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GİRİŞ 

 

1980’li yıllardan bu yana gelişmiş ve gelişmekte olan ülke 

ekonomilerinin temel sorunlarından biri olan bütçe açıklarının 

sürdürülebilirliği, son yıllarda mali disiplin konusunun önem kazanmasına 

neden olmuştur. Bu çerçevede, bütçe açıklarının iç borçlanma ile 

finansmanında gerek iç gerekse dış piyasa dinamikleri nedeniyle 

borçlanmaya sınırlamaların getirilmesi, hükümetlerin ve bu hükümetlere 

kaynak aktaran uluslar arası kuruluşların mali disiplin konusuna özel önem 

atfetmelerine yol açmıştır. Bütçe açıklarının kamu harcamaları üzerindeki 

kısıtlamalar yoluyla azaltılmaya çalışılmasının, hem ekonomik hem de sosyal 

nedenlerden dolayı bir alt sınırının olması, vergi gelirlerinin artırılmasına 

yönelik politikaların oluşturulmasını gerektirmektedir. Vergi gelirlerinin 

artırılmasında öncelikli yaklaşım, vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesine 

yönelik tedbirlerin vergisel yükümlülüklerini doğru ve zamanında yerine 

getiren mükelleflerin üzerlerindeki vergi yükünü hafifletecek şekilde 

uygulamaya koyulmasıdır. 

Tarihte, kutsal bir görev ya da ayrıcalık olarak ortaya çıkmış olan vergi 

ödeme davranışının günümüzde bir yükümlülüğe, zorunlu bir ödeve 

dönüştüğü anlaşılmaktadır. Bu dönüşümün altında yatan temel nedenin, 

devletin ve verdiği hizmetlerin tarihsel süreçte geçirdiği evrim ve bu evrim 

sürecinde vergi mükellefi algılamasının, hem devlet hem de mükellefin 

kendisi tarafından uğradığı değişimdir. Bu değişime neden olan faktörler, 

devletin, bir başka deyişle vergi otoritesinin etkisi altında olan unsurlar 

olmasına rağmen; çoğu zaman, otoritenin mükellef tercihleri ya da 

mükelleflerin içinde bulundukları sosyal ve ekonomik yapı doğrultusunda 

şekillendirmek zorunda kaldığı unsurlar olarak da ortaya çıkmaktadır. 

Geçmişte kutsal olan bir görevin zorunlu ödev olarak algılanmaya başlaması 

sonucu meydana gelen vergiden kaçınma ve vergi kaçakçılığı gibi vergisel 

tepkiler, iyi bir vergi sisteminin gereklerinden uzaklaşılması ile açıklanabilir. 

İçsel olarak nitelendirilebilecek bu tepkileri azaltmak ya da ortadan kaldırmak 

kısa dönemde vergi yönetimlerinin inisiyatifleri altında iken; dışsal olarak 
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nitelendirilebilecek bir takım faktörler ise ancak uzun dönemde vergi yönetimi 

tarafından şekillendirilebilmektedir. Bu nedenle, bu tez, vergiden kaçınma ve 

vergi kaçakçılığı sorunlarını, Türkiye ve Avrupa Birliği ülkeleri için bu 

perspektiften incelemeyi amaçlamaktadır.  

Çoğu gelişmekte olan ülkede olduğu gibi Türkiye’de de ödeme gücüne 

sahip olup da vergi mükellefi olmayanların veya ödeme gücüyle orantılı bir 

mükellefiyet taşımayanların sayısı son yıllarda giderek artmış ve bu 

büyüklüğün ekonomik ve sosyal alanda yarattığı etkiler taşınamaz bir hal 

almıştır. Konunun büyüklüğü ve etki düzeyi, bu alanda bir çok çalışmanın 

gerçekleştirilmesine de zemin hazırlamıştır. Bu çalışmada, diğer çoğu 

çalışmadan farklı olarak, Avrupa Birliği ülkelerinin kayıt dışılık ve vergi 

kayıplarıyla mücadelesindeki başarılı konumunun yanında, Türkiye’nin 

Avrupa Birliği’ne girme istekliliği de dikkate alınarak, Türkiye ve Avrupa Birliği 

ülkeleri arasında karşılaştırmalı bir analiz gerçekleştirmek hedeflenmiştir. Bu 

doğrultuda kamu gelirleri içindeki önemli payıyla beraber, kamusal 

harcamaların en sağlıklı finansman kaynağını oluşturan vergilerin, kayıt 

dışılık başta olmak üzere çeşitli bir çok nedenlerle ortaya çıkan vergi 

kaçaklarının ve sonuçları itibariyle benzer etkiyi yaratan vergiden kaçınmanın 

teorik çerçevesi birinci bölümün ana çatısını oluşturmuştur. Genel 

tanımlamaların ardından, vergi kaybını yaratan nedenler üzerinde 

durulmuştur. Söz konusu nedenler çalışmada vergi yönetiminin ve vergisel 

politikaların şekillendirdiği içsel nedenler ile diğer kamusal politikalar ve 

toplumsal vergi ahlaki gibi uzun dönemde şekillenen ve etkileri de uzun 

döneme yayılan nedenler olmak üzere iki başlık altında araştırılmıştır. 

Çalışmanın temel bakış açısını yansıtan bu ayrıma, birinci bölümde geniş bir 

özeti sunulan ilgili yerli ve yabancı literatür incelemesi sonucunda karar 

verilmiştir.  

Çalışmanın ikinci bölümüne, Avrupa Birliği’nin Birlik düzeyinde konuya 

yaklaşımı ve kayıt dışılık ile vergi kayıplarının büyüklüğünün gerek Birlik 

ülkelerinin kendi aralarında ve gerekse diğer ülkelerle aralarında ortaya çıkan 

farkların karşılaştırılması ile başlanılmıştır. Birinci bölümde yapılan ayrım 

gereği, bu bölümde, Avrupa Birliği ülkelerinde vergi kaçakçılığı ve vergiden 



3 
 

 

kaçınma şeklinde ortaya çıkan vergisel tepkiler, içsel ve dışsal değişkenler 

temelinde incelenmiştir.  

Üçüncü bölümde, ikinci bölüm içinde Avrupa Birliği ülkeleri için 

incelenen değişkenlerin Türkiye’deki görünümü temel alınmış ve Birlik 

ülkelerinin sonuçlarıyla mukayeseli bir karşılaştırmanın yapılması 

sağlanmıştır. Bu çalışmada da Türkiye’de ve Avrupa Birliği ülkelerinde kayıt 

dışılığın boyutlarıyla ilgili bir ölçüm gerçekleştirilmiş ancak Türkiye özelinde 

yapılan çoğu çalışmanın kayıt dışılık nedeniyle ortaya çıkan vergi kayıplarının 

daha çok büyüklüğüne yoğunlaşmış yapısından dolayı, çalışma yapılan bu 

analiz çerçevesinde genişletilmemiş; sorunun ortaya çıkış nedenlerine ağırlık 

verilmiştir. Yapılan diğer tüm çalışmalarda olduğu gibi Türkiye’nin Avrupa 

Birliği’ne giriş sürecinde, vergi kaybı sorununun, vergi uyumunun nedenlerine 

dayalı olarak incelendiği bu çalışmada da, kanun yapıcıların ortaya çıkarılan 

bu gerçekler bilincinde hareket etmeleri amaçlanmıştır. 

 

 

 

 

 



BİRİNCİ BÖLÜM 

 

 

VERGİ KAÇAKÇILIĞI, VERGİDEN KAÇINMA VE VERGİ DENETİMİ İLE 
İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR VE YAKLAŞIMLAR 

 

İnsanoğlunun var oluşu ile birlikte daha düzenli ve güvenli bir yaşam 

için üst örgütlenmeler yaratması sonucu gelişen devlet olgusu ilk gününden 

itibaren hayat kaynağını “vergi”de bulmuştur. Devletin varlığı vergiyi zorunlu 

kılar ve yaşanan hiçbir değişim süreci bu gerçeği etkileyememiştir1. Ulusal 

devlet anlayışının ortaya çıkışıyla birlikte ekonomik ve sosyal alandaki 

görevlerinde de değişikliklerin yaşandığı günümüz devletleri ise, bireylerin 

iktisadi ve hukuki alandaki hareketlerini yakından etkileyecek önemli kararları 

alır hale gelmişlerdir. Bunların en başında da hem salt kamusal giderlerin 

karşılanması amacında olan hem de maliye politikasının en önemli aracı 

olma özelliği taşıyan vergilerle ilgili kararlar gelmektedir. 

Devletin ayrılmaz unsuru olan vergiler çoğu zaman kutsal görev olarak 

tanımlanmıştır2; hatta Osmanlı İmparatorluğu Dönemi’nde vergi mükellefi 

olmak bir yükümlülük olarak değil, bir ayrıcalık olarak görülmüş ve müslüman 

tebaa ağır vergi yüküne tabi olmuştur. Benzer uygulamalar diğer ülke 

örneklerinde de görülebilir. Örneğin Fransız Devrimi’nden hemen sonra ilân 

edilen İnsan ve Vatandaş Hakları Demeci’nde vergi ödemek ve vatandaş 

olmak birlikte alınmaktadır.3 Ancak zaman içinde kutsal atfedilen ve 

temelinde kamu kesimine doğrudan kaynak aktarımı olan bu göreve karşı 

çeşitli nedenlerle tepkiler oluşmaya başlamıştır. Sözü edilen tepkilerin 

boyutları ve sonucu olarak kullanılan yöntemlerdeki  gelişimin kayda değer 

aşamaya gelmesiyle birlikte, maliye ilminde bir çok bilim adamı bu alanda 

incelemeler yapmıştır. Çalışmamızın bu ilk bölümünde de kaçakçılık, 

kaçınma ve denetim kavramlarının teorik altyapısı, gerek ulusal gerekse 

                                                
1 Coşkun Can Aktan, Dilek Dileyici, Özgür Saraç, Vergi, Zulüm ve Đsyan, Phoenix , 2002, s.137 
2 Aktan, Dileyici, Saraç, a.g.e., s.137. 
3 Nami Çağan, Vergilendirme Yetkisi, Đstanbul, Kazancı Hukuk Yayınları, 1982, s.25. 
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uluslar arası literatürde ele alınış şekilleri ve yapılan ayrımlar ortaya 

konulmaya çalışılacak ve bu bölümde yapılacak sınırlamalar, çalışmanın 

diğer bölümlerinin de kapsamını çizmesi açısından önemli olacaktır. 

 

 

I. KAVRAMSAL ANALİZ 
 

 Günümüz devletlerinin faaliyetlerinin devamlılığı ve düzenliliği 

bakımından temel finansman kaynağı olarak görev yapan vergi genel olarak, 

“kamu giderlerini karşılamak amacıyla kanunlarla gerçek ve tüzel kişilere mali 

güçleri dikkate alınarak uygulanan karşılıksız bir yükümlülüktür”4 şeklinde 

tanımlanmaktadır. Konuya iktisadi açıdan yaklaşıldığında bu tanım, devletin 

gelir dağılımını yeniden düzenleme5, bireylerin çalışma arzuları üzerinde 

olumsuz etkiler yaratmadan ve istenmeyen sapmalara neden olmadan üretim 

artışını gerçekleştirebilme amaçları da dahil edilerek genişletilebilir. Sözü 

geçen amaçlar doğrultusunda devletin bireylerin yarattığı katma değere ortak 

olması elbette keyfi gerçekleşmemekte; çeşitli düzenlemelere ve kurallara 

dayanmaktadır. Bu düzenlemeler devletin kullandığı egemenlik hakkının 

sınırlarını çizerken, vatandaşlar tarafından da uyulması gerekli  kurallar 

bütününü belirler. Her iki tarafın da kurallara aykırı hareketleri çeşitli 

yaptırımları beraberinde getirmektedir.  

Vergi kaçakçılığının, vergiden kaçınmanın ve vergi denetiminin 

incelemesinin yapılacağı bu çalışma, ortaya konulan ikili ilişkide, 

vatandaşların tek taraflı olarak gerekli yükümlülükleri yerine getirmemeleri 

sonucu ortaya çıkan durumu analiz ederken, aynı zamanda sistemdeki 

yanlışlıkların bu sürece ne şekilde etkide bulunduğunun da ortaya konulması 

amacına yöneliktir.  

                                                
4 Şükrü Kızılot, Doğan Şenyüz, Metin Taş, Recai Dönmez, Vergi Hukuku, Ankara, Yaklaşım 
Yayıncılık, Ekim, 2006, s.87. 
5 David N. Hyman, Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy,  6. baskı, 
Fort Worth, Harcourt Brace College Publishers,  1999, s.371. 
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Günümüzde tüm insan toplulukları üst örgütlenme yapılarını ulus 

devlet şeklinde benimsemişlerdir. Kabul edilen ekonomik sistem ne olursa 

olsun, “devlet”, ülke ekonomilerinde yer alan iki temel sektörden birinin baş 

aktörü olarak karşımıza çıkar. Faaliyet alanını kamu ekonomisinin 

oluşturduğu bu aktör bir aile reisi edasıyla gerekli olduğunu düşündüğü mal 

ve hizmetleri sağlamak amacı içinde hareket eder ve bilir ki, söz konusu mal 

ve hizmetlerin ihtiyaçtan farklı miktar ve nitelikte temini, aile içi 

huzursuzlukları da beraberinde getirir. Piyasa ekonomisinden farklı şekilde, 

kamu ekonomisinde, bu sistemin etkin işleyişini sağlayacak bir bildirim 

sistemi olarak fiyat mekanizması işlemez. Bu sektörde kamusal ve yarı 

kamusal mallar olarak tanımlanan belli malların teknik özelliklerinden 

dolayıdır ki, üretilmesi plânlanan miktarlarının tespitindeki güçlükler kadar, 

finansmanı konusu da oldukça sorunludur. Söz konusu mallar kamusal 

nitelikte olduklarından dolayı finansmanları ile ilgili sorun da kamusal gelirler 

içinde çözülmeye muhtaçtır. Kamusal malların arz ve talep ilişkisini konu alan 

kamu ekonomisinin hukuki yönünün sınırlarını mali hukuk belirler.6  

Kamusal gelirlerin toplanması ve kamusal giderlerin yapılmasına ilişkin 

kuralları belirleyen mali hukukun, kamusal gelirlerle ilgilenen yanını vergi 

hukuku* oluşturur. Bu bağlamda çalışma alanımızın hukuki sınırlarını çizen 

vergi hukukunun tanımı hem vergi ödevinin niteliğine ilişkin ve hem de vergi 

borcunun doğması ve ortadan kalkmasına ilişkin maddi ve şekli hukuk 

kuralları bütünü olarak yapılabilir.7  

Bu anlatımlardan kamusal gelir kavramının soyut bir kavram olduğu 

yanılgısına kapılınmamalıdır; aksine kavram fazlasıyla somuttur ve her bir 

bireyin gönüllü olup olunmadıklarına bakılmaksızın bu sürece katılmaları 

gerektikleri konusunda bilinçli oldukları kabul edilir.  

Ancak insan rasyonel bir varlıktır. Kısıtlı yaşam süresinde, elindeki 

sınırlı kaynaklarla en yüksek tatmini elde etmeye çalışır. Devletin temel gelir 
                                                
6 Mualla  Öncel, Ahmet Kumrulu, Nami Çağan, Vergi Hukuku, 15. baskı, Ankara, Turhan Kitapevi, 
2008, s.1. 
* Burada ve çalışmanın bütününde vergi hukuku terimi dar anlamıyla Öncel, Kumrulu, Çağan, age., 
s.1 kullanılmıştır (şerefiyeler, resimler ve harçlar gibi tüm kamu gelirlerini kapsayan çerçevede 
kullanılan vergi hukuku terimi geniş anlamıyla vergi hukukunu ifade eder). 
7 Öncel, Kumrulu, Çağan, a.g.e., s.1. 



7 
 

 

kaynağı olan vergilerse* mükelleflere ciddi külfetler yükler. Bu bakımdan 

ekonomik ve sosyal gerekçelerle ortaya konan vergilere karşı, mükelleflerce 

bu yükü en az düzeye indirmeye yönelik gösterilebilecek tepkiler, şaşırtıcı 

olmamaktadır. Her istem dışı para aktarım sürecinde olduğu gibi, bu süreçte 

de birey, vergi mükellefi olarak faydasını maksimum edecek hamleyi 

seçmeye çalışır. Özel hukuk ilişkisindeki durumundan farklı olarak burada 

birey, karşısındakinin daha üstün yetkilerle donatıldığı bir ilişki içinde 

olduğunu bilmektedir. Aslında sürecin ilgi çeken kısmı da bu aşamadan sonra 

başlamaktadır. Böyle bir bilgi donanımına sahip olan bireyin, sınırlarını 

zorlaması ve çoğu zaman da hukuksal çizginin bile dışına çıkma cesaretini 

gösterebilmesi, bu alanda yapılan bilimsel çalışmaların da başlangıç 

noktasını oluşturmaktadır.  

Buradaki önemli konu ortaya çıkan tepkilerin analizinin yapılmasındaki 

güçlüklerden kaynaklanmaktadır. Keza bu tür tepkiler ülkelerin gelişmişlik 

düzeyleriyle ilişkilendirilememekte, dünya genelinde ortak bir yapıda 

karşımıza çıkmaktadır8. Ancak çalışılan iş kolu ve demografik farklılıkların ne 

oranda bu sürece etkide bulunduklarının analizi gerek bilgi toplama 

aşamasında, gerekse değerlendirme aşamasında karşılaşılan zorluklardan 

ötürü oldukça sıkıntılıdır. Aynı noktadan hareketle bizim çalışma konumuz da 

“aykırı hareketlerin” analizidir. Süreçte iki tarafın bulunması böyle bir analizin 

de çok boyutlu yapılmasını gerektirir. Bu nedenle ileriki başlıklar altında da 

değinileceği üzere, bu tür davranış şekilleri, konuya kamusal perspektiften 

yaklaşıldığında, vergi yönetimince etkilenebilen ve dolayısıyla uygulanan 

vergisel politikalarla yönlendirilebilen ve kısa dönemde sonuçları izlenebilen 

içsel faktörler ve vergi yönetiminin dışında gelişen, ancak sonuca, vergi kaybı 

anlamında, aynı yönde etkide bulunan dışsal faktörler olmak üzere iki ana 

ayrım altında incelenecektir.  

                                                
* 2007 yılı itibariyle Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeri içinde vergi gelirleri, 152.831.736 bin 
YTL’lik payıyla toplam gelirler (189.617.246 bin YTL) içinde yaklaşık %81’lik bir orana sahiptir, 
(Erişim) http://www.muhasebat.gov.tr/ekogösterge/index.php. 
8 Mustafa Durmuş,  “Kayıt Dışı Ekonominin Bazı Mali Yönleri: Türkiye Örneği”,  TĐSK Akademi, 
cilt 1, sayı 1, 2006, s.141. 
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Vergi ile ilgili yapılan çoğu çalışmada olduğu gibi, bu çalışmada da 

karşılaşılan en büyük sorun, kavramsal analiz aşamasında oluşmaktadır. 

Yaşanılan sorunlar temelde iki ana nedenden kaynaklanmaktadır. Bunlardan 

ilki, özellikle çalışma konumuzun kapsamı açısından özellikli olarak ortaya 

çıkmaktadır. Vergiden kaçınma ve vergi kaçakçılığının yakın kavramlar 

olmasından dolayı bazı çalışmalarda9’10’11, birbirleri yerine kullanılabildikleri 

görülebilmektedir. Yasallık kriterine dayalı yapılan ayrımlar, teoride konuyu 

daha net olarak ortaya koyarken, uygulamada neyin kaçakçılık, neyin 

kaçınma olduğu konusunda yorumlar farklılaşabilmekte ve bazen teoride 

vergi kaçınması olarak algılanabilen bir fiil sonucunda, vergi mükellefleri ceza 

ile karşılaşabilmektedir. Literatürde “tax aversion”12 olarak vergi kaçakçılığı 

ve vergiden kaçınmanın birleştirilmiş karşılığı şeklinde yeni bir terimin 

kazandırılması da vergi kaçakçılığı ve vergiden kaçınmanın bu derece yakın 

kavramlar olması nedeniyledir.  

Kavramsal açıdan yaşanılan bir diğer sorun ise, vergi hukukunun 

sahip olduğu evrensel kurallar altında belki de en ulusal yapıya sahip olan 

bilim dalı olarak karşımıza çıkmasından kaynaklanmaktadır. Bu özelliğinden 

dolayıdır ki, temel olarak analiz konusunu vergisel tepkilerin oluşturduğu bu 

çalışma açısından, yerel sınırlamaların baskısı dışında kalınmaya çalışılmış 

ve çalışma boyunca vergi kaçakçılığı kavramı, Türk Vergi Sistemi’nde yer 

alan kaçakçılık suçunun tanımı dışında, daha geniş bir kavram karşılığı 

olarak ele alınmıştır. Sözkonusu belirleme dikkate alındığında, vergi 

kaçakçılığı genel anlamda, mükelleflerin yasalara aykırı olarak vergi dışında 

kalma çabalarını (vergiye karşı yasal olmayan tepkilerini) ve bunun 

sonucunda vergi kaybına sebebiyet vermelerini ifade etmek amaçlı olarak 

kullanılacaktır. Elbette vergi uyumsuzluğuna istem dışı faaliyetlerle de neden 

                                                
9 J. Feldman, J. Kay, “Tax Avoidance”, The Economic Aproach To Law, Ed. Paul Burrows, Cento 
G. Veljanovski, Londra, Butterworths, 1981. 
10 Frank A. Cowell, Cheating the Government: The Economics of Evasion, Cambridge, MIT Press, 
1990. 
11 Joel Slemrod, Shlomo Yitzhaki, “Tax Avoidance, Evasion and Administration”, National Bureau 
of Economic Research Working Paper, sayı 7473, 2000. 
12 Rodney Cross, Keith G. Shaw, “On the Economics of Tax Aversion”, Public Finance, cilt 37, sayı 
1, 1982, s. 36-47. 
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olunabilinir; ancak çalışmanın incelediği alan diğer çoğu çalışmada da olduğu 

gibi, bilinçli olarak vergisel düzenlemelere karşı yapılan uyumsuzluklarla 

sınırlı olacaktır. 

 

 

A. Vergiye Karşı Direniş: Vergi Kaçakçılığı ve Vergiden Kaçınma  

  

Vergi kaçakçılığı ve vergiden kaçınma kavramları vergilemeye karşı 

gerçekleştirilen ve devlete vergi ödenmemesi sonucunda hazine gelirlerinde 

azalışa yol açan tepkilerin literatürde incelenen iki temel başlığıdır. Vergi 

kaçakçılığı (tax evasion) genel olarak, mükelleflerin vergisel yükümlülüklerini, 

vergi kanunlarına aykırı hareketleri ile kısmen veya tamamen yerine 

getirmemeleri iken13; vergiden kaçınma (tax avoidance), vergi borcunun 

doğumuna neden olunmayarak, vergi matrahını kanuni yollarla küçültmeye 

yönelik gerçekleştirilen çabaları ifade eder. 

Herhangi bir hukuki durumun ortaya çıkmasını engelleyerek vergi 

borcunun ortadan kaldırılması, çoğu zaman yasal boşlukların kullanılması ile 

gerçekleştirilir. Vergi kanunlarında karşılığında bir ceza tespit edilmemiş olan 

işlemlerin yapılması durumunda vergi suçu işlenmemiş olacağından ortada 

da bir vergi suçu bulunmayacaktır.14 Bu bağlamda vergiden kaçınma aslında 

iki temel görünüme sahiptir: 

• mükelleflerin vergiyi doğuran olayla ilişkiye girmemeleri, 

• kanuni boşluklardan yararlanmaları (tax loopholes). 

Kanuni boşluklardan yararlanma çabası şeklinde olan vergiden 

kaçınma kavramını ele aldığımızda, kavram için yasaların sözüne uygun 

ancak özüne aykırı bir davranış şekli olarak bir tanım kullanmak da hatalı 

olmayacaktır.15 Vergiden kaçınma ile ilgili olarak yaptığımız ikili ayrımdan ilki, 

literatürde yasal (meşru) vergiden kaçınma; ikincisi ise yapay (meşru 

                                                
13 Abdurrahman Akdoğan, Sadık Kırbaş, Saygın Eyüpgiller, Açıklamalı Maliye ve Vergi Sözlüğü, 
Ankara, Birlik Yayıncılık, 1986, s.181. 
14 Nihat Edizdoğan, Metin Taş, Ali Çelikkaya, Vergi Ceza ve Yargılama Hukuku, Bursa, Ekin 
Kitapevi, 2007, s.7. 
15 Uluslar Arası Mali Đlişkiler, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Ağustos 2007, s. 205. 
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olmayan) vergiden kaçınma olarak isimlendirilmektedir. 16 Anlaşılacağı üzere 

kaçakçılık ve kaçınma kavramlarının kabul görmüş genel ayrımı yasallık 

boyutu açısından yapılmaktadır. Buradan hareketle vergiye karşı oluşan 

tepkisel davranışları yasal davranışlar ve yasa dışı davranışlar olmak üzere 

genellemek mümkündür. Bu aşamada belirtilmesi gereken başka bir nokta da 

“risk” kavramı ile ilgilidir. Yasallık kriterine dayalı olarak yapılan ayrımlardan 

farklı olarak ekonomik teorinin belirttiği başka bir özellik de vergi 

kaçakçılığının mükellef açısından oluşturduğu riskle ilgilidir. Dolayısıyla risk 

derecesi sıfır olan bir faaliyet de kaçakcılık değil; vergiden kaçınma olarak 

kabul edilmektedir.17 

Kaçakçılık, kaçınma kavramına oranla daha belirgin bir kavramdır; 

kanunun öngördüğü şekilde hareket etmeyerek matrah küçültmeye yönelik 

çabaları ifade etmede kullanılır. Vergi kanunlarında kanun koyucu yasalar ile 

mükelleflerin vergilemeye ilişkin bazı işlemleri yapmasını emrederken 

bazılarının yapılmasını da yasaklar.18 Vergi kaçırma, ülkeden ülkeye –gerek 

gelişmişlik kriteri gerekse toplumsal gelenek ve ahlâk anlayışı kriteri 

açısından-, dönemden döneme ve vergiden vergiye değişmekle birlikte 

ekonomik açıdan karar aşamasında belirleyici olan değişkenler sabittir: vergi 

kaçırmanın çekiciliği ve vergi kaçırmanın riski.19 Mükellef bu belirleyicilerin 

büyüklüğüne bağlı olarak davranışlarına yön verecektir.  

Daha önce de değinildiği üzere, vergi kaçakçılığı ve vergiden kaçınma, 

vergilemeye karşı geliştirilen tepkiler içinde devlete vergi ödenmemesi 

sonucunu doğuran özellikli bir yere sahiptirler. Ancak vergilemeye karşı 

oluşan her tepkisel davranış aynı sonucu yaratmaz. Bu nedenle vergi 

kaçakçılığı ve vergiden kaçınma kavramları teoride geçen diğer bazı 

kavramlarla karıştırılması muhtemel kavramlardır. Kavramsal anlamda bir 

                                                
16 Saygın Eyüpgiller, Teoride ve Uygulamada Vergiden Kaçınma, Ankara,Yaklaşım Yayınları, 
2003, s.22. 
17 H. Hüseyin Bayraklı, N. Tolga Saruç, Đsa Sağbaş, “Vergi Kaçırmayı Etkileyen Faktörlerin 
Belirlenmesi ve Vergi Kaçaklarının Önlenmesi: Anket Çalışması Bulguları”, 19. Türkiye Maliye 
Sempozyumu: Türkiye’de Vergi Kayıp ve Kaçakları, Önlenmesi Yolları, Ankara, Yaklaşım 
Yayıncılık, 2004, s.205. 
18 Fatma Taş, Vergi Hukukunda Vergi Mahremiyetinin Đhlali Suçu, Ankara, Yaklaşım Yayıncılık, 
2008, s.50. 
19 Özhan Uluatam, Kamu Maliyesi, 6.baskı, Ankara, Đmaj Yayıncılık, 1999, s.309. 
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karışıklığa sebep vermemek amacıyla bu aşamada bu türden kavramların da 

ele alınmasında yarar görülmüştür. Tanımlama aşamasına geçilmeden önce 

şematik bir ayrım yapılmaya çalışılmış ve Şekil 1’de sunulmuştur.* 

 

Devlete Vergi Ödeniyor

Vergiye Karşı Tepkiler

Devlete Vergi Ödenmiyor
Vergi Kaçağı

(tax flight)

Değişim 
Mekanizması
Aracılığıyla

Üretim 
Mekanizması
Aracılığıyla

Vergiden 
Kaçınma

(tax avoidance)
Vergi Kaybı

Yansıtma

Sermayeleştirme

Vergi Kaçakçılığı
(tax evasion)

Dönüştürme

 

Şekil 1. Vergiye Karşı Tepkiler ve Bileşenleri 

 

Verginin Yansıtılması, üretim-tüketim sürecinde halkalar arasında 

değişim mekanizmasının varlığı halinde, vergisini ödemiş bulunan mükellef, 

bu transformasyon aracılığıyla, ödediği vergiyi kendisinden önceki (geriye 

yansıma) veya sonraki (ileriye yansıma) halkaya devredilebilmektedir.20 Bu 

durumda mükellef vergiden kurtulurken hazinenin herhangi bir gelir 

kaybından da bahsedilemez. 

Verginin Sermayeleştirilmesi, bir mal üzerinden ileriki dönemlerde 

ödenmesi gerekecek bir verginin varlığında, vergilendirilen malın değerinin o 

                                                
* Şematik düzenleme Uluatam’ın (age., s.312) Kamu Maliyesi kitabından alınmış ve eklemeler 
yapılmıştır. 
20 Özhan, a.g.e., s.310. 
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günkü piyasada geçerli cari faiz oranının karşılığı olan tutarda bir azaltma 

yaratmasıdır. 21 Vergi, malı satın alacaklarca ileriki dönemde ödenecektir.  

Verginin Dönüştürülmesi, üreticiler vergiyi hissetme derecelerine bağlı 

olarak etkilerini minimum düzeye indirebilme konusunda arayış içine girerler. 

Vergilerin ekonomik gelişme açısından yarattıkları en büyük katkı olarak 

ifadelendirilebilecek bu durum, çalışılan işkolunda maliyetlerin azaltılıp, 

ödenilen verginin telâfisi amacıyla daha etkin yöntemlerin geliştirilmesini, 

çalışma koşullarının da kârları arttıracak şekilde değiştirilmesini içerir. 

Vergi Kaçağı, “vergi konusu olması gereken bir faaliyet ya da kaynağın 

vergi dışı bırakılması nedeniyle ya da vergi kaçırmak saikiyle, vergi idaresinin 

bilgi alanı dışına çıkarılmasına yönelik tüm faaliyetler sonucu, ödenmesi 

gereken verginin ödenmemesidir22”şeklinde tanımlanmaktadır. 

Uluslararası literatürde, vergi avantajı sağlamak adına işyerlerinin ve 

faaliyet alanlarının taşınması, yer değiştirmesi olarak  da kabul edilmekte ve 

bu çerçevede oldukça dar bir tanım kapsamında da incelenebilmektedir. Bu 

tanımı kabul eden çalışmalarda en yaygın örnekler olarak vergi cennetleri 

gösterilmektedir.23 Ticari ilişkilerin genişlediği günümüz ekonomik 

dünyasında, vergiden kaçınma ve vergi kaçakçılığı kavramları da uluslararası 

bir boyut kazanmıştır. Bu bağlamda dar kapsamlı tanımı dikkate alan 

çalışmalar24’25 açısından, vergilemeye karşı geliştirilen tepkilerin uluslararası 

belirleyicisi olarak gösterilen vergi kaçağında da, vergi kaçakçılığında ve 

vergiden kaçınmada olduğu gibi, amaç vergi yükünü azaltmaktır. Her üç 

durumun sonucunda da vergi gelirlerinde bir düşüş yaşanır.  Aralarındaki 

fark, sebep ve sonuçları açısından taşıdıkları benzerlikleri nedeniyle 

ekonomik açıdan önemli görülmemekle birlikte, mükellef tutum analizleri 

                                                
21 Abdurrahman Akdoğan, Kamu Maliyesi, Ankara, Gazi Kitapevi, 2006, s.312. 
22 Eyüpgiller, a.g.e., s.28.  
23 Erich Kirchler, Boris Maciejovsky ve Friedrich Schneider, “Everyday Representations of Tax 
Avoidance, Tax Evasion, and Tax Flight: Do Legal Differences Matter?”, Journal of Economic 
Psychology, cilt 24, sayı4, 2003, s. 535. 
24 OXFAM, “Tax Havens: Releasing the Hidden Billions for Poverty Eradication”, Oxfam GB Policy 
Paper, 2000, (Erişim) http://www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/oxfam_paper_-_final_version__ 
06_00.pdf, 9 Haziran 2011. 
25 Alex Cobham, Tax Evasion, Tax Avoidance, and Developing Finance, Queen Elisabeth House 
Working Paper Series, sayı 129, 2005, s.8-11. 
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göstermiştir ki, toplumsal açıdan vergi kaçakçılığı olumsuz, vergiden kaçınma 

olumlu ve vergi kaçağı nötr olarak algılanmaktadır. 26  

Vergi Kaybı, çoğu zaman vergi kaçağı ile eşdeğer anlamda 

kullanılabilmekle beraber, vergi kaçağı daha geniş bir kavrama işaret 

etmektedir. Aralarındaki temel fark vergi suçları kapsamına girmeyen vergi 

kaçaklarının-muafiyet, istisna vb.- olabilmesinden kaynaklanmaktadır.27 Bu 

bağlamda vergi kaybı Türk Vergi Usul Kanunu’nda vergi ziyaı kavramına 

karşılık olarak düşünülebilir. * 

Küreselleşme bağlamında da kavramsal bir açıklamada bulunmak 

gerekebilir. Konunun uluslar arası bir görünüm kazanması, vergiden 

kaçınmanın yasalara uygun olması ölçütüne bağlı olarak yapılan ayrımların, 

çeşitli devletlerin ulusal düzenlemelerindeki farklı tanımlamalardan dolayı 

geçerliliğini kaybetmesine neden olmaktadır. Bazı ulusal düzenlemeler 

kaçınmayı kaçakçılık kapsamında ele alarak ikisine de ortak yaptırımları 

uygulamayı uygun görmüşlerdir. Buna karşın bazı ülkeler vergiden kaçınmayı 

ve diğer bazıları da vergi kaçakçılığını kendi içinde ayrıma tabi tutan ayrı 

birtakım düzenlemeler getirmişlerdir. Durumun bu şekilde bir görünüm 

kazanması uluslararası geçerliliğe sahip bazı tanımlamaları yapabilmeyi 

zorlaştırmaktadır.28 Dolayısıyla çalışmamızın kapsamı dışında tuttuğumuz ve 

açıklanıldığı üzere, temelde vergi kaçağını içine alan konunun uluslar arası 

boyutu, daha gri bir alanda gerçekleşmektedir.   

Ancak çalışma boyunca kabul edilen ayrım Birleşmiş Milletler 

tarafından da benimsenen yasallık ayrımı olacak; kaçakçılık yasa dışı, 

kaçınma yasal bir kavram olarak kullanılacaktır. 

Eylemsel olarak vergi kaçakçılığı üç tür görünümle ortaya çıkabilir. 

Birincisi, yapılan işlem yasal ve kayıt altındadır; ancak işlemle ilgili ortaya 

çıkan vergi borcu kanunlara aykırı olarak ödenmemektedir. İkinci türde, 

yapılan işlem yine yasal bir işlemdir; ancak kayıtlı yapılmamaktadır. Ortaya 
                                                
26 Kirchler, Maciejovsky, Schneider, a.g.m., s.549. 
27 Eyüpgiller, a.g.e., s.28-29. 
* Kavramsal anlamda ortaya konan bu tablo esas itibariyle Türk Vergi Kanunları açısından vergi kaybı 
ve vergi kaçakçılığı arasındaki farkın ortaya konulabilmesi açısından önemli olmakla birlikte, 
çalışmamızın geneli açısından vergi kaçakçılığı kavramı vergi kaybı anlamında ele alınacaktır. 
28 Uluslar arası Mali Đlişkiler, a.g.e., s.205. 
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çıkan vergi borcu ise yine kanunlara aykırı olarak ödenmemektedir. Üçüncü 

durumda ise yapılan işlem yasal değildir. Dolayısıyla resmi kayıtlarda 

izlenememektedir. Yapılan işlemden dolayı ortaya çıkan vergi borcu da doğal 

bir sonuç olarak ödenmemektedir.  

Yukarıdaki ayrım çerçevesinde genel olarak ikinci ve üçüncü tür 

görünüm kayıt dışı ekonomi büyüklüğünü de oluşturmaktadır. Çalışmanın 

kavramsal analiz aşamasını oluşturan bu bölümde, kayıt dışı ekonomi ve 

vergi kaçakçılığı arasındaki ilişkinin ayrı bir başlık altında ele alınıp 

incelenmesinin de bu açıdan yararlı olabileceği düşünülmektedir. 

 

 

B. Vergi Kaçakçılığı ve Kayıt Dışı Ekonomi 
 

Devletin uğradığı gelir kayıplarının önemli boyutlara ulaşmasıyla 

birlikte, gelişmekte olan ülkeler kadar gelişmiş ülkeleri de kaygılandıran 

düzeylere varan vergi kaçakçılığı, önemine paralel ilgiyi ne yazık ki uzun 

yıllar görememiştir. Literatürde konuyla ilgili hızlı gelişim son yirmi yılın 

ürünüdür. Tarihsel olarak kayıt dışı ekonomi kavramından çok daha eski bir 

kavram olmasına rağmen, vergi kaçakçılığı kavramının son yıllarda analizlere 

konu olmasının önemli bir nedeni kayıt dışı ekonomi* tanımlarının önemli bir 

parçasını oluşturmasından ileri gelmektedir. Anlaşılabileceği üzere, vergi 

kaçakçılığının ekonomik büyüklük anlamında temel belirleyicisi, kayıt dışı 

ekonomik faaliyetler nedeniyle ortaya çıkan vergi kayıpları olmaktadır. Bu 

nedenden dolayıdır ki, vergi kaçakçılığı ile ilgili çalışmaların önemli ayağı 

kayıt dışı ekonomi ile ilgilidir. Kayıt dışı ekonomi ile vergi kaçakçılığı 

                                                
* Kayıt dışı ekonomi, temelde çok sıfatlı bir kavramdır. Gizli ekonomi, kravatsız ekonomi, vergisiz 
ekonomi, ölçülemeyen ekonomi, nakdi ekonomi (son üç tanım daha çok resmi istatistiklere olan 
etkileri ve politika oluşturulmasında neden olabilecekleri başarısızlığa dikkat çekmek amaçlı 
kullanılmaktadırlar) şeklinde farklı isimlendirilebilmektedir. Ancak tüm bu kavramlara karşılık genel 
bir tanım yapılmak gerekirse, “resmi kayıtlara girmeyen, belgelendirilemeyen dolayısıyla milli 

muhasebe kayıtlarında görülmeyen, gayrisafi milli hasıla büyüklüklerine yansımayan tüm faaliyetler” 
olarak tanımlanabilir (Bkz. Sadık Kırbaş, Kayıt Dışı Ekonomi Nedenleri, Boyutları ve  Çözüm 
Yolları, Ankara,Tesav Yayınları, Yayın no. 9, 1995, s.4). Çalışmamız sırasında bu kavramlar içinden 
kayıt dışı ekonomi teriminin seçilmiş olması zorunluluğa değil , yaygın kullanımına bağlı olarak 
tercih edilmiştir. 
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arasındaki ilişki, amaçsal ve eylemsel anlamda ikili bir ayırım altında 

incelenebilir.  

Konuyu amaçsal olarak ele aldığımızda, gerek bireylerin gerekse ticari 

işletmelerin ekonomik faaliyetlerini kamusal denetim dışında tutma arzularıyla 

ortaya çıkan kayıt dışı ekonominin temelinde yatan önemli bir güdüyü, vergi 

kaçırma arzusuna dayandırmak hatalı olmayacaktır.29 

 Tanzi30 kayıtdışı ekonominin oluşumunu iki temel faktör grubunun 

ürünü olarak görmektedir: 

1- Doğrudan doğruya “vergilemeden kaçma” arzusu ile ilgili olan 

nedenler. 

2- Devlet düzenlemeleri ve kısıtlamalarından kaçma arzusu ile ilgili 

nedenler.  

Bu nedenleri oluşturan eylem gruplarının iki temel görünümü vardır. 

Birinci grubu çoğunlukla legal aktiviteler oluşturur. İkinci grupta ise çoğunlukla 

illegal aktiviteler yer almaktadır ki, gelir kaynağını oluşturan faaliyetlerin yasa 

dışı kabul edilmesinden dolayı hukuki alanda gerçekleşebilme imkânları 

doğası gereği olmadığından gizli yapılırlar. Bu tür faaliyetlerin ortaya 

çıkarılmak istenmesindeki amaç, vergilendirilmeleri değil; önlenmeye 

çalışılmalarıdır. Dolayısıyla amaçsal anlamda, kayıt dışı ekonomi, vergi 

kaçakçılığını da içine alan daha geniş bir kavram karşılığı olmaktadır. 

Bir önceki başlık altında da değinildigi gibi konuya eylemsel olarak 

bakıldığında ise vergi kaçakçılığı, kayıt dışı ekonomiyi de içine alan bir 

kavram olarak karşımıza çıkmakta ve kayıtlı ekonomi içinde yer alan vergi 

kayıplarını da kapsamaktadır. 

Kayıtlı olmayan ekonomik faaliyetlerin oluşturduğu alanlarda vergi 

kaçakçılığının yüksek düzeylerde olması, vergi kaybının nedenleri arasında 

kayıt dışı ekonomiyi ilk sıraya yerleştirmektedir. Dolayısıyla kayıt dışı 

ekonominin, ekonomik açıdan doğurduğu öncelikli ve en önemli sonuç ortaya 

                                                
29 Yusuf Kıldiş, "Kayıtdışı Ekonominin Ulusal Uluslar Arası Boyutu ve Çözüm Önerileri", Dokuz 
Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt 2, sayı 2, 2000, s.3-20, (Erişim) http:// 
www.sbe.deu.edu.tr/Yayinlar/dergi/dergi05/kildis.htm,16 Eylül 2009, s.14. 
30 Vito Tanzi, “The Underground Economy in the United States: Estimates and Implications”, Banca 
Nazionale del Lavaro Quarterly Review, 1980, cilt 33, sayı 135, s.427-454. 
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çıkan vergi kaybıdır. Vergi kaçakçılığı ve kayıt dışı ekonomi arasındaki 

kuvvetli bir pozitif ilişkinin varlığı, her iki durumun ortaya çıkış nedenleri, 

boyutları ve sonuçları açısından da önemli bir paralelliğe işaret etmektedir. 

Bu nedenden dolayı çalışma boyunca kayıt dışı ekonomi ile ilgili yapılan 

çalışmaların sonuçları, vergi kayıplarının ekonomik büyüklüklerinin ortaya 

çıkarılmasında önemli yol gösterici olarak kullanılacaktır. 

Yapılan çoğu çalışmada vergi kaçakçılığı, kayıt dışı ekonomi ve 

vergiden kaçınma kavramları birlikte ele alınmış olmakla beraber; vergi 

kaçakçılığının daha eski bir kavram olmasından dolayı, ilk incelemeler de 

kaçakçılık üzerine gerçekleştirilmiştir. Vergi oranlarının, ceza miktarlarının, 

yakalanma riskinin ve diğer sosyo ekonomik ve psikolojik değişkenlerin 

vergileme olayına karşı tepkiler (vergi kaçakçılığı ve vergiden kaçınma) 

üzerindeki etkilerine ilişkin teorik tartışmaları doğrulamaya yönelik çok sayıda 

çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalara değinmeden önce vergilemeye karşı 

geliştirilen tepkiler karşısında, uyum sürecinin kilit aktörü konumunda bulunan 

denetim mekanizması ile ilgili genel açıklamaların yapılmasının ve daha 

sonra da vergilerin insan davranışları ve ekonomik performans üzerindeki 

etkileri ile vergi kaçakçılığı ve vergiden kaçınmanın ortaya çıkış nedenlerinin 

incelenmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir. 

 

 

C. Vergi Denetimi 
 

Güven ve doğru beyan, en basit ilişki düzeyinden en karmaşığına, 

gerek bireysel bazda ve gerekse devlet ile olan münasebetlerde ilişkilerin ve 

sistemlerin etkin devam ettirilebilmesi açısından vazgeçilmez unsurlardır. Bu 

nedenle, yapılan sözlü ve yazılı açıklamaların doğruluk derecesi, arzu edilen 

amaçların gerçekleştirilebilmesinde de temel belirleyici faktördür. Ancak bu 

düzeyde bir şeffaflığın kendiliğinden sağlanabileceği bir sistemin 

oluşturulabilmesi özellikle günümüz yaşamında gerçekçi görünmemektedir. 

