşüncesinden ileri gelmektedir. 

“Ortaya çıkan yararlı durumlara ortak olan kişilerin, vergi yükünün dışında 

kalması, yükünün başkalarının paylaşması; en ilkel adalet duygularına bile 

aykırıdır”.58 

2.2.4 VERGİLEMEDE İSTİKRAR İLKESİ AÇISINDAN DÜZ 

VE ARTAN ORANLI VEGİLENDİRME TARİFELERİNİN 

KARŞILAŞTIRILMASI 

Vergilemede istikrar ilkesi; uygulanan vergi politikalarının değiştirilmemesidir. 

“Vergi ile ilgili olarak vergilendirme tekniği konusunda yapılan düzenlemelerin sık sık 

değiştirilmemesini, düzenli olmasını ifade etmektedir”.59 

                                                 
58 Akdoğan, a.g.e., s.193 
59 Akdoğan, a.g.e., s.207 
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“Optimal vergi reformunda, vergileme kurallarının siyasal otoriteleri bağlayıcı 

olması savunulmakta ve siyasal otoritelerin keyfi vergiler getirmesi ve vergi 

oranlarını keyfi bir şekilde artırması önlenmek istenmektedir.60 

Mükellefler, yatırımcılar ve özellikle yabancı yatırımcılar yatırım yapılacak 

yerleri seçerken, maliyet hesaplarında vergilere de yer verirler. Yapılan öngörülerin 

geçerli olabilmesi, esas alınan vergi politikalarının istikrarlı olmasına bağlıdır. 

Hükümetlerin vergi politikalarında istikrarlı olmaması, yatırımcıların karar vermelerini 

zorlaştırır. 

Vergilemede istikrar sağlanabilmesi için vergi politikalarının sürekli değişen 

ve yenilenen politikalar olmamasında büyük önem vardır. Düz oranlı vergi 

tarifesinde uygulanacak tek bir oran vardır ve indirim, istisna ve muafiyetler yoluyla 

belli kişi ve konuların vergisel boyutu ve vergi yükü değiştirilmez. Vergilemede 

istikrar ilkesine uygun bir vergilendirme sistemidir. 

Artan oranlı vergilendirme sisteminde, vergisel teşvikler uygulanmaktadır. 

Ayrıca tek oranlı vergilendirme sisteminin aksine, çeşitli yeni vergiler konulabilmekte 

ve bazı vergiler kaldırılabilmektedir. İktidarlar değiştikçe vergi politikaları 

değişmektedir. Artan oranlı vergilendirme sistemi, vergi politikaları açısından 

istikrarlı bir sistem değildir. 

Düz oranlı vergi politikasının daha da istikrarlı olması amacıyla yeni fikirler 

ortaya atılmaktadır. Düz oranlı vergi sisteminin anayasada belirtilerek vergi 

politikalarının değiştirilmesinin önüne geçilebileceği iddia edilmektedir. 

“Düz oranlı vergi anayasal garanti altına alındığında, aynı zamanda istikrar 

ilkesine uygun bir vergidir. Eğer düz oranlı vergi sistemi anayasal sisteme entegre 

edilirse, o zaman optimal vergileme açısından çok önem taşıyan “istikrar” yada 

“öngörülebilirlik” ilkesi de gerçekleştirilmiş olur. Daha açık bir ifadeyle, vergi 

oranlarının sabit oranlı olarak anayasada belirlenmesi mümkün olursa bu gerek 

yurtiçindeki yatırımcılar, gerekse yurtdışındaki yatırımcılar açısından son derece 

cezbedici olabilir”.61 

                                                 
60 Aktan, a.g.e., s.15 
61 Aktan, a.g.e., s.44 



 49

2.2.5 VERGİLEMEDE TARAFSIZLIK İLKESİ AÇISINDAN 

DÜZ VE ARTAN ORANLI VEGİLENDİRME TARİFELERİNİN 

KARŞILAŞTIRILMASI 

Vergilemede tarafsızlık ilkesi, vergi idarelerince uygulanmakta olan vergi 

politikalarının, ekonomik birimlerin tasarruf ve yatırım kararlarını etkilememesi, 

ekonomik birimler arasında vergi öncesi ve sonrası nispi durumları açısından bir 

farklılık olmamasıdır. Diğer bir deyişle uygulanan vergi politikalarının, kişi ve 

kurumlara özel olmaması, sonuçta kimsenin lehine yada aleyhine sonuç 

doğurmamasıdır. 

Düz oranlı vergi sistemi, vergilemede sadece tek bir oran kullandığından, 

mükelleflerin vergi öncesi ve sonrası nispi durumlarında herhangi bir değişikliğe 

neden olmaz. Ancak artan oranlı vergi tarifesi, gerek uygulanan vergi oranlarının 

farklılığı nedeniyle, gerekse sağlanan vergisel teşvikler nedeniyle, mükelleflerin vergi 

öncesi ve vergi sonrası nispi durumları arasında farklılıklara neden olmaktadır. Bu 

nedenle artan oranlı vergi tarifesi, vergilemede tarafsızlık ilkesine uygun bir tarife 

değildir. 

2.2.6 VERGİLEMEDE  ETKİNLİK İLKESİ AÇISINDAN DÜZ 

VE ARTAN ORANLI VEGİLENDİRME TARİFELERİNİN 

KARŞILAŞTIRILMASI 

“Optimal vergi reformunun basit, açık ve anlaşılır olması, belirli kesimlere 

vergi imtiyazları tanımaması, vergileme maliyetlerinin düşük olmasını sağlar ve 

sonuçta vergi toplamada etkinlik gerçekleştirilmiş olur”.62 

Bu ilkede, vergi idaresin uygulamalarında etkinlikten söz edilmektedir. Vergi 

idaresinin maliyetlerinde, yönetiminde ve hizmetlerinde etkin olması bu ilke 

gereğidir. İdarenin en düşük maliyetle, en kaliteli hizmeti sunmasıdır. 

Abdurrahman AKDOĞAN’a göre etkinlik (iktisadilik), amaçlanan hasılatın, az 

masrafla gerçekleştirilmesidir. Düz oranlı vergi sisteminde, vergi mevzuatının basit 

                                                 
62 Aktan, a.g.e., s.16 
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ve uygulamasının kolay olması, hem idare hem de mükelleflerin vergi maliyetini en 

aza indirmesini sağlamaktadır. Vergi idaresi toplamayı amaçladığı vergiyi en az 

maliyetle toplayabilecektir. 

Artan oranlı vergilendirme sisteminde ise mükelleflerin karışık mevzuat 

dolayısıyla vergi maliyetleri (vergi danışmanlığı vs.) yüksek olmaktadır. Aynı şekilde 

idare de vergiyi toplamak ve verginin doğru beyan edilip , ödenip ödenmediğini takip 

etmek için yüksek maliyetlere katlanmaktadır. Artan oranlı vergi tarifesi vergilemede 

etkinlik ilkesi açısından uygun bir vergilendirme sistemi değildir. 

2.2.7 VERGİLEMEDE BASİTLİK İLKESİ AÇISINDAN DÜZ 

VE ARTAN ORANLI VEGİLENDİRME TARİFELERİNİN 

KARŞILAŞTIRILMASI 

Vergilemede basitlik ilkesi, vergi mevzuatının ve uygulamalarının kolay 

anlaşılabilir olması demektir. Bu ilke aynı zamanda açıklık, görülebilirlik, belirlilik ve 

kesinlik ilkelerini de içermektedir.  

“Vergi uygulamasının başarısı ve etkinliği bakımından vergi yasalarının açık 

ve herkes tarafından kolaylıkla anlaşılabilir şekilde düzenlenmiş olması gerekir”.63 

Vergi dolayısıyla fedakarlıkta bulunmak zorunda  olan mükellefin, bir de 

yoğun ve karmaşık işlemlerle uğraşması halinde, önemli uygulama sorunları ortaya 

çıkacaktır. Bu ilke, hem yasal düzenlemelerin kapsamı ve nitelikleri, hem de 

uygulama sırasında mükelleflerin yaşayabilecekleri sıkıntı ve güçlükle ortadan 

kaldırarak, mükellefiyetlerini kolaylıkla yerine getirebilecekleri bir düzenleme ve 

uygulamayı gerekli kılar.64 

“Optimal vergi sistemi, özü itibariyle çok sayıda ve türde vergi alınmasına 

şiddetle karşı çıkan ve vergi yönetimindeki keyfiyeti eleştiren bir yaklaşımdır. 

Vergilerdeki karışıklığın önlenmesi ve vergi sisteminde basitliğin tesis edilmesi için 

optimal vergi sistemi, iki radikal reform önermektedir. 

i.Vergi konularının anayasada açık olarak belirlenmesi. 
                                                 
63 Akdoğan, a.g.e., s.204 
64 Akdoğan, a.g.e., s.208 
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ii.Vergilerin “düz oranlı” olarak anayasada belirlenmesi.” 65 

Düz oranlı vergi sisteminin en temel özelliği sistemin basitliğidir. Düz oranlı 

vergi sisteminde tek bir vergi oranı vardır ve standart indirim dışında herhangi bir 

indirim, istisna ve muafiyet yer almamaktadır. Mükellefler için anlaşılması ve 

uygulanması son derece basittir. Ayrıca Coşkun Can AKTAN’ın belirttiği gibi, düz 

oranlı vergi hem tarife yapısı olarak hem de vergi oranı olarak anayasada yer aldığı 

takdirde, öngörülebilirlik ve kesinlik ilkeleri de sağlanmış olacaktır. 

Artan oranlı vergi sistemi, düz oranlı vergi sisteminin tam tersi olarak 

uygulanması basit bir sistem değildir. Aksine son derece karmaşık durumdadır. 

Mükellefler mevzuatı anlamakta ve uygulamakta zorlanmaktadırlar. Bu sistemde 

hükümetlere geniş bir yetki alanı bırakıldığından, keyfi uygulamalar söz konusu 

olmaktadır. Öngörülebilirlik ilkesine uygun bir vergilendirme sistemi değildir. 

Hükümetler sık sık vergi oranları ile indirim, istisna ve muafiyetleri kapsam ve tutar 

olarak değiştirmektedirler. 

2.3 DÜZ ORANLI VERGİNİN ÇEŞİTLİ UYGULANIŞ 

ŞEKİLLERİ 

Düz oranlı vergi sistemi çeşitli şekillerde uygulanabilmekle birlikte, bunlardan 

bazıları kendine özgü kurallar içermekte ve üzerlerinde düz oranlı vergi tarifesinin 

türleri denilebilecek kadar çalışma yapılmaktadır. Bunlar, düz oranlı nakit akışı 

vergisi ve düz oranlı tüketim tabanlı vergidir. 

2.3.1 DÜZ ORANLI NAKİT AKIŞI VERGİSİ 

“Pek çok ülkede vergi sisteminin temelini teşkil eden gelir vergilerine 

yöneltilen eleştirilerin yoğunlaşması ile birlikte, bu vergilerin kaldırılarak bunun 

yerine harcamayı matrah olarak esas olan ve “nakit akışı vergisi” adı verilen bir vergi 

türünün uygulanması savunulmuştur. Nakit akışı vergisi (cash flow tax) harcama 

üzerinden alınan bir dolaysız vergidir”.66 

                                                 
65 Aktan, a.g.e., s.20 
66 Aktan, a.g.e., s.53 
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Düz oranlı nakit akışı vergisini, kısaca gelirin harcama yapılan kısmı 

üzerinden vergilendirme olarak tanımlayabiliriz. Yani gelirin tüketilmeyen, tasarruf 

edilen kısmı vergilendirilmeyecektir. Tasarrufu teşvik eden bir vergi türüdür. 

Coşkun Can AKTAN’a göre nakit akışı vergisini ilk savunanların başında 

Thomas Hobbes gelmektedir. Hobbes, kazandıklarının bir kısmını tasarruf eden 

kişinin, kazandıklarının hepsini tüketen kişiye göre neden daha fazla vergi vermesi 

gerektiğini araştırmıştır. 

“Nakit akışı vergisi konusunda ilk önemli ve kapsamlı çalışma, İngiliz iktisatçı 

Nicholas Kaldor tarafından yapılmıştır. Kaldor 1955 yılında yayınlamış olduğu 

Harcama Vergisi (An Expenditure Tax) adlı eseriyle bu vergi türünü ayrıntılarıyla 

ortaya koymaya çalışmıştır”.67 

Nakit akışı vergisi, harcamayı esas alan dolaysız bir vergidir. Buradan 

anlaşılması gereken, tasarruflar vergilendirilmemektedir. Diğer önemli nokta ise 

nakit akışı vergisinin dolaysız bir vergi olmasıdır. Yani vergi mükellefi tarafından 

vergi ödenmektedir.  

Nakit akışı vergisini diğer tüketim vergilerinden ayıran iki önemli fark vardır. 

- Nakit akışı vergisi subjektif bir vergidir. Kişiye özel indirim vs. 

bünyesinde barındırabilir. 

- Nakit akışı vergisi dolaysız bir vergidir. 

Coşkun Can AKTAN, nakit akışı vergisinin matrahını aşağıdaki şekilde 

formüle etmektedir. 

C = Y – S 

Söz konusu formülde Y geliri, S tasarrufu ve C harcamayı ifade etmektedir. 

Yani gelirin harcanan kısmı verginin matrahını oluşturmaktadır. 

“Nakit akışı vergisinin uygulanması ile sağlanabilecek yararları da kısaca 

özetlemekte yarar bulunmaktadır;  

                                                 
67 Aktan, a.g.e., s.54 
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- Nakit akışı vergisi enflasyon geçirmez bir vergidir. 

- Nakit akışı vergisi tarafsız bir vergidir. 

- Nakit akışı vergisi; gelirlerin her yıl vergilendirilmesi yerine bir 

yaşam boyu dönemi esas olarak gelirin tüketildiği zaman bir kez 

vergilendirilmesini esas alır.” 68 

Düz oranlı nakit akışı vergisinin uygulanması sırasında karşılaşılabilecek 

bazı sorunlar da bulunmaktadır. Bu sorunlar;69 

- Kayıtlı hesapların tespiti, 

- Nakit akışı vergisinde, yapılan bazı harcamaların tüketim olarak mı  

yoksa yatırım olarak mı ele alınacağı, 

- Sermaye kazançlarının bu sistemde vergiye tabi tutulup 

tutulmaması sorunu, 

- Karşılıksız olarak yapılan bağış ve yardımlar ile ölüme bağlı tasarruf 

ile oluşan bağışlamaların ne şekilde kayıt altına alınacağı, 

- Bu verginin uygulaması ile uluslar arası alanda ortaya çıkabilecek 

sorunlar. 

2.3.2 DÜZ ORANLI TÜKETİM TABANLI VERGİ 

Düz oranlı nakit akışı vergisi gibi, gelirin tasarruf edilen bölümünün 

vergilendirilmemesi esasına dayanır.  

Tüketim tabanlı vergileme sistemi; gelirin tasarrufa giden kısmının gelir 

toplamına dahil edilmeyerek yani matrahtan çıkarılarak, vergilendirilmemesidir. Yani, 

gelirin tüketime giden kısmı esas alınarak vergileme yapılmasıdır.70 

Ercan TÜRKAN’a göre tüketim tabanlı vergileme sitemi ile amaçlananlar 

aşağıdaki gibidir.71 

- “Bütün gelirleri herhangi bir indirim, istisna, muafiyet olmadan 

vergilendirmek. Ancak aile büyüklüğünü esas alan genel yada 

                                                 
68 Aktan, a.g.e., s.58 
69 Aktan, a.g.e., s.57 
70 Türkan, a.g.r., s.7 
71 Türkan, a.g.r., s.7 
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standart indirim niteliğindeki indirimler vergilendirilebilir gelirden 

düşülebilmektedir. 

- Bütün vergi mükelleflerine ve bu mükelleflerin her türlü gelirlerine 

tek oranlı bir vergi uygulamak. 

- Tüm gelirleri sadece bir defaya mahsus vergilendirmek, diğer bir 

deyişle tasarruf ve yatırımları vergi dışı tutarak mükerrer vergilemeyi 

önlemek, tasarrufları ve yatırımları teşvik etmek suretiyle istihdam 

sorununa çözüm getirmek.” 

Tüketim tabanlı vergilemenin düz oranlı vergi sisteminden en önemli farkı, 

tasarrufları vergilendirmemesidir. Gerekçe olarak ta gelirin iki kez 

vergilendirilmemesi ileri sürülmektedir. Kişilerin elde ettikleri sermaye kazançları 

vergilendirilmez. Bütün mükellefler sadece standart bir indirim uygulanır, bunun 

dışında herhangi bir indirim ve istisna söz konusu değildir.72 

Tüketim tabanlı vergilendirmenin bazı sakıncaları olduğu kesindir. Her 

şeyden önce yatay adalet sağlanamayabilir. Aynı tutarda geliri olan iki kişiden biri 

emek diğeri sermaye geliri elde ediyorsa, emek geliri elde eden vergi öderken, 

sermaye geliri elde eden vergi ödemeyecektir. Bu durum vergilemede adalet ilkesine 

uymamaktadır. 

“Yüksek gelir grubuna dahil mükelleflerin gelirlerinin önemli bir bölümünün 

faiz geliri, temettü, sermaye kazançlarından oluştuğu, bu tür gelirlerin bir çok düz 

oranlı vergi tasarılarında vergi dışında tutulması nedeniyle, vergilendirilmemiş bir 

servet birikimi söz konusu olacağı ileri sürülmektedir”.73 

2.4 DÜZ ORANLI VERGİ SİSTEMİNE YÖNELTİLEN  

ELEŞTİRİLER 

Düz oranlı vergi sistemini savunanlar kadar eleştirenler de mevcuttur. 

Eleştiriler birkaç başlıkta toplanmaktadır. Bunların en başında, eleştirenlerin 

tümünün hem fikir olduğu, vergilemede adalet ilkesine aykırı oluşudur. Diğerleri ise, 

                                                 
72 Adnan Gerçek, “ABD’de Vergi Reformu Tartışmaları ve Tek Oranlı Vergi (Flat Tax) Sistemi”, 
Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF Dergisi, Cilt:14, Sayı:1, 1999, s.125 
73 Türkan, a.g.r., s.14 



 55

vergi gelirlerinin azalacağı ve çeşitli yardımların matrahtan indirim konusu 

yapılmamasıdır. 

Yapılan eleştiriler değerlendirmekte fayda bulunmaktadır. Aşağıdaki 

bölümlerde, düz oranlı vergi tarifesine yapılan eleştiriler incelenerek, bu eleştirilerin 

doğruluk payı araştırılacaktır. 

2.4.1 DÜZ ORANLI VERGİ SİSTEMİNİN VERGİLEMEDE 

ADALET İLKESİ KARŞISINDAKİ DURUMU 

“Vergilemenin en önemli ve en çok benimsenen ilkesi durumundaki adaletin 

temini açısından vergi tarifesi çok hayati bir önem arz etmektedir. Vergi borcunun 

hesaplanabilmesi için matraha uygulanan ölçüler olarak tanımlanan vergi tarifesinin 

asli unsurunu genellikle oran olarak uygulanan “ölçüler” oluşturmaktadır. Buradan 

hareketle vergi tarifesinin asli unsurunun vergi oranı olduğu sonucuna varılabilir.”74 

Düz oranlı vergi sistemini eleştirenlerin yoğunlaştıkları konu, bu sistemin 

adaletli olmadığıdır. Düz oranlı vergiyi, vergilendirmede adalet ilkesi çerçevesinde 

değerlendirmek gerekmektedir. 

Vergilendirmede adalet; daha önceki bölümlerde de açıklandığı gibi yatay ve 

dikey adalet olarak iki görüşten oluşmaktadır. Yatay adalet aynı durumda olanlar 

arasında, dikey adalet ise farklı durumlarda olanlar arasındaki adalettir. 

Yatay adalete göre aynı geliri elde edenlerin aynı miktarda vergi vermesi 

gerekmektedir. Düz oranlı vergi sisteminde tek bir vergi oranı olduğu ve standart 

indirim dışında başka bir indirim, istisna ve muafiyet yer almadığından, matrahlara 

uygulanacak olan vergi oranı aynı olmaktadır. Aynı geliri elde edenler aynı tutarda 

vergi vermektedir. 

“Düz oranlı vergi savunucuları… hangi kaynaktan ve kim tarafından elde 

edildiğine bakılmaksızın bütün gelir unsurları ve mükellefler aynı oranda 

                                                 
74 Şentürk, a.g.m., s.17 
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vergilendirileceği için vergilemede adalet ilkesinin bir unsurunu oluşturan kanun 

önünde eşitlik sağlanmış olacaktır.”75 

İstisnalar dikkate alınmadığında, yüksek gelir grubunda yer alanların 

gelirlerinin marjinal birimlerine atfedilen  fayda düşük gelir grubundakilere göre daha 

düşüktür. Bu nedenle, düz oranlı vergiler ödeme gücündeki farklılıkları 

kavrayamamaktadırlar.76 

Artan oranlı vergi tarifesi, yatay adalet açısından adil bir vergilendirme 

sistemi değildir. Çünkü artan oranlı vergilendirme sisteminde çeşitli indirim, istisna 

ve muafiyetler yer almaktadır. Bu nedenle aynı geliri elde edenler aynı tutarda vergi 

ödememektedirler. 

Düz oranlı ve tüketim tabanlı vergilemede de adalet konusunda eleştiriler 

bulunmaktadır.”Ücret geliri elde eden mükellef, sözgelimi % 20 vergi öderken, 

menkul kıymet sermaye kazancı elde eden diğer mükellef, tüketim tabanlı vergileme 

nedeniyle kazancı ne olursa olsun hiç vergi ödemeyecektir. Bu tür kazançların 

kaynağında, örneğin kurum bünyesinde vergilendirileceği düz vergi taraftarlarınca 

ileri sürülse de, bu bir çok Amerikalı tarafından adil görülmemektedir.”77 

Düz oranlı vergi sisteminin temellerini atan Rabushka ve Hall’e göre, 

sermaye kazançlarının zaten kurum bünyesinde vergilendirilmesi nedeniyle, kar 

dağıtımı sırasında tekrar vergilendirilmemesi gerekmektedir. Ayrıca, düz oranlı vergi 

tarifesini uygulayan bazı ülkeler, sermaye kazançlarını da vergilendirebilmektedir. 

Dikey adalete göre, geliri yüksek olandan yüksek, düşük olandan düşük vergi 

alınmalıdır. Düz oranlı vergi sisteminde vergi matrahı ne olursa olsun aynı vergi 

oranı kullanılmaktadır. Gelirlere aynı vergi oranı uygulandığında, geliri yüksek olan 

yüksek, geliri düşük olan düşük vergi ödeyecektir.  

“Düz oranlı vergi savunucularına göre bu sistemde de yüksek gelir 

sahiplerinin düşük gelir sahiplerine göre daha fazla vergi ödemeleri söz konusudur. 

Böylelikle vergilemede dikey adalet gerçekleştirilmektedir. Ancak literatürde dikey 

adaletten kastedilen oransal anlamda fazlalık olduğundan bu amaca ulaşılmasında 
                                                 
75 Şentürk, a.g.m., s.19 
76 Bayar, a.g.m. 
77 Türkan, a.g.r., s.14 
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düz oranlı vergi sistemi yetersiz kalmaktadır. Bu açıdan değerlendirildiğinde artan 

oranlı vergilemenin daha üstün bir konumda olduğu sonucuna varılabilir.”78 

Düz oranlı vergi sisteminin adil olmadığını iddia ederek eleştirenlerin asıl 

eleştirdikleri konu, gelirin toplanması sırasında gelir dağılımını düzeltici etki 

yapmamasıdır. Artan oranlı vergi tarifesinde, yüksek gelirlerden daha yüksek oranda 

vergi alınması, adil bir uygulama değildir. Ancak gelir dağılımını düzeltme çabalarına 

katkı sağlamaktadır. Fakat şu da bilinmelidir ki; sadece artan oranlı vergi tarifesinin 

kullanılması gelir dağılımı düzeltmeyecektir. Önemli olan toplanan vergilerin 

harcanması sırasında hangi kesimlerin ne şekilde pay aldığıdır. Eğer tüm kesimler 

eşit pay alıyorsa artan oranlı vergi tarifesinin gelir dağılımını düzeltici etki yaptığı 

söylenebilir. Kamu harcamaları toplumun tüm kesimlerine eşit dağıtılmıyorsa, 

uygulanacak olan artan oranlı tarife gelir dağılımını düzeltmeyecektir. Çünkü, 

sadece zenginden daha fazla vergi almak, geliri düşük olan kesimin daha iyi 

şartlarda yaşamasını sağlamayacaktır. 

Düz oranlı vergi tarifesinin uygulanması sonucu da gelir dağılımını düzeltici 

politika izlenebilir. Artan oranlı vergi tarifesinde indirim, istisna ve muafiyetler 

nedeniyle verginin toplanmasında adalet sağlanamamaktadır. Ancak düz oranlı 

vergi tarifesi uygulandığında, verginin toplanması sırasında adalet sağlanmaktadır. 

Gelir dağılımını düzeltmek için verginin toplanması sırasında değil de, kamu 

harcamaları yapılması sırasında daha etkili olunabilecektir. Zira, düz ve düşük oranlı 

vergi uygulaması sonrası, kişilerin tasarruflarında meydana gelecek artış yatırıma 

dönüşecektir. Bu durum, devletin yatırım yapması gerekliliğini ortadan kaldıracaktır. 

Devletin yatırıma ayrılan kaynakları, düşük gelir grubunda yer alan kesime hizmet, 

mali yardım vs. olarak sunması gelir dağılımını düzeltici etki yapacaktır. 

2.4.2 DÜZ ORANLI VERGİ SİSTEMİNİN VERGİ 

GELİRLERİNE ETKİSİ 

Düz oranlı vergi sisteminin bir diğer eleştiri konusu, vergi oranlarının 

düşürülmesi sonucunda vergi hasılatının azalacağıdır. ABD’de bu konularda yapılan 

tartışmalarda vergi gelirlerinin azalmasının yol açacağı sakıncalar gündeme 

getirilmektedir. 
                                                 
78 Şentürk, a.g.m., s.20 
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“Gelirlerde meydana gelebilecek bir azalma… bütçe açıklarını ve onun 

yarattığı ekonomik sorunları daha da ağırlaştıracak ve kapsamlı bir harcama kısma 

programını ortaya çıkaracaktır. Bu ise ekonomide durgunluğa neden olacaktır.”79  

Vergi oranlarındaki düşüş kişilerin elindeki harcanabilir gelir miktarını 

artıracaktır. Artan harcanabilir gelirin bir kısmı harcamalara, bir kısmı da tasarrufa 

yönelecektir. Bu oranları toplumdaki marjinal tüketim eğilimi ve marjinal tasarruf 

eğilimi belirleyecektir. 

Marjinal tüketim eğilimi; gelirdeki bir birimlik değişme karşısında, tüketimde 

meydana gelen değişimdir. Bunu formüle edersek; 

Marjinal tüketim eğilimi = Tüketimdeki değişim / Gelirdeki değişim 

Marjinal tasarruf eğilimi ise; gelirdeki bir birimlik değişimin, tasarruflarda 

meydana getirdiği değişimdir. Bunun formülü ise; 

Marjinal tasarruf eğilimi = Tasarruftaki değişim / Gelirdeki değişim 

Marjinal tasarruf eğilimi ile marjinal tüketim eğiliminin toplamı bire eşittir. Yani 

gelirde meydana gelen değişimin ne kadarının tüketime, ne kadarının tasarrufa 

gideceğini yüzde olarak gösterir.  

Gelirde meydana gelen artış, marjinal tüketim eğilimi kadar tüketime 

yönelecektir. Bu durum toplam harcamaları ve beraberinde harcamalardan alınan 

vergi dolayısıyla vergi gelirlerini arttıracaktır. Ayrıca yapılan her harcama bir 

başkasının geliri olduğuna göre, gelirler de artacaktır. Bu da gelir üzerinden 

toplanan vergi hasılatını artıracaktır. Gelirde meydana gelen artışın toplam 

harcamalarda ne kadar artış meydana getireceği çarpan etkisi ile hesaplanabilir. 

“Çarpan etkisi; otonom(bağımsız) harcamalardaki bir değişikliğin, milli gelirde 

yaratacağı artışlar veya azalışlar olup, bu kavramın özünde; her otonom yatırımın bir 

harcama ve gelir akımına yol açması vardır”.80 

                                                 
79 Türkan, a.g.r, s.15 
80 Akdoğan, a.g.e., s.503 
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Çarpan etkisini en iyi açıklayan çoğaltan (çarpan katsayısı) dır. Çoğaltan(K) 

marjinal tasarruf eğiliminin tersidir.  

K = 1 / Marjinal tasarruf eğilimi 

Konuyu bir örnekle açıklarsak; vergi oranları % 20’den % 15 tek orana 

indirilen bir ülkede, marjinal tüketim eğilimi % 80 ve marjinal tasarruf eğilimi % 20’dir. 

Ayrıca harcamalar üzerinden % 15’lik bir harcama vergisi alınmaktadır. 

Çoğaltan = 1 / 0,20 = 5’tir. 

Vergi oranlarındaki azalış % 20 - % 15 = % 5’tir. 

Bu % 5’lik bir gelir artışı demektir. Gelirdeki artış % 5 ve çoğaltan katsayısı 5 

ise toplam harcamalardaki artış % 25 (% 5 x 5) olacaktır.  

Toplam harcamalar % 25 arttığında, harcamalar üzerinden alınan harcama 

vergisi % 15 olduğuna göre, harcamalardaki artış üzerinden % 3,75 vergi 

alınacaktır. 

Ayrıca gelir vergisi oranı % 15 ve artan harcamalar bir başkasının geliri 

olduğuna göre; % 3,75 gelir vergisi artışı olacaktır. 

Vergi hasılatındaki toplam artış % 7,5 olacaktır.  

Vergi indirimi sonrası vazgeçilen vergi geliri % 5 olduğuna göre, toplam 
vergi gelirleri % 2,5 (% 7,5 - % 5) artacaktır. 

Yukarıdaki örnekte, vergi indirimlerinin vergi gelirlerini artıracağını açıkça 

görmekteyiz. Tüketim harcamalarının artışı hızlandıran etkisiyle yatırım 

harcamalarını artıracaktır. Bu da yatırımların artması demektir. 

Burada hesaba katılmayan gelirdeki artışın tasarrufa giden kısmıdır. Bu 

tutarda yatırıma kanalize olduğunda yatırım harcamaları artıracaktır. Her iki 

durumda da yatırım harcamalarının artışı üretimi ve dolayısıyla gelirleri artıracaktır. 

Bunun sonucunda vergi gelirleri yine artacaktır. 
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Düz oranlı vergi sisteminin düşük bir vergi oranı ile uygulanması, kayıt dışı 

ekonomiyi de azaltacaktır. Ayrıca vergiden kaçınma ve vergi kaçakçılığını da 

azaltması beklenen bir sonuçtur. Gerek kayıt dışı ekonominin azalması, gerekse 

vergiden kaçınma ve vergi kaçakçılığının azalması vergi matrahlarının artmasını ve 

vergi tabanının genişlemesini sağlayacaktır. Vergi matrahlarının artması ve vergi 

tabanının genişlemesi vergi gelirlerinin artacağı anlamına gelmektedir.   

Yukarıda açıklananlar ışığında şu açıkça belirtilebilir ki; vergi oranlarının 

indirilmesi vergi gelirlerinin azalışına neden olmayacaktır. 

2.4.3 DÜZ ORANLI VERGİ SİSTEMİNDE İNDİRİM 

KONUSU YAPILAMAYANLAR 

Düz oranlı vergilendirme sistemine yöneltilen bir diğer eleştiri konusu ise 

artan oranlı vergilendirme sisteminde indirim olarak kabul edilen bazı yardımların, 

matrahtan indirilememesidir.  

Bu eleştirinin incelenmesi için önce, artan oranlı vergilendirme sisteminde 

indirim konusu yapılan yardımların neler olduğuna kısaca değinmekte fayda vardır. 

Artan oranlı vergilendirme sisteminde indirim konusu yapılan konular; yatırım 

indirimi, araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) indirimi, spor klüplerine yapılan yardımlar, 

eğitim ve sağlık kuruluşlarına yapılan yardımlar olarak sayılabilir. 

Düz oranlı vergi sisteminde sosyal ve bilimsel amaçlı yapılan yardımlar 

indirim konusu yapılamamaktadır. Düz oranlı vergi sisteminin uygulamasıyla bu 

kuruluşlara yapılan bağış ve yardımlarda bir düşüş olabilecektir. Ancak uzun 

vadede, düz oranlı vergi sistemini getirisi olan gelir artışı, bu kuruluşlara yönelen 

bağış ve yardımları arttıracaktır.81 

Spor klüplerine, eğitim ve sağlık kuruluşlarına yapılan yardımlar sosyal 

amaçlı yardımlar olup, artan oranlı vergilendirme sisteminde matrahtan belirli 

oranlarda  indirim konusu yapılabilmektedir. Ancak düz oranlı vergilendirme sistemi, 

devletin asli amaçları arasında yer alan bu konularda, işletmelerin yapacakları 

                                                 
81 Giray, a.g.m. 
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yardımları keyfi olarak nitelemektedir. Bu nedenle matrahtan indirim konusu 

yapılmasına izin vermemektedir.  

Özellikle eğitim ve sağlık hizmetleri, en liberal iktisadi düşüncelerde bile 

devletin yapması gerektiği hizmetler olarak sayılmıştır. Ancak günümüz dünyasında 

devletler, bu hizmetleri kamu hizmeti olmaktan uzaklaştırıp, özel sektöre 

yönlendirmektedir. Bu nedenle devlet tarafından yeterli düzeyde yerine getirilmeyen 

bu hizmetlere yapılan yardımlar vergi matrahlarından indirim konusu 

yapılabilmektedir. Düz oranlı vergi sisteminde hane halkına uygulanacak standart 

indirim dışında herhangi bir indirim söz konu değildir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 62

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

DÜZ ORANLI VERGİ SİSTEMİNİN UYGULAMALARI 

3.1 DÜZ ORANLI VERGİ SİSTEMİNİN UYGULAMA 

TARİHÇESİ 

Düz oranlı vergi sistemi ilk olarak II. Dünya Savaşı sonrası 1947 yılında 

Hong Kong’da uygulanmıştır. Ancak Hong Kong’da uygulanan sistem ikili bir 

sistemdir. Düz oranlı sistemle artan oranlı sistem bir arada kullanılmaktadır. 