İktisadi yaşamın her geçen gün daha karmaşık hale gelmesiyle birlikte elde 
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edilen bilgilerin güvenirliğine duyulan ihtiyaçtaki artış, beraberinde denetim 

kavramının önemine de vurgu yapmaktadır. Bu noktada denetimin tanımı,  

 

“İktisadi faaliyet ve olaylarla ilgili iddiaların önceden saptanmış 
ölçütlere uygunluk derecesini araştırmak ve sonuçları, ilgi 
duyanlara bildirmek amacıyla, tarafsızca kanıt toplayan ve bu 
kanıtları değerleyen sistematik bir süreçtir”31 

 

şeklinde yapılabilir. 

 Tarihsel süreç içinde, bugünün denetim kalıplarının kökleri Sanayi 

Devrimi’ne kadar uzanmaktadır. Sermaye yoğun teknolojinin ortaya çıkardığı 

büyümeyle birlikte ekonomik alanda ortaya çıkan köklü değişim, denetimi 

resmen bir meslek olarak kabul edilen bir düzeye getirmiştir.  Bu tarihsel 

dönemin denetim açısından en çarpıcı özelliklerinden bir diğeri ise, denetimin 

kapsamıyla ilgili olarak gerçekleşmiştir. Sanayi Devrimi dönemine kadar 

yapılan denetimler kayıtların %100’ünün doğruluğunu tespite yönelik olarak 

gerçekleştirilmekte iken, söz konusu dönemde bugünün modern denetim 

yönteminin temelini oluşturan “örnekleme” yoluyla denetim yaklaşımı ortaya 

çıkarılmış ve ilk kez olarak Büyük Britanya’da 1885 yılında bu yöntem 

kullanılmıştır. Yine bu dönemde sermaye sahiplerinin işletmelerinin 

yönetimlerinde kullandıkları yöneticilerin faaliyetlerinin denetimleri için de 

bağımsız kişilerden denetim yardımı aldıkları bilinmektedir. 1930 ve 1950’li 

yıllar ise bu günün çağdaş denetim sisteminin şekillendiği yıllardır. Artık 

denetim sadece işletme içinde yanlışlıkların ortaya çıkarılması ile sınırlı 

kalmamış, işletme dışındakiler (işletmeye borç verenler, devlet ve diğer çıkar 

grupları) için de önemli bir hal almış; bu yönlü değişim, finansal tabloların 

gelişmesinde ve denetim tekniklerinin farklılaşmasında da belirleyici rol 

oynamıştır.32 

Çalışmamızın kapsamı açısından ilgi alanımız devlet adına denetimin 

yapıldığı kamusal denetim kavramıyla sınırlanmaktadır. Kamusal denetim 

çeşitli kriterler dikkate alınarak farklı tasniflere tabi tutulabilir. Denetimi yapan 

                                                
31 Ersin Güredin, Denetim, Đstanbul, Beta Yayınları, 2000, s.5,10. 
32 Güredin, a.g.e., s.7-8. 
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kuruma bağlı olarak yapılan ayrım yasama denetimi, yargı denetimi ve idari 

denetim olarak üçlü bir yapı sergilerken; denetim, denetçinin statüsüne göre 

iç denetim ve dış denetim adını almaktadır. Denetimin konusu dikkate 

alınarak yapılan ayrım hukukilik ve yerindelik denetimi iken; önceden denetim 

ve sonradan denetim, denetimin zaman kriteri ile şekillenmektedir.33   

Gelişen ve sürekli bir değişim içinde olan ekonomik, sosyal ve kültürel 

şartlar, günümüz çağdaş devlet anlayışında kamusal gelirlerin öneminin de 

artmasına neden olmuştur. Kamusal gelirlerin en güvenilir ve hacimsel olarak 

en büyük bölümünü oluşturan vergilerin denetimi idari denetim kapsamında 

yer almakta olup, bu gelişmeler kapsamında toplumun tamamının ilgi alanına 

taşınmıştır. Günümüz vergi sistemi mükellef bildirimine dayalı olarak 

işlemektedir. Bunun temel nedeni vergilendirilecek hususların en doğru 

şekilde mükellef tarafından bilindiği inancıdır. Bu şekilde işleyen sistemde 

etkinlik ancak mükelleflerin yapacağı doğru beyana dayalı olarak 

sağlanabileceğinden bunun gerçekleşmemesi halinde dışarıdan müdahale 

aracı olan denetim mekanizmasının varlığı önem kazanmaktadır. 

Ekonomik denetim düzeninin* temel belirleyicilerinden biri olan vergi 

denetimi, vergi idaresinin ve mükelleflerin kanunlar tarafından belirlenen 

sınırlar içinde kalıp kalmadıklarının tespit edilmesine yönelik yapılan 

araştırmalar bütünüdür.34 Bu araştırmalar idarenin yetkili kıldığı vergi 

inceleme elemanları tarafından hem mükellefleri ve hem de vergi yönetiminini 

kapsayacak şekilde gerçekleştirilir. 

Vergi denetimi, vergi ile ilgili işlemlerin yerine getirilirken, vergi 

mevzuatına uygun hareket edilip edilmediğini, mevcut hataların tespitini ve 

ceza sürecini içerir. Tüm işlemlerin incelenmesinin olanak dahilinde olmadığı 

                                                
33 Genç Osman Yaraşlı, Türkiye’de Vergi Reformu, T.C. Maliye Bakanlığı APK  Kurulu Başkanlığı 
Yayın No 2005/367, Ankara, 2005, s.247. 
* Mustafa Aysan, “Vergi Denetimi”, Radikal 7 Nisan 2004 tarihli yazısında ekonomik denetim 
düzenini ve amacını şöyle tanımlıyor: “Bu düzen, yolsuzlukların, rüşvetin, banka ve şirket 
varlıklarının kişisel çıkarlarla kullanılmasının, kayıt dışı çalışma ve alışveriş işlemlerinin hayali 
ihracatın ve benzeri uygunsuzlukların önlenmesine yöneltilmiş tüm önlemleri içine alan bir 
düzenlemeler topluluğudur. Vergi denetimi, bu düzenin önemli bölümlerinden biridir. Ekonomik 
denetim düzeninin temel amacı, işletmelerden ve kişilerden güvenilir ve doğru ekonomik bilginin, 
topluma sunulmasının sağlanmasıdır”. 
34 Đsmail Can, “Türkiye’de Vergi Denetimi Uygulaması ve Eleştirisi”, Maliye Dergisi, sayı 53, 1981. 
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göz önüne alındığında, vergi denetimi açısından, ortaya çıkarılan vergi 

kaybından daha çok, ortaya çıkma ihtimali olan vergi kaybında sağlanacak 

iyileşme daha önemli hale gelmektedir. Kuşkusuz vergi denetiminin 

caydırıcılık açısından başarı derecesi arttıkça ileriye yönelik vergi kaybında 

yaşanacak azalışlar, güçlü bir vergi yapısının oluşturulmasında hayati önem 

taşır. Bu derece önemli olan denetim fonksiyonunun, arzu edilen sonuçlara 

ulaşmasının sağlanabilmesi açısından, taşıması gerekli olduğuna inanılan 

belirleyicilerin başında, denetim amacının ve bununla ilgili ölçütlerin sağlıklı 

tespit edilmesi gelmektedir. İyi örgütlenmiş ve tespit edilen amacı 

gerçekleştirmeye yönelmiş bir vergi denetiminin somut sonucu, doğru 

beyanlardaki artış olacaktır. Bu nedenle vergi güvenliğinin bel kemiği olan 

vergi denetimi, idari bir tedbir olmasından öte vergi kaçakçılığı ile 

mücadelede, mükellefle işbirliğine dayanan caydırıcı yaptırımlarıyla beraber 

önleyici ve yapıcı bir güvenlik sistemini temsil eder.35 

Ekonomik, sosyal ve politik koşullar dikkate alınarak düzenlenen vergi 

kanunlarının varlığında bile, söz konusu sistemin başarısı, ancak sağlıklı 

işleyen bir denetim mekanizmasının varlığı halinde mümkün olacaktır. Bu 

nedenle yeterli düzeyde ve etkin şekilde gerçekleştirilen vergi denetimi, 

sistemin  işleyişinin devamında temel belirleyici durumdadır.  

Gerek gelişmiş ve gerekse gelişmekte olan ülkelerde kamusal 

harcamaların karşılanmasında genel kabul görmüş olan en sağlıklı 

finansman  yöntemi vergilerden elde edilmektedir. Bu nedenle denetim 

sonucunda ortaya çıkarılan vergi kaçakları, ekonomik yapının güçlenmesinde 

oldukça önemli olan finansman ihtiyacının giderilmesi açısından kritik öneme 

sahiptir. Bu açıdan vergi denetiminin ilk önemi bütçe gelirlerine yaptığı katkı 

açısından ele alınmaktadır. Vergi gelirlerinde sağlanan artışa paralel olarak 

bütçe açısından önemli sıkıntılar ortaya çıkartan, başta borçlanma olmak 

üzere diğer gelir yaratıcı kaynaklara başvurma ihtiyacı aynı oranda 

azalmaktadır.  

                                                
35 Nezih Şeker, Hukuksal Yapısıyla Vergi Đncelemesi, Đstanbul, Beta Yayınları, 1994, s.8. 
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Etkin bir vergi denetimi sonucunda, kanunlara aykırı olarak yapılan 

işlemler tespit edilirken, aynı zamanda ileri dönemlerde ortaya çıkardığı 

sonuçları daha da iyi gözlemlenebilen caydırıcılık işlevi de yerine 

getirilmektedir. Sosyal yaşamın devamı için gerekli olan kamusal 

düzenlemeler birbirlerinden ayrı düşünülemez. Dolayısıyla bir yaptırım 

mekenizması olarak vergi denetimi, kanunlara aykırı hareket eden mükellef 

için caydırıcılık unsurunu başarılı şekilde hayata taşıyabiliyorsa, bu durum, 

kişileri vergiye gönüllü uyumu sağlayacak şekilde değişime zorlarken, eş 

zamanlı olarak vergi dışı alanlardaki hukuksal düzenlemelere uyumu da 

arttıracaktır. Bu sonuç aynı zamanda kamusal denetim anlamında diğer 

başka alanlarda elde edilen başarılı sonuçların da vergi uyumu üzerindeki 

olumlu etkilerini içerecektir. 

Vergi denetimi, vergi sistemlerine egemen olması arzu edilen gönüllü 

uyum mekanizmasının işletilebilmesi açısından da önemli bir fonksiyonu 

yerine getirir ki, bu da mükelleflerin vergisel konularda eğitimi ve 

bilinçlendirilmesidir. Mükellef ve vergi idaresinin ilişkilerinin karşılıklı güven 

ortamında gerçekleştirilmesine dikkat edilmesini gerektiren bu süreçte, vergi 

ahlâkında sağlanacak önemli artış, vergiye karşı direnişi azaltabilecektir. 

Amerika Birleşik Devletleri’nde mükelleflerin vergi yüklerini yüksek 

bulmalarına ve sürekli şikayet etmelerine rağmen, vergilerini çoğunlukla 

ödemelerinin ve sonuçta ülke olarak vergiye gönüllü uyumun yüksek 

olmasının temel nedenlerinden biri, çoğu kişinin vergi konusunda fayda 

maliyet karşılaştırmasından ziyade, bunu bir vatandaşlık bilinci olarak 

algılaması ve ikinci olarak ise kanunlar tarafından yasaklanan ve suç teşkil 

eden böyle bir eylem sonucunda önemli cezalara maruz kalabileceklerini 

düşünmelerinden ileri gelmektedir.36 

 

 

                                                
36 Henry J. Aaron, Joel Slemrod (Ed.), The Crisis in Tax Administration, Washington, Brookings 
Institution Press, 2004, s.1. 
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II. VERGİLEMENİN POZİTİF ANALİZİ 
 

Vergi kaçakçılığı ve vergiden kaçınmanın nedenleri ile ilgili 

açıklamalara başlamadan önce, bir verginin vergiden kaçma bağlamında, 

insan davranışları üzerindeki etkilerinin nasıl gerçekleştiğinin incelenmesinin 

önemli olduğu düşünülmektedir. 

Bu ayrımda yapacağımız inceleme, sıradan bir bireyin vergi mükellefi 

kimliğine büründüğünde gösterebileceği reaksiyonlarının analizinden 

oluşacaktır.  

İlk aşamada bireyin kanun dışı herhangi bir yol arayışı olmaksızın 

verginin etkilerinden kurtulma çabasını, vergiden kaçınmasını, incelemeye 

çalışacağız. Bunu yaparken de öncelikle dolaylı bir verginin ve ardından da 

dolaysız bir verginin etkilerinin mükellefçe nasıl bertaraf edilmeye çalışıldığı 

gösterilecektir.  

 

 

A. Vergileme ve Vergiden Kaçınma 

 

Hem dolaylı ve hem de dolaysız vergi uygulaması durumunda, 

vergiden kaçınma sınırları içinde yapılacak olan inceleme gelir ve ikâme 

etkilerinin analizinden oluşmaktadır.  

Dolaylı vergilerde gelir etkisi, bir malın üzerine konulan verginin o 

malın fiyatının artmasına neden olmasından dolayı malın fiyatında, vergi 

neticesinde ortaya çıkan artışın da, mükellefin gelirinde bir azalışa neden 

olması ve bunun neticesinde mükelleflerin o maldan daha az talep etmeleri 

şeklinde gerçekleşir. 

Bir malın üzerine konulan vergi, fiyatlarda yaptığı değişiklik nedeniyle 

iki mal arasındaki nispi fiyat ilişkisini de etkileyecektir. Bu durumda vergisiz 

durumda olan mal nispi olarak daha ucuz hale geleceğinden daha fazla talep 

edilecektir ki bu da dolaylı bir vergi uygulamasının ikâme etkisini oluşturur. 
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Gelir ve ikâme etkileri birlikte toplam etkiyi oluşturur. Şekil 2’de tüm 

gelirini X ve Y malları olmak üzere iki mal arasındaki bileşim için harcayan bir 

mükellefin durumu görülmektedir.  

 

 
Şekil 2:  Dolaylı Bir Vergi Uygulamasının Gelir ve İkâme Etkileri37 

 

FC= Başlangıç bütçe kısıtıdır. 

DA= X ve Y mallarının her ikisine de vergi uygulanması durumundaki bütçe 

kısıtıdır. Denge 1 no’lu noktada gerçekleşmektedir. 

DC= X’in vergi dışında bırakılması durumundaki bütçe kısıtıdır. X’ten 

tüketilmek istenilen miktarın artması sonucu denge 1 no’lu noktadan 2 no’lu 

noktaya kaymaktadır.  

[24]= Konulan toplam vergi tutarıdır. 

Dolaysız bir verginin etkileri de gelir ve ikâme etkilerinden 

yararlanılarak ortaya konulabilir. Dolaylı vergilerin, yükümlüleri gelirlerini 

artırma yönünde kaygılandırma etkisi yokken; dolaysız vergilerde yüksek 

marjinal vergi oranlarının mükellefleri fazla çalışmaktan alıkoyduğu ileri 

sürülmektedir.38 Yüksek vergi oranlarının kişilerin çalışma gayretini kırarak, 

                                                
37 John G. Cullis, Philip R. Jones, Public Finance and Public Choice: Analytical Perspectives, 
Londra, McGraw-Hill,  1992, s.218. 
38 Salih Turhan, Vergi Teorisi ve Vergi Politikası, Đstanbul, Filiz Kitapevi, 1998, s.329. 
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çalışmaktansa boş zamanı tercih etmelerine neden olan etki ikâme etkisidir. 

Bu etki neticesinde kişi çalışma sahalarını vergi dışı faaliyetlere yönlendirme 

şeklinde de tepki verebilir. Tersi bir durum da mükelleflerin azalan gelirlerini 

daha çok çalışarak telâfi etmeleridir ki bu durum gelir etkisi olarak 

adlandırılmaktadır.  

Şekil 3’te de dolaysız bir verginin gelir ve ikâme etkileri 

izlenmektedir.39 Yatay eksen çalışma ve boş zamanı gösterirken, dikey 

eksen gelir eksenidir. Ücret değişmezken çalışma/boş zaman ekseni 

 

 
Şekil 3. Dolaysız Bir Vergi Uygulamasının Gelir ve İkâme Etkileri40 

 

üzerindeki sağa doğru hareket, boş zaman tercihinin artması anlamındadır 

(bu durum gelir azalışını da beraberinde getirir). “a” noktasında bireyin tercihi 

hiç çalışmamak ve zamanını tamamen boş geçirmek olmaktadır. “ab” 

doğrusu çeşitli çalışma zamanlarında kişinin elde edeceği gelir 

kompozisyonlarıdır. Mükellefin “z” noktasında bulunması “om” kadar çalışma 

“ma” kadar boş zaman tercihi anlamına geleceğinden gelir düzeyi de “on” 

                                                
39 Akdoğan, a.g.e., s.485-486 
40 Akdoğan, a.g.e., s.485-486 
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olacaktır. Verginin arttırılması durumunda bütçe doğrusu “ac” konumunu 

alacaktır. Mükellefin yeni durumda nasıl tepki vereceği bilinemez. Boş zaman 

tercihi ağır basarsa ki bu ikâme etkisinin gelir etkisinden daha kuvvetli 

olduğunu gösterir, bu durumda denge [2] no’lu noktada gerçekleşecektir. 

Tersi durumunda yeni denge noktası [3] olacaktır.41  

Gösterilmeye çalışıldığı üzere özellikle harcama vergileri açısından 

malın ikâmesinin kolay olduğu varsayımı altında mükellefin malın tüketimini 

kısması yönünde; gelir vergisi açısından ise boş zaman tercihinin artması 

yönünde bir eğilim ortaya çıkmaktadır.  Vergilemeye karşı gerçekleştirilen bu 

tepki başlangıç aşamasında bireysel sınırlar içine saklanmış gibi görülürken, 

ortaya çıkardığı sonuçlar açısından tüm ekonomik performansa etki edecek 

düzeydedir. Bu sonuçları incelemeye geçmeden önce yukarıda göstermeye 

çalıştığımız ve vergilemeden kanuni çerçeveler dâhilinde kurtulmaya çalışan 

bir vergi mükellefinin vergi kaçakçılığına kadar ilerleyebilen bir yola nasıl 

girdiğine bakalım. 

Daha önce de ifade edildiği üzere, vergiden kaçınmada yasa dışı 

herhangi bir durum söz konusu değildir. Vergiden kaçınma vergi 

yükümlülüğünü azaltmak için davranışsal olarak yapılan değişimlerdir. Vergi 

mükellefleri vergi uygulaması nedeniyle değişen fiyatlara tepkilerini 

davranışlarını değiştirerek gösterirler. Dolayısıyla vergiden kaçınmada 

vergilendirilen olayla ilgili ilişki boyutu değişir.42 Ancak vergiden kaçınma, 

marjinal sosyal maliyet* ve marjinal sosyal yarara** dayalı yapılan tercihlerde 

bozulmalara neden olduğu için sosyal açıdan arzu edilmez.43 

 

 

 

                                                
41 Akdoğan, a.g.e., s.485-486. 
42 Hyman, a.g.e., s.384-387. 
* Kişisel maliyet, dışsallıklar neticesinde ortaya çıkan maliyeti bünyesinde barındırmaz. Bu nedenle 
marjinal sosyal maliyet, marjinal özel maliyet ile marjinal dışsal maliyetin toplamından oluşmaktadır. 
** Marjinal sosyal maliyet tanımına benzer olarak marjinal sosyal yarar, marjinal kişisel yarar ile 
marjinal dışsal yararın toplamıdır. 
43 Hyman, a.g.e., s.384-387. 
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B. Vergileme ve Vergi Kaçakçılığı 

 

Vergiden kaçınmanın aksine vergi kaçakçılığı durumunda, kanunen 

ödenmesi gereken bir verginin ödenmemesi söz konusudur. Böyle bir durum 

suç teşkil edeceğinden cezayı da gerektirir. Kuvvetli bir ahlâki duygunun 

yokluğunda vergi kanunlarına aykırı hareket bireyler için vergi kaçakçılığının 

maliyet ve yararının karşılaştırılması ve üstün gelenin tercih edilmesi 

yönünde gerçekleşecektir. 

Vergi kaçakçılığı ile ilgili olarak yapılacak anlatımda bir takım 

varsayımlardan yararlanılacaktır:44 

• Mükellef beklenen gelirini maksimum etmeye çalışmaktadır (bu 

varsayımın gerçekleşmesi diğer her şey sabitken mükellefin vergi 

borçlarını minimum hale getirmesi ile mümkün olacaktır). 

• Vergi otoritesi, mükellefin gerçek gelirini bilmemektedir ve mükellefler 

herhangi bir kriter gözetilmeksizin tesadüfi olarak olarak 

denetlenmektedir.  

• Mükellef yakalanma olasılığını ve bu olasılık dahilinde karşılaşacağı 

cezayı tam olarak bilmektedir. 

• Mükellef kazancı, beklenen maliyetin üzerinde ise kurallara uymama 

neticesinde ortaya çıkabilecek riski göze almaya isteklidir (çünkü 

modelin basitleştirilebilmesi adına, incelenen mükellef ahlâki 

duygulardan tamamen yoksun olarak kabul edilmektedir. Ancak 

gerçek hayatta bazı vergi mükellefleri vergi kanunları ile uyumu bir 

görev olarak algılarlar. Birçok vergi mükellefi vergi kanunlarına aykırı 

olarak vergi ödememelerinin, kendilerine sunulan kamusal hizmetlerin 

miktarları ve kaliteleri açısından istemedikleri sonuçları yaratacağının 

farkındadırlar).45 

 

                                                
44 Harvey Rosen, Ted Gayer, Public Finance, 8. baskı, Londra, McGraw-Hill/Irwin, 2007, s.370  
45 Hyman, a.g.e., s.384-387. 
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Marjinal vergi oranının değişmediği varsayımı altında mükellefin 

durumu Şekil 4’te ve 5’te gösterilmiştir. Yatay eksenler beyan edilmeyen 

geliri, dikey eksenlerse birim TL tutarını göstermektedirler. Benzer şekilde, 

MC = Vergi kaçırmanın marjinal maliyeti 

MB = Vergi kaçırmanın marjinal yararı 

t = Marjinal vergi oranı 

p = Yakalanma olasılığını 

mP = Marjinal cezayı  

göstermek için kullanılmışlardır. 

Mükellef, beyan etmediği gelir arttıkça, daha yüksek oranda ceza 

ödeyecektir. Mükellefin günün her saati izlenebilmesi tamamen maliyetsiz 

olsa, vergi kaçırma olasılığı da mümkün olmayacaktır. İşte temel sorun böyle 

bir izleme mekanizmasının yapılabilmesinin olasılık dışı olmasındandır. Eğer  

 

 

Şekil 4. Marjinal Vergi Oranları ve Mükellefin Durumu46 

 

 

                                                
46 Rosen, a.g.e., s.370. 

     R beyan edilmeyen gelir 
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Şekil 5. Marjinal Vergi Oranları ve Mükellefin Durumu47 

 

mükellef, 3. varsayım gereği yakalanma olasılığını ve ceza sürecini tamamen 

biliyorsa, vergi kaçırma kararını marjinal maliyetle, marjinal yararını 

karşılaştırarak yapacaktır. 

Beyan edilmeyen her bir TL için marjinal fayda “t” cepte kalan vergi 

tutarı olacaktır. Beklenen marjinal maliyet, marjinal ceza tutarı ile yakalanma 

olasılığının çarpımı kadardır. Vergi kaçırmadaki optimal tutar, kesişme 

noktası olan Şekil 4’te gösterilen  R noktasıdır. R, mükellefin gelirini 

maksimum eden noktadır. Böyle bir belirsizlik durumunda, en iyi politika, 

beklenen gelire yönelik politika uygulamasıdır. Benzer olarak hiç vergi 

kaçırmama hali de optimal bir durum olabilir (Bkz. Şekil 5)48. Görüldüğü 

üzere vergi kaçırmanın marjinal maliyeti, beyan edilmeyen gelirin her pozitif 

değeri için marjinal yararının üzerindedir. Dolayısıyla optimal nokta R=0’dır.  

Model marjinal vergi oranlarının düşürülmesi ile kaçakçılığın azalacağı 

tahmini üzerine kuruludur. Marjinal vergi oranının düşen değeri, kaçakçılığın 

marjinal faydasını da azaltacaktır. Rosen49 bu durumla ilgili Baltık 

Cumhuriyeti’ni örnek göstermektedir. Artan marjinal vergi oranlarının geçerli 

                                                
47 Rosen, a.g.e., s.370. 
48 Rosen, a.g.e., s.370. 
49 Rosen, a.g.e., s.370. 

MC=p X mP 

MB=t 

beyan edilmeyen gelir 

        
TL                          

 R=0 
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olduğu ülkede, vergi sisteminin yeniden dizaynı sonrasında % 26’lık düz 

oranlı gelir vergisi uygulamasına geçişin, kaçakçılıkta ciddi oranda azalma 

yaratmasına dikkat çekmiştir. 

Artan oranlı bir vergi tarifesinin varlığında ise analiz aşağıdaki şekle 

dönüşecektir. Artan oranlı bir vergi tarifesi durumunda kaçakçılığın marjinal 

yararı gelir arttıkça azalacaktır; çünkü kaçakçılık mükellefi daha düşük vergi 

dilimine doğru götürecektir. Marjinal vergi oranı dolayısıyla, elde edilen 

marjinal yararın beyan edilmeyen gelir arttıkça düşmesi Şekil 6’da (A-B-C) 

gösterilmektedir.50  

 

 

 

Şekil 6. Marjinal Vergi Oranları ve Marjinal Yarar51 

 
                                                
50 Hyman, a.g.e.,  s.384-387. 
51 Hyman, a.g.e.,  s.384-387. 
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Yakalanma olasılığı ve ceza, gelirin beyan edilmemesi sonucu her yıl 

artacaktır. Bu da marjinal maliyeti arttırıcı yönde etki yapacaktır. Bu durumda 

vergi kaçakçılığının optimal noktası, şeklin A bölümünde gösterilen D noktası 

olacaktır. Şekil 6’nın B kısmında marjinal vergi oranlarındaki azalmanın, vergi 

kaçakçılığının marjinal yararını azaltması, MB eğrisinin aşağı kayışıyla 

gösterilmiştir. Vergi kaçakçılığına karşı ahlâki baskıların da artması, marjinal 

fayda eğrisini aşağı doğru kaydırır. Görüleceği üzere vergi kaçakçılığı D1’den 

D2’ye düşmüş MB1, MB2 olmuştur.52 

Vergi kaçakçılığının marjinal maliyetindeki artış da vergi kaçakçılığını 

azaltacaktır. Bu, denetim olasılığının ve/veya ceza tutarlarının arttırılması ile 

mümkün kılınabilir. Bu durum da şeklin C panelinde gösterilmektedir. Vergi 

kaçırmanın optimal miktarı “0” a kadar düşmektedir. 

Modelin ortaya çıkardığı sonuçları özetlersek,  

• vergiden kaçınma kanuni sınırlar içinde gerçekleştiğinden, bireysel 

anlamda mükelleflerin marjinal maliyet hesaplarını gerektirecek bir 

sonuç oluşturmamaktadır. Ancak vergiden kaçınma, marjinal sosyal 

maliyetlere artış yönünde etkide bulunduğundan, toplumsal açıdan 

arzu edilmemektedir. 

• Analizlerdeki sonuçlar vergi kaçakçılığı açısından daha önemli 

tespitleri ortaya çıkarmaktadır: 

• Yakalanma olasılığındaki artışlar kaçakçılığın marjinal maliyetini 

arttırdıklarından, mükellefler açısından denetim önemli bir çekince 

olarak ortaya çıkmaktadır. 

• Cezalardaki artışlar da benzer şekilde marjinal maliyeti arttırıcı yönde 

etki yaratacağından, vergi kaçakçılığının önemli bir caydırıcısı olarak 

görev yapmaktadırlar. 

• Marjinal vergi oranlarındaki azalışlar ise, kaçakçılığın marjinal yararını 

azalttığı ölçüde, çekiciliğini de azaltacaklardır. 

                                                
52 Hyman, a.g.e.,  s.384-387. 
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Bu sonuçlar önemli bazı bilgiler vermekle birlikte, potansiyel bazı 

gerçekleri de göz ardı etmektedir.53 Vergi kaçırmanın psikolojik maliyetleri de 

vardır. İnsanlar bu yöndeki davranışları sonucunda kendilerini suçlu 

hissedebileceklerdir. Benzer şekilde, kişinin toplum içinde vergi kaçakçısı 

damgasını yemesi ve bu şekilde oluşturduğu kötü imaji da, kaçakçılığın 

marjinal maliyetine eklenmesini gerektirmektedir. Ahlâk duygusu gelişmiş 

mükellefler için psikolojik maliyetler, fiziki maliyetlerin çok daha ötesinde bir 

öneme sahip olabilmektedir. Yapılan anlatımda modelin sadece beklenen 

geliri dikkate alıp riski- ki bireyler çoğunlukla riskten kaçmaktadırlar- ihmal 

etmesi, önemli bir eksiklik olarak görülebilir. Modelin sadece ne kadarlık 

gelirin beyan edileceğiyle ilgilenmesi ve iş saatleri ile iş seçimini* 

etkilemesinin göz önünde bulundurulmaması gerçek yaşamla 

bağdaşmamaktadır. 

 

 

III. VERGİDEN KAÇINMA VE VERGİ KAÇAKÇILIĞININ NORMATİF 
ANALİZİ 

 

Vergi kacakçılığı normatif açıdan incelenirken, cevapları halâ daha 

tartışılan  eşitlik, etkinlik, sosyal yarar ve sosyal maliyetler konularını içine 

alan bir dizi karmaşık soruyu gündeme getirmektedir.  

Vergi kacakçılığı her şeyden önce bir ülkedeki vergi yükü dağılımını 

etkiler. Bu durum vergi kanunlarına gönüllü uyum gösteren mükellefler 

açısından ilave bir maliyet unsuru anlamına gelmektedir.  Bununla beraber, 

kaybolan vergi gelirinin maliyetsiz şekilde elde edilebileceği ve önemli 

kamusal projelerde kullanılacağı ya da vergi oranlarının düşürülmesine 

yönelik politika uygulamasına kaynak teşkil edeceği düşünüldüğünde, dürüst 

                                                
53 Rosen, a.g.e., s.370. 
* Mevcut çalışmalar vergi oranlarının iş seçimi üzerinde etkili olduğu konusunda birleşirken vergi 
kaçakçılığı ile ilgili ortak bir görüş birliği yoktur. Literatürde vergi kaçakçılığının belli iş kollarında 
daha rahat gerçekleşmesinin kişilerin iş seçiminde etkili olup olamadığı konusu oldukça tartışmalıdır. 
Bu yönde bir ilişkinin varlığını destekleyen çalışmalar olduğu gibi mevcut bir ilişkinin bulunmadığı 
yönünde sonuçlanan çalışmalar da bulunmaktadır. (Bkz. Simon C. Parker, “Does Tax Evasion Affect 
Occupational Choice?”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, cilt 65, sayı 3, 2003.) 
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mükelleflerin, sistemin etkin calışmaması karşısında düştükleri durum, daha 

açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Artan kamusal ihtiyaçların vergi 

kayıplarının yüksek olduğu bir ortamda, vergi oranlarındaki artışlar ve/veya 

vergilendirilmeyen kaynakların üzerine vergi konulması –verginin tabana 

yayılması değil; vergi tabanının genişletilmesi- aracılığıyla  finanse edilmeye 

çalışılacağı gereğini ortaya çıkaracaktır.54  

Vergi mükelleflerinin vergiye uyumlarının tamamen farklı oldugu, bazı 

mükelleflerin her firsatta vergi kaçırma şeklinde, diğer bazılarının ise uygun 

şartlar gerçekleştiğinde bile vergi kaçırmama şeklinde takındıkları tutumları 

dikkate alındığında, vergi kacakçılığı ile mücadelede, pozitif analizin tek 

başına gerekli cevapları bulabilmekte yeterli olmadığını ortaya çıkarmaktadır. 

Çünkü vergi kaçırma davranışı, bireylerin yaşadıkları toplumsal çevre ile 

şekillenen karakter özelliklerinden, risk alma konusundaki tutumlarından, 

vergi kaçırma olanaklarından önemli ölçüde etkilenmektedir.  

Vergi yüklerinin değişmesine neden olan vergi kaçakçılığı dikey 

adalete de zarar vermektedir. Ancak vergi kaçakçılığını önlemeye yönelik 

politika uygulamalarının da maliyetleri vardir. Amerika Birleşik Devletleri’nde 

IRS, vergi kaçakçılıgını önlemede gerekli olan finansman ihtiyacını 

çoğunlukla düşük gelir gruplarının yararlandığı vergi kredileri uygulamasını 

kısarak finanse ettiğinden, yatay adaleti bozduğu yönde etki yarattıgı icin 

eleştirilmektedir. Vergi kaçakçılığı etkinlik kaybı acısından da önemli sonuçlar 

doğurmaktadır. Mükelleflerin vergi düzenlemelerine aykırı hareketleri için 

ayırdıkları kaynaklar ile vergi otoritelerinin vergi kayıplarını ortaya çıkarmak 

için ayırdıkları kaynaklar, etkinlik kaybının ortaya çıkışındaki en açık 

göstergelerdir.55  

Genel olarak vergi kaçakçılığı üzerine yapılan tartışmaların ortaya 

çıkardıkları ortak sonuç, oluşan vergi geliri kayıplarının ekonomi üzerinde 

yarattıkları olumsuz etkilerdir. Dolayısıyla vergi kaçakçılığının azaltılması 

yönünde verilen çabaların ortaya çıkardıkları maliyetler dahi dikkate 

                                                
54 Joel Slemrod, “Cheating Ourselves: The Economics of Tax Evasion”, Journal of Economic 
Perspectives, cilt 21, sayı 1, 2007, s.41-42. 
55 Slemrod, a.g.m., s.41-42. 
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alındığında, genel kabul olumlu oldukları yönündedir ve hükümet politikaları 

bu amaçla vergi kayıp ve kaçaklarının en yoğun olduğu alan olan kayıt dışı 

sektör boyutunu minimal düzeye indirecek şekilde düzenlenmeye 

çalışılmaktadır.  

Toplumsal yarar tartışmalarının eşitlik ve etkinlik arasında devam ettiği 

normatif analiz açısından akla gelen diğer bir soru ise vergi kaçakçılarının 

eylemlerinden dolayı elde ettikleri refah artışının dikkate alınıp alınmayacağı 

ile ilgilidir. Acaba sosyal refah fonksiyonu bu tür görünmez ekonomilerde 

faaliyette bulunanların refah düzeylerindeki artışla ilgilenmeli midir? Eğer 

sorunun cevabı evet ise, belli şartlar altında, kayıt dışı ekonominin varlığı 

sosyal refahı arttıracaktır. Bazı çalışmalarda kayıt dışı sektörün olumlu 

yanlarının dikkate alınması da böyle bir bakış açısının sonucu olarak 

gelişmektedir.56  

Kayıt dışı ekonominin artışına paralel olarak elde edilen GSMH artışı, 

her şeyden önce söz konusu sektörün sağladığı vergi avantajından ileri 

gelmektedir. İşgücü üzerindeki vergi yükünün azalması işverenlerin emek 

talebini arttıracak ve istihdamın bu şekilde artışı toplam tüketimi 

canlandıracaktır. Gerek bu yönlü gerçekleşen tüketim artışı ve gerekse 

toplam vergi yükündeki azalışın, harcanabilir gelirde ortaya çıkardığı artış, 

milli geliri olumlu yönde etkileyecektir. Benzer sekilde kayıtdışı sektörün 

varlığı bazı durumlarda, özellikle de devletin göreli olarak daha büyük paya 

sahip olduğu gelişmekte olan ülkelerde, ekonomiyi regüle eden bir oluşum 

olarak da düşünülebilir. Bu nedenle istatistiki göstergelerin olumsuz olduğu 

dönemlerde, piyasalardaki daralışların aynı oranlarda gerçekleşmemesi, 

kayıt dışı ekonominin varlığının ekonomiyi bir nevi rolantide tutmayı sağlayan 

bir güç olarak algılanmasına da neden olabilmektedir. 

Bu görüşün karşısında olanlar ise kısa dönemde ortaya çıkan tablo 

olumlu görünse bile, uzun dönemde sosyal adaletin zedelenmesi, sosyal 

güvenlik sisteminin ve vergi gelirlerinin azalışı ile birlikte borçlanma, emisyon 

gibi olağanüstü kamu gelirlerine başvurma sonuçlarının doğmasını dikkate 

                                                
56 Rosen, a.g.e., s.375-376. 



33 
 

 

almakta, kayıt dışılığın ekonomik sistemin bütününe verdiği zararlar 

nedeniyle de, mücadele gereksinimlerinin arttığını ifade etmektedirler.57 

 

 

IV. VERGİLEMEYE KARŞI OLUŞAN TEPKİLERİN ORTAYA ÇIKIŞ 
NEDENLERİ 

 

Vergileme sürecinde iki ayrı tarafın bulunması ortaya çıkan tepkiler 

açısından da iki ayrı zeminin oluşmasına neden olmaktadır.  Daha önce de 

belirtildiği üzere bunlar, ülkelerin vergi yönetimlerince uygulanan vergisel 

politikalarca, vergi idarelerinin örgütlenme şekillerince ve vergi yasalarına 

hakim ilkelerce şekillenen ve dolasısıyla da doğrudan devlet kontrolü altında 

bulunan değişkenlere bağlı oluşan; kamusal perspektif açısından ele 

alındığında içsel nedenler olarak değerlendirilebilecek faktörler ile bireysel ve 

toplumsal alışkanlıkların, ortak kültür ve değerlerin, ülkenin ekonomik ve 

sosyal yapısının, dolayısıyla da vergi yönetiminin doğrudan yönlendirme 

imkanının sahip olamayacağı dışsal faktörlerin oluşturduğu nedenlerden 

kaynaklanmaktadır. Bu nedenle çalışmanın bu bölümü ikili bir ayrım altında 

düzenlenecektir. 

 

 

A. Vergi Yönetiminin Kısa Dönemde Kontrolü Altındaki 
Faktörlerden Kaynaklanan Nedenler: İçsel Nedenler 

 

Vergi kaçakçılığı ve vergiden kaçınma, kavramlardan da anlaşılacağı 

üzere bir şeylerden kaçma çabası ile ilgilidir. Bu çaba, bireylerin manevi 

yönleri ve psikolojik yapıları dikkate alınmadığında ülkedeki vergi yapısı ve 

vergi yönetiminin işleyişine bağlı şekillenir. Bu noktada vergiden kaçınma ve 

vergi kaçakçılığı olarak ortaya çıkan tepkilerin içsel nedenleri iyi bir vergi 

sisteminin gereklerini işaret eden ilkeler doğrultusunda ele alınacaktır. 

                                                
57 Kıldiş, a.g.m., s.14. 
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Açıklanacak  ilkelerden uzaklaşma her bir içsel tepkinin oluşma nedenini 

ifade etmektedir. 

Vergileme çoğu para aktarımlarının aksine bireylerden devlete yapılan 

zorunlu ödemelerdir. Temelinde gönüllülüğün yatmadığı böyle bir durum, tüm 

demokratik ülkelerde olduğu gibi Türkiye için de toplumsal uzlaşma 

konusudur ve bu uzlaşının gerçekleştirilmesi vergilemenin performansı 

açısından da tartışılmaz öneme sahiptir. Açıktır ki kamuoyunun, sistemin 

işleyişi hakkında yeterli bilgiye sahip olması halinde ancak etkin sonuçlara 

ulaşılabilinir. Bu bağlamda, vergileme gücünün kötüye kullanılması ihtimalini 

ortadan kaldırmaya yönelik anayasal kısıtlamaların getirilmesi düşüncesi, 

genel kabul görmüş bir uygulama olup, tüm modern anayasalarca 

benimsenmiştir. Adalet ve etkinlik tartışmalarının devam ettiği günümüzde, 

optimal bir vergi sistemi* oluşturulmasına yönelik çabalar sonucu, her vergi 

sisteminin bünyesinde bulundurması gerekli olduğuna inanılan basit bazı 

ilkeler belirlenmiştir. Bu ilkeler temelinde optimal bir vergi sistemi 

oluşturulmasına yönelik kurulan bir yapı, vergiye gönüllü uyumu sağlamada 

en önemli etkenlerdir demek hatalı olmayacaktır. Açıktır ki bu yönlü bir 

uyumun gerçekleştirilmesi açısından, vergi yönetiminin elindeki en büyük 

güç, iyi yapılandırılmış bir vergi sistemi olacaktır. Tezin literatür incelemesi 

bölümü söz konusu tespiti onaylar niteliktedir. Zaten vergi ödeme konusunda 

isteksiz olan mükelleflerin bu isteksizlikleri etkin bir sistem yapılanmasıyla 

azaltılabilecekken, olası aksamalar da tersi yönde, kaçma arzusunu 

güdüleyecektir. Bu noktada, her bir ilkeden sapmanın kişilerin vergiden 

uzaklaşma çabalarını nasıl etkilediğinin incelenmesi yararlı görülmektedir. 

Söz konusu ilkeler beş temel başlık altında toplanabilir.58 

 

 

                                                
* Stiglitz’e göre optimal bir vergi yapısı “etkinlik kaybı ile eşitsizlik arasındaki dengenin eşitlik ve 
etkinliğe yönelik tutumları yansıttığı ve toplum refahını maksimum yapan vergi yapısıdır” (Bkz. 
Joseph Stiglitz, Kamu Kesimi Ekonomisi, çev. Ömer Faruk Batırel, Marmara Üniversitesi Yayın No: 
549, ĐĐBF Yayın No: 396, Đstanbul, Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Döner Sermaye 
Đşletmesi Matbaa Birimi, 1988, s.584). 
58 Stiglitz, a.g.e., s.479. 
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1. İktisadi Etkinlik İlkesinden Uzaklaşılması 

 

Ekonomik etkinlik en genel anlamıyla bir sistemin ne derece iyi işlediği 

ve amaçlanan hedeflere ne derece yakınlaşıldığı ile ilgilidir. Genel 

tanımlamalar, vergi politikaları kapsamında uygulamaya konulan vergi 

düzenlemelerinin işgücü arzı ve tasarruflar üzerindeki saptırıcı etkilerini içerir. 

Vergileme olayının tarafları dikkate alındığında iktisadi etkinlik ilkesi, daha 

önceleri sadece tarh ve tahsil masraflarının mümkün olduğunca düşük 

düzeyde tutulması şeklinde algılanırken, bugün artık tanımlamalar iktisadi 

davranışları etkileme boyutu da dikkate alınarak genişletilmiştir. Bu bağlamda 

etkin vergi sistemini, kaynakların etkin dağılımına müdahale etmeyen, 

kamunun gerekli olan finansman ihtiyacını birey davranışları üzerinde en az 

etkiye sahip olan vergisel düzenlemelerden sağlayan vergi sistemi şeklinde 

tanımlayabiliriz. 

Tüm vergiler birey davranışları üzerinde etkilere sahiptir. Ancak iktisadi 

etkinlik, oluşturulacak bir vergi sisteminde, bu etkilerin asgari düzeyde 

gerçekleşmesini ve vergilerin saptırıcı etkilerinin minimum düzeyde kalmasını 

ifade eder. Saptırıcı olamayan bir vergiden bahsedilebilmesi ancak kişilerin 

vergi borçlarını etkileyebilecek herhangi bir eylemde bulunma şanslarının 

olmaması halinde mümkün olacaktır. Bu günün koşullarında ise söz konusu 

şekilde bir hareketsizliğin gerçekçi olabilmesini düşünmek fazlasıyla iyimser 

bir yaklaşımın ötesine geçemeyecektir. Bu gerçekten hareketle, vergilerin 

bireysel kararlar* üzerindeki olası etkilerinin, politika oluşumu sırasında 

dikkate alınması, önemli bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır . 

Optimal bir vergi sisteminin dizaynı için ileri sürülen ilkelerden iktisadi 

etkinlik ilkesi özünde vergilerin tarafsız olmalarını içerir. Vergilerin 

tarafsızlıklarını kaybettikleri ölçüde, piyasa mekanizması üzerinde arzu 

edilmeyen etkilerinin artması sonucu ortaya çıkan, Pigou’nun aşırı vergi yükü 

                                                
* Sözü edilen kararlar sadece çalışma saatleri, tüketim ve tasarruf miktarları ile sınırlı kalmamaktadır. 
Örn. ABD’de Gelir Vergisi Yasası evlilik birliğinin 31 Aralıkta gerçekleşmiş olmasını vergi 
yükümlülüğü açısından tüm bir yıl olarak kabul eder. Boşanma halinde ise durum tersi bir görünüm 
kazanmaktadır (Bkz. Stiglitz, a.g.e., s.480). 
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problemi59, announcement effect olarak tanımladığı vergilerin saptırıcı 

etkilerinin ortaya çıkmasındaki temel nedendir. Kanuni sınırlar içinde kalarak 

–vergiden kaçınma sınırları içinde davranarak- vergi yükünden kurtulmaya 

çalışan bir vergi mükellefinin böyle bir durumda yapabileceği üç seçenek 

vardır:60 

1- Üzerine vergi konulan malı satın almamak (maddi uyum). 

2- İleriki dönemde üzerine yüksek vergi konulması ile ilgili bir öngörüye 

sahip olması halinde söz konusu maldan ihtiyaç duyulan miktardan 

daha fazlasını satın almak (zamansal uyum). 

3- Vergiyi doğuran olayı vergilemenin olmadığı bir alana kaydırmak (yerel 

uyum). 

Maddi uyumun, yerel uyumun ve zamansal uyumun mükellefi tatmin 

etmemesi ve etik açıdan bir sıkıntı da hissedilmemesi durumunda mükellef, 

yasalara aykırı olarak vergi kaçırma aşamasına kadar ilerleyebilecektir. 

Anlatımların da ortaya koyduğu üzere, vergi yönetimi, politikaların 

sadece görünen maliyetlerini dikkate aldığında, vergi uyumu açısından önemi 

daha fazla olduğu kabul edilen mükelleflere ve ekonomiye olan maliyetleri 

gözardı etmektedir. Bu maliyetler refah maliyeti, uyum maliyetleri ve 

mükelleflerin vergi idaresiyle ilişki maliyetleri ayrımında incelenebilinir61. 

Refah maliyeti bir liralık vergi geliri toplamanın toplum açısından 

olusturduğu maliyeti içerir. ABD için yapılan ölçümlerde bir dolarlık gelir 

artışının bir buçuk doların üzerinde refah maliyeti oluşturduğu saptanmıştır.62 

Vergi kaçakçılığı ile daha yakından etkileşim halinde bulunan uyum 

maliyetleri ise vergilemenin mükellefe zaman kaybı, psikolojik baskı, uzman 

kişiler çalıştırmak için harcanan parasal yük anlamındaki maliyetlerinin 

toplamından oluşmaktadır. Uyum maliyetleri içinde önemli bir paya sahip olan 

vergi danışmanlarının istihdamı, mükelleflere vergiden kaçınma anlamında 

yeni yöntemler geliştirmede yol gösterici olacaklarından, vergi gelirlerinin 
                                                
59 Arthur C. Pigou, A Study in Public Finance, 3. baskı, Londra, McGraw-Hill, 1947, s.55. 
60 Turhan, a.g.e., s.236-237. 
61 Vito Tanzi, Parthasarathi Shome, “A Primer on Tax Evasion”, IMF Staff Papers,  cilt 40, sayı 4, 
1993, s.814-816. 
62 Ingemar Hansson, Charles Stuart, “The Welfare Costs of Deficit Finance”, Economic Inquiry, cilt 
25, sayı 3, 1987, s.479-496. 
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azalışında uyum maliyetlerinin de ötesinde bir etki yaratacaklardır. Toplumun 

vergi yönetimine bakışını içeren ilişki maliyeti de mükellef uyumunun 

artmasını ve kaçakçılığın azalmasını isteyen bir vergi idaresi açından 

üzerinde durulması gerekli önemli bir maliyet unsurudur. Vergi yönetiminin 

örgütlenmesiyle yakından ilişkili olduğundan, çalışan sayısı ve çalışma 

şartlarının kalitesi, vergi denetim elemanlarının niteliksel ve niceliksel yapısı 

önemli değişkenlerdir. Toplumsal anlamda güven yaratan bir vergi idaresi 

mükellefi bilgilendirme, gerekli belge ve bilgileri temin etme ve bu  işlemleri 

gerçekleştirirken gecikme yaratmayan, zaman faktörünü mükellef lehine 

işleten bir vergi idaresi olmalıdır.63 

İktisadi etkinlik ilkesi, dikkat edileceği üzere, vergi yapısının oransal 

analizini içine almaktadır. Bu ilke açısından vergi yönetiminin elindeki en 

önemli aracı ise kuşkusuz vergi oranları oluşturmaktadır.  Dolayısıyla artan 

oranlı bir vergi sistemini benimseyen ekonomilerde, dik artan oranlı bir tarife 

ve/veya düz oranlı bir tarife yapısında yüksek bir marjinal oranın belirlenmesi, 

mükelleflerin iktisadi davranışlarının yönünü değiştirmede ve vergisel tepkiler 

geliştirmelerinde etkili olabilecektir.  

Şekil 7 ve Şekil 8’de sırasıyla mükelleflerin oran-tutum analizi ve oran 

tepki analizi gösterilmiştir.64 Görüldüğü üzere, bireyler tarafından kabul 

 edilebilir düzeydeki vergi oranlarında, vergiye karşı herhangi bir tepkiden  

 
Şekil 7. Mükellef Davranışları Yönünden Oran-Tepki Analizi65 

                                                
63 Tanzi, Shome, a.g.m., s.814-816.  
64 Coşkun Can Aktan, Dilek Dileyici, Đstiklal Y. Vural, Vergileme Ekonomisi ve Vergileme 
Psikolojisi, Ankara, Seçkin, 2006, s.163. 
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Şekil 8. Mükellef Davranışları Yönünden Oran-Tutum Analizi66 

 

bahsedilemeyeceği gibi sempati ile yaklaşım bile söz konusu olabilmektedir. 

Böyle bir aşamada, vergi oranlarında yapılacak olan bir artış, mükellefler 

tarafından çok hoş karşılanmasa bile aktif bir tepkiden de bahsedilemez. 

Vergi oranlarındaki yükselişin devamı halinde ise, sistemin ciddi bir direnişle 

karşılaşacağı aşikârdır. 

 

 

2. Vergi Yönetiminde Basitlik İlkesinden Uzaklaşılması 

 

Vergi yönetiminde basitlik, hem yasaların oluşturulması hem de 

uygulaması aşamasında söz konusudur. Kamuoyunca kolayca anlaşılıp 

yorumlanabilen, sık ve karmaşık düzenlemelere yer verilmeyen ve dolayısıyla 

da herhangi bir soru işaretini zihinlerde oluşturmayan bir vergi sisteminin, 

basitlik ilkesini yerine getirdiği söylenebilir. Bunun gerçekleştirilebilmesi için, 

öncelikle kanunların iyi bir teknik kullanılarak yazılması ve bu aşamada sade 

bir Türkçeden yararlanılması gerekmektedir. Aksi durumda, mükellefler 

sisteme şüphe ile yaklaşacaklarından, güven, benimseme ve destek şeklinde 

gelişecek olan olumlu tepki aşamalarında da aksamalar yaşanılması 

                                                                                                                                     
65 Aktan, Dileyici, Saraç, a.g.e., s.163. 
66 Aktan, Dileyici, Saraç, a.g.e., s.120. 
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kaçınılmaz olacaktır. Anlaşılması güç ve yoruma açık her yasa metni, 

mükellefe ceza tuzağı olarak görünebilecektir. Mükellef ve vergi idaresi 

arasında ortaya çıkabilecek anlaşmazlık, mükelleflerin istem dışı vergi 

dışında kalmalarına da olanak verdiğinden, sisteme gönüllü uyum gösteren 

mükellefler açısından bile gelecek dönemlere ilişkin uyumsuzluklar 

yaşanabileceği öngörülebilir.67   

Devlet ve birey arasındaki vergi ilişkisi, kişilerin yaşlarının, eğitim 

düzeylerinin, çalıştıkları sektörlerin önemi olmaksızın gelişen bir ilişkidir. 

Dolayısıyla hem yasaların oluşturulması hem de uygulaması aşamasında 

kamuoyunca kolay şekilde kavranabilen ve işlem maliyeti doğurmayan bir 

sistem yapılanması, mükellefin vergi ödevlerini yerine getirmesine katkıda 

bulunurken, aksi yöndeki bir gelişim işlem maliyetiyle birlikte fırsat maliyetini 

de arttırıcı yönde etki yapacağından, vergi uyumunun sağlanmasında 

olumsuzluklara neden olabilecektir. Geçtiğimiz yıllarda FOG yöntemi 

kullanılarak çeşitli ülke vergi mevzuatlarının okunabilirlik yaşının ne oldugu 

sorusuna cevap arayan calışmalar da bu kaygıdan hareketle 

gerçekleştirilmiştir. Mükellefleri vergi sistemi dışında hareket etmeye yönelten 

en önemli nedenlerin arasında yer alan bu durum literatürde “uyum 

maliyetleri” ile ilgili yapılan çalışmalara da zemin hazırlamıştır.  

Vergiler başta olmak üzere, devlet tarafından yapılan düzenlemelerin 

çeşitli maliyetleri vardır. Bu maliyetler, kanunlarca öngörülen ve devlete 

doğrudan ödenen parasal maliyetleri (financial cost) içerdikleri gibi, üretim 

aşamasıyla ilgili olan hukuksal kurallara uyum için katlanılan giderler 

(substantive compliance cost) ile söz konusu yükümlülükleri yerine getirmek 

için, gerekli verilerin doğru tespiti, temini ve saklanması aşmalarında ortaya 

çıkan yönetim maliyetlerini (administrative cost) de kapsamaktadır.68 

Devlet düzenlemelerinin önemli bir bölümünü oluşturan vergilerden 

kaynaklanan uyum maliyetleri ise, sözü geçen yönetim maliyetlerinin bir alt 

                                                
67 Songül Karabacak, Vergiye Karşı Tepkiler, Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Yeterlik 
Etüd Raporu, GKR-2004-XXXVII-4/2, Đstanbul, 2004, s.42. 
68 SCM Network, International Standart Cost Model Manual, 2005, (Erişim) http://www. 
administrative-burdens.com/filesystem/2005/11/international_ scm_ manual_ final_ 178.doc, 12 Ocak 
2009. 
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kalemi olarak düşünülebilir ancak ondan daha geniş bir kavrama işaret 

etmektedir. Sandford’a69 göre vergisel uyum maliyetleri genel olarak, 

mükelleflerin ödedikleri vergi tutarının üzerinde, kanunlara ve gelir idaresinin 

düzenlemelerine uyum sağlamak amacıyla katlandıkları ve vergilerin 

doğasında yer alan çarpıtıcı etkileri nedeniyle oluşan maliyetlerin de ötesinde 

bir maliyet türünü ifade etmektedir. Dolayısıyla vergiden kaçan bir mükellef 

için, kazanç, salt ödemediği vergi miktarını aşmakta ve uyum maliyetlerini de 

içine alan daha büyük bir tutara dönüşmektedir. Yapılan çalışmalar 

incelendiğinde ise bu ilâve tutarın küçümsenmeyecek boyutta oluşabildiği ve 

bazen vergi büyüklüğünün bile üzerine çıkabildiği görülmektedir. Uyum 

maliyetleri hem kişiler ve hem de firmalar için, beyanname doldururken 

gerekli verilerin elde edilmesi ve  ve saklanması maliyetlerinden, vergi 

acentalarına, vergi uzmanlarına, muhasebecilere ödenen giderlere kadar, 

çeşitli parasal değerleri ifade etmede kullanılmasının yanında, bunlar için 

ayrılan zaman, katlanılan stres gibi maddi olmayan yükleri de içermektedir. 

Uyum maliyetlerinin mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu düşürücü 

etkilerinin yanında, ülkelerin uluslararası rekabet güçlerini de olumsuz 

etkileyici yapıları, ABD, Avustralya, Kanada, Yeni Zellanda ve Avrupa Birliği 

ülkeleri’nden İngiltere ve Hollanda  gibi gelişmiş ülkelerin,  konuyu 1970’li 

yıllarda gündemlerine taşımalarına neden olmuştur. Uyum maliyetleri ile ilgili 

araştırmaların dünya geneline yayılması ise 2000’li yıllarda gerçekleşmiştir. 

Brezilya, Tanzanya, Malezya, Hindistan, Etopya gibi ülkelerle ilgili çalışmalar 

incelendiğinde, ülkelerin vergi sistemleri ile ilgili çarpıcı sonuçların ortaya 

çıktığı görülmektedir.70 

Bununla birlikte, günümüzde mükelleflerin vergi kaçakçılığı ve 

vergiden kaçınma ile ilgili geliştirdikleri yollar, vergi idaresini de bu yönde 

önlemler almaya yöneltmiştir. Bu durum sistemin daha da 

karmaşıklaşmasına yol açabilecek bazı düzenlemeleri de beraberinde 

                                                
69 Cedric Sandford (Ed.), Tax Compliance Costs Measurement and Policy, Bath, Fiscal 
Publications, Haziran 1995. 
70 Klun Maja, “Pre-Filled Income Tax Returns Reducing Compliance Cost for Personal Income 
Taxpayers in Slovenia”, Financial Theory and Practice, cilt 33, sayı 2, 2009, s.219-233. 
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getirdiğinden, basitlik ilkesi bu şekilde mükellef ve vergi yönetiminin karşılıklı 

cevaplarıyla zedelenebilmektedir. 

 

 

3. Esneklik İlkesinden Uzaklaşılması 

 

Kamusal harcamaların finansmanının, en sağlam ve en büyük gelir 

kaynağı olan vergiler aracılığıyla gerçekleştirilmek istenmesi doğaldır. Ancak 

bu isteğin gerçekleştirilebilmesi, ekonominin durağan olmayan niteliği –

yapısal ve konjonktürel değişimleri içinde barındırması- dikkate alındığında 

değişen koşulları yakından takip edebilecek bir vergi sistemi oluşumunu 

gerekli kılacaktır. Kamusal harcamalarda yaşanacak artışların, vergiler 

tarafından otomatik olarak kaşılanabilmesini ifade eden esneklik ilkesi, en 

genel şekliyle, kamusal giderlerdeki değişimleri izleyebilen ve uyum 

gösterebilen bir vergi sistemini tanımlamaktadır. 

Vergi sistemlerinin başarısı, ekonomik sistemlerin başarısından ayrı 

düşünülemez. Günümüz dünyasının hızlı değişimi dikkate alındığında 

kamunun artan finansman ihtiyacına paralel miktarda ve en kısa süre 

zarfında gerekli cevabı, uyumu sağlayabilme becerisini gösteren bir vergi 

sistemi esneklik ilkesinin gereğini de yerine getiren bir sistem olacaktır. 

Otomatik esneklik ve müdahaleli esneklik* şeklinde gerçekleşebilen bu ilke, 

vergi sisteminin gelişmişlik düzeyi ve ne derece iyi yapılandırıldığının 

ölçülebilmesi bakımından da önemli ip uçlarını içinde barındırır. 

Ekonomik gelişmelere uyum gösteremeyen bir vergi sistemi iktisadi 

davranışların yönünü değiştirebileceği gibi (vergiden kaçınma yönünde bir 

etki yaratması), bireyleri tamamen vergi dışı davranma (vergi kaçakçılığı) 

konusunda da güdüleyebilir. Bu açıdan vergi idaresi ve uygulamaları dinamik 

bir yapıya sahip olmalıdır. 

                                                
* Kamusal harcamalardaki artışın vergiler tarafından otomatik olarak karşılanabilmesi otomatik 
esneklik, artan kamu harcamalarının mevcut vergilerdeki artışlarla karşılanamaması halinde vergi 
oranlarında yapılacak artışlarla hasılatın belirli bir düzeye kadar arttırılmasının mümkün olduğu 
duruma ise müdahaleli esneklik denir (Bkz. Ali R. Gökbunar, “Vergileme Đlkeleri ve Küreselleşme”, 
Celal Bayar Üniversitesi ĐĐBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi, sayı 4, 1998, s.7)  
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4. Siyasal Sorumluluk İlkesinden Uzaklaşılması 

 

Vergi sisteminin karmaşık yapısı ve çok çeşitli unsular üzerinden vergi 

toplanılması karşısında bireyler hiçbir zaman devlete toplam olarak vergi adı 

altında ne kadarlık bir para transferi gerçekleştirdiklerini hesaplayamazlar. 

Dolayısıyla vergi sistemi öyle yapılandırılmalıdır ki bireyler tercihlerini doğru 

yansıtabilmeli ve şeffaflık kapsamında hiç kimse devlete ödediği vergi tutarı 

konusunda tereddüt yaşamamalıdır. Bu ilke, bire bir karşılık gösterilmeksizin 

toplanan vergilerin, harcandığı alanlar konusunda da, toplumda tereddüt 

yaratmayacak açıklıkta bir sistem kurulumunu içinde barındıracaktır. 

Dolayısıyla bu ilke gereği hizmet üretiminde ve sunumunda vatandaş 

istekleriyle örtüşmeme ve yönetimlerin keyfi tavırları şeklindeki kötü 

yönetim71 mükellefleri vergi uyumsuzluğuna iten önemli nedenlerdendir. 

Gerek elde edilme ve gerekse harcanma aşamasında oluşturulacak şeffaflık 

sistemi, siyasi iradenin hesap verilebilir konumda olmasını zorunlu kılacaktır. 

Çeşitli gelir unsurlarının farklı şekillerde vergilendirildiği ekonomilerde, 

mükelleflerin devlete ödedikleri toplam vergi miktarlarını bilememeleri, 

mükelleflerin vergi yüklerini hissetmedikleri anlamına gelmemektedir. 

Özellikle gelişmekte olan ülkelerde, vergi oranlarındaki yükseklikle birlikte 

vergi yüklerindeki artış, mükelleflerin bunun karşılığını kamusal hizmetlerdeki 

artışla kıyasladığında daha yüksek çıkıyorsa, sistemin güvenilirliği ile ilgili 

soru işaretleri de oluşmaya başlayacaktır. Bu da vergi idaresinin etkinliğini 

zedelerken, kamusal gelirlerde bir azalışa neden olacaktır. Dolayısıyla 

özellikle yolsuzluk ve israf temelinde gelişen kamu harcamalarına karşı itiraz, 

toplumun vergiye bakışında da önemli zaaflar yaratacaktır. Bu nedenle 

siyasal sorumluluk ilkesinin hem harcamalar hem de gelirler politikaları 

açısından taşıdığı önem toplumsal uzlaşının sağlanması açısından da son 

derece önem taşımaktadır. 

 

 

                                                
71 Nevzat Saygılıoğlu, “Değişen Devlet Yapısı Karşısında Yolsuzluk Gerçeği ve Saydamlık Gereği”, 
Dış Denetim, sayı 1, 2010, s.21-26. 
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5. Adalet İlkesinden Uzaklaşılması 

 

Adalet, yatay ve dikey adalet olmak üzere iki ayrı temelde incelenebilir: 

Yatay adalet; aynı durumda bulunan bireylerin aynı işleme tabi tutulmasıdır. 

Bu durum aynı zamanda eşitlik kavramını da beraberinde getirir. Eşit 

koşullarda bulunan mükelleflere eşit muamele yapılması yatay adaletin 

temelidir. Dikey adalet; farklı durumdaki bireylerin farklı muameleye tabi 

olmalarıdır. Vergi sisteminde dikey adaletin sağlanması,  yüksek düzeyde 

vergi ödeme gucune sahip olan mukelleflerin, diğerlerine oranla daha yüksek 

vergi ödemeleri ile gerceklestirilir.  

Sistemin adaletten uzaklaşması bireyleri vergi ödememe konusunda 

güdülemektedir. Mükellefler bulundukları sosyal çevrede aynı koşullar altında 

olduklarına inandıkları kişilerden farklı vergi uygulamalarına muhatap 

oluyorlarsa ve bu bağlamda farklı vergi yükleri söz konusuysa, ortaya çıkan 

güven zedelenmesi, gönüllü uyum derecelerini azaltacaktır. Adalet ilkesi 

temelinde vergi yönetiminin elinde bulundurduğu önemli araçlar, sisteme 

özellikle dikey adaletin gerçekleştirilebilmesi açısından katkısı büyük olan “en 

az geçim indirimi müesssesesi” ve vergi kaçıran mükellefle kaçırmayan 

mükellef arasındaki ayırımın ortaya konabilmesinde temel belirleyiciler olan 

“kuvvetli bir denetim ve ceza sistemidir”. İleriki başlıklarda da değineceğimiz 

üzere, bir çok çalışma denetim olasılığındaki artışla beraber yüksek 

düzeydeki cezaların mükellefleri vergi uyumuna yönlendireceğini 

göstermektedir. 

Bu noktada vergi aflarının da önemi büyüktür.72  Kayıt dışındaki 

mükellefleri sistem içine çekmeye yönelik başarı şansının yüksek olduğunu 

düşünenler, iyi kurgulanmış bir vergi affının, bu anlamda başarılı sonuçları da 

beraberinde getireceğine inanırlarken; konunun olumsuz yanına dikkat 

çekenler, aflarla beraber dürüst mükelleflerin haksızlığa uğradıkları 

düşüncesine kapılıp kayıt dışı olmaya sempati ile yaklaşabileceklerine vurgu 

                                                
72 Ali Çelikkaya, “Mükelleflerin Vergiye Gönüllü Uyumunu Etkileyen Faktörler”, e-Akademi 
Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık Đnternet Dergisi, sayı 5, 2002, (Erişim)  http://www.e-
akademi.org/makaleler/acelikkaya-1.htm, 12 Şubat 2009. 
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yapmaktadırlar. Bu yaklaşım vergi ahlakına ters yönde etki yapmasından 

dolayı vergi aflarına karşıdır. Afların sürekli tekrarlanacağı inancı vergi 

sistemine güveni zedeleyecektir.73 Vergi afları öncesinde mükelleflerin uyum 

dereceleri de önem taşımaktadır. Aflardan önce vergi uyumu yüksek olan 

mükelleflerin tutumlarında değişiklik gözlenmezken, sıkı bir vergi bilincinden 

yoksun olarak vergi ödevlerini yerine getiren mükellefler açısındansa durum 

değişmektedir. Bu grup mükellefler önemli oranda sistem dışına 

çıkmaktadırlar.74 

Mali af uygulamalarının, mükellefler üzerinde yaratacağı sözünü 

ettiğimiz etkileri haricinde önemli bir diğer etkisi ise yoksun kalınan potansiyel 

kamu geliri açısındandır. Devlet mali af uygulaması sırasında bir yandan 

potansiyel kamu gelirleri açısından azalış yaşayacağının ve diğer yandan da 

tahsil edilen kamu gelirlerinde bir artış olacağının beklentisi ile hareket eder. 

Bir kamu gelir politikası olarak kullanılacak olan bu yönlü uygulamada eğer 

beklenen maliyetler faydalarından daha büyük gerçekleşirse, vazgeçilen 

gelirle birlikte, mükelleflerin mali sistemin adalet ve eşitlik yapısı hakkında 

olumsuz yargılar edinmeleri engellenemeyecektir.75 

 

 

A. Vergi Yönetiminden Bağımsız Gelişen ve Uzun Dönemde 
Sonuçları Gözlemlenen Nedenler: Dışsal Nedenler 

 

1. Gelir Düzeyi ve Demografik Faktörler 

 

Bireylerin gelirleri ve vergiye olan tepkileri arasındaki ilişki konusunda 

çok sayıda çalışma mevcuttur. İleriki başlık altında incelenecek bu 

çalışmalarda, yaygın inancın aksine, gelir düzeyindeki artışların, bunu izleyen 

                                                
73 Alm James, William Beck, “Tax Amnesties and Compliance in the Long Run: A Time Series 
Analysis”, National Tax Journal, cilt 46, sayı 1, Mart 1993, s.53-60. 
74 Alm James, Michael Mckee, William Beck, “Amazing Grace:Tax Amnesties and Tax Compliance”, 
National Tax Journal”, cilt 43, sayı 1, 1990, s.23-38. 
75 Murat T. Özden, Mali Af, Ankara, T.C. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 
1992, s.238. 
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yüksek vergi oranlarının da etkisiyle, vergiden kaçmayı arttırdığı sonucu 

ortaya çıkmaktadır. Sadece gelir düzeyi değil, yaş, cinsiyet, çalışılan iş kolu, 

medeni hal ve egitim düzeyi de vergiye karşı gösterilen tepkilerin 

farklılaşmasına yol açmaktadırlar.76  

 

2. Ahlaki ve Dini Faktörler 

 

Ünlü filozof Plato, vergi kaçakçılığının ahlâki faktörlerle kesişimini 

şöyle açıklamaktadır; aynı gelir koşullarına sahip iki şahıstan ahlâklı olanı, 

ahlâk sahibi olmayana göre daha çok vergi ödeyecektir. Bugün de gelinen 

noktada durum, söz konusu tespitten çok farklı değildir. Kişinin sosyal 

çevresinden kaynaklı olarak oluşan kişilik özellikleri, toplumsal sonuçlar 

yaratan bir dizi davranışın da temelinde yatmaktadır. 

Ahlâk çeşitli davranışların doğruluk ve yanlışlık derecelerini ortaya 

koyan bir yargı sitemidir; çoğunlukla da yaşanılan çevre tarafından 

genelleştirilmiştir. Dolayısıyla evrensel birtakım ahlâk kuralları dışında, 

yaşanılan coğrafyadaki farklılıklara bağlı olarak kavramın kapsamı da 

değişmektedir.  

Bu çerçevede, vergi ahlâkının kısa tanımı da bireylerin gönüllü olarak 

vergi ödevlerini yerine getirmek istemeleri şeklinde yapılabilir.  

Toplumda bu yönde bir değer yargısının önem görmemesi ise vergi 

bilincinin gelişmesini mümkün hale getirmeyecektir. Vergi ahlâkı ve 

dolayısıyla da vergi bilincinin gelişmediği bir toplumda ise, yapılacak her türlü 

idari ve yargısal düzenlemeye dayalı müdahale, beklenen sonucu 

veremeyecektir. Vergi bilincinden yoksun olan bir mükellefin vergisel 

ödevlerini eksiksiz ve zamanında yerine getirmesini beklemek bir temenninin 

ötesine geçememektedir. Elbette bu yönde bir bilinçlendirme politikası da 

doğaldır ki, ilk olarak devlet yönetiminde başlar. Her şeyden önce idari 

yapıda egemen olması beklen bu ilkeler, ancak bu şekilde toplum tarafından 

da benimsenir hale gelebilecektir.  

                                                
76 Çelikkaya, a.g.m., s.1-8. 
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Gelişmiş ülke örnekleri incelendiğinde göze çarpan en önemli ayrım, 

vergi sistemlerinin gönüllü uyuma dayanmasıdır. Atasözlerinin bir ülkenin 

kültür yapısının tanınmasında önemli bir yere sahip oldukları kabul edilirse, 

sadece bu tespitten bile yola çıkarak, ülkeler arasındaki vergi bilinci farkını 

ortaya koymak hatalı olmayacaktır. Bugün yazında vergi ile ilgili olarak 

kullandığımız özlü sözlerin çoğu gelişmiş ülke ekonomilerine aittir. 

Dinsel faktörler ise vergiye karşı tepkileri, insanlara sadece öz 

çıkarlarını değil; aynı zaman da başkalarının haklarını da korumayı 

öğütlemesi bakımından önemli bir etkiye sahiptir.77 Hemen tüm dinlerde sözü 

edilen tavsiyelerin geçerli olması, insanların vergiye karşı tutumlarını da 

etkileyecektir. Bu kapsamda bir örnek Roma Katolik Kilisesi’nden verilebilir. 

Roma Katolik Kilisesi’nin, ilki 1566’da yayımlanan ve yaklaşık 700 sayfa 

büyüklüğündeki “Katolikler İçin Ahlâki Rehber” yayınını 1994’te revize ederek 

bu yüzyılın günahları başlığı altında işçiye düşük ücret uygulaması, kurum 

kaynaklarını özel amaçlar için kullanma, uyuşturucu alışkanlığı ile beraber 

vergi kaçakçılığını da büyük günahlar arasında değerlendirdiği yeni bir rehber 

oluşturması ve toplumsal değer yargılarının bu yönde güçlendirilmesi 

bakımından sadece kamusal otorite gücünün değil; aynı zamanda 

maneviyatın da ne derece önemli olduğunun görülebilmesi bakımından ilgi 

çekicidir.78 

Vergisel tepkilerin nedenleri için içsel ve dışsal faktörler olarak 

yaptığımız ayrım konunun analizinin basitleştirilmesine yardımcı olmak 

amacıyla yapılmıştır. Aslında içsel faktörler olarak ele alınan ilkesel 

zedelenmeler, bireylerin vergilemeye karşı algılarının etkilenmesine ve 

tutumlarının değişmesine neden olmakta ve böylece içsel ve dışsal faktörler 

karşılıklı olarak birbirlerinden etkilenmektedirler. Bu gerçekten hareketle, 

politika iyileştirmelerine yönelik uygulamalar bütünsel bir yaklaşım 

sergilemelidir; yapılabilecek ihmaller sistemin iyileştirilmesi plânlanan 

kısmında arzu edilmeyen etkiler yaratabileceklerdir.   

                                                
77 Aktan, Dileyici, Saraç, a.g.e., s.132.  
78 Robert W. McGee, “Is Tax Evasion Unethical?”, University of Kansas Law Review, cilt 24, sayı 
2, 1994, s.411-435. 
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3. Ekonomik Yapıdan Kaynaklı Faktörler 

 

 Bir ülkenin ekonomik yapısı, tarım, sanayi, hizmet sektörleri arasında 

üretimin ve istihdamın dağılımı; kâr, ücret, faiz, rant geliri payları açısından 

milli gelir oluşumu, ekonomik faaliyetin iç ve dış pazar arasındaki bileşimi 

başta olmak üzere çeşitli ölceklerden oluşmaktadır.79 Bu göstergeler ülkelerin 

gelişmişlik düzeyleri ile ilgili yapılan karşılaştırmalarda temel belirleyicilerdir. 

Bir ülkenin gelişmişlik düzeyi ise vergi kaçakçılığının neden ve boyutlarını 

geniş ölçüde etkilemektedir. Genel olarak az gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkelerde tarımsal üretim ve istihdamın yüksekliği ve bu sektörde çalışan 

fertlerin vergi ödeme güçlerinin belirlenmesindeki zorluklar, kişi başına reel 

gelirdeki düşüklüğe bağlı olarak tasarruf ve yatırım hacminin arzu edilen 

seviyelerin altında gerçekleşmesi, sermaye birikiminin yetersizliği nedeniyle 

vergi kaçakçılığının daha düşük boyutlarda kaldığı büyük teşebbüs ve 

şirketlerin sayısındaki azlık ve gelir dağılımındaki ciddi boyuttaki çarpıklıklar, 

gelişmiş ülkelerle vergi kaçakçılığı açısından yapılan karşılaştırmalarda, 

gelişmekte olan ülkelerin en büyük problemleri arasında gösterilmektedir.   

 

 

4. İstihdam Politikalarından Kaynaklı Faktörler 

  

 Vergi kayıplarının nedenlerinin arasında, ülkelerin kayıt ve beyan dışı 

kaçak işçi çalıştırılması karşısında gerekli düzenlemeleri yapmadaki 

yetersizlikleri de önemli paya sahiptir. İşçilerin hiçbir şekilde resmi kayıtlarda 

yer almamaları, resmi kayıtlarda görünmekle birlikte, prim ödeme gün 

sayılarının gerçek durumun altında yansıtılmaları ve işçilerin elde ettikleri 

gelirlerin resmi kayıtlara yansıtılmamaları şeklinde ortaya çıkabilen kayıt dışı 

istihdamın önemli nedenleri arasında ücretten yapılan sigorta primi, vergi gibi 

kesintilerin işveren için oluşturduğu büyük yükler başı çekmektedir. Özellikle 

küçük işletmelerin söz konusu mali yükümlülükler karşısında bu tür 
                                                
79 Cihan Dura, “Ekonomide Yapı Nedir, Neden Önemlidir? (I)”, (Erişim) http://www.y-tm.com/ 
index. php?option=com_content&task=view&id=2388&Itemid=213, 31 Ekim 2009. 
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yükümlülüklerden kaçarak kendilerine finansman sağladıkları 

görülmektedir.80 

 

 

V. VERGİ KAÇAKÇILIĞINI ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ  

 

Vergi kacakçılığı ile ilgili yapılan çoğu çalışma daha çok kaçakçılığın 

boyutlarının ölçümü üzerine yoğunlaşmıştır. Önceki başlıklarda değinildiği 

üzere bu tür hesaplamalar konunun doğasında yatan gizlilikten dolayı 

oldukça zor gerçekleştirilebilmekte ve güvenilirlikleri açısından da eleştirilere 

maruz kalabilmektedirler. Yapılan çoğu çalışma şu anda vergiden kaçan, 

ancak tüm ekonomik faaliyetler vergilendirilseydi ortaya çıkacak gelir artışını 

hesaplamaya yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Bu şekilde ortaya cıkan vergi 

kayıpları hipotetik büyüklükler olmakta ve kaçakçılık ve kaçınmaya yönelik 

tedbirlerdeki artışların ortaya çıkarabileceği gelir kazançlarından ziyade, 

gerçeğe uygun olmayan daha büyük tutarlar sergileyebilmektedirler. Genel 

olarak tüm ekonomik faaliyetlerin kayıtlı olarak gerçekleştirilebilmeleri ve 

sonucunda gelir yaratan tüm unsurların vergi kazancı oluşturulabilmeleri 

düşüncesinin gerçek hayattaki doğruluk sorgulamaları üç nedenden kaynaklı 

açıklanabilir. Birincisi ekonomik faaliyetlerin tamamı kayıt altına alınsa bile, 

vergi uyumunu arttırmaya yönelik politika önlemlerine gösterilebilecek tepki 

beklentilerinin yönü ve büyüklüğü  ile maliyetlerinin ne olacağı sorusunun da 

bilinmesi gereklidir.81 İkinci olarak kayıtdışı ekonomik faaliyetlerin bir 

bölümünün illegal faaliyetler sonucunda gerçekleştiriliyor olmaları, 

yakalanmaları halinde bu tür faaliyetlerin durdurulması sonucunu yaratacaktır 

ki, bu da gelecek dönemler için vergi geliri doğmayacağı sonucunu içerir. Son 

olarak özellikle gelişmekte olan ülkeler için mikro veriler –aileler ve firmalar 

                                                
80 Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Plânı (2008-2010), Ankara, Maliye Bakanlığı, 
Nisan 2008, s.30. 
81 Clemens Fuest, Nadine Riedel, “Tax Evasion, Tax Avoidance and Tax Expendituresin Developing 
Countries: A Review of the Literature”, UK Department for International Development (DFID), 19 
Haziran 2009, (Erişim) http://www.sbs.ox.ac.uk/centres/tax/Documents/reports/TaxEvasionReport 
DFIDFINAL1906.pdf, 10 Haziran 2011, s.5-6. 
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bazında anket ve denetimler sonucu elde edilen veriler- yaratmadaki 

güçlükler nedeniyle, makro verilerden -ulusal hesaplar ve makro ekonomik 

göstergeler- yararlanılması ve seçilen yöntemlerin gerçeği yansıtmadaki 

doğruluk dereceleri, yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkarılan ekonomik 

büyüklüğün vergi yaratma kapasitesini etkilemektedir.  

Yapılan calışmalarda genel olarak vergi kaçakçılığı, doğrudan ölçüm 

yöntemleri ve dolaylı ölçüm yöntemleri (kayıt dışılığı ölçüm yöntemleri) olarak 

iki şekilde hesaplanmaktadır.82  

 

 

A. Doğrudan Ölçüm Yöntemleri 

 

Bu yaklaşımda en çok kullanılan yöntem, milli gelir hesaplarına 

dayanan ölçüm teknikleridir. Burada genel olarak vergi otoritelerinin bulduğu 

vergi matrahı ile milli gelir hesaplarına dayalı olarak tahmin edilen vergi 

matrahı arasındaki fark, beyan edilmeyen vergi büyüklüğüne ulaşılmada 

kullanılmaktadır. İkinci tür ölçüm yöntemi olan örnekleme yöntemi ise daha 

çok Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanılmaktadır. Bu yöntem vergiye uyum 

ölçüm metodu adı altında Amerikan Vergi İdaresi’nin ve Sosyal Güvenlik 

İdaresi’nin kayıtlarından hareketle, çeşitli gelir gruplarına mensup 

mükelleflerin rastgele örnekleme yoluyla seçilmeleri ve vergi kaçakçılığı 

açısından sıkı bir denetimden geçirilmeleri uygulamasına dayanmaktadır. Bu 

şekilde örneklem sonucu ortaya çıkarılan ortalama vergi kacakçılığı rakamları 

tüm nüfus dikkate alınarak toplumun tamamı için hesaplanmaya çalışılır. Aile 

Bütcesini İzleme yönteminde ise ailelerin harcamaları ve beyan ettikleri 

gelirleri arasındaki farklar vergi kayıplarının ölçülmesinde temel gösterge 

olarak dikkate alınır. Doğrudan ölçüm yöntemlerinin sonuncusu olan ve daha 

çok İskandinav ülkelerinde uygulanan diğer bir  yöntem ise mükelleflere soru 

cevap şeklinde gerçekleştirilen anketlerdir. Vergi ile ilgili yapılan çoğu anket 

                                                
82 Tanzi, Shome, a.g.m., s.821. 
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çalışmasına yöneltilen eleştiriler, bu yönteme de getirilmiş ve güvenilirlik  

açısından gerçeği yansıtamayacakları sorunu üzerinde durulmuştur.83 

 

 

B. Dolaylı Ölçüm Yöntemleri 

 

Dolaylı ölçüm yöntemleri çoğunlukla kayıt dışı ekonomi büyüklüğünün 

ortaya çıkarılmasına yönelik olarak makro verilerden yararlanılması suretiyle 

kullanılmaktadır. Kayıt dışı ekonomi ile ilgili geliştirilen tanımlar ve karşılığı 

olarak kullanılan kavramlar, araştırılan alana yönelik olarak ortaya 

çıkmaktadır. Bazen milli gelir rakamlarına dahil edilmemelerinden dolayı milli 

gelir rakamlarının düşük seviyelerde kalması ilgi konusunu oluştururken, 

bazen de ödenmeyen vergiler üzerinden hareketle kamusal gelir rakamlarının 

düşüklüğü açısından çalışmalara konu olabilmektedir. Vergi kacakçılığı ve 

kayıt dışı ekonomi arasında kurulan ilişki özellikle ekonomik büyüklüklerin 

ortaya çıkarılması aşamasında sıkıntılı olabilmektedir. Vergi sisteminin artan 

oranlı vergilere dayanması durumunda, kayıt dışında kalan mükelleflerin 

çoğunluğunun düşük gelir grubuna dahil mükelleflerce oluştuğu 

varsayıldığında, kayıtdışı rakamlarının yüksek boyutta olması, vergi 

kacakçılığı boyutunun da yüksek gerçekleşmesine neden olmayabilmektedir 

Kayıt dışılığı ölçüm metodları arasında harcamalar ve gelirler arasındaki 

ayrılıkların ortaya çıkardığı farklar dikkate alınarak yapılan analizler, işgücü 

piyasasında kayıt dışında çalışanların sayısına dayalı olarak yapılan 

analizler, ekonomide kullanılan (enerji gibi) fiziksel girdilerle, ortaya çıkan 

toplam üretim arasındaki ilişki dikkate alınarak yapılan analizler ve piyasadaki 

nakit büyüklüğünden hareket eden parasalcı yaklaşım yer almaktadır.84  

Fiziksel girdi metodunun arkasındaki düşünce, genel ekonomik 

faaliyetler açısından enerji (özellikle elektrik) tüketiminin iyi bir belirleyici 

olması inancıdır. Yönteme yapılan eleştirilerin başında, kayıt dışı sektörde 

                                                
83 Tanzi, Shome, a.g.m., s.824-825. 
84 Tanzi, Shome, a.g.m., s.824-825. 
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her zaman ciddi enerji tüketimine gerek duyulmaması ve teknolojik 

gelişmelerin gerek kayıtlı ve gerekse kayıt dışı sektörde çoğu zaman enerji 

kullanımlarını azaltabileceği gerçeği gelmektedir. Dolaylı yöntemler içinde en 

sık kullanılan yöntem ise para talebi metodudur. Kayıt dışı ekonomide yer 

alan faaliyetlerin, vergi otoritelerinden kaçabilmek adına nakit ödemelerle 

devam ettiği düşüncesine dayanan yöntem, İlk olarak Cagan85 ve Gutmann86 

tarafından kullanılmış ve sonrasında Tanzi87 tarafından geliştirilmiştir.88 Bu 

çalışmalarda kayıt dışı sektöre kayan faaliyetlerin nedeni olarak 

vergilendirme ve vergi sisteminin karmaşıklığına işaret edilmiş ve 

oluşturdukları zaman serisi tahmin modellerinde, ortalama vergi oranları ve 

vergi sisteminin karmaşık yapısı tarafından belirlenen para talebindeki 

aşırılığı, kayıt dışı ekonomi büyüklüğündeki artışın göstergesi olarak kabul 

etmişlerdir. Yönteme getirilen çeşitli eleştiriler içinde, özellikle gelişmekte olan 

ülkeler için önemli olduğu kabul edilen eleştiri, bu ülkelerde sadece ulusal 

paranın değil, gelişmiş ülke paralarının da yaygın olarak kullanılmasıdır.  

 

 

V. VERGİ KAÇAKÇILIĞI, VERGİDEN KAÇINMA VE VERGİ 
DENETİMİ İLE İLGİLİ TEORİK VE AMPİRİK ÇALIŞMALAR 

 

Vergiye olan tepki temelde bireyseldir ve ekonomik, sosyal ve kültürel 

çevrelere bağlı olarak değişir. “Oransal vergi yükü” ve “psikolojik vergi yükü” 

kavramlarının da ortaya koyduğu üzere konunun temelde iktisadi ve 

psikolojik olmak üzere iki ana açılımı bulunmaktadır. Oransal vergi yükü, 

vergileme sonucunda oluşan vergi yükünün  kullanılabilir gelirde meydana 

getirdiği kaybı ifade ederken, psikolojik vergi yükü mükelleflerin hissettikleri 

fedakârlık derecesini ifade eder ve bireysel mutsuzluk haliyle ilişkili 

                                                
85 Phillip Cagan, “The Demand for Currency Relative to Total Money Supply”, The Journal of 
Political Economy, cilt 66, sayı 4, 1958, s.303-328. 
86 Peter M. Gutmann, “The Subterranean Economy”, Financial Analyst Journal, sayı 33, sayı 6, 
s.27-28. 
87 Vito Tanzi, “The Underground Economy in the United States: Annual Estimates, 1930-1980”, 
IMF Staff Papers, cilt 30, sayı 2, 1983, s.283-305. 
88 Fuest, Riedel, a.g.m., s.16-17.  
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olduğundan vergi baskısı olarak da isimlendirilir.89  Konu ile ilgili ilk çalışmalar 

vergilemeye karşı oluşan tepkileri sadece oransal vergi yükü kapsamında ele 

almış; tezde de, toplumsal çevre etkisinin temel belirleyicisi olduğu 

vurgulanan ve dışsal nedenlerin önemli bir bölümünü oluşturan konunun 

psikolojik boyutu, genel olarak ihmal edilmiştir.  

Gerek ulusal, gerekse uluslar arası literatürde yapılan araştırmaların 

inceleneceği bu bölümde, çalışmamızda, vergisel tepkilerin nedenlerini 

araştırırken yaptığımız ayrıma sadık kalınarak, konu, vergilemeye karşı 

geliştirilen tepkilerin içsel nedenlerinin ele alındığı çalışmalar ve dışsal 

nedenlere bağlı gelişen tepkilerin ön plana çıktığı çalışmalar dikkate alınarak 

iki alt başlık altında incelenecektir. 

 

 

A. Vergilemeye Karşı Geliştirilen Tepkilerin İçsel Nedenleri 
Dikkate Alınarak Yapılan Çalışmalar 

 

Suçun ekonomik analizinin incelenmesi ilk kez 1968 yılında Gary 

Becker90 tarafından yapılmıştır. Becker çalışmasında vergi kaçakçılığının, 

oluşturduğu modelin uygulaması açısından iyi bir örnek teşkil edeceğine de 

değinmiştir. 1971’de Tulkens ve Jacquemin91 tarafından da benzer bir 

çalışma yapılmış; ancak konuyla ilgili olarak yapılan ilk köklü çalışma, 

Allingham ve Sandmo tarafından 1972 yılında ortaya konulmuştur. Gerçekten 

de Allingham ve Sandmo92 tarafından geliştirilen ve konunun klasik teorisi 

haline dönüşen model, vergi kaçakçılığı ile ilgili yapılan sonraki çalışmalar 

için de temel teşkil etmiş ve çoğu çalışma bu model üzerine inşa edilmiştir.  

Neo-klâsik bakış açısıyla geliştirilen teori mükellefin bakış açısından 

vergilemeyi incelemiş ve bir çeşit oyun teorisi olarak algılamıştır. Vergileme 

                                                
89 Aktan, Dileyici, Saraç, a.g.e., s.119.  
90 Gary S. Becker, “Crime and Punishment: an Economic Approach”, Journal of Political Economy, 
cilt 76, sayı 2, 1968, s.169-217. 
91 Henry Tulkens, Alexis Jacquemin, “The Cost of Delinquency: A Problem of Optimal Allocation of 
Private and Public Expenditure”, CORE Discussion Paper, sayı 7133, 1971, s.171-179. 
92 Michael G. Allingham, Agnar  Sandmo, “Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis”, Journal of 
Public Economics, cilt 1, sayı 3-4, 1972, s.323-338. 
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olayına katılımı bir şans oyununa benzetmiş ve bireylerin bu oyuna 

katılmalarında özgür iradelerini kullandıklarına dikkat çekmiştir. Modelde 

mükellefin geliri sadece kendisi tarafından bilinmekte ve sabittir. Sabit 

oransal bir vergi beyan edilen gelire uygulanmaktadır. Yine mükellefçe bilinen 

başka bir gerçek yakalanma olasılığının da bulunduğudur. Mükellef 

yakalandığında ceza, beyan etmediği gelirin oransal bir tutarı olacaktır. 