Hong Kong uygulamasından sonra dünyada çeşitli uygulama girişimleri 

olmuşsa da başarılı olunamamıştır. Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla, birliği 

oluşturan çok sayıda ülke bağımsızlığını ilan etmiştir. 1990’ların başlarında 

bağımsızlığına kavuşan ve komünist sistemi tümüyle kaldıran bu ülkeler, vergi 

sistemlerini yeniden oluşturmuşlardır. Doğu bloku ülkeleri olarak da adlandırılan bu 

ülkeler, düz oranlı vergi sisteminin yakın zamanda ki uygulayıcılarıdır.  

Robert E.Hall ve Alvin Rabushka’nın 1985 yılında yazdıkları “The Flat Tax” 

adlı eserin temel ilkelerini oluşturduğu günümüz düz oranlı vergisi, Avrupa’nın 

doğusu ile Sovyetler Birliği’nden ayrılan ülkelerde yoğun bir şekilde uygulama alanı 

bulmuştur. Düz oranlı vergi sistemi Avrupa Birliği ülkelerinde ve Amerika Birleşik 

Devletleri’nde halen yoğun bir şekilde tartışılmaktadır. Görülen o ki, yakın gelecekte 

bir çok ülke, 1990’lardan sonra tekrar gündeme gelen “yeni nesil” düz oranlı vergi 

uygulamasına geçecektir. 

“Düz oranlı vergi sistemini uygulayan ülkelerin başlattığı  bu hareketin 

sonuçlarını, batılı ülkelerin kurumlar vergisi oranları üzerindeki etkilerinde görüyoruz. 

Almanya’nın kurumlar vergisi oranı 1996’da % 57,4 iken bu tarife 2004’te 19,11 

puan düşürülerek % 38,29’a çekilmiştir. Sırasıyla aynı yıllarda kurumlar vergisi oranı 

Lüksemburg’da % 40,3’ten % 30,38’e Belçika’da % 40,2’den % 34’e, Yunanistan’da 

% 40’tan % 25’e, Türkiye’de % 44’ten % 30’a, İngiltere’de % 33’ten % 30’a, 



 63

Danimarka’da % 34’ten % 30’a, Japonya’da % 51,6’dan % 42 düzeyine 

düşürülmüştür.”82 

Tablo 6: Düz Oranlı Vergiyi Uygulayan Ülkelerin, Uygulamaya Başlangıç Yılları 
ÜLKELER BAŞLANGIÇ YILI 

HONG KONG 1947 
ESTONYA 1994 

LİTVANYA 1994 

LETONYA 1997 

RUSYA 2001 

SIRBİSTAN 2003 

SLOVAKYA 2003 

UKRAYNA 2004 

IRAK 2004 

GÜRCİSTAN 2005 

ROMANYA 2005 

PRIDNESTROVYE 2006 

KIRGIZİSTAN 2006 

MOĞOLİSTAN 2007 

MAKEDONYA 2007 

KARADAĞ 2007 

ARNAVUTLUK 2007 

İZLANDA 2007 

ÇEK CUMHURİYETİ 2008 

BULGARİSTAN 2008 

OBWALDEN 2008 

MAURITIUS 2009 

Kaynak: Mustafa Bulut, Mefküre Seda Çalışkan, Ayça Arat, Düz Vergi Sistemi Adlı 

Makaleden Alınmıştır. (Vergi Dünyası, Ağustos 2008, Sayı:324) 

Tablo 6’da düz oranlı vergi uygulamasına geçen ülkeler ve uygulamaya geçiş 

yılları verilmiştir. Düz oranlı vergi sistemini ilk uygulayan ülke Hong Kong’tur. Ancak 

yeni nesil düz oranlı vergi uygulamasına ilk geçen ülke 1994 yılında Estonya 

olmuştur. Bu ülkeyi aynı yıl uygulamaya başlayan Litvanya  ve 1997 yılında 

uygulamaya başlayan Letonya izlemiştir. Rusya 2001 yılında, Sırbistan ve Slovakya 

                                                 
82   Tuncer, a.g.m., s.11 
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2003 yılında düz vergi uygulamasına geçerken,  2004 yılında Ukrayna ve Irak düz 

oranlı vergi uygulamasını başlatmıştır. Bu ülkelerden sonra sırasıyla 2005 yılında 

Gürcistan ve Romanya, 2006 yılında Kırgızistan ve Moldova’dan ayrılarak 

bağımsızlığını ilan eden Pridnestrovye, 2007 yılında Moğolistan, Makedonya, 

Karadağ, Arnavutluk ve İzlanda, 2008 yılında Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan ve bir 

İsviçre kantonu olan Obwalden ile 2009 yılında Hint Okyanusu’nda bir ada devleti 

olan Mauritius düz oranlı vergi uygulamasına başlamışlardır. 

“Düz oranlı vergileme; kuzeyde Estonya’dan, doğuda Rusya’ya, güneyde 

Gürcistan’dan batıda Slovakya’ya, 1994’ten beri merkez ve doğu Avrupa’da önem 

kazanmaya başlamıştır… Batı Avrupa’da, Pazar ekonomilerinin gelirin yeniden 

dağılımına etkilerine ve yüksek oranlı vergilere dikkat çekilmiştir. Düşük büyüme ve 

işsizliğin de etkileşimi ile hükümetlerin ilgi odağı olarak düz oranlı vergileme 

gündeme gelmiştir. Almanya’da, İngiltere’de, Yunanistan ve İtalya’da düz oranlı 

vergiler tartışılmaya başlamıştır”.83 

Bundan sonraki bölümlerde düz oranlı vergi sistemini uygulayan ülkelerden 

bazılarının uygulamalarını incelemeye çalışacağız. 

3.2 DÜZ ORANLI VERGİ UYGULAMASINDA BAŞARILI 

OLAN ÜLKELER 

Düz oranlı vergi sistemini uygulayan ülkelerin tamamı başarılı sonuçlar elde 

edemese de, uygulayamaya başlayan çoğu ülke başarılı sonuçlar elde etmiştir. 

1947 yılından beri düz oranlı vergi sistemini başarı ile uygulayan Hong Kong buna 

en güzel örnektir. Hong Kong dışında başarılı olan ülkeler; Estonya, Litvanya, 

Letonya, Rusya, Slovakya, Gürcistan ve Karadağ’dır.  

3.2.1 HONG KONG’DA DÜZ ORANLI VERGİ 

UYGULAMASI 

“Hong Kong günümüzde vergi yükümlülerine çeşitli istisna, muafiyet ve 

indirim olanakları sunan, artan oranlı gelir vergisi sistemi ile toplam geliri % 16 

                                                 
83 Işıl Fulya Orkunoğlu, “Düz Oranlı Vergi Uygulaması”, Vergi Dünyası, Şubat 2008, Sayı:318, 
s.159 
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oranıyla vergiye tabi tutan düz oranlı gelir vergisi arasında seçim yapma imkanı 

tanıyan “ikili” bir vergi sistem uygulamaktadır. Düz oranlı gelir vergisi ile vergi 

yükümlüleri, düşük uyum maliyetleri ve vergi oranıyla vergi yüklerini minimize etme 

imkanına kavuşmuşlardır. Hong Kong’un sunduğu düşük oranlı ve uyum maliyetleri 

düşük gelir vergisi sistemi, vergilemenin çalışma, tasarruf yapma ve yatırım yapma 

arzusu üzerindeki olumsuz etkisini azaltarak dikkat çekici ekonomik büyümesine 

kaynak olarak kabul edilmektedir”.84 

Hong Kong’da; kurum kazançları ile servet üzerinden alınan % 16’lık düz 

oranlı bir vergi bulunmaktadır. Kar payı, sermaye getirisi veya bağış vergiye tabi 

değildir. KDV yada genel satış vergisi yoktur. Ücret üzerinde, kişisel harcamalar, 

giderler, istisnalar, yardım bağışları hariç % 15’lik brüt bir düz vergi oranı vardır. 

Burada uygulanan gelir vergisi oranları şöyledir. 85 

- Yalnızca bir kişi için % 10,2  

- Kendisine bağlı iki yaşlı ebeveyni ile birlikteyse % 5,7  

- Evli ve çocuksuzsa % 3,5  

- Evli ve iki çocuklu ise % 1,4 

- Evli, iki çocuklu ve iki ebeveyni ile birlikteyse oran; 0,14’tür.  

3.2.2 ESTONYA’DA DÜZ ORANLI VERGİ UYGULAMASI 

Estonya, yeni nesil düz oranlı vergi sistemine 1994 yılında % 26 oranı ile 

geçmiştir. Bu oran hem gelir hem de kurumlar vergisinde uygulamaya konulmuştur. 

Ancak Estonya, hedeflediği vergi oranını hemen uygulamaya koymamış, kademeli 

olarak vergi oranlarını düşürmüştür. 

“Estonya, 1994 yılına kadar % 16 ila % 33 arasında değişen artan oranlı gelir 

vergisi uygulamıştır. 1994 yılında uygulamaya konulan vergi reformu ile gelir 

vergisinin artan oranlı tarifesi, yerini % 26’lık düz oranlı tarifeye bırakmıştır. Kurumlar 

vergisi oranı aynı yıl % 35’ten % 26’a indirilmiştir. Yapılan bu reformların temelinde 

                                                 
84 Ferhatoğlu, a.g.m., s.174 
85 Orkunoğlu, a.g.m., s.160 
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gelir ve kurumlar vergisinde düz oranlı vergi sistemine geçilerek sistemde basitliği 

sağlamak bulunmaktadır”.86 

“Asgari geçim indirimi… düz verginin kabulü ile 2400 Estonya Kronundan 

3600 Estonya Kronuna yükseltilmiştir. Düz vergi kabul edildiğinde KDV veya ÖTV’de 

çok değişiklik yapılmamıştır”.87 

Estonya’da vergi reformu çerçevesinde işgücü ve sermaye kazançlarını aynı 

oranda vergilendirme yoluna gidildi. Ancak 2000 yılından sonra sermaye karlarının 

hisse sahiplerine dağıtılıncaya kadar vergilendirilmemesine karar verildi. Bu şekilde 

şirketlerin kazançlarını tekrar yatırıma yönlendirmeleri teşvik edilmek istendi. 

Estonya’da bugün şirketlerin vergi yükü oldukça azdır. 2003 yılı için kurumlar vergisi, 

toplam vergi gelirleri içinde sadece yüzde 3.6 paya sahipti. Estonya ekonomisi, 1994 

reformunun ardından hızla gelişme kaydederek 1997 yılına gelindiğinde çift haneli 

büyüme rakamlarına ulaşıldı ve ortalama olarak yüzde 6 büyüme oranı yakalandı. 

Artan oranlı vergi tarifesi uygulamasının ortadan kaldırılması, korkulduğu gibi 

ülkenin vergi tabanını aşındırmadı. 1993 yılı itibariyle GSYH’nın yüzde 39.4’ü 

oranında olan kamu gelirleri, 2002 yılında GSYH’nın yüzde 39.6’sı düzeyine ulaştı. 

Bugün Estonya, yüzde 26 olan düz vergi oranını 2007 yılına kadar yüzde 20’ye 

çekmeyi planlıyor.88 

“Estonya düz oranlı sistemdeki vergi oranını 2005 yılı için % 24’e indirmiştir. 

2007 yılı başına kadar vergi oranını düz oranlı vergi sisteminde % 20 olarak 

belirlenmiştir”.89 

“Estonya Başbakanı 28 Ağustos 2006 tarihinde Tallin’de düzenlenen bir 

konferansta, vergi gelirlerinin son iki yılda, sırasıyla % 22 ve % 15 oranında arttığını, 
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89 Ferhatoğlu, a.g.m., s.175 



 67

bu nedenle kendileri açısından, düz oranlı vergileme sisteminden şikayet 

edilmesinin zor olduğunu beyan etmiştir”.90 

Estonya, düz oranlı vergi sistemini başarıyla uygulayan ülkelerden biridir. 

Vergi oranlarını düşürmesine rağmen hem vergi gelirleri artmış, hem de ciddi 

oranlarda büyüme oranlarına ulaşmıştır. 

3.2.3 LİTVANYA’DA DÜZ ORANLI VERGİ UYGULAMASI 

Litvanya düz oranlı vergi uygulamasına geçen bir diğer ülkedir. Belirlenen 

düz vergi % 33 olup, düz oranlı vergiyi uygulayan ülkeler arsında en yüksek oranlı 

olanlardan birisidir.  

Düz vergi uygulamasına geçilirken, ülkeler genelde vergi oranlarını düşürse 

de Litvanya 1994 yılında, daha önce uygulamadaki marjinal oranlarının en yükseği 

olan % 33’ü uygulamaya başlamıştır. Kurumlar vergisi oranı ise % 29’da kalmaya 

devam etmiştir. Daha sonra kurumlar vergisi oranı % 15’e düşürülmüştür. ÖTV ise, 

düz vergi uygulamasının başlaması ile birlikte tamamen KDV’ye çevrilmiş ve % 18 

oranında kalmıştır.91 

“Litvanya’da sosyal güvenlik kesintileri ise % 31 işveren ve % 3 işçi payı ile 

toplamda % 34 düzeyindedir. Kurumlar vergisinde ise yatırımları teşvik edebilmek 

amacıyla 1993 yılından itibaren % 10 oranı uygulanmaktadır. Bu bakımdan düz 

oranlı yapı sadece kişisel gelir vergisinde sınırlı kalmıştır”.92  

“Litvanya parlamentosu Haziran 2005’te  kişisel gelir vergisinde önemli bir 

düşüş yaparak, 1 Ocak 2006’dan itibaren geçerli olmak üzere ücret ve maaşlardan 

alınan düz vergi oranını % 27’ye ve 1 Ocak 2008’den itibaren % 24’e çekmiştir. Bu 

düşüşlerin amacı; Litvanya’nın bölgedeki vergi rekabetinde etkisini ve yabancı 
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yatırımcılar için çekiciliğini artırmak, vergi kaçırma ve vergiden kaçınmanın önüne 

geçmek ve bireyler üzerindeki vergi yükünü azaltmak olarak belirtilmiştir”.93 

Litvanya düz oranlı vergi uygulamasına 1994 yılında geçmiş, ancak vergi 

oranını çok yüksek belirlemiştir. Konuyu uluslar arası rekabet açısından 

değerlendirerek, vergi oranını kademeli olarak düşürmüştür. Düz vergi ile birlikte 

kişisel gelir vergisi gelirlerinde artış olmuştur.94 

3.2.4 LETONYA’DA DÜZ ORANLI VERGİ UYGULAMASI 

Letonya, düz oranlı vergiyi 1997 yılında % 25 ile uygulamaya koymuştur. 

Hem gelir vergisinde hem de kurumlar vergisinde aynı oran uygulanmaktadır. 

Uygulamaya başlanmasından önceki yılda % 25 ile başlayan ve en yüksek gelirlere 

uygulanan % 10 ile devam eden azalan oranlı bir vergi yapısına sahipti. Letonya’da 

düz vergi uygulamasında, en yüksek gelirlerde vergi yükümlülüğü artmaktadır. 

Asgari geçim indirimi yüksek olmakla birlikte kademeli bir şekilde düşürüldü.95 

Letonya düz oranlı vergi sistemini uygulayan ülkeler içinde, uygulamaya 

başlandığı yıl vergi oranlarını yükselten ender ülkelerden biri olmuştur. Ayrıca vergi 

reformu öncesi azalan oranlı vergi tarifesi uygulaması da diğer ülkelerden ayrılan 

önemli bir özelliğidir. Ülkede reform öncesi uygulanan en yüksek oran olan % 25, tek 

oran olarak belirlenmiştir. 

Letonya düz oranlı vergi sistemine geçişle birlikte vergi indirimine gitmiş, 

ayrıca yatırımlara uygun bir ortam hazırlamak için ilave vergi kolaylıklarına sistemde 

yer verilmiştir.96 

“Kurumlar vergisi, reform öncesinde % 25 idi ve bu seviyesinde tutuldu. Daha 

sonra kurumlar vergisi % 15 olarak belirlenmiştir. Temettü ve faiz geliri hala vergiden 

istisnadır. Estonya’da olduğu gibi KDV veya ÖTV’de belirgin değişimler olmamıştır. 
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Yine doğal olarak muafiyetler azaltıldığı ve bütün gelirlere marjinal vergi oranı 

değişmediği veya yükseltildiği için, kişisel gelir vergisi gelirleri reformdan sonra bir 

miktar yükselmiştir”.97 

3.2.5 RUSYA’DA DÜZ ORANLI VERGİ UYGULAMASI 

Düz oranlı vergi sistemini uygulayan ekonomisi en büyük ülke Rusya’dır. 

Bölgesindeki vergi reformlarından etkilenerek 2001 yılında % 13 oranıyla düz oranlı 

vergi sistemine geçmiştir.  

“Düz oranlı vergi sistemi üç dilimli ve son dilimi 5000 daların üzerindeki 

kazançlara uygulanan % 30 vergi oranından meydana gelen artan oranlı gelir vergisi 

tarifesinin yerine gelmiştir. Viladimir Putin’den önceki Rusya devlet başkanı Boris 

Yeltsin, IMF tavsiyeleri doğrultusunda vergi gelirlerini arttırabilmek amacıyla gelir 

vergisi oranlarını % 30’a kadar yükseltmiştir. Ancak vergi oranlarının yükseltilmesi 

vergi gelirlerini beklendiği gibi arttırmamış, sistem vergi kaçakçılığını teşvik eder bir 

hal almıştır”.98 

“Rusya’da 2001 yılı başından geçerli olarak, daha evvel %12-%20-%30 

olarak uygulanan artan oranlı gelir vergisi tarifesi, oranı % 13 olarak düz vergiye 

dönüştürülmüştür. Maksimum kurumlar vergisi oranı % 30’dan % 35’e çıkarılmış ve 

temettü üzerinden alınan vergi oranı % 15’ten % 30’a çıkarılmıştır. Bazı istisnalar ve 

kişisel girişimcilere vergi uygulamasının çıkarılması gibi KDV’de önemli yapısal 

değişimler de olmuştur. Dizel ve yağ üzerinden alınan ÖTV yeniden düzenlenmiş ve 

tütün ve petrol üzerinden alınan ÖTV oldukça yükseltilmiştir”.99 

Rusya’da uygulanan veraset ve intikal vergisi 15 Haziran 2005 tarihinde Rus 

parlamentosunun aldığı kararla kaldırıldı. Ocak 2006 tarihinden itibaren geçerli 

olmak üzere kaldırılan veraset ve intikal vergisi, kaldırılmadan önce % 5 ila % 40 
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arasında değişen oranları içeriyordu. Bu şekilde çifte vergilendirmenin önüne 

geçilmeye çalışıldı.100 

Rusya’da gelir üzerinden alınan vergilerin oranı çok radikal bir şekilde 

düşürülmüştür. Vergi oranının % 30’lardan % 13’lere indirilmesindeki en büyük 

nedenler, çevre ülkelerle vergisel alanda rekabet edebilmek ve daha önce 

uygulanan vergi politikasından istenen sonucun alınamamasıdır. 

“2001-2003 yılları arasında Rusya’da enflasyona bağlı gelir vergisi gelirleri 

(inflation-adjusted income tax revenue)nde % 50 artış görülmüştür. Bunun nedeni, 

insanların vergi oranlarının düşük ve tabi oldukları sistemin adil olduğuna inanmaları 

ve sonuçta üretme ve vergi ödeme isteklerindeki artış olarak gösterilmiştir. Başkan 

Putin döneminde gerçekleştirilen çeşitli reformlardan birisi de düz oranlı vergi 

sistemidir. Rusya kurumlar vergisi oranını % 35’ten % 24’e düşürmüştür. Eski 

sistemdeki yüksek oranların yerini, işletmelerin tüm gelirlerinin (gross) % 6 yada 

karlarının (profits) % 15 oranında vergiye tabi tutabildikleri bir sistem almıştır.”101 

Ivanova, Keen ve Klemm’in, Rusya’da yaşanan bu olumlu değişimlerin 

nedenleri üzerine yaptıkları araştırma sonucunda, artan oranlı vergi sisteminin 

yükünden kurtulan vatandaşların, daha çok çalışmaya başladıklarını, bunun da daha 

önceki sistemde yüzde 12’lik en düşük dilimde kazanan vatandaşlar dahil gelirleri 

artırdığı, bu şekilde vergi gelirlerinin yükseldiğini belirtmişlerdir. Düz vergi 

uygulamasına geçilmesinden önceki yıl en yüksek vergi dilimindeki yer alan 

mükellefler gelirlerinin sadece % 52’sini vergi idaresine bildirirken, 2001 yılında % 

13’lük düz orana geçilmesinin ardından, vatandaşların vergi idaresine bildirdiği 

gelirlerin oranı % 68’e yükselmiştir. Vergi tabanının genişletilmesi ve artan oranlı 

verginin yerini tek bir % 13 oranın alması, vergi kanunlarına uyumu kolaylaştırmış, 

vergi sistemi daha basit ve daha şeffaf hale gelmiştir.102 

Vergi reformu sonrasında gelir vergisinde, vergi hasılatı 2001 yılında bir 

önceki yıla göre reel olarak % 28 oranında artmıştır. 2002 yılındaki artış oranı  ise % 
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20,7 değerini almıştır. Ayrıca, gelir vergisinin toplam vergi içindeki payı 2000 yılında 

% 12,1 değerinde iken, 2001 yılında % 12,7’ye yükselmiştir.103 

Rus ekonomisinin 1990’lı yılların sonunda krizden çıkmaya başlaması, düz 

oranlı vergilerin uygulamaya konulması ile reform sonrası  dört yıl içinde, reel olarak 

gelir vergisi hasılatını % 100 arttırdığı görülmektedir.104 

“2007 yılındaki veriler ise, % 13 oranındaki düz verginin oldukça olumlu olan 

sonuçlarının devam ettiğini göstermektedir. 2006 yılında kişisel gelir vergisi gelirleri 

nominal olarak 2005 yılına göre % 31,6 artmıştır. 2001 yılında düz verginin 

uygulanmasından bu yana 6 yıl içinde toplam reel gelir üç katından fazla artmıştır. 

Düşük orandaki düz vergi oranı sermaye kaçışını düşürmüş, mükellef uyumunu 

geliştirmiş ve gelirleri artırmıştır”.105 

IMF tarafından 2005 yılında hazırlanan bir rapora göre, gelir vergisi 

hasılatında meydana gelen artışların tek nedeni düz oranlı vergi reformu değildir. 

Sosyal güvenlik kesintilerindeki indirimlerin de, gelir vergisi hasılatındaki artışlar 

üzerinde belirgin etkisi vardır.106 

Rusya, düz oranlı vergi uygulamasında son derece başarılı olmuştur. Hem 

vergi oranlarını indirmesi, hem vergi sistemini basitleştirmesi, hem de sosyal 

güvenlik primlerini indirmesi; Rusya’da mükelleflerin vergi bilincinin artmasına, kayıt 

dışı ekonominin azalarak vergi tabanının genişlemesine ve sonuçta vergi gelirlerin 

artmasına neden olmuştur. 

3.2.6 SLOVAKYA’DA DÜZ ORANLI VERGİ UYGULAMASI 

Slovakya 2004 yılında % 19 vergi oranıyla düz oranlı vergi sistemine 

geçmiştir. Belirlenen vergi oranı hem gelir vergisi, hem kurumlar vergisi ve hem de 

KDV için uygulanmıştır.   
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Slovakya’da 2004’de kişisel gelir vergisi, kurumlar vergisi ve katma değer 

vergisinde % 19 tek oran kabul edilmiştir. Reform ile birlikte istisna, muafiyet ve 

indirimler kaldırılmıştır. Reform öncesinde bu ülkede, kişisel gelir vergisinde % 10, % 

20, % 28, % 35 ve % 38 marjinal vergi oranlarıyla beş gelir dilimli artan oranlı tarife 

uygulanmaktaydı. Kurumlar vergisi % 25, katma değer vergisinde ise oran % 20 

idi.107 

“Slovakya’da asgari geçim indirimi iki kattan fazla artarak, 38.760 Slovak 

Korunası’ndan 80.832 Slovak Korunası’na yükseltilmiştir. (diğer ülkelerdeki 

seviyenin açık farkla en yükseği olan ortalama ücretin yaklaşık % 60’ına yükseldi) 

Eş indirimi 12.000 Slovak Korunası’ndan asgari geçim indirimi ile aynı değere 

gelerek hemen hemen yedi kat artmıştır. Toplam sosyal güvenlik kesintisi % 51’den 

% 48,6’ya düşürülmüş ve gelir etkisi ve kısmen katkı tavanının yükselmesiyle 

dengelenmiştir”.108 

Slovakya’da düz oranlı vergi sistemine geçiş, birkaç yönden işletme 

yatırımlarını teşvik etmiştir. İlki, kurumlar vergisinin % 40 oranından % 19 oranına 

kadar indirilmesidir. Yani kurumlar vergisi oranı yarının da altına indirilmiştir. İkincisi, 

kar payları üzerindeki mükerrer vergilendirilme ortadan kalkmıştır. Üçüncüsü ise, 

işletme zararlarının sonraki yıllara devri ile ilgili kurallar kolaylaştırılmıştır. Yeni vergi 

kanunu beş yıllık bir dönemde zararların vergilendirilebilir gelirden düşülmesine izin 

vermektedir. Son olarak, sanayi binaları için amortisman indirimi artırılmıştır.109 

Gelir vergisi gelirleri, tahmin edilenden % 1,2 daha az olarak GSYH’nin % 0,7 

puanı kadar düşmüştür. Kurumlar vergisi gelirleri ve sosyal katkılarda da düşüşler 

olmuş, bu düşüşler sırasıyla GSYH’nin % 0,4 ve % 1,5’i kadar gerçekleşmiştir. 

Slovakya, bu kayıpları başta KDV olmak üzere, daha yüksek dolaylı vergi gelirleri ile 

dengelenmiştir.110 
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Alman araştırma kurumu (ZEW) tarafından yapılan hesaplamalara göre, bu 

reformlar Slovakya’da yatırımlar üzerindeki efektif ortalama ve marjinal vergi 

oranlarını düşürmüştür. Bu durum, doğrudan yabancı yatırımlarda dahil olmak 

üzere, yatırımlar için daha fazla teşvik sağlamıştır. Örneğin bu reformların 

uygulamaya konmasıyla birlikte, Peugeot, Citroen ve Kia Motor şirketleri gibi önemli 

yabancı yatırımlar ülkeye çekilmiştir. Reform sonrası vergi sistemi önemli ölçüde 

basitleşmiş ve hem sermaye yatırımı ve hem de işgücü arzını artırmıştır. Ekonomik 

büyüme açısından, reformların etkilerinin pozitif olması beklenmektedir.111 

Slovakya’da ücretlerin ve karların aynı oranda vergilendirilmesi “vergi 

arbitrajı”nı teşvik etmektedir. Ücretliler, kendilerini serbest meslek çalışanı olarak 

gösterebilmekte ve bu şekilde ücretleri kar olarak vergilendirilmektedir. Bu durumda 

da çalışanın harcadığı para, işletme masrafı olarak kabul edilmektedir. Slovakya’da 

çalışanlar üzerindeki ağır vergi yükü, mali sistemin sadeliğine gölge düşürmektedir. 

İşçi ve İşverenlerin sosyal güvenlik katkı paylarının 2004 yılı işçi gelirlerinin yaklaşık 

yarısı tutarında olduğu ifade edilmektedir. Vergi yükünün sermaye değil emek 

üzerinde yoğunlaşması, ücretli Slovakların kendilerini serbest meslek olarak 

göstermelerine ve bu şekilde vergilendirilmelerine neden olmaktadır.112   

Düz oranlı vergi uygulamasında Slovakya önemli bir örnektir. Tüm vergiler 

aynı ve tek oranda uygulanmıştır. Bununla birlikte gelir vergisinde matrahtan yapılan 

kişisel indirimler ciddi oranda arttırılmıştır. Asgari geçim indiriminin bu derece 

arttırılması ile düz oranlı vergi sisteminin gelir dağılımını bozucu etkisi olmaması 

gerekirken, kar paylarının vergi dışı bırakılması nedeniyle istenilen etki 

sağlanamamıştır. Ekonomide yatırımlar açısından artış kaydedilirken, vergi yükü 

dolaylı vergiler yoluyla düşük gelirli kesime doğru kaymaktadır. Slovakya, kar 

paylarına uygulanan muafiyet nedeniyle, aslında düz oranlı nakit akışı vergisini 

uygulamaktadır. 
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3.2.7 GÜRCİSTAN’DA DÜZ ORANLI VERGİ UYGULAMASI 

 Düz oranlı vergi sistemini uygulayan bir diğer ülke Gürcistan’dır. Gürcistan 

2005 yılında düz oranlı vergi sistemine geçmiştir. Düz oranlı vergi sistemi sadece 

gelir vergisinde uygulamaya koyulmuş olup, belirlenen vergi oranı % 12’dir. 

 Gürcistan’da daha önceden gelir vergisi % 12, % 15, % 17 ve % 20 

oranlarında uygulanmaktaydı. Bu ülkenin düz oranlı vergi uygulamasının benzersiz 

bir özelliği bulunmaktadır. Bu özellik temel bir indirim (basic allowance) 

bulunmamasıdır. Emeklilere bazı korumalar sağlanmıştır ve en düşük emekli maaşı 

iki katına çıkarılmıştır. Kurumlar vergisi oranı % 20 olarak korunmuştur. Reform ile 

birlikte sosyal güvenlik kesintisi % 33’ten % 20’ye ve standart KDV oranı % 20’den 

% 18’e indirilmiştir. Kişisel gelir vergisi ve KDV’de yer alan çeşitli indirimler 

çıkarılmıştır. Gelir vergisi oranının indirilmesinden kaynaklanan gelir kaybı ise, 

kısmen ÖTV oranlarının yükseltilmesi ile dengelemiştir.113 

 Gürcistan, vergi oranlarındaki indirimden kaynaklanan gelir kaybını, gelir 

vergisi ve KDV’deki bazı indirimleri devre dışı bırakarak gidermeye çalışmıştır. Aile 

bireyleri için herhangi bir standart indirim uygulanmaması, sosyal yönden olumsuz 

bir durum olsa da vergi hasılatlarında artış görülmüştür. Ayrıca vergi sayıları 

azaltılarak vergi sistemi basitleştirilmiştir. 

“Yeni ve daha basit olan sistem, ekonomik büyüme ve mükellef uyumu 

üzerinde önemli bir etki yaratmıştır. 2003’te GSYH’nın % 14,5’i olan vergi gelirleri, 

2006’da GSYH’nın % 22’si olarak gerçekleşmiştir. 2003 ve 2007 yılları arasında 

yapılan reformlarla vergi sayısı 22’den 7’ye düşürülmüştür. 2008 yılında gelir vergisi 

ve ücretlerden alınan vergiler % 25 düz vergide birleştirilecektir. Bu birleşme 

tamamlandığında Gürcistan, hem gelir vergisi hem de ücretlerden alınan vergilerin 

yerine tek bir vergi oranı uygulayan ilk ülke olacaktır”.114 

 

                                                 
113 Alvin Rabushka, “The Flat Tax Expands its Ambit in Georgia”, 2007, (Çevrimiçi, 
http://www.hoover.org/research/russianecon/essays/10926656.html, erişim tarihi:03.06.2008), 
Aktaran:Bulut, Çalışkan, Arat, a.g.m. 
114 Alvin Rabushka, “The Flat Tax Expands its Ambit in Georgia”, 2007, (Çevrimiçi, 
http://www.hoover.org/research/russianecon/essays/10926656.html, erişim tarihi:03.06.2008), 
Aktaran:Bulut, Çalışkan, Arat, a.g.m. 
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3.2.8 KARADAĞ’DA DÜZ ORANLI VERGİ UYGULAMASI 

Eski Yugoslavya’dan ayrılan ülkelerden biri olan Karadağ, 2007 yılından 

itibaren geçerli olmak üzere % 15 oranında düz oranlı vergi sistemine geçmiştir. 

Karadağ’da düz oranlı vergi sistemine geçilmesinden önce uygulanan gelir 

vergisi tarifesi, % 16, % 20 ve % 24 olan üç orana sahipti. Reform ile düz oranlı 

verginin, 2007 yılında % 15, 2009 yılında % 12 ve 2010 yılında ise % 9 olacağı 

öngörülmüştür. Kurumlar vergisinde ise daha önce uygulanmakta olan % 15 ve % 

20’lik artan oranların yerini % 9’luk tek oran almıştır. Bu şekilde 2010 yılında hem 

kurumlar vergisi hem de gelir vergisi aynı oran olan % 9 olacaktır. Düz oranlı vergi 

reformu ile kayıt dışı ekonominin azaltılması konusunda olumlu sonuçlar alınmıştır. 

Karadağ hükümetinin hazırladığı bir raporda, vergi idaresinin 2007 yılının ilk on 

ayında 2006’nın aynı dönemine göre % 30 daha fazla gelir elde etmiştir.  Bu gelir 

artışının gelir türleri bakımından tek tek ayrımı yapıldığında; kişisel gelir vergi 

gelirleri % 13, ticari kar vergi gelirleri % 100, KDV gelirleri % 25 ve emlak vergisi 

gelirleri % 150 artmıştır.115 

3.3 DÜZ ORANLI VERGİ UYGULAMASINDA BAŞARISIZ 

OLAN ÜLKELER 

Düz oranlı vergi sistemini uygulayan ülkelerin tümü başarılı sonuçlara 

ulaşamamıştır. Bu ülkeler kimi zaman yüksek vergi oranları nedeniyle, kimi 

zamanda düz oranlı vergi sisteminin gerektirdiği istisna ve muafiyetleri ortadan 

kaldırma işlemini tam olarak uygulayamadıkları için başarısız olmuşlardır. Bu 

ülkeler; Ukrayna ve Romanya’dır. 