Mükellef hem bu ceza tutarını hem de ödemediği vergiyi ödeyeceğinin 

farkındadır.  Bu şartlar altında mükellefler vergiyi ya ödeyeceklerdir; ya da 

ödemeyeceklerdir. Rasyonel bireyin vereceği karar basit fayda maliyet 

analizine dayalıdır. Vergi ödememeden beklenen kazanç, maliyetinden 

yüksekse faydasını maksimum etmeye yönelmiş bir mükellef için vergi 

ödememe kararı optimaldir. Burada söz konusu fayda paranın beklenen 

değeri ile ölçülürken; maliyet ceza tutarına ve yakalanma olasılığına bağlı 

olarak değişmektedir. Modeldeki bir diğer dikkat çekici husus, mükellefin 

vergi idaresince yakalanması durumunda cezanın, mükellefin beyan etmediği 

gelir üzerine uygulanıyor olmasıdır. Daha sonraki çalışmalarda ise gerçek 

yaşamla daha çok örtüşen bir durum olarak cezalar, beyan edilmeyen gelir 

üzerinden hesaplanan vergi tutarından hareketle ölçülmektedir. 

Vergi idaresi açısından Allingham ve Sandmo Modeli önemli açılımları 

da ortaya koymaktadır. Her şeyden önce teoriye göre vergi kaçakçılığı iki 

temel değişken vasıtasıyla azaltılabilir. Birincisi suça uygulanacak cezalarda 

yapılacak bir artış; ikincisi ise yakalanma olasılığının arttırılabilmesi amacıyla 

vergi idaresinin bu konuya daha çok kaynak aktarmasıdır.  

Vergi kaçakçılığının klâsik teorisi haline dönüşen bu teori önemli 

kısıtlamalar altında geliştirilmiştir. Örneğin teorinin kendisi de vergilemenin 

bireysel işgücü ve tasarruflar ile yatırımlar üzerindeki etkilerinin analize dahil 

edilmesi sonucu  gerçeğe daha yakın sonuçlar elde edilebileceğini ifade 

etmiştir. Srinivasan93 tarafından 1973 yılında yapılan araştırma da konunun 

teorik temellerini sağlamlaştırıcı yönde sonuçlar ortaya koymuştur. Vergi 

kaçırmadan beklenen yarara bağlı olarak belirginleşen mükellef davranışı, 

                                                
93 Thirukodikaval N. Srinivasan, “Tax Evasion: A Model”, Journal of Public Economics, cilt 2, sayı 
4, 1973, s.339-346. 
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denetim olasılığındaki ve yakalanması halinde karşı karşıya kalacağı ceza 

tutarındaki artış durumunda, vergiye uyumu sağlayacak şekilde yön 

değiştirecektir. Allingham ve Sandmo Modeli’nde, dışsal faktörlerden olan 

gelirin ve içsel faktör olan vergi oranının, beyan edilmeyen gelir üzerindeki 

etkisi 1974 yılında Yitzhaki94 tarafından yeniden incelenmiş ve cezaların, 

kaçırılan vergi üzerinden hesaplanması durumunda, vergi oranlarındaki 

artışların, vergi uyumu üzerinde yaratacakları etkinin daha düşük düzeyde 

kalacağı sonucuna varılmıştır.  

Klasik teoridekinden farklı olarak, vergi oranları ile vergi kaçakçılığı 

arasında pozitif bir ilişkinin varlığını öne süren çalışmalar da mevcuttur.95 

Vergi oranı arttıkça vergi kaçakçılığının artması, mükelleflerin vergiler 

nedeniyle oluşan gelir kayıplarını telafi etme isteğine dayandırılmaktadır.96 

Crane ve Nourzad97 1986 yılındaki çalışmalarında  vergi oranı artışlarının 

vergi uyumsuzluğunu oransal olarak da artıracağını tespit etmişlerdir. 

Vergi oranlarının etkilerini inceleyen bir başka çalışma Clotfetter 

tarafından 1983 yılında yapılmıştır. Clotfelter98 marjinal vergi oranları ve vergi 

kaçakçılığı arasındaki ilişkiyi incelediği çalışmasında 3 mükellef grubunu 

(ticarete konu olmayan sektörlerde çalışanlar-tarım dışı sektörde çalışanlar-

tarım sektöründe çalışanlar) dikkate almıştır. Sonuç marjinal vergi 

oranlarındaki artışın vergi kaçakçılığını artırdığını ortaya koymuştur. 

Clotfelter, vergi denetimi ile ilgili olarak hiçbir değişkeni analizine dahil 

etmediğinden çalışmada yakalanma riskinin mükelleflerin vergi ödevlerine 

ilişkin davranışlarını nasıl etkilediği yönünde bir bulgu yoktur.  

                                                
94 Shlomo Yitzhaki, “Income Tax Evasion: A Note”,  Journal of Public Economics, cilt 3, sayı 2, 
1974, s.201-202. 
95 Quint Thurman, “Taxpayer Non Compliance and Attribution Theory: An Experimental Vignette 
Approach”, Public Finance, cilt 43, sayı 1, 1988, s.147-156. 
96 Peter Dean, T. Keenan, F. Kenney, “Taxpayers Attitudes to Income Tax Evasion: An Ampirical 
Survey”, British Tax Review, cilt 25, sayı 1, 1987, s.28-44.  
97 Steven E. Crane, Farrokh Nourzad, “Inflation and Tax Evasion: An Empirical Analysis” Review of 
Economics and Statistics, cilt 68, sayı 2, 1986, s.217-223. 
98 Charles T. Clotfelter, “Tax Evasion and Tax Rates: An Analysis of Individual Returns”, Review of 
Economics and Statistics, cilt 65, sayı 3, 1983, s.363-373.  
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İçsel değişkenlere dayalı yapılan diğer bir çalışmada99 denetim 

olasılığının düşük ancak vergi cezalarının yüksek olduğu dönemlerde vergi 

uyumunun arttığı tespit edilmiştir. 1985 yılında Amerika Birleşik devletleri 

özelinde yapılan araştırmada100 da denetim artışının doğru beyan sayısını 

arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Yine vergi denetiminin vergi uyumuna 

etkisiyle ilgili bir çalışma 1987 yılında Baldry101 tarafından yapılmış ve 

denetim olasılığındaki artışın vergi uyumunu artırdığını; buna mukabil 

cezaların vergi uyumu üzerinde göreli etkilerinin daha zayıf kaldığını tespit 

etmiştir. Alm, McClelland ve Schulze102 tarafından 1992 yılında yapılan 

araştırmanın sonuçları da denetim olasılığındaki artışın vergi uyum oranlarını 

arttırdığını destekler niteliktedir. Sözü geçen çalışmalardan farklı olarak 

Webley103 ceza oranlarının, vergi uyumu üzerinde etkisinin olmadığı 

sonucuna ulaşmıştır.  

Vergi denetiminin etkileri ile ilgili Andreoni, Erard ve Feinstein104 

tarafından 1998 yılında yapılan çalışmada da vergi denetimi sonucunda ceza 

ödeyen mükelleflerin zararlarını kapatmak için kısa süre zarfında denetim 

geçirmeyecekleri inancı içinde vergi kaçırma ihtimallerinin artacağı yönünde 

bulgular elde edilmiştir. Deneysel çalışma alanında incelemelerde bulunan 

Mittone105 vergi ödeme istekliliğinin, vergi denetiminin hemen ardından ciddi 

oranda düştüğünü tespit etmiştir. Savaşta aynı yere bomba düşme ihtimalinin 

çok az bir olasılık olduğu görüşünden yola çıkarak bulduğu bu ilişkiyi “bomba 

krateri” etkisi (Bomb Crater Effect) olarak isimlendirmiştir. Çalışma yakın 

zamanda denetim geçiren vergi mükelleflerinin denetim olasılıklarının 
                                                
99 Nehemiah Friedland, Shlomo Maital, Aryeh Rutenberg, “A Simulation Study of Income Tax 
Evasion”, Journal of Public Economics,  cilt 10, sayı 1, 1978, s.107-116. 
100 Ann D. Witte, Diane F. Woodbury, “The Effect of Tax Laws and Tax Administration on Tax 
Compliance: The Case of US Individual Income Tax”, National Tax Journal, cilt 38, sayı 1, 1985, 
s.1-13. 
101 Jonathan C. Baldry, “Income Tax Evasion and the Tax Schedule: Some Experimental Results”, 
Public Finance, cilt 42, sayı 3, 1987, s.357-383. 
102 James Alm, Gary H. McClelland, William D. Schulze, “Why Do People Pay Taxes?”, Journal of 
Public Economics, cilt 48, sayı 1, 1992, s.21-38. 
103 Paul Webley, “Audit Probabilities and tax Evasion in A Business Simulation”, Economic Letters, 
cilt 25, sayı 3, 1987, s. 267-270. 
104 James Andreoni, Brian Erard, Jonathan Feinstein, “Tax Compliance”, Journal of Economic 
Literature, cilt 36, sayı 2, 1998, s.818-860. 
105 Luigi Mittone, “Dynamic Behaviour in Tax Evasion: An Experimental Approach”, Journal of 
Socio-Economics, cilt 35, sayı 5, 2006, s.813-835. 
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azaldığı düşüncesine bağlı olarak, vergi uyumlarının azalmaya başladığını 

göstermektedir.  

Bu bakış açısına dayalı olarak yapılan bir başka çalışma Maciejousky, 

Kirchler ve Schwarzenberger106 tarafından 2007 yılında gerçekleştirilmiştir. 

Bomba krateri etkisini ölçmeyi hedefleyen çalışmada vergi denetim olasılığı, 

yaptırımlar ve son denetimden itibaren geçen zaman dönemleri dikkate 

alınarak ölçümler yapılmıştır. Sonuçlar genel olarak vergi denetim olasılığının 

yüksek olduğu dönemlerde vergi uyumunun arttığı, azaldığı dönemlerde ise 

düştüğünü ortaya koymuştur. Dolayısıyla vergi denetimi geçiren mükelleflerin 

denetim sonucunda riskin azaldığına inandıkları ve vergi ödeme isteklerinin 

azaldığı ilişkisi (bomba krateri) onaylanmıştır. Denetim sonrası geçen 

vergilendirme dönemleri artıkça ise vergi uyumu artmaktadır.  

Bomba krateri etkisinin iki temel belirleyicisi vardır: 

1- denetim sonrası yakın bir dönem içerisinde tekrar denetimden geçme 

olasılığının zayıflığına bağlı olarak vergi uyumunun azalması, 

2- denetim sonucunda ödenen cezaların tazmini için ilerleyen 

dönemlerde vergi uyumunun azalması. 

Yapılan çalışmada ilk belirleyici faktör olarak ele alınan denetim 

ihtimalindeki azalışın vergi uyumsuzluğunu arttırıcı etkisinin ödenen 

cezalardan dolayı ortaya çıkan kaybın tazminine yönelik olan etkiden daha 

kuvvetli olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada ortaya çıkan bir başka sonuç, 

gelir türünün vergi uyumuna etkisinin olmadığı ve yine vergi uyumu açısından 

vergi denetiminin cezalardan daha etkin olduğunu ortaya koymuştur. 

Uygulanan vergi sistemi içinde mükelleflerin vergi ödevlerini yerine 

getirmemeleri durumunda karşılaşacakları ceza tutarlarının yüksekliğinin yanı 

sıra, ceza uygulamalarındaki zaman faktörünün de vergi uyumu üzerinde 

önemli etkiler yarattığı bilinmektedir. Uygulamada ortaya çıkan gecikmeler, 

cezaların vergi uyumu üzerindeki etkinliğini azalttığından, gecikme 

probleminin asgari düzeye indirilebilmesi ve uygulama aşamasında zaman 

                                                
106 Boris Maciejousky, Erich Kirchler, Herbert Schwarzenberger, “Misperception of Chance and Loss 
Repair: On The Dynamics of Tax Compliance”, Journal of Economic Psychology, cilt 28, sayı 6, 
2007, s.678-691. 
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kaybı olmaksızın hızlı hareket edilebilmesi önem taşımaktadır. Aksi takdirde 

mükellefçe uzun yıllar erteleme imkânı bulunan cezaların yüksek oluşu, tek 

başına sistemin etkin işleyebilmesi bakımından yeterli bulunmamaktadır.107 

Tanzi vergi kaçakçılığı ile ilgili yaptığı çalışmasında konuyla ilgili Tunus ve 

İtalya örneğine değinmiş ve sözü geçen ülkelerde vergi cezalarının uzunca 

yıllar ertelenebilme imkânlarının bulunmasının, cezaların etkinliğini 

düşürdüğüne dikkat çekmiştir. 

Mükelleflerin vergiye karşı gösterdikleri tepkiler için dışsal nedenler 

olarak isimlendirdiğimiz nedenler elbette sadece vergi cezaları, vergi oranları 

ve denetim olasılığındaki değişimlerden ibaret değildir. Özellikle siyasal 

sorumluluk ilkesi açısından, vergi idaresinde ortaya çıkabilecek yolsuzlukların 

ve vergi adaleti açısından ele aldığımız vergi aflarının, vergi uyumu üzerinde 

yarattıkları etkilerin olumsuz sonuçlarını araştıran çalışmalar da mevcuttur. 

Vergi idaresinde yolsuzlukların yaşandığı bir sistemde, vergi mükelleflerinin 

rüşvet vererek vergi cezalarından kurtulabileceklerini bildikleri bir ortam, söz 

konusu rüşvet tutarının vergi cezasından küçük olması durumunda, 

mükellefleri vergi uyumsuzluğuna yönlendirecektir.108 

Vergi adaletine zarar verdiği ölçüde vergi uyumsuzluğunu artırdığı 

düşünülen vergi afları da literatürde sisteme sağladığı yararlar ve sisteme 

verdiği zararlar çerçevesinde ele alınmaktadırlar. Yapılan çalışmalarda vergi 

aflarının, vergi kaçakçılığı ile mücadelede önemli bir araç olarak 

kullanıldıkları da vurgulanmaktadır. Bu bakış açısının gelir arttırıcı bir politika 

olduğu yönünde dayandığı üç temel nokta vardır: 

1- vergi afları ile kayıt dışılığın azaltılarak kayıt altına alınan mükellef 

sayısının arttırılması ve potansiyel vergi gelirlerinde artış beklentisi, 

2- vergi uygulamalarından dolayı yabancı ülkelere kaçan sermaye 

varlıklarının ülkeye tekrar kazandırılmasıyla ortaya çıkacak gelir artışı, 

3- istem dışı vergi dışında kalan ancak vergi cezalarından çekindikleri 

için sisteme tekrar girmeye cesaret edemeyen vergi mükelleflerinin 

                                                
107 Tanzi, Shome, a.g.m., s.807-828. 
108 Tanzi, Shome, a.g.m., s.813.  
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yeniden vergi idaresi ile ilişkilerinin kurulması sonucu oluşacak gelir 

artışı. 

Genel olarak vergi afları ile ilgili olumlu düşünceler, vergi tabanını 

genişletmeleri yönünde bir başarı şansını yakalamasına dayandırılmaktadır. 

Ancak ülke örnekleri incelendiğinde vergi kaçakçılığının önüne geçmek için 

uygulamaya alınan vergi aflarının bilhassa kendilerinin çeşitli şekillerde vergi 

kaçakçılığını arttırdığına şahit olunmuştur.  

Vergi aflarının performansını ölçen programlar göstermiştir ki109, vergi 

aflarının başarısı ancak çok istisnai bir uygulama olarak algılanmalarına 

bağlıdır. Bunun açıklaması da çok kabul edilebilir bir neden olan kişilerin kısa 

zaman zarfında başka bir affın daha gündeme geleceği düşüncesinden 

hareketle mevcut af için pozisyonlarında bir değişikliğe gitmeyi gerekli ve 

yararlı görmemeleridir. Bu kısır döngü beklenilen yarar bir yana sistemi 

adalet ve güvenilirlik açısından yaralamaktadır. 

Bir çok belgeye göre, şu ana kadar en başarılı sonuçların alındığı vergi 

affı programı 1988’de İrlanda hükümeti tarafından gerçekleştirilmiştir. İrlanda 

Merkez Bankası’na göre vergi afları 750 milyon dolarlık bir gelir artışı 

sağlamış ve bu gelir hazinenin borçlanma ihtiyacını GSMH’sının yaklaşık % 

34’ü oranında azaltmıştır. Vergi aflarının vergi tabanını genişletmede 

başarısız oldukları genel inancı, İrlanda örneğinde bir istisna yaratmıştır. 

Bunun önemli bir nedeni olarak İrlanda tarihinde daha önce herhangi bir vergi 

affı uygulamasının yaşanmamış olması gösterilmektedir.110 

Mükelleflerin güven zedelenmeleri, vergi aflarıyla birlikte, vergi 

sisteminin vergi yükü dağılımlarındaki eşitsiz uygulamalarından da 

etkilenmektedir. Spicer ve Becker111 tarafından yapılan çalışma, vergi 

sisteminin kendilerine adil olmayan şekilde davrandığını düşünen 

mükelleflerin, bu adaletsizliği gidermek adına, vergi kaçırma istekliliklerinin 

artacağı yönünde bulgular ortaya koymuştur. 

                                                
109 Elliott Uchitelle, “The Effectiveness of Tax Amnesty Programs in Selected Countries”, Quarterly 
Review, Federal Reserve Bank of  New York, cilt 14, sayı 3, 1989, s.48-53. 
110 Uchitelle, a.g.m., s.50.  
111 Michael W. Spicer, Lee A. Becker, “Fiscal Inequity and Tax Evasion: an Experimental Approach”, 
National Tax Journal, cilt 33, sayı 2, s.171-175.  
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Vergisel düzenlemelerin sade ve anlaşılır dilde yazılmış olmaları da 

vergi uyumu açısından önem arzetmektedir. Geçtiğimiz yıllarda “FOG” 

yöntemi kullanılarak çeşitli ülke vergi mevzuatlarının okunabilirlik yaşının ne 

olduğu sorusuna  cevap aranmıştır. Bulunan sonuçlar ilgi çekicidir. İngiltere 

için 13 (Gelir İdaresi Standart Vergi Rehberi), ABD için 12,5 (Federal Gelir 

Vergisi Beyannamesi), Avustralya için 17 (Standart Vergi Rehberi)’dir. 

İngiltere için okuma yaşı 9’un altında olan 2 milyon kişinin varlığı ve 

Avustralya için ise nitelikli bir gazetenin okuma yaşının 17’nin altında olduğu 

düşünülürse ortaya çıkan sonuçlar daha önemli bir hale gelmektedir.112  

 

 

B. Vergilemeye Karşı Geliştirilen Tepkilerin Dışsal Nedenleri 
Dikkate Alınarak Yapılan Çalışmalar 

 

Bir ülkedeki vergi yönetiminin doğrudan etkisi altında olan faktörler, 

çalışmamız açısından içsel faktörler olarak belirtilmiş ve literatür 

incelemesinin de onayladığı üzere, vergi uyumu açısından oldukça önemli 

sonuçlar yarattıkları izlenmiştir. Ancak dışsal faktörler olarak incelediğimiz ve 

daha çok mükelleflerin sahip olduğu sosyal normlarca belirlenen mükellef 

davranışlarının oluşturduğu  faktörlerin de, vergi uyumu üzerinde bazen içsel 

faktörlerden daha belirgin sonuçlar doğurabildikleri görülebilmektedir.113’114  

 Bu bağlamda, mükelleflerin kamusal düzenlemelerin doğruluğuna ve 

kurumların etkinliğine olan inançları115 ve bulundukları çevrede diğer 

mükelleflerin vergi kaçırma davranışlarının yaygınlığı116 vergi uyumunu 

önemli derecede etkilemektedir. Vergi sisteminin dikey eşitlik dikkate alınarak 

                                                
112 Cemalettin Uçak (çev.), Vergilendirme Psikolojisi, Vergi Dünyası , Sayı 189, 1997, s.13-37. 
113 Richard D. Schwartz, Sonya Orleans, “On Legal Sanctions”, University of Chicago Law Review, 
cilt 34, sayı 2, 1967, s.274-300. 
114 Andreoni, Erard, Feinstein, a.g.m., s.818-860.  
115 Hans J. A. Geeroms, Hendrik Wilmots, “An Empirical Model of Tax Evasion and Tax Avoidance”, 
Public Finance, cilt 40, sayı 2, 1985, s.190-209. 
116 Young-dahl Song and Tinsley E. Yarbrough, “Tax Ethics and Taxpayer Attitudes: A Survey” 
Public Administration Review, cilt 38, sayı 5, 1978, s.442-452. 
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yapılandırıldığı durumda, vergi uyumunun artacağı sonucu Fortin, Lacroix ve 

Villeval’in117 çalışmalarınca da desteklenmiştir. 

Dışsal faktörler arasında incelediğimiz yaş, cinsiyet, eğitim  gibi 

demografik faktörlere dayalı olarak yapılan çalışmalar da vergi uyumu 

açısından önemli sonuçlar içermektedir. Mükellef yaşına dayalı olarak 

yapılan arastırmalarda çoğunlukla yaş düzeyindeki artışların vergisel 

düzenlemelere olan uyumda da artış sağladığı gözlenmiştir.118’119’120 Cinsiyet 

de vergi kaçakçılığı konusunda yapılan araştırmalarda incelen bir diğer 

belirleyici faktör olarak ele alınmış ve kadınların erkeklere oranla vergiye 

uyumlarının daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.121’122 Ancak değişen 

yaşam koşullarıyla birlikte, kadınların da çalışma hayatında aktif rol 

oynamaya başladıkları ve daha özgür bir hayat tarzına sahip oldukları 

günümüzde, söz konusu uyumun azaldığına yönelik çalışmalar da mevcuttur.  

Feinstein’ın123  IRS tarafından 1982-1985 yılları arasında uygulanan 

Mükelleflerin Vergiye Gönüllü Uyumlarını Ölçüm Projesi’nden elde edilen 

verilerden yararlanarak yaptığı, vergi kaçakçılığının ekonomik analizini 

inceleyen çalışmasında, marjinal vergi oranlarının ve denetimin yanı sıra 

gelirin ve çeşitli sosyoekonomik değişkenlerin vergi kaçakçılığı üzerindeki 

etkileri araştırılmış ve gelir düzeyi ile vergi kaçakçılığı arasında güçlü bir 

pozitif yönlü ilişkinin varlığı tespit edilmiştir. Yaş grupları arasında özellikle 65 

yaş ve üstü yaşlarda–emekli olup olmamalarının önemi olmaksızın- vergi 

kaçakçılığının ciddi boyutlarda azaldığını, yine evli çiftlerin bekârlara oranla 

(beyanname doldururken daha çok hata yapmalarına bağlamaktadır) çok 

                                                
117 Bernard Fortin, Guy Lacroix, Marie-Claire Villeval, “Tax Evasion and Social Interactions”  
Journal of Public Economics, cilt 91, sayı 11-12, s.2089-2112. 
118 Joachim Vogel, “Taxation and Public Opinion in Sweden: An Interpretation of Recent Survey 
Data”, National Tax Journal, cilt 27, sayı 4, 1974, s.499-513.  
119 Charles R. Title “Sanctions and Social deviance: The question of Deterence”, New York, Praeger 
Publishers Inc., 1980.  
120 Steven E Kaplan, Philip M J Reckers, “A Study of Tax Evasion Judgments”, National Tax 
Journal, cilt 38, sayı 1, 1985, s.97-102. 
121 Vogel, a.g.m., s.499-513. 
122 Michael W. Spicer, Rodney E. Hero, “Tax Evasion and Heuristics. A Research Note”, Journal of 
Public Economics, cilt 26, sayı 2, 1985, s.263-267. 
123 Jonathan S. Feinstein, “An Econometric Analysis of IncomeTax Evasion and Its Detection”, 
RAND Journal of Economics, cilt 22, sayı 1, 1991, s.14-35.  



61 
 

 

daha fazla vergi kaçırdıklarını tespit etmiştir. Benzer bir çalışma Clotfelter124 

tarafından yapılmış ve evli çiftlerin, bekarlara oranla vergi kaçırma 

konusundaki daha yüksek olan eğilimleri desteklenmiştir.  

Vergi kaçakçılığının dışsal değişkenleri arasında yer alabilecek diğer 

bir önemli belirleyici ülkedeki gelir dağılımının ne derece adaletli olduğudur. 

Bloomquist Hipotezi125 gelir dağılımındaki eşitsizlik arttıkça vergi 

kaçakçılığının da önemli boyutta arttığını ortaya koymaktadır. Çalışma, 1947-

1999 yılları arasında ABD için gelir adaletsizliği (gösterge olarak gini 

katsayısı kullanılmıştır) ile mükelleflerin ücret ve serbest meslek kazançlarını 

doğru olarak açıklamaları (gösterge olarak beyannama verme oranı dikkate 

alınmıştır) arasında istatistiksel olarak çarpıcı bir ilişkiyi ortaya çıkarmıştır. 

Bloomquist’in Hipotezi, Cox’un126 1984’te vergi uyumu davranışının elde 

edilen gelir büyüklüğü ile arasındaki “U” şeklinde gerçekleşen ilişkisini ortaya 

koyan ve Cox Paradoksu olarak ünlenen çalışmasından etkilenmiş ve Cox’un 

dolaylı olarak işaret ettiği gelir dağılımı ve vergi uyumu arasındaki bağı konu 

edinmiştir.  

Cox Paradoksu’na göre, orta sınıf gelir grubunda yükselen vergi 

uyumu, düşük ve yüksek gelir gruplarında önemli düzeyde azalma 

göstermektedir. Ortaya çıkan bu sonuç için, kişilerin yakalanma korkusu ve 

yakalanmaları durumunda ceza vb. yaptırımlar ile karşılaşmayı istememeleri 

güdüsünü, vergi kaçakçılığı açısından temel belirleyici neden olarak kabul 

eden görüş, söz konusu farkı gelir gruplarının vergi kaçırabilme olanaklarına 

bağlı olarak açıklarken127, mükellef üzerindeki vergi baskısını vergi 

kaçakçılığının merkezinde gören görüş ise bu baskıyı finansal baskı ve vergi 

sisteminden memnuniyetsizlik olarak iki ana nedene bağlamaktadır.128 

                                                
124 Charles T. Clotfelter, “Tax Evasion and Tax Rate: an Analysis of Individual Return”, The Review 
of Economics and Statistics, cilt 65, sayı 3, 1983, s.363-373. 
125 Kim M. Bloomquist, “Income Inequality and Tax Evasion: A Synthesis”, (Erişim) http://www. 
oecd.org/dataoecd/51/25/2501400.pdf, 01Kasım 2009. 
126 COX, Dennis “Raising Revenue in The underground Economy”, National Tax Journal, cilt 37, 
sayı 3, 1984, s.283-288.   
127 Jeffrey A. Roth, John T. Scholz, Ann D. Witte (Ed.), Taxpayer Compliance: An Agenda for 
Research, cilt 1, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1989. 
128 Henk Elffers, Income Tax Evasion Theory and Measurement, Rotterdam, Erasmus University, 
Kluwer, 1991. 
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Finansal baskı ile düşük gelir grubunda yer alan mükelleflerin ekonomik 

güçlerindeki zayıflık dikkate alınmakta ve mükellef giderlerinin, gelirlerini 

aşması durumunda vergi kaçırma davranışına girebileceğini öngörmektedir. 

Ekonomik güçsüzlüğün suç işleme ihtimalini arttırıcı bir motivasyon yarattığı, 

suç davranışını inceleyen çalışmalarca da desteklenmektedir.129  

Vergi sistemine karşı duyulan memnuniyetsizlik ise çeşitli nedenlere 

bağlı olarak gelişmektedir.  

• mükelleflerin sistemin adil olmadığına yönelik algıları, 

• sistemin karmaşık yapısı, 

• kamusal mal ve hizmetlerden yeterince yararlanamama hissi 

(ödedikleri vergilerin karşılığını alamama duygusu = exchange 

inequity*) 

Yine 2006 yılında McGee ve Tyler130 tarafından 33 ülke için yapılan 

çalışma, ülkelerdeki demografik farklılıkların vergi kaçakçılığına bakışı nasıl 

etkilediğini ortaya koymaya çalışmıştır. Sonuçlar bayanların erkeklere oranla, 

ileri yaş gruplarının gençlere oranla, ilgi çekicidir ki düşük eğitim düzeyine 

sahip kişilerin yüksek eğitimlilere oranla, fakirlerin zenginlere oranla, vergi 

kaçakçılığına daha olumsuz baktıklarını ortaya koymuştur.  

Eğitimin vergi uyumu üzerindeki etkisini araştıran çalışmalarda farklı 

sonuçlara rastlanmaktadır. Mükelleflerin vergi konusundaki bilgi 

düzeylerindeki artışların, vergi kaçakçılığını azalttığı sonucuna varan 

çalışmaların131 yanısıra, vergisel konulardaki bilgi düzeyi artışıyla birlikte, 

vergiden kurtulma yollarının da öğrenilmesinin, mükelleflerin vergi uyum 

düzeylerini düşüreceği sonucuna varan çalışmalar da mevcuttur132.  

                                                
129 John S. Carroll, Cognitive-Process Analysis of Taxpayer Compliance, Tax Compliance, Cilt 2, 
Social Science Perspectives, Ed. Jeffrey A. Roth, John, T. Scholz, Ann Dryden Witte, Philadelphia, 
University of Pennsylvania Press, 1989. 
* Lewis, yüksek gelir grubundaki kişilerin ödedikleri verginin yüksekliğinin, kamusal hizmetlerden 
faydalanma ve ödenilen vergi arasındaki uçurumu daha da artırması nedeniyle, elde edilen karşılık 
duygusunun azalmasına paralel olarak vergi uyumunun da düşeceğine dikkate çekmiştir. (Bkz. Alan 
Lewis, “An Empirical Assessment of Tax Mentality”, Public Finance, cilt 34, sayı 2, 1979, s.245-
257)  
130 Robert W. McGee, Barry Tyler, “Tax Evasion and Ethics: A Demographic Study of 33 Countries”, 
Barry University Andreas School of Business Working Paper, Ekim 2006, s.12. 
131 Alan Lewis, The Pyschology of Taxation, Oxford, Martin Robertson Co. & Ltd., 1982. 
132 Geeroms, Wilmots, a.g.m, s.190-209. 
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Elde edilen gelir türü de, vergi uyumuna etki eden diğer bir faktördür. 

Ücret geliri elde edenlerin serbest çalışanlara oranla beyannamelerini 

doldururken daha gerçekçi davrandıkları133 görülmektedir. Yine mükelleflerin 

çalıştıkları meslek gruplarında vergiye gönüllü uyum yüksekse mükellefinki 

de yükselirken; düşük meslek gruplarında mükellefin de vergi verme şevki 

olumsuz yönde etkilenmektedir.134 Vergi uyumu açısından, vergi sisteminde 

işletmeler de önemli rol oynamaktadırlar. Cloyd, Pratt ve Stock135 

çalışmalarında kamuya ait işletmelerin, özel sektör işletmelerine oranla vergi 

uyumlarının daha yüksek düzeyde olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Yine 

büyük işletmelerin oluşturduğu bir ekonomik yapıda vergi uyumunun daha 

yüksek düzeyde gerçekleşeceği Tanzi’nin çalışmasında belirtilmiştir.136  

Vergi ahlakı üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu düşünülen dinsel 

inançların da vergi uyumu üzerindeki etkileri çeşitli çalışmalara konu 

olmuştur.  Vergi kaçırma davranışına karşı suçluluk ve utanç duygusu 

gelişmiş olan toplumlarda vergiye gönüllü uyumun arttığına yönelik 

çalışmalar mevcuttur.137. Ahlak ve dinsel kurallar arasındaki bağı inceleyen 

çalışmasında Margolis138, dinsel kuralların içinde doğru davranma gerektiğine 

yönelik inançları barındırdığından hareket etmiştir. Cohn’nun139  Yahudiler ile 

ilgili yaptığı vergi ahlakı araştırmasında da, vergi uyumunun yüksek düzeyde 

olduğu tespit edilmiştir. Cohn,Yahudilerin vergi ödeme konusundaki ahlaki 

anlayışlarının bileşenlerini aşağıdaki şekilde sıralamıştır: 

• vergi ödemek yasal bir yükümlülüktür, 

• kanunlar yalan söylemeyi yasaklamaktadır, 

• bir yahudi, dinini küçük düşürücü hiçbir davranışta bulunmamalıdır, 
                                                
133 John Carl Scholz, “The Earned Income tax Credit: Participation, Compliance and Antipoverty 
Efectiveness”, National Tax Journal, cilt 47, sayı 1, 1994, s.63-87. 
134 Çelikkaya, a.g.m., s.1-8 
135 C. Bryan Cloyd, Jamie Pratt, Toby Stock, “The Use of Financial Accounting Choice to Support 
Aggressive Tax Positions: Public and Privite Firms”, Journal of Accounting Research, cilt 34, sayı 
1, 1996, s.23-43.  
136 Tanzi, Shome, a.g.m., s.809. 
137 Brian Erard, Jonathan S. Feinstein, “The Role of Moral Sentiments and Audits Perceptions in Tax 
Compliance”, Public Finance, cilt 49, 1994, s.70-89. 
138 H. Margolis, “Religion as Paradigm”, Journal of Institutional and Theoretical Economics, cilt 
153, sayı 1, 1997, s.242-252.  
139 Gordon Cohn, “The Jewish View on Paying Taxes”, Journal of Accounting, Ethics and Public 
Policy, cilt 1, sayı 2, 1998, s.109-120. 
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• emirlere uymak bir zorunluluktur. Dolayısıyla yahudi kişi hapise 

girmemelidir. Dinsel kurallar düzenli olarak hapishanede yerine 

getirilemez. 

McGee ve Cohn’un140 2007 yılında yaptıkları araştırmadabazı Yahudi 

gruplarının Hitler yönetiminde bile vergi ödemenin ahlaki yanları olduğuna 

yönelik sonuçlarla karşılaşılmıştır. 

Mormonlarla ilgili yapılan analizler de yahudilerin tutumlarından farklı 

sonuçlarla karşılaşılmamıştır. Koşullar ne olursa olsun vergi kaçırma 

davranışı ahlaki bulunmamaktadır.141 

McGee’nin İslamiyette vergi ahlakı ile ilgili yaptığı çalışmasında vergi 

kaçakçılığının bazı durumlarda etik olabileceği sonucuna varıldığı tespit 

edilmiştir. Verginin fiyatları arttırdığı durumlarda (tarifeler ve harcama vergileri 

durumunda) ve verginin gelir üzerinden alınarak, piyasa muşevviklerine zarar 

verdiği durumlarda, vergi ödememe meşru olarak görülebilmektedir.142 

                                                
140 R. W McGee, G.cM. Cohn, “Jewish Perspectives on the Ethics of Tax Evasion”, Journal of Legal, 
Ethical and Regulatory Issues, cilt 11, sayı 2, 2008, s.1-32. 
141S. R Smith, ve K.C. Kimball, “Tax Evasion and Ethics: A Perspective from Members of the Church 
of Jesus Christ of Latter-Day Saints”, Journal of Accounting, Ethics and Public Policy, cilt 1, sayı 
3, 1998, s.337-348. 
142 Robert W McGee, “The Ethics of Tax Evasion in Islam: A Comment”, Journal of Accounting, 
Ethics and Public Policy, cilt 1, sayı 2, 1998, s.162-168. 



İKİNCİ BÖLÜM 

 

 

AVRUPA BİRLİGİ’NDE VERGİ KAÇAKÇILIĞI, VERGİDEN KAÇINMA VE 
VERGİ DENETİMİ 

 

İktisadi kuram aşamasından uygulama aşamasına geçebilen ve 

bütünleşme yolunda en ileri ve en güçlü düzeye ulaşan girişim hareketi 

kuşkusuz Avrupa’da yaşanan bütünleşme sürecidir.143 Dünya genelinde en 

ciddi mesafeyi kateden  bu hareket, 1991 yılında yapılan Maastricht 

Zirvesi’nde, vatandaşlık, adalet,  iç ve dış güvenlik konularında alınan 

kararlarla, askeri ve siyasi birleşmenin de tamamlanmasını öngörmüş ve 

nihai amacın Birleşik Avrupa Devletleri olduğu konusunda önemli ip uçları 

vermiştir.144    

İkinci Dünya Savaşı sonrasında büyük acıların yaşandığı Avrupa’nın, 

huzurlu ve güvenli bir ekonomik ve siyasi yaşam alanına duyduğu ihtiyaç 

ortamında gelişen ve 1950 yılında Fransa tarafından açıklanan Schuman 

Plânı, söz konusu işbirliği düşüncesinin ilk temelini oluşturmuştur.145 Bu plân 

sonrasında, siyasi bütünleşme süreci başlatılmak istenmiş ve bu amaçla 

1952 yılında Avrupa Savunma Topluluğu ve 1953 yılında Avrupa Politik 

İşbirliği adlarıyla dış politika ve savunma politikası alanlarında ilerleme 

kaydedilmek istenmiştir. Bu alanlarda yapılan girişimlerin başarısızlıkla 

sonuçlanması, siyasi bütünleşmenin, öncelikle gerçekleştirilecek bir 

ekonomik bütünleşme temelinde sağlanabileceğini göstermiştir.146 Bu 

anlamda  ekonomik bütünleşme, siyasal birliğin olduğu kadar, askeri birliğin 

de gerçekleştirilmesinde öncelikli bir alan olarak benimsenmiş ve bu 

aşamadan sonra ekonomik bütünleşme çabalarının hız kazandığı süreçte, 

                                                
143 Mircan Yıldız Tokatlıoğlu, Avrupa Birliği’nde Maliye Politikası ve Türkiye Açısından Bir 
Değerlendirme, Đstanbul, Alfa Yayınları, 2004, s.7. 
144 Haluk Günuğur, Avrupa Birliği’nin Kurucu Antlaşmaları, Gümrük Birliği ve Tek Pazar (Đç 
Pazar): Avrupa Birliği El Kitabı, T.C. Merkez Bankası Yayını, Ankara, 1995, s.18-20. 
145 Nurettin Bilici, Avrupa Birliği-Türkiye Đlişkileri: Temel Bilgiler, Đktisadi ve Mali Konular, 3. 
baskı, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2007. s. 38. 
146 Tokatlıoğlu, a.g.e., s.22-23. 
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tam anlamıyla ekonomik bütünleşmenin sağlanabilmesi çalışmaları elli yılı 

aşkın bir süreyi gerektirmiştir. Ekonomik bütünleşme aşamasının en önemli 

ayağını ve politikaların hareket alanının sınırlarını ise vergiler 

oluşturmaktadır.  

Vergilerle ilgili kararlar, vergilendirmenin ulusal egemenliğin temeli 

oluşu ve gelir olmadan hükümetlerin politika oluşturamama gerçeği 

nedeniyle, Birlik’in bu anlamda en önemli ve üzerinde uzlaşının 

gerçekleştirilmesinde en çok tartışmanın yaşandığı alan olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Görüldüğü üzere her türlü işbirliğinin gerçekleştirilmesinde 

yaşamsal öneme sahip olan vergilerde yaşanacak kayıp ve kaçaklar, Birlik’in 

üzerinde hassasiyet ve ciddiyetle durma nedenini de çok açık olarak gözler 

önüne sermektedir. 

Birlik bütçesini oluşturan dört temel gelir grubu gümrük vergileri, 

tarımsal vergiler, katma değer vergisi ve üye ülkelerin GSMH paylarıdır. 

Dolayısıyla Birlik bütçesini oluşturan vergilerdeki kayıplar kadar, ülkelerin 

GSMH hesaplarına dahil olmayan faaliyetler sonucunda oluşan gelir kaybı da 

Birlik’in faaliyetleri ve geleceği açısından son derece önem taşımaktadır. 

Keza, Birlik’in geleneksel öz kaynaklarını oluşturan gümrük ve tarımsal 

vergilerin toplam gelirler içindeki payı yaklaşık % 12 civarlarında iken, katma 

değer vergisi % 14 ve GSMH paylarından oluşan gelir kalemi ise % 73’lük 

payıyla Birlik’in en önemli finansman kaynağı olmuştur.147 Tüm bu gelişmeler, 

vergi kayıplarının Birlik düzeyinde de kontrolünün sağlanmasını 

gerektirmektedir. Bu nedenle ortaya çıkan tablo, çalışmamız açısından da  

ülkeler özelinde vergi kaçakçılığı ile ilgili yapılacak tespitlere geçmeden önce, 

konunun Birlik düzeyinde incelenmesini de zorunlu kılmaktadır.  

 

 

 

                                                
147 Bilici, a.g.e., s.94. 
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I. BİRLİK DÜZEYİNDE VERGİ KAÇAKÇILIĞI VE VERGİDEN 
KAÇINMAYA BAKIŞ 

 

Birlik gelirlerinde GSMH paylarındaki artışın, vergi kayıpları sorununu 

daha önemli hale getirmesi ve bununla beraber ekonomik ve parasal birlik 

modelinin işleyişinin bu sorun nedeniyle ciddi olarak bozulma ihtimalinin 

ortaya çıkışı,  Birlik’in vergi denetimi konusunda çeşitli düzenlemeler yapma 

gereğini doğurmuştur.148 Yapılan düzenlemeler incelendiğinde ortak hedefin, 

ekonomik faaliyetlerde oluşabilecek olası yolsuzluk ve düzensizliklerin, üye 

ülkelerin ilgili kurumlarıyla işbirliğinin güçlendirilmesi temelinde azaltılması ve 

gerekli önlemlerin alınması amacına yönelik olarak tamamlayıcı nitelikte 

mekanizmaların geliştirilmesi olduğu görülmektedir.149 

 

 

A. Avrupa Konseyi’nin 18 Aralık 1995 ve 11 Kasım 1996 Tarihli 
Tüzükleri 

 

18 Aralık 1995 tarihli Direktif150, Birlik üye ülkelerinin, Birlik’in finansal 

çıkarlarını, ortak hukuksal kurallar çerçevesinde ve Birlik’in tüm faaliyet 

alanları açısından korunmasının sağlanmasını gerçekleştirebilmeleri  

amacına yönelik olarak düzenlenmiştir.  

Avrupa Birliği Antlaşması’nın 209. maddesinin a bendine göre Birlik’in  

finansal çıkarlarının korunması, Antlaşma’nın diğer koşulları da göz önünde 

bulundurulmak kaydıyla, Birlik üye ülkelerinin öncelikli sorumluluğu altındadır.  

Birlik’in güvenilirliğinin korunması açısından, Birlik bütçesine zarar 

verici kaçakçılık ve diğer düzen bozucu faaliyetlerin önlenmesine yönelik 

tedbirlerin alınmasındaki zorunluluk, üye ülkelerin, Birlik hukuku kapsamında 

kaçakçılık ve diğer tür yolsuzluklara karşı, idari yaptırımlara ve denetimlere 

                                                
148 Doğan Can, Tuncay Kapusuzoğlu, “Çesitli Ülkelerde Vergi Denetiminin Organizasyonu ve 
Çıkarılabilecek Bazı Dersler”, Vergi Dünyası,  sayı 283, 2005, s.22-23. 
149 Can, Kapusuzoğlu, a.g.m., s.22-23. 
150 Council Regulation (EC, Euratom) NO 2988/95 of 18 December 1995 on the Protection of the 
European Communities, Financial Interests Official Journal, L 312’ 23/12//1995 P.0001–0004 eur-
lex.Avropa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995R2988 
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yönelik tüm kuralları uygulama zorunluluğunu da beraberinde getirmektedir.  

Yöneleceği alanların, yoğunluklarının ve yapısının üye ülkelerce belirleneceği 

ve gerçekleştirileceği denetimlerin, sektörlerin özellikleriyle orantılı olmasına 

özen gösterilmesi istenirken, aynı zamanda aşırı ekonomik sınırlamaları ve 

yüksek düzeyde yönetim maliyetlerini içermemelerine de dikkat edilmesi 

istenmektedir.  

Üye devletlerce bir fiil gerçekleştirilecek olan bu denetimler ve Birlik 

kurumlarının gerçekleştireceği diğer denetimlerden ayrı olarak, Birlik’in ve  

üye ülkelerin finansal çıkarlarının korunması için, Birlik hukuku çerçevesinde, 

idari yaptırımlar ve cezalara ilişkin ortak kuralları belirlemek amacıyla 

oluşturulan Direktif, Komisyon’un aşağıdaki alanlarda inceleme ve denetim 

yetkisi olduğunu belirtmektedir. Bu düzenleme, üye ülkelerin ceza ve 

yargılama sistemlerini ve diğer üye ülkelerle olan karşılıklı ilişkilerini 

etkilememektedir. Üye ülkelerde yapılacak olay yeri incelemeleri ve 

denetimler Birlik hukukunda yer alan sınırlamalarla da orantılı olarak 

gerçekleştirilecektir. Komisyonun denetim yetkisinin olduğu alanlar: 

• Üye ülkelerin idari uygulamalarının Birlik kuralları ile uyumu, 

• Gerekli dökümanların varlığının tespiti ve bunların Birlik’in gelir ve 

giderleri ile uyumluluğu, 

• Finansal işlemlerin gerçek mahiyetlerinin belirlenmesi. 