 3.3.1 UKRAYNA’DA DÜZ ORANLI VERGİ UYGULAMASI 

 Ukrayna 2004 yılında % 13 oranıyla düz oranlı vergi sistemine geçmiştir. 

Daha sonra bu oran % 15’e yükseltilmiştir. Reform öncesi gelir vergisinde yer alan 

tarife % 10 ila % 40 arasında değişmekte idi. 

                                                 
115 Alvin Rabushka, “The Flat Tax at Work in Montenegro”, 2007, (Çevrimiçi, 
http://www.hoover.org/research/russianecon/essays/11714761.html, erişim tarihi:03.06.2008), 
Aktaran:Bulut, Çalışkan, Arat, a.g.m. 
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 “Ukrayna’da asgari geçim indirimi 204 Hryvnia’dan 738 Hryvnia’ya 

yükseltilmiştir. Daha önce muaf olan faiz gelirlerini, düz oranda vergi kapsamında 

vergilendirilmeye tabi tutulmuştur. Bazı mesleki indirimler çıkarılıp, sermaye 

kazançlarının daha kapsamlı tanımını benimseyerek kişisel gelir vergisinin tabanı 

genişletilmiştir. Kurumlar vergisi oranı % 30’dan % 25’e düşürülmüş, 2003 ve 2004 

yılında önemli muafiyetler kaldırılmıştır. KDV % 19 olarak tek bir oranda kalmıştır 

fakat bazı sektörel muafiyetler çıkarılmıştır. Reformu takiben kişisel gelir vergisi geliri 

belirgin şekilde düşmüştür”.116 

 3.3.2 ROMANYA’DA DÜZ ORANLI VERGİ UYGULAMASI 

 Balkanlarda Sırbistan’dan sonra düz oranlı vergi sistemini uygulayan ikinci 

ülke Romanya’dır. Romanya 2005 yılında % 16 vergi oranıyla düz oranlı vergi 

sistemine geçmiştir. 

 “2005 yılı başında % 18’den % 40’a kadar 5 marjinal vergi oranın uygulandığı 

kişisel gelir vergisi oranı yerini düz vergiye bırakmıştır. Asgari geçim indirimi ılımlı bir 

şekilde yükseltilmiştir. Kar üzerinde alınan vergi, % 25’ten % 16’ya çekilmiştir. 

Bireylere ödenen temettüler, faiz gelirleri ve sermaye kazançları üzerinde nihai vergi 

kesintisi düz oranlı vergiden daha düşükken, 2006 yılından bu yana % 16 düz orana 

tabi olmuştur. % 19 ve % 9 oranlarında olan KDV ise değiştirilmemiş fakat 2005’ten 

sonra bazı küçük muafiyetler bertaraf edilmiş ve ÖTV yükseltilmiştir. Hem kişisel 

gelir vergisi hem de kurumlar vergisi gelirleri reformu takiben düşmüştür”.117 

 Romanya, alınan olumsuz sonuçlar nedeniyle, gelir ve kurumlar vergisi 

üzerinde % 10 düz vergi oranı uygulamayı planlamaktadır. Bu değişimde 

amaçlanan, Romanya’yı yatırımcılar açısından daha çekici bir ülke haline 

getirmektir.118 

                                                 
116 Alvin Rabushka, “The Flat Tax Spreads to Ukraine”, 2003, (Çevrimiçi, 
http://www.hoover.org/research/russianecon/essays/5143847.html, erişim tarihi:05.06.2008), 
Aktaran:Bulut, Çalışkan, Arat, a.g.m. 
117 Alvin Rabushka, “The Flat Tax Spreads to Romania”, 2005, (Çevrimiçi, 
http://www.hoover.org/research/russianecon/essays/5146282.html, erişim tarihi:05.06.2008), 
Aktaran:Bulut, Çalışkan, Arat, a.g.m. 
118 Flat Tax Blog, Essays on the Adoption and Results of the Flat Tax Around the Globe, (Çevrimiçi; 
http://flattaxes.blogspot.com, erişim tarihi 20.09.2009) 
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3.4 DÜZ ORANLI VERGİ SİSTEMİNE YENİ GEÇEN 

ÜLKELER 

Düz oranlı vergi uygulamasına geçen ülkelerin henüz hepsi için 

değerlendirme yapılabilecek sonuçlar mevcut değildir. Genelde 2007 ve sonraki 

yıllarda düz oranlı vergi sistemine geçen ülkeler için sadece uygulamaya koydukları 

veya koyacakları vergi sistemi ve vergi oranları hakkında bilgi verilecektir. Bu 

ülkeler; Kırgızistan, Makedonya, Moğolistan, Arnavutluk, Çek Cumhuriyeti, İzlanda, 

Bulgaristan, Sırbistan ve Mauritius’tur. 

3.4.1 KIRGIZİSTAN’DA DÜZ ORANLI VERGİ 

UYGULAMASI 

Kırgızistan düz oranlı vergi sistemini yeni uygulamaya başlayan ülkelerden 

biridir. 2006 yılında % 10 gibi çok düşük bir vergi oranıyla, düz oranlı vergi sistemine 

geçmiştir. 

 Kırgızistan’da uygulanmaya başlanan düz oranlı vergi sistemi, % 20 olarak 

uygulanan kurumlar vergisi ile % 10-20 arasında değişen artan oranlı tarifeye sahip 

kişisel gelir vergisi oranlarının yerini almıştır.119 

 3.4.2 MAKEDONYA’DA DÜZ ORANLI VERGİ 

UYGULAMASI  

 Makedonya, % 12 vergi oranıyla 2007 yılı başından itibaren düz oranlı vergi 

sistemine geçmiştir.  

“Makedonya’da 2006 yılında hükümeti kurmak için görevlendirilen Başbakan 

Nikola Gruevski’nin reform programının temel direklerinden biri de düz oranlı vergi 

sistemi olmuştur. 2007 Ocak başında % 12 olarak belirlenen düz vergi oranı 2008’de 

% 10’a indirilmesi planlanmıştır. Böylece düz vergi, % 15 oranındaki kurumlar vergisi 

oranının ve % 15-% 24 aralığındaki kişisel gelir vergisi oranlarının yerini almış 

olacaktır. Hükümet, % 10 düz vergi ile amacın Makedonya’nın, Avrupa’daki en 
                                                 
119 Bulut, Çalışkan, Arat, a.g.m. 



 78

düşük vergi oranlarıyla, düz vergi sistemine geçiş sonrası ekonomik büyümeyi 

yakalayan Estonya, Letonya ve Litvanya gibi olmasını sağlamak olduğunu 

belirtmiştir”.120 

3.4.3 MOĞOLİSTAN’DA DÜZ ORANLI VERGİ 

UYGULAMASI 

Düz oranlı vergi sistemini uygulayan ülkelerin en doğu ucunda Moğolistan 

yer almaktadır. Moğolistan 2007 yılında % 10 ile düz oranlı vergi sistemine 

geçmiştir. 

“2006 yılında Moğolistan, geniş kapsamlı vergi reformunu yürürlüğe 

koymuştur. Daha önce % 10 % 20 ve % 30 olan gelir vergisi oranları kaldırılarak 1 

Ocak 2007’den itibaren % 10 düz vergi yürürlüğe girmiştir. Yıllık vergi dışı bırakılan 

gelir miktarı ise 84.000 Tugriktir. Düz verginin kabulüyle birlikte KDV’de % 15’ten % 

10’a düşürülmüş ve kurumlar vergisi dilimleri % 15 ve % 30’dan sırasıyla % 10 ve % 

25’e düşürülmüştür. % 10 düz oranlı vergilemenin amacı ise kişiler üzerindeki vergi 

yükünü azaltmak, kayıt dışı ekonomiyi önlemek, vergi tabanını genişletmek, vergi 

tahsilatının etkinliğini artırmak ve vergi yasalarını netleştirerek ve basitleştirerek 

vergiye uyumu geliştirmektir”.121 

Moğolistan uygulamada olan tüm vergi oranlarını düşürmüş, gelir vergisini 

ise tek oranlı hale getirmiştir. Kurumlar vergisi oranları düşürülmekle birlikte artan 

oranlı yapısı korunmuştur. 

3.4.4 ARNAVUTLUK’TA DÜZ ORANLI VERGİ 

UYGULAMASI 

Arnavutluk 2007’de kurumlar vergisi ve gelir vergisinde düz oranlı vergi 

sistemini uygulamaya başlamıştır. Vergi reformu öncesi % 5, % 10, % 15, % 25 ve 

% 30  olarak uygulanmakta olan gelir vergisi oranlarının yerini, tek oran olan % 10  

                                                 
120 Bulut, Çalışkan, Arat, a.g.m. 
121 Alvin Rabushka, “The Flat Tax Spreads to Mongolia”, 2007, (Çevrimiçi, 
http://www.hoover.org/research/russianecon/essays/5471761.html, erişim tarihi:04.06.2008), 
Aktaran:Bulut, Çalışkan, Arat, a.g.m. 
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almıştır. Kurumlar vergisinde ise daha önce kurum karlarına uygulanan % 20’lik 

vergi oranı bulunmaktaydı. Bu oranda yerini % 10’a bırakmıştır.122 

“Arnavutluk hükümeti, düz oranlı vergi sistemine geçişteki niyetin, daha sıcak 

bir yatırım ortamı yaratmak, ekonomiyi daha rekabetçi yapmak, uluslar arası 

doğrudan yatırımları çekmek, kayıt dışı ekonomiyi önlemek ve vergi tahsilatını 

kolaylaştırmak olarak belirtmiştir”.123  

3.4.5 ÇEK CUMHURİYETİ’NDE DÜZ ORANLI VERGİ 

UYGULAMASI 

Çek Cumhuriyeti, Ekim 2007’de açıkladığı vergi reformu planına göre; 2008 

yılı başından itibaren geçerli olmak üzere % 15 düz oranlı gelir vergisi 

uygulayacaktır. Gelir vergisinde daha önce % 12, % 19, % 25 ve % 32 oranları ile 

artan oranlı bir tarife yapısı söz konusu idi. Gelir vergisi oranının 2009 yılı için % 

12,5’e indirilmesi planlanmaktadır. Kurumlar vergisi oranının ise, halen 

uygulanmakta olan % 24 oranı yerine % 21’e indirilmesi öngörülmüştür. Bu oranın 

2009 yılında % 19’a indirilmesi planlanmaktadır.124 

3.4.6 İZLANDA’DA DÜZ ORANLI VERGİ UYGULAMASI 

İzlanda’da vergi gelirleri merkezi yönetim payı ve yerel yönetim payı olmak 

üzere iki unsuru içermektedir. İzlanda her iki payı da içerecek şekilde, gelir 

vergisinde % 35,73 tek vergi oranıyla 2008 yılı başından itibaren düz oranlı vergi 

uygulamasına geçmiştir. 

“İzlanda’da bütün kişisel gelirler , merkezi yönetimin % 22,75 olan vergi oranı 

ve belediyeye ait % 12,98 vergi oranından oluşan % 35,73 düz vergide oranında 

vergilendirilmektedir. Faiz gelirleri, temettü ve kira gelirleri % 10 düz vergiyle 

                                                 
122 Alvin Rabushka, “The Flat Tax Spreads to Albania”, 2007, (Çevrimiçi, 
http://www.hoover.org/research/russianecon/essays/7083636.html, erişim tarihi:04.06.2008), 
Aktaran:Bulut, Çalışkan, Arat, a.g.m. 
123 Alvin Rabushka, “The Flat Tax Spreads to Albania”, 2007, (Çevrimiçi, 
http://www.hoover.org/research/russianecon/essays/7083636.html, erişim tarihi:04.06.2008), 
Aktaran:Bulut, Çalışkan, Arat, a.g.m. 
124 Alvin Rabushka, “The Flat Tax is Finalized in the Czech Republic”, 2007, (Çevrimiçi, 
http://www.hoover.org/research/russianecon/essays/10560996.html, erişim tarihi:03.06.2008), 
Aktaran:Bulut, Çalışkan, Arat, a.g.m. 
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vergilendirilmektedir. Kurumlar vergisi 2001’de % 30’dan % 18’e düşürülmüştür. 

Ortaklıklar(adi şirket) üzerinde 2001’de % 38 olan oran 2007’de % 26’ya 

düşürülmüştür”.125 

İzlanda’da kişisel gelirler üzerindeki vergi oranını 2008 yılında düz vergi 

sistemine çevirmiş olmasına rağmen 2001 yılından itibaren başlayan vergi 

reformuna sahiptir. Bu reform çerçevesinde tüm vergi türleri düz oranlı vergiye 

dönüştürülmektedir.  

3.4.7 BULGARİSTAN’DA DÜZ ORANLI VERGİ 

UYGULAMASI 

Bulgaristan, Türkiye’nin komşusu olarak Gürcistan’dan sonra düz oranlı vergi 

sistemine geçen ikinci ülkedir. Sisteme 2008 yılından itibaren % 10 oranı ile 

geçmiştir. Ayrıca düz oranlı vergiyi hem gelir vergisinde hem de kurumlar vergisinde 

uygulayarak, bu iki gelir türünü birleştirmiştir. 

Daha önceki sistemde gelir vergisinde uygulanan artan oranlı tarife % 20, % 

22 ve % 24’ten oluşan üç dilime sahipti. Kurumlar vergisinde ise % 15 vergi oranı 

kullanılmakta idi. Her iki gelir türünden alınan vergi oranı % 10’a indirildi. Bunların 

dışında temettü ve sermaye kazançları üzerinde % 5 oranında vergi alınmaktadır. 

Ayrıca bir sonraki hedef olarak, sosyal güvenlik kesintilerini % 10’a çekilmesi 

düşünülmektedir.126 

3.4.8 SIRBİSTAN’DA DÜZ ORANLI VERGİ UYGULAMASI 

 Sırbistan  2003 yılında  % 14 ‘lük bir düz vergi oranıyla, düz vergi sistemini 

hayata geçirmiştir. Düz oranlı vergi uygulaması gelir vergisinde, ücretlerde ve 

kurumlar vergisinde uygulanmaya başlanmıştır. 

 “Üç orandan oluşan (% 10-% 15-% 20) gelir vergisi oranları bertaraf 

edilmiştir. Yeni sistemle daha önce % 20 oranda vergilendirilen emek geliri, tarım, 

                                                 
125 Bulut, Çalışkan, Arat, a.g.m. 
126 Alvin Rabushka, “The Flat Tax is Implemented in Bulgaria”, 2008, (Çevrimiçi, 
http://www.hoover.org/research/russianecon/essays/13006862.html, erişim tarihi:03.06.2008), 
Aktaran: Bulut, Çalışkan, Arat, a.g.m. 
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ormancılık ve serbest meslek geliri % 14 oranında vergilendirilmeye başlanmıştır. 

Ayrıca ücretlere % 14 stopaj getirilmiştir. Yeni kanun erişkin ve çocuklar için de 

indirim içermektedir. Kurum karları üzerindeki vergi de % 20’den % 14’e 

düşmüştür”.127 

3.4.9 MAURİTİUS’TA DÜZ ORANLI VERGİ UYGULAMASI 

Dünyanın ismini pek duymadığı Hint okyanusunda Madagaskar yakınlarında 

bir ada ülkesi olan Mauritius’da 2009 yılından itibaren % 15 oranında düz oranlı 

vergi sistemine geçmiştir.  

Mauritius’ta düz oranlı vergi sistemi öncesi kullanılmakta olan gelir vergisi 

oranları % 15 ve % 25 idi. Ayrıca kurumlar vergisi oranı olarak da % 25 

kullanılmaktaydı. Her iki vergi türü için % 15 oranında düz vergi oranı uygulanmaya 

başlandı. 128 

3.5 DÜZ ORANLI VERGİ UYGULAMALARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Düz oranlı vergi sistemi günümüzde, eyalet boyutlarında olanlar hariç olmak 

üzere, 21 ülkede uygulanmaktadır. Bunlar içinde, Mauritius kadar küçük ada 

devletleri yer aldığı gibi, Rusya gibi büyük ekonomiler de bulunmaktadır. Uygulama 

alanı; Asya, Doğu Avrupa, Balkanlar, Kafkaslar ve Hint Okyanusuna kadar 

yayılmıştır. Uygulayan ülkeler içinde ekonomik gelişmesini tamamlamış ülke 

bulunmamakla birlikte, gelişmiş ekonomiye sahip ülkeler de bu vergi sistemine 

geçmeyi tartışmaktadır. 

Düz oranlı vergi sisteminin temel özelliklerini hatırlayacak olursak; 

- Tek ve düşük vergi oranı, 

- İstisna, indirim ve muafiyetlerin kaldırılması, 

- Hane halkı için standart indirim, 

                                                 
127 Alvin Rabushka, “The Flat Tax Spreads to Serbia”, 2004, (Çevrimiçi, 
http://www.hoover.org/research/russianecon/essays/5144552.html, erişim tarihi:05.06.2008), 
Aktaran:Bulut, Çalışkan, Arat, a.g.m. 
128 Bulut, Çalışkan, Arat, a.g.m. 
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- Basit bir vergi sistemi, 

- Faiz, kar payı ve sermaye getirilerinin vergilendirilmemesi, olarak 

sıralayabiliriz. 

Düz oranlı vergi sistemini uygulayan ülkelerde, bu özelliklerin tümü 

uygulanma imkanı bulamamıştır. Uygulayan ülkelerin tek ortak özelliği, gelir 

vergisinde tek vergi oranına geçilmiş olmasıdır. Bunun dışındaki özellikler için, kimi 

ülkeler uygulamış, kimisi ise uygulamamıştır. Diğer bir deyişle, ülkeler düz oranlı 

vergi sistemini uygularken, düz oranlı vergi sisteminin özelliklerinden kendi 

ekonomik yapılarına uygun olanlarını seçmişlerdir. 

Düz vergi oranı her ülkede farklı olarak uygulanmış, bazı ülkeler vergi 

reformundan sonra da vergi oranlarında değişiklikler yapmışlardır. Bu değişiklikler, 

genelde vergi oranlarının daha da düşürülmesi şeklinde olmuştur. Ülkelerin buradaki 

amacı, düşük oranlı vergiye kademeli geçiş yapmak olmuştur. Zira, düz oranlı 

vergiye geçerken vergi oranını düşük seçmek, uygulamanın ilk yıllarında vergi 

gelirlerinde azalmaya neden olabilecektir. Ancak düz ve düşük oranlı vergiye geçen 

ülkelerin bazılarında, daha uygulamanın ilk yılında, vergi gelirlerinde artışlar 

görülmüştür. 

Hong Kong’la başlayan düz oranlı vergi sistemi, giderek daha fazla ülke 

tarafında uygulamaya konulmaktadır. Uygulamaya konulan vergi oranları % 10 ila % 

35,73 arasında değişmektedir. % 35,73 oranını uygulayan İzlanda’da belediyelere 

ait vergiler, bu vergi oranı içinde yer almaktadır. Bu unsur çıkarıldığında, İzlanda’da 

uygulanan vergi oranı % 22,75 olacaktır. Karadağ 2010 yılında, hem gelir vergisinde 

hem de kurumlar vergisinde % 9 oranını uygulamaya koyarak, en düşük vergi 

oranını uygulayan ülke olacaktır. Farklı vergi oranları uygulansa da, vergi oranı 

genellikle % 10 ila % 20 arasında belirlenmiştir. Düz oranlı vergi sistemini 

uygulamaya başlayan 21 ülkenin 16’sı bu şekilde vergi oranı belirlemiştir. Ayrıca 

uygulamaya konulan vergi oranlarının ortalaması da % 15,56’dır. 

Düz oranlı vergi sistemini uygulayan ülkelerden Hong Kong, Estonya, 

Letonya, Slovakya, Karadağ, Sırbistan, Romanya, Kırgızistan, Makedonya, 

Arnavutluk, Bulgaristan ve Mauritius düz vergi oranını, hem gelir vergisinde hem de 

kurumlar vergisinde uygulamışlardır. Hatta bunlardan Slovakya, belirlediği düz vergi 

oranını KDV’de de uygulamaya başlamıştır. Sırbistan ve Gürcistan, belirlenen düz 
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vergi oranını ücretlerde uygulamaya koymuş, standart indirimi uygulamamışlardır. 

Moğolistan ise düz vergi oranını kurumlar vergisinde uygulamaya koymamasına 

karşın, KDV’de uygulamıştır. Moğolistan düz vergi sistemine geçen ülkeler arasında, 

kurumlar vergisinde  % 10 ve % 25 oranları ile artan oranlı vergi tarifesini koruyan 

tek ülke olmuştur. Diğer ülkelerin tamamı, farklı vergi oranları uygulasalar da 

kurumlar vergisinde tek oran uygulamaya başlamışlardır. 

Kar payı, faiz, bağış ve kira gelirleri içinde, düz oranlı vergi sistemine geçen 

ülkeler arasında bir birlik söz konusu değildir. Hong Kong kar payı, faiz ve bağışı 

vergiye tabi tutmazken, Letonya kar payı ve faizi vergi dışı bırakmıştır. Slovakya ise 

sadece kar payların üzerinden vergi almaktan vazgeçmiştir.  Estonya, ara bir 

uygulama modeli bularak, kar paylarını hisse sahiplerine dağıtılmasına kadar vergi 

dışı bırakmıştır.  Bulgaristan kar payı ve faiz üzerinden alınan vergi oranını % 5’e 

düşürürken, İzlanda kar payı, faiz ve kira gelirlerinden alınan vergi oranını % 10 

olarak belirlemiştir. Romanya kar payları üzerinden alınan vergi oranını % 16 olarak 

belirlerken, Rusya uygulamadaki % 15 oranını % 30’a çıkarmıştır. 

Asgari geçim indirimi veya standart indirim konusunda da ülkeler farklı 

politikalar izlemişlerdir. Gürcistan ve Sırbistan ücretlere herhangi bir standart indirim 

uygulamazken Estonya, Slovakya, Ukrayna ve Romanya’da uygulanan asgari geçim 

indirimi tutarı arttırılmıştır. Slovakya’da asgari geçim indirimindeki artış iki kattan 

fazla olmuştur. Hong Kong ise bu konuda ki en farklı örneği temsil etmektedir. 

Ücretlere herhangi asgari bir geçim indirimi uygulanmayıp, hanelerde yaşayan birey 

sayıları ile çalışıp çalışmadıklarına göre, uygulanan vergi oranlarını düşürülmüştür. 

Bu nedenle Hong Kong’taki düz oranlı vergi, brüt düz oranlı vergi olarak 

adlandırılmaktadır. 

Düz oranlı vergi sistemini uygulayan ülkelerin neredeyse tamamında vergi 

sistemi basitleşmiştir. Vergi sistemlerinde yer alan indirim, istisna ve muafiyetler 

büyük oranda kaldırılmış, vergi tabanı genişletilmiştir. Rusya’da en yüksek vergi 

dilimindeki mükellefler gelirlerinin sadece % 52’sini beyan ederken, bu oran % 68’e 

çıkmıştır. Estonya’da, 1993 yılı itibariyle GSYH’nın % 39,4’ü olan vergi gelirleri, 2002 

yılında % 39,6’ya ulaştı. Düz oranlı vergi sistemini uygulayan tüm ülkeler vergi 

sistemini indirim, istisna ve muafiyetlerden arındırmıştır. Letonya, yatırımlara uygun 

bir ortam hazırlamak için, vergi sisteminde ilave vergi kolaylıklarına yer vermiştir. 
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Düz oranlı vergi sistemini uygulayan ülkelerin çoğunda olumlu sonuçlar 

alındı. Hong Kong 1947’den günümüze kadar ekonomik olarak çok gelişmiştir. 

Estonya, düz oranlı vergi sistemini uygulamaya başladığı yıldan itibaren, yıllık 

ortalama % 6 büyümüştür. Vergi gelirlerinde ki artış, çift hanelere ulaşmıştır. 

Estonya vergi oranını 2005 yılından itibaren % 24’e indirince, vergi gelirlerinde ki 

artış, 2005 yılında % 22 ve 2006 yılında % 15 olarak gerçekleşmiştir. Litvanya ve 

Letonya’da kişisel vergi gelirleri artmıştır. 

Rusya’da düz oranlı vergi uygulamasının sonuçları daha çarpıcıdır. Düz 

oranlı vergi sistemini uygulamaya koyduğu ilk yıl olan 2001’de vergi gelirleri reel 

olarak % 28, 2002 yılında ise % 20,7 artmıştır.  Gelir vergisinin toplam vergi gelirleri 

içindeki payı 2000 yılında % 12,1 iken 2001 yılında % 12,7’ye çıkmıştır. Düz oranlı 

vergi reformu sonrasındaki dört yıl içinde, Rusya vergi gelirlerini enflasyondan 

arındırılmış olarak % 100’e yakın arttırmıştır. Altıncı yılını doldurduğunda, reel olarak 

vergi geliri artışı üç kata ulaşmıştır. Rusya, düz oranlı vergi uygulamasından en 

olumlu sonucu alan ülkelerin başında gelmiştir. 

Slovakya, vergi gelirlerinde artıştan çok yabancı sermayeyi ülkesine 

çekmiştir. Peugeot, Citroen ve Kia Motor gibi büyük firmalar, Slovakya’da fabrika 

açmış ve ülkedeki istihdamda artış meydana gelmiştir. Rusya uygulanmakta olan 

veraset ve intikal vergisini kaldırarak vergi sayısını azaltmıştır. Gürcistan uyguladığı 

vergi reformunda  sayıları 22’ye varan vergileri, 7’ye kadar düşürmüştür. Vergi 

sistemini basitleştirerek, düşük bir vergi oranı belirlemesi vergi gelirlerinin artmasına 

neden olmuştur. Vergi gelirleri 2006 yılında GSYH’nın % 14,5’i iken, 2006 yılında % 

22’sine yükselmiştir. Karadağ’da 2007 yılında uygulamaya başladığı düz oranlı vergi 

sonucunda, daha ilk yıl vergi gelirleri % 30 artmıştır. Düz oranlı vergi reformu ile, 

kayıt dışılığı azaltan Karadağ’da, toplam vergi artışının gelir türlerine göre dağılımı; 

kişisel gelir vergisi % 13, ticari kar vergisi % 100, KDV % 25 ve emlak vergisi % 150 

olmuştur. 

Düz oranlı vergi uygulamasında olumsuz sonuç alan ülkeler de mevcuttur. 

Ukrayna’da bazı muafiyetler kaldırılıp, faiz gelirleri vergi kapsamına alınmasına 

rağmen kişisel vergi gelirleri belirgin şekilde düşmüştür. Romanya’da faiz gelirleri ve 

sermaye kazançları, reform öncesi daha düşük vergi oranına tabi iken, reform 



 85

sonrası düz vergi oranı olan % 16’ya çıkarılmış, hem kişisel gelir vergisi, hem de 

kurumlar vergisi gelirlerinde düşüş görülmüştür. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

DÜZ ORANLI VERGİ SİSTEMİNİN TÜRKİYE’DE 

UYGULANABİLİRLİĞİ 

Düz oranlı vergi sisteminin Türkiye’de uygulanabilirliğini incelemeden önce, 

Türkiye’de uygulanmakta olan vergi tarifelerine değinmek gerekmektedir. Türkiye’de 

uygulanmakta olan vergi tarifelerinin mevcut yapısı incelendikten sonra bu yapıdan 

doğan sıkıntılara yer verilecektir. Mevcut tarife durumu  ve sıkıntıların aşılmasında 

düz oranlı vergilendirme sisteminin çözüm olup olmayacağı tartışılacaktır.  

4.1 TÜRKİYE’DE UYGULANMAKTA OLAN VERGİ 

TARİFELERİ 

Türkiye’de uygulanmakta olan vergi tarifelerini, vergi ve gelir türü bazında tek 

tek incelemekte yarar vardır. Zira, Türkiye’de farklı vergi türleri için farklı vergi 

tarifeleri uygulanmaktadır. Örneğin gelir vergisi ve veraset intikal vergisinde artan 

oranlı bir yapı söz konusu iken, kurumlar vergisinde düz oranlı vergi tarifesi 

uygulanmaktadır. Dolaylı vergiler olan katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi 

ise, işleme konu olan mal ve hizmetler açısından farklı ancak düz vergi oranları 

uygulanan bir yapıdadır. 

Türkiye’de uygulanan gerek artan oranlı vergi tarifelerinde, gerekse düz 

oranlı vergi tarifelerinde çeşitli indirim, istisna ve muafiyetler söz konusu olup, vergi 

türleri incelenirken, bu indirim, istisna ve muafiyetlerden de söz edilecektir.   

4.1.1 GELİR VERGİSİNDE UYGULANMAKTA OLAN 

VERGİ TARİFESİ 

Türkiye’de 1 Ocak 1961 tarihinde yürürlüğe giren 193 sayılı Gelir Vergisi 

Kanunu, gerçek kişilerin gelirlerine uygulanmaktadır. Söz konusu kanun, vergi 

tarifeleri açısından artan oranlı bir yapıya sahiptir. Artan oranlı vergi tarifesi ile 

birlikte çeşitli indirim ve istisnaları bünyesinde barındırmaktadır.  
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Gelir Vergisi Kanunu’nun birinci maddesinde gelirin konusu 

tanımlanmaktadır. Söz konusu maddede; “Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine 

tâbidir. Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi 

tutarıdır”129 denilmektedir. 

Kanunu ikinci maddesinde ise gelirin unsurları sayılmaktadır. Bu maddeye 

göre gelirin unsurları; 

1. Ticarî kazançlar,  
2. Ziraî kazançlar,  
3. Ücretler,  
4. Serbest meslek kazançları,  
5. Gayrimenkul sermaye iratları,  
6. Menkul sermaye iratları,  
7. Diğer kazanç ve iratlardır. 

Yukarıda yazılı unsurlara bakıldığında, geliri oluşturan unsurlar; ticari 

kazançlar, zirai kazançlar, ücretler, serbest meslek kazançları, gayrı menkul 

sermaye iratları, menkul sermaye iratları ile diğer kazanç ve iratlardır. Bu gelir 

türlerinden kazanç ve irad elde eden gerçek kişiler gelir vergisine tabidir. 

Gelir Vergisi Kanunu ile uygulanmakta olan vergi tarifesi, 2009 yılı için Tablo 

7’de yer aldığı gibidir. 

Tablo 7: Türkiye’de Uygulanmakta Olan Gelir Vergisi Tarifesi 
VERGİ MATRAHI(*) VERGİ ORANI 

8.700,00 Türk Lirasına kadar % 15 

22.000,00 Türk Lirasının 8.700 lirası için 1.305 TL, 

fazlası için 
% 20 

50.000,00 Türk Lirasının 22.000 lirası için 3.965 TL, 

fazlası için 
% 27 

50.000,00 Türk Lirasından fazlasının 50.000 lirası için 

11.525 TL, fazlası için 
% 35 

                                                 
129 4783 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle değişen madde. Yürürlük; 01.01.2003 tarihinden geçerli 
olmak üzere. 



 88

Tablo 7’ye baktığımızda, Türk gelir vergisi sisteminde dört dilimli artan oranlı 

bir tarife uygulanmaktadır. Kişisel vergi oranları %15 ila % 35 arasında 

değişmektedir. 

Uygulanan artan oranlı tarife yapısı, dilim usulü artan oranlılıktır. Türk gelir 

vergisindeki 2009 yılı için yükseklik farkı % 20 ( %35-%15) dir. Genişlik farkı ise, 

2009 yılı için 41.300,00 TL(50.000,00-8.700,00) dir. 

Türkiye, vergi teşvik ve avantajları açısından gerçekten aşırıya kaçmış bir 

ülke örneği sayılabilir. Yalnız vergi kanunları içinde yer alan, vergi istisna ve 

muafiyetlerinin sayıları bile çok sayıdadır.. Bu konuda gelir ve kurumlar vergisi ile 

KDV’deki istisna ve muafiyet hükümlerinin yalnız başlıkları bile çok uzun bir liste 

oluşturmaktadır.130 

“Gelir vergisi sistemimizin bugünkü görüntüsü, çeşitli sebeplerle, acil çözüme 

muhtaç pek çok sorun içermektedir. Gelir vergisi sistemimiz, zaman içinde üniter 

yapıdan zorunlu olarak uzaklaşmış, peş peşe gerçekleşen ve aralarındaki uyumun 

temini mümkün kılınmayan kısmi değişiklikler neticesinde vergi güvenlik 

müesseselerinin bir çoğundan mahrum kalmış, genel sistematik bozulmuş ve Gelir 

Vergisi Kanunu da, içerdiği geçici maddelerin fazlalığı nedeniyle anlaşılması güç ve 

karmaşık bir hal almıştır. Gerek kapsam ve etkinliği açısından, gerekse sistematiği 

ve küreselleşen dünyaya uyumu açısından, Gelir Vergisi Kanunu’nun ülkemize ve 

mükelleflerimize dışa açık olarak, hatta dışarıda sürdürülebilir bir iktisadi rekabet 

olanağı yaratabilecek hale getirilmesi zorunlu hale gelmiştir. Bunun için, sadece belli 

yasa hükümlerinin revize edilmesinden öte, sistemin yeni baştan oluşturulmasını 

hedef alan iddialı bir projenin benimsenmesi gerekmektedir… 

…gelir dağılımının en azından daha da kötüleşmemesi ve verginin ödeme 

gücüne göre alınması ilkesine uygunluk açısından, artan oranlı tarifeye tabi olacak 

gelirlerin toplanması ne kadar gerekliyse, düz oranlı vergi uygulayan ülkelerle uluslar 

arası ölçekte rekabet edebilmek için sistemi en az onlar kadar basitleştirmek ve 

vergi oranlarını düşürmek de o denli önemli hale gelmiştir. Ek olarak, hem yerli hem 

de yabancı sermayenin ülkeye çekilmesi ve ülkede tutulabilmesi, sermaye birikim 

sürecinin hızlandırılması ve yeni iş alanları yaratılması gibi sebeplerle sermaye 
                                                 
130 Selahattin Tuncer, “Türkiye’de Vergi Teşvikleri ve uygulaması (Genel Değerlendirme)-I”, 
Yaklaşım Dergisi, Kasım 2008, Sayı:191 
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gelirlerinin vergilenmesinde küresel trendlere uyumlu bir ortam oluşturulması da bir 

tercih sorunu olmaktan çıkıp zaruret halini almıştır.”131  

Gelir vergisi sistemimiz, artan oranlı tarife yapısının yanında çeşitli indirim, 

istisna ve muafiyetleri içermektedir. Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan bu vergisel 

teşvikler oldukça çok sayıdadır. Bu nedenle, artan oranlı vergi tarifesinin mevzuat 

yönünden ne kadar karmaşık hale geldiğini görebilmek için, vergisel teşviklere yer 

vermekte yarar bulunmaktadır. 

4.1.1.1 GELİR VERGİSİNDE YER ALAN MUAFİYETLER 

Gelir Vergisi Kanununda çeşitli muafiyetler yer almaktadır. Bunlar kanunun 

9., 10., 15. ve 17. maddelerinde düzenlenmiştir. Gelir Vergisi Kanununda yer alan 

muafiyetler; vergiden muaf esnaf, küçük çiftçi muaflığı, diplomat muaflığı ile göçmen 

ve mülteci muaflığıdır. 

Vergiden Muaf Esnaf: Gelir Vergisi Kanunu’nun 9. maddesinde132 

düzenlenen ve genellikle küçük esnaf faaliyeti olarak tanımlanabilecek ticari ve zirai 

                                                 
131 Mahmut Vural, “29 Mayıs 2007 Tarihinde Hesap Uzmanları Kurulu’nca Ankara’da Düzenlenen 
Panelin Açılış Konuşması”, (Çevrimiçi, http://www.huk.gov.tr/konusmala.asp?id=7, erişim 
tarihi:28.09.2009) 
132      - Motorlu nakil vasıtaları kullanmamak şartı ile gezici olarak veya bir iş yeri açmaksızın 
perakende ticaret ile iştigal edenler (Giyim eşyalarıyla zati ve süs eşyaları, değeri yüksek olan ev 
eşyaları ile pazar takibi suretiyle gıda, bakkaliye ve temizlik maddelerini ve sabit iş yerlerinin önünde 
sergi açmak suretiyle o iş yerlerinde satışı yapılan aynı neviden malları satanlar hariç) 

- Bir iş yeri açmaksızın gezici olarak ve doğrudan doğruya müstehlike iş yapan hallaç, 
kalaycı, lehimci, musluk tamircisi, çilingir, ayakkabı tamircisi, kundura boyacısı, berber, nalbant, 
fotoğrafçı, odun ve kömür kırıcısı, çamaşır yıkayıcısı ve hamallar gibi küçük sanat erbabı;  

- Köylerde gezici olarak her türlü sanat işleri ile uğraşanlar ile aynı yerlerde aynı işleri bir iş 
yeri açmak suretiyle yapanlardan 47'nci132 maddede yazılı şartları haiz bulunanlar (51'inci132 madde 
şümulüne girenler bu muafiyetten faydalanamazlar);  

- Nehir, göl ve denizlerde ve su geçitlerinde toplamı 50 rüsum tonilatoya (50 rüsum tonilato 
dahil) kadar makinesiz veya motorsuz nakil vasıtaları işletenler; hayvanla veya bir adet hayvan arabası 
ile nakliyecilik yapanlar (Bu bentte yazılı ölçüler, birlikte yaşayan eşlerle velayet altındaki çocuklar 
hakkında veya ortaklık halindeki işletmelerde, bu kimselerin veya ortaklığın işlettiği vasıtalar toplu 
olarak nazara alınmak suretiyle tespit edilir);  

- Ziraat işlerinde kullandıkları hayvan, hayvan arabası, motor, traktör gibi vasıtalar veya 
sandallarla nakliyeciliği mutat hale getirmeksizin ara sıra ücret karşılığında eşya ve insan taşıyan 
çiftçiler;  

- Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak 
üzere, muharrik kuvvet kullanmamak ve dışarıdan işçi almamak şartıyla; oturdukları evlerde imal 
ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamûlleri, kırpıntı deriden üretilen mamûller, 
örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, 
pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri işyeri 
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faaliyetlerdir. Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan esnaf muafiyeti, sosyal ve ekonomik 

gerekçelerle uygulamaya devam etmektedir.133 

Küçük çiftçi muaflığı: Gelir Vergisi Kanunu’nun 10. maddesinde 

düzenlenen ve küçük ölçekte çiftçilik yapan kişileri korumak için getirilen bir muafiyet 

olup 4369 sayılı Kanunun 82/3-a maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.  

Diplomat muaflığı: Gelir Vergisi Kanunun 15. maddesinde; “Yabancı 

devletlerin Türkiye'de bulunan elçi, maslahatgüzar ve konsolosları (Fahri konsoloslar 

hariç) ile elçilik ve konsolosluklara mensup olan ve o memleketin uyrukluğunda 

bulunan memurları, Türkiye'de resmi bir göreve memur edilenler bu sıfatlarından 

dolayı ve karşılıklı olmak şartıyla Gelir Vergisi'nden muaftırlar.” denilerek diplomat 

muaflığının sınırları belirtilmiştir. 

Diplomat muaflığına ek olarak bir de ücret istisnası vardır. Gelir Vergisi 

Kanunu’nun 16. maddesinde; “Yabancı elçilik ve konsoloslukların 15'inci maddeye 

girmeyen memur ve hizmetlerinin yalnız bu işlerinden dolayı aldıkları ücretler 

karşılıklı olmak şartıyla Gelir Vergisi'nden istisna edilir” denilmektedir. 

                                                                                                                                          
açmaksızın satanlar. Bu ürünlerin, pazar takibi suretiyle satılması ile ticarî, ziraî veya meslekî 
faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların düzenledikleri hariç olmak üzere; 
düzenlenen kermes, festival, panayır ile kamu kurum ve kuruluşlarınca geçici olarak belirlenen 
yerlerde satılması muaflıktan faydalanmaya engel değildir. 

- Ticari işletmelere ait atıkları mutat olarak veya belli aralıklarla satın alanlar hariç olmak 
üzere, bir işyeri açmaksızın kendi nam ve hesabına münhasıran kapı kapı dolaşmak suretiyle her türlü 
hurda maddeyi toplayarak veya satın alarak bu malların ticaretini yapanlara veya tekrar işleyenlere 
satanlar; 

- Yukarıdaki 1-7 numaralı bentlerde sözü edilen işlere benzerlik gösterdikleri, Danıştay'ın 
muvafık mütalaası üzerine, Maliye Bakanlığınca kabul ve ilan olunan ticaret ve sanat işleri ile iştigal 
edenler. 

- Ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usûlde Gelir Vergisine tâbi olanlar ile 
yukarıda sayılan işleri Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapanlar 
esnaf muaflığından faydalanamazlar.  

-  Esnaf muaflığından faydalananlar faaliyetleri ile ilgili olarak satın aldıkları mallara ve 
giderlerine ilişkin, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden aldıkları belgeleri saklamak 
zorundadırlar.  

- Bir işyeri açmaksızın münhasıran gezici olarak; milli piyango bileti satanlar ile 4077 sayılı 
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre gerçek ve tüzel kişilerin mallarını iş akdi ile bağlı 
olmaksızın bunlar adına kapı kapı dolaşmak suretiyle tüketiciye satanlar yukarıdaki şartlarla sınırlı 
olmaksızın gelir vergisinden muaftır 
133 Şaban Küçük, “Vergiden Muaf Esnaf”, Yaklaşım Dergisi, Kasım 2007, Sayı:179 
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“İki ülke karşılıklı olarak vergileme hakkını paylaşmakla, vergilemede 

karşılaşılacak teknik problemler de böylece ortadan kaldırılmış olmaktadır… 15 ve 

16. maddelerde düzenlenen muaflık ve istisnalar teknik amaçlı düzenlemelerdir.”134 

Göçmen ve mülteci muaflığı: Gelir vergisi Kanunu’nun 17. maddesinde 

düzenlenen, göçmen ve mültecilerin elde ettikleri gelirlerin bir kısmının 

vergilendirilmemesini esas alan düzenleme, 4369 sayılı Kanunun 82/3-b maddesiyle 

yürürlükten kaldırılmıştır. 

4.1.1.2 GELİR VERGİSİNDE YER ALAN İNDİRİMLER 

Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan indirimler, 31., 32., 34., 89. maddeler ile 

geçici 4., 5. ve 16 maddelerde ve ek 1., 2., 3., 4., 5., ve 6. maddelerde 

düzenlenmiştir.  Söz konu indirimler; sakatlık indirimi, aile gelirlerinde indirim, asgari 

geçim indirimi, yatırım indirimi ve diğer indirimlerdir. 

Sakatlık indirimi: Gelir Vergisi Kanunun 31. maddesi135 ile geçici 4. 

maddesinde düzenlenmiştir. Sakat kişilerin toplumsal hizmetlerden yeterince istifade 

edememesi  nedeniyle devlet tarafından korunması düşüncesine dayanan bir 

indirimdir.  

“İndirim ile özürlü vatandaşların topluma kazandırılması, özürlü olan olmayan 

mesleki kazanç sahipleri arasındaki rekabet eşitsizliğinin giderilmesi amaçlanmıştır. 

Sosyal amaçlı bir koruma önlemidir.”136 

Aile gelirinde indirim: Gelir Vergisi Kanunu’nun 34. maddesinde 

düzenlenmiş olan, tüm aile bireylerine yönelik olarak uygulanan bu indirim 3239 

sayılı Kanunun 138/b maddesiyle kaldırılmıştır. 

                                                 
134 Aydın Kıratlı, “Vergi Sistemimizde Yer Alan Vergi Teşvikleri ve Korumaları-I”, Yaklaşım 
Dergisi, Eylül 2006, Sayı:165 
135 Çalışma gücünün asgarî % 80'ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece sakat, asgarî % 
60'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece sakat, asgarî % 40'ını kaybetmiş bulunan hizmet 
erbabı ise üçüncü derece sakat sayılır ve aşağıda sakatlık dereceleri itibariyle belirlenen aylık tutarlar, 
hizmet erbabının ücretinden indirilir.  

Sakatlık indirimi; 
- Birinci derece sakatlar için 670,00 TL, 
- İkinci derece sakatlar için 330,00 TL, 

              - Üçüncü derece sakatlar için 160,00 TL’dir. 
136 Kıratlı, “Vergi Sistemimizde Yer Alan Vergi Teşvikleri ve Korumaları-I” 
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Asgari geçim indirimi: gelir düzeyleri düşük kesimleri korumak amacıyla 

uygulanan asgari geçim indirimi Gelir Vergisi Kanunu’nun 32. maddesinde137 

düzenlenmiştir.  

Ülkemizde şu an uygulanmakta olan asgari geçim indirimi, evli ve iki çocuklu 

bir kişi için, aylık 519,75 TL vergi matrahı üzerinden 77,96 TL’dir.138 Söz konusu 

tutar, kişinin aylık geliri üzerinden hesaplanan vergiden mahsuben indirilmektedir. 

Ülkemizde uygulanan asgari geçim indirimi, tam anlamıyla asgari geçim 

indirimi değildir. Zira, asgari geçim indiriminin tüm gelir gruplarına uygulanması 

gerekmektedir. Ancak ülkemizde, sadece ücret geliri elde edenlere 

uygulanmaktadır. Bu yönüyle olsa olsa, ayırma ilkesini gerçekleştirmek için ücret 

lehine uygulanan özel bir indirimdir.139 

Düz oranlı vergi sisteminde, aile bireyleri için standart bir indirim 

öngörülmektedir. Bu indirim tutarı, ülkemizde uygulanan asgari ücret tutarında 

                                                 
137 Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde 
çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin(16 Yaşından Büyük İşçiler İçin 
01.07.2009-31.12.2009 Tarihleri Arasında Uygulanan Brüt Asgari Ücret 693,00 TL’dir) yıllık brüt 
tutarının; mükellefin kendisi için % 50'si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u, 
çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5 diğer çocuklar için % 5'idir. 

Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye 
isabet eden indirim tutarları esas alınır. Asgarî geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile 103 
üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan 
tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla 
olması halinde iade yapılmaz. 

İndirimin uygulamasında "çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından 
bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle 
birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, "eş" tabiri ise, 
aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder.  

İndirim tutarının tespitinde mükellefin, gelirin elde edildiği tarihteki medenî hali ve aile 
durumu esas alınır. İndirim, yukarıdaki oranlara göre hesaplanan tutarları aşmamak kaydıyla, ücret 
geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı, çocuklar için eşlerden yalnızca birisinin gelirine 
uygulanır. Boşananlar için indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate 
alınır.  

Ücretlerin vergilendirilmesinde asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra, varsa teşvik 
amaçlı diğer indirim ve istisnalar dikkate alınır 
138 Kişinin Kendisi İçin %50, Çalışmayan Eş İçin % 10 ve Çocuklar İçin %7,5’er  olmak üzere, toplam 
%75’lik Oranın Matraha Uygulanması İle Bulunmuştur. (693,00 TL*%75=519,75 TL) 
139 Elif Sonsuzoğlu, “Ayırma İlkesinin Adı mı Değişti; Asgari Geçim İndirimi”, Vergi Dünyası, 
Nisan 2008, Sayı: 184 
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olabilir. Sosyal devlette asgari ücretin vergi dışı kalması gerekir. Bu ücret, insan 

onuruna yaraşır şekilde yaşamayı sağladığından vergi alınmaması gerekir.140 

Yatırım indirimi: Gelir Vergisi Kanunu’nun ek 1., 2., 3., 4., 5. ve 6. maddeleri 

ile geçici 5. maddesinde düzenlenmiştir. Gelir vergisi mükellefi olan geçek kişilerin 

yapacakları yatırımı teşvik amacıyla düzenlenen yatırım indirimi 4842 sayılı 

Kanunun 37/1-c maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. 

Diğer indirimler: Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. maddesinde141 yer alan, 

genellikle kamu kurumları ile kamu kurumu niteliğinde dernek ve vakıflara, sağlık, 

                                                 
140 Sonsuzoğlu,a.g.m. 
141 1. Beyan edilen gelirin % 10'unu (bireysel emeklilik sistemi dışındaki şahıs sigorta primleri için, 
beyan edilen gelirin % 5'ini) ve asgarî ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla, mükellefin şahsına, 
eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs 
sigorta primleri ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları (sigortanın veya emeklilik 
sözleşmesinin Türkiye'de kâin ve merkezi Türkiye'de bulunan bir sigorta veya emeklilik şirketi 
nezdinde akdedilmiş olması, prim ve katkı tutarlarının gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması ve 
ücret geliri elde edenlerin ücretlerinin safi tutarının hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş 
bulunması şartıyla, eşlerin veya çocukların ayrı beyanname vermeleri halinde, bunlara ait prim ve 
katkı payları kendi gelirlerinden indirilir).  

Bakanlar Kurulu bu bentte yer alan oranları bir katına kadar artırmaya ve belirtilen haddi 
asgarî ücretin yıllık tutarının iki katını geçmemek üzere yeniden belirlemeye yetkilidir.  

2. Beyan edilen gelirin % 10'unu aşmaması, Türkiye'de yapılması ve gelir veya kurumlar 
vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, 
mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları 
(mükerrer 121 inci madde çerçevesinde eğitim ve sağlık harcamaları nedeniyle vergi indiriminden 
yararlanan ücretliler, aynı harcamalarını bu hükümden yararlanarak matrahlarından indiremezler).  

3. Serbest meslek faaliyetinde bulunan veya basit usulde vergilendirilen özürlülerin beyan 
edilen gelirlerine, 31 inci maddede yer alan esaslara göre hesaplanan yıllık indirim (Bu indirimden 
bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan serbest meslek erbabı ile hizmet erbabı (tevkifat 
matrahı dahil) da yararlanır.).  

4. Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler ile kamu yararına 
çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yıllık toplamı beyan 
edilecek gelirin % 5'ini (kalkınmada öncelikli yöreler için % 10'unu) aşmamak üzere, makbuz 
karşılığında yapılan bağış ve yardımlar.  

5. Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere 
bağışlanan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden 
az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon 
merkezi inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her 
türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü 
nakdî ve aynî bağış ve yardımların tamamı.  

6. Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara 
Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve 
yakacak maddelerinin(**) maliyet bedelinin tamamı.  

7. Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler, kamu yararına 
çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve bilimsel araştırma 
faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan ya da Kültür ve Turizm Bakanlığınca 
desteklenen veya desteklenmesi uygun görülen;  

a) Kültür ve sanat faaliyetlerine ilişkin ticari olmayan ulusal veya uluslararası 
organizasyonların gerçekleştirilmesine,  
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eğitim, kültür ve iktisadi amaçlarla yapılan bağış ve yardımları içeren 

düzenlemelerdir.  

4.1.1.3 GELİR VERGİSİNDE YER ALAN İSTİSNALAR 

Gelir Vergisi Kanunu’nda çok sayıda istisna bulunmaktadır. Bu istisnalar, 

kanunun18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29. ve 30. maddeleri ile 

mükerrer 18. ve 20. maddelerinde yer almaktadır. 

                                                                                                                                          
b) Ülkemizin uygarlık birikiminin kültürü, sanatı, tarihi, edebiyatı, mimarisi ve somut 

olmayan kültürel mirası ile ilgili veya ülke tanıtımına yönelik kitap, katalog, broşür, film, kaset, CD 
ve DVD gibi manyetik, elektronik ve bilişim teknolojisi yoluyla üretilenler de dahil olmak üzere 
görsel, işitsel veya basılı materyallerin hazırlanması, bunlarla ilgili derleme ve araştırmaların 
yayınlanması, yurt içinde ve yurt dışında dağıtımı ve tanıtımının sağlanmasına,  

c) Yazma ve nadir eserlerin korunması ve elektronik ortama aktarılması ile bu eserlerin 
Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılmasına,  

d) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınmaz kültür 
varlıklarının bakımı, onarımı, yaşatılması, rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri yapılması ve nakil 
işlerine,  

e) Kurtarma kazıları, bilimsel kazı çalışmaları ve yüzey araştırmalarına,  
f) Yurt dışındaki taşınmaz Türk kültür varlıklarının yerinde korunması veya ülkemize ait 

kültür varlıklarının Türkiye'ye getirtilmesi çalışmalarına,  
g) Kültür envanterinin oluşturulması çalışmalarına,  
h) 2863 sayılı Kanun kapsamındaki taşınır kültür varlıkları ile güzel sanatlar, çağdaş ve 

geleneksel el sanatları alanlarındaki ürün ve eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna 
kazandırılması ve güvenliklerinin sağlanmasına,  

i) Somut olmayan kültürel miras, güzel sanatlar, sinema, çağdaş ve geleneksel el sanatları 
alanlarındaki üretim ve etkinlikler ile bu alanlarda araştırma, eğitim veya uygulama merkezleri, 
atölye, stüdyo ve film platosu kurulması, bakım ve onarımı, her türlü araç ve teçhizatın tedariki ile 
film yapımına,  

j) Kütüphane, müze, sanat galerisi ve kültür merkezi ile sinema, tiyatro, opera, bale ve konser 
gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerin sergilendiği tesislerin yapımı, onarımı veya modernizasyon 
çalışmalarına,  

İlişkin harcamalar ile bu amaçla yapılan her türlü bağış ve yardımların % 100'ü (Bakanlar 
Kurulu, bölgeler ve faaliyet türleri itibariyle bu oranı yarısına kadar indirmeye veya kanuni oranına 
kadar çıkarmaya yetkilidir).  

8. 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
ile 17.6.1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının; amatör spor dalları için tamamı, profesyonel 
spor dalları için % 50'si.  

9. Mükelleflerin, işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi 
arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının % 100'ü oranında hesaplanacak.  

Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile doğrudan ilişkili olmayan giderlerden ve tamamen 
araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kullanılmayan amortismana tabi iktisadi kıymetler için 
hesaplanan amortisman tutarlarından verilen paylar üzerinden Ar-Ge indirimi hesaplanmaz. Ar-Ge 
indiriminden yararlanılacak harcamaların kapsamı ile uygulamadan yararlanılabilmesi için gerekli 
belgeleri ve usulleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.  

10. Bakanlar kurulunca yardım kararı alınan doğal afetler dolayısıyla Başbakanlık 
aracılığıyla makbuz mukabili yapılan ayni veya nakdi bağışların tamamı. 

11. İktisadi işletmeleri hariç, Türkiye Kızılay Derneğine makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış 
ve yardımların tamamı. 
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Serbest meslek kazançlarında istisna: Serbest meslek mensuplarının, telif 

hakkı içeren eserlerinin ilk teslimlerinde, emeklerinin korunması ve teşviki için 

uygulanan bir istisnadır. Gelir Vergisi Kanunu’nun 18. maddesinde düzenlenen bu 

istisna, kanun maddesinde;  

“Müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, bestekâr, bilgisayar 

programcısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikaye, roman, 

makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, 

fotoğraf, film, video band, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerini 

gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo, televizyon ve videoda yayınlamak 

veya kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlarını 

satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya 

kiralamak suretiyle elde ettikleri hasılat Gelir Vergisinden müstesnadır.  

Eserlerin neşir, temsil, icra ve teşhir gibi suretlerle değerlendirilmesi 

karşılığında alınan bedel ve ücretler istisnaya dahildir” şeklinde açıklanmaktadır. 

“İstisna ile sanat ve kültürün, sanatçı ve bilim adamının teşviki, sanatsal ve 

bilimsel faaliyetlerle uğraşanların defter, belge, kayıt ve muhasebeyle 

uğraşmamaları amaçlanmıştır. İstisna sosyal amaçlı bir teşviktir.”142 

PTT acentelerinde kazanç istisnası: Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 18. 

maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu maddeye göre PTT acentesi olarak 

gösterilen faaliyetlerden elde edilen kazançları tamamı vergiden müstesna edilmiştir. 

Sosyal amaçlı olarak düzenlenen bu istisna ile, acentelerin kazançlarının 

sadece geçimlerine yetecek düzeyde olması ve bunların muhasebe işlemleriyle 

uğraşmamaları amaçlanmıştır.143 

Ticari ve zirai kazançlarda yatırım indirimi istisnası: Aslında bir tür indirim 

olan bu uygulama Gelir vergisi Kanunu’nun 19. maddesinde düzenlenmiş olup 5497 

Sayılı Kanunun 2. maddesiyle 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere kaldırılmıştır. 

                                                 
142 Kıratlı, “Vergi Sistemimizde Yer Alan Vergi Teşvikleri ve Korumaları-I” 
143 Kıratlı, “Vergi Sistemimizde Yer Alan Vergi Teşvikleri ve Korumaları-I”  
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Eğitim ve öğretim işletmelerinde kazanç istisnası: Özel eğitim ve öğretim 

kurumlarının kurulmasını teşvik amacıyla Gelir Vergisi Kanunu’nun 20. maddesinde 

düzenlenen istisnadır. Söz konusu maddede; 

“Okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okullarının 

işletilmesinden elde edilen kazançlar, ilgili Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle 

Maliye Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde beş vergilendirme 

dönemi gelir vergisinden müstesnadır. İstisna, okulların faaliyete geçtiği 

vergilendirme döneminden itibaren başlar. “ denilerek istisnanın sınırları 

belirtilmektedir. 

Eğitim, öğretim ve sağlık işletmelerinde kazanç istisnası; Eğitim ve 

öğretim işletmelerinde kazanç istisnasından önce uygulamada olan ve Gelir Vergisi 

Kanunu’nun mükerrer 20. maddesinde düzenlenen bu istisna, 3946 sayılı Kanunun 

38. maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. 

Gayrı menkul ve haklarda istisna: Gelir Vergisi Kanunu’nda gayrı menkul 

sermaye iradı olarak sayılan, mesken kira gelirlerine uygulanan istisnadır. Kanunun 

21. maddesinde; 

“Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde 

edilen hasılatın 2.600,00 TL’sı144 gelir vergisinden müstesnadır. İstisna haddi 

üzerinde hasılat elde edilip beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde, bu 

istisnadan yararlanılamaz.  

Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek 

mecburiyetinde olanlar ile gelirleri bunlar tarafından bildirilecek olanlar bu istisnadan 

faydalanamazlar.” denilerek istisnanın sınırları çizilmiştir. 

“İstisna ile bir yandan başka gelirleri nedeniyle de beyanname vermeyen çok 

sayıda kira geliri sahibini beyannameli mükellef kapsamına almayarak vergi 

dairelerinin iş yükünün azaltılması amacı güdülürken, bir yandan da belli bir tutarın 

                                                 
144 2009 Yılı İçin Geçerli İstisna Tutarıdır. 
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altında gelir elde eden mesken sahiplerinin ekonomik olarak korunması 

amaçlanmıştır.”145 

Gayrı menkul sermaye gelirlerinde istisna, aslında meskenlerde oturanlar için 

geçerlidir. Zira aynı dairede işyeri açılacak olsa istisnaya tabi olmayacaktır.  

Menkul sermaye iradında istisna: Bireysel emeklilik sisteminde kazanılan 

emeklilik hakkı ile kar paylarına ilişkin düzenlenen istisnadır. Bireysel emeklilik 

sistemini teşvik etmek amacıyla düzenlenmiştir. Gelir Vergisi Kanunu’nun 22. 

maddesinde yapılan düzenlemede; 

“1. Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazananlar ile bu 

sistemden vefat, malûliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan 

ödemelerin % 25'i, Türkiye'de kâin ve merkezi Türkiye'de bulunan diğer sigorta 

şirketlerinden on yıl süreyle prim ödeyenler ile vefat, malûliyet veya tasfiye gibi 

zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin % 10'u ve tek primli yıllık gelir 

sigortalarından yapılan ödemelerin tamamı gelir vergisinden müstesnadır.  

İstisna edilen tutar üzerinden 94 üncü maddenin birinci fıkrasının (15) 

numaralı bendine göre tevkifat yapılmaz.  

2. Tam mükellef kurumlardan elde edilen, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının 

(1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarının yarısı gelir vergisinden 

müstesnadır. İstisna edilen tutar üzerinden 94 üncü madde uyarınca tevkifat yapılır 

ve tevkif edilen verginin tamamı, kâr payının yıllık beyanname ile beyan edilmesi 

durumunda yıllık beyanname üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilir.” 

denilmektedir. 

Ücretlerde istisna: Gerek düşük gelirle çalışanlara, gerekse zor şartlarda 

çalışanlara yönelik olarak düzenlenen istisnadır. Bu maddeye zaman içinde çeşitli 

istisnalar eklenmiştir. Söz konusu istisnalar Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. 

maddesinde146 düzenlenmiştir. 

                                                 
145 Kıratlı, “Vergi Sistemimizde Yer Alan Vergi Teşvikleri ve Korumaları-I”  
146 1. Köylerde veya son nüfus sayımına göre belediye içi nüfusu 5.000'i aşmayan yerlerde faaliyet 
gösteren ve münhasıran el ile dokunan halı ve kilim imal eden işletmelerde çalışan işçilerin ücretleri;  
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Gider karşılıklarında istisna: Devlet memurlarına gider karşılığı yapılan 

çeşitli ödemelere ilişkin istisnalardır. Gelir Vergisi Kanunu’nun 24. maddesinde 

düzenlendiği bu istisnalar; 

“1. Harcırah Kanunu'na tabi kurumlar tarafından harcırah veya yolluk olarak 

yapılan ödemeler;  

2. Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından idare 

meclisi başkanı ve üyeleri ile denetçilerine, tasfiye memurlarına ve hizmet erbabına 

                                                                                                                                          
2. Gelir Vergisi'nden muaf olanların veya gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçilerin 

yanında çalışan işçilerin ücretleri;  
3. Toprak altı işletmesi halinde bulunan madenlerde cevher istihsali ve bununla ilgili diğer 

bütün işlerde çalışanların münhasıran yer altında çalıştıkları zamanlara ait ücretleri;  
4. 4369 sayılı Kanunun 82/3-b maddesiyle bent kaldırılmıştır.  
5. Köy muhtarları ile köylerin katip, korucu, imam, bekçi ve benzeri hizmetlilerine köy 

bütçesinden ödenen ücretler ile çiftçi mallarını koruma bekçilerinin ücretleri;  
6. Hizmetçilerin ücretleri (Hizmetçiler özel fertler tarafından evlerde, bahçelerde, 

apartmanlarda ve ticaret mahalli olmayan sair yerlerde orta hizmetçiliği, süt ninelik, dadılık, 
bahçıvanlık, kapıcılık gibi özel hizmetlerde çalıştırılanlardır.) (Mürebbiyelere ödenen ücretler istisna 
kapsamına dahil değildir);  

7. Sanat okulları ile bu mahiyetteki enstitülerde, ceza ve ıslahevlerinde, darülacezelerin 
atelyelerinde çalışan öğrencilere, hükümlü ve tutuklulara ve düşkünlere verilen ücretler;  

8. Hizmet erbabına işverenlerce yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatler (İşverenlerce, 
işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek 
bedelinin 10,00 TL aşmaması ve buna ilişkin ödemenin yemek verme hizmetini sağlayan mükelleflere 
yapılması şarttır. Ödemenin bu tutarı aşması halinde, aşan kısım ile hizmet erbabına yemek bedeli 
olarak nakten yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilir.);  

9. Genel olarak maden işletmelerinde ve fabrikalarda çalışan işçilere ve özel kanunlarına göre 
barındırılması gereken memurlarla müstahdemlere konut tedariki ve bunların aydınlatılması, ısıtılması 
ve suyunun temini suretiyle sağlanan menfaatler ile mülkiyeti işverene ait brüt alanı 100 m2yi 
aşmayan konutların hizmet erbabına mesken olarak tahsisi suretiyle sağlanan menfaatler (Bu 
konutların 100 m2'yi aşması halinde, aşan kısma isabet eden menfaat için bu istisna hükmü 
uygulanmaz);  

10. Hizmet erbabının toplu olarak işyerlerine gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla 
işverenler tarafından yapılan taşıma giderleri;  

11. Kanunla kurulan emekli sandıkları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 
nci maddesinde belirtilen sandıklar tarafından ödenen emekli, malûliyet, dul ve yetim aylıkları (506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde belirtilen sandıklar tarafından ödenen 
aylıkların toplamı, en yüksek Devlet memuruna ödenen en yüksek ödeme tutarından fazla ise aradaki 
fark ücret olarak vergiye tabi tutulur.) (Genel, katma ve özel bütçelerden ödenen bu nevi aylıklar 
dahil);  

12. 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanununa tabi çırakların asgari ücreti aşmayan 
ücretleri.  

13. Yabancı ülkelerde bulunan sosyal güvenlik kurumları tarafından ödenen emekli, 
malûliyet, dul ve yetim aylıkları; 

14. Kanunî ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan dar mükellefiyete tâbi işverenlerin yanında 
çalışan hizmet erbabına, işverenin Türkiye dışında elde ettiği kazançları üzerinden döviz olarak 
ödediği ücretler; 

15. Yüz ve daha aşağı sayıda işçi çalıştıran işyerlerinde bir, yüzden fazla işçi çalıştıran 
işyerlerinde iki, amatör sporcu çalıştıranların, her yıl millî müsabakalara iştirak ettiklerinin 
belgelenmesi ve bu amatör sporculara ödenen ücretler. 
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(Harcırah Kanunu'na tabi olsun olmasın her türlü sözleşmeli personel dahil) verilen 

gerçek yol giderlerinin tamamı ile yemek ve yatmak giderlerine karşılık verilen 

gündelikler (Bu gündelikler aynı aylık seviyesindeki devlet memurlarına verilen 

gündeliklerden fazla ise veya devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini 

aşarsa, aradaki fark ücret olarak vergiye tabi tutulur);  

3. 3946 sayılı Kanunun 38'inci maddesiyle bent kaldırılmıştır.  

4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre ödenen yakacak yardımı 

(memur, işçi ve Bağ-Kur emeklilerine avans olarak ödenenler dahil);  

5. Sayım işleriyle, seçim işlerinde çalıştırılanlara özel kanunlarına göre 

verilen zaruri gider karşılıkları” olarak belirtilmiştir. 

Tazminat ve yardımlarda istisna: Sosyal güvenlik kanunlarında yer alan 

hükümlerle, çalışanlara yapılan çeşitli ödemelere ilişkin istisnadır. Gelir Vergisi 

Kanunu’nun 25. maddesinde147 yer almıştır. 

                                                 
147     1. Ölüm, sakatlık, hastalık ve işsizlik sebepleriyle (işe başlatmama tazminatı dahil) verilen 
tazminat  ve yapılan yardımlar;  

2. Muhtaç olanlara belli bir süre için veya hayat kaydıyla yapılan yardımlar (Asker ailelerine 
yapılan yardımlarla hayır derneklerinin ve yardım sandıklarının yardımları mutlak olarak bu istisnaya 
girerler);  

3. Kanunla kurulan emekli sandıkları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 
nci maddesinde belirtilen sandıklar tarafından, kendilerine zat aylığı bağlananlara aylıkları dışında, 
kanunları veya statüleri gereğince verilen emekli, dul, yetim ve evlilik ikramiyeleri veya iade olunan 
mevduatı ve sürelerini doldurmamış bulunanlarla dul ve yetimlerine toptan ödenen tazminatlar (506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde belirtilen sandıklar tarafından ödenen 
tazminat, yardım ve toptan ödemeler en yüksek Devlet memuruna ödenen en yüksek ödeme tutarından 
fazla ise aradaki fark ücret olarak vergiye tâbi tutulur. Bu mukayesede gerek muhtelif sandıklardan 
gerek aynı sandıktan muhtelif zamanlarda yapılan ikramiye, tazminat ve toptan ödemeler topluca 
dikkate alınır.);  

4. Hizmet erbabına ödenen çocuk zamları (Bu zamlar devletçe verilen miktarları aştığı 
takdirde, fazlası vergiye tabi tutulur.);  

5. Evlenme ve doğum münasebetiyle hizmet erbabına yapılan yardımlar (Bu istisna hizmet 
erbabının iki aylığına veya buna tekabül eden gündeliklerinin tutarına kadar olan yardım kısmına 
uygulanır.);  

6. Sosyal sigorta kurumları tarafından sigortalılara yapılan ödemeler;  
7. 1475 ve 854 sayılı Kanun'lara göre ödenmesi gereken kıdem tazminatlarının tamamı ile 

5953 sayılı Kanun'a göre ödenen kıdem tazminatlarının hizmet erbabının 24 aylığını aşmayan 
miktarları (hizmet ifa etmeksizin ödenen ücretler tazminat sayılmaz); 

8. Genel olarak nafakalar (Alanlar için);  
9. Yardım sandıkları tarafından statüleri gereğince kendi üyelerine ölüm, sakatlık, hastalık, 

doğum, evlenme gibi sebeplerle yapılan yardımlar.   
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Vatan hizmetleri yardımlarında istisna: Gaziler ile şehit yakınlarına yapılan 

yardım ve ödemelere ilişkin istisnadır. Gelir Vergisi Kanunu’nun 26. maddesinde bu 

istisnalar: 

“1. Harb malullüğü zamları;  

2. Harb malullerine ve şehit, dul ve yetimlerine verilen tekel beyiyeleri;  

3. Şehitlerin dul ve yetimlerine şehit, dul ve yetimi sıfatıyla yapılan bilumum 

ödemeler (Bu hükmün tatbikinde hususi kanunlarına göre kendilerine şehit sıfatı 

verilenlerle harp, isyan, eşkiya, kaçakçı takip ve müsademesi, sanıkların ve 

mahkumların takibi, manevra, talim ve tatbikat esnasında görev başında veya 

görevden doğan sebeplerle ölenler şehit sayılır.);  

4. Vatan hizmetleri tertibinden bağlanan aylıklar ile ödenen mükafatlar”  

olarak sayılmıştır. 