Konsey’in 11 Kasım 1996 tarihli Direktifi’nde151 ise Birlik’in kaçakçılık 

ve yolsuzluklara karşı mali menfaatlerinin korunmasına yönelik olarak olay 

yeri incelemeleri ve denetimler ile ilgili 1995 yılı Direktifi’ne ilave kurallar 

getirilmiştir. 

Bu Direktif’e göre, kontrol ve denetimler öncesinde, üye devletlere 

Komisyon tarafından uygun bir zaman dilimi verilecek ve Komisyon 

tarafından talep edilecek her türlü yardım isteğinin yerine getirilmesi 

sağlanacaktır. Yetkili memurlarca yapılacak olan denetimler Komisyonun 

sorumluluğu altında ve üye ülkenin denetim elemanlarının bilgi edinme 
                                                
151 Council Regulation (EC, Euratom) NO 2185/96 of 11 November 1996 on the Spot Checks and 
Inspections Carried out by the Commission in Order to Protect the European Communities, Financial 
Interests against Fraud and Other Irregularities  Official Journal, L 312’23/12//1995P.0001–0004 eur-
lex.Avropa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995R2988 
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konusunda sahip oldukları koşullarla eşit şartlar dahilinde 

gerçekleştirilecektir. Söz konusu denetim ve incelemeler,  üye ülkenin ulusal 

ceza usul kanunlarına aykırılık taşımadan ve sır saklama yükümlülüğü 

dikkate alınarak yapılacaktır.152 Komisyon tarafından yapılan denetim ve 

kontroller belirli konuları kapsamaktadır:153 

• Kanuni defter ve belgeler, sözleşme listeleri, maaş makbuzları, yapılan 

iş ve işletmeye ait banka hesap özetleri. 

• Bilgisayar verileri. 

• Üretim, paketleme ve nakliye sistemleri ve metodları. 

• Fiziki kontroller. 

• Numunelerin alımı ve kontrolü. 

• Finanse edilen fabrika ve yatırımların gelişimi ve tüm yatırımların 

kullanımı. 

• Bütçe ve muhasebe dökümanları. 

İncelemeler  sonucu Komisyon denetim elemanlarınca hazırlanan 

raporlar, üye ülkelerin denetim elemanlarının raporları için geçerli olduğu 

üzere adli ve idari mercilere delil olarak sunulabilecektir. Sözü geçen 

incelemeler esnasında, mükellefler tarafından Komisyon denetim 

elemanlarına yapılabilecek karşı koyuşlarla ilgili gerekli önlemlerin alınması 

üye devletlere aittir.154  

 

 

B. Avrupa Kaçakçılıkla Mücadele Ofisi (OLAF - L’Office 
Européen de Lutte Antifraud - European Anti-Fraud Office) 

 

Avrupa Kaçakçılıkla Mücadele Ofisi (OLAF), Birlik’in mali 

menfaatlerinin korunması, kaçakçılık ve yolsuzlukla mücadele, Birlik 

kurumlarının görevlerini kötüye kullanma durumları ve diğer kanun dışı 

                                                
152 Can, Kapusuzoğlu, a.g.m., s.22-23. 
153 Đbrahim Organ, Vergi Denetimi ve Türkiye Uygulaması Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Ankara, 
Gazi Kitabevi, 2008, s. 65. 
154 Can, Kapusuzoğlu, a.g.m., s.22-23. 
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hareketlerin tespiti amacıyla kurulmuştur. OLAF, AB vatandaşlarına gerekli 

durumlarda hesap verebilir bir şeffaflık, tarafsızlık ve maliyet etkin bir çalışma 

anlayışı düşüncesiyle 1988’de kurulan Kaçakçılığı Önleme Komisyon 

Birimi’nin (UCLAF - Unit For The Coordination of Fraud Prevention), 28 Nisan 

1999 tarihinde genel müdürlük seviyesine getirilerek bağımsız bir soruşturma 

birimine dönüştürülmüş şeklidir.155  

Yolsuzluk, sahtecilik, kaçakçılık ve diğer kanun dışı saldırılar, sadece 

ekonomik boyutuyla Birlik’in politikasına ve bütçeye verdikleri zararlarla sınırlı 

kalmamakta ve Birlik’in güvenilirliğine de ciddi zararlar vermektedirler. Avrupa 

Topluluğu Antlaşması’nın 280. maddesinde Komisyon’un sorumluluğu altında 

olduğu kabul edilen bu tür kanun dışılıklarla mücadele görevi, Komisyon’un 

1999/352 sayılı kararıyla 28 Nisan 1999’da OLAF’ın kurulmasına temel teşkil 

etmiştir.  

Avrupa Konseyi ve Parlamentosu’nun 25 Mayıs 1999 tarihli ve 

1073/1999 ve 1074/1999 numaralı Tüzükleri ile 1 Haziran 1999’da 

çalışmalarına başlayan OLAF, daha önce açıklanan 18 Aralık 1995 ve 11 

Kasım 1996 tarihli Tüzüklerde Komisyon’ca görevlendirilecek denetim 

elemanlarının üye ülkelerde yapacakları incelemelerle ilgili görevleri ve 

Birlik’in mali menfaatlerinin korunmasına dair konuların araştırılmasını ve 

denetimlerini de üstlenmiştir.156  

AB’ye üye ülkelerin yetkili makamları arasında yakın bir işbirliği 

sağlayan OLAF, üye ülkelerin konuyla ilgili politika oluşumlarının ve yasal 

düzenlemelerinin gerçekleştirilmesinde de gerekli her türlü desteği veren bir 

oluşumdur. OLAF genel müdürü, Komisyon tarafından, Birlik ve Konsey’e 

danışılarak 5 yıllık bir süreç için seçilir ve toplamda en fazla iki dönem bu 

görevi üstlenebilir. OLAF genel müdürü hiçbir üye devletten ve kurumdan 

emir almadan, bağımsız bir şekilde faaliyetlerini yürütürken; Komisyon 

tarafından bağımsızlığının tehlikeye atıldığını düşündüğü bir karara karşı da 

Avrupa Mahkemesi’nde dava açma hakkına sahiptir.157 Bununla beraber 

                                                
155 (Erişim) http://ec.Avropa.eu/dgs/olaf/mission/mission/index_en.htlm, 01 Ocak 2009. 
156 Can, Kapusuzoğlu, a.g.m.,  s.22-23. 
157 (Erişim) http://www.sayistay.gov.tr/yayin/dergi/icerik/der50m2.pdf, 01 Ocak 2009. 
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OLAF’ın kendisi de, ülkelerinde üst düzey kamu görevlerinde bulunmuş 

konuyla yakından ilgili olan tecrübeli elemanların oluşturduğu ve 5 üyeden 

oluşan özel bir Gözetim Komitesi (Supervisory Committee) tarafından düzenli 

olarak incelenmektedir.158   

OLAF tarafından yürütülen dahili soruşturmalarda, yapılan işlem ve 

eylemler açısından Birlik Antlaşması ve mevzuatına uygunluk denetlenirken, 

bu denetim genel müdürce re’sen veya ilgili kurum veya kuruluşun talebi 

üzerine gerçekleştirilmektedir. Harici soruşturmalar ise üye devletlerde ve 

üye devletlerin diğer ülkelerle imzaladıkları işbirliği anlaşmaları çerçevesinde 

verilen yetkilere dayanılarak gerçekleştirilmektedir. Örneğin, bu güne kadar 

Türkiye hakkında dokuz adet harici soruşturma açılmış ve bu soruşturmalar  

bir önceki Komisyon üyelerinin istifasına neden olabilecek düzeyde etkili 

sonuçlar da doğurmuştur.159  

2009 yılı itibariyle 400 uzman personel çalıştıran OLAF’ta personelin 

yarıya yakını soruşturma yetkisine sahip müfettişlerden oluşmaktadır. Yazılı 

bir onayla başlatılan soruşturmalar süresince üye devlet ve kurumların 

soruşturmayı gerçekleştiren inceleme elemanlarına istenilen her türlü yardım 

ve desteği göstermeleri yasal bir zorunluluğa dayandırılmıştır. Bu kapsamda 

inceleme elemanının tüm bilgileri herhangi bir bildirim gerçekleştirmeksizin 

isteme, örneklerini alma, belli şartlar altında el koyma yetkisi 

bulunmaktadır.160 

Tüm üye devletlerin ve kurumların ortaya çıkan kanun dışı işlemleri 

OLAF’a bildirme yükümlülükleri bulunmaktadır. Soruşturma sonuçları gizlilik 

esasına tabidir. İnceleme sonucunda kanun dışı olduğuna kanaat getirilen 

işlemler kurumlara bildirilir. Tespit edilen düzensizliklerin yer aldığı raporlar 

üye ülkeler açısından da önemli hukuksal delil niteliği taşımaktadır ve ülkenin 

ulusal soruşturma birimlerince düzenlenen raporlarla aynı değerdedir.161 

Sözü geçen düzenlemeler haricinde 1977 yılında çıkarılan Vergi 

Kaçakçılığını Önleme ve Verginin Tahsilinde Yardımlaşma Direktifi de üye 

                                                
158 Can, Kapusuzoğlu, a.g.m., s.22-23. 
159 (Erişim) www.sayistay.gov.tr/yayin/dergi/icerik/der50m2.pdf, 01Ocak 2009. 
160 (Erişim) www.sayistay.gov.tr/yayin/dergi/icerik/der50m2.pdf, 01 Ocak 2009. 
161 (Erişim) www.sayistay.gov.tr/yayin/dergi/icerik/der50m2.pdf, 01 Ocak 2009. 
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ülkeler arasındaki bilgi değişimi hakkında yardımlaşma konusunu 

düzenlemiştir. Bununla beraber yine üye ülkeler benzer amaçlar 

doğrultusunda aralarında Hakemlik Komisyonu kuran Antlaşmayı da 

imzalamışlardır. Transfer fiyatlandırması konularını inceleyen Komisyon vergi 

kaçakçılığının gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda incelemelerde 

bulunmaktadır.162 

 

 

C. Ülkeler Arası İşbirliği Çalışmaları 

 

Vergisel alanda üye ülkeler arasında idari işbirliği ve karşılıklı 

yardımlaşma uzun yıllardır gerçekleştirilmektedir. 77/799/EC no’lu Direktif ile 

doğrudan vergilendirme konusunda 1977 yılından bu yana yürütülen 

çalışmalarda, vergisel suçlara ilişkin önemli başarılar elde edilmiştir. Söz 

konusu Direktif, 1981 yılında KDV’yi (79/1071/EEC no’lu Direktif ile) ve 1993 

yılında da ÖTV’yi (92/12/EEC no’lu Direktif ile) içine alacak şekilde 

genişletilmiştir. 

Tek pazara geçiş ve ülkeler arası fiziki sınırların kaldırılmasıyla 

KDV’ye yönelik kontrol sisteminin oluşturulması ihtiyacı doğmuş ve KDV bilgi 

değişim sistemi (VIES) kurulmuştur. KDV alanındaki idari işbirliği 

Komisyon’un 218/92/EC sayılı düzenlemesi ile hayata geçirilmiştir. Tek 

pazara geçiş aynı zamanda ülkeler arasında sürekli artan düzeyde ticaret 

hareketliliğine neden olmuş ve e-ticaretteki artışın da, buna paralel şekildeki 

hızlı gelişimi hep birlikte, karşılıklı yardımlaşmada hukuki araçların 

modernleştirilerek, vergi idarelerinin daha etkin çalışabilmelerini mümkün 

hale getirmiştir. 

 

 

 

 

                                                
162 Organ, a.g.e., s.65. 
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Ç. Fiscalis Programı 

 

1998 yılında gerek ulusal ve gerekse Birlik düzeyindeki finansal 

çıkarların, vergi kaçakçılığı, vergiden kaçınma ile yönetim ve uyum 

maliyetlerinden dolayı zarara uğramasının engellenmesi düşüncesi 

temelinde, AB iç pazarında vergilendirme sistemlerinin geliştirilmesi amacıyla 

Fiscalis Programı uygulamaya konulmuştur.163 

Bu program için gerekli kaynakların temini ve alt yapı çalışmalarının 

gerçekleştirilmesi Birlik’e ait bulunmaktadır. Ancak, etkin ve standart bir 

uygulamanın sağlanması üye devletlerin de işbirliğini gerektirmektedir. Bu 

işbirliğinin gerçekleştirilebilmesi için ana gereklilik ise ülkelerin Birlik 

hukukunu ve uygulamasını iyi düzeyde kavrayabilmelerinden geçmektedir. 

Bu nedenle programın uygulama kararının alınmasıyla birlikte, eğitim 

programları da hayata geçirilmiştir. 

Programa üye ülkeler kadar Türkiye ve Hırvatistan gibi aday ülkelerin 

katılımı da sağlanmıştır. 1 Ocak 2003 - 31 Aralık 2007 dönemini kapsayan ve 

çok yıllı bir Topluluk Programı olan Fiscalis 2007 Programı yerini 1 Ocak 

2008 – 31 Aralık 2013 dönemini kapsayan ve programın devam niteliğinde 

olan Fiscalis 2013 Programı’na bırakmıştır. KDV, ÖTV, doğrudan 

vergilendirme ve sigorta primlerinin vergilendirilmeleri konularında faaliyet 

veren programdan beklenen yararlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir:164 

• Programa katılan ülkelerin vergi alanında çalışan kamu personelinin 

Birlik mevzuatı hakkında bilgilendirilmeleri ve uygulama alanında ortak 

bir standardı yakalamalarının sağlanması, 

• Etkin ve kapsamlı bir işbirliği ortamının oluşturulması 

• Mükellef ve idarenin eş zamanlı olarak ihtiyaçlarını dikkate alan 

uygulamaların yaygınlaştırılması, 

• Aday ülkeler açısından Birlik mevzuatına uyumlarının ve idari 

kapasitelerinin geliştirilmesi için gerekli ihtiyaçların karşılanması. 

                                                
163 (Erişim) http://eur-lex.Avropa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998D0888:en:, 01 
Ocak 2010. 
164 (Erişim) http://www.maliye-abdid.gov.tr/html/ab_turkiye/dokuman/fiscalis_bilgi.pdf, 01 Ocak 
2010. 
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Fiscalis Programı vergi denetimleri konusunda da Birlik üyesi 

ülkelerden çok taraflı denetimlerin uygulamaya geçirilmesini istemektedir. Bu 

denetimler, uluslar arası faaliyet gösteren şirketler için özel olarak 

oluşturulmaktadır. Şirketin tek uluslu veya çeşitli üye devletlerle bağı bulunan 

bir şirket olmasının önemi bulunmamaktadır. Program dahilinde bu tür 

firmaların denetimleri en az üç üye devletin vergi idaresinden oluşan bir 

yapılanma tarafından yerine getirilmelidir. Ortaya çıkacak olan masraflar da 

Fiscalis Programı fonundan karşılanmaktadır. 

 

 

II. AVRUPA BİRLİĞİ’NDE VERGİ KAYIP VE KAÇAKLARI İLE 
KAYIT DIŞI EKONOMİ BÜYÜKLÜKLERİ 

 

Son yıllarda büyüklüğü giderek artan kayıt dışı ekonomi, gerek 

gelişmiş ve gerekse gelişmekte olan ülkelerin resmi istatistikleri, milli gelirleri, 

büyüme ve işsizlik oranları, gelir ve kaynak dağılımı gibi birçok ekonomik 

değişkenleri üzerinde etkilere sahiptir. Ancak kayıt dışı sektörün varlığı her 

şeyden önce önemli büyüklükte bir vergi kaybına neden olmaktadır. Vergi 

kayıp ve kaçaklarının gerçekleşen büyüklüklerinin tespitinin güç olması 

nedeniyle, kayıp ve kaçakların ölçümüne ilişkin yapılan çalışmaların bir çoğu, 

tahminlerini ilgili ekonomilerin kayıt dışılık rakamlarına dayandırmaktadır. Bu 

nedenle, tezin bu bölümünde, Avrupa Birliği ülkelerindeki vergi kayıp ve 

kaçaklarının göreceli büyüklüklerini ortaya koyabilmek amacıyla, bu ülkelerin 

kayıt dışında kalan ekonomi büyüklükleri inceleme konusu edilmektedir. 

 

 

A. Kayıt Dışı Ekonomi Büyüklükleri 

 

Kayıt dışı ekonominin büyüklüğü mü, yoksa ortaya çıkış nedenleri ve 

doğurduğu sonuçlar mı daha önemlidir tartışmaları bir yana, literatürde 

oldukça geniş bir alanı, kayıt dışı ekonominin boyutlarıyla ilgili çalışmalar 
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oluşturmaktadır. Faaliyetlerin gizli yapısı ve bu gizliliğin korunmasına yönelik 

harcanan özel çaba, faaliyetleri oluşturan kişilerin kimlikleri kadar, 

faaliyetlerin ortaya çıkma sıklığı, özellikli sektörlerin var olup olmadığı gibi 

soruları da cevapsız bırakmaktadır. Bu şekilde ortaya çıkmaması yönünde 

özenle korunan bir bilinmeyeni, en azından sayısal anlamda görünür bir 

duruma getirmek de bir önceki bölümde anlatılan farklı yöntemlerin ve 

yaklaşımların kullanımını zorunlu kılmaktadır. Kullanılan yöntemlerdeki 

çeşitlilik, farklı sonuçların ortaya çıkmasına da neden olmakta ve bu anlamda 

kayıt dışı ekonominin ölçülebilirliği ile ilgili bir güvenilirlik sorununu da 

gündeme getirmektedir.  

Tüm bu çekincelere rağmen, kayıt dışılık sorununun ne tür sonuçlar 

yaratabileceğine ve gerekli önlemlerin hangi aşamalarda ve ne şekilde 

alınması gerektiğine dair kararların etkin şekilde verilebilmesinde, sorunun 

büyüklüğünün kesin olmayan tahmini boyutlarının bilinmesinin bile önemli 

olduğu aşikârdır. Bu gerçekten hareketle, Avrupa Birliği ülkelerinin maliye 

bakanlıkları bünyelerinde kayıt dışılıkla ilgili dönemsel raporların 

hazırlandıkları görülmektedir. Ancak ulusal hesaplamaların ülke 

karşılaştırmalarında, gerek kullanılan yöntem ve gerekse dikkate alınan 

zaman dilimi açısından ortaya çıkardıkları farklılaşmaların önüne geçmek 

açısından, bu aşamada Birlik ülkelerinin toplulaştırılmış sonuçlarını içeren 

çalışmalardan yararlanılacaktır. 

Avrupa Birliği’nde kayıt dışılık tahminleri ile ilgili çalışmalarda, sonuçlar 

farklı kriterler dikkate alınarak sınıflandırılabilmektedir. Bu sınıflandırmalar 

içinde en çok kullanılanlar, milli gelir büyüklüklerine bağlı yapılan ayrımlar 

(yüksek-orta-düşük gelir grubu ülkeler), Birlik’in genişleme yıllarına bağli 

yapılan dönemsel ayrımlar ve bölgesel farklılıklar dikkate alınarak yapılan 

ayrımlardır. 
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Aşağıda Tablo 1’de, Avrupa Birliği’nde kayıt dışı ekonomi 

büyüklüklerinin GSYİH’ya oranları, Avrupa Birliği ülkelerini bölgesel farkları 

dikkate alınarak sınıflandırılmaktadır. Böylece Birlik içinde demografik 

farklılıkların etkileri de daha açık şekilde ortaya çıkabilmektedir. 

 

 Tablo 1. Kayıt Dışı Ekonomi Oranları (1999-2006 Ortalaması)165 
BATI AVRUPA % 
AVUSTURYA  8.3 

LÜKSEMBURG  8.6 
İNGİLTERE  9.9 
HOLLANDA 10.6 

FRANSA 12.4 
İRLANDA 13.4 
ALMANYA 14.6 

FİNLANDİYA 15.1 
İSVEÇ 15.6 

DANİMARKA 15.8 
BELÇİKA 18.8 

ORTALAMA 13.0 
  

GÜNEY AVRUPA % 
PORTEKİZ 19.7 
İSPANYA 19.7 
İTALYA 22.4 

YUNANİSTAN 25.3 
MALTA 26.8 

ORTALAMA 22.8 
  

DOĞU AVRUPA % 
SLOVAKYA 17.2 

ÇEK CUMHURİYETİ 18.0 
MACARİSTAN 23.4 

POLONYA 26.3 
SLOVENYA 26.7 
LİTVANYA 29.1 

BULGARİSTAN 35.4 
ROMANYA 36.2 
ESTONYA 37.5 
LETONYA 38.2 

ORTALAMA 28.8 
BİRLİK GENEL ORTALAMASI 21.5 

TÜRKİYE 33.9 
 

 

                                                
165 Friedrich Schneider, Andreas Buehn, “Shadow Economies and Corruption All Over The World: 
Revised Estimates for 120 Countries”, Economics The Open-Access, Open-Assessment E-Journal, 
9 Ekim 2009, (Erişim) http://www.economics.uni-linz.ac.at/members/Schneider/files/ publications/ 
ShadEconomyCorruption_rev_091009.pdf , 02 Ocak 2010, s. 23-29. 
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Avrupa Birliği’nde kayıt dışı ekonomi büyüklüğünün yaklaşık 1.8 trilyon 

Avro civarında olduğu tahmin edilmektedir. Birlik içinde kayıt dışılık 

sorununun en düşük olduğu bölge gelişmişlik düzeyi en yüksek olan Batı 

Avrupa bölgesidir. Batı Avrupa, Birlik dışı yüksek gelir grubundaki diğer 

OECD üyesi ülkeler ile karşılaştırıldığında da yakın sonuçlar sergilemektedir. 

Dolayısıyla da bu bölge içinde Birlik’in kayıt dışılıkla mücadelede en başarılı 

ekonomilerinin Avusturya ve İngiltere olduğu dikkat çekmektedir. Birlik’in 

diğer ülkeleri ile karşılaştırıldığında düşük bir oran olarak kabul edilebilecek 

sonuçlara sahip olsalar da, Almanya’nın ve Fransa’nın kayıt dışılık oranları 

GSYİH’ lerinin yaklaşık 1/8’ni geçmektedir. Özellikle Almanya, kayıt dışılık 

rakamlarının son yıllardaki artma eğiliminden dolayı ciddi rahatsızlık içindedir. 

Avrupa’nın önemli ekonomileri olan Almanya, İtalya ve Fransa Birlik kayıt 

dışılık büyüklüğünün yaklaşık yarısını oluşturmaktadırlar.166  

Dünya genelinde kayıt dışı ekonomi büyüklüklerinin kayıtlı ekonomiye 

oranı giderek artarken167, bu artışta başı çeken ekonomiler, gelişmekte olan 

ülke ekonomileri ile geçiş ekonomileri olmaktadır. Dünya genelindeki bu 

trend, Birlik içindeki bölgesel ayrımda da kendisini göstermekte ve kayıt 

dışılık oranları Birlik’e son yıllarda katılımları gerçekleşen geçiş 

ekonomilerinin çoğunluğunu oluşturduğu Doğu Avrupa ülkelerinde daha 

yüksek oranlarda seyretmektedir. Birlik içinde kayıt dışılık sorununun en 

yüksek düzeyde yaşandığı bölge, ortalama olarak % 30 civarındaki oranıyla 

Doğu Avrupa bölgesidir. Bu bölgenin ilgi çekici iki ülkesi, kayıt dışılık 

rakamlarında tüm Güney Avrupa Ülkeleri’nden de daha iyi sonuçlara sahip 

olan Çek Cumhuriyeti ve Slovakya’dır. Her iki ülke de gelişmiş Batı Avrupa 

Ülkeleri’ne yakın sonuçlar vermektedir.  

 

 

                                                
166 (Erişim) http://www.atherney.com/index.../the-shadow-economy-in-Avrope-html,  
167 Artem B. Prokhorov, The World Unobserved Economy: Definition, Measurement and 
Optimality Consideration, Michigan, Central Michigan University, Doktora Tezi, 2001. s.4. 



78 
 

 

Avrupa’nın başarılı bölgesi konumundaki Batı Avrupa’nın, ABD ve 

Japonya ile karşılaştırıldığında ise (Bkz. Tablo 2) neredeyse bu ülkelerin iki 

katı büyüklüğünde bir kayıt dışılık oranına sahip olduğu görülmektedir.   

 

Tablo 2. AB Üyesi Ülkeler Dışındaki Yüksek Gelirli OECD Üyesi Ülkelerde Kayıt 
Dışı Ekonominin GSYİH’ya Oranları (1999-2006)168 

Ülke % 
ABD 7.0 

Japonya 7.9 
İsviçre 8.1 

Yeni Zelanda 10.4 
Kanada 13.1 

 

Birlik’e son yıllarda katılımları gerçekleşen Letonya, Estonya, 

Bulgaristan ve Romanya’dan sonra en yüksek kayıt dışılık oranına sahip olan 

Türkiye, Birlik’in her üç bölgesindeki ortalamaların da üzerinde bir kayıt dışı 

ekonomi büyüklüğüne sahiptir ve Birlik’in genel ortalamasının yaklaşık 11 

puan daha üzerindedir.  

 

 

B. Vergi Kayıp ve Kaçaklarının Tahmini Boyutları 

 

1. Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi Açısından Vergi 
Kayıpları 

 

Birlik’in yüksek uyuma sahip bölgesi konumunda olan Batı Avrupa’nın 

harcamalar üzerinden alınan vergiler açısından uyum düzeyleri Tablo 3’ten 

incelendiğinde şaşırtıcı bir sonuç ortaya çıkmamaktadır. Gelişmiş Batı 

Avrupa ülkelerinin uyum oranlarının daha yüksek düzeyde gerçekleştiği 

görülmektedir. Genel tablo açısından ilginç görünebilecek bir sonuç ise 

Slovenya, Yunanistan ve Güney Kıbrıs açısından ortaya çıkmaktadır. Bu 

ülkelerde yüksek olarak seyreden kayıt dışı ekonomi oranlarına rağmen KDV 

 

                                                
168 Schneider, Buehn, a.g.m., s.27. 



79 
 

 

Tablo 3. Avrupa Birliği’nde KDV ve ÖTV Açısından Vergi Uyum Oranları ve Vergi 
Kayıplarının  GSYİH’ya Oranları (2000-2003)169 

BATI AVRUPA 
KDV Uyum 

Oranları 

KDV Kayıplarının 
GSYİH’ya 
Oranları 

ÖTV Uyum 
Oranları 

ÖTV Kayıplarının 
GSYİH’ya 
Oranları 

AVUSTURYA 68.2 5.2 31.7 6.0 
LÜKSEMBURG 76.0 3.3 37.9 7.5 

İNGİLTERE 59.8 4.5 70.3 1.6 
HOLLANDA 76.2 3.8 30.0 6.1 

FRANSA 62.9 5.1 37.4 4.3 
İRLANDA 56.0 6.1 43.0 4.9 
ALMANYA 75.3 3.2 33.0 6.0 

İSVEÇ 67.8 5.1 45.9 3.9 
DANİMARKA 73.2 3.2 87.6 0.6 
FİNLANDİYA 69.8 3.6 71.8 1.7 

BELÇİKA 63.2 5.0 38.4 3.9 
ORTALAMA 68.0 4.4 47.9 4.2 

GÜNEY AVRUPA     

PORTEKİZ 67.1 6.7 22.3 11.3 
İSPANYA 64.4 4.7 29.8   6.3 
İTALYA 47.6 8.1 28.6   6.3 
MALTA 62.5 4.8 40.8   4.0 

YUNANİSTAN 75.8 3.8 38.7   5.3 
GÜNEY KIBRIS 80.6 1.9 59.2   2.3 

ORTALAMA 66.3 5.0 36.6   5.9 

DOĞU AVRUPA     

ÇEK CUM. 44.7 7.6 53.8 2.9 
SLOVAKYA 53.2 6.8 49.2 3.1 

MACARİSTAN 57.8 7.9 33.6 7.4 
SLOVENYA 77.5 3.1 55.8 2.7 
POLONYA 48.0 8.9 34.3 7.6 
LİTVANYA 59.6 6.2 36.0 5.8 
ROMANYA 57.1 7.8 15.8 14.1 

BULGARİSTAN 55.6 6.2 75 1.4 
ESTONYA 67.5 5.2 41.7 4.4 
LETONYA 53.2 6.3 49.2 3.4 

ORTALAMA 57.42 6.6 44.44 5.28 
AB ORTALAMASI 63.72 5.33 55.20 4.99 

TÜRKİYE 61.1 7.3 21.2 16.9 
 

ve ÖTV vergileri açısından uyum oranları Birlik ortalamasının çok üzerinde ve 

Birlik içinde en yüksek uyumu gerçekleştiren ilk beş ülke arasındadır. Bu 

sonucun bir nedeni olarak, bu ülkelerdeki turizm sektörünün ekonomi 

açısından taşıdığı önem ve bundan dolayı sektöre yönelik uygulanan vergi 

oranlarındaki göreli düşüklük gösterilebilir. Bu sonuç aynı zamanda söz 

                                                
169 Edward H. Christie, Mario Holzner, “What Explains Tax Evasion? An Emprical Assessment Based 
on European Data”, The Vienna Institute for International Economic Studies Working Paper, 
sayı 40, 2006, s.7. 
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konusu ülkelerin toplam vergi gelirleri içinde harcamalar üzerinden alınan 

vergilerin yüksek düzeyde gerçekleşmesine de neden olmaktadır. 

 

 

2. Gelir Vergisi  Açısından Vergi Kayıpları 

 

Son genişleme döneminde Birlik’e katılımları gerçekleşen ülkelerde 

gelir vergisinde ortalama uyum düzeyi % 50’ler civarında gerçekleşmiştir 

(Bkz. Tablo 4). İncelenen ülkeler içinde İngiltere ve Avusturya uyum oranı en 

yüksek olan ülkelerdir. Bu durum ülkelerdeki kayıt dışılık rakamlarının 

büyüklükleri hatırlandığında şaşırtıcı olmamaktadır. Her iki ülke de kayıt 

dışılığın tüm üye ülkeler içinde en düşük düzeyde gerçekleştiği ülkeler 

 

Tablo 4. Birlik Üyesi Ülkelerde Gelir Vergisi Açısından Vergi Uyumu Oranları170 
 Yıllar Gelir Vergisinde Uyum Oranları 

İNGİLTERE 

1995-1996 65.42 
1996-1997 64.99 
1997-1998 69.80 
1998-1999 75.60 
1999-2000 77.73 
2000-2001 79.23 
2001-2002 80.76 
2002-2003 77.97 

AVUSTURYA 

2000 78.12 
2001 77.22 
2002 77.13 
2003 74.80 

ÇEK CUMHURİYETİ 

1996 68.64 
1997 65.52 
1998 68.37 
1999 71.28 
2000 73.84 
2001 73.96 
2002 73.99 
2003 76.62 

İTALYA 
1998 63.70 
2002 62.49 

BELÇİKA 

1998 71.27 
1999 69.06 
2000 68.74 
2001 67.66 
2002 70.15 

                                                
170 Christie, Holzner, a.g.m., s.17-25. 
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LETONYA 

1999 46.81 
2000 46.61 
2001 45.30 
2002 44.84 

ESTONYA 

1996 60.07 
1997 58.36 
1998 59.14 
1999 59.69 
2000 58.48 
2001 58.54 
2002 56.29 
2003 55.73 

FRANSA 
1997 60.26 
1999 75.38 

ALMANYA 2002 67.72 
HOLLANDA 1998 72.84 

PORTEKİZ 

1998 54.66 
1999 61.26 
2000 60.76 
2001 65.71 
2002 68.09 

SLOVAKYA 
1998 55.61 
2001 61.54 
2002 55.76 

POLONYA 
1996 61.65 
1997 62.07 
1998 66.22 

MACARİSTAN 

1999 68.10 
2000 69.35 
2001 69.64 
2002 69.79 

 

sıralamasında ilk iki sırayı almaktadır. Birlik’e son yıllarda katılımları 

gerçekleşmekle beraber diğer Doğu Avrupa Ülkeleri’nden farklı olarak, 

Polonya ve Çek Cumhuriyeti’nde de, uyum oranları yüksek düzeyde ve artma 

eğilimindedir. Özellikle Çek Cumhuriyeti, 1997 yılında yaşadığı 3 puanlık 

düşüş haricinde gösterdiği istikrarlı artış sayesinde, Avusturya ve İngiltere ile 

birlikte Birlik’in % 70’ler düzeyinde uyuma sahip olan ülkeleri içinde yerini 

almıştır.  

İngiltere incelenen yıllar içinde vergi sisteminde köklü bir değişiklik 

yaşamamıştır. Ancak efektif vergi oranları ve geçim indirimlerinde yapılan 

ayarlamalar, vergi uyumundaki artışların açıklayıcı nedenleri olarak kabul 

edilebilir. Bu dönem içinde İngiltere’de efektif vergi oranları sürekli düşme 

eğilimi göstermiştir. 
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Birlik içinde ortalama olarak en yüksek uyum düzeyine sahip ülke olan 

Avusturya’da vergi uyum düzeyinde azalış trendi yaşanmaktadır. Bu azalışta 

efektif vergi oranlarında son yıllarda yaşanan artış önemli bir neden olarak 

görülebilir. 

Çek Cumhuriyeti ise incelenen ülkeler içinde en düşük ortalama efektif 

vergi oranına sahip olan ülkedir. Doğu Avrupa ülkeleri bir yana diğer  Birlik 

ülkeleri dikkate alındığında bile % 70’ ler düzeyindeki bu yüksek uyum oranı, 

Çek Cumhuriyeti’nin sahip olduğu efektif vergi oranlarındaki ortalama 

düşüklükle beraber, bu oranın azalan bir seyir içinde olmasının bir sonucu 

olarak da görülebilir.  

 

 

III. AVRUPA BİRLİĞİ’NDE VERGİ UYUMUNUN İÇSEL 
(KURUMSAL) FAKTÖRLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 

 

Tezin birinci bölümünde vergi uyum sürecinin dayandığı temel 

belirleyiciler iki ana başlık altında değerlendirilmiştir. Bu bölümde de Avrupa 

Birliği ülkelerinde vergiye gönüllü uyumun gerçekleşmesinde aynı 

yaklaşımdan hareket edilerek, ülkelerin ulusal vergi politikaları ile 

etkileyebilecekleri ve kısa dönemde sonuçlarının izlenebileceği faktörler içsel 

faktörler olarak ele alınacaktır. 

 

 

A. Avrupa Birliği Ülkelerinde Vergi Yükleri ve Sosyal Güvenlik 
Katkı Payları 

 

İktisadi kaynakların ortaklaşa tüketim ve yatırım harcamalarına tahsis 

edilen bölümünü oluşturan vergi yükü, dünya genelindeki yapısına 

bakıldığında, AB açısından özellikli bir durum ortaya koymaktadır. Dünyanın 

en yüksek vergi yüküne sahip bölgesi konumunda olan AB’de, ülkelerin 

toplam vergi gelirlerinin GSYİH içindeki payları Tablo 5’te gösterilmektedir. 
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Tablo’dan görüleceği üzere, AB ülkeleri içinde Slovakya hariç toplam vergi 

gelirleri % 30’un altına düşen başka bir ülke bulunmamaktadır. Genelde % 

35’lerin üzerinde seyreden bir ortalamaya sahip olan Birlik bölgesinde, 

ülkelerin yıllar içinde vergi gelirlerindeki gelişmelerde de dikkati çeken 

düzeylerde farklılaşmaların yaşanmadığı; istikrarlı bir seyir izlendiği 

görülmektedir.  

 

Tablo 5.  AB Ülkelerinde Toplam Vergi Gelirlerinin (Sosyal Güvenlik Katkı Payları 
Dahil) GSYİH İçindeki Payları171 

Ülkeler 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Avusturya 44.0 43.2 45.3 44.0 43.8 43.4 42.3 41.8 42.3 

Belçika 45.2 44.9 44.9 45.0 44.6 44.8 44.7 44.4 43.9 

Çek Cum. 35.8 35.3 35.6 36.3 37.3 37.8 37.6 37.1 37.4 

Danimarka 50.1 49.4 48.4 47.8 48.0 49.0 50.8 49.6 48.7 

Finlandiya 45.8 47.2 44.6 44.6 44.0 43.5 43.9 44.0 43.5 

Fransa 45.1 44.4 44.0 43.4 43.2 43.5 43.9 44.0 43.5 

Almanya 37.1 37.2 36.1 35.4 35.5 34.8 34.8 35.6 36.2 

Yunanistan 32.9 34.0 32.9 33.6 32.2 31.1 31.4 31.2 32.0 

Macaristan 38.1 38.0 38.1 37.9 37.6 37.6 37.3 37.1 39.5 

İrlanda 31.5 31.3 29.1 28.0 28.5 29.9 30.4 31.7 30.8 

İtalya 42.5 42.3 42.0 41.4 41.8 41.0 40.8 42.3 43.5 

Lüksemburg 38.3 39.1 39.7 39.3 38.1 37.2 37.6 35.8 36.5 

Hollanda 40.1 39.7 38.2 37.5 36.9 37.3 38.5 38.9 37.5 

Polonya 35.1 32.8 32.6 33.1 32.6 33.7 33.0 34.0 34.9 

Portekiz 33.9 34.1 33.8 34.5 34.7 33.9 34.7 35.5 36.4 

Slovakya 35.4 34.1 33.2 33.2 33.1 31.6 31.4 29.4 29.4 

İspanya 34.1 34.2 33.8 34.2 34.2 34.6 35.7 36.7 37.2 

İsveç 51.4 51.8 49.8 47.9 48.3 48.7 49.5 49.0 48.3 

İngiltere 35.7 36.4 36.1 34.6 34.3 34.9 35.8 36.6 36.1 

ABD 29.4 29.9 28.8 26.5 25.9 26.1 27.5 28.2 28.3 

 

Forbes dergisi tarafından düzenli olarak yayınlanan vergi 

memnuniyetsizliği endeksi (tax misery index), bir ülkedeki başarılı ve 

herhangi bir muafiyet, istisna ve indirim almayan bir işletmenin maaruz 

                                                
171 OECD Tax Statistics, Revenue Statistics, Comparative Tables, (Erişim) http://www.oecd-
ilibrary.org/ content /datacollection/ctpa-rev-data-en. 
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kaldığı en yüksek vergi oranlarının toplamından oluşmaktadır. Bu endeksin 

ülkelerdeki vergi yükü bakımından yatırım iklimini gösteren en kullanışlı 

gösterge olduğu ileri sürülmektedir. Vergi memnuniyetsizliği endeksi ve bu 

endeksi oluşturan farklı vergi türlerine ilişkin değerler Tablo 6’da 

 

Tablo 6. AB Ülkelerinde Vergi Oranları İtibariyle Toplam Vergi Yükleri - 2009172 

Ülke Toplam 
Kurumlar 

Vergisi 
Gelir 

Vergisi 
Servet 
Vergisi 

İşveren 
üzerindeki 
SGK Payı 

Çalışan 
üzerindeki 
SGK Payı 

KDV 

Fransa 167.9 34.4 52.1 1.8 45.0 15.0 19.6 

Belçika 156.4 34.0 53.5 0.0 34.8 13.1 21.0 

İsveç 150.7 26.3 61.0 0.0 31.4 7.0 25.0 

Hollanda 146.5 25.5 52.0 0.0 18.8 31.2 19.0 

Avusturya 144.5 25.0 50.0 0.0 31.5 18.0 20.0 

İtalya 139.4 31.4 42.3 0.7 35.0 10.0 20.0 

Finlandiya 136.1 26.0 53.5 0.0 27.0 7.6 22.0 

Yunanistan 127.1 24.0 40.0 0.0 28.1 16.0 19.0 

İspanya 125.6 30.0 43.0 0.0 30.2 6.4 16.0 

Macaristan 124.0 19.0 38.0 0.0 27.0 17.0 23.0 

Portekiz 123.3 26.5 42.0 0.0 23.8 11.0 20.0 

Slovenya 119.2 20.0 41.0 0.0 16.1 22.1 20.0 

Polonya 116.0 19.0 32.0 0.0 20.0 23.0 22.0 

Danimarka 110.5 25.0 51.5 0.0 1.0 8.0 25.0 

Lüksemburg 108.8 28.6 39.0 0.0 13.8 12.4 15.0 

Malta 108.0 35.0 35.0 0.0 10.0 10.0 18.0 

İngiltere 106.8 28.0 40.0 0.0 12.8 11.0 15.0 

Romanya 106.7 16.0 16.0 0.0 39.2 16.5 19.0 

Almanya 106.3 15.8 47.5 0.0 12.0 12.0 19.0 

Slovakya 105.6 19.0 19.0 0.0 35.2 13.4 19.0 

Çek Cum. 99.0 20.0 15.0 0.0 34.0 11.0 19.0 

Estonya 95.5 21.0 20.0 0.0 33.5 3.0 18.0 

İrlanda 94.8 12.5 44.0 0.0 10.8 6.0 21.5 

Litvanya 94.0 20.0 15.0 0.0 31.0 9.0 19.0 

Bulgaristan 73.5 10.0 30.0 0.0 10.5 6.8 15.0 

G. Kıbrıs 72.3 10.0 30.0 0.0 10.5 6.8 15.0 

                                                
172 2009 Tax Misery & Reform Index, (Erişim) http://www.forbes.com/global/2009/0413/034-tax-
misery-reform-index.html  
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gösterilmektedir. Ülkede uygulanan vergi oranlarının toplam değerleri 

itibariyle en yüksekten en düşüğe göre vergi yükü sıralamasının yapıldığı 

tabloda, Fransa toplam değer açısından 167.9’luk derecesiyle birinci sırada 

yer alırken, Güney Kıbrıs Birlik içindeki en düşük oranlara sahip ülke 

konumundadır. 

Her iki tablo birlikte değerlendirildiğinde, Birlik ülkelerinin oran yapıları 

ile vergi gelirlerinin GSYİH paylarının uyumlu sonuçlar ortaya çıkardığı 

gözlenmektedir. Birlik’in yüksek vergi oranlarına sahip ülkeleri olan İsveç, 

Belçika, Finlandiya, Fransa, Avusturya, Macaristan ve Hollanda, vergi 

gelirlerinin GSMH’ya oranı bakımından da Birliğin üst sıralarında yer alan 

ülkelerdir. Bu ülkelerde vergi oranlarındaki yüksekliğin vergi uyumu üzerinde 

yaratması muhtemel olumsuz sonuçları, gelişmiş ülkelerin ayırıcı özellikleri 

olan kamusal yaptırımların ve vergi ahlâkının ortak bir sonucu olarak bertaraf 

edilebilmektedir. Yapılan karşılaştırma açısından dikkat çekici konumdaki iki 

ülke ise Danimarka ve Çek Cumhuriyeti’dir.  Her iki ülke de göreli olarak diğer 

ülkelerden daha düşük vergi oranlarına sahip olmalarına rağmen, vergi 

gelirlerinin GSMH payları oldukça yüksek düzeylerde bulunmaktadır. Birlik’in 

yüksek vergi oranlı yapısı, ülkelerdeki gelir dağılımını bozucu etki yaratma 

olasılığı dikkate alınarak vergilerin kompozisyonunun orantılı olarak 

şekillendirilmesine yol açmıştır. Aşağıdaki grafikte Birlik’in vergi gelirlerini 

oluşturan 3 ana grubun;  dolaylı vergiler (harcamalar üzerinden ve ithalâttan 

alınan vergiler) ve dolaysız vergilerin (gelir, sermaye ve servet üzerinden 

alınan vergiler) ağırlıkları ile sosyal güvenlik katkı payları gösterilmektedir. 

Birlik ortalaması itibariyle dolaysız vergiler % 32.7, dolaylı vergiler % 33.8, 

sosyal güvenlik katkı payları % 33.1 ve diğer vergiler % 0.4’lük paya 

sahiptirler (Bkz. Şekil 9). Gelişmekte olan ülkelerde vergilerin salt kamusal 

finansman aracı olarak görülmeleri ve harcamalar üzerinden alınan vergilerin 

elde edilme kolaylıkları, bu ülkelerde dolaylı vergilerin dolaysız vergilere 

oranlarında ciddi artışların yaşanmasına neden olurken; AB, vergi gelirleri 

kompozisyonu açısından dengeli yapısını korumaktadır. 
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Şekil 9. AB’de Vergi Gelirlerinin Kompozisyonu173 

 

 

B. Avrupa Birliği Ülkeleri’nde Mükellefe Yaşam Hakkı Tanıyan 
Düzenlemeler 

 

Ülkeler bazında yapılan çalışmalar, ülkelerin kalkınmışlık düzeyleriyle 

doğru orantılı olarak, vatandaşların vergiye olan tepkilerinin de azaldığı 

yönünde sonuçlar vermektedir. Bireylerin devlete yönelik beklentilerinin ne 

olduğu ve bunun ne kadarının gerçekleştiği ile ilgili olan bu durum, bir bakıma 

vergilerin bireye dönüş oranı şeklinde ifade edilebilir. Sisteme olan güvenin 

yüksek olduğu gelişmiş ülkelerde, bu oranın vergi uyumu üzerindeki etkileri 

yakından izlendiğinden, bu konuda mükelleflere insanca yaşam hakkının 

sağlanması yönünde yapılan düzenlemeler büyük öneme sahip olmaktadır. 