Teçhizat ve tayın bedellerinde istisna: Çalışılan işle ilgili teçhizat ve giyim 

için yapılan ödemelere yönelik istisnadır. Gelir Vergisi kanunu’nun 27. maddesinde 

bu istisnalar; 

“1. Özel kanunlara dayanarak verilen yemek ve hayvan yem bedelleri veya 

bu mahiyette yapılan ödemeler;  

2. Demirbaş olarak verilen giyim eşyası (Resmi ve özel daire ve 

müesseselerce hizmet erbabına işin icabı olarak verilen ve bunların işten ayrılmaları 

halinde geri alınan giyim eşyası);  

3. Tahsilde bulunanlar için yapılan giyim giderleri” olarak sayılmıştır.” 

Tahsil ve tatbikat ödemelerinde istisna: Kamu ve özel kuruluşların, 

personeline eğitim amacıyla ödediği bedeller gelir vergisinden istisna edilmiştir. Gelir 

Vergisi Kanunu’nun 28. maddesinde düzenlenen bu istisnalar; 

“1. Resmi ve özel müesseseler ve şahıslar hesabına yabancı memleketlerde 

tahsilde veya stajda bulunan öğrenci ve memurlara gider karşılığı olarak verilen 
                                                                                                                                          

10.  Yabancı ülkelerde bulunan sosyal güvenlik kurumları tarafından ödenen emekli, dul, 
yetim ve evlenme ikramiyeleri veya iade olunan mevduat, sürelerini doldurmamış bulunanlarla, dul ve 
yetimlerine toptan ödenen tazminat ve yardımlar 
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paralar (özel müesseseler tarafından yapılan ödemeler, benzeri devlet öğrenci ve 

memurlarına verilen miktardan fazla olduğu takdirde, aradaki fark ücret olarak 

vergiye tabi tutulur.) (Asli görev veya memuriyet dolayısiyle alınan ücretler bu 

istisnaya dahil değildir);  

2. Resmî ve özel müesseselere ve şahıslar hesabına Türkiye'de tahsilde 

bulunan öğrenciye iaşe, ibate ve tahsil gideri olarak ödenen paralar;  

3. Öğrencilere tatbikat dolayısıyla öğretim müesseseleri veya tahsil 

masrafları deruhte edenler tarafından verilen paralar.” şeklinde sayılmıştır. 

Teşvik ikramiye ve mükafatlarında istisna: Devlet tarafından teşvik 

edilmek istenen çeşitli alanlarda ödenen ikramiye ve mükafatlar gelir vergisinden 

istisna edilmiştir. Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesinde yer alan bu istisnalar; 

“1. İlim ve fenni, güzel sanatları, tarımı, hayvan yetiştirilmesini ve memleket 

bakımından faydalı olan diğer işleri ve faaliyetleri teşvik maksadıyle verilen 

ikramiyeler ve mükafatlar;  

2. Subay, astsubay, erbaş ve erlere ve ordu hizmetinde bulunan sivil 

makinistlere, uçuş, dalış gibi hizmetleri dolayısıyla verilen tazminatlar, gündelikler, 

ikramiyeler, zamlar ile Türk Hava Kurumu veya kanuni veya iş merkezi Türkiye'de 

bulunan müesseselerde uçuş maksadıyla görevlendirilen, hava aracının sevk ve 

idaresiyle görevli pilotlar ile uçuş esnasında uçak içinde hizmet veren yetkili sivil 

havacılık otoritesince sertifikalandırılmış personele; fiilen uçuş hizmeti, denizaltına 

dalış yapanlara fiilen dalış hizmetleri dolayısıyla yapılan aynı mahiyetteki ödemeler; 

3. Spor yarışmalarına katılan amatör sporculara ödenen ödül ve ikramiyeler;  

4. Spor yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretler”’dir. 

Sergi ve panayır istisnası: Yurtdışından gelerek Türkiye’de sergi, fuar ve 

panayır gibi organizasyonlarda gelir elde eden kişilere sağlanan bir istisnadır. Gelir 

Vergisi Kanunu’nun 30. maddesinde düzenlenen istisnalar;  

“Dar mükellefiyete tabi olanların:  



 102

1. Hükümetin müsaadesiyle açılan sergi ve panayırlarda yaptıkları ticari 

faaliyetlerden elde ettikleri kazançlar (Türkiye'de başkaca iş yeri ve daimi temsilcileri 

bulunmamak şartıyle);  

2. Bu sergi ve panayırlarda yaptıkları serbest meslek faaliyetlerinden elde 

ettikleri kazançlar” olarak tanımlanmıştır. 

Yabancı kişilerin, Türkiye’deki organizasyonlara katılmalarını sağlamak için 

düzenlenen ekonomik amaçlı bir teşviktir. 

4.1.2 KURUMLAR VERGİSİNDE UYGULANMAKTA OLAN 

VERGİ TARİFESİ 

Ülkemizde kurumlar vergisi konusunda, hükümlerinin büyük bölümü 1 Ocak 

2006 yılından itibaren geçerli olan 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 

uygulanmaktadır. Bu kanunla, 1 ocak 1950 tarihinden beri yürürlükte olan 5422 

sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yer alan hükümler yerine, kurumların vergisel 

sorumlulukları hakkında daha güncel hükümler günlük hayatımızda yerini almıştır. 

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu’nda bir çok yenilik yer almaktadır. Ancak 

kanunun barındırdığı en önemli özellik, vergi indirimidir. Kurumlar vergisi oranı 2006 

yılı başından geçerli olmak üzere % 20’ye indirilmiştir. 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun genel gerekçesinde; “Özellikle 

yabancı sermaye çekmek ve çevre ülke konumundan kurtularak uluslararası iktisadi 

faaliyetlerin yoğunlaştığı bir merkez düzeyine erişebilmek için alınan vergisel 

önlemlerle, neredeyse her gelişmişlik düzeyinden onlarca ülke diğerleriyle kıyasıya 

bir rekabet içine girmiştir. Bu çerçevede vergi oranları, söz konusu rekabetin önemli 

bir aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. Başta Merkez ve Doğu Avrupa ülkeleri olmak 

üzere bir çok ülke bu gün "düz vergi" (flat tax) olarak isimlendirilen uygulamalara 

başvurmakta ve vergi oranlarını olabildiğince düşürmektedir. Bu rekabet olgusuna 

kayıtsız kalmak olanaksız olduğu gibi, akıllıca da değildir. Dolayısıyla ekli tasarının 

otuz ikinci maddesinden de görüleceği gibi kurumlar vergisi oranının sözü edilen bu 

çevresel koşullar da dikkate alınarak yeniden tespit edilmesine özen gösterilmiştir.“ 

ifadesi kullanılmış, Türk vergi sisteminin düz oranlı vergi sistemine doğru 

yöneldiğinin işaretleri verilmiştir. 
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Tablo 8: Türkiye’de Uygulanan Kurumlar Vergisi Oranları (1950-2009) 
Vergi Oranlarının Uygulandığı Yıllar Vergisi Oranları (%) 

1950 – 1959 10 

1960 – 1967 20 

1968 – 1979 25 

1980 – 1981 50 

1982 – 1984 40 

1985 – 1993 46 

1994 – 1998 25 

1999 – 2003 30 

2004 33 

2005 30 

2006 20 

Kaynak: Çeşitli kaynaklardan derlenmiştir. 

Tablo 8’de Türkiye’de 1950 yılından günümüze uygulanan kurumlar vergisi 

oranları yer almaktadır. Ülkemiz, 2006 yılından itibaren, 1967 yılından sonra tekrar 

% 20’lik kurumlar vergisi oranını uygulamaya başlamıştır. Kurumlar vergisi oranı 

1980 yılına kadar artarak uygulanmış, ancak 1980’den günümüze dalgalı bir şekilde 

de olsa azalış eğilimine girmiştir.  

“Türkiye’de gerek Kurumlar Vergisi yükü ve gerekse Kurumlar Vergisinin 

toplam vergi gelirleri içindeki payı sınırlı sayıda gelişmiş ülkeye göre yüksektir. Söz 

konusu oran Türkiye’de, OECD, G7 ve AB ortalamasının önemli düzeyde 

altındadır.”148 

Kurumlar vergisinde 1950’den beri düz oranlı vergi sistemi uygulanmaktadır. 

Ancak ayırma ilkesi uygulanarak, kazancın elde edildiği şirket türüne veya bölgeye 

göre farklı vergi oranları uygulanmıştır. 1950 ila 1981 yılları arasında sermaye 

şirketleri ile kooperatifler dışındaki kurum kazançları için % 35 vergi oranı 

uygulanmıştır. 1985 yılında vergi alacağı müessesesi kaldırıldığından, vergi yükü 

                                                 
148 Temel Gürdal, Hakan Yavuz, “Türkiye’de Kurumlar Vergisindeki Gelişmeler ve OECD 
Ülkeleriyle Karşılaştırmalı Analizi (1980-2007 Dönemi)”, Maliye Dergisi, Ocak-Haziran 2009, 
Sayı:156, s.230, (Çevrimiçi, 
http://portal1.sgb.gov.tr/calismalar/maliye_dergisi/yayinlar/md/156/13.Temel.GURDAL_Hakan.YAV
UZ.pdf, erişim tarihi 21.09.2009) 
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değişmemesi için vergi oranı % 40’dan % 46’ya çıkarılmıştır. 1992’de 3824 sayılı 

kanun ile Kurumlar Vergisi Kanunu’na mükerrer 25. madde eklenmiş ve asgari 

kurumlar vergisi oranı müessesesi oluşturulmuştur. Bu müessese ile, indirim ve 

istisnalar nedeniyle kurumlar vergisi yükü, uygulamadaki kurumlar vergisi oranının 

% 50’sinde az olamayacaktır. 1991’den sonra kurumlar vergisi oranı, kalkınmada 

öncelikli yöre olup olmamaya göre farklılaştırılmış,  kalkınmada birinci derece 

öncelikli yörelerde % 20, ikinci derece öncelikli yörelerde ise % 30 olarak 

uygulanmıştır.149  

Kurumlar vergisinde ayırma yöntemi ile vergi oran ve yüklerinin 

farklılaştırması yanında, indirim, istisna ve muafiyetlerle de mükellef ve konu 

bazında vergi yükü farklılaştırılmıştır. Ancak vergi oranlarında yapılan indirimler yine 

de vergi hasılatında artışa neden olmuştur. 

Tablo 9: GSYH ve Kurumlar Vergisi Tahsilatındaki Değişmeler (2005-2008) (1998 Bazlı) 
YILLAR GSYH (BİN TL) ARTIŞ (%) KURUMLAR 

VERGİSİ (BİN TL) 
ARTIŞ (%) 

2005 648.931.712,0  16,08 13.583.291,0 18,89 

2006 758.390.785,0 16,87 12.447.354,0 -8,36 

2007 843.178.421,0 11,18 15.718.474,0 26,28 

2008 950.144.254,0 12,69 18.658.173,0 18,70 

Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı 

Tablo 9’de 2005 ila 2008 yılları arasında Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla ile kurumlar 

vergisi tahsilatındaki değişmeler yer almaktadır. Kurumlar vergisi tahsilatı 2006 

yılında vergi oranının düşürülmesi ile % 8,36 azalmış, ancak sonraki iki yıl artışa 

geçerek, 2007 yılında % 26,28 ve 2008 yılında % 18,70 oranında artmıştır. Vergi 

oranlarının düşmesi, indirimi takip eden yıldan itibaren vergi gelirlerini artırmıştır. 

2007 yılındaki artış yaklaşık önceki yıl kurumlar vergisi tahsilatının ¼’ü kadardır. 

2008 yılında dünya genelinde yaşanan ekonomik krize rağmen kurumlar vergisi 

tahsilatında artış meydana gelmiştir. Bu durum vergi oranlarının düşürülmesinin 

vergi gelirlerinde artışa neden olduğunu ortaya koymuştur. 

                                                 
149 Devlet Planlama Teşkilatı, İktisadi Planlama Genel Müdürlüğü, Yıllık Program ve Finansman 
Dairesi, “Türkiye’de Kurumlar Vergisi Uygulamasının Firma Davranışları Üzerindeki Etkisi”, Ekim 
2003, s. 6, (Çevrimiçi, http://www.dpt.gov.tr/DocObjects/Download/3131/kurumlar.pdf, erişim 
tarihi:20.08.2008) 
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2006 yılında uygulanmaya başlanan düşük oranlı kurumlar vergisi, vergi 

gelirleri dışında, kurumlar vergisi mükelleflerinin de sayısının artmasını sağlamıştır. 

Diğer bir deyişle kurumlaşmayı teşvik etmiştir. 

Tablo 10: Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Sayıları (2001-2009) 

YILLAR MÜKELLEF SAYISI(*) 

2001 565.556 

2002 585.981 

2003 605.020 

2004 632.093 

2005 593.166 

2006 608.981 

2007 634.569 

2008 640.679 

2009(**) 641.790 

Kaynak:Gelir İdaresi Başkanlığı 
(*) Ocak 2005-Ağustos 2009 Döneminde Re’sen Terk İşlemine Tabi Tutularak Kaydı 

Silinen Mükellef Sayısı 158.942’dir. 
(**) 2009 Ağustos Ayı İtibariyle Geçerli Mükellef Sayısıdır. 

Tablo 10’te 2001 ila 2009 yılları arasında kurumlar vergisi mükelleflerinin 

sayısı yer almaktadır. Ancak 2005 ve sonraki dönemlere, re’sen terk ettirilen 

mükellef sayıları dahil değildir. 2005 ve sonraki dönemlerde re’sen kaydı silinen 

mükellefler 2005 öncesinde yer alan mükellef sayılarına dahildir. Bu mükellefler 

2005 yılından önce, faal olmadıkları halde faal mükellef sayılarına dahil ediliyorlardı. 

2005 yılı öncesi sayılarla karşılaştırabilmek için, 2005 yılından önceki yıllara ait 

mükellef sayılarından, re’sen terk ettirilen mükellef sayılarını çıkardığımızda, 

kurumlaşma oranı daha net ortaya çıkacaktır. 2005 yılı sonunda mükellef sayısı 

434.224 (593.166-158.942) iken, 2009 yılı ağustos ayında bu rakam 641.790’a 

çıkmıştır. Kurumlar vergisinde % 20’lik vergi oranının yürürlüğe girdiği tarihten 

itibaren kurumlar vergisi mükelleflerindeki artış oranı % 47,80 olmuştur. 
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Düz oranlı vergi sisteminin ciddi şekilde vergi gelirlerinde artışa neden olması 

için, kurumlar vergisinin matrahını aşındıracak indirim, istisna ve muafiyetlerin 

kaldırılması gerekecektir.  

Kurumlar Vergisi Kanunu’nda indirim, istisna ve muafiyetlere sınır 

getirilmiştir. Kanunun 35. maddesinde; 

 “(1)Diğer kanunlardaki muafiyet, istisna ve indirimlere ilişkin hükümler, kurumlar 

vergisi bakımından geçersizdir.  

(2) Kurumlar vergisi ile ilgili muafiyet, istisna ve indirimlere ilişkin hükümler, ancak bu 

Kanun, Gelir Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanununa hüküm eklenmek veya bu 

kanunlarda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir.  

(3) Uluslararası anlaşma hükümleri saklıdır” denilerek muafiyet istisna ve indirimlerin 

ancak bu kanunda düzenlenerek geçerli olabileceği hüküm altına alınmıştır. Ancak 

son fıkrada, uluslar arası anlaşmalardan doğan sorumluluklar için bu sınırlamanın 

geçerli olmadığı belirtilmiştir. 

4.1.2.1 KURUMLAR VEGİSİNDE YER ALAN 

MUAFİYETLER 

Kurumlar vergisinde yer alan muafiyetler, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi 

Kanunu’nun 4. maddesinde150 sayılmıştır.  

                                                 
150        a) Kamu idare ve kuruluşları tarafından tarım ve hayvancılığı, bilimi, fennî ve güzel sanatları 
öğretmek, yaymak, geliştirmek ve teşvik etmek amacıyla işletilen okullar, okul atölyeleri, 
konservatuvarlar, kütüphaneler, tiyatrolar, müzeler, sergiler, numune fidanlıkları, tohum ve hayvan 
geliştirme ve üretme istasyonları, yarış yerleri, kitap, gazete, dergi yayınevleri ve benzeri kuruluşlar,  

b) Kamu idare ve kuruluşları tarafından genel insan ve hayvan sağlığını korumak ve tedavi 
amacıyla işletilen hastane, klinik, dispanser, sanatoryum, huzurevi, çocuk bakımevi, hayvan hastanesi 
ve dispanseri, hayvan bakımevi, veteriner bakteriyoloji, seroloji, distofajin kuruluşları ve benzeri 
kuruluşlar,  

c) Kamu idare ve kuruluşları tarafından sosyal amaçlarla işletilen şefkat, rehin ve yardım 
sandıkları, sosyal yardım kurumları, yoksul aşevleri, ceza ve infaz kurumları ile tutukevlerine ait 
işyurtları, darülaceze atölyeleri, öğrenci yurtları, pansiyonları ve benzeri kuruluşlar,  

ç) Kamu idare ve kuruluşları tarafından yetkili idarî makamların izniyle açılan yerel, ulusal 
veya uluslararası nitelikteki sergiler, fuarlar ve panayırlar,  

d) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait olup sadece kamu görevlilerine hizmet 
veren, kâr amacı gütmeyen ve üçüncü kişilere kiralanmayan kreş ve konukevleri ile askerî kışlalardaki 
kantinler,  
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 “Kamu kurumlarına ait işletmelerin  vergilenmesinin temel gerekçelerinin 

başında rekabet eşitsizliği yaratmamak ve belge düzenini kurmak gerekmektedir. 

Piyasa ekonomisine katılmayan yukarıdaki kurumlar, rekabet eşitsizliği yaratmayan 

faaliyetleri nedeniyle kurumlar vergisinden muaf tutulmuşlardır.”151 

                                                                                                                                          
e) Kanunla kurulan emekli ve yardım sandıkları ile sosyal güvenlik kurumları,  
f) Yaptıkları iş veya hizmet karşılığında resim ve harç alan kamu kuruluşları,  
g) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile Özelleştirme Fonu, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 

ve Şans oyunları lisans veya işletim hakkının hasılatın belli oranında hesaplanan pay karşılığında 
verilmesi halinde bu hakkı devralan kurumlar hariç olmak üzere, 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans 
Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü 
maddesinde tanımlanan ilgili kurum ve kuruluşlar,  

h) Kuruluşlarındaki amaca uygun işlerle sınırlı olmak şartıyla, Darphane ve Damga Matbaası 
Genel Müdürlüğü ile askerî fabrika ve atölyeler,  

ı) İl özel idareleri, belediyeler ve köyler ile bunların oluşturdukları birlikler veya bunlara 
bağlı kuruluşlar tarafından işletilen;  

1) Kanal, boru ve benzeri yollarla dağıtım yapan su işletmeleri,  
2) Belediye sınırları içinde faaliyette bulunan yolcu taşıma işletmeleri,  
3) Kesim, taşıma ve muhafaza işleriyle sınırlı olmak üzere mezbahalar,  
i) Köyler veya köy birlikleri tarafından köylünün genel ve ortak ihtiyaçlarını karşılamak 

amacıyla işletilen hamam, çamaşırhane, değirmen, soğuk hava deposu ve bağlı oldukları il sınırı 
içinde faaliyette bulunmaları şartıyla yolcu taşıma işletmeleri ile köylere veya köy birliklerine ait 
tarım işletmeleri” olarak sayılmıştır.  

j) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş spor 
kulüplerinin idman ve spor faaliyetlerinde bulunan iktisadî işletmeleri ile sadece idman ve spor 
faaliyetlerinde bulunan anonim şirketler.  

k) Tüketim ve taşımacılık kooperatifleri hariç olmak üzere, ana sözleşmelerinde sermaye 
üzerinden kazanç dağıtılmaması, yönetim kurulu başkan ve üyelerine kazanç üzerinden pay 
verilmemesi, yedek akçelerin ortaklara dağıtılmaması ve sadece ortaklarla iş görülmesine (Yapı 
kooperatiflerinin kendilerine ait arsalarını kat karşılığı vererek her bir hisse için bir iş yeri veya konut 
elde etmeleri ortak dışı işlem sayılmaz.) ilişkin hükümler bulunup, bu hükümlere fiilen uyan 
kooperatifler ile bu kayıt ve şartlara ek olarak kuruluşundan inşaatın bitim tarihine kadar yönetim ve 
denetim kurullarında, söz konusu inşaat işlerini kısmen veya tamamen üstlenen gerçek kişilerle tüzel 
kişi temsilcilerine veya Kanunun 13 üncü maddesine göre bunlarla ilişkili olduğu kabul edilen kişilere 
veya yukarıda sayılanlarla işçi ve işveren ilişkisi içinde bulunanlara yer vermeyen ve yapı ruhsatı ile 
arsa tapusu kooperatif tüzel kişiliği adına tescil edilmiş olan yapı kooperatifleri.  

l) Yabancı ülkeler veya uluslararası finans kuruluşları ile yapılan malî ve teknik işbirliği 
anlaşmaları çerçevesinde yalnızca küçük ve orta ölçekli işletmelere kredi teminatı sağlamak üzere 
kurulmuş olup, bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları teminat sorumluluk fonlarına ekleyen ve 
sahip oldukları fonları ortaklarına dağıtmaksızın küçük ve orta ölçekli işletmelere kredi sağlayan 
banka ve kuruluşlara yatıran kurumlar.  

m) Münhasıran bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlar 
(Bunların vergi muafiyetinden yararlanmasına ve muafiyetlerinin kaybedilmesine ilişkin şartlar 
Maliye Bakanlığınca belirlenir.).  

n) Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin alt yapılarını hazırlamak ve 
buralarda faaliyette bulunanların; arsa, elektrik, gaz, buhar ve su gibi ortak ihtiyaçlarını karşılamak 
amacıyla kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile gerçek ve tüzel 
kişilerce birlikte oluşturulan ve kazancının tamamını bu yerlerin ortak ihtiyaçlarının karşılanmasında 
kullanan iktisadî işletmeler. 
151 Aydın Kıratlı, “Vergi Sistemimizde Yer Alan Vergi Teşvikleri ve Korumaları-II”, Yaklaşım 
Dergisi, Ekim 2006, Sayı:166 
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İl özel idareleri, belediyeler ve köylere sağlanan muafiyet sosyal amaçlı bir 

muafiyet olup, kamu hizmeti sunmaları nedeniyle muafiyet kapsamına alınmışlardır. 

Spor klüplerine getirilen  muafiyetin amacı, toplumun sportif faaliyetlerinin 

ekonomik olarak desteklenmesidir. Ancak sporun desteklenmesi amaçlanırken, 

kanun maddesinde amatör ve profesyonel klüp ayırımı yapılmamıştır. Bu nedenle 

amacına hizmet eden bir muafiyet değildir. Zira, profesyonel spor klüplerinin vergi 

dışı bırakılması, yüksek tutarlarda elde edilen klüp gelirlerinin de vergilendirilmemesi 

anlamına gelmektedir.  

4.1.2.2 KURUMLAR VERGİSİNDE YER ALAN İNDİRİMLER 

Kurumlar vergisi mükelleflerine uygulanan indirimler, Kurumlar Vergisi 

Kanunu’nun 10. maddesinde152 düzenlenmiştir.  

                                                 
152         a) Mükelleflerin, işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi 
arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının % 100'ü oranında hesaplanacak "Ar-Ge 
indirimi".  

Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile doğrudan ilişkili olmayan giderlerden ve tamamen 
araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kullanılmayan amortismana tâbi iktisadî kıymetler için 
hesaplanan amortisman tutarlarından verilen paylar üzerinden Ar-Ge indirimi hesaplanmaz. Matrahın 
yetersiz olması nedeniyle ilgili dönemde indirim konusu yapılamayan tutar, sonraki hesap 
dönemlerine devreder. Ar-Ge indiriminden yararlanılacak harcamaların kapsamını ve uygulamadan 
yararlanılabilmesi için gerekli belgeler ile usûlleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.  

b) 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun ile 17/6/1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının sözü edilen kanunlar 
uyarınca tespit edilen amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için % 50'si.  

c) Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, 
Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel 
araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış 
ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5'ine kadar olan kısmı.  

ç) (c) bendinde sayılan kamu kurum ve kuruluşlarına bağışlanan okul, sağlık tesisi, 100 yatak 
(kalkınmada öncelikli yörelerde 50 yatak) kapasitesinden az olmamak kaydıyla öğrenci yurdu ile 
çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi ve bakım ve rehabilitasyon merkezi inşası dolayısıyla 
yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile 
mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve 
yardımların tamamı.  

d) Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler ve köyler, Bakanlar 
Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma 
ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan veya Kültür ve Turizm 
Bakanlığınca desteklenen ya da desteklenmesi uygun görülen;  

1) Kültür ve sanat faaliyetlerine ilişkin ticarî olmayan ulusal veya uluslararası 
organizasyonların gerçekleştirilmesine,  

2) Ülkemizin uygarlık birikiminin kültürü, sanatı, tarihi, edebiyatı, mimarîsi ve somut 
olmayan kültürel mirası ile ilgili veya ülke tanıtımına yönelik kitap, katalog, broşür, film, kaset, CD 
ve DVD gibi manyetik, elektronik ve bilişim teknolojisi yoluyla üretilenler de dahil olmak üzere 
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“Düzenleme ile gönüllü kuruluşların, sağlık ve eğitimin ve bazı sanatsal 

faaliyetlerin ekonomik olarak desteklenmesi, bazı kamu hizmetlerini yapan kurum ve 

kuruluşlara finansman imkanı sağlanması amaçlanmıştır.”153 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesinin ikinci fıkrasında ise “ Bağış ve 

yardımların nakden yapılmaması halinde, bağışlanan veya yardımın konusunu 

oluşturan mal veya hakkın maliyet bedeli veya kayıtlı değeri, bu değer mevcut 

değilse Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre takdir komisyonlarınca tespit edilecek 

değeri esas alınır.” denilmektedir. 

4.1.2.3 KURUMLAR VERGİSİNDE YER ALAN İSTİSNALAR 

Kurumlar vergisinde yer alan istisnalar, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5. 

maddesinde154 yer almaktadır. Genellikle, kurumların çifte vergilendirilmesinin önüne 

geçmek amacıyla düzenlenmiştir. 

                                                                                                                                          
görsel, işitsel veya basılı materyallerin hazırlanması, bunlarla ilgili derleme ve araştırmaların 
yayınlanması, yurt içinde ve yurt dışında dağıtımı ve tanıtımının sağlanmasına,  

3) Yazma ve nadir eserlerin korunması ve elektronik ortama aktarılması ile bu eserlerin 
Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılmasına,  

4) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 
kapsamındaki taşınmaz kültür varlıklarının bakımı, onarımı, yaşatılması, rölöve, restorasyon, 
restitüsyon projeleri yapılması ve nakil işlerine,  

5) Kurtarma kazıları, bilimsel kazı çalışmaları ve yüzey araştırmalarına,  
6) Yurt dışındaki taşınmaz Türk kültür varlıklarının yerinde korunması veya ülkemize ait 

kültür varlıklarının Türkiye'ye getirilmesi çalışmalarına,  
7) Kültür envanterinin oluşturulması çalışmalarına,  
8) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınır kültür varlıkları ile 

güzel sanatlar, çağdaş ve geleneksel el sanatları alanlarındaki ürün ve eserlerin Kültür ve Turizm 
Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılması ve güvenliklerinin sağlanmasına,  

9) Somut olmayan kültürel miras, güzel sanatlar, sinema, çağdaş ve geleneksel el sanatları 
alanlarındaki üretim ve faaliyetler ile bu alanlarda araştırma, eğitim veya uygulama merkezleri, atölye, 
stüdyo ve film platosu kurulması, bakım ve onarımı, her türlü araç ve teçhizatının tedariki ile film 
yapımına,  

10) Kütüphane, müze, sanat galerisi ve kültür merkezi ile sinema, tiyatro, opera, bale ve 
konser gibi kültür ve sanat faaliyetlerinin sergilendiği tesislerin yapımı, onarımı veya modernizasyon 
çalışmalarına, ilişkin harcamalar ile makbuz karşılığı yapılan bağış ve yardımların % 100'ü. Bakanlar 
Kurulu, bölgeler ve faaliyet türleri itibarıyla bu oranı, yarısına kadar indirmeye veya kanunî 
seviyesine kadar getirmeye yetkilidir,  

e) Bakanlar Kurulunca yardım kararı alınan doğal afetler dolayısıyla Başbakanlık aracılığı ile 
makbuz karşılığı yapılan aynî ve nakdî bağışların tamamı, 

f) İktisadi işletmeleri hariç, Türkiye Kızılay Derneğine makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış 
veya yardımların tamamı, 
153 Kıratlı, “Vergi Sistemimizde Yer Alan Vergi Teşvikleri ve Korumaları-II” 
154 a) Kurumların;  
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1) Tam mükellefiyete tâbi başka bir kurumun sermayesine katılmaları nedeniyle elde ettikleri 

kazançlar (Fonların katılma belgeleri ile yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen kâr 
payları hariç),  

2) Tam mükellefiyete tâbi başka bir kurumun kârına katılma imkânı veren kurucu senetleri 
ile diğer intifa senetlerinden elde ettikleri kâr payları.  

b) Kanunî ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan anonim ve limited şirket niteliğindeki 
şirketlerin sermayesine iştirak eden kurumların, bu iştiraklerinden elde ettikleri aşağıdaki şartları 
taşıyan iştirak kazançları;  

1) İştirak payını elinde tutan şirketin, yurt dışı iştirakin ödenmiş sermayesinin en az % 10'una 
sahip olması,  

2) Kazancın elde edildiği tarih itibarıyla iştirak payının kesintisiz olarak en az bir yıl süreyle 
elde tutulması (Rüçhan hakkı kullanılmak suretiyle veya yurt dışı iştirakin iç kaynaklarından yapılan 
sermaye artırımları nedeniyle elde edilen iştirak payları için sahip olunan eski iştirak paylarının elde 
edilme tarihi esas alınır.),  

3) Yurt dışı iştirak kazancının kâr payı dağıtımına kaynak olan kazançlar üzerinden ödenen 
vergiler dahil iştirak edilen kurumun faaliyette bulunduğu ülke vergi kanunları uyarınca en az % 15 
oranında gelir ve kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü taşıması; iştirak edilen şirketin esas 
faaliyet konusunun, finansal kiralama dahil finansman temini veya sigorta hizmetlerinin sunulması ya 
da menkul kıymet yatırımı olması durumunda, iştirak edilen kurumun faaliyette bulunduğu ülke vergi 
kanunları uyarınca en az Türkiye'de uygulanan kurumlar vergisi oranında gelir ve kurumlar vergisi 
benzeri toplam vergi yükü taşıması,  

4) İştirak kazancının, elde edildiği hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin 
verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye'ye transfer edilmesi.  

Yurt dışındaki inşaat, onarım, montaj işleri ve teknik hizmetlerin yapılabilmesi için ilgili ülke 
mevzuatına göre ayrı bir şirket kurulmasının zorunlu olduğu durumlarda, özel amaç için 
kurulduğunun ana sözleşmelerinde belirtilmesi ve fiilen bu amaç dışında faaliyetinin bulunmaması 
şartıyla, söz konusu şirketlere iştirak edilmesinden elde edilen kazançlar için bu bentte belirtilen 
şartlar aranmaz.  

Bu bent uyarınca vergi yükü, kanunî veya iş merkezinin bulunduğu ülkede ilgili dönemde 
tahakkuk eden ve kâr payı dağıtımına kaynak olan kazançlar üzerinden ödenen vergiler dahil olmak 
üzere toplam gelir ve kurumlar vergisi benzeri verginin, bu dönemde elde edilen toplam dağıtılabilir 
kurum kazancı ile tahakkuk eden gelir ve kurumlar vergisi toplamına oranlanması suretiyle tespit 
edilir.  

c) Kazancın elde edildiği tarih itibarıyla aralıksız en az bir yıl süreyle nakit varlıklar dışında 
kalan aktif toplamının % 75 veya daha fazlası, kanunî veya iş merkezi Türkiye'de bulunmayan anonim 
veya limited şirket niteliğindeki şirketlerin her birinin sermayesine en az % 10 oranında iştirakten 
oluşan tam mükellefiyete tâbi anonim şirketlerin, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan yurt 
dışı iştirak hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kurum kazançları.  

ç) Anonim şirketlerin kuruluşlarında veya sermayelerini artırdıkları sırada çıkardıkları 
payların bedelinin itibarî değeri aşan kısmı.  

d) Türkiye'de kurulu;  
1) Menkul kıymetler yatırım fonları veya ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan 

kazançları,  
2) Portföyü Türkiye'de kurulu borsalarda işlem gören altın ve kıymetli madenlere dayalı 

yatırım fonları veya ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları,  
3) Girişim sermayesi yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları,  
4) Gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları,  
5) Emeklilik yatırım fonlarının kazançları,  
6) Konut finansmanı fonları ile varlık finansmanı fonlarının kazançları.  
e) Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri 

ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan 
kazançların % 75'lik kısmı.  
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Bu istisna, satışın yapıldığı dönemde uygulanır ve satış kazancının istisnadan yararlanan 

kısmı satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar pasifte özel bir fon hesabında tutulur. 
Ancak satış bedelinin, satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar tahsil edilmesi 
şarttır. Bu süre içinde tahsil edilmeyen satış bedeline isabet eden istisna nedeniyle zamanında 
tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılır.  

İstisna edilen kazançtan beş yıl içinde sermayeye ilave dışında herhangi bir şekilde başka bir 
hesaba nakledilen veya işletmeden çekilen ya da dar mükellef kurumlarca ana merkeze aktarılan kısım 
için uygulanan istisna dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılır. 
Aynı süre içinde işletmenin tasfiyesi (bu Kanuna göre yapılan devir ve bölünmeler hariç) halinde de 
bu hüküm uygulanır.  

Bedelsiz olarak veya rüçhan hakkı kullanılmak suretiyle itibarî değeriyle elde edilen hisse 
senetlerinin elde edilme tarihi olarak, sahip olunan eski hisse senetlerinin elde edilme tarihi esas alınır.  

Devir veya bölünme suretiyle devralınan taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve 
intifa senetleri ile rüçhan haklarının satışında iki yıllık sürenin hesabında, devir olunan veya bölünen 
kurumda geçen süreler de dikkate alınır.  

Menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ve kiralanmasıyla uğraşan kurumların bu amaçla 
ellerinde bulundurdukları değerlerin satışından elde ettikleri kazançlar istisna kapsamı dışındadır.  

f) Bankalara borçları nedeniyle kanunî takibe alınmış veya Tasarruf Mevduatı Sigorta 
Fonuna borçlu durumda olan kurumlar ile bunların kefillerinin ve ipotek verenlerin sahip oldukları 
taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri ile rüçhan haklarının, bu borçlara 
karşılık bankalara veya bu Fona devrinden sağlanan hasılatın bu borçların tasfiyesinde kullanılan 
kısmına isabet eden kazançların tamamı ile bankaların bu şekilde elde ettikleri söz konusu kıymetlerin 
satışından doğan kazançların %75'lik kısmı.  

g) Kurumların yurt dışında bulunan iş yerleri veya daimî temsilcileri aracılığıyla elde ettikleri 
aşağıdaki şartları taşıyan kurum kazançları;  

1) Bu kazançların, doğduğu ülke vergi kanunları uyarınca en az % 15 oranında gelir ve 
kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü taşıması,  

2) Kazançların elde edildiği hesap dönemine ilişkin yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin 
verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye'ye transfer edilmiş olması,  

3) Ana faaliyet konusu, finansal kiralama dahil finansman temini, sigorta hizmetlerinin 
sunulması veya menkul kıymet yatırımı olan kurumlarda, bu kazançların doğduğu ülke vergi 
kanunları uyarınca en az Türkiye'de uygulanan kurumlar vergisi oranında gelir ve kurumlar vergisi 
benzeri toplam vergi yükü taşıması.  

Bu bent uyarınca toplam vergi yükü, birinci fıkranın (b) bendindeki tanıma göre tespit edilir.  
h) Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanarak 

Türkiye'de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilen kazançlar.  
ı) Okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okulları ile Bakanlar 

Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara veya kamu yararına çalışan derneklere bağlı 
rehabilitasyon merkezlerinin işletilmesinden, ilgili Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle Maliye 
Bakanlığının belirleyeceği usûller çerçevesinde beş hesap dönemi itibarıyla elde edilen kazançlar 
(İstisna, belirtilen okulların ve rehabilitasyon merkezlerinin faaliyete geçtiği hesap döneminden 
itibaren başlar.).  

i) Kooperatif ortaklarının yönetim gideri karşılığı olarak ödedikleri paralardan 
harcanmayarak iade edilen kısımlar ile aşağıda belirtilen kooperatiflerin ortakları için;  

1) Tüketim kooperatiflerinde, ortakların kişisel ve ailevî gıda ve giyecek ihtiyaçlarını 
karşılamak için satın aldıkları malların değerine,  

2) Üretim kooperatiflerinde, ortakların üreterek kooperatife sattıkları veya kooperatiften 
üretim faaliyetinde kullanmak üzere satın aldıkları malların değerine,  

3) Kredi kooperatiflerinde, ortakların kullandıkları kredilere,  
göre hesapladıkları risturnlar.  
Bu risturnların ortaklara dağıtımı, kâr dağıtımı sayılmaz. Risturnun nakden veya aynı değerde 

mal ile ödenmesi istisnanın uygulanmasına engel değildir.  
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“İştirak kazançları istisnası teknik amaçlı bir istisnadır ve bu istisna ile 

vergilemede mükerrerliğin önlenmesi amaçlanmıştır. İstisnaya konu kazanç esas 

itibariyle kazancın elde edildiği ilk kurumda kurumlar vergisine tabi tutulduğundan, 

kar dağıtımı yoluyla intikali sağlanan diğer kurumda mükerrer vergilemenin önüne 

geçilmek istenmiştir.”155 

İştirak kazançları istisnası, yurtdışı iştirak kazançları istisnası ve yurtdışı 

şube kazançları istisnası çifte vergilendirmeyi önlemeyi amaçlarken, yatırım fon ve 

ortaklıklarına getirilen istisna sermaye piyasalarının geliştirilmesini amaçlamaktadır. 

Şirketlerin mali yapılarını güçlendirmeye yönelik olarak taşınmaz ve iştirak 

satışından doğan kazançlar istisna edilmiştir.  Yurtdışında yapılan inşaat vs. 

hizmetlerden sağlanan kazançlara getirilen istisna ise, inşaat şirketlerinin 

yurtdışında rekabet gücünü arttırmaya yöneliktir. 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5. maddesinin üçüncü fıkrasında ise istisnalara 

ait giderlerin indirilmesine sınır getirilmiştir. Söz konusu fıkrada; “İştirak hisseleri 

alımıyla ilgili finansman giderleri hariç olmak üzere, kurumların kurumlar vergisinden 

istisna edilen kazançlarına ilişkin giderlerinin veya istisna kapsamındaki 

faaliyetlerinden doğan zararlarının, istisna dışı kurum kazancından indirilmesi kabul 

edilmez” denilmektedir. 

4.1.3 DOLAYLI VERGİLERDE UYGULANMAKTA OLAN 

VERGİ TARİFESİ  

Dolaylı vergiler, adından da anlaşılacağı üzere, doğrudan mükellefinden 

yada gelir veya servet üzerinden alınan vergiler değildir. Yapılan işlemler yada 

harcamalar üzerinden alınan vergilerdir. Bu vergi türüne, harcama vergisi yada 

tüketim vergisi de denir. Ayrıca dolaylı vergiler mükellefinden değil, işleme taraf olan 

yada hizmeti veren kuruluşların sorumlu olarak ödedikleri bir vergidir. Diğer bir ifade 

ile bu vergi türünde mükellefler, harcama sırasında orta çıkan vergiyi, vergi dairesine 

                                                                                                                                          
Ortaklardan başka kimselerle yapılan işlemlerden doğan kazançlar ile ortaklarla ortaklık statüsü 
dışında yapılan işlemlerden doğan kazançlar hakkında risturnlara ilişkin istisna hükmü uygulanmaz. 
Bunların genel kazançtan ayrılmasında, ortaklarla yapılan iş hacminin genel iş hacmine olan oranı 
esas alınır 
155 Aydın Kıratlı, “Vergi Sistemimizde Yer Alan Vergi Teşvikleri ve Korumaları-II” 
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ödemekle mükellef değildirler. Ödeme mükellefiyeti malı satan yada hizmeti veren 

mükelleflere aittir. 

Türkiye’de uygulanmakta olan dolaylı vergiler Katma Değer Vergisi (KDV), 

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) ve Özel 

İşlem Vergisi (ÖİV) gibi vergilerdir.  

Konumuzun bu bölümünde KDV ve ÖTV gibi bütçe gelirleri içinde önemli bir 

yere sahip olan dolaylı vergilerin tarife yapısını ve bu vergi türlerinde uygulanan 

vergisel teşvikleri kısaca açıklamaya çalışacağız. 

4.1.3.1 KATMA DEĞER VERGİSİNDE UYGULANAN 

VERGİ TARİFESİ 

Katma değer vergisi, 1 Ocak 1985 tarihinden itibaren Türkiye’de 

uygulanmaktadır. Söz konusu vergi 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile 

yasalaşmış ve uygulanmaya başladığı yıldan itibaren vergi gelirleri içinde önemli bir 

yere sahip olmuştur. Türkiye’de dolaylı vergiler içinde, en fazla gelir getiren vergi 

türüdür.  Verginin kapsamı KDV kanunu’nun 1. maddesinde, ticari, zirai ve sınai 

faaliyetler ile serbest meslek faaliyetlerinde yapılan teslim ve hizmetler ile her türlü 

mal ve hizmet ithalatı olarak tanımlanmıştır.   

Katma Değer Vergisi’nde uygulanmakta olan vergi tarifesi ise ürün bazında 

farklılaştırılmış vergi oranlarına sahiptir. Her ne kadar Katma Değer Vergisi 

Kanunu’nun 28. maddesinde vergi oranı % 10 olarak belirtilmişse de, yine aynı 

maddenin Bakanlar Kurulu’na tanıdığı, vergi oranını % 1’e kadar indirme ve dört 

katına kadar çıkarma yetkisi, çeşitli zamanlarda kullanılmıştır. Bu nedenle % 10’dan 

farklı oranlar uygulanmaktadır. 

Günümüzde uygulanan KDV oranları  % 1 - % 8 - % 18’dir. KDV oranlarının 

uygulanması için çeşitli mal ve hizmetler listelenmiştir. I ve II sayılı liste ile bu listeler 

dışında kalan mal ve hizmetler ayrı vergi oranlarına tabi tutulmaktadır. I sayılı listede 

genel olarak kuruyemiş, hububat, gazete, kullanılmış araç ve kamu kurumları ve 

kooperatiflerce 150 m2’ye kadar konut teslimler ile cenaze hizmetler yer almaktadır. 

II sayılı listede ise, hayvan(et), sebze ve meyve, endüstriyel amaçlı kullanılabilen 

tarım ürünleri ve tekstil ürünlerinin teslimi yer almaktadır. I sayılı listede yer alan mal 
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ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 8 ve bu 

listelerde yer almayan mal ve hizmetler için % 18 oranında KDV uygulanmaktadır. 

Tablo 11: Katma Değer Vergisinin Genel Bütçe Vergi Gelirleri İçindeki Payı (1985-2008) 
YILLAR VERGİ GELİRLERİ 

TAHSİLATI(BİN TL) 

KDV TAHSİLATI 

(BİN TL) 

VERGİ GELİRLERİ 

İÇİNDEKİ PAYI(%) 

1985 3.829 951 24,8 

1986 5.972 1.568 26,3 

1987 9.051 2.567 28,4 

1988 14.232 4.177 29,3 

1989 25.550 6.461 25,3 

1990 45.399 12.371 27,2 

1991 78.643 22.832 29,0 

1992 141.602 42.088 29,7 

1993 264.273 81.877 31,0 

1994 534.888 176.742 33,0 

1994 587.760 176.742 30,1 

1995 1.084.350 354.980 32,7 

1996 2.244.094 743.026 33,1 

1997 4.745.484 1.561.562 32,9 

1998 9.228.596 2.725.083 29,5 

1999 14.802.280 4.164.334 28,1 

2000 26.503.698 8.379.554 31,6 

2001 39.735.928 12.438.860 31,3 

2002 59.631.868 20.400.201 34,2 

2003 84.316.169 27.031.099 32,1 

2004(*) 101.038.904 34.325.208 34,0 

2005(*) 119.250.807 38.280.429 32,1 

2005(**) 131.948.778 42.263.650 32,0 

2006(**) 151.271.701 50.723.560 33,5 

2007(**) 171.098.466 55.461.123 32,4 

2008(**) 189.966.082 60.061.889 31,6 

Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı 
Not 1-1985-2005 Rakamları Mahalli İdare ve Fon Payları Hariç, Red ve İadeler Dahil 

Tutarlardır 
Not 2- 2008 Yılı Vergi Gelirleri İçerisindeki Gelir Vergisi Tevkifat Rakamına Asgari 

Geçim İndirimi Tutarı Dahildir 
(*)Önceki Yıllarla Aynı Baza Getirmek İçin,Rakamlara Red ve İadeler Dahil Edilmiştir 
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(**)2006-2008 Yılları Bütçe Kanunu’nda Mahalli İdare ve Fon Payları İle Red ve 
İadeler Dahil Olduğundan, Rakamlara Mahalli İdare ve Fon Payları ile Red ve İadeler 
Dahildir. 

 Tablo 11’de KDV’nin 1985 yılından bu yana toplam vergi gelirleri içindeki 

payları gösterilmektedir. En düşük oran, ilk uygulanmaya başlandığı yıl olan 1985 

yılında % 24,8 iken en yüksek oran 2002 yılında % 34,2 ile gerçekleşmiştir. Diğer bir 

deyişle, KDV gelirleri toplam vergi gelirlerinin 1/4’ü  ile 1/3’ü arasında değişmektedir. 

Ancak son yıllarda genel olarak toplam vergi gelirlerinin 1/3’ünün altına inmemiştir. 

Katma Değer Vergisi’nde uygulan oranlar, mal ve hizmet türüne göre 

değişmekte, matraha göre değişmemektedir. KDV Kanunu’nun 28. maddesinde 

vergi oranı olarak % 10 belirtilmiştir. Aynı maddede Bakanlar Kurulu’na tanınan yetki 

kaldırılırsa ve tüm mal ve hizmetler için KDV oranı % 10 olarak uygulanırsa etkili bir 

düz oranlı vergi uygulaması olacaktır. Zira % 10 oranı, harcamalar üzerinden 

alınabilecek uygun bir orandır. 

KDV oranlarının farklı olması, yüksek oranlardan alınan mal ve hizmetlerin 

düşük oranlı mal veya hizmetlerin bünyesine girmesine neden olabilmektedir. Bu 

durum mükellefler açısından olumsuz bir durum oluşturmaktadır. Bu konu ile ilgili 

oluşturulan, “indirimli orana tabi işlemler” müessesesi sonuçta vergi iadesini 

doğurmaktadır. Bu durum hem idare açısından fazladan iş yükü olmakta, hem de 

KDV iadesi almak için art niyetli olarak kullanılabilmektedir. Örnek olarak tesliminde 

% 1  KDV oranı uygulanan 150 m2’ye kadar olan konutların inşaatı sırasında 

kullanılan mal ve hizmetler içinde % 8 ve % 18 KDV oranına tabi olanlar vardır. Bu 

nedenle konut satışında hesaplanan KDV tutarı, konutun yapımı sırasında ödenen 

KDV’den daha az olmaktadır. Aradaki KDV farkı, indirimli orana tabi işlem 

statüsünde olduğundan mükelleflerce iade alınmaktadır. 

Uygulamadaki genel KDV oranı ise % 18 olup, günlük hayatta kullanılan 

çoğu şeyi kapsamaktadır. KDV oranı toplum tarafından yüksek bulunduğundan, kimi 

zaman pazarlık konusu edilmekte, bu duruma halk ağzında “fiş pazarlığı” 

denilmektedir. Yani devletin kasasına girmesi gereken KDV, satıcı ile müşteri 

arasında paylaşılmaktadır. % 18 KDV oranı yüksek bir orandır ve düşürülmesi 

gerekmektedir. 
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KDV, kişisel gelir durumunu dikkate almadan uygulanan bir vergi 

olduğundan, adil olmadığı yönünde eleştirilmektedir. KDV matraha dahil edilerek, 

fiyatın içinde yer alır. Müşteri mal yada hizmeti alırken çoğu zaman vergi ödediğini 

bilmez. Bu duruma “mali anestezi” denir. Yani, kişi vergi ile ilgili sorumluluğunu 

farkına varmadan yerine getirir. 

Katma Değer Vergisi Kanunu’nda, diğer vergi kanunlarında olduğu gibi çeşitli 

istisnalar mevcuttur. Bu istisnalar; ihracat istisnası, araçlar, kıymetli maden ve petrol 

aramaları ile ulusal güvenlik harcamaları ve yatırımlarda istisna, transit taşımacılık 

istisnası, diplomatik istisnalar, ithalat istisnası ile sosyal ve askeri istisnalarla ilgili 

diğer istisnalardır. 

KDV’deki istisnaların bir kısmı tam istisna, bir kısmı ise kısmi istisna 

özelliğindedir. Her iki istisna türünde de mal teslimi veya hizmet ifası sırasında KDV 

hesaplanmaz. Ancak tam istisna olanlarda, önceki aşamalarda hesaplanan vergi için 

iade söz konusudur. Kısmi istisna da iade söz konusu olmaz. Tam istisna 

kapsamında olan maddeler, 11, 13, 14, 15. maddeler ile 17. maddenin 4 numaralı 

fıkrasının (s) bendidir.  

İhracat istisnası; KDV Kanunu’nun 11. maddesinde düzenlenmiştir. Çifte 

vergilendirmeyi önlemek amaçlı bu istisnaya göre; 

“a) İhracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler, yurt dışındaki 

müşteriler için yapılan hizmetler, serbest bölgedeki müşteriler için yapılan fason 

hizmetler ve karşılıklı olmak şartıyla uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde 

yurt dışındaki müşteriler için Türkiye'de verilen roaming hizmetleri, 

b) Türkiye'de ikamet etmeyen yolcuların satın alarak Türkiye dışına 

götürdükleri malların teslimi anında Katma Değer Vergisi tahsil edilir. Ancak 

gümrükten malın çıkışı anında fatura veya belgenin ibrazında tahsil edilen Katma 

Değer Vergisi iade olunur.  

Türkiye'de ikametgâhı, işyeri, kanuni ve iş merkezi bulunmayanların 

taşımacılık faaliyetlerine ilişkin olarak satın alacakları mal ve hizmetler ile fuar, 

panayır ve sergilere katılımları dolayısıyla satın alacakları mal ve hizmetler 

nedeniyle ödedikleri katma değer vergisi, karşılıklı olmak kaydıyla iade edilir.  
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Maliye Bakanlığı iadeden faydalanacak mal ve hizmetler ile uygulamaya 

ilişkin usul ve esasları tespit etmeye yetkilidir.  

14/7/2004 tarihli ve 5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve 

Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Kültür ve Turizm 

Bakanlığı tarafından onaylanan sinematografik eserlere ilişkin yabancı yapımcılar 

tarafından satın alınacak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinde yer 

alan ve ilgili yılda uygulanmakta olan haddin üzerindeki mal ve hizmetler nedeniyle 

ödenen katma değer vergisi yapımcılara iade olunur.156 

c) İhraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen 

mallara ait katma değer vergisi, ihracatçılar tarafından ödenmez. Mükelleflerce tahsil 

edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu vergi, vergi 

dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunur.  

Söz konusu malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından 

itibaren 3 ay içinde ihraç edilmesi halinde, tecil edilen vergi terkin olunur.” 

Harcama vergileri, ülkelerin ulusal sınırları içinde geçerli olmaktadır. Diğer bir 

deyişle vergilemede mülkilik ilkesi geçerlidir. Bu nedenle ihracata konu olan mal ve 

hizmetler içinde dolaylı vergileri barındırmaz. Teknik nedenlerle uygulanan bir istisna 

türüdür. Ancak istisna edilen KDV’nin iadesi teşvik amaçlı bir uygulamadır. Bu 

uygulama ile ihracat teşvik edilmek istenmiştir. 

Araçlar, kıymetli maden ve petrol aramaları ile ulusal güvenlik 
harcamaları ve yatırımlarda istisna; KDV Kanunu’nun 13. maddesinde157 

düzenlenen bu istisnalar teşvik amaçlıdır.  

                                                 
156 5904 sayılı Kanunun 11 inci maddesiyle eklenen paragraf. Yürürlük Tarihi; 03.07.2009 
157        a) Faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis 
ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan deniz, 
hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçlarının teslimleri, bu araçların imal ve inşaası 
ile ilgili olarak yapılan teslim ve hizmetler ile bunların tadili, onarım ve bakımı şeklinde ortaya çıkan 
hizmetler,  

b) Deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler,  
c) Altın, gümüş, platin arama, işletme, zenginleştirme, rafinaj ve Türk Petrol Kanunu 

hükümlerine göre petrol arama faaliyetlerine ilişkin olmak üzere, bu faaliyetleri yürütenlere yapılan 
teslim ve hizmetler ile aynı Kanun hükümlerine göre boru hattıyla taşımacılık yapanlara bu hatların 
inşa ve modernizasyonuna ilişkin yapılan teslim ve hizmetler, 
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“Her ne kadar mükelleflerin makine ve teçhizat alışları için yüklendikleri 

vergileri indirim konusu yapmaları mümkünse de, özellikle de yeni yatırımlarda 

katma değer yaratılabilmesi uzun süre aldığından ve bu süre zarfında yüklenilen 

vergilerin fiilen indirimi mümkün olmadığından, bu durum finansman sıkıntısı 

yaratmaktadır. Teşvik belgeli yatırımlarda önemli bir girdi olan makine ve 

teçhizatların mükelleflere tesliminin vergiden istisna edilmesi, yatırımcıların 

finansman sıkıntılarını hafifletecek ve yatırımların teşviki için etken olacak önemli bir 

teşviktir.”158 

Transit taşımacılık istisnası; Türkiye’den transit geçen yada Türkiye’den 

hareket edip farklı ülkelere giden veya o ülkelerden Türkiye’ye gelen araçlar taşıma 

faaliyetlerin, KDV’nin ulusal sınırlar içinde uygulanması gerekliliği nedeniyle 

düzenlenen istisnadır. KDV Kanunu’nun 14. maddesinde; 

“1. Transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık 

işlerinde, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek taşıma işleri vergiden 

müstesnadır.  

                                                                                                                                          
d) Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makina ve teçhizat 

teslimleri (Şu kadar ki, yatırımın teşvik belgesinde öngörüldüğü şekilde gerçekleşmemesi halinde, 
zamanında alınmayan vergi alıcıdan, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil 
edilir. Zamanında alınmayan vergiler ile vergi cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın 
kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren 
başlar).  

e) Limanlara bağlantı sağlayan demiryolu hatları, limanlar ve hava meydanlarının inşası, 
yenilenmesi ve genişletilmesi işlerini fiilen kendisi yapan veya yaptıran mükellefler ile genel bütçeli 
idarelere bu işlere ilişkin olarak yapılan mal teslimleri ve inşaat taahhüt işleri,  

f) Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, 
Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve 
Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğüne milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçları için uçak, helikopter, 
gemi, denizaltı, tank, panzer, zırhlı personel taşıyıcı, roket, füze ve benzeri araçlar, silah, mühimmat, 
silah malzeme, teçhizat ve sistemleri ile bunların araştırma-geliştirme, yazılım, üretim, montaj, yedek 
parça, bakım-onarım ve modernizasyonuna ilişkin olarak yapılan teslim ve hizmetler ve bu teslim ve 
hizmetleri gerçekleştirenlere bu kapsamda yapılacak olan, miktarı ve nitelikleri yukarıda sayılan 
kuruluşlarca onaylanan teslim ve hizmetler.  

g) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer 
alan malların, Başbakanlık merkez teşkilatına teslimi, 

ğ) 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununa göre düzenlenen ürün 
senetlerinin, ürün ihtisas borsaları ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığından ürün senedi alım-satımı 
konusunda izin alan ticaret borsaları aracılığıyla ilk teslimi. 
Bakanlar Kurulu, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinde yer alan ve ilgili yılda 
uygulanmakta olan haddi, istisna uygulamasında asgari tutar olarak belirlemeye ve belirlenen bu tutarı 
iki katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye yetkilidir. Maliye Bakanlığı, istisna kapsamına 
girecek teslim ve hizmetleri tanımlamaya, istisnaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir 
158 Aydın Kıratlı, “Vergi Sistemimizde Yer Alan Vergi Teşvikleri ve Korumaları-II” 
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2. Bu istisna, ikametgâhı, kanunî merkezi ve iş merkezi Türkiye'de 

bulunmayan mükelleflere, ilgili ülkeler itibariyle karşılıklı olmak şartıyla tanınır.  

3. 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, Bakanlar Kurulunca belirlenen sınır 

kapılarında 4458 sayılı Gümrük Kanununun ihracat rejimi kapsamında yurt dışına 

çıkarılacak eşyayı taşıyan kamyon, çekici ve soğutucu ünitesine sahip yarı 

römorkların depolarına (araçların ve soğutucu ünitelerin standart yakıt deposu 

miktarlarını aşmamak kaydıyla) yalnızca yurt dışına çıkışlarında yapılacak motorin 

teslimi vergiden istisnadır.” denilmektedir.  

Diplomatik istisnalar; diplomatik misyon için ülkemizde bulunan temsilciler 

ve konsolosluklar ile vergi muafiyeti bulunan uluslar arası kuruluşlara yapılan teslim 

ve hizmetler için geçerli bir istisnadır. KDV Kanunu’nun 15. maddesinde bu 

istisnalar; 

“a) Karşılıklı olmak kaydıyla, yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik 

temsilciliklerine, konsolosluklarına ve bunların diplomatik haklara sahip 

mensuplarına yapılan teslim ve hizmetler,  

b) Uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası 

kuruluşlara ve bunların mensuplarına yapılan teslim ve hizmetler” şeklinde 

sayılmıştır. 

Diplomatik istisnaya göre, ülke sınırları içinde uygulanabilen KDV’nin 

karşılıklı olma kaydıyla yabancı devlet temsilcilerine uygulanmaması gerekmektedir. 

Ayrıca Uluslar arası anlaşmalarla kabul edilen ve vergiden muaf tutulan kuruluşlarda 

KDV’den istisna edilmiştir. 

Yabancı devlet temsilciliklerine tanınan istisna, karşılıklı olduğu için kabul 

edilebilir bir uygulamadır. Ancak uluslar arası kuruluşlara tanınan istisna, ülkemizde 

kurulmuş olan ve benzeri işleri yapan kuruluşlar için adaletsiz bir durum 

oluşturmaktadır.  
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İthalat istisnası; Gerek ihracatı gerçekleşmeyen emtiaların geri gelişi, 

gerekse KDV’den istisna edilen emtianın ithali istisna edilmiştir. KDV Kanunu’nun 

16. maddesinde söz konusu istisna; 

“a) Bu Kanuna göre teslimleri vergiden istisna edilen mal ve hizmetlerin ithali,  

b) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesi [(5) numaralı fıkrasının 

(a) bendi ile (7) numaralı fıkrası hariç], geçici ithalat ve hariçte işleme rejimleri ile 

geri gelen eşyaya ilişkin hükümleri kapsamında gümrük vergisinden muaf veya 

müstesna olan eşyanın ithali, (Bu Kanunun 11 inci maddesinde düzenlenen ihracat 

istisnasından yararlanarak ihraç olunan ancak, Gümrük Kanununun 168, 169 ve 170 

inci maddelerinde belirtildiği şekilde geri gelen eşyanın ithalat istisnasından 

faydalanabilmesi için, bu eşyayla ilgili olarak ihracat istisnasından faydalanılan 

miktarın gümrük idarelerine ödenmesi veya bu miktar kadar teminat gösterilmesi 

şarttır.) 

c) Gümrük Kanunundaki transit ve gümrük antrepo rejimleri ile geçici 

depolama ve serbest bölge hükümlerinin uygulandığı mallar,  

2. Gümrük Kanununa göre geri gelen eşyanın dışarıda bir işleme tabi 

tutulması veya asli kısmına bir ilave yapılması halinde eşyanın kazandığı değer farkı 

istisnaya dahil değildir” olarak tanımlanmıştır. 

Sosyal ve askeri istisnalarla ilgili diğer istisnalar; Daha önce 

değindiğimiz istisnalar dışında kalan ve çeşitli tarihlerde uygulamaya konulan diğer 

istisnalardır. KDV Kanunu’nun 17. maddesinde sayılan bu istisnalar genel olarak 

sosyal ve kültürel amaçlar taşımaktadır.159 Söz konusu maddenin 4. fıkrasının (s) 

                                                 
159 1. Kültür ve Eğitim Amacı Taşıyan İstisnalar: 
Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların teşkil ettikleri birlikler, 
üniversiteler, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşları, siyasî partiler ve sendikalar, kanunla kurulan veya tüzelkişiliği haiz 
emekli ve yardım sandıkları, kamu menfaatine yararlı dernekler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve 
Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların: 
a) İlim, fen ve güzel sanatları, tarımı yaymak, ıslah ve teşvik etmek amacıyla yaptıkları teslim ve 
hizmetleri,  
b) Tiyatro, konser salonu, kütüphane, sergi, okuma ve konferans salonları ile spor tesisleri işletmek 
veya yönetmek suretiyle ifa ettikleri kültür ve eğitim faaliyetlerine ilişkin teslim ve hizmetleri,  
2. Sosyal Amaç Taşıyan İstisnalar:  
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a) Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların hastane, nekahathane, klinik, dispanser, prevantoryum, 
sanatoryum, kan bankası ve organ nakline mahsus bankalar, anıtlar, botanik ve zooloji bahçeleri, 
parklar ile veteriner, bakteriyoloji, seroloji ve distofajin laboratuvarları gibi kuruluşlar, öğrenci veya 
yetiştirme yurtları, yaşlı ve sakat bakım ve huzurevleri, parasız fukara aşevleri, düşkünevleri ve 
yetimhaneleri işletmek veya yönetmek suretiyle ifa ettikleri kuruluş amaçlarına uygun teslim ve 
hizmetleri,  
b) 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Kanun hükümlerine tâbi özel okullarca bedelsiz verilen eğitim, 
öğretim hizmetlerinde ilgili dönemdeki kapasitelerinin % 10'unu, 24/3/1950 tarihli ve 5661 sayılı 
Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları ve Aşevleri Hakkındaki Kanuna Ek Kanun ile 30/4/1992 tarihli ve 
3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine göre 
kurulan öğrenci yurtları tarafından bedelsiz verilen yurt hizmetlerinde ilgili dönemdeki kapasitelerinin 
% 10'unu,üniversite ve yüksekokullarda ise % 50'sini geçmemek üzere verilen bedelsiz eğitim ve 
öğretim hizmetleri, kanunların gösterdiği gerek üzerine bedelsiz olarak yapılan mal teslimi ve hizmet 
ifaları, birinci fıkrada sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimi ve 
hizmet ifaları ile fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara 
Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve 
yakacak maddelerinin  teslimi,  
c) Yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilcilik ve konsoloslukları ile yabancı hayır ve 
yardım kurumlarına, bu maddenin 1 numaralı fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak 
yapacakları teslim ve hizmetlere ilişkin olarak yapılan teslim ve hizmetler.  
Maliye Bakanlığı, istisna kapsamına girecek mal ve hizmetler ile bunların asgari tutarlarını ve bu 
bendin uygulamasına ilişkin usul ve esasları tespit etmeye yetkilidir.  
d) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki tescilli taşınmaz kültür 
varlıklarının rölöve, restorasyon ve restitüsyon projelerine münhasır olmak üzere, bu 
projelendirmelerden yararlananlara verilen mimarlık hizmetleri ile projelerin uygulanması kapsamında 
yapılacak teslimler.  
İstisna kapsamına girecek mal ve hizmetler ile bunların asgarî standartları ve bu bendin 
uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.  
e) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, kanunlarla kendilerine verilen görev gereği ve 
kuruluş amaçlarına uygun ruhsat, izin, onay ve benzeri hizmetleri ile bu hizmetlerle ilgili olarak 
kullanılacak basılı kâğıtların bu kuruluşlar tarafından teslimi (motorlu taşıtlar tescil plaka teslimleri 
hariç),  
3. Askeri Amaç Taşıyan İstisnalar:  
a) Askeri fabrika, tersane ve atölyelerin kuruluş amaçlarına uygun olarak yaptıkları teslim ve 
hizmetler,  
4. Diğer İstisnalar:  
a) Gelir Vergisi Kanununa göre vergiden muaf esnaf ile basit usulde vergilendirilen mükellefler 
tarafından yapılan teslim ve hizmetler,  
b) Gelir Vergisi Kanununa göre gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler ile aynı Kanunun 66'ncı 
maddesine göre vergiden muaf olan serbest meslek erbabı tarafından yapılan teslim ve hizmetler,  
c) Gelir Vergisi Kanununun 81 inci maddesinde belirtilen işlemler ile Kurumlar Vergisi Kanununa 
göre yapılan devir ve bölünme işlemleri (Bu kapsamda vergiden istisna edilen işlemler bakımından 
Katma Değer Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin (a) bendi hükmü uygulanmaz. İşlem sonunda 
faaliyetini bırakan, bölünen veya infisah eden mükelleflerce yüklenilen ve indirilemeyen vergiler, 
faaliyete başlayan veya devir ve bölünme sonrasında devredilen veya bölünen kurumların varlıklarını 
devralan mükellefler tarafından mükerrer indirime yol açmayacak şekilde indirim konusu yapılır.), (31)  
d) İktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemleri,  
e) Banka ve sigorta muameleleri vergisi kapsamına giren işlemler ve sigorta aracılarının sigorta 
şirketlerine yaptığı (32) sigorta muamelelerine ilişkin işlemleri ile Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci 
maddesinin (24) numaralı bendinde belirtilen kurumların kredi teminatı sağlama işlemleri,  
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f) Darphane ve Damga Matbaası tarafından yapılan teslim ve hizmetler, 
g) Külçe altın, külçe gümüş, kıymetli taşlar (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci, 
kübik virconia) döviz, para, damga pulu, değerli kâğıtlar, hisse senedi, tahvil ile metal,  plastik, lastik, 
kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının teslimi,  
h) Ziraî amaçlı su teslimleri ile köy tüzel kişiliklerince köyde ikamet edenlere yapılan ticarî amaçlı 
olmayan perakende içme suyu teslimleri, kamu kuruluşları, tarımsal kooperatifler ve çiftçi 
birliklerince yapılan arazi ıslahına ait hizmetler,  
ı) Serbest bölgelerde verilen hizmetler, 
j) Boru hattı ile yapılan yabancı ham petrol, gaz ve bunların ürünlerinin taşınması hizmetleri,  
k) Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin kurulması amacıyla oluşturulan iktisadi 
işletmelerin arsa ve işyeri teslimleri 
l) 30.1.2002 tarihli ve 4743 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulan varlık yönetim şirketlerinin 
bankalar, özel finans kurumları ve diğer mali kurumlardan devraldığı alacakların tahsili amacıyla bu 
alacakların teminatını oluşturan mal ve hakların (müzayede mahallinde satışı dahil) teslimi ile aynı 
Kanuna göre finansal yeniden yapılandırma çerçeve anlaşmaları hükümleri kapsamında yeniden 
yapılandırılan borçların ödenmemesi nedeniyle bu borçların teminatını oluşturan mal ve hakların 
(müzayede mahallinde satışı dahil) teslimi,  
m) Bankalar Kanunu uyarınca; mal ve hakların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna teslimi ile bunların 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından (müzayede mahallinde satışı dahil) teslimi, bu Fonun 
devraldığı alacakların tahsili amacıyla, bunların teminatını oluşturan mal ve hakların (müzayede 
mahallinde satışı dahil) teslimi ve temettü hariç ortaklık haklarıyla yönetim ve denetimleri devralınan 
şirketlerin aktiflerinin Fon alacaklarının tahsili amacıyla (müzayede mahallerinde yapılan satışlar 
dahil) teslimi,  
Bu istisna işlem bedelinden Fona intikal eden tutarla orantılı uygulanır. 
n) Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne verilen haber hizmetleri.  
o) Gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü 
sahalarda; ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar(38) 
için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri ile vergisiz satış yapılan işyerlerinin ve bu 
işyerlerine ait depo ve ardiye gibi bağımsız birimlerin kiralanması,  
p) Hazinece yapılan taşınmaz teslimi ve kiralamaları, irtifak hakkı tesisi, kullanma izni ve ön izin 
verilmesi işlemleri ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca yapılan arsa ve arazi teslimleri, 
r) Kurumların aktifinde veya belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde, en az iki tam yıl süreyle 
bulunan iştirak hisseleri ile taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler ile bankalara 
borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık taşınmaz ve iştirak hisselerinin (müzayede 
mahallerinde yapılan satışlar dahil) bankalara devir ve teslimleri. 
İstisna kapsamındaki kıymetlerin ticaretini yapan kurumların, bu amaçla aktiflerinde bulundurdukları 
taşınmaz ve iştirak hisselerinin teslimleri istisna kapsamı dışındadır. 
İstisna kapsamında teslim edilen kıymetlerin iktisabında yüklenilen ve teslimin yapıldığı döneme 
kadar indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi, teslimin yapıldığı hesap dönemine ilişkin 
gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınır. 
s) Özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç 
ve özel bilgisayar programları.  
ş) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinde tanımlanan konut finansmanı amacıyla 
teminat gösterilen veya ipotek konulan konutun, konut finansman kuruluşları, Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığı, ipotek finansmanı kuruluşları ya da üçüncü kişilere teslimi (müzayede mahallinde yapılan 
satışlar dahil) ile bu şekilde alınan konutun, konut finansman kuruluşları, Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığı veya ipotek finansmanı kuruluşları tarafından teslimi (müzayede mahallinde yapılan satışı 
dahil). 
t) 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin, 1 
inci maddenin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinin (d) alt bendi ile 13 üncü maddenin birinci 
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bendinde yer alan ve özürlülere yönelik uygulanan istisna da tam istisna 

kapsamında sayılmıştır. Bu bendin tam istisna kapsamına alınması, tamamen 

sosyal amaçlıdır. 