Henüz kendi ihtiyaçlarını karşılamada bile zorlanan bir bireyden kollektif 

ihtiyaçların finansmanına katılmasının beklenemeyeceği görüşünden 

hareketle, bir çok gelişmiş ülke, vergi sistemlerine, mükelleflerinin asgari 

düzeydeki yaşam haklarını savunan düzenlemeler getirmiştir.  

Yapılan düzenlemeler, özellikle vergi ödeme gücüne ulaşılabilmesi 

açısından, vergi dışında bırakılması plânlanan gelir büyüklüğünün ne olacağı 

tartışmalarını da beraberinde getirmiştir. Bireylerin sadece fizyolojik ihtiyaçları 

mı, yoksa aynı zamanda insanın sosyal bir varlık olmasından kaynaklı eğitim, 
                                                
173 Eurostat veri tabanından hazırlanmıştır. 
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spor, eğlence ve diğer bazı kültürel ihtiyaçlarının da göz önünde 

bulundurulması gereği tartışmaları, Avrupa Birliği’nde asgari yaşam 

standartlarının üzerinde diğer toplumsal kaygıları da dikkate alan bir yapının 

benimsenmesiyle sonuçlanmıştır. Bu açıdan Avrupa Birliği ülkelerinin insanca 

yaşamak kavramını geniş ele aldıkları, sadece şeklen değil; herkes açısından 

geçerli olduğuna inanılan sosyal ve kültürel ihtiyaçları da bünyesinde 

barındıran ve bu yolla vergi adaletini somutlaştırmaya çalışan bir yapı 

sergilemeye çalıştıkları görülmektedir.174 

Avrupa Birliği ülkelerinde sözü geçen düzenlemelerin, en az geçim 

indirimi müessesesi, istisna ve muafiyetler-vergi kredileri (tax credits) ve 

indirilebilir giderler olmak üzere üç temel yöntemle gerçekleştirilmeye 

çalışıldığı görülmektedir. Gerek iktisadi ve gerekse sosyal amaçlı olarak 

düşünüldüğü gözlemlenen her üç yöntemde de vergilemenin mali güç 

esasına ve adalet ilkesine dayanması anlayışı benimsenmiş olurken, 

oluşması muhtemel vergisel tepkilerin de önüne geçilmesinde önemli etkiler 

ortaya çıkabilmektedir. 

 

 

1. En Az Geçim İndirimi Müessesesi 

 

Bu bakış açısıyla getirilen düzenlemeler içinde etki düzeyinin en 

yüksek olduğuna inanılan ve en kapsamlı olan uygulama “en az geçim 

indirimi” müessesesidir. En az geçim indirimi uygulamasının, çeşitli ülkelerde 

farklı algılanış tarzları bulunmaktadır. Her ne kadar ülkeler münhasır 

vergilendirme yetkilerini kullanarak sistemi farklı içeriklerle şekillendirseler de, 

genellikle matrahtan indirim usulüne dayalı gerçekleştirilen en az geçim 

indirimi uygulamasının belli başlı iki yöntemi bulunduğu söylenebilir.  

Bu yöntemlerden birincisi belli bir miktar gelirin koşulsuz olarak vergi 

dışı bırakılmasıdır. Bu yöntem uyarınca devletler, bireylerin insanca 

                                                
174 Abdurrahman AKDOĞAN, Kamu Maliyesi, Ankara, Gazi Üniversitesi, Yayın No. 67, 1985, 
s.169-170. 



88 
 

 

yaşamalarına ilişkin bir takım standartlar saptamakta ve bu standartların 

karşılığı olacak ekonomik değerin vergi matrahına eklenmemesine olanak 

tanımaktadırlar. Böylece, bireyler insanca yaşamalarına yetecek kadar bir 

gelir için vergi ödememekte ve bu sayede de hem vergi sistemine hem de 

sosyal yapıya olan güvende de artış sağlanmaktadır.  

Uygulanan ikinci yöntem uyarınca, bireylerin gelirlerinin koşulsuz 

olarak belirli bir miktarının vergi dışında bırakılması yerine; belli özel nitelikleri 

taşıyan mükelleflere bu hak tanınmaktadır. Örneğin mükelleflerin evli veya 

bekar olmaları, çocuk sayıları, bakmakla yükümlü oldukları bazı kişilerin 

varlığı ve benzeri durumlar göz önünde bulundurularak vergi matrahlarından 

belli miktarların indirilmesine izin verilmektedir. 

Avrupa Birliği’nde de en az geçim indirimi müessesesinin matrahtan 

indirim  uygulaması her iki yöntem şekliyle de vergi sistemlerinde önemli bir 

yere sahip bulunmaktadır. Mükelleflerin vergi sisteminin adil olduğuna olan 

inançlarının korunması kadar, toplumsal açıdan sosyal düzenin sağlıklı bir 

yapıda devam edebilmesinin de önemli bir aracı olduğuna inanılan bu 

uygulama, Birlik’in hemen hemen tüm ülkelerinde uygulanmakla beraber, 

uyumlaştırılmış bir düzenlemeye gidilmemiş olmasından dolayı, her bir 

ülkenin ulusal vergi otoritelerince ayrı ayrı düzenlemeye tabi tutulmaktadır. 

 

 

2. İstisna ve Muafiyetler-Vergi Kredileri (Tax Credits) 

 

Vergi kredileri başlığıyla uygulanan yöntemde çoğunlukla uygulama 

esası vergiden indirim şeklinde gerçekleşmektedir. Mükelleflerin dönem sonu 

hesaplanan vergilerinden, kanun tarafından öngörülen tutarlar oranında bir 

indirim yapılmaktadır. Vergi kredileri uygulaması bazen belli bir miktar tutarın, 

gelir düzeyine ve özel şartlarına bağlı olarak mükelleflere ödenmesi şeklinde 

de gerçekleştirilebilmektedir. Avrupa Birliği’nin çoğu ülkesinde bu yöntem en 

az geçim indirimi müessesesi ile birlikte kullanılmakta, mükellefler matrahtan 

indirim yöntemi uyarınca gelirlerinin bir bölümünden vergi ödemezlerken, 
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toplumsal açıdan önemli görülen diğer bir takım durumları da taşımaları 

halinde vergi kredilerinden de yararlanabilmektedirler. 

 

 

3. İndirilebilir Giderler 

 

Mükellefe yaşam hakkı tanıyan düzenlemeler içinde ele alınan 

indirilebilir giderler, Birlik ülkeleri genelinde dolaysız vergiler alanında 

uygulama açısından birbirine en yakın düzenlemelerin gerçekleştirildiği alan 

olma özelliği taşımaktadır. Genellikle faiz ödemeleri, sağlık harcamaları, 

sigorta primleri, belli kurumlara yapılan bağışlar çoğu Birlik ülkesi açısından 

indirilebilir giderler kapsamında yer alırken, ülkelerin özellikli bir takım ilâve 

harcamaları da bu kapsamı genişletici şekilde uygulanabilmektedir. 

 

 

4. Ülke Örnekleri 

 

a- İngiltere 

 

İngiltere vergi sisteminin köklü yapısı tüm dünyaya örnek teşkil edecek 

bir geçmişe sahiptir. 1799 yılından günümüze gelen bir gelir vergisi sistemine 

sahip olan İngiltere’de, kurumlar vergisi ve gelir vergisi tek kanun altında 

toplanmaktadır.175 

İngiliz sisteminde en az geçim indirimi oldukça önemli bir role sahiptir. 

Zira en az geçim indirimi uygulamaları incelendiğinde, vergi sistemi içerisinde 

ciddi bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. Toplam vergilerin GSMH’ya oranı 

1/3 olarak gerçekleşen İngiltere’de, yine bu oranın 1/3’ünü gelir üzerinden 

alınan vergiler oluşturmaktadır. Bu rakamları yorumlayacak olursak, 

İngiltere’de gelir vergisinin toplam vergi gelirleri içerisinde göreli bir ağırlığı 

                                                
175 Income and Corporation Tax Act. 
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olduğu söylenebilir. Böyle bir yapılanma içinde, mükelleflerin vergiye 

tepkilerini kontrol etmede kullanılan temel uygulama en az geçim indirimi 

müessesesi olmakta ve bu kurum, İngiliz gelir vergisi sisteminin vergiye karşı 

oluşabilecek tepkileri engellemede önemli bir silahı olarak kabul edilmektedir. 

Toplumda özel konumları olanların, vergilendirme rejimi karşısında 

korunması, sistemin adalet açısından sorgulanmasının önünde de önemli bir 

engeldir. 

İngiltere’de son yıllara kadar en az geçim indirimi uygulaması, gelirin 

belli bir kısmının koşulsuz olarak vegilendirilmemesi yerine, gelirin özellik arz 

eden kısmının vergilendirilmemesi üzerine dayanmaktadıydı. Böylece en az 

geçim indiriminden her türlü gelir değil belli sosyal nitelikteki gelirler 

faydalanabilmekteydi. Son yıllarda en az geçim indirimi olarak belli bir tutarın 

benimsenmesi uygulamasının başlatılmasıyla birlikte özellikli durumların 

korunduğu da görülmektedir. Dolayısıyla kayıt dışılıkla mücadeledeki başarı 

açısından üst sıralarda yer alan İngiltere, diğer çoğu Avrupa ülkesinden farklı 

olarak en az geçim indiriminde her iki uygulamayı da benimsemiş ve bu 

şekilde özellikle düşük gelir grupları açısından vergisiz alan sınırlarını 

genişletmiştir. 

Aşağıda Tablo 7 ve Tablo 8’de sırasıyla İngiltere’deki gelir vergisi 

oranları ve en az geçim indirimi uygulaması gösterilmektedir. Tablo 7’den de 

görüleceği üzere, İngiltere’de gelir vergisi tarifesinin ilk dilimini karşılayan 

matrahın vergi dışı kalması söz konusu değildir. Zira 2008-2009 

vergilendirme dönemi için ilk dilimdeki matrah olan 0-34.800 Pound %20 lik 

bir vergi oranına tabi tutulmuşsa da belirli bir tutar en az geçim indirimi adı 

 

Tablo 7. İngiltere’de Uygulanan Gelir Vergisi Oranları (Pound)176 
Oran 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Temel Oran %20 0-34.800 0-37.400 0-37.400 
Yüksek Oran %40 34.800 üzeri 37.400 ve üzeri 37.401-150.000 

İlave %50 Uygulanmıyor Uygulanmıyor 150.000 ve üzeri 
 

 

                                                
176 (Erişim) http://www.IBFD.org 
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Tablo 8. İngiltere’de Asgari Geçim İndirim Tutarları (Pound)177 
 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

En az geçim indirimi 6.035 6.475 6.475 
En az geçim indiriminden faydalanmak 

için gelir sınırı 
Uygulanmıyor Uygulanmıyor 100.000 

65-74 yaş arasında olanlar için 
uygulanan geçim indirimi 

9.030 9.490 9.490 

75 yaş ve üzeri indirim tutarı 9.180 9.640 9.640 
75 yaşından küçük ve 6 Nisan 1935 
tarihinden önce doğan evli çiftlere 

uygulanan  indirim tutarı 
6.535 Uygulanmıyor Uygulanmıyor 

Evli çiftlere uygulanan minimum geçim 
indirimi tutarı 

2.540 2.670 2.670 

Görme özürlülere uygulanan en az 
geçim indirimi tutarı 

1.800 1.800 1.800 

 

altında koşulsuz olarak vergi dışı bırakılmıştır. Özelliklli durumların ise belli 

bir yaşın üzerinde olmaya, görme özürlü olmaya veya evli olmaya bağlandığı 

görülmektedir.  

 

b- Avusturya 

 

Avusturya’da en az geçim indirimi şeklinde özel bir müessese 

bulunmamaktadır. Temel olarak böyle bir uygulamanın olmaması çoğu 

Avrupa ülkesinde de geçerli olan, gelir vergisi tarifesinin ilk diliminin belirli bir 

tutarın üzerinde belirlenmesinin bir sonucudur. Tablo 9’dan da görüleceği 

üzere, gelirin belli bir kısmı (10.000 Avro) herhangi bir koşula bağlanmaksızın 

vergi dışı bırakılmaktadır. 

 

Tablo 9. Avusturya Gelir Vergisi Tarifesi (2009, Avro)178 
Vergilendirilebilir Gelir Vergi Oranları 

10.000 Avro’ya kadar %0 
10.000 - 25.000 %23 
25.000 - 51.000 %33.5 

51.000 Avro ve üzeri %50 
 

                                                
177 (Erişim) http://www.IBFD.org 
178 (Erişim) http://www.IBFD.org 
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Avusturya Gelir Vergisi’ne sosyal amaçlı bir görünüm kazandıran 

uygulamalar daha çok vergi kredileri (tax credits) şeklinde düzenlenmiştir. 

Daha önce de belirtildiği üzere vergi kredileri ülkenin gelir vergisi tarifesine 

bağlı olarak belli bir miktar tutarın hesaplanan vergiden düşülmesi ve böylece 

ödenecek vergi tutarının azaltılması şeklinde  uygulanmaktadır. Vergi 

kredileri başlığı altında düzenlenen uygulamalar, temelde çocuk yardımları 

şeklindedir. Avusturya’da, yardım ödenekleri vergi kredisi şeklinde 

yapılmaktadır. Aile içinde tek kazanç sahibi olan çocuksuz ve çocuklu 

mükellefler, çocuk sayısı ile birlikte artan miktarlarda devlet tarafından 

yapılan vergi kredisi ödemelerinden faydalanabilmektedirler. Ayrıca, evli 

olmayan çocuklu mükellefler için aile içinde tek eğitici (sole-educator) kişi 

olmaları nedeniyle yine çocuk sayısı ile artan miktarlarda vergi kredisi olanağı 

sağlanmaktadır.     

Buna göre 2.200 Avro’nun altında gelir elde eden evli çiftlerin herbiri 

için 364 Avro’luk vergi kredisi şeklinde bir indirim söz konusu olmaktadır. Bu 

kural evli ve en az bir çocuklu çiftler için toplam gelirlerinin 4.400 Avro’ya 

kadar olması şartıyla 364 x 2 = 728 Avro olarak uygulanmaktadır. Yine evli 

olmayan ve en az bir çocuklu vergi mükelleflere de 364 Avro’luk vergi kredisi 

yardımı yapılmaktadır. 

 

c- Fransa 

  

Fransa’da en az geçim indirimi her iki yöntemiyle de uygulanmaktadır. 

Vergi tarifesindeki düzenlemeyle beraber gelirin hem belli bir miktarı koşulsuz 

olarak vergi dışı bırakılmış, hem de belli özel gelirler bu özel nitelikleri gereği 

vergi dışında tutulmuştur. Fransa’da gelir üzerindeki vergi yükü % 10’lar 

civarında olmasına rağmen en az geçim indirimi müessesesinin gelir vergisi 

içinde oldukça geniş bir uygulama alanına sahip olduğu görülmektedir. 

Tablo 10’dan da görüldüğü üzere Fransız Gelir Vergisi Sistemi’nde 

gelirin ilk 5.852 Avro’ya kadar olan kısmından vergi alınmamakta ve böylece  
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Tablo 10. Fransa Gelir Vergisi Tarifesi (2008, Avro)179 
Vergilendirilebilir Gelir Vergi Oranı 

5.852 Avro’ya kadar %0 
5.852-11.673 %5.5 
11.673-25.926 %14 
25.926-69.505 %30 

69.505 Avro ve üzeri %40 
 

koşulsuz olarak genel bir en az geçim indirimi uygulanabilmektedir. Buna ek 

olarak Fransa’da belli gelir türleri için ayrıca en az geçim indirimi tutarları da 

hesaplanmıştır. Fransız Vergi Sistemi’nde en az geçim indirimine tabi olan 

özel kazanç ve iratlar aşağıdaki şekilde özetlenebilir: 

• Ücret geliri elde eden hane halkından her birinin (2008 yılında beyan 

edilen gelirler için toplamda 13.893 Avro’yu aşmamak kaydıyla) elde 

ettikleri ücret gelirinin % 10’nu gelir vergisine tabi değildir. Belirlenen 

bu indirim oranı götürü (varsayımsal) bir orandır. Başka bir ifade ile bu 

indirimin uygulanabilmesi için elde edilen ücret gelirlerinden doğan 

harcamaların ispatlanma yükümlülüğü bulunmamaktadır. 

• Emekli maaşı elde eden  vergi mükellefleri için de (2008 yılında beyan 

edilecek gelirler itibariyle 3.592 Avro’yu geçmemek kaydıyla) yukarıda 

belirtilen %10’luk götürü indirim oranı uygulanmaktadır. 

• Fransız şirketlerinden dağıtılan kâr paylarından elde edilen gelirlerle, 

Fransa’da çıkarılan tahvillerden doğan faiz geliri elde eden evli çiftler, 

bu gelirlerinin 3.050 Avro’su için, bekâr mükellefler ise 1.525 Avro’su 

için vergi ödememektedirler. 

• Yıllık geliri 15.000 Avro’nun altında olan mükelleflerin özel olarak 

gayrimenkul sermaye iradı beyannamesi vermelerine gerek 

olmamakta ve bu gelirlerinin % 30’luk bölümünü yıpranma masrafı ve 

diğer yönetim harcamalarına karşılık ayırdıktan sonra kalan tutarı 

genel gelir beyannamelerinde gösterme haklarına sahip olmaktadırlar. 

• 1 Ekim 1988’den sonra faaliyete başlayan ticari veya üretici firmaların 

ilk iki yıllık kârları vergiden tamamen muaf tutulurken, bu muafiyet 

                                                
179 (Erişim) http://www.IBFD.org 



94 
 

 

üçüncü yıl için % 75’e, dördüncü yıl için % 50’ye ve beşinci yıl için % 

25’e indirilerek uygulanmaktadır. 

• İşe yeni başlayan çiftçilerin ilk beş yıllık kârlarından % 50’lik bir indirim 

söz konusudur. 

Benzer uygulamalar tıp doktorları ve yeni icatlar gerçekleştiren kişiler 

için de uygulanmakta ve bununla beraber ticari nitelikte olmayan 

faaliyetlerinden doğan kazançları 27.000 Avro’yu geçmeyenler için de % 34 

lük bir vergi muafiyeti uygulanmaktadır.  

Fransız Gelir Vergisi Sistemi’nde sözü geçen vergisel avantajlara ilâve 

olarak vergi kredileri şeklinde enerji tasarruflu yeni bina yapımı veya mevcut 

binaların onarımı, çevre dostu araba satın alımı kapsamında vergi indirimleri 

gerçekleştirilirken, çocuk bakımı için harcanan  giderler, kira gelirleri, evde 

çalıştırılan kişilere (sosyal güvenlik ödemeleri dahil olmak üzere) yapılan 

ödemeler ve evde sadece bir kişinin gelir elde etmesi durumununda olduğu  

gibi özellikli bir takım gelir kalemleri de aynı kapsam içinde 

değerlendirilmektedir. 

 

ç- Almanya 

 

Alman gelir vergi sisteminde en az geçim indirimini düzenleyen 

maddenin 1992 yılında anayasaya aykırı bulunarak, kanun koyucuya yeni 

düzenleme için 1996 yılına kadar süre tanınması ile ilgili önemli kararından 

sonra, en az geçim indirimi, ülke vergi sisteminde en çok tartışılan konuların 

başında gelmiştir. Yüksek mahkeme bu kararıyla, vergi politikasının 

oluşumuna da yön verdiğini göstermiştir.180  

1992 yılında çıkan kararın gerekçesi 1990 yılı için belirlenen 5.616 

DM’lık temel istisna tutarının, gelir vergisinde yer alması gereken en az 

geçim indirimi ile ilgili temel güvenceyi sağlayamadığı yönüyle ortaya 

konulmuş ve en az geçim indiriminin;  

                                                
180 Ali Değirmendereli, “En Az Geçim Đndirimi Uygulamasında Almanya Örneği (1990 Sonrası 
Gelişmeler)”, Maliye Dergisi, sayı 131, 1999, s.104. 
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“mükellefin gelir vergisini ödedikten sonra kendisinin ve ailesinin 
geçimini sağlayacak bir tutarın kalacağı şekilde, mükellefin 
vergisini ödedikten sonra ancak devlet yardımıyla yaşamına 
devam edebilecek bir konumda kalmasının önleneceği şekilde ve 
sosyal yardım kanununda yardıma muhtaç kişiler için belirlenen en 
az yardım miktarının da altında kalmayacak şekilde” 

 

belirlenmesi gerektiğini belirtmiştir.181 

Bu deneyimler altında Alman Gelir Vergisi Kanunu’nda uygulanan gelir 

vergisi tarifesinden kaynaklı olarak  2010 yılı için belirlenen en az geçim 

indirimi miktarları bekâr ve evli mükellefler için Tablo 11 ve Tablo 12’de 

gösterildiği şekilde gerçekleştirilmektedir. 

 

Tablo11. Almanya Gelir Vergisi Tarifesi – Bekâr Mükellefler için (2010, Avro)182 
Yıllık Vergilendirilebilir Gelir Miktarı Vergi Oranı 

8.004 Avro’ya kadar 0 
8.005-13.469 14.00-23.97 
13.470-52.881 23.97-42 

52.882-250.730 42 
250.730 Avro üzeri 45 

 

Tablo 12. Almanya Gelir Vergisi Tarifesi – Evli Mükellefler için (2010, Avro)183 
Yıllık Vergilendirilebilir Gelir Miktarı Vergi Oranı 

16.008 Avro’ya kadar 0 
16.009-26.939 14.00-23.97 

26.940-105.763 23.97-42 
105.764-501.461 42 

501.461 Avro ve üzeri 45 
 

Görüleceği üzere Almanya’da da gelir vergisinin ilk diliminin bekâr 

mükellefler için için 8.004 Avro’luk kısmı vergilendirilebilir gelirin kapsamına 

dahil edilmediğinden dolayı, tarifeden kaynaklı bir en az geçim indirimi 

uygulaması gerçekleştirilmektedir.  

Almanya’da en az geçim indirimi sisteminin yanında 18 yaş altı 

çocuklar için vergi kredileri kapsamında aylık çocuk yardımları 

uygulanmaktadır. Bu yardım 18-25 yaş arası çocukların öğrenci veya asker 

olmaları ya da sosyal hizmetlerde çalışmaları veya işsiz olmaları halinde de 

                                                
181 Değirmendereli, a.g.m., s.105. 
182 (Erişim) http://www.IBFD.org 
183 (Erişim) http://www.IBFD.org 
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uygulanmaktadır. Vergi kredileri şeklinde uygulanan bu yardımlarda, 

çocukların öz, üvey, evlâtlık olmalarının arasında fark bulunmamaktadır. 

Vergi kredileri ilk iki çocuğun her biri için 184’er Avro, üçüncü çocuk için 190 

Avro, dördüncü ve sonrakiler içinse 215 Avro olarak uygulanmaktadır.  

İndirilebilir giderler açısından ise, vergilendirilebilir gelir hesabında, 

mükellefler, o geliri elde ederken yaptıkları tüm harcama ve gider kalemlerini 

düşebilmektedirler. Almanya’da indirilebilir giderlerin bazıları herhangi bir üst 

limite bağlı olmadan-giderlerin tamamını- indirilebilirken; bazı harcamalar için 

ise üst sınırlamalar getirilmiştir. Bu kapsamda zorunlu emeklilik ödemelerinin 

% 70’i ve özel emeklilik sigortalarında daha düşük bir oran gelirden 

indirilebilmektedir. Sağlık, mortgage ödemeleri, belli kurumlara yapılan 

yardımlar gibi Birlik’in genelinde tüm ülkelerin uyguladıkları indirimler 

haricinde Almanya’da, okul ve üniversite ücretleri 4.000 Avro’ya kadar 

indirilebilmekte, özel okul ücretlerinin % 30’u, çocuk yardımı ve 

indirimlerinden yararlanmayan ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler 

bulunanların, bu kişiler için yaptıkları bakım  ve eğitim harcamaları da indirim 

kapsamına girmektedir (14 yaşından küçük çocuklar için yapılan bakım 

masraflarının tamamı, 624 Avro’ya kadar evde çalışanlara yapılan ödemeler- 

bakıma muhtaç bulunan kişinin özürlü olması halinde 924 Avro olarak 

uygulanmaktadır). 

 

d- İrlanda 

 

Artan oranlı vergi sistemini en basit şekliyle uygulayan İrlanda (Bkz. 

Tablo 13), bugün uyguladığı iki basamaklı vergi sistemine geçmeden önce 

1985 yılına kadar beş basamaklı, bu yıldan sonra ise üç basamaklı bir sistem 

uygulamıştır. Sistemin basitleştirilmesi yönünde etkili olan bu gelişmeler, gelir 

adaletini bozucu etkileri açısından ise eleştirilere maruz kalmıştır. Bu kaygılar 

nedeniyle incelenen ülke örneklerinde görüldüğü gibi çağdaş bir çok ülkede 

uygulanan en az geçim indirimi, İrlanda’da da mükelleflere, insanca 
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Tablo 13. İrlanda Gelir Vergisi Tarifesi184 
Bekâr Mükellefler Evli Mükellefler 

Bakmakla Yükümlü 
Olunan Çocukların 

Varlığı Halinde 
Çocuksuz Tek Eş Gelir 

Sahibi ise 
İki Eş de Gelir 

Sahibi ise 

Avro % Avro % Avro % Avro % 

0-36.400 20 0-40.400 20 0-45.400 20 
0-45.400 
+(27.400) 

20 

36.400 ve 
üzeri 

41 
40.400 ve 

üzeri 
41 

45.400 ve 
üzeri 

41 
45.400 

+(27.400) 
41 

 

yaşaması için gerekli olan tutarın bırakılmasını ifade edecek şekilde 

uygulanmakta ve  birçok Birlik ülkesinden daha geniş kapsamlı olarak hayata 

geçirilmektedir.185  

İrlanda’da en az geçim indirimi, denizcileri, uzun süreli işsizleri ve 

özürlü mükellefleri kapsamına alacak şekilde düzenlemiştir. Düzenlemeye 

göre 161 günden uzun süreli ülke dışında bulunan denizciler 6.350 Avro’luk 

bir indirimden yararlanırlarken, uzun süreli işsiz olan veya özürlü olan 

mükelleflerin işe başlamaları halinde ilk üç yıl elde ettikleri gelirlerinden 

indirimler uygulanmaktadır. Bu indirimler ilk yıl için 3.810 Avro’dur. 

Tablo 14’ten görüldüğü üzere, İrlanda’da vergi sistemi kişilerin mevcut 

durumlarını kavramak üzere çok çeşitli gruplandırmalara gitmiştir. 

Mükelleflerin medeni durumları, yaşları, bakmakla yükümlü oldukları kişilerin 

varlığı, sakatlık halleri göz önüne alınarak, zor durumda olan mükelleflerin 

 

Tablo 14. İrlanda’da Uygulanan Vergi Kredileri (Avro, 2010)186 
Bekâr Mükellefler 1.830 
Evli mükellefler* 3.660 

Dul Kişiler (ilâve olarak) 3.660 
Bakmakla yükümlü oldukları bir ebeveyni olan dul mükellefler (ilâve 

olarak) 
4.000 

65 yaş üstü mükellefler (ilâve olarak)**   325 
Bekâr veya dul mükelleflerin bakmakla yükümlü oldukları 

çocuklarının bulunması halinde 
1.830 

Görme özürlü mükellefler (ilâve olarak) *** 1.830 

                                                
184 (Erişim) http://www.IBFD.org 
185 Kızılot Onur, “Đrlanda’da Vergi ve Asgari Geçim Đndirimi Oranları”, Yaklaşım, cilt 11, sayı 126,  
2003, s. 284. 
186 (Erişim) http://www.IBFD.org 
* Boşanma durumunda, eşinin ihtiyaçlarını karşılamaya devam eden mükellefler de evli çiftler için 
belirlenen indirim tutarından yararlanırlar. 
** Ortak beyanname veren evli çiflerde çiftlerden birinin 65 yaş üstünde olması halinde vergi kredisi 
650 Avro olarak uygulanır. 
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Çocuk, yaşlı ve özürlü bakımı için evde yardımcı çalıştıranlar için 
uygulanan vergi kredisi    900 

Özürlü çocuğu olan mükellefler 3.660 
Bakmakla yükümlü olunan akrabaların bulunması halinde     80 
55 yaş altı mükelleflerin talepleri halinde kiraya verdikleri 

gayrimenkulleri için**** 
1.800 

 

korunmaya çalışıldığı sistemde, düşük gelirli mükelleflerin özel olarak 

korundukları dikkat çekmektedir. Bu gelir grubundaki mükellefler için 

uygulanan muaflıklar ve düşük oranlı vergiler ise Tablo15’teki şekilde 

sıralanmaktadır. 

 

Tablo 15. Gelir Vergisinden İstisna Gelir Sınırı (Avro, 2005)187 
 55 yaşa kadar 55 yaş üzeri 

Bekâr 1.500 3.000 
Dul 3.000 6.000 

Evli çiftler 3.000 6.000 
 

e- Finlandiya 

 

Avrupa Birliği’nin yüksek vergi oranlı bölgesinde yer alan Finlandiya, 

son yıllarda gelir vergisi tarifesindeki artan oranlılığı düşürücü yönde 

değişikliklere gitmiştir. 2005 yılında beş dilimli olan vergi tarifesi dört dilime 

indirilmiş (Bkz. Tablo 16), en düşük dilimdeki vergi oranı % 10,5’ten, % 6,5’e 

ve tarifedeki en yüksek oran % 33,5’ten % 30’a çekilmiştir. Herhangi bir 

koşula bağlı olmaksızın vergi dışında bırakılan 15.200 Avro’luk gelirin 

üzerinde gelir elde eden mükellefler önce makdu bir vergi ve sonra kalan 

kısım için nisbi vergi ödemektedirler. 

Tarifeden kaynaklı bir en az geçim indirimi müessesesinin olduğu 

Finlandiya’da diğer çoğu ülke örneklerinde olduğu gibi vergi kredileri ve 

indirilebilecek giderler de sistemin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Tüm 

mükelleflerin gelirin elde edilmesi aşamasındaki harcamalarına karşılık genel 

                                                                                                                                     
*** Söz konusu vergi kredisi, bekâr olan veya evli çiftlerin birinde görme özürünün bulunması halinde 
1.830 Avro olarak; her ikisi de görme özürlü ise 3.660 Avro olarak uygulanır. 
**** 55 yaş üstü mükellefler talepleri halinde kiraya verdikleri mülkleri için % 20 oranında maliyet 
indiriminden yararlanabilirler. 
187 (Erişim) http://www.IBFD.org 
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Tablo 16. Finlandiya’da Gelir Vergisi Tarifesi (Avro, 2010)188 
Vergilendirilebilir Gelir Ödenecek Makdu Miktar Vergi Oranı % 

15.200-22.600 8 6.5 
22.600-36.800 489 17.5 
36.800-66.400 2.974 21.5 
66.400-üzeri 9.338 30.0 

 

bir indirim tutarı olarak 620 Avro’luk bir indirimden yararlandığı Finlandiya 

Vergi Sistemi’nde, ev ve iş yeri arasındaki yol masrafları 600 Avro’yu aşanlar 

ile sendika aidatları ve işsizlik sigortası kesintileri ödeyenler, genel indirim 

tutarına ilâve olarak ödedikleri bu tutarları da indirme hakkına sahip 

olmaktadırlar. Gelirin elde edilmesi aşamasında yapılan diğer giderler için ise 

indirim hakkından yararlanabilme, genel tutarı aşan kısımlar için mümkün 

olabilmektedir. Finlandiya’da yerel yönetim vergileri ile ilgili olarak da benzer 

uygulamalar bulunmaktadır. Dar gelirli mükellefler 2.200 Avro’luk bir vergi 

indirimi hakkına sahipler iken, devlet bursu alan öğrencilerin burs tutarları da 

vergiye tabi olmamaktadır.  Özürlü mükellefler için uygulanan vergi kredileri 

ise hem gelir vergisi hem de yerel yönetim vergileri alanında 

uygulanmaktadır. Mükellefler gelir vergisinden 115 Avro’luk; belediye 

vergilerinden ise 440 Avro’luk bir vergi indirimi avantajından 

yararlanabilmektedirler. Sakatlık indirimleriyle beraber, çocuk bakımı, evin 

temizlik, bakım onarım giderleri ve öğrencilerin okul masrafları gibi 

harcamalar da vergi kredileri kapsamında indirilebilir giderler arasında yer 

almaktadır. 

 

 

C. Uyum Maliyetleri 

 

Çalışmanın birinci bölümünden hatırlanacağı üzere, vergileme ile ilgili 

diğer konular dikkate alındığında, gerek terminoloji ve gerekse uyum 

maliyetlerine olan ilgi göreceli olarak daha yeni olsa da, uyum maliyetlerinin 

altında yatan fikirlerin Politik İktisat’ın babası olarak kabul edilen Adam 

                                                
188 (Erişim) http://www.IBFD.org 
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Smith’in vergilendirme ilkelerinde saklı olduğu görülmektedir. Adam Smith’in 

eşitlik ilkesinin incelendiği uzun yıllar sonrasında, vergilerin yarattıkları aşırı 

yük sorununun ortaya çıkardığı çarpıtıcı etkileri dikkate alan çalışmalar 

geliştirilmiş ancak, uyum maliyetleri bu çalışmalarda da göz ardı edilmiştir. 

1935 yılında Haig’in189 uyum maliyetlerini içeren ve konuyla ilgili ilk inceleme 

olarak kabul edilen çalışması bir yana bırakılırsa, uyum maliyetleri ile ilgili 

araştırmaların son 20 yılın ürünü olduğu görülmektedir. Uluslar arası arenada 

ise uyum maliyetlerinin ölçümü konusu ilk kez 1989 yılında “Uluslar arası 

Maliye Derneği - IFA” Kongresi’nde ana tema olarak ele alınmıştır. Farklı 

ülkeler için yapılan çalışmaların ortak sonuçları, vergi gelirlerinin yaklaşık 

%10’u düzeyinde seyreden uyum maliyetlerinin, mükelleflerin vergiye gönüllü 

uyum derecelerini düşürerek, tüm ülkeler için önemli bir sorun oluşturduğu 

yönündedir. 

Devlet yaptırımlarına uyum, bireylere, firmalara ve kârsız sektöre 

çeşitli maliyetler yüklemektedir. AB, bu şekilde ortaya çıkan iktisadi kayıpların 

en aza indirilmesine yönelik olarak “Standart Maliyet Modeli - Standard Cost 

Model” adı altında başlattığı uygulamasında söz konusu maliyetleri finansal 

maliyetler ve uyum maliyetleri şeklinde ikili bir ayrıma tabi tutmuştur. Finansal 

maliyetler, devlete doğrudan yapılan ödemeleri içerirken; uyum maliyetleri bu 

ödemeler dışında ortaya çıkan diğer tüm maliyetlere karşılık gelmektedir. 

Yakın bir zamana kadar gelir idarelerinin vergi kanunlarının uygulamasını  

sağlayabilmek için katlandıkları maliyetler olarak tanımlanan uyum 

maliyetleri, verginin kendisinin ve çarpıcı etkilerinin üstündeki maliyetleri ifade 

eden ve mükelleflerin bilgi toplaması, beyanname doldurması, kayıt tutması 

gibi yükümlülüklerinin karşılığında harcanan zaman, uzman kişilere ödenen 

danışmanlık hizmeti bedelleri, vergi idaresine yapılan ziyaretlerin yarattığı 

mali yükler ve mükelleflerin vergi neticesinde katlandıkları endişe ve stres 

sonucu ortaya çıkan psikolojik maliyetlerin tümünü içine almakta ve 

günümüzde AB ülkelerinde de oldukça önemle üzerinde durulan vergisel 

konuların başında gelmektedir.  

                                                
189 Robert M. Haig, “The Cost of Business Concerns of Compliance with Tax Laws”, Management 
Review, cilt 24, 1935, s.232-333. 
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Avrupa Birliği ülkelerinden özellikle İngiltere ve Hollanda’nın, ABD, 

Yeni Zellanda ve Avustralya ile birlikte vergiler neticesinde orta çıkan uyum 

maliyetleri ile ilgili ilk çalışmaların yapıldığı ülkeler içinde olmaları, kısa 

zaman zarfında Avrupa Birliği’ne dahil diğer ülkelerin de dikkatini konuya 

yöneltmelerinde etkili olmuştur.  

Bugün artık Avrupa Birliği açısından ülkelerin ulusal kararları ile 

yapılan konuyla ilgili ölçüm ve iyileştirici düzenlemeler, Birlik genelinde bir 

kamusal politikaya dönüştürülmüştür. Özellikle Avrupa Birliği’nin dünya 

çapında rekabet gücünü arttırmaya yönelik uygulanan politikalar 

kapsamında, devlet düzenlemelerinden kaynaklanan bürokrasi ve 

kırtasiyecilik gibi ek yüklerin azaltılmasına yönelik çalışmalar önem 

kazanmıştır. 2000 yılında, AB için dinamik ve rekabet gücü yüksek bir 

ekonomi yaratılabilmesi amacıyla, sürdürülebilir ekonomik büyüme, daha iyi 

şartlar sağlayan çalışma alanlarının arttırılması, çevresel koruma politikaları 

temel başlıklarına sahip olan Lizbon Gündemi, AB için bir kalkınma planı 

olarak tanımlanmaktadır. 2006 yılı sonunda Lizbon Gündemi’ne sözü geçen 

önceliklerin gerçekleştirilebilmesi amacıyla, üye devletlerin, devlet 

düzenlemelerinin ortaya çıkardığı ilâve maliyetlerde 2012 yılı sonuna kadar 

% 25’lik azalma sağlanmasını öngören bir metin ilâve edilmiştir. Bu 

çerçevede, standart bir ölçümün çerçekleştirilebilmesi amacıyla da Birlik 

çapında Standart Maliyet Modeli (The Standard Cost Model) Ağı190 

oluşturulmuştur.  

Avrupa Birliği ülkeleri içinde en düşük kayıt dışılık oranlarına sahip ilk 

üç ülke olan Avusturya, İngiltere ve Hollanda’da uyum maliyetleri ile ilgili 

çalışmaların düzenli aralıklarla gerçekleştirildiği ve yapılan bu çalışmalar 

neticesinde önemli gelişmelerin kaydedildiği izlenmektedir. 

 

 

                                                
190 SCM Network, International Standart Cost Model Manual, 2005, (Erişim) http://www. 
administrative-burdens.com/default.asp?page=122, 12 Ocak 2009. 
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1. Standart Maliyet Modeli Ağı Kapsamında Çeşitli Ülkelerde Ölçülen 
Uyum Maliyetleri 

 

a- Avusturya 

 

Birlik genelinde Standart Maliyet Modelinin kullanılmaya başlanması 

ile birlikte Avusturya’da da bu modele dayalı yapılan çalışmalar 2006 yılında 

başlatılmış ve sonuçlar 2007 yılında açıklanmıştır. Maliye Bakanlığı’nca 

yürütülen çalışma için Bakanlık dışından yüksek sayıda uzman ve 

danışmandan yararlanılmıştır. Ölçümlerin % 90’nı araştırmacıların yüz yüze 

gerçekleştirdikleri görüşmeler neticesinde oluşturulmuştur. Yapılan çalışmalar 

gerek ulusal mevzuat ve gerekse Birlik mevzuatı nedeniyle ortaya çıkan 

bilgilendirme ile ilgili yaptırımların doğurduğu maliyetleri içermektedir. Buna 

göre bakanlıklar içinde Maliye Bakanlığı  1.2 milyar Avro ile, toplamda oluşan 

ilâve maliyetlerin (4.3 milyar Avro) yaklaşık ¼’ üne neden olmaktadır. Bunu, 

Ekonomi ve İstihdam Bakanlığı yaklaşık 1 milyar Avro ile takip etmektedir. 

Her iki bakanlık içinde en yüksek uyum maliyetine neden olan mevzuat 

düzenlemeleri incelendiğinde, vergi kanunları ve sosyal güvenlik ile ilgili 

kanunların en fazla yükü oluşturduğu görülmektedir. 

Yapılan çalışmada ortaya çıkarılan diğer bir sonuç ise, Maliye 

Bakanlığı’nın düzenleme yetkisine sahip olduğu alanlar içinde (vergisel 

düzenlemeler, mali piyasalar ve sermaye piyasalarına yönelik düzenlemeler 

v.b.) en yüksek maliyete neden olan yaptırımların, % 90 gibi ciddi boyuttaki 

bir oranla vergisel alandan kaynaklandığı izlenmiştir. Tablo 17, Avusturya’da 

iki ayrı mevzuat türüne göre ortaya çıkan uyum maliyetlerinin büyüklüğünü 

göstermektedir.  

 

Tablo 17. Avusturya’da Mevzuat Türüne Göre Ortaya Çıkan Uyum Maliyetleri191 
Mevzuat Türü Ortaya Çıkan Maliyet (milyon Avro) % 
Vergi Kanunları 1045 24 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile İlgili 
Kanunlar 

1041 24 

 
                                                
191 (Erişim) www.administrative-burdens.com/default.asp?page 
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Bu sonuçtan hareketle 2007 yılından itibaren Avusturya Maliye 

Bakanlığı, mükellef memnuniyeti hedefli çalışma sistemine ağırlık vermiştir. 

Karmaşık vergisel düzenlemelerde sadeleştirme çalışmaları ile bilgi 

merkezleri oluşturma çabalarına hız veren ülkede, 2007 yılında tüm vergi 

daireleri için oluşturulan “Finanz Online” sanal vergi daireleri yardım hattı, 

mükelleflerin vergisel sorunlarının çözümünde etkili rol oynarken, 

mükelleflerin finansal ve zamansal anlamdaki kayıplarının azaltılması 

konusunda da önemli bir başarı sağlamıştır. 2007 yılında 160.000’den fazla 

mükellefe hizmet veren sanal vergi dairesi uygulaması kapsamında, 

mükelleflerin yetkili kişilerden cevap alabilmek için ortalama hatta bekleme 

süreleri, hedeflenen değer olan bir dakikanın bile altında gerçekleştirilmiştir. 

Benzer bir düzenleme, özürlü mükelleflerin vergisel sorumlulukarını rahat bir 

şekilde yerine getirmelerine yardımcı olabilmek adına 2007 yılında hayata 

geçirilen telefon hattı uygulamasıdır (Voice over IP). 

 

b- Hollanda 

 

Hollanda’da da gerek ulusal ve gerekse Birlik mevzuatından kaynaklı 

yaptırımların işletmeler üzerinde yarattığı uyum maliyetlerinin 2007 yılı 

itibariyle 9.3 milyar Avro’ya yaklaştığı hesaplanmıştır. GSYİH’nın yaklaşık % 

1.7’ne tekabül eden bu tutarın yarısının ulusal düzenlemeler ve diğer 

yarısının ise Birlik mevzuatından kaynaklandığı tespit edilmiştir. Bakanlıklar 

arasında yapılan ayrımda Maliye Bakanlığı’nın 3.8 milyar Avro ile yönetim 

maliyetlerinin neredeyse yarısına neden olduğunun hesaplandığı çalışma, 

Bakanlık içinde de, vergisel düzenlemelerden kaynaklı maliyetlerin ağırlığına 

dikkat çekmektedir. KDV, ücretler ve diğer gelirler ile ilgili yapılan 

düzenlemeler, işletmeler üzerinde 2.7 milyar Avro civarında bir yük 

oluşturmaktadır. 

Hollanda’nın aynı modeli kullanarak 2002 yılı için yaptığı ve sonuçların 

2003’te yayınlandığı çalışmasına bakıldığında ise uyum maliyetlerinin, 

GSYİH’nın % 3.6’sına tekabül eden 16.4 milyar Avro civarında olduğu 
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hesaplanmış ve Maliye Bakanlığı’nın 4.5 milyar Avro ile bu yükte en çok paya 

sahip olan bakanlık olduğu görülmüştür.192 

Bu sonuçlar, yaklaşık 4 yıllık bir zaman diliminde Hollanda’nın hem 

toplam yönetim maliyetleri ve hem de vergisel alandaki uyum maliyetleri 

açısından önemli bir gelişme kaydettiğini göstermektedir. Gerçekleştirilen 

çalışmalar neticesinde Maliye Bakanlığı bünyesinde toplam maliyetler 

açısından yaklaşık 1 milyar Avro’luk (% 22) bir azalış ve tüm bakanlıklar 

dikkate alındığında ise 4 milyar Avro’luk (% 25) bir azalış sağlandığı 

görülmektedir.193 

 

c- İngiltere 

 

1996 yılından itibaren gelir vergisi için değerleme yetkisini mükelleflere 

bırakan İngiltere’de bu düzenleme sonucunda uyum maliyetlerinde bir artış 

gözlemlenmiştir. Değerleme yetkisinin mükelleflere bırakıldığı ve idari 

maliyetlerdeki bir azalışın karşılığı olarak uyum maliyetlerinde artış yaratan 

bu düzenleme, dünya genelinde ABD, Kanada, İspanya ve Avusturalya’da 

uygulanmaktadır. Bu sistemi benimsemeyen Slovenya’nın, İsveç’in, 

Fransa’nın ve Hollanda’nın ise sözü geçen ülkelerle yapılan 

karşılaştırmalarda da uyum maliyetleri açısından beklenen bir sonuç olarak, 

daha iyi durumda oldukları izlenmektedir.194  

2005 yılından itibaren Standart Maliyet Modeli Ağı kapsamında tüm 

devlet düzenlemelerinin ortaya çıkardığı uyum maliyetlerini hesaplamaya 

başlayan ve 2010-2015 yılları için yeni hedef programını uygulamaya koyan 

İngiltere’de, Mayıs 2005 - Mayıs 2006 tarihleri arasındaki ilk dönemde uyum 

maliyetlerinde işletme başına % 3’e tekabül eden 321 Pound’luk bir azalış 

gerçekleştirilmiş; bu rakam kademeli olarak artış göstererek Aralık 2008’de 

1.906 Pound ile % 15 düzeylerine ulaşmıştır. Mayıs 2010 için plânlanan 

                                                
192 (Erişim) www.administrative-burdens.com/default.asp?page=96 
193 (Erişim) www.administrative-burdens.com/default.asp?page=95 
194 Laurence Mathieu, Catherine Waddams Price, Francis Antwi, “The Distribution of UK Personal 
Income Tax Compliance Costs”, Applied Economics, cilt 42, sayı 3, 2010, s.351-368. 
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hedef ise 3.353 Pound ile % 25 düzeyidir. Bu şekilde işletme başı 

büyüklüklerle ilgili kaydedilen bu başarı, toplamda ise sadece beyanname ve 

gerekli belgelerin doldurulması alanlarında 330 milyon Pound’luk bir maliyet 

azalışı sağlamıştır.  