KDV Kanunu’nda yer alan istisnalara kanunun 19. maddesinde sınırlama 

getirilmiştir. Bu maddeye göre, diğer kanunlarda yer alan istisna ve muafiyetler bu 

kanun açısından geçersizdir. Eğer istisna ve muafiyet düzenlenmek isteniyorsa bu 

kanuna eklenmek yada bu kanunda düzenleme yapmak suretiyle mümkün 

olabilecektir. 

4.1.3.2 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNDE UYGULANAN 

VERGİ TARİFESİ 

Ekonomik sürecin üretim veya dağıtım aşamalarında, istisna ve muafiyetler 

dışındaki bütün mal ve hizmetlerden genel olarak alınan muamele vergisine karşılık, 

ayrı ayrı belirtilen mal ve hizmetlerden alınan vergilere özel tüketim vergileri adı 

verilir.160 

Özel tüketim vergisi (ÖTV) de KDV gibi vergi oranlarının listeler bazında 

farklılaştırıldığı bir dolaylı vergi türüdür. Ancak ÖTV, KDV’den farklı olarak her 

aşamada uygulanan bir vergi değildir. Sadece bir defa uygulanır ve emtia üzerinde 

daha sonra yapılacak işlemlerde maliyet içinde yer almaktadır. Yani sonraki işlemler 

için ÖTV yoktur. Ayrıca KDV’den bir diğer farkı da, her işlem için 

uygulanmamaktadır. Sadece kendisine özgü listelerde yer alan emtialar için 

geçerlidir. 

ÖTV’nin konusu, çeşitli ülkelerde farklı şekillerde belirlenmekle birlikte, 

genellikle sigara, alkol, çay, kahve gibi alışkanlık yapan keyif verici maddeler ile 

                                                                                                                                          
fıkrasının (ğ) bendinde belirtilen işlemler hariç olmak üzere, ürün ihtisas borsaları ile Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığından ürün senedi alım-satımı konusunda izin alan ticaret borsaları aracılığıyla 
teslimleri (Bu kapsamda vergiden istisna edilen işlemler bakımından 30 uncu maddenin birinci 
fıkrasının (a) bendi hükmü uygulanmaz.). 
 
160 Salih Turhan, Vergi Teorisi ve Politikası, İstanbul, 1993, s.260, Aktaran:Mustafa Çapar, “Özel 
Tüketim Vergisi ve Türkiye Uygulaması”, Sayıştay Dergisi, Ocak-Mart 2004, Sayı:52 s.121, 
(Çevrimiçi; http://www.sayistay.gov.tr/yayin/dergi/icerik/der52m6.pdf, erişim tarihi: 20.08.2009) 
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kürk, mücevher gibi lüks maddeler ve benzin, çimento gibi sürümü yüksek olan bazı 

ilk maddelerdir.161 

ÖTV’de dört adet liste vardır. I sayılı liste A ve B cetvellerinden oluşur. A 

cetvelinde akaryakıt ürünleri, doğalgaz, LPG ve benzerleri yer alırken, B cetvelinde 

akaryakıta katılabilen solvent ve benzol türü ürünler ile madeni yağlar yer 

almaktadır. II sayılı listede yer alanlar ise, kayıt ve tescile tabi olan veya olmayan 

kara, deniz ve hava taşıtlarıdır. III sayılı listede iki cetvelden oluşmaktadır. A 

cetvelinde kolalı gazozlar ve alkollü içecekler yer alırken, B cetvelinde tütün ve tütün 

mamulleri yer almaktadır. Son olarak IV sayılı listede yer alanlar, dayanıklı ve lüks 

tüketim malları olarak nitelendirilen mallardır. 

ÖTV’de vergi, belirlenen listelere göre farklı vergi oranları yada maktu 

vergiler yoluyla tarh edilmektedir. Buna göre, (I) sayılı listedeki mallar için litre, 

kilogram ve metreküp birimleri itibariyle maktu vergi tutarları, (II) ve (IV) sayılı 

listelerdeki mallar için ise nispi vergi oranları, (III) sayılı listedeki mallar için ise nispi 

vergi oranları ile asgari maktu vergi tutarları belirlenmiştir. 

Türkiye’de uygulanan diğer vergilerde olduğu gibi ÖTV’de de vergisel 

teşvikler mevcuttur. ÖTV kanunu’nda istisna olarak yer alan bu teşvikler; ihracat 

istisnası, diplomatik istisna ve diğer istisnalar başlığı ile kanunda yer almıştır. 

İhracat istisnası; Özel tüketim vergisinin, yurt dışındaki müşteriler için 

geçerli olmaması, diğer bir deyişle verginin uygulama alanının ülke sınırları içinde 

olması nedeniyle, ihracata konu olan emtialarda ihracat istisnası uygulanmaktadır. 

ÖTV Kanunu’nun 5. maddesinde bu istisnadan faydalanabilmek için, malın yurt 

dışındaki müşteriye teslim edilmesi ve Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden 

çıkmış olma şartları aranmaktadır. 

Diplomatik istisna; ÖTV Kanunu’nun 6. maddesinde, kanuna ekli IV sayılı 

listedeki mallar hariç olmak üzere, diğer malların karşılıklı olmak kaydıyla, yabancı 

devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları ve uluslararası 

anlaşmalarla vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve bunların diplomatik 

                                                 
161 Salih Turhan, a.g.e, s.167, Aktaran:Mustafa Çapar, a.g.m., s.123 
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haklara sahip mensupları tarafından kendi ihtiyaçları için ilk iktisabı, ithali veya 

bunlara teslimi vergiden müstesna olduğu belirtilmiştir. 

Diğer istisnalar; ÖTV Kanunu’nun 7. maddesinde yer alan istisnalardır162. 

Bu maddede ulusal güvenlik birimlerinin kanun kapsamındaki malları ilk iktisabı ile 

özürlü vatandaşların ilk iktisapları vergiden istisna edilmiştir. 

                                                 
162 1. (I) sayılı listede yer alan malların;  
a) Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Milli 
İstihbarat Teşkilâtının ihtiyacı için bu kuruluşlara veya bunların gerek göstermeleri üzerine ve 
işlemlerin bu kuruluşlar adına yapılması koşuluyla akaryakıt ikmalini yapanlara teslimi,  
b) 6326 sayılı Petrol Kanunu hükümlerine göre petrol arama ve istihsal faaliyetlerinde kullanılmak 
üzere bu faaliyetleri yapanlara teslimi,  
c) 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca tasfiyelik hale gelenlerinin tabiî afetler, bulaşıcı hastalıklar ve 
benzeri olağanüstü durumlarda genel ve katma bütçeli dairelere, il özel idarelerine, belediyelere, 
köylere ve bunların teşkil ettikleri birliklere bedelsiz teslimi,  
2. (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tâbi mallardan; 
a) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü 
aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, sakatlık derecesi % 90 veya daha fazla 
olan malûl ve engelliler tarafından, 
b) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü 
aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bizzat kullanma amacıyla sakatlığına 
uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından, 
c) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü 
aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bu bendin (a) ve (b) alt bentlerinde 
belirtilen malûl ve engelliler tarafından ilk iktisabından sonra deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza 
sonucu kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle hurdaya çıkarılmasında, bu G.T.İ.P. numaralarında yer 
alan malları hurdaya çıkaran malûl ve engelliler tarafından, 
Beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı,  
3. a) (II) sayılı listede yer alan mallardan; uçak ve helikopterlerin Türk Hava Kurumu tarafından ilk 
iktisabı, 
b) (II) sayılı listede yer alan malların,  Başbakanlık merkez teşkilatı tarafından ilk iktisabı 
4. (IV) sayılı listedeki 9302.00 ve 93.03 tarife pozisyonunda yer alan malların Milli Savunma 
Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilâtı, 
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne teslimi veya bunlar 
tarafından ithali,  
5. (IV) sayılı listede yer alan malların genel ve katma bütçeli dairelere, il özel idarelerine, 
belediyelere, köylere ve bunların teşkil ettikleri birliklere bedelsiz teslimi veya bunlar tarafından 
bedelsiz olarak ithali,  
6. Kanuna ekli listelerdeki mallardan 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesi [(5)numaralı 
fıkrasının (a) bendi ile (7) numaralı fıkrası hariç], geçici ithalat ve hariçte işleme rejimleri ile geri 
gelen eşyaya ilişkin hükümleri kapsamında gümrük vergisinden muaf veya müstesna olan eşyanın 
ithali (Bu Kanunun 5 inci maddesinde düzenlenen ihracat istisnası ile 8 inci maddesinin (2) numaralı 
fıkrasında düzenlenen ihraç kaydıyla teslimlerde verginin tecil ve terkin edilmesi uygulamasından 
yararlanılarak ihraç edilen, ancak 4458 sayılı Gümrük Kanununun 168, 169 ve 170 inci maddelerinde 
belirtildiği şekilde geri gelen eşyanın ithalat istisnasından faydalanabilmesi için, bu eşya ile ilgili 
olarak ihracat istisnasından veya tecil-terkin uygulamasından faydalanılan miktarın gümrük idaresine 
ödenmesi veya bu miktar kadar teminat gösterilmesi şarttır.),  
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ÖTV Kanunu’nun 10. maddesinde, bu vergiden istisna edileceklerin, ancak 

bu kanuna hüküm eklenmek yada bu kanunda değişiklik yapmak suretiyle 

olabileceğini, aksi takdirde, bu kanunda yer almayan istisnaların geçerli olmayacağı 

belirtilmiştir. 

4.1.4 VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE 

UYGULANMAKTA OLAN VERGİ TARİFESİ 

Veraset ve İntikal vergisi, gerek miras yoluyla gerekse karşılıksız olarak mal 

veya para intikalini vergilendiren vergidir. Türkiye’de 7338 sayılı kanunla yürürlüğe 

girmiştir. Kanunun 1. maddesinde konusu; “Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunan 

şahıslara ait mallar ile Türkiye'de bulunan malların veraset tarikiyle veya herhangi 

bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikali Veraset ve 

İntikal Vergisine tabidir” olarak tanımlanmıştır. 

Veraset ve intikal vergisi, gelir vergisinde olduğu gibi artan oranlı bir vergi 

tarifesine sahiptir. Gelir vergisinden farklı olarak beş dilimli bir vergi tarifesi vardır. 

Ayrıca vergi oranları da daha düşüktür. Bunun dışında veraset ile intikallerde 

uygulanacak vergi oranları farklıdır. Zira verasette, babadan oğla diye tabir 

edebileceğimiz bir mal hareketi vardır. Bu nedenle vergi oranları, intikale göre çok 

daha düşük belirlenmiştir. 

Tablo 12:Veraset ve İntikal Vergisinde Vergi Tarifesi 
Vergi Matrahı163 Veraset Yoluyla İntikallerde 

Vergi Oranı (%) 
İvazsız İntikallerde 

Vergi Oranı (%) 

İlk 160.000 TL için 1 10 

Sonra gelen 350.000 TL için 3 15 

Sonra gelen 760.000 TL için 5 20 

Sonra gelen 1.500.000 TL için 7 25 

2.770.000 TL' yi aşan bölüm için 10 30 

Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı 

                                                                                                                                          
7. 4458 sayılı Gümrük Kanununun transit, gümrük antrepo, dahilde işleme, gümrük kontrolü altında 
işleme rejimlerine tâbi tutulanlar ile serbest bölgeler ve geçici depolama yerleri hükümlerinin 
uygulandığı mallar 
163 2009 Yılı İçin Geçerli Vergi Matrahlarıdır 
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Tablo 12’de veraset ve intikal vergisinde uygulanmakta olan vergi tarifesi 

görülmektedir. Veraset yoluyla intikaller için vergi oranları % 1 ila % 10 arasında 

belirlenmiş iken, ivazsız intikallerde vergi oranları % 10 ila % 30 arasında 

belirlenmiştir. İvazsız intikaller için belirlenen vergi oranları gelir vergisi oranlarına 

yakındır. Buradaki amaç, gelir vergisinden kaçınmak için ivazsız intikal 

müessesesine sığınmayı engellemektir. 

Veraset ve intikal vergisi, miras ve bağışlama dışında şans oyunları ve 

yarışmalarda kazanılan ikramiyeleri de vergilendirmektedir. Ancak bunlar için 

uygulanan vergilendirme sistemi düz oranlıdır. Yani, şans oyunları ve yarışmalardan 

kazanılan ikramiyeler % 10 tek oranla vergilendirilir. 

Veraset ve intikal vergisi, vergi gelirleri açısından son derece verimsiz bir 

vergidir. Zira son 10 yılın vergi gelirlerine bakıldığında, toplanan vergi gelirleri içinde 

veraset ve intikal vergisinin oranı % 0,8’in (binde 8) üzerine çıkamamıştır. Son 

yıllarda ülkemizde yaşanan, vergi kanunlarının yeniden yazılması olayında, veraset 

ve intikal vergisinin gelir vergisi bünyesine alınması düşünülmektedir. Vergi gelirleri 

içindeki payı ayrı bir kanunla düzenlenmesine gerek bırakmamaktadır.  

Veraset ve İntikal Vergisi’nde diğer vergilerde olduğu gibi istisna ve 

muafiyetler mevcuttur. Kanunun 3. maddesinde muafiyetler, 4. maddesinde ise 

istisnalar düzenlenmiştir. 

Muafiyetler; Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 3. maddesinde 

muafiyetler şu şekilde sıralanmıştır; 

“a) Amme idareleri, emekli ve yardım sandıkları, sosyal sigorta kurumları, umumi 

menfaate hadim cemiyetler, siyasi partiler ve bunlara ait olan veya bunların 

aralarında kurdukları teşekküllerden Kurumlar Vergisine tabi olmıyanlar;  

b) Yukarıki fıkrada sayılanlar dışında kalan hükmi şahıslara ait olup umumun 

istifadesi için ilim, araştırma kültür, sanat, sıhhat, eğitim, din, hayır, imar, spor gibi 

maksatlarla kurulan teşekküller;  

c) Yabancı Devletlerin Türkiye'de bulunan elçi, maslahatgüzar ve konsolosları (Fahri 

konsoloslar hariç) ile elçilik ve konsolosluklara mensup olan ve o Devletin 
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tabiyetinde bulunan memurları ve Türkiye'de resmi bir vazifeye memur edilenler ile 

bu sayılanların aileleri efradı (Mütekabiliyet şartiyle) (Türk tabiiyetinde bulunan 

şahıslardan veraset tarikiyle veya sair suretle mal iktisabedenlerle yukarda 

sayılanların dışında kalıp da Türkiye'de ikamet eden şahısların Türkiye'de bulunan 

mallarını veraset tarikiyle veya sair suretle iktisabedenler hariç).” 

 İstisnalar ise Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 4. maddesinde164 

düzenlenmişlerdir. Bunlar vergi matrahını aşındıracak niteliktedir. Baskı gruplarının, 

iktidarlarla ve dolayısıyla yasa yapıcılarla  yaptıkları lobi faaliyetleri, vergi matrahını 

aşındırabilmektedir. İstisnalara ilişkin maddenin “l” fıkrasında, ticari plaka sahiplerine 

dağıtılan plaka satış bedellerinin istisna edilmesi buna güzel bir örnektir. 
                                                 
164 a) Veraset tariki ile intikal eden ev eşyası ile murise ait zat eşyası ve aile hatırası olarak muhafaza 
edilen tablo, kılıç, madalya gibi eşya;  

b)  Değerleri 10 uncu maddeye göre belirlenen menkul ve gayrimenkul mallardan evlatlıklar 
da dahil olmak üzere füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinin 107.604 TL (füruğ 
bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin 215.336 TL);  

c) Örf ve adete göre verilmesi mutat bulunan hediye, cihaz, yüzgörümlüğü ve drahomalar 
(Gayrimenkuller hariç);  

ç) Bilumum sadakalar;  
d) İvazsız suretle vaki intikallerin 2.481 TL’si;  
e) Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı 

Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda 
tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerin 2.481 TL’si;  

f) Üçüncü maddenin (a) ve (b) fıkraları şümülüne giren şahısların statüleri gereğince 
maksatları içinde usulüne uygun olarak yaptıkları yardımlar;  

g) Amme idare ve müesseseleri ve 3659 sayılı Kanuna tabi müesseseler ve amme 
menfaatlerine hadim cemiyetlerden veya emekli sandıklarından (Veya bu mahiyetteki kurumlardan) 
dul ve yetimlere bağlanan aylıklarla bu aylıklar dışında verilen emekli ikramiyeleri ile dul ve yetim 
evlenme ikramiyeleri ve hizmet müddetlerini doldurmamış bulunanların dul ve yetimlerine aylık 
yerine toptan yapılan ödemeler ve harb malulleriyle şehit yetimlerine tekel beyiyelerinden ödenen 
paralar;  

h) Harbe veya eşkiya müsademelerinde, manevra ve talimler esnasında veyahut bunlarda 
aldığı yaralar neticesinde ölen subay, astsubay ve erlerin (Jandarma dahil) kezalik vazife esnasında 
ölen emniyet mensuplarının füru ve eşlerine ve ana ve babalarına intikal eden bütün mallar 
kıymetinden (b) fıkrasında kabul olunan miktarın bir misli;  

i) Borçlar Kanununun 242'nci maddesine göre rücu şartı ile yapılan hibelerde bağışlananın 
bağışlıyandan evvel vefatı halinde bağışlayana rücu eden hibe edilmiş mallar;  

j) Sağlar arasında ivazsız bir tarzda vukubulan intikaller hariç olmak üzere kuru mülkiyet 
halinde intikal eden mallar (Kuru mülkiyet halinde kaldığı müddetçe);  

k) Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan Vakıflara kuruluşu için veya kurulduktan 
sonra tahsis olunan mallar.  

l) Plaka tahdidi uygulanan illerde Bakanlar Kurulu Kararı ile yetkili kılınan trafik 
komisyonlarınca ticarî plaka satışından elde edilen paralardan, ticarî plakalı taşıt sahiplerine dağıtılan 
miktarlar.  

m) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki tescilli taşınmaz 
kültür varlıklarının veraset ve intikal yoluyla devir ve iktisabına ilişkin işlemler.  

n) Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idareler bütçelerinden kamu iktisadi 
teşebbüslerine yapılacak iktisadi transferler ve yardımlar. 
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4.2 TÜRK VERGİ SİSTEMİNE YÖNELTİLEN ELEŞTİRİLER 

VE VERGİ REFORMU GEREĞİ 

Türk   Vergi   Sistemi 1950 yılında, Türkiye'den çok ilerde bulunan 

sanayileşmiş ülkelerde bile böyle çağdaş bir vergi sistemi bulunmamasına rağmen, 

kurulmuştur.165 

Türkiye’de 1950 yılında  vergi alanında çalışmalar yapılmış, Gelir Vergisi, 

Esnaf Vergisi, Kurumlar Vergisi ve Vergi Usul Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle 

ülkemizde büyük bir vergi reformu hareketi başlamıştır.166 

Türkiye’de uygulamaya konulan reform ile, Türk vergi sistemi beyana dayalı 

bir sistem halini almıştır. Ancak beyana dayalı sistemin işlerliği için beyanda 

bulunacak mükelleflerin bilinçlendirilmesi işlemi yapılmamıştır. Vergi koyulurken 

vergi hasılatını yüksek olması amaçlanmış, buna rağmen vergi bilincine sahip 

mükellef kitlesi oluşturulmamıştır. Ayrıca vergi denetim mekanizması da yeterli 

derecede etkin olmamıştır. Bu nedenle vergi hasılatı istenilen düzeye ulaşamamıştır. 

“Türk vergi reformlarının öncüsü Ali ALAYBEK’e göre; “Esas itibariyle bütün 

bir vergi sisteminde veya vergiler grubunda, ya da temel bir vergide yapılan ve yapı 

değişikliğini kapsayan iyileştirmelere büyük vergi reformu, büyük bir derecede 

kapsamlı ve önemli olmayan düzeltme ve değişikliklere küçük vergi reformu 

denilmektedir”. Kenan BULUTOĞLU ise vergi reformunu, “Vergi yükünün yurttaşlar 

arasındaki bölüşümün önemli ölçüde değiştirilmesi” olarak tanımlamaktadır. Bora 

OCAKÇIOĞLU’na göre vergi reformu, “Belirli ekonomik ve sosyal hedeflere yönelik 

olarak vergi sistemlerinin bütününde ve bütünü meydana getiren unsurlarda yapılan, 

yapılması düşünülen temel nitelik değişiklikleridir.”167 

                                                 
165 Salih Özel, “Türk Vergi sisteminin Genel Değerlendirilmesi ve Son Değişiklikler”, s.2, (Çevrimiçi; 
http://archive.ismmmo.org.tr/docs/malicozum/51malicozum/06%20-
%2051%20sal%C4%B0h%20%C3%96zel.doc , erişim tarihi:28.09.2009) 
166 Tuncay Kapusuzoğlu, Mesut Koyuncu, “Vergi Reform Komisyonu ve Ali Alaybek Üzerine 
Prof.Dr.Halil Nadaroğlu ile söyleşi”, Vergi Dünyası, Kasım 2001, sayı:243, (Çevrimiçi; 
http://www.huk.gov.tr/roportaj.asp, erişim tarihi:25.09.2009) 
167 Alirıza Gökbunar, “Türk Vergi Sisteminde Reform Gereği”, s.1, ( Çevrimiçi; 
http://www.canaktan.org/ekonomi/kamu_maliyesi/maliye-genel/diger-yazilar/gokbunar-turkvergi-
sistemi.pdf, erişim tarihi: 15.09.2009) 
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Vergi sistemimiz gelir, servet, tüketim ve dış ticaret üzerinden alınan 

vergilerden oluşmaktadır. Vergi sistemimizde çok sayıda vergi, fon ve harç adı 

altında getirilmiş yükümlülükler bulunmaktadır. Bu durum, sistemin hem karmaşık 

olmasına hem de vergi yükünün ağırlaşmasına neden olmaktadır. Vergi oranları 

yüksektir ve mükellefler üzerindeki vergi yükü ağırdır. Vergi yükünün dağılımı da 

adaletsizdir. Bu yük özellikle ücretliler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Ağır vergi yükü 

vergi kaçakçılığına, vergiden kaçınma olaylarına diğer bir ifade ile kayıt dışı 

ekonomiye neden olmaktadır. Ağır vergi yükünün tasarrufları, yatırımları ve 

istihdamı olumsuz yönde etkilediği unutulmamalıdır168 

Türk vergi sisteminde dolaylı vergiler, vergi tahsilatı yönünden dolaysız 

vergilere göre daha ağırlıktadır. 1985 yılında yürürlüğe konulan KDV ve 2002 yılında 

yürürlüğe konulan ÖTV, toplam vergi tahsilatının yarısından fazlasını 

oluşturmaktadır. Bu durum, kazançlar üzerinden yeterince vergi alınamadığı 

şeklinde yorumlanabilir. Ayrıca dolaylı vergilerin adil olmayan yapısı da gelir 

dağılımına olumsuz etki yapmaktadır. 

“Türk vergi sisteminde varolan sorunlara temel çözümler, etkin bir vergi 

idaresinin kurulması ve kayıtdışı ekonominin daraltılması şeklinde iki ana noktada 

toplanabilir. Bu iki husus Türk vergi sisteminde birbirlerini yaratan ve besleyen 

mekanizmalardır. Yüksek ve artan oranlı vergi oranları mükellefleri kayıtdışı kalmaya 

zorlarken, kayıtdışılığın yaygınlığı yeterli geliri toplama endişesi ile vergi idaresini 

oranları artırmaya zorlamış ve bu yapı bir sarmala dönüşmüştür.”169 

Ülkemizde kayıt dışı ekonominin bugün ulaştığı boyut, etkili vergi 

politikalarının ve uygulamalarının olmadığının göstergesidir.170 Gelir vergisinde ve 

veraset ve intikal vergisinde uygulanmakta olan artan oranlı tarife yapısı, vergiden 

kaçınma ve vergi kaçakçılığını artırmış, kayıt dışı ekonominin boyutları kayıt 

altındaki ekonomiden daha büyük hale gelmiştir. Ayrıca KDV ve ÖTV’deki farklı 

vergi oranları da, mükellefleri yaptıkları işlemlerin mahiyetini farklı gösterme ve 

yapılacak işlemleri daha düşük vergi oranlı emtialarla yapmak gibi değişik yollara 

sevk etmiştir. Vergi kanunlarının tümünde uygulama alanı bulan, istisna, muafiyet ve 
                                                 
168 Talha Apak, ”Mali Disiplin-Vergi İlişkisi ve Bağlı Sorunlar”, Aralık 2005,  (Çevrimiçi; 
http://www.alomaliye.com/aralik_05/talha_apak_mali_disiplin.htm, erişim tarihi: 15.09.2009) 
169 Türkan, a.g.r., s.30 
170 Yılmaz Argüden, “Yalın Vergi”, Dünya Gazetesi, 16.03.2005, (çevrimiçi, 
http://arge.com/Yayinlarimiz/Makale/Turkiye/YalinVergi.aspx, erişim tarihi:18.08.2009) 
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indirimler vergi matrahını aşındırarak, vergi gelirlerinin azalmasına, sonuçta idare 

tarafından daha yüksek vergi oranlarının uygulanmasına neden olmuştur. 

Vergi yükü çok ağırsa, vergi kaçağı kaçınılmazdır. İstihdam vergileri % 42 

olduğundan, mükellefler bunu risk almaya değer bir yük olarak görüp, vergi 

kaçıracaklardır. Türkiye şartlarında bu yük % 25’e düşürülmelidir. O zaman vergi 

kaçağı azalır ve tahsil edilen vergi de artar.171  

“Doğası gereği hiçbir insan ya da kurum artan oranlı bir vergileme sisteminde 

üst gelir dilimine isabet eden kazancını, devlet de dahil olmak üzere hiç kimseyle 

paylaşmak istemeyecektir. Paylaşması da beklenmemeli, hatta istenmemelidir. 

Yaratılan gelirin paylaşım talebi makul olmadıkça gelirin ikincil dağılımını hedeflese 

de bu talep gerçekçi olmayacak, sistemin içindeki mükellefleri bile sistemin dışına 

doğru itecek, vergi kaçakçılığı ve kayıtdışılığı artırmaya devam edecektir.”172 

 

Tablo 13:Vergi Türlerinin Toplam Vergi Gelirleri İçindeki Payları (1998-2008) (%) 

YILLAR 
GELİR 

VERGİSİ 

KURUMLAR 

VERGİSİ 
KDV ÖTV 

VERASET VE 

İNTİKAL VERGİSİ 

1998 37,73 8,11 29,53 0,00 0,07 

1999 33,35 10,47 28,13 0,00 0,07 

2000 23,44 8,89 31,62 0,00 0,05 

2001 29,14 9,25 31,30 0,00 0,06 

2002 23,00 9,35 34,21 22,89 0,05 

2003 20,24 10,25 32,06 26,45 0,07 

2004 16,40 8,01 33,97 26,02 0,05 

2005 15,39 7,69 32,10 27,47 0,05 

2006 20,97 8,23 33,53 24,33 0,07 

2007 22,25 9,19 32,42 23,00 0,08 

2008 23,39 9,82 31,62 22,09 0,08 

Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı verilerinden derlenmiştir 
1998 Yılı Baz Alınarak Hesaplanmıştır. 

                                                 
171 Esfender Korkmaz, “Adaletsiz Vergi, Kaçağı Artırıyor”, Yeniçağ Gazetesi, 5 Haziran 2009, 
(Çevrimiçi; http://www.esfenderkorkmaz.com/adaletsizvergikacagiartiriyor.htm, erişim tarihi: 
25.08.2009) 
172 Türkan, a.g.r., s.31 
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Tablo 13’te 1998 ila 2008 yılları arasında tahsil edilen vergilerin, vergi 

türlerinin  açısından toplam vergi gelirleri içindeki payları yer almaktadır. Gelir 

vergisinin toplam vergi gelirleri içindeki payı 1998’de 2009’e kadar sürekli düşüş 

göstermiş, 2005’ten sonra 2008’e kadar biraz toparlanmıştır. 1998 yılında gelir 

vergisinin toplam vergi gelirleri içindeki payı % 37,73 iken, 2005’te % 15,39’a 

düşmüştür. Gelir vergisi tahsilatındaki düşüş oranı yaklaşık % 60 olarak 

gerçekleşmiştir. Bu düşüşte beyana dayalı gelir vergisinin payı yüksektir. 2006 

yılından itibaren başlayan artışla, 2008 yılında gelir vergisi tahsilatı % 23,39’a 

ulaşmıştır. Bunda, gelir vergisi oranlarının düşürülmesinin etkili olduğu söylenebilir. 

Tablo 13’te kurumlar vergisi tahsilatının toplam vergi gelirleri içindeki payının 

dalgalı bir seyir izlese de düşüş eğiliminde olduğu, 2005’te % 7,69’la en düşük oranı 

gördükten sonra 2006’dan itibaren tekrar toparlanmaya başladığı söylenebilir. Bu 

toparlanmada, 2006 yılından itibaren vergi oranının % 20’ye düşürülmesi etkili 

olmuştur. Diğer bir deyişle, kurumlar vergisinde vergi oranının düşürülmesine 

rağmen vergi hasılatı artmıştır. 

KDV ve ÖTV toplam vergi gelirleri içinde önemli paya sahip iki dolaylı 

vergidir. Zira, her iki verginin toplamı, toplam vergi gelirlerinin % 50’sinden fazlasını 

oluşturmakta, 2004 ve 2005 yıllarında yaklaşık % 60’ı bulmaktadır. Ülkemizde vergi 

gelirlerinin çoğu dolaylı vergilerden elde edilmektedir. Beyana tabi gelir ve kurumlar 

vergisi son derece düşüktür. Tablo 13’te gelir ve kurumlar vergisi tahsilatını en 

düşük olarak elde edildiği yıl olan 2004’te toplam gelir ve kurumlar vergisi tahsilatı % 

24,41 olarak gerçekleşmiştir. Bunun anlamı, vergi gelirlerinin sadece dörtte biri kişi 

ve kurum kazançlarından tahsil edilmiştir. Bu durum vergi yükünün dağılımının 

olumsuz olduğunu göstermektedir. 

Veraset ve intikal vergisi ise, tablo 13’te yer alan rakamlara göre vergi 

gelirleri içinde % 1’den daha az paya sahiptir. Bu vergi türünde vergi oranları çok 

yüksek olmamakla birlikte, artan oranlı bir yapı vardır. Bu yapıda beyana dayanan 

bir vergi olarak, yeterli düzeyde beyan ve tahsilat gerçekleştirilememektedir. Gelir 

Vergisi Kanunu’nun yeniden yazılması çalışmaları içinde, veraset ve intikal 

vergisinin gelir vergisinin bir maddesi olarak düzenlenmeye çalışılması da bu 

nedenledir. 
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Mevcut vergi tahsilat oranları dışında, toplam tahsil edilen vergi miktarının 

GSYH’ya oranı da OECD ülkelerine göre düşük orandadır. OECD ortalaması % 35,9 

iken Türkiye’de toplam vergi gelirlerinin GSYH’ya oranı % 24,5’tir. Bu oran OECD 

içindeki ülkeler arasında en düşük oranlardan biridir. 

Tablo 14’te 2006 yılında OECD ülkelerinin toplam vergi gelirlerinin GSYH’ya 

oranları yer almaktadır. Genellikle refah düzeyleri ve kişi başına düşen gelirleri en 

yüksek olan ülkelerde, bu oran yüksektir. Örnek olarak, Danimarka ve İsveç’te % 

49,1, Belçika’da % 44,5, Fransa’da % 44,2, Norveç’te % 43,9 ve Finlandiya’da % 

43,5’tir. Listenin son üç sırasında ise Kore % 26,8, Türkiye % 24,5 ve Meksika % 

20,6 ile yer almaktadır. Türkiye’de toplam vergi gelirlerinin GSYH oranı % 24,5 ile 

çok düşük bir seviyededir. Bu durum, Türkiye’de GSYH hesaplamalarına 

katılmalarına rağmen yeterli düzeyde vergilendirilmeyen gelirler olduğunu 

göstermektedir. 
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Tablo 14:OECD Ülkelerinde Toplam Vergi Gelirlerinin GSYH İçindeki Payları (2006) 
(Piyasa Fiyatlarıyla) 

ÜLKELER TOPLAM VERGİ GELİRİ/GSYH ORANI 

DANİMARKA 49,1 

İSVEÇ 49,1 

BELÇİKA 44,5 

FRANSA 44,2 

NORVEÇ 43,9 

FİNLANDİYA 43,5 

İTALYA 42,1 

AVUSTURYA 41,7 

İZLANDA 41,5 

HOLLANDA 39,3 

İNGİLTERE 37,1 

MACARİSTAN 37,1 

ÇEK CUMHURİYETİ 36,9 

YENİ ZELANDA 36,7 

İSPANYA 36,6 

LÜKSEMBURG 35,9 

PORTEKİZ 35,7 

ALMANYA 35,6 

POLONYA 33,5 

KANADA 33,3 

İRLANDA 31,9 

YUNANİSTAN 31,3 

AVUSTRALYA 30,6 

SLOVAK CUMHURİYETİ 29,8 

İSVİÇRE 29,6 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 28,0 

JAPONYA 27,9 

KORE 26,8 

TÜRKİYE 24,5 

MEKSİKA 20,6 

OECD TOPLAM 35,9 

OECD AMERİKA KITASI 27,3 

OECD PASİFİK BÖLGESİ 30,5 

OECD AVRUPA 38,0 

Kaynak:OECD, Revenue Statistics Of OECD Member Countries, Paris, 2008  
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Türk vergi sisteminde vergi gelirlerinin yeterli düzeyde olmamasının ve 

etkinliğin sağlanamamasının çeşitli nedenleri vardır. Bu nedenler aynı zamanda 

Türk vergi sisteminin eleştiri konularını oluşturmaktadır.  

Her şeyden önce, Türk vergi sistemi son derece karmaşık bir mevzuata 

sahiptir. Hem uygulamada olan vergilerin sayısı fazladır, hem de bu vergiler indirim, 

istisna ve muafiyetlerle karmaşık bir hal almıştır. Diğer bir deyişle, vergi sistemimiz 

yeterince basit değildir. Sistemin basit olmaması, mükelleflerin sisteme uyumunu 

güçleştirmektedir. Ayrıca mükellefler ve vergi idaresi, karmaşık olan sistemin 

uygulamasında ekstra maliyelere katlanmak zorunda kalmaktadırlar. 

Türk vergi sistemi, çok sık olarak değişen bir mevzuata sahiptir. Gerek vergi 

kanunlarındaki maddeler, gerekse kanunların anlaşılması sağlayan diğer mevzuat 

çok sık değişmektedir. Ayrıca vergi kanunlarının, Bakanlar Kurulu’na ve Maliye 

Bakanlığı’na tanıdığı yetkiler dolayısıyla, hem bakanlar kurulu kararları hem de 

tebliğler çok sık değişmektedir. Bu durum, mükelleflerin vergi mevzuatını takip 

etmesini son derece zorlaştırmaktadır.  

Vergi oranlarını değiştirme yetkisinin bakanlar kurulu ve maliye bakanlığın 

verilmesi, ayrıca siyasi etkilerin de vergi sistemine dahil olması anlamına 

gelmektedir. Siyasi otorite vergi oranlarını, lobi faaliyeti yapan çıkar gruplarının etkisi 

ile çok sık değiştirmektedir. Bu durum mevzuatı daha karmaşık hale getirirken, 

vergilemede adalet ilkesinin uygulanmasına da engel olmaktadır. Vergi mükellefleri, 

vergi üzerindeki siyasi kararları gördükçe vergiye karşı tepkileri artmakta, vergiye 

gönüllü uyum gerçekleşememektedir. 

Türk vergi sisteminde uygulanmakta olan vergi oranları yüksektir ve 

mükellefleri kayıt dışına yöneltmektedir. Vergi sistemimizde uygulanan vergi 

oranları, özellikle gelir vergisi oranları ile dolaylı vergi oranları çok yüksektir. Ayrıca 

gelir vergisinde uygulanan artan oranlı tarife, mükelleflerin üst gelir dilimlerine 

geçmemek için vergi matrahlarını düşük göstermelerine neden olmaktadır. 

Uygulamadaki KDV ve ÖTV oranları çok yüksektir.  

Türk vergi sisteminin eleştirilerini şu başlıklarda toplamak mümkündür; 

Toplam vergi gelirleri içinde dolaylı vergilerin payı yüksektir. Sermaye kazançları 

yeterince vergilendirilmemektedir. Yatay ve dikey adalet ortadan kalkmıştır. Kayıtdışı 
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ekonomi çok yüksektir. Vergi kaçakçılığı yaygınlaşmıştır. Vergi mevzuatı, 

mükelleflerin anlayamayacağı düzeyde karmaşıktır. Vergi mevzuatında ve vergi 

oranlarında çok sık değişiklikler yapılmaktadır.  

Türk vergi sisteminin köklü bir değişime ihtiyacı vardır. Gelir vergisi ve 

veraset ve intikal vergisinde yer alan artan oranlı vergi tarifesi kaldırılmalı, daha 

etkin olabilecek tek ve düşük bir oran belirlenmelidir. Dolaylı vergilerin ağırlıkta 

olduğu vergi sistemimiz, dolaysız vergilerin de etkin olabildiği bir hale 

kavuşturulmalıdır.  

Vergi tabanını aşındıracak indirim, istisna ve muafiyetler kaldırılmalı, vergisel 

teşviklere son verilmelidir. Vergi istisnalarından uygulanması zorunlu olanlar 

dışındakiler kesinlikle kaldırılmalıdır. Özellikle, sermaye kazançlarında yer alan ve 

toplumun tepkisini çeken yüksek indirim ve istisnalar kaldırılmalı sadece çifte 

vergilendirmeyi önleyici düzenlemeler yapılmalıdır.  

Vergi kanunları yeniden yazılmalı, vergi tüm yönleriyle daha açık ve daha 

basit bir şekilde kanunlarda yer almalıdır. Kurumlar vergisi ile başlayan kanunların 

yeniden yazılması süreci, diğer kanunlarla devam etmelidir. Yeniden yazılan vergi 

kanunları, mükelleflere tanıtılmalı ve mükelleflerin gönüllü uyumunu sağlayacak 

çalışmalar yapılmalıdır. Ayrıca mevcut vergilerin sayısı azaltılmalıdır.  

Vergi mevzuatının ve vergi oranlarının çok sık değiştirilmesine neden olan, 

bakanlar kuruluna ve maliye bakanlığına tanınan yetkiler, yeni yazılan vergi 

kanunlarında yer almamalıdır. Özellikle, tebliğlerle indirim ve istisna düzenlenmesine 

izin verilmemelidir. Bu konunun daha etkin uygulanması için, gerek kanunlara 

gerekse Anayasa’ya hükümler konulmalıdır. Vergi oranını değiştirmek yada yeni 

vergi koymak için anayasal düzenleme yapılması zorunlu tutulmalıdır. 

4.3 DÜZ ORANLI VERGİ SİSTEMİNİN TÜRKİYE’DE 

UYGULANABİLİRLİĞİ 

Türk vergi sisteminde düz oranlı vergi sisteminin uygulanması için, her 

şeyden önce gelir vergisinde yer alan artan oranlı tarife yapısının değiştirilmesi 

gerekmektedir. Gelir vergisinde % 15 ila % 35 arasında değişen dört tarife dilimi yer 

almaktadır. Bunların kaldırılarak yerine tek bir vergi oranı belirlenmelidir. Ayrıca gelir 
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vergisi matrahını aşındıran, vergisel teşviklerin kaldırılması ve yerine sadece 

standart bir indirim koyularak, düşük gelirlerin korunması gerekmektedir.  

Türkiye’de vergi matrahını azaltan en önemli unsur indirim, istisna ve 

muafiyet gibi vergisel teşviklerdir. Vergisel teşvikler sadece gelir vergisinde değil, 

tüm vergi türlerinde yer almaktadır. Örnek olarak düz bir vergi oranına sahip 

kurumlar vergisinde de vergisel teşvikler mevcuttur.  

Tablo 15: Vergi Türleri İtibariyle Toplam Vergi Harcaması Tahminleri (2007-2010) (TL) 
KANUN ADI 2007 2008 2009 2010 

Gelir Vergisi 7.107.631.294 7.779.571.360 8.537.715.859 9.385.340.289 

Kurumlar Vergisi 3.173.053.321 2.857.719.756 3.150.204.744 3.462.957.071 

Katma Değer Vergisi 401.807.590 426.159.565 469.776.605 516.416.026 

Özel Tüketim Vergisi 199.588.615 213.645.325 232.010.539 251.587.115 

Diğer Kanunlar 1.070.387.255 1.166.722.108 1.271.727.098 1386.182.537 

TOPLAM 11.952.468.075 12.443.818.114 13.661.434.845 15.002.483.038 

Kaynak: Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ile Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü 
Verilerinden Derlenmiştir. 

 Tablo 15’te Türkiye’de vergi türleri itibariyle toplam vergi harcamaları 

tahminleri yer almaktadır. Bu tabloya göre, Türkiye’de indirim, istisna ve muafiyetler 

yoluyla tahsilinden vazgeçilen tutarlar tahmini olarak, 2007 yılı için 11.952.468.075 

TL, 2008 yılı için 12.443.818.114 TL, 2009 yılı için 13.661.434.845 TL ve 2010 yılı 

için 15.002.483.038 TL’dir. Vergi harcamaları içinde en yüksek pay, Gelir Vergisi 

Kanunu’nda uygulanan indirim, istisna ve muafiyetlere aittir.173  

Tablo 16: Gelir Vergisinde, Vergi Harcaması Oranları (2007-2008) (1.000 TL)  
 2007 2008 

(1)Gelir Vergisi Harcaması 7.107.631 7.779.571 

(2)Gelir Vergisi Tahsilatı 38.561.543 44.429.714 

(3)Tahsil Edilmesi Gereken Gelir Vergisi Tutarı (1)+(2) 45.669.179 52.809.285 

Gelir Vergisi Harcaması Oranı (1)/(3) % 15,56 % 14,73 

Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı Verilerinden Derlenmiştir. 

 Tablo 16’da gelir vergisi harcamalarının, tahsil edilmesi gereken gelir vergisi 

turaları içindeki payları yer almaktadır. 2007 yılında tahmini gelir vergisi harcaması 

                                                 
173 Maliye Bakanlığı Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü, “Vergi Harcamaları Raporu”, Ekim 2007, 
Sayı: B.07.0.GEP.10.10-2007, s.29,  
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7.107.631.000 TL, tahsil edilen gelir vergisi tutarı ise 38.561.543.000 TL’dir. Şayet 

indirim, istisna ve muafiyetler olmasaydı gelir vergisi tahsilatı 45.669.179.000 TL 

olacaktı. O halde, vazgeçilen vergi gelirinin tahsil edilmesi gereken vergi gelirine 

oranı, 2007 yılı için % 15,56 olarak gerçekleşmiştir. 2008 yılında ise vergi 

harcamalarının tutarı 7.779.571.000 TL, tahsil edilen gelir vergisi tutarı 

44.429.714.000 TL, tahsil edilmesi gereken gelir vergisi tutarı ise 52.809.285.000 

TL’dir. 2008 yılı için vazgeçilen vergi gelirinin tahsil edilmesi gereken vergi gelirine 

oranı % 14,75 olmuştur. Söz konusu oranlar, tahsilinden vazgeçilen gelir vergisi 

gelirlerinin yüksek oranlarda olduğunu göstermektedir.  

 Gelir vergisi sisteminde düz oranlı vergi uygulamasına geçildiğinde, vergi 

harcamaları sadece standart indirimden oluşacaktır. Standart indirim tutarı ülkemiz 

için asgari ücret tutarı olarak belirlenebilir. Asgari ücret tutarı 01.07.2009-31.12.2009 

tarihleri arasında 693,00 TL olarak uygulanmaktadır. Bu ücret içinde yer alan gelir 

vergisi tutarı 88,36 TL’dir. Türkiye’de beyana tabi gelir vergisi mükellefi olanlar ile 

çalışanlar gelir vergisi ödemektedirler.  

Tablo 17: Gelir Vergisine Tabi Mükellef Sayısı 
MÜKELLEF GRUBU MÜKELLEF SAYISI 

Gerçek Usulde Beyana Tabi Mükellefler 1.696.306

Gayrı Menkul Sermaye İradı Mükellefleri 846.800

Basit Usul Mükellefleri 742.800

Gelir Stopajı’na Tabi Mükellefler 2.331.728

Devlet Memurları(*) 2.464.206

Sigortalı Çalışanlar(*) 9.533.683

TOPLAM 17.615.523

Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Verilerinden Derlenmiştir 
(*)2008 yılı sonu itibariyle geçerli sayılardır. 

 Tablo 17’de gelir vergisine tabi olan mükellef sayıları yer almaktadır. Mükellef 

sayıları içinde mükerrer sayımlar da yer almaktadır. Hem gayrı menkul sermaye 

iradı mükellefleri hem de gelir stopajına tabi mükellefler aynı zamanda çalışan 

olabilmektedir. Ancak kayıt dışı çalışan kişiler de mevcut olduğundan, mükellef 

sayıları hesaplanırken bu husus dikkate alınmamıştır. 

 Türkiye’de gelir vergisine tabi olan kişi sayısı 17.615.523’tür. Bu sayıyı, 

uygulanması düşünülen asgari geçim indirimine isabet eden gelir vergisi tutarı ile 
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çarptığımızda, asgari geçim indirimi nedeniyle katlanılacak vergi harcaması 

hesaplanmış olacaktır. Vergi harcaması tutarı 2009 yılı için 1.556.507.612 TL174 

olarak gerçekleşecektir. 2009 yılı için tahmin edilen gelir vergisi harcaması 

8.537.715.859 TL olduğuna göre, gelir vergisi hasılatında 6.981.208.247 TL 

tutarında artış olacaktır. 2008 yılı gelir vergisi tahsilatı 44.429.714.000 TL 

olduğundan, 2009 yılında gelir vergisinde vergisel teşviklerin kaldırılarak sadece 

standart indirimin uygulanması sonucunda % 15,71 oranında artış sağlanacaktır. 

Gelir vergisinde vergisel teşviklerin kaldırılması ve sadece asgari ücret tutarında 

gelirin vergi dışı bırakılması ile vergi gelirlerinde önemli artışlar sağlanabilecektir. 

 Gelir vergisi gelirleri için indirim, istisna ve muafiyetlerin kaldırılıp, sadece 

asgari geçim indirimi tutarında indirim uygulanması işleminde, asgari geçim indirimi 

gerçek anlamında kullanılmıştır. Zira, Türkiye’de asgari geçim indirimi, sadece 

çalışanlar için uygulanan ve ücret gelirlerine yönelik ayırma ilkesinin bir sonucu olan 

uygulamadır.175 

 Gelir Vergisi dışındaki diğer vergi matrahlarına asgari geçim indirimi 

uygulanmayacağından, bu vergi türlerine ait vergi harcamaları, vergi geliri haline 

gelecektir. 2009 yılı örnek olarak alındığında, gelir vergisi dışında yer alan vergi 

türlerine ait vergi harcaması tutarı 5.123.718.986 TL’dir. Asgari geçim indirimi 

uygulaması sonrası gelir vergisinde meydana gelecek vergi gelirleri artışı 

6.981.208.247 TL olarak gerçekleştiğine göre, 2009 yılında vergisel teşviklerin 

kaldırılması sonucu vergi gelirlerindeki artış tutarı 12.104.927.233 TL olarak 

gerçekleşecektir. 2008 yılı toplam vergi gelirleri hasılatı 189.966.082.000 TL 

olduğuna göre, toplam vergi gelirlerinde meydana gelecek artış % 6,37 olacaktır. 

 Türkiye’de düz oranlı vergi uygulaması sonrasında vergi gelirlerinde 

meydana gelecek değişmede, kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması da etkin 

olacaktır. Vergi oranlarının tek ve düşük olarak belirlenmesi, gerek vergiden 

kaçınma ile beyan edilmeyen gelirlerin beyannamelere dahil edilmesini sağlayacak, 

gerekse vergi kaçakçılığı yoluyla hiç beyanda bulunmayan kişilerin vergi mükellefi 

olarak gelir beyan etmelerini sağlayacaktır. Beyan edilen matrahların artmasına 

paralel olarak, tahakkuk eden vergi tutarı da artacaktır.  
                                                 
174 Mükellef sayısı ile asgari ücrete isabet eden vergi tutarının çarpımı ile bulunmuştur.(17.615.523 x 
88,36 = 1.556.507.612 TL) 
175 Sonsuzoğlu, a.g.m 



 140

 Kurumlar vergisinde düz oranlı vergi uygulanmaktadır. Ancak düz oranlı vergi 

sisteminden farklı olarak vergisel teşvikler mevcuttur. Kurumlar vergisinde 2009 yılı  

için tahmin edilen vergi harcaması tutarı 3.462.957.071 TL’dir. Vergisel teşviklerin 

kaldırılması ile bu tutar kurumlar vergisi gelirine eklenecektir. 2008 yılı kurumlar 

vergisi tahsilatı 18.658.173.000 TL olduğuna göre, kurumlar vergisinde vergi gelirleri 

artış oranı % 18,56 olacaktır. 

 Veraset ve intikal vergisi de artan oranlı vergi tarifesinin uygulandığı vergi 

türümüzdür. Türkiye’de veraset ve intikal vergisi hasılatının toplam vergi gelirleri 

hasılatı içindeki payı 2008 yılı için % 0,8’dir. Vergi gelirleri içinde önemsiz bir 

durumda bulunan bu vergi türünün, Rusya örneğinde olduğu gibi kaldırılması 

düşünülebilir. Zira, bu vergi türünde matrahı oluşturan tutarlar, aslen bir gelir 

olmayıp, babadan oğla kalan miras diye tabir edilebilecek durumdadır. Ayrıca bu 

vergi türü ile vergilendirilen ikramiye, yarışma kazancı gibi unsurlarda stopaj yoluyla 

vergilendirilebilecektir. Bununla ilgili, Gelir Vergisi Kanunu’nda düzenlenecek bir 

maddenin yeterli olacağı kanısındayız. 

 Türkiye’de uygulanan dolaylı vergilerde de tek orana geçilmesinin yerinde 

olacağı düşüncesindeyiz. Dolaylı vergilerde örneğin KDV’de uygulanan % 1- % 8 ve 

% 18 oranları yerine kanunda yazılı olan % 10 veya daha düşük  bir oranın 

uygulanması, ticaret hayatının da gelişmesine katkıda bulunacaktır. Ayrıca bu vergi 

türlerinde uygulanan indirim, istisna ve muafiyetlerin kaldırılması, vergi oranlarının 

indirilmesi nedeniyle oluşacak gelir kaybını telafi edecektir. Ayrıca vergi oranında 

yapılacak indirim, belgesiz yapılan ticaretin azalmasını sağlayacak, yani kayıt dışı 

ekonomiyi azaltacaktır. 

 Türkiye’de vergi gelirlerini toplamakla Gelir İdaresi Başkanlığı görevlidir. Bu 

kurumun vergi beyanlarını kontrol etmek, indirim, istisna ve muafiyetler dolayısıyla 

ortaya çıkan vergi iadelerini takip etmek gibi çeşitli görevleri tek ve düşük oranlı 

vergi sisteminin uygulanmaya başlaması ile son derece azalacaktır. Vergi idaresi, 

insan kaynaklarını ve teknolojisini kayıt dışı ekonomiye yöneltecek, vergi 

matrahlarının ve dolayısıyla vergi gelirlerinin artmasını sağlayacaktır. 

 “Tüketimin vergilendirilmesi ile ilgili olarak ise yapılacak şey, tüketim 

vergilerinin Özel Tüketim Vergisi ya da başka bir başlık altında toplanması suretiyle 

etkinliğin sağlanması olmalıdır. Mevcut tüketim vergisi sistemi oldukça karmaşık 
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olup, değişik adlar altında çok sayıda vergi, pay ve fon şeklinde uygulamalar söz 

konusudur.”176 

 Düz oranlı vergi sisteminin uygulamaya konulabilmesi için vergi kanunlarının 

yeniden yazılması gerekmektedir. Vergi kanunlarının yeniden yazılması, vergi 

mevzuatının sadeleşmesini sağlayacak, mevzuat boşluklarından doğan vergi 

kaybını sonlandıracaktır. Ayrıca vergi mevzuatının kendi içinde yer alan çelişkiler 

nedeniyle, tarh edilen vergilerin, yargı kararları ile terkin edilme oranları da 

azalacaktır. 

 Türkiye’de vergi kanunlarının yeniden yazılması öncesinde dikkat edilmesi 

gereken bir husus ta, Anayasa’da yer alan vergi ile ilgili hükümlerdir. Anayasa’nın 

“Vergi Ödevi” başlıklı 73. maddesinde;  

“Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, malî gücüne göre, vergi 

ödemekle yükümlüdür. 

Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal 

amacıdır. 

Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir 

veya kaldırılır. 

Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve 

indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı 

sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi Bakanlar Kuruluna verilebilir.” Hükümleri yer 

almaktadır.  

Anayasa’nın 73. maddesi yeniden düzenlenerek, vergi tarifesinin düz oranlı 

olduğu Anayasa’da yer almalıdır. Ayrıca Bakanlar Kurulu ve Maliye Bakanlığı’na, 

vergi oranları gibi vergi ile ilgili değişiklik yapma yetkisi verilmemelidir. Bunun 

dışında, düz oranlı vergiyi eleştirenlerin en çok kullandıkları argüman olan ödeme 

gücü yada mali güç ifadesi Anayasa’da yer almamalıdır. Zira, düz oranlı vergi adil bir 

vergi olmakla birlikte, ödeme gücüne uygun bir vergi olduğu konusunda tartışmalar 

devam etmektedir. Uygulanacak standart indirim gibi müesseselerin, ödeme gücü 

                                                 
176 Türkan, a.g.r., s.32 
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ilkesini uygulamada yeterli olamayabileceği de bir gerçektir. Anayasa’da bu konuda 

gerekli değişikler yapılmadığı takdirde, yeni yazılacak vergi kanunlarının Anayasa’ya 

aykırılığı iddia edilebilir. 
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SONUÇ 

 Küreselleşmeyle başlayan uluslar arası vergi rekabeti, ülkeleri vergi 

konusunda yeni arayışlara itmiştir. Devletleri yönetenler, uluslar arası yabancı 

sermayeyi çekmek ve ülkelerinde yatırım yapmalarını sağlamak için her türlü teşvik 

yollarına başvurmaktadırlar. Düz oranlı vergi sistemi de bu çalışmaların sonucunda 

uygulanmaya başlanmıştır. 

 Dünya üzerinde genel olarak artan oranlı vergi tarifesi uygulanmaktadır. 

Sosyal devlet ilkesinin bir sonucu olarak uygulanmaya başlanan artan oranlı vergi 

tarifesi, vergi oranlarını artması ile daha fazla vergi hasılatı elde edileceği varsayımı 

ile tüm dünyada hızla yayılmıştır. Ancak bünyesinde barındırdığı indirim, istisna ve 

muafiyetler sonucu, içinden çıkılması çok zor bir duruma gelmiştir. Ayrıca vergisel 

teşviklerin bir sonucu olarak, vergilemede adalet ilkesine ters bir vergilendirme 

sistemidir. Siyasi etkilere açık olması, vergi tarifesinin objektif kriterlere göre 

belirlenememesi, istisna ve muafiyetler dolayısıyla vergi yükünün tüm topluma 

dağıtılamaması, çok sık değişen mevzuatıyla takip edilmesi ve uyum sağlanması zor 

bir sistem olması, artan oranlı vergi tarifesinin sürekli olarak eleştirilmesine neden 

olmuştur. 

Artan oranlı vergi sistemine alternatif olarak ortaya çıkan düz oranlı vergi 

sistemi, teoride tek marjinal vergi oranına sahip vergi sistemi olarak tanımlanır. Vergi 

matrahı ne olursa olsun uygulanacak vergi oranı aynıdır. Bünyesinde, aile bireyleri 

için geçerli standart indirim dışında, herhangi bir indirim istisna ve muafiyeti 

barındırmamaktadır. Bu nedenle vergi tabanı son derece geniştir. Vergisel teşvikleri 

barındırmaması sonucunda, tüm toplum bireyleri vergi karşısında eşit konuma 

gelmektedir. Belirlenecek vergi oranı düşük olduğunda, kişi ve kurumların üzerindeki 

vergi yükü azalmakta, tasarruflar ve buna bağlı olarak yatırımlar artmaktadır.   

Optimal vergileme ilkeleri açısından vergi tarifeleri karşılaştırıldığında, düz 

oranlı vergi sistemi artan oranlı vergi sistemine göre daha olumlu sonuçlar 

vermektedir. Vergisel teşvikler yer almadığından herkes vergi mükellefi olmakta ve 

vergilemede genellik ilkesi gerçekleştirilmektedir. Hem vergi oranı tek olduğundan, 

hem de vergisel teşvikler yer almadığından vergilemede eşitlik ve adalet ilkelerine 

uygun olmaktadır. Sistemde sadece tek bir vergi oranı vardır. Tek indirim unsuru 
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olarak ta hane halkına uygulanan standart indirim vardır. Bu nedenle son derece 

basit bir vergileme sistemidir. Vergi mevzuatının basit olması ve mükelleflerce rahat 

anlaşılması nedeniyle, vergi maliyetleri azalmakta, vergilemede etkinlik ve iktisadilik 

ilkeleri sağlanmaktadır. 

Düz oranlı vergi sisteminde kişi ve kurumlar üzerindeki vergi yükünü 

azaltmak ve vergilemede adalet ilkesini sağlamak için, çifte vergilendirmeye neden 

olan faiz, kar payı gibi gelirler vergilendirilmemektedir. Ancak bu konu, ülkelerin 

kendine özel durumlarına göre farklı uygulanabilmektedir. 

Düz oranlı vergi uygulamasının bir çok yararı olacaktır. Her şeyden önce 

uygulaması son derece basittir. İdare ve mükellefler arasında ihtilafları azaltır. Vergi 

idaresinin vergi toplama maliyetleri ile, mükelleflerin vergi danışmanlık maliyetleri 

azalacaktır. Vergi harcamaları ortadan kalkacaktır. Vergi tabanı genişleyerek vergi 

hasılatı artacaktır. Mükelleflerin vergiye verdikleri psikolojik tepkiyi azaltacaktır. 

Vergiden kaçınma ve vergi kaçakçılığını azaltarak, kayıt dışı ekonominin 

küçülmesini sağlayacaktır. Çalışma isteğini ve tasarrufları artırarak, ekonomik 

büyüme ve kalkınmaya olumlu etki edecektir. Piyasaya, haksız rekabeti azaltıcı 

yönde etki edecektir. 

 Düz oranlı vergi sistemi ilk olarak, ikinci dünya savaşı sonrasında 1947’de 

Hong Kong’da uygulanmıştır. Küçük bir ada olan Hong Kong, günümüzde ekonomik 

olarak çok gelişmiş düzeydedir. Bu gelişmişlikte düz oranlı verginin payı büyüktür. 

Hong Kong’tan sonra düz oranlı vergi sisteminin uygulamasında, 1990’ların 

başlarına kadar önemli bir girişim olmamıştır.  

 Alvin Rabushka ve Robert E.Hall’ın 1985 yılında yazdıkları “The Flat Tax” 

adlı eserle, günümüz düz oranlı vergi sisteminin temel ilkeleri ortaya çıkmıştır. 1994 

yılında Estonya ve Litvanya düz oranlı vergi sistemine geçmiş, bunu 1997 yılında 

Letonya ve 2001 yılında Rusya izlemiştir. Düz oranlı vergi sistemini uygulayan bu 

ülkelerde ortaya çıkan başarılı sonuçlar sonrasında, bir çok ülke düz oranlı vergi 

sistemine geçmiştir. Günümüzde düz oranlı vergi sistemini uygulayan ülke sayısı 

21’e çıkmıştır. Diğer bir çok ülkede, düz oranlı vergi sistemine geçmeyi 

tartışmaktadır. 
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 Düz oranlı vergilendirme sistemine geçen ülkelerin önemli bir bölümü olumlu 

sonuçlara ulaşmıştır. Estonya düz oranlı vergi sistemini uygulamaya başladığı yıldan 

itibaren, yıllık ortalama % 6 ekonomik büyüme rakamına ulaşmıştır. Vergi 

gelirlerindeki artış çift hanelere ulaşmıştır. Rusya’da vergi gelirleri, uygulamanın 

altıncı yılında reel olarak üç kat artmıştır. Slovakya’da doğrudan yabancı sermaye 

yatırımı artmıştır. Uygulamaya geçen diğer ülkelerde de benzer sonuçlar mevcuttur. 

 Düz oranlı vergi sistemine yakın zamanda geçen Kırgızistan. Makedonya ve 

Moğolistan gibi ülkeler vardır. Bu ülkeler için düz oranlı vergi sistemine geçmenin 

olumlu yada olumsuz olduğunu söyleyebilecek yeterli veri bulunmamaktadır.  Ayrıca, 

federe devlet konumunda olan bazı ülkelere bağlı eyaletlerde düz oranlı vergi 

sistemini uygulamaya başlamıştır. 

 Türk vergi sistemi, mevzuat yönünden son derece karmaşık bir yapıdadır. 

Vergi kanunlarının tamamı, bünyesinde indirim, istisna ve muafiyetleri 

barındırmaktadır. Ayrıca vergi oranları ile vergisel teşvikler çok sık değişmektedir. 

Mükelleflerin vergiye gönüllü uyumu gerçekleştirilememiştir.  

 Türk vergi sisteminde gelir vergisi ve veraset ve intikal vergisi artan oranlı 

tarife yapısına sahiptir. KDV ve ÖTV gibi dolaylı vergiler ise mal ve hizmetlere göre 

farklılaştırılmış bir vergi yapısına sahiptir. Türkiye’de vergi gelirlerinin ağırlığı, gelir 

üzerinden alınan vergilerden dolaylı vergilere kaymıştır. Bu da vergi yükünün geliri 

düşük kesim üzerinde yoğunlaşmasına neden olmaktadır. Gelir ve kurumlar 

vergisinde uygulanmış olan yanlış politikalar, vergi gelirlerinin azalmasına neden 

oldukça, dolaylı vergilerde artış yapılmıştır. 

Kurumlar vergisinde 2006 yılından itibaren % 20 düz oranlı  vergi 

uygulanmaya  başlanmış, hem vergi mükellefleri sayısı hem de vergi gelirleri 

artmıştır. Ancak artış düzeyi yeterli değildir. Kurumlar vergisinde yer alan vergisel 

teşviklerin kaldırılması gerekmektedir. 

 Türkiye’de uygulanmakta olan gelir vergisinde, vergisel teşvikler kaldırılıp 

standart bir indirim getirildiğinde, gelir vergisi tahsilatı artacaktır. Ancak uygulanacak 

standart indirim, sadece çalışanları değil tüm gelir vergisi mükelleflerini 

kapsamalıdır. Türkiye için uygulanabilecek standart indirim tutarı olarak, 

uygulanmakta olan asgari ücret, örnek teşkil edebilir. Bu çalışmada, Türkiye’de vergi 
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harcamaları kaldırılarak asgari ücret tutarında bir standart indirim uygulandığında, 

vergi gelirlerinin artacağı ortaya koyulmaya çalışılmıştır.  

 Türkiye, vergi konusunda reforma ihtiyaç duymaktadır. Vergi kanunlarının 

yeniden yazılması, vergi tarifesi olarak düz oranlı vergi sistemine geçmesi, geliri 

düşük olan veraset ve intikal vergisinin kaldırılması yerinde olacaktır. Tüm bu 

uygulamalar yapılırken, Anayasa’da gerekli değişiklerin yapılması, ileride ortaya 

çıkabilecek sorunları engelleyecektir.  
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