İncelenen diğer ülkelerde olduğu gibi İngiltere’de de uyum 

maliyetlerinin en yüksek düzeyde gerçekleştiği alan vergisel düzenlemeler 

alanıdır. Tablo 18 İngiltere’de uyum maliyetlerinin vergi türleri arasındaki 

paylaşımını göstermektedir. 

 

Tablo18.  İngiltere’de Uyum Maliyetlerinin Vergi Türleri Arasındaki Dağılımı195 

Vergi Türü 
Toplam Yük 

Pound (milyon) Yüzde 
KDV 1.020 % 20 

Gelir Vergisi   857 % 17 
Gümrük Düzenlemeleri   793 % 16 

İşveren Vergileri   759 % 15 
Kurumlar Vergisi   608 % 12 

Emeklilik Kesintileri   294 %  6 
Diğer   705 % 14 

 

İngiltere’de toplam yükün % 50’ye yakın kısmını KDV, Gelir Vergisi ve 

gümrük düzenlemeleri oluşturmaktadır. Standart Maliyet Modeli’ne dayalı 

yapılan çalışmalarda özellikle gelir vergisi uygulamasının doğurduğu uyum 

maliyetleri üzerindeki sonuçlar üzerinde durulmuş ve bu maliyetlerin 

azaltılmasına yönelik politika oluşumlarına önem verilmiştir. İngiltere’de 

“İşletmeler için Vergi” Kampanyası kapsamında özellikle uyum maliyetlerinin 

daha yüksek düzeyde seyrettiği küçük işletmeler için vergi idareleri ile 

iletişimin artırılması çalışmalarına ağırlık verilmiştir. Bu amaçla işletmelerin 

vergisel işlemleriyle ilgili yerine getirmeleri gereken her adım kısa videolar 

şeklinde hazırlanarak HMRC’nin internet sitesine yerleştirilmiştir. 

 

 

 

                                                
195 (Erişim) http://www.administrative-burdens.com/default.asp?page=83 
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2. Standart Maliyet Modeli Ağı Dışında Çeşitli Ülkeler için Yapılmış 
Uyum Maliyetleri Ölçümleri 

 

AB içinde Standart Maliyet Modeli uygulaması başlatılmadan önce, 

gelişmiş Birlik üyesi ülkeleri dışında, çoğu ülkede vergi idareleri aracılığıyla 

uyum maliyetlerinin ölçümleri gerçekleştirilmemekteydi. Bu nedenden dolayı, 

2006 yılından önce uyum maliyetleri konusu  münferit çalışmaların 

sonuçlarıyla sınırlı kalmakta; ancak ülkelerin vergi sistemlerinin uyum 

maliyetleri konusunda nasıl bir düzeyde olduklarına yönelik ip uçları 

verdiklerinden, değerlendirmelerde önemli göstergeler olarak kabul 

edilebilmektedirler. Tablo 19 çeşitli ülkeler için farklı yıllar ve yöntemlere 

dayalı olarak ölçümleri gerçekleştirilen uyum maliyeti çalışmalarının özetini 

ortaya koymaktadır. 

 

Tablo 19. Uyum Maliyetlerinin Uluslar Arası Karşılaştırması196 

Ülke Çalışma Yıllar 

Ortalama 
Harcanan 

Zaman 
(saat) 

Gelir Vergisi 
Kazançları 
İçinde Uyum 
Maliyetlerinin 

Oranı 

İngiltere 
Sandford, Godwin ve 

Hardwick, 1989 
1983-84 3.6 3.6 

Hollanda Allers,1994 1990 4.5 3 
İspanya Diaz ve Delgado, 1995 1991 6.8 3.3 

İsveç Malmer, 1995 1993 1.4 1.7 
Almanya Tiebel,1986 1984 11 - 
Slovenya Klun, 2004 2000 1.7 2.5 

Avusturalya Pope, 1995 
Tran-Nam vd., 2000 

1990-91 
1994-95 

7.8 
8.5 

10.4 
4 

Kanada Vaillancourt,1989 1986 5.5 2.5 

ABD 
Slemrod ve Sorum,1984 

Blumenthal ve Slemrod,1992 
1982 
1989 

21.7 
27.4 

5.7 
5.6 

 

 

 

 

                                                
196 Maja Klun, “Compliance Costs for Personal Income Tax in a Transition Country: The Case of 
Slovenia”, Fiscal Studies, cilt 25, sayı 1, 2004, s.93-104. 
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a- Uyum Maliyetlerinin Azaltılmasında Önceden Doldurulmuş 
Beyanname Sistemi Uygulaması: Slovenya Örneği 

 

Vergi idareleri tarafından doldurularak mükelleflere gönderilen ve 

önceden doldurulmuş beyanname sistemi adı verilen uygulamada, temel 

düşünce uyum maliyetlerindeki artışların önüne geçmektir. AB’de önceden 

doldurulmuş beyanname uygulamasını ilk başlatan ülke Danimarka olmuştur. 

1990’larda başlatılan bu yeni sistem daha sonra İskandinav Ülkeleri’nde 

uygulamaya geçirilmiştir. Birlik dahilinde son olarak Belçika, Portekiz, 

İspanya, Fransa ve Slovenya’nın da dahil olduğu uygulamaya, vergi 

sisteminin karmaşık yapısından kaynaklı olarak ortaya çıkan ilâve maliyetler 

sorununda önemli gelişmelerin kaydedileceği inancının yaygınlığıyla birlikte 

Avusturalya ilgi gösterirken, ABD’nin çeşitli eyaletlerinde de yer verilmeye 

başlanmıştır.  

ABD’de uygulamanın uyum maliyetleri kazancının 2 milyar ABD Doları 

olacağı tahmin edilmektedir. Önceden doldurulmuş beyanname uygulaması 

başlatılmadan önce temel altyapı hazırlığı vergi sisteminin sadeleştirilmesine 

dayanmaktadır. Ancak sadeleştirilme çalışmalarının kendi başına yarattıkları 

maliyet düşüşlerinin önceden doldurulmuş beyanname uygulamasının 

sisteme sokulmasıyla daha yüksek düzeylere ulaştığı görülmüştür. Örneğin 

İsveç’te uygulama sonucu gelir vergisinin ortaya çıkardığı uyum 

maliyetlerinde gözlemlenen düşüş % 20 gibi ciddi oranlara ulaşmıştır. 2004 

yılında Danimarka’da da uygulama, vergi mükelleflerinin % 87’sine ulaşmış 

ve bu mükelleflerin % 67.5’i vergi otoriteleriyle ilâve bir görüşme talebinde 

bulunmadan vergisel yükümlülüklerinin tamamını yerine getirebilmişlerdir. 

OECD’nin 2006 e-Devlet Raporu’nda önceden doldurulmuş beyanname 

uygulamasının gelir beyanında yaşanacak yanlışlıkları azaltarak yıllık 200 

milyar Avro’luk bir kazanç yaratacağı ifade edilmiştir. 
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b- 2004-2006 Döneminde Slovenya’da Yapılan Vergi Reformu 

 

Özellikle gelişmekte olan ülkelerde söz konusu uygulamanın sağlıklı 

şekilde işletilebilmesi, öncesinde vergi sisteminde yapılacak basitleştirme 

çalışmalarına dayandırılmaktadır. Slovenya örneğinde de uyum maliyetleri 

hedefli gerçekleştirilen bu uygulamaya geçilmeden önce vergi sisteminde 

köklü değişikliklere gidilmiş; bu şekilde sistemin alt yapısı sağlamlaştırılmaya 

çalışılmıştır.  

2004’te yapılan değişiklikle 2005’te yürürlüğe giren vergi reformu 

temel olarak, gelir tanımının genişletilmesini, belirli gelirlere uygulanan (örn. 

Telif hakları, kira gelirleri v.s.) istisna oranının % 3’ten % 2’ye indirilmesini, 

gelir vergisinde dilim sayısının 6’dan 5’e ve en düşük marjinal vergi oranının 

da % 17’den % 16’ya düşürülmesini içermekteydi. Yine 2005’te yapılan bir 

düzenlemeyle, pasif gelir grubu olan faiz, kârpayı ve sermaye kazançları için 

kaynakta vergilemeye geçilmiş ve bu gelirlerin beyannameye dahil edilmesi 

gereği ortadan kaldırılmıştır. 2006 yılında ise vergi reformunda yeni ilave 

uygulamalara girişilmiştir. 2005’te 5’e indirilen vergi dilimi sayısı, 2006 

değişikliğiyle 3’e indirilmiş, en düşük marjinal vergi oranı aynı kalırken, en 

yüksek marjinal vergi oranı % 50’den % 41’e düşürülmüştür. 2006 vergi 

düzenlemelerinde ortaya konan diğer önemli gelişme, önceden doldurulmuş 

beyanname uygulamasına geçişle ilgili olmuştur. Gelir vergisi ile ilgili olarak 

Slovenya Vergi İdaresi, bankalar ve işverenler gibi, vergilemenin 3. tarafını 

oluşturan kişi ve kurumlardan vergilendirme ile ilgili gerekli bilgilerin, 

taraflarına gönderilmesini sağlayan ve bu şekilde çapraz kontrolün 

gerçekleştirilebilmesini mümkün kılan düzenlemeye sahip olduğundan, 

önceden doldurulmuş beyanname sistemine geçişte zorluk yaşanmamıştır. 

Sözü geçen bilgilendirme uygulaması kapsamında Slovenya Vergi İdaresi, 

beyannamelerin düzenlenebilmesi için gerekli olan bilgilerin % 90’ına 

halihazırda sahip bulunmaktadır. 

İlk olarak 2007 yılında mükelleflere gönderilen doldurulmuş 

beyanname uygulamasında, mükelleflerden eksik veya hatalı görülen 

bilgilerin doldurulması veya değiştirilmesi istenmiştir. Daha sonra imzalanan 
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beyannamelerin mükellefler tarafından vergi idaresine teslimi (elektronik 

ortamda, posta ile veya bizzat vergi dairesine giderek) zorunlu tutulmuştur. 

Bu şekilde, yarı doldurulmuş beyanname uygulamasının yaşandığı 2007 

yılından sonra, 2008 yılında ise mükelleflere vergilendirme ile ilgili bilgilerinin 

ve geçici olarak hesaplanmış vergi borçlarının da yer aldığı doldurulmuş 

beyannameler gönderilmiştir. Mükelleflerin 15 gün içinde herhangi bir 

düzeltme yapmamaları halinde, geçici olan vergi borcu kesinleşmektedir. 

Düzeltmenin yapılmadığı  ve mükellefin idarenin işlemine onay verdiği 

anlamında olan böyle bir durumda, mükellefin beyannamenin imzalanması ve 

vergi dairesine geri gönderilmesi şeklinde ilave bir işlemi gerçekleştirmesine 

de gerek kalmamaktadır. Böylece mükellefe beyannamenin doldurulması ve 

vergi idaresine tesliminde ortaya çıkan maliyetler anlamında iki yönlü bir 

avantaj sağlanmış olmaktadır.197  

Slovenya’nın Gelir Vergisi kapsamında uygulamaya koyduğu bu yeni 

düzenlemenin sonuçları araştırılırken, Tablo 20’de görüldüğü gibi, örneklem 

sayısı vergi dilimi açısından 2. ve 3. sıralarda; gelir kaynağı açısından ise 1 

ile 4 kaynaktan gelir elde edenler  arasındaki mükelleflerde yoğunlaşmıştır. 

 

Tablo 20. Uyum Maliyetlerinin Ölçülmesinde Vergi Dilimleri ve Gelirin Elde Edildiği 
Kaynak Sayısına Göre Örneklem Durumu198 

Vergi Dilimleri Gelir Kaynağı Sayısı 
Vergi 
Dilimi 

Toplam 
Mükellef (%) 

Örneklem 
Sayısı (%) 

Gelir 
Kaynağı 

Toplam 
Mükellef (%) 

Örneklem 
Sayısı (%) 

1 55.4 14.7 1-2 37.0 70.1 
2 28.7 27.2 3-4 45.9 242 
3 12.3 39.2 5-6 6.6 5.5 
4 2.9 15.7 6’ dan fazla 0.4 0.2 
5 0.7 3.2    

 

Tablo 21’de uyum maliyetleri yapısı verilen gelir vergisinin yarattığı 

uyum maliyetlerinin azaltılması yönünde başlatılan bu uygulamanın ortaya 

çıkardığı iyileştirme, 2000, 2006 ve 2007 yılları için hesaplanan uyum 

maliyetleri arasında ortaya çıkan farktan da izlenebilmektedir (Bkz. Tablo 22). 

                                                
197 Maja Klun, “Pre-Filled Income Tax Returns: Reducing Compliance Costs For Personal Income 
Taxpayers in Slovenia”, Financial Theory and Practice - Institute of Public Finance, cilt 33, sayı 
2, 2009, s.219-233. 
198 Klun, a.g.m., s.227. 
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Tablo 21. Gelir Verginde Uyum Maliyetlerinin Yapısı (2007)199 
 Mükellef Başına Ortalama Maliyet (Avro) (%) 

Harcanan Zaman Maliyeti 15.16 69.5 
Vergi Uzmanı Çalıştırma Maliyeti 0.91 4.2 

Diğer Giderler 5.75 26.3 
Toplam 21.82 100 

 

Doldurulmuş beyanname uygulamasının mevcut olmadığı 2000 

yılında, yarı doldurulmuş beyanname uygulamasının başlatıldığı döneme 

göre yaklaşık 2,5 kat daha fazla olan mükellef başına harcanan ortalama 

zaman anlamındaki uyum maliyetleri, doldurulmuş beyanname 

 

Tablo 22. 2000, 2006 ve 2007 Yılları için Hesaplanan Uyum Maliyetlerinin 
Karşılaştırılması200 

 2000 2006 2007 
Mükellef Başına Harcanan Ortalama  Zaman (dakika) 141.60 53.50 29.50 

Mükellef Başına Ortalama Maliyet (Avro)   37.93 21.82   8.98 
Toplam Maliyet (milyon Avro)   32.10 22.70   9.10 

Gelir Vergisi Kazançları içinde Uyum Maliyetlerinin Oranı     1.99   0.89   0.50 
Uyum Maliyetlerinin GSYİH içindeki Yüzdesi     0.13   0.05   0.03 

 

uygulamasının tam anlamıyla uygulanmaya başladığı 2007 yılına göre ise 

yaklaşık 4,5 kat daha fazla gerçekleşmiştir. Mükellef başına ortalama 

maliyetlere dikkat edildiğinde ise % 73’lük bir maliyet avntajı sağlandığı 

görülmektedir. 

 

 

Ç. Avrupa Birliği’nde Vergi Afları 
 

Vergi kanunlarına aykırı hareketlerin idari ve hukuki yaptırımlarını 

ortadan kaldırmaya yönelik olarak ortaya çıkarılan vergi afları, dünya 

genelinde özellikle son 30 yıldır sıkça kullanılmaktadır. Sistemin dışında 

istemeyerek de olsa kalan mükellefleri, tekrar sisteme çekerek vergi tabanını 

genişletmek, vergi toplamanın yönetim maliyetini düşürmek, kimsenin 

                                                
199 Klun, a.g.m., s.228. 
200 Klun, a.g.m., s.230. 
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kaybetmediği ve sadece devlet gelirlerinin arttığı bir yapı içinde pareto 

iyileşmeyi sağlamak düşünceleriyle desteklenen vergi aflarındaki temel 

amacın kamusal kaynakların arttırılması olduğu gerçeği ise, önemli 

eleştirilerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu eleştirilerin başında vergi 

ahlâkının zedelenmesi ve suçluluk duygusundaki azalışa paralel olarak, 

dürüst mükelleflerin de vergi uyumundaki azalışları gelmektedir. Bununla 

beraber vergi afları, kamusal gücün, kanunların uygulanabilirliği konusundaki 

başarısıyla ilgili ciddi şüpheler yaratmakta ve hükümetlerin zayıflığı 

konusunda halka yanlış sinyallerin ulaşmasına da neden olabilmektedirler. 

Bu nedenle vergi aflarının yöneldiği amacın, politikanın başarısının sınırlarını 

çizen önemli bir belirleyici olduğunu belirtmek yanlış olmayacaktır. Aksi 

taktirde, dürüst mükelleflerin toplumsal düzene karşı besledikleri saygı 

neticesinde oluşan vergi uyumlarının yanlış algılamalar sonucunda azalması, 

uzun dönemde vergi aflarının gelir yaratma etkisini ortadan 

kaldırabilecektir.201 Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan vergi afları 

örneklerine bakıldığında da bu tespiti doğrular nitelikte sonuçların ortaya 

çıktığı görülmektedir. Tablo 23, Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan vergi 

aflarının tarih ve büyüklüklerini göstermektedir. 

 

Tablo 23.  Avrupa Birliği Ülkelerinde Vergi Afları202 
Ülke Yıl Sonuç 

Avusturya 
1982 Zayıf 
1993 %58 (vergi tabanı artışı) 

Belçika 
1984-1985 Zayıf 

2004 496 milyar Dolar (0.3% GSYİH) 
Finlandiya 1982-1984 - 

Fransa 
1982 41 milyon Dolar 
1986 - 

İrlanda 
1988 700-750 milyon Dolar (4.5 % vergi gelirleri) 
1993 1988 gelirlerinden düşük 

İtalya 
1982 100 milyon Dolar 
1984 5000 milyon Dolar 

2001-2002 1750 milyon Dolar 

Hollanda 
1934-1940 Çok iyi 
1945-1955 - 

                                                
201 Duran Bülbül, “Vergi Aflarının Ekonomik ve Sosyal Etkileri”, Yaklaşım Dergisi, sayı 131, 2003, 
s.210. 
202 Benno Torgler, Tax Compliance and Tax Morale, Northhampton, Edward Elgar, 2007, s.266-
267. 
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İspanya 1977 - 
Almanya 2004 901.7 milyar Avro 

Yunanistan 2004 20 milyar Avro (10 % GSYİH) 
Portekiz 2005 41 milyon Avro 

 

Uygulanan vergi afları sonucu, bazı ülkelerde belirli dönemlerde 

programların maliyetleri beklenen yararlarının üzerinde sonuçlar 

yaratabilmiştir. Örneğin, Avusturya’nın 1982 yılı, Belçika’nın 1984-1985 

yıllarındaki deneyimleri büyük ölçüde başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Başarılı 

sonuçların alındığı 2004 yılı Almanya Vergi Affı Programı ise hükümetin 

tahminlerinin de üzerinde bir gelir artışı sağlamıştır. 1993-2002 yılları 

arasındaki gelirleri kapsayacak olan programa katılmak için son gün 31 Mart 

2005 tarihi belirlenmiş ve Almanya otoritelerinin bilgisi dışında varlıklarını yurt 

dışında tutan mükelleflere vergi oranının % 25 olarak uygulanacağı; 

programa katılmama halinde ise vergi oranının % 35’e çıkarılacağı ifade 

edilmiştir. 800 milyon Avro olarak revize edilmiş olan tahmini ilâve gelir artışı 

ise 901.7 milyon Avro olarak gerçekleşmiştir. 

Avrupa’da vergi afları kapsamında İrlânda’nın 1988 yılında başlattığı 

program ise en başarılı sonuçların elde edildiği uygulamalar içinde yer 

almıştır. Uygulamanın başarısı, sözü geçen yıla kadar hiçbir vergi affı 

uygulamasına yer vermeyen İrlanda’nın, sistem dışında kalan mükelleflerin, 

gönüllü uyumu gerçekleştirebilmeleri konusundaki tek ve son şanslarının bu 

program olduğu konusunda ikna edilmelerinde yatmaktadır. İrlanda hükümeti 

vergi affı uygulamasının ileriki dönemlerde tekrarlanmayacağı konusunda 

önemli irade açıklamalarında bulunmuştur. Bu başarılı sürecin ardından, 

hükümetin verdiği söze bağlı kalmayarak 5 yılın sonunda yeni bir vergi affını 

yürürlüğe sokması, toplumsal güven zedelenmesinin de yarattığı baskıyla, 

başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bu olumsuz deneyimin ardından İrlanda, vergi 

tabanını genişletmek ve vergi uyumunu yükselterek kamusal gelirlerinde artış 

sağlamaya yönelik hedeflerini, vergi affı uygulaması yerine, farklı yöntemlerle 

çözme yoluna gitmiştir. Bu bağlamda 2004 yılında, özellikle paralarını 

offshore hesaplarda tutan mükelleflere yönelik büyük çapta bir vergi 
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incelemesi başlatılacağını kamuoyuna duyuran İrlanda hükümeti, incelemeyi 

başlatmadan hemen önce 2003 yılında, finansal kuruluşların en üst düzey 

yöneticileriyle bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmelerde, kuruluşlara, 

yapmayı plânladıkları denetimlerin ciddiyetiyle ve kendi arzularıyla sisteme 

dahil olacak mükelleflerin sağlayacakları yararlarla ilgili bilgiler verilirken, 

kuruluşlardan da müşterilerini gönüllü uyumu gerçekleştirmeleri konularında 

ikna etmeleri istendi. Sisteme kendi arzularıyla giren mükellefler, verginin aslı 

ve faizini ödeyeceklerken, cezalar için hafifletilmiş oranlardan 

yararlanabileceklerdi ve ceza takibine maruz kalmayacaklardı. İrlanda, bu 

süreçte sisteme gönüllü katılımlar ve incelemelerin ortak sonucu olarak 

15.000 offshore hesabından, 856 milyon Avro elde etmiştir. 

 

 

D. Vergi Denetimleri ve Vergi Uyumu 

 

1. Denetim Riski Algılamasının Vergi Uyumu Etkisi: Bomba Krateri ve 
Eko Etkisi - İtalya Örneği 

 

Vergi uyumunu araştıran çalışmalarda çoğunlukla mevcut dönem 

denetim riski sabit kabul edilmekte; geçmiş dönem denetimleri risk 

belirlemede dikkate alınmamaktadır. Oysa mükelleflerin o yıl içinde denetim 

geçirip geçirmedikleri ve denetimin nasıl sonuçlandığı, mükelleflerin vergi 

ödeme kararlarında denetim riski algılamalarını etkilemektedir. Bu bağlamda 

yakın süre içinde denetim geçiren ve vergi idaresi açısından başarılı 

sonuçların elde edilemediği bir denetim tecrübesi yaşayan mükellefler 

açısından bu süreç vergi uyumları açısından iki şekilde etki yaratabilmektedir. 

Birincisi “bomba kriteri” etkisi olarak birinci bölümde de ele alınan ve yakın 

zaman içinde denetim geçirme şansının düşük oluşu inancının yaratacağı 

denetim riski algısındaki azalmanın, vergi uyumunu azaltması; ikinci olarak 

da başarısız bir denetim sürecinin mükelleflerde, denetim riskinin yüksek 

dönemlerinde bile vergi idaresinin denetim kapasitesindeki yetersizlik 
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nedeniyle, inceleme süreci içinde yakalanma riskini düşürmesinin vergi 

uyumunu azaltması şeklinde gerçekleşebilir.  

Benzer şekilde yakın tarihlerde denetim geçirmemiş mükelleflerin 

ilerleyen her dönemde denetim riski algılamasındaki artışa paralel olarak 

vergi uyumlarında artışlar yaşandığı tespit edilmiştir.203 Guala ve Mittone204  

tarafından İtalyan mükellefleri arasında yapılan deneysel bir çalışma da 

bomba krateri etkisini destekler nitelikte sonuçlar vermiştir. Kirchler205, 

denetimlerden hemen sonra vergi uyumunun düştüğünü ve bu konuda 

Mittone’un206 vergi kaçırma davranışına ilişkin dinamiklerin belirlenmesi 

üzerine yaptığı deneysel çalışmaların da benzer sonuçlar verdiğini 

belirtmektedir. Mittone, çalışmasında vergi mükelleflerinin, denetimlerin ne 

zaman yapılacağını anlamaya ve vergi kaçırma suçunun ne zaman daha 

riskli olduğunu öğrenmeye yönelik davranışlar geliştirdikleri varsayımlarını 

doğrulayan bulgular elde etmiştir. Bu çerçevede, denetim geçiren 

mükelleflerin denetimin hemen sonrasında vergi kaçırma eğilimlerinin yüksek 

olduğu görülmüştür. Denetimin ardından yeni bir denetimin olma olasılığının 

düşük olması nedeniyle mükelleflerin vergi kaçırma riskini düşük buldukları 

ve vergi uyumunun denetimlerden belli bir süre geçtikten sonra arttığı 

sonucuna varılmıştır. Guala ve Mittone denetim sonrası vergi ödemelerinde 

yaşanan bu düşüşlere “bomba krateri” etkisi adını vermektedir. 

Şekil 10, Guala ve Mittone tarafından oluşturulan deneysel grupların 

birinde 60 dönemlik bir süre içinde ortalama vergi ödemelerinin denetimler 

sonrası aynı düzeylerde kalmadığı; “bomba krater etkisi” olarak adlandırılan 

çok keskin düşüşlerin ortaya çıktığı görülmektedir. Şekilden de anlaşılacağı 

üzere, vergi ödemelerinin yeniden eski düzeylere ulaşması, bir başka deyişle, 

 

                                                
203 Spicer, Hero, a.g.m., s.263-267. 
204 Francesco Guala, Luigi Mittone, “Experiments in Economics: External Validity and the 
Robustness of Phenomena”, Journal of Economic Methodology, cilt 12, sayı 4, 2005, s. 495-515. 
205Erich Kirchler, The Economic Psychology of Tax Behaviour, New York, Cambridge University 
Press, 2007. 
206 Mittone, a.g.m., s.813–835. 



115 
 

 

V
er

gi
 Ö

de
m

el
er

i (
or

ta
la

m
al

ar
, 

bi
rin

ci
 g

ru
p)

 
D

eğ
er

 (
İt

al
ya

n 
Li

re
ti)

 

 

 
    Ödenmesi gereken vergi tutarı 
- - - -  Ödenen ortalama vergi tutarı 

                               ����     Denetim dönemi 
 

Şekil 10.  Bomba Krateri Etkisi207 
 

vergiye uyum bomba krater etkisinden en az bir kaç dönem sonra ortaya 

çıkmaktadır. Ayrıca, Mittone’nin bir başka bulgusuna göre de, vergilerin 

yeniden tahsisi vergi uyumunu yükselten bir başka etkidir. Mittone vergi 

denetim sıklığının vergi uyumu üzerindeki etkisini incelediği çalışmasında 

mükelleflerin 60 dönemlik toplam denetim süreci zarfının ilk yarısında elde 

ettiği denetim tecrübesinden yola çıkarak toplam denetim sürecinin ikinci 

yarısında denetim geçireceğini düşündüğü dönemlerde uyumunu artırırken 

diğer dönemlerde vergi kaçırmaya yönelik eğilimlerini artırmaktadırlar. 

Mükelleflerin bir önceki dönemlerdeki denetim deneyimlerinin bir sonraki 

dönemdeki vergi uyum davranışları üzerindeki etkisini Mittone (2006) eko 

etkisi olarak adlandırmaktadır. Şekil 11 ve Şekil 12 toplam 60 dönemlik 

denetim sürecinin öğrenme aşamasını oluşturan ilk 30 dönemlik ve öğrenilen 

bilgilerden yararlanılan sonraki 30 dönemlik zaman sürecinde ortaya çıkan 

eko etkisini göstermektedir. 

 

                                                
207 Guala, Mittone, a.g.m., s.505. 
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Şekil 11. Eko Etkisi: Birinci Dönem Denetimler208 
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Şekil 12. Eko etkisi: İkinci Dönem Denetimler209 
 

                                                
208 Guala, Mittone, a.g.m., s.507. 
209 Guala, Mittone, a.g.m., s.508. 
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Aynı zamanda, öğrenme aşamasını oluşturan bu ilk 30 dönemlik zaman 

süreci, yeni mükelleflerin düşük vergi uyumu eğilimine sahip oldukları dönemi 

temsil ederken; sonraki 30 dönemlik zaman süreci ise eski mükelleflerin 

denetim tecrübelerine sahip oldukları dönemi temsil etmektedir. 

Mittone’nın ortaya koyduğu bu iki etki (bomba krateri ve eko etkileri) 

uygulamada sistematiği mükellef tarafından kavranamayan sık vergi 

denetimleri şeklinde gerçekleştirilen politika uygulamalarının vergi uyumunu 

artırabileceğini ortaya koymaktadır. 

 

 

2. Avrupa Birliği Ülkeleri’nde Vergi Denetimi 

 

a- Almanya210 

 

(1) Devlet Yapısı 

  

16 Eyaletten oluşan Almanya Federal Cumhuriyeti’nin Anayasası 

(Grundgesetz für die Bundesrepuplik Deutschland) 23.05.1949’da devlet 

yaşamına geçici bir süre sınırıyla özgürlükçü ve demokratik bir düzen vermek 

amacıyla kabul edilmiş 1990’da ise başlangıç bölümü ile son maddesi 

değiştirilerek tüm Almanya’da geçerli hale getirilmiştir. Anayasa’nın 

demokratiklik ilkesi gereği egemenlik tümüyle halka aittir. Halk egemenliğini, 

seçimler ve oylamalar aracılığıyla ve yasama, yürütme ve yargı yetkileriyle 

donatılmış özel organlar eliyle kullanmaktadır. Yasama görevine sahip 

Anayasa organları Federal Meclis (Der Bundestag) ve federal Konsey (Der 

Bundesrat)’dir. Yürütme görevinin Federal Cumhurbaşkanı ile Federal 

Başbakan yönetimindeki Federal Hükümetçe yerine getirildiği Almanya’da 

                                                
210 Maliye Bakanlığı Gelirler Baş Kontrolörü Đsmail Can tarafından 2009 yılında tercüme edilip 
yorumlanan Alman Anayasası ve Vergisel konuları içeren “Almanya’da Devletin Yapısı ve Vergi 
Sisteminin Anayasal Temelleri” başlıklı yayınlanmamış çalışmasından yararlanılmıştır.  
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Anayasa düzeyindeki yargı fonksiyonu ise Federal Anayasa Mahkemesi’ne 

ait bulunmaktadır. 

 

 

(2) Vergi İdaresinin Organizasyon Yapısı ve İşlevleri:  

 

Federal devlet yapısının özelliği gereği Almanya’da Federal Devlet ve 

eyaletler kendi alanlarına giren vergilerin tespiti ve toplanması için ayrı 

örgütler kurmuşlardır. Bununla beraber vergi daireleri, belediyelerce 

geleneksel öz-yönetim hakları uyarınca kendilerine gelir getirici vergilerin 

toplanması amacıyla faaliyet göstermektedirler. Federal ve eyalet maliye 

örgütleri en üst mali merciler, orta kademe mali merciler ve yerel mali 

merciler olmak üzere 3 kademeden oluşmaktadır. 

En üst mali merciler federal seviyede, merkez teşkilatı ekonomi 

politikası ile birlikte maliye politikası, para ve kredi politikası, sermaye 

piyasası, özelleştirme, milli emlâk ve inşaat uygulamalarının yürütüldüğü 

Fedaral Maliye Bakanlığı’dır. Bakanlık bünyesinde bütçe ve vergi politikaları 

ile ilgilenen 2 Parlemento; genel müdürlük şeklinde teşkilâtlanan 10 idari 

birimle ilgilenen de 3 idari müsteşar bulunmaktadır. Eyaletlerdeki en üst mali 

merci ise Eyalet Maliye Bakanlıklarıdır. Örgütlenme yapısı şehir devleti 

dışındaki eyaletlerde Maliye Bakanlıkları, şehir devletlerinde ise maliye 

senatörlükleri şeklinde gerçekleştirilmiştir.  

Orta kademe mali merciler, her eyalette 1 tane bulunan Yüksek Maliye 

Müdürlükleri’dir. Yerel mali mercilerin idari ve mesleki açıdan denetlenmesi 

görevini yürüten ülke genelinde 12 adet Yüksek Maliye Müdürlüğü mevcuttur.  

Yerel mali merciler gümrükler ve tüketim vergileri ile belediye vergileri 

dışındaki bütün vergilerin tarh, tahakkuk ve tahsil işlemlerini gerçekleştiren 

vergi daireleridir. 
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(3) Vergi Denetimi  

 

Almanya’da vergi denetim politikası Genel Vergileme Kanunu’nda 

(Abgabenordnung) yer alan yasallık, eşitlik ve iyi yönetim ilkeleriyle 

şekillendirilmiştir. Bütçe, vergi, borçlanma ve maliye idaresine ilişkin 

konuların ayrıntılı şekilde düzenlendiği Anayasa’nın Mali Rejim başlığındaki 

bölümünün 108. Maddesinde vergi idaresine ilişkin hükümler yer alırken 114. 

maddesi denetim konusunda Sayıştay’ın görevlerini düzenlemektedir. 

Almanya’da vergi incelemesi, vergi kontrolü ve vergi yönetiminin 

teftişini içine alan vergi denetiminin, teftiş nitelikli bölümü Sayıştay tarafından 

gerçekleştirilirken; vergi incelemesi vergi dairesindeki inceleme 

elemanlarınca gerçekleştirilmektedir. 

Sayıştay denetimi Federal Sayıştay ve 16 eyaletin sayıştayları 

tarafından gerçekleştirilirken, üyelerinin yargıç bağımsızlığına sahip olduğu 

Federal Sayıştay’ın toplam 52 ünitesinde 600 denetçi görev yapmaktadır. 

Benzer görev ve yetkilerle donatılmış Eyalet Sayıştayları Federal Sayıştay ile 

uyumu sağlayacak plânlarla denetimlerini gerçekleştirmektedirler. 

Beyana dayalı vergilerde yürütülen vergi incelemelerinde mükellefler 

ciro, kâr ve aktif toplamı gibi ölçütler altında büyük, orta, küçük ve en küçük iş 

yerleri olmak üzere sıralanmakta; büyük işletmeler azami 5 yıl içinde tüm 

dönemler itibariyle incelenirken; ortalama işletmeler için ise bu süre 13 yılı 

bulmaktadır. Tablo 24’te işletme büyüklükleri dikkate alınarak düzenlenen 

inceleme sonuçlarına yer verilmiştir. 

 

Tablo 24.  Almanya’da Vergi Denetimlerine İlişkin Bazı Oranlar211 

 
Büyük 
İşletme 

Orta 
Ölçekli 
İşletme 

Küçük 
Ölçekli 
İşletme 

Çok Küçük 
Ölçekli 
İşletme 

İşletme Sayısı 171.507 795.118 1.111.405 5.255.457 
İncelenen İşletme Sayısı  38.235   59.959    119.194 - 

İnceleme Periodu (yıl) 4.5 13.3 - - 
Bulunan Matrah Farkı 10.878 1.162 604 969 

Denetim Oranları %22.3 %7.5 %10.7 - 
 

                                                
211 Can, a.g.e. 
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Almanya’da vergi denetimini gerçekleştiren temel kurum en yüksek 

denetim elemanı sayısına sahip olan “Vergi Dairesi” dir. Buna ilâve olarak 

Yüksek Maliye Dairesi’ne bağlı hata ve eksiklikleri düzeltme yönünde yetkileri 

bulunan diğer elemanlar da denetimin yapısını tamamlayan diğer kadrolardır. 

Fiilen denetim yapan elemen sayısının 10.985 olan Almanya’da 2000 yılı 

itibariyle toplam denetim elemanı kadrosu 14.783’tür.  

Almanya’da vergi suç ve cezalarının düzenlediği Alman Vergi Usul 

Kanunu’nun 370. Maddesi vergi kaçakçılığı suçunu özel olarak 

düzenlemektedir. Bu maddeye göre vergi kaçakçılığı suçu, failin kendisine 

veya 3. bir kişiye mali çıkar sağlamak amacıyla kasten vergi hasılatını 

azaltacak biçimde davranışlarda bulunması şeklinde tanımlanmaktadır. Aynı 

madde vergi kaçakçılığı suçunun belli bazı vergilerle ilgili olmasını, suça vergi 

dairesi görevlilerinden birinin katılmasını, suçun tahrif edilmiş ya da sahte 

olarak düzenlenmiş belgeler kullanılarak gerçekleştirilmesini ağırlaştırıcı 

neden olarak kabul etmiştir. “Seçme ve seçilme hakkından mahrumiyet” 

şeklinde özel bir yaptırımın da uygulandığı vergi kaçakçılığı suçunda, vergi 

denetimleri belli sektörlerde eğitilerek uzmanlaşmış denetim kadroları 

tarafından gerçekleştirilmektedir. Gelir vergisi beyannamelerinin üst dereceli 

bir vergi denetim elemanı tarafından imzalanmasından önce orta derecedeki 

bir vergi denetim elemanı beyannamelerin doğruluk derecesini araştırmakla 

yükümlüdür. Bunun için aynı iş kolunda faaliyet gösteren diğer mükelleflerin 

geçmiş yıl beyannamelerindeki bilgiler başta olmak üzere çeşitli verilerden 

yararlanılmaktadır. Yapılan denetimlerde bildirilen vergi matrahının gerçeği 

yansıtmadığı sonucuna varılırsa vergi idaresi tarafından ilâve vergi tarhiyatı 

zaman aşımı süresi olan 4 yıl içinde yapılabilmektedir. Vergi denetimine 

başlanılmış olmasının veya vergi beyannamesinin daha sonra 

doldurulmasının söz konusu olduğu durumlarda zaman aşımı süresi 

uzamakta ve vergi kaçakçılığı durumunda 10 yıla çıkmaktadır. Mükelleflerin 

idare tarafından yapılan vergi tarhiyatına, tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde 

itiraz hakları bulunmaktadır. İtirazın kabul edilmemesi durumunda mükellefler 

yargı yoluna başvurabilmektedir. Yargı yolundaki ilk merci Mali 

Mahkemelerdir. Mali Mahkemede çözülemeyen anlaşmazlıklarda Federal 
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Mali Mahkeme görevlidir. Vergi uyuşmazlıklarını temyizen incelemekle 

görevli olan bu mahkemenin kararları kesindir212. Vergi kaçakçılığı suçlarında 

yüksek bir vergi denetim oranına sahip olan Almanya’da vergi yönetiminin 

etkinliğine paralel olarak mükelleflerin vergiye karşı olan duyarlılıkları 

sayesinde de önemli ölçülerde başarı kaydedilmiştir.213 

 

 

b- Fransa 

 

(1) Devlet Yapısı 

  

Birliğin kurucu ülkelerinden olan Fransa Cumhuriyeti yarı başkanlık 

sistemi ile yönetilen üniter bir devlet yapısına sahiptir. 28 Eylül 1958 yılında 

halkoylaması sonucu yürürlüğe giren Fransa Anayasası’na göre devlet 

yönetiminin iki kanadı Fransa Cumhurbaşkanı ve Hükümet’tir. Fransız 

Parlementosu, Fransa Ulusal Meclisi (Assemblee Nationale) ve Senato 

(Senat) olmak üzere iki meclisli bir yasama organıdır. 

 

 

(2) Vergi İdaresinin Organizasyon Yapısı ve İşlevleri 

 

Fransa’da vergi denetimi, Maliye ve Ekonomi Bakanlıklarına bağlı 

faaliyet gösteren Vergiler Genel İdaresi (Direction Generale des Impots) ve 

İndirekt Haklar ve Gümrükler Genel İdaresi (La Direction Generale Des 

Douanes et des Droits İndirects) olmak üzere iki ayrı birim tarafından yerine 

getirilmektedir214. Bu servislerin kendi bünyelerinde yer alan merkezi ve yerel 

                                                
212 Organ, a.g.e. 
213 Şükrü Kızılot, Zuhal Kızılot, Kaçakçılık Suçları ve Naylon Fatura Đhtilâfları, Ankara, Yaklaşım 
Yayıncılık, 2010. s.774. 
214 Erhan Coşkun, Avrupa Birliği’nin Vergi Politikası ile Seçilmiş Avrupa Birliği Ülkeleri’nde 
Vergi Denetimi Politikası ve Süreci, Gelir Đdaresi Başkanlığı, Yayımlanmamış Yeterlik Etüdü  
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hizmetler arasındaki yetki bölüşümü Vergi Genel Kanunu (Code General des 

Impots) ve Vergi Usul Kanunu’ndaki kurallara göre belirlenmektedir.215  

1998 yılında kurulan ve temel görevi devlet gelirlerinin 

maksimizasyonu olan Vergiler Genel İdaresi tüm ülke, bölge, şube ve yerel 

düzeyde olmak üzere 4 bölümde faaliyet göstermektedir. Bu alt bölümlerin 

bünyesinde bulunan 8 birimden biri olan Mali Kontrol Birimi tüm mali 

incelemelerin yapıldığı birimdir. Vergiler Genel İdaresi’nin merkez teşkilâtını 

genel müdürlük şeklinde örgütlenen Vergiler Genel Müdürlüğü 

oluşturmaktadır. Genel müdürlüğe bağlı servislerden Genel İdare Servisi, 

vergi kanunlarının uygulamalarını ve tartışmalı konularda uygulama birliği 

sağlama görevini yürütmektedir. Vergi inceleme teşkilâtı da bu servise bağlı 

olarak çalışmaktadır. 

Taşra teşkilâtı ise tüm ülkeyi kapsayan, sadece bölgeleri içine alan 

veya il sınırlarıyla bağlı olan 3 ana kategoriye ayrılmaktadır. Tüm ülkeyi 

kapsayan teşkilâtın 8 ana idaresinden Dolaysız Vergiler Milli İnceleme ve 

Anketler İdaresi ile Dolaylı Vergiler Milli İnceleme ve Anketler İdaresi vergi 

inceleme yetkisine sahip olan 2 ana birimdir. Bölge Müdürlükleri ise Genel 

Müdürlük ve taşra teşkilâtı arasındaki köprü görevini yürüten kuruluşlardır. 

Yetkileri tüm vergileri kapsayan ve Fransa genelinde 21 tane olan Bölge 

Müdürlükleri’nin başında Vergi Servis Şefleri bulunmaktadır. İle yayılan 

teşkilâtlanma ise il müdürlükleri şeklinde olup yetkileri belirli vergilerle sınırlı 

tutulmuştur. Ülkemizdeki vergi dairelerine benzer bir yapı, il müdürlüklerinin 

altında örgütlenen ve sayıları 450’yi bulan Vergi Merkezleri şeklinde faaliyet 

göstermektedir. 

 

 

 

 

 

                                                
215 Sevil Şin, Avrupa Birliği ve Türkiye'de Vergi Yapısı, Denetimi ve Đdari Đşlemlerde Mükellef 
Hakları, Đstanbul, Đstanbul Ticaret Odası, 2005. 
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(3) Vergi Denetimi  

 

Vergi denetimindeki birimlerin görev ve yetki alanları itibariyle 

sınıflandırılmasında yetki sınırlarını belirleyen ölçütlerinden bazıları 

mükelleflerin coğrafi bölümlemesi, ciro miktarı, vergi matrahı, şirketler 

topluluğuna ait olma, yurt dışı kazanç ilişkileri ve faaliyette bulunulan sektör 

şeklinde sıralanabilir. Benzer şekilde vergi denetimine tabi tutulacak 

beyannameler için de bir takım genel ölçütlere bağlı hareket edilmektedir. 

Öncelikle inceleme programları sektörler hakkındaki mevcut bilgilerden yola 

çıkılarak hazırlanan risk analizlerine dayanmaktadır. Bu analizlerde kullanılan 

bir takım belirleyiciler ise yapılan işlemlerin nitelikleri, şirketlerin muhasebe ve 

mali durumları, basın haberleri, mükelleflerin yaşam standartları ve yaptıkları 

yüksek tutarlı harcamalar, olağanüstü haller ve karşıt inceleme yapma gibi 

durumlardır.216 Bu sınırlar içinde yapılacak vergi denetimlerinde büyük 

şirketlerin (yıllık cirosu 150 milyon Avro’yu aşan şirketler) denetiminden 

sorumlu olan birim 500 çalışanı ile DVNI (Direction des Verifications 

Nationales et Internationales); orta ölçekli şirketlerin denetiminden sorumlu 

olan birim DIRCOFI (Direction des Controles Fiscales) ve küçük ölçekli 

firmaların denetiminden sorumlu olan birim ise DSF (Direction des Services 

Fiscaux)’dir. 

Büyük firmaların denetiminin ait olduğu DVNI’nın hedef mükellef kitlesi 

ulusal varlığın % 40’ına sahip olan yaklaşık 9000’e yakın mükelleftir217 

Yönetim ve denetim işlevlerinin ayrı yürütüldüğü ülkede büyük 

şirketlerle ilgili yönetim işlevini yerine getiren kuruluş DGE (Direction des 

Grandes Entreprises)’dir. DGE ve DVNI’nin bilgi paylaşımı ve uygulama 

aşamalarında gösterdikleri sıkı işbirliği denetlemeye alınacak mükelleflerin 

saptanması ve denetim amaçlarının belirlenmesinde önemli işlevleri yerine 

getirmektedir. Vergi beyannamelerindeki doğrulukların saptanmasında 

gerekli teknik sistem altyapısına sahip olan Fransa, vergi denetim hedefleri 

                                                
216 Organ, a.g.e. 
217 Çoşkun, a.g.e. 
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olarak özel şahısların vergi dosyalarının tamamının %6’sının ve şirketlere ait 

vergi dosyalarının % 15’inin denetime tabi tutulmasını öngörmüştür218. 

İki tür vergi denetiminin uygulandığı Fransa’da, yükümlü beyanları 

üzerinde yapılan ön denetim “mali iç denetim” (le controle fiscal interne) 

şeklinde gerçekleştirilmekte olup, incelemeyi yapanların ilgilendikleri tek 

husus beyannamede gerekli olan tüm bilgilerin yer alıp almamasıdır. 

Dolayısıyla bilgilerin doğruluğunun araştırılması aşamasında yapılan işyeri 

incelemeleri ile defter ve belge araştırmaları bu aşamada inceleme 

elemanının ilgi alanı dışında bırakılmaktadır219. 

İşyerinde yapılan denetim, dış denetim (controle sur place), 

mükelleflerin tüm gelirlerinin ele alındığı ve yapılan beyanın doğruluk 

derecesinin ortaya konmaya çalışıldığı denetim türüdür. Bu kapsamda dış 

denetim, vergi incelemeleri, fatura denetimi, defter ve kayıtların denetimi, tanı 

denetimi, yerinde denetim, ev araması, belgelere el konulması ve sermaye 

karşılaştırmasını içermektedir220,221.    

Vergi incelemelerinin sadece bazı vergiler için veya tüm vergiler için 

yapıldığı dış denetimde, iç denetin sonucunda şüpheli görülen, hakkında 

ihbar vaki olan beyan ettiği gelirle serveti ve yaşam tarzı arasında fark 

bulunan ve 3 ile 5 yıl arasında inceleme geçirmemiş olan mükellefler 

üzerinde öncelikle ve üzerinde hassasiyetle durulan incelem grubunu 

oluşturmaktadırlar. Fatura denetimi haricindeki tüm denetimlerin mükellef 

bilgisine dayandığı vergi denetim sürecinde mükelleflerin hileli fiillerinin tespiti 

durumunda yetkili hakim izni ile ev denetimleri ve belgelere el konma 

gerçekleştirilebilir. 6 ile 21 saat arasında yapılan aramada mükelleflerin iş ve 

özel yerleri ile ticari ilişkisi bulunduğu 3. şahıslara ait mekanlar da 

incelenebilmektedir. Özellikle mükelleflerin (kişilerin ve şirketlerin) mali 

pozisyonlarındaki değişikliklerin gerek kendisinin ve gerekse aile bireylerinin 

her açıdan incelenebilme yetkisine sahip olunması, servet artışları kadar yıl 

içinde yapılan tüm harcamaların incelenebilmesine olanak sağlamaktadır. 

                                                
218 Çoşkun, a.g.e. 
219 Çoşkun, a.g.e. 
220 Organ, a.g.e. 
221 Çoşkun, a.g.e. 
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Servet incelemesinde özellikle banka hesaplarından hareketle yola 

çıkılmakta, mükellef tarafından ilgili banka hesaplarının temin edilmemesi 

durumunda ise inceleme elemanınca direk bankadan istenebilmektedir. Belli 

durumlarda özellikle mükelleflerin gizli ticari faaliyetlerinin bulunduğunun 

tespiti gibi durumlarda denetim süresi normal sürenin üzerine çıkabilmektedir. 

 

 

c- İngiltere 

 

(1) Devlet Yapısı 

 

 Birleşik Krallığı meydana getiren dört devletten en büyüğü olan ve 

monarşi ile yönetilen İngiltere’de yazılı bir anayasa bulunmamaktadır. “Acts 

of Parliament” yasalarının ve bunlara dayalı olarak çıkarılan tüzük ve 

yönetmeliklerin yanında tarih boyunca oluşan mahkeme kararlarının 

oluşturduğu “Common Law”, mahkemelerce kullanılan temel iki kaynağı 

oluşturmaktadır. 

 

 

(2) Vergi İdaresinin Organizasyon Yapısı 

 

Yönetim ve uyum maliyetlerini azaltarak, çalışanlarına daha iyi 

koşullarda bir iş ortamı temin edebilme amacıyla 18 Nisan 2005 tarihinde 

Gümrük ve Tüketim Vergileri İdareleri’nin birleştirilmeleriyle oluşan Gelir ve 

Gümrükler İdaresi, İngiltere’nin vergi yönetimi ile ilgilenen kuruluşudur. Bu 

kuruluş adına faaliyet gösteren ve “tax inspector” adı verilen vergi inceleme 

elemanlarınca vergilerin zamanında ve doğru tahsil edilmesini sağlamak 

üzere yapılan vergi incelemeleri, mükellef büyüklüklerine bağlı olarak farklılık 

arz etmektedir. Büyük mükelleflerin vergi uyumu ile ilgili çalışmalar Özel 
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Uyum Dairesi (Special Compliance Office) tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Bu dairede özellikle vergi kaçakçılığı ile ilgili işlemler incelenmektedir. 

 

 

(3) Vergi Denetimi 

 

Kamusal hizmetlerin finansmanının yeterli ve arzu edilen kalitede 

yerine getirilmesini sağlamanın yanı sıra aile ve belirli durumdaki kişilere 

yapılacak yardımların da garanti altına alınması fonksiyonlarını birlikte 

yürüten İngiliz Vergi İdaresi, bu anlamda vergilerin zamanında ve doğru 

olarak toplanmasına hassasiyetle yaklaşmaktadır. Gelir ve Gümrükler idaresi 

adına denetim yapan inceleme elemanları vergi kanunlarında kendilerine 

verilen görevleri yazışma, işyeri incelemeleri yapma, mükelleflere 

tavsiyelerde bulunma, gerekli durumlarda anlaşma sağlama, yöntemlerini 

kullanarak yerine getirmektedirler. Yapılan incelemelerde mükelleflerden 

beyannamelerinde yer alan kayıtların doğruluğunu teyit edecek bilgiler ve 

bilgilerin kaynağını oluşturan belgeler istenebilmektedir. Bu amaçla yapılan 

tebligata mükelleflerin 1 ay içinde gerekli belgelerin teslimi anlamında cevap 

vermesi istenmektedir. Belgelerin zamanında gönderilmemesi durumunda 

para cezası uygulanır ve bu ceza tutarı talebin ikinci kez yerine getirilmemesi 

halinde 3 kat artmaktadır. Tebligatı alan mükellefler, kendilerine tebligat 

yapan inceleme elemanlarıyla görüşme talep edebilir veya yerel ofisle irtibata 

geçerek toplantı isteğinde bulunabilir. Mükelleflerin yapılan incelemeler 

esnasında vergi idaresinden, bu süreçte kendilerine yardımda bulunacak bir 

uzman tayin edilmesini isteme hakları vardır. Bu amaçla görevlendirilen 

uzmanlar inceleme sürecine katılabilirler ve toplantılarda mükellefe refakat 

edebilirler. İnceleme sonucunda beyannamede yapılması gerekli 

değişikliklerin tespit edildiği durumlarda, mükelleflerin geçmiş yıl 

beyannameleri de aynı hususlar açısından incelemeye alınır. Biten 
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incelemeler sonucunda mükelleflere gönderilen “sonuç tebliği” ne karşı 

mükelleflerin itiraz hakları bulunmaktadır.222  

İngiliz Vergi İdaresi, vergi uyumu ile ilgili olarak diğer Birlik üyelerinde 

de olduğu gibi mükellef-idare ilişkilerine özel önem atfetmeye başlamış, bu 

anlamda 2009 yılında özellikle küçük işletmeler odaklı “İşletmeler İçin Vergi-

Tax for Business” Kampanyası kapsamında, bilgisayar ortamı, görsel medya 

(Virgin TV) ve telefon hizmetleri (Interactive Voice Response-IVR) yardımıyla 

mükelleflerin vergisel sorunlarıyla ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşabilecekleri 

iletişim ağları kurmuştur (Meeting Our Challenges, Departmental Autumn 

Performance Report 2009, HM Revenue & Customs 11). 

Çok büyük işletmelerin vergi denetiminde Nisan 2007 yılında 

başlatılan Yüksek Risk programı kapsamında da işletmeler arasındaki risklilik 

farkları ortaya konarak düşük riskli şirketlerle ilgili denetimler diğerlerine 

kaydırılmıştır. 2009-2010 yıllarında düşük risk grubundaki şirket inceleme 

oranında % 32’lik bir azalma gerçekleştirilmiştir. Riskli gruba kaydırılan 

denetimler sonucunda programın 2009 yılı katkısı 1.36 milyar Pound’u 

bulmuştur.  

Programın önemli bir ayağı idare-mükellef ilişkisine dayanmaktadır. Bu 

kapsamda tüm büyük işletmelerin, mükellef iletişim yöneticileri veya mükellef 

koordinatörleri bulunmaktadır. Vergi idaresi tarafından atanan bu kişiler, 

mükelleflere her türlü vergisel yardımda bulunurken, idarenin de işletmeyi 

daha yakından tanımasına olanak sağlamakta ve bu tür bilgiler işletmelerin 

risk derecelerinin oluşturulmasında da kullanılmaktadır. Mükellefler arasında 

programın başarısı ile ilgili yapılan anketler mükelleflerin % 85’inin 

uygulamayı oldukça başarılı bulduklarını göstermektedir. 

İşletme büyüklüğü ölçüsü dışında, kaçakçılığın yoğun olarak 

gerçekleştiği vergi türleri açısından da, uzmanlaşmış kadrolarla vergi türü 

bazlı denetimler gerçekleştirilmektedir. Bu tür denetimler kapsamında 

İngiltere’nin KDV kaçakçılığına karşı aldığı vergi oranlarını düşürme tedbirinin 

yanında, gelişmiş bilgi ağı kullanımı sonucunda 2006-2007, 2007-2008 

                                                
222 Organ, a.g.e., s.68-72. 
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yıllarında tütün piyasasında sigara için kayıt dışılık oranı % 14’ten % 10’a 

düşürülmüştür. Özellikle KDV açısından piyasa odaklı yapılan bu denetimler, 

ülke için bilgi ağının gelişmişliği kadar diğer ülkelerle vergisel bilgi değişim 

anlaşmalarının da önemli bir sonucu olarak görülmektedir. Her yıl programa 

yeni ülkeleri katan İngiltere, mevcut anlaşmaları kapsamında da yeni bilgi 

standartları geliştirmektedir.   

 

 

d- Avusturya 

 

(1) Devlet Yapısı 

 

Anayasası’na göre demokratik federal bir cumhuriyet olan Avusturya, 

9 eyaletten oluşmaktadır. Devlet başkanı, federal cumhurbaşkanı sıfatıyla 6 

yıllık bir süre için halk tarafından seçilmekte, anlaşma ve kanunları 

imzalamakta, bakan ve diğer yetkilileri seçmektedir. Ülkede Eyaletler Meclisi 

ve Milli Meclis olmak üzere iki kamaralı bir parlemento faaliyet 

göstermektedir. 

 

 

(2) Vergi İdaresinin Organizasyon Yapısı ve İşlevleri 

 

Mali düzenin korunması ve vatandaşların vergi uyumunun 

gerçekleştirilmesi görevlerini benimseyen ve temel ilkesi tüm mükelleflere eşit 

muamelenin sağlanması olan Avusturya Vergi İdaresi, 2007 yılında yapısal 

bir reform süreci yaşamış, Vergi Denetim Birimleri (Tax Investigation Unit), 

Yasa Dışı İstihdam Birimleri (Illegal Employment Task Force) birleştirilmiş ve 

büyük mükellef gruplarına yönelik yeni bir organizasyon oluşturulmuştur. 
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2008 yılında üzerinde önemle durulan ve reform sürecinin ikinci 

ayağını oluşturan mükellef hizmetleri konusunda yeni bir takım 

düzenlemelere girişilmiştir.  

Maliye Bakanlığı’na (Bundesministerium für Finanzen) bağlı bir 

organizasyon şemasının bulunduğu Avusturya’da, Vergi İdaresi bölgesel 

farklar dikkate alınarak Viyana Bölgesi, Doğu Bölgesi, Merkez Bölge, Batı 

Bölgesi ve Güney Bölgesi olmak üzere 5 bölgeye ayrılmıştır.  

Viyana bölgesi, İdare’nin en küçük birimini oluşturan, mükelleflerle 

doğrudan ilişkiye  geçen ve ülke genelinde 40 adet örgütlenmiş bulunan 

Vergi Dairelerini (Tax Offices), gümrük vergileri ve diğer sınır dışı faaliyetlerle 

ilgili yükümlülükleri takip etmekle görevli Gümrük Dairelerini (Custom 

Offices), büyük mükellef gruplarından sorumlu olan Büyük Mükellef Denetim 

Birimini (LTAD) kontrolü altında tutmaktadır. 

 

 

(3) Vergi Denetimi 

 

Görev ve yetkisini Federal Vergi Kanunu’ndan 

(Bundesabgabenordnung) alan vergi denetim elemanları, incelemeleri 

sırasında mükelleflerden gerekli kaynakları ve çalışmalarını 

gerçekleştirebilecekleri uygun bir çalışma alanı isteyebilirler. Mükellefler 

istenen her türlü belge ve dökümanları belirli süreler içinde denetim 

elemanına sunmak zorundadırlar. İnceleme elemanlarının tüm bilgileri kontrol 

etme ve gerekli gördüğü her belge ve bilginin kopyasını alma yetkisi 

bulunmaktadır. Denetim elemanları, şirket sahipleri veya çalışanlardan birinin 

veya birkaçının incelemeler sırasında kendisine refakat etmelerini isteyebilir. 

İncelemeler sırasında, inceleme geçiren mükelleflerin yeterli işbirliği sağlayıp 

sağlamadığının önemi olmaksızın, denetim elemanları mükellefle iş ve/veya 

özel ilişkisi bulunan kişilerden şahit olarak yararlanabilmektedir. İncelemeler 

sırasında, kaçakçılık şüphesinin tespiti halinde durum, Vergi Suçları 

Dairesi’ne (Strafsachenstelle) bildirilir ve inceleme bu birim tarafından 
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sürdürülür. Ancak kaçakçılık suçundan şüphelenen denetim elemanı, 

mükellef tarafından belge ve kayıtların yok edilebileceği inancına sahipse, 

vereceği kararla konuyu vergi Suçları Dairesi’ne intikal ettirmeden gerekli 

gördüğü tüm delillere el koyabilir. Vergi kaçakçılığının söz konusu olduğu 

durumlarda, Vergi Suçları Dairesi, ilgili durumun Suç Araştırma Birimi’nin 

(Prüfungsabteilung Strafsachen)  de dahil olması gereken bir düzeyde olup 

olmadığına karar verecektir. 

Vergi kaçakçılığı suçunun (abgabenhinterziehung) sabit bulunması 

halinde mükellefe para cezasının yanında hapis cezası da uygulanmaktadır. 

Para cezası ödenmeyen vergi tutarının iki katı, hapis cezası ise 2 yıldır. Kasıt 

unsurunun arandığı kaçakçılık suçunda zaman aşımı süresi olan 5 yıl bazı 

hallerde 10 yıla kadar artırılabilmektedir. 

Avusturya’da vergi denetimleri küçük ve orta ölçekli mükellefler için 

2004 yılından itibaren (2005 yılı hariç) artan bir şekilde devam etmektedir. 

2004’te 67.973 işletmenin incelendiği Avusturya’da 2007 yılında 68.137 

işletme incelenmiş, 2008 yılında bu sayı 71.643 olmuştur. Büyük 

işletmelerden de 2007 yılında 7.209 olan işletme sayısı 2008’de 7.177 olarak 

gerçekleşmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda gelir vergisi için bulunan 

matrah farkları küçük ve orta ölçekli işletmelerde 2007 yılında yaklaşık 875 

milyon Avro, 2008 yılı için de 873 milyon Avro’dur. Bu rakamlar büyük 

işletmelerde 2007 yılı için 1.193 milyon Avro, 2008 için 1.359 milyon Avro 

olarak gerçekleşmiştir. 

İncelemelerde faaliyet gösteren toplam personel sayısı 1 Ocak 2009 

yılı itibariyle Tablo 25’te gösterilmektedir. Tüm birimlerde bayan çalışma 

sayısının yüksekliği ve özellikle denetim birimlerinde lisans ve lisansüstü 

eğitim seviyesine sahip eleman sayısı dikkat çekmektedir. Tablo 26’da ise 

toplam personelin maliyet yapısı gösterilmektedir. 

Vergi denetimindeki başarısının mükellef hizmetlerinin arttırılmasıyla 

yakından ilişkili olduğunu düşünen Avusturya Vergi İdaresi özellikle oldukça 

ayrıntılı bilgilerin istendiği ve mükelleflerin 2004 yılı itibariyle yaklaşık 25 iş 

gününde tamamlayabildikleri gelir vergisi beyannamelerinin daha kısa sürede 
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Tablo 25. Avusturya’da Vergi İdaresinin Personel Yapısı223 

Birim Toplam Bayan 
Üniversite 
Mezunu 

Lisans Üstü 
Eğitimi Olan 

Personel Sayısı 
Vergi Daireleri 7.434 % 51 % 4 % 44 

Vergi Denetim Birimleri   140 % 37 % 5 % 60 
Büyük Mükellef Denetim Birimi   657 % 37 % 40 % 50 

Gümrük daireleri 1.710 % 29 % 2 % 49 
Toplam 9.941 % 38 % 13 % 51 

 

Tablo 26. Avusturya Vergi İdaresinin Maliyet Yapısı224 
Milyon Avro 2007 2008 

Personel Maliyetleri 395.93 415.22 
Demirbaş Maliyetleri 113.45 124.95 

Vergi Denetiminde Görevli Personel Maliyeti    4.78    6.31 
Vergi Denetiminde Demirbaş Maliyeti    0.69    0.68 

 

doldurulabilmesini sağlayacak bir takım düzenlemeler gerçekleştirmiş ve bu 

sayede 2008 yılı itibariyle 25 günlük süre 20’ye indirilmiştir. Aile yardımları ile 

ilgili beyanname düzenleme süresi de ortalama 20 olan işginünden 15’e 

düşürülmüştür. Bilgisayar ortamında verilen beyannamelerin oranı da 2004 

yılında % 57’den 2008 yılında % 81’e çıkarılmıştır. 

 

  

IV. AVRUPA BİRLİĞİ’NDE VERGİ UYUMUNUN DIŞŞAL 
FAKTÖRLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 

 

Vergi uyumunun içsel değişkenlere dayalı olarak incelendiği bölüm, 

sadece kurumsal faktörler açısından olayı ele alan yapısıyla, geleneksel bir 

görünüm sergilerken, vergi uyumu üzerinde kuvvetli bir etkiye sahip olduğu 

yolunda önemli ip uçlarının gözlendiği dışsal faktörlerin incelenmesi ise, son 

dönemlerde geleneksel ekonomik analizle cevap bulunamayan soruların 

çözümünde önemli katkılar sağlamıştır. Bu gerçekten hareketle, Avrupa 

Birliği ülkelerinde vergi uyumunun artırılmasına  yönelik yapılan çalışmalarda, 

gerek içsel ve gerekse dışsal faktörlerin birlikte ele alındığı ve önemli bir süre 

                                                
223 http://english.bmf.gv.at/Publications/Stb-Englisch07.pdf 
224 http://english.bmf.gv.at/Publications/Stb-Englisch07.pdf 
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ihmal edildiği düşünülen dışsal faktörlere daha da çok ağırlık verildiği 

görülmektedir. Özellikle Avrupa Birliği’nin çoğu ülkesinde ve gelişmiş diğer 

ülke örneklerinde yüksek vergi uyumu oranlarını açıklamada içsel faktörlerin 

yetersiz kalması, dikkatlerin dışsal faktörler üzerinde  toplanmasının önemli 

bir nedeni haline gelmiştir225. İsviçre ve ABD, Birlik dışında bu konuda önemli 

iki ülke örneği olarak gösterilebilir. Yapılan çalışmalar, bu ülkelerde 

gerçekleşen vergi uyum düzeylerinin, geleneksel ekonomik yaklaşım 

çerçevesinde ele alınan mevcut denetim ve yaptırım düzeyleriyle 

açıklanamayacak oranda yüksek seyrettiğini ortaya koymaktadır. 

 

 

A. Vergi İdarelerinin Etkinliğini Artırmaya Yönelik Çalışmaların 
Vergi Ahlâkına Etkisi 

 

Antik Yunan döneminde olduğu gibi zenginlerin fakirlere gönüllü olarak 

gelir transferi yaptıkları istisnai örnekler hariç, vergi yükümlülüğü günümüzde 

neredeyse hiç kimsenin gönüllü olarak yerine getirmekten hoşlanmadığı bir 

durum olarak görülmektedir. İçsel faktörler olarak sınıflandırdığımız cezalar 

ve denetim gücünün, insanların vergi ödemelerini sağlayan genel kabul 

görmüş temel yaptırımlar olarak benimsendiği geleneksel vergi sistemi 

anlayışında, söz konusu değişkenlerin tek başlarına ülkelerdeki vergi uyum 

düzeylerini açıklamada gösterdikleri yetersizlikler nedeniyle özellikle son 

yıllarda vergi bilinci tartışmalarının öneminin arttığı görülmektedir. Örneğin, 

mevcut denetim ve ceza düzeyi ABD’deki yüksek vergi uyumunu açıklamada 

başarısız görülmektedir. ABD’deki bugünkü vergi uyum düzeyini açıklamak 

için gerekli olan denetim riski algılama düzeyinin 30’dan daha yüksek olması 

gerekirken, mevcut denetim oranları ile hesaplanan denetim riski algılama 

düzeyi 1-2 arasında değişiklik göstermektedir. Benzer bir sonuç İsviçre ile 

ilgili yapılan çalışmada da tespit edilmiş; 1970-1995 yılları arasındaki vergi 

uyum oranı % 76,5 olan İsviçre’de mevcut kanuni düzenlemeler ve denetim 

                                                
225 Bruno S. Frey, “Deterrence and Tax Moral in the European Union”, European Review, cilt 11, 
sayı 3, 2003, s.386-387. 
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oranlarının ortaya çıkardığı risk algılaması da ABD’dekine benzer şekilde 1-2 

arasında değişiklik göstermektedir; ancak ülke için bu uyumun 

sağlanmasında gerekli olan düzey 30.8 olarak hesaplanmaktadır. Yapılan bir 

çalışmada (Graetz & Wilde) ABD’deki vergi uyumunun açıklamasının, 

vatandaşlık sorumluluklarına ve kanunlara saygıdaki bağlılık ile vergi 

kaçırabilme olanaklarındaki düşüklüğün ortak bir sonucu olduğu 

vurgulanmaktadır. Aynı çalışmada ABD’deki vergi uyumunda başlayan 

düşüş, vergi etiğindeki erozyona dayandırılmıştır.226  

Durum Birlik düzeyi anlamında da aynı öneme sahip bulunmaktadır. 

Bu önem iki açıdan değerlendirilebilir: 

1- Henüz vergilendirme yetkisi bulunmayan Birlik’in gerekli harcamaları 

üye ülkelerin katkılarından elde etmesi, Birlik düzeyinde harcamalar 

aşamasında vergi ahlâkını etkileyen politikalarda dikkatli 

davranılmasını gerekli kılmaktadır. Aksi takdirde ulusal bazda azalan 

vergi uyumu, Birlik bütçesini de tehdit eder duruma gelebilecektir. 

Avrupa Birliği’nde çoğu ülke vatandaşlarının toplanan vergilerin Birlik 

düzeyinde bürokrasi için harcandığını düşündükleri için “Avrocracy” 

olarak yeni bir kavramı ortaya çıkarmaları da bunun önemli bir 

göstergesidir. 

2- Yakın gelecekte Birlik’in kendi gelir kaynaklarını oluşturma plânları 

çerçevesinde bu kaynakların en verimli ve en adil yöntemlerle 

gerçekleştirilmek isteneceği ve dolayısıyla da vergi ahlâkının 

artırılması yönündeki politikaların önem kazanacağı görülmektedir. 

Birlik ülkelerinin vergi gelirlerinin, Birlik toplam GSYİH’na oranının % 

42.5 civarında olduğu ve bu rakamın en yakın rakibi konumundaki 

ABD’den (% 29.4) 13.1 puan daha yüksek olduğu da göz önünde 

bulundurulduğunda ilâve gelir kaynakları yaratmada vergi ahlâkı 

boyutunun önemi daha da belirginleşmektedir227. 

Bu nedenle gerek Birlik ülkeleri gerekse ABD gibi gelişmiş ülkelerde, 

vergi idareleri ile mükellefler arasındaki ilişkinin resmi ilişkilerin ötesinde, 

                                                
226 Frey, a.g.m., s.385-406.  
227 Frey, a.g.m., s.385-406. 
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duygusal bir ilişkiye dönüştürülmesi çabaları başlatılmıştır. Bu aşamada vergi 

idareleri tarafından hazırlanan stratejik plânlar ve performans göstergeleri 

mükelleflerin vergi idarelerine bakışlarında olumlu değişmelerin 

sağlanabilmesi için önemli araçlar olarak görülmektedir. AB ülkelerinden 

Fransa, Hollanda ve İngiltere’nin mevcut vergi sistemleri ile ilgili belirledikleri 

temel hedefleri aşağıdaki Tablo 27’de özetlenmektedir. Ülkelerdeki amaçların 

yakalanması muhtemel hedeflere dayandırıldığı ve oluşturulan rakamların 

özel ölçümler sonucu belirlendikleri Tablo 27 ve Tablo 28’den açıkça 

görülmektedir. Avrupa Birliği ülkelerinde oldukça ciddi düzeyde ele alınan 

raporlama ve performans göstergelerinin sonuçları çoğu ülkelerde 

kamuoyuyla da düzenli şekilde paylaşıldığından vergi idareleri ve mükellef 

arasındaki güven tesisinin oluşması veya güçlenmesinde önemli etkiler 

yaratabilmektedirler. 

 

Tablo 27.  Çeşitli Birlik Üyesi Ülkelerde Performans Göstergeleri ve Hedefler228 
Fransa / Performans Göstergeleri Hedefler 
Vergi sistemini basitleştirmek %90 
KDV ve Kurumlar Vergisi’nde vergi iadelerini 30 gün içinde geri 
ödeyebilme oranı 

%80 

Gelir vergisi mükellefleri ve mukim mükelleflerin güvenli kimlik 
numaralarına sahip olma oranı 

%92.6 

Gelir vergisi beyannamelerinin zamanında doldurulma oranı %97.9 
KDV beyannamelerinin zamanında doldurulma oranı %89.5 
Ciddi kaçakçılık olaylarına yönelen denetim oranı %15 
Ciddi vergi kaçakçılığını incelemeye yönelen denetim oranı %29 
Hollanda / Performans Göstergeleri Hedefler 
Mükelleflerin vergi kaçakçılığını kabul edilemez görme oranı %88 
Bilgi merkezlerince telefon çağrılarına cevap verme oranı %80 
Mükelleflerle ilişki oranı %90 
Mükelleflere net cevaplar verebilme oranı %84 
Mükellefler bazında vergi idaresinin sözünü tutma algısı oranı %87 
Resmi raporların para cezası ve hapis cezası ile sonuçlanması %90 
Yakalanma olasılığı %71 
Yeni performans yönetim sistemi uygulaması geliştirme %90 
İyi yönetim %100 
İngiltere / Performans Göstergeleri 
Vergi kredileri uygulamalarındaki hataları %5’in altında tutmak 
Mükellef merkezli bir yapının oluşturulması ve HMRC ile ilişkilerin geliştirilmesi 
Beyanname verme alanında yönetim maliyetlerini %10 azaltma 
Denetim ve inceleme nedeniyle ortaya çıkan yönetim maliyetlerini %15 azaltma 

                                                
228 OECD, Tax Administration in OECD and Selected Non-OECD Countries: Comparative 
Information Series (2008), Paris, Centre for Tax Policy and Administration, 2009. 
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ABD / Performans Göstergeleri Hedefler 
Beyannamelerin elektronik ortamda doldurulma oranı %80 
Mükellef memnuniyeti %69 
Gönüllü uyum oranı %86 
İşverenlerin motivasyonu ve IRS’in misyonuna eşlik etmeleri 4 (5 üzerinden) 

 

Tablo 28. Avrupa Birliği’nde Vergi İdarelerinin Seçilmiş Yönetim Uygulamaları229 
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Avusturya x x √ √ √ √ x √ x 
Belçika √ x √ √ x x x x √ 

Çek Cumhuriyeti √ √ √ √ x x x x x 
Danimarka √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Finlandiya √ √ √ √ √ √ √ √ x 

Fransa √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Almanya x x x x x x x x x 

Yunanistan √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Macaristan √ x √ √ x x x x √ 

İrlanda √ √ √ √ √ √ √ √ x 
İtalya √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Hollanda √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Lüksemburg x x √ √ √ x x x √ 

Polonya √ √ √ √ √ √ x √ √ 
Portekiz √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Slovak Cum. √ x √ √ √ x √ √ √ 
İspanya √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

İsveç √ x √ x √ x x √ x 
İngiltere √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

TÜRKİYE* √ x √ x x x x x x 
ABD √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 

Vergi idarelerinin etkinliğini artırmaya yönelik alınan tedbirler OECD 

ülkelerinde de, vergi idaresinin stratejik yönetim unsurları, gelir idarelerinin 

planlama ve yönetsel yaklaşımlarına yönelik anketlerle ortaya koyulmaya 

çalışılmaktadır. Bu çerçevede, gelir idarelerinin, 

                                                
229 OECD, Tax Administration in OECD and Selected Non-OECD Countries: Comparative 
Information Series (2008), Paris, Centre for Tax Policy and Administration, 2009. 
* Tablo OECD’nin son rapor yılı olan 2009 yılı sonuçlarına dayandığından Türkiye için sözü geçen 
yıldan sonraki yeni gelişmeleri içermemektedir. 
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i) bütçe gelir hedeflerinin dışında diğer hedefleri gözetip gözetmediği ve 

bu hedefleri hükümet ya da Maliye Bakanlıkları ile resmi sözleşmeler 

haline getirip getirmedikleri; 

ii) çalışma planı ve yıllık raporlar hazırlayıp hazırlamadıkları ve bunları 

yayınlayıp yayınlamadıkları; 

iii) resmi hale getirilmiş hizmet sunum standartlarının olup olmadığı; bu 

standartların sonuçları ile birlikte kamuoyu ile paylaşılıp 

paylaşmadıkları; 

iv) vergi mükelleflerinin hizmet sunumu ve vergi kanunlarının uygulaması 

hakkındaki görüşlerini ve algılarını anketler yoluyla düzenli olarak 

araştırıp araştırmadıkları; 

bu anketlerin odağında yer alan konuları oluşturmaktadır. 

İngiltere Gelir İdaresi’nin ülke genelinde kamuoyundan başarı ödülü 

alması ve en güvenilir kurumlar içinde gösterilmesi, İdare’nin mükellef odaklı 

çalışma yapısına ve uzun yıllardır süregelen mükellef görüşü çalışmaları, 

performans raporları gibi etkin işleyişin temellerini oluşturan uygulamalarının 

devamlılığı ve kamuoyuyla paylaşılmasına bağlanmaktadır. 

 

 

B. Demokrasi Algısının Vergi Uyumuna Etkisi 

 

Denetim ve diğer yaptırımların vergi uyumunu açıklamadaki 

yetersizlikleri günümüz devlet modellerinin yönetim şekilleriyle de 

ilişkilendirilmektedir.  

Bugün temelinde denetim gücünün yattığı kamusal gücün vergisel 

uyumu sağlamadaki başarısının tamamen ölçülebileceği sistemlerin ancak 

vatandaşların baskı altında tutulduğu diktatörlük rejimlerinde doğru sonuçlar 

verebileceği ortak düşüncesi hakim olmaya başlamıştır. Bu sistemlerde vergi 

uyumunda denetim ve ceza sisteminin tek açıklayıcı değişken olarak kabul 

edilebilmesi, mükelleflerin ödeyecekleri vergilerin kendilerinin 

yararlanacakları kamusal hizmetler için kullanılmayacağı görüşü ile, vergi 
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ahlâkının gelişmemesine ve toplanan vergilerin tamamen kamusal gücü 

açıklayıcı şekilde oluşmasına neden olmaktadır.  

Diğer uç örnekler ise doğrudan demokrasinin işlediği sistemler için 

düşünülmektedir. Burada da vergi mükelleflerinin yönetime katılma ve söz 

sahibi olabilme anlamındaki güçleri, vergilemeye olan bakış açılarını da 

etkilemektedir. ABD’de California ve Oregon Eyaletleri ve yine İsviçre bu 

anlamda vatandaşlarına sunduğu geniş katılım hakları ile vergi ahlâkı 

anlamında da başarılı sonuçlar göstermektedir. 

Avrupa Birliği’deki vergi uyumunun gelişmiş temsili demokrasilere 

sahip olan Batı Avrupa Ülkelerindeki durumu ile Birlik’in eski Doğu Bloku 

ülkelerindeki durumu karşılaştırıldığında, demokrasi gelişim süreçlerindeki 

farklılıkların da etkili olduğu görülmektedir. Frey ve Torgler230 tarafından 2004 

yılında yapılan çalışmada da benzer bir sonuç Sovyetler Eski Birliği’ne dahil 

olan Doğu Avrupa ülkeleri (Belarus, Ukrayna, Litvanya, Letonya) ile Orta 

Avrupa ülkeleri (Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya) için ortaya 

konulmuştur. Buna göre Doğu Avrupa ülkelerinde Orta Avrupa ülkelerine 

göre daha düşük düzeyde gerçekleşen vergi ahlakının önemli bir nedeni 

olarak toplumdaki demokrasi algısı gösterilmektedir. 

 

 

C. Yaş, Eğitim Düzeyi ve Dinsel Faktörlerin Vergi Uyumuna 
Etkisi 

 

Mükelleflerin yaş, eğitim ve dini inanç gibi sosyo demografik 

özelliklerinin vergi uyumu üzerindeki etkisini inceleyen anketlerin bulgularını 

özetleyen Torgler (2007), Avrupa Birliği ülkelerinden Almanya, Belçika, 

Bulgaristan, İngiltere, İspanya, Polonya ve Slovenya’da vergi uyumunun 

mükellef yaşı ile doğru orantılı olduğunu belirtmiştir. Birlik üyesi ülkeler 

dışındaki ABD, Japonya ve Kanada için de benzer sonuçlar elde edilmiştir. 

Bu bulgular, ilgili literatürde, ileri yaşlardaki mükelleflerin yıllar itibariyle elde 

                                                
230 Bruno S. Frey, Benno Torgler, “Taxation and Conditional Cooperation”, Center for Research in 
Economics, Management and the Arts (CREMA) Working Paper, sayı 20, 2004, s.21.  
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ettikleri sosyal statü artışı nedeniyle, vergi kaçakçılığı suçlarına uygulanan 

yaptırımlardan daha çok çekindikleri görüşünü desteklemektedir. Eğitim 

düzeyi ile vergi uyumu arasındaki ilişki üzerine yapılan çalışmalarda ise 

çelişkili sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Eğitim düzeyi arttıkça kişilerin vergi 

şeklinde devlete yaptıkları ödemeleri daha çok sorgular hale geldikleri ve 

böylece kamu hizmetlerinde arzu ettikleri tatmin düzeyine ulaşamamaları 

halinde, vergi uyumsuzluklarının arttığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla, gelişmiş 

ve gelişmekte olan ülkelerde kamusal hizmetlerin miktar ve niteliğinde 

yaşanan sıkıntılar eğitim düzeyi yüksek olan mükelleflerin vergiye gönüllü 

uyum düzeylerini azaltırken, gelişmiş ülkelerde ise çoğunlukla eğitim 

düzeyiyle birlikte vergi uyumu da artmaktadır. Öte yandan, dini inanç düzeyi 

ile vergi uyumu arasındaki ilişki konu edildiğinde Almanya, İngiltere, ABD ve 

Kanada’da dindarlık düzeyi arttıkça vergi uyumunun yükseldiği yönünde 

bulgular ortaya koyulmuştur. Ancak, bu bulgunun söz konusu dinin vergi 

uyumunu destekler nitelikteki emir veya öğütlerinin mevcudiyetine bağlı 

olduğu göz ardı edilmemelidir. 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

 

TÜRKİYE’DE VERGİ KAÇAKÇILIĞI, VERGİDEN KAÇINMA, VERGİ 
DENETİMİ VE AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKE UYGULAMALARI İLE 

KARŞILAŞTIRILMASI 
 

Türkiye’de 1980’li yıllarla birlikte ekonomik sistem açısından piyasa 

ekonomisine yönelen tercih, kamu kesiminin büyüklüğünün, temel olarak 

klasik kamu hizmetlerinin üretiminin esas alınması suretiyle, küçültülmesi 

amacını taşımaktadır. Ancak son yıllarda kamu kesiminin payında 

özelleştirme hareketlerinin hızına paralel bir düşüşün sağlanamaması, piyasa 

fiyatı bulunan mal ve hizmet üretiminin gerek sosyal ve gerekse politik 

nedenlere dayalı olarak artış göstermesinin önemli bir sonucu olarak kabul 

edilebilir. Kamu kesiminin ekonomideki payının nispi büyüklüğü, Türk kamu 

maliyesinde bütçe açıklarının kronik bir görünüm kazanmasına ve mali 

açıkların finansmanında borçlanmanın önemli bir yer tutar hale gelmesine 

neden olmuştur. Mecburi bir ek finansman aracı haline dönüşen 

borçlanmanın bugünkü görünümü, devletin temel gelir kaynağı durumunda 

olan vergi gelirlerinin kamu kesiminin büyüyen yapısıyla birlikte yeterli 

düzeyde artış gösterememesinden ileri gelmektedir. Vergi gelirlerinin 

kamusal harcamalar takibindeki bu yetersiz yapısı, Türk kamu maliyesinin 

uzun yıllardır temel sorunu haline dönüşen kayıt dışılık ve ortaya çıkardığı 

vergi kayıp ve kaçaklarındaki büyüklüğün kabul edilebilir sınırların çok 

üzerinde seyretmesinin önemli bir nedenini oluşturmaktadır. Dolayısıyla 

sistemin güçlü bir yapıya kavuşturulmasında, vergi gelir artışlarının, kayıp ve 

kaçaklarla mücadelede elde edilecek başarıya dayandırılması en sağlıklı 

çözüm yolu olarak görülmektedir. Bu bağlamda bu bölümde Türk vergi 

siteminin genel yapısının vergi kayıpları açısından sergilediği görünüm ve bu 

görünümün AB ülkelerindeki durumla birlikte ele alındığında ortaya çıkan 

tablonun değerlendirilmesi yapılacaktır. 
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İ. KAYIT DIŞI EKONOMİ BÜYÜKLÜKLERİ 

 

Kayıt dışılığın üzerinde uzlaşılan ortak bir tanımının bulunmaması ve 

kullanılan verilerdeki güvenilirlik sorunu, yapılan çalışmalarda ulaşılan 

sonuçların oldukça farklılaşmasına neden olmuştur. Örneğin Tablo 29’dan da 

izlenildiği üzere % 10 ile % 80 aralığında değişen büyüklüklerdeki kayıt dışılık 

rakamları 1980’li yıllarla birlikte, kayıt dışı ekonominin, Türkiye ekonomisinin 

önemli bir sorunu haline geldiğini göstermektedir.* Tahminlerde ortaya çıkan 

farklılıklar büyük boyutlarda olsa da kayıt dışılığın her geçen yıl artış 

gösterdiği konusunda bir yazın birliğinin mevcut oluşu, konunun önemini 

ortaya koyması açısından yeterli görülmektedir.  

 

Tablo 29. Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonomi Büyüklükleri  

Araştırmacı Yıl Yöntem 
Kayıtdışı Ekonomi 

Büyüklüğü 
(GSMH’ye oran) 

Tandırcıoğlu 

1985 Sabit Oran 19.59 
1986 Sabit Oran 0.08 
1988 Sabit Oran 15.73 
1989 Sabit Oran 21.96 
1990 Sabit Oran 27.21 
1991 Sabit Oran 36.55 
1992 Sabit Oran 40.53 
1993 Sabit Oran 46.91 
1994 Sabit Oran 58.65 
1995 Sabit Oran 79.44 
1996 Sabit Oran 35.49 
1997 Sabit Oran 49.68 
1998 Sabit Oran 77.06 
1999 Sabit Oran 72.02 
2000 Sabit Oran 83.36 

Derdiyok 1989 Vergi yaklaşımı 46.9 
Özsoylu 1990 Nakit Oran 11.7 

Temel, Şimşek, 
Yazıcı 

1991 Vergi yaklaşımı 29.9-16.4 
1992 Ekonometrik Yaklaşım 8.1. 
1992 İşlem Hacmi 1.9 

Altuğ 1992 
Kayıt dışı İstihdam 

Yaklaşımı 
35 

Çetintas, Vergil 
1992 

Ekonometrik, Parasal 
Yaklaşım 

23 

2000 
Ekonometrik, Parasal 

Yaklaşım 
24.7 

                                                
* Tablo Türkiye için yapılmış olan kayıt dışılıkla ilgi bütün çalışmaları değil; ancak önemli bir 
bölümünün sonuçlarını dikkate almaktadır. 
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Ilgın, Ilgın 
1992 Ekonometrik Oran 47.2 
1993 Basit Parasal Oran 55.3 
2001 Basit Parasal Oran 66.2 

Yamak 1994 Ekonometrik Yaklaşım 10 

Kasnakoğlu 1997 
Nakit Oran 30-61 

Ekonometrik Oran 9-13 
İşlem Hacmi 31 

Schneider 
2001 Karma Yöntem 33.2 
2005 Karma Yöntem 33 
2009 Karma Yöntem 33.9 

Aktürk vd. 2002 Ekonometrik Yaklaşım 16.2 
 

II. Bölümde Schneider ve Buehn tarafından Birlik ülkelerinin bölgesel 

farklılıkları dikkate alınarak yapılan ve 1999-2006 yılları ortalamalarına 

dayanan verilerin kullanıldığı çalışma sonuçları hatırlandığında, Türkiye’nin % 

33.9 olarak hesaplanan kayıt dışılık rakamıyla Batı Avrupa (% 13.0), Güney 

Avrupa (% 22.78) ve Doğu Avrupa (% 28.8) olmak üzere her üç bölgenin ve 

Birlik genel ortalamasının (% 21.52) oldukça üzerinde seyreden bir sonuca 

sahip olduğu görülmektedir. Birlik üyesi ülkeler dışındaki diğer gelişmiş 

OECD üyesi ülkeler dikkate alındığında bu fark daha da açılmaktadır. Tablo 

30’da Türkiye’deki kayıt dışılığın Birlik ve 25 OECD üyesi ülke ortalaması ile 

karşılaştırması görülmektedir. Tablo 30 oluşturulurken kullanılan veriler 

Schneider’in 2009 yılı çalışmasından alınmıştır. Bu çalışmada sadece OECD 

ülkeleri değil; 76 gelişmekte olan ülke; çoğunluğu geçiş ekonomileri olan 19 

Doğu ve Orta Asya ülkesi de olmak üzere, toplamda 120 ülkedeki kayıt dışılık 

büyüklükleri araştırılmıştır. 2006 yılı itibariyle söz konusu ülkelerdeki kayıt 

dışı ekonominin GSMH’ya oranı % 32.7 olarak hesaplanmıştır. Çeşitli 

değişkenlerin kullanıldığı çalışmada vergi ve sosyal güvenlik yüklerinin ve 

bunları takip eden emek piyasasındaki devlet düzenlemelerinin beraberce 

kayıt dışı ekonominin tüm ülkelerde başı çeken en önemli belirleyiciler olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Türkiye, yapılan çalışmada araştırmaya konu olan tüm 

bölgelerin ortalamalarının üzerinde bir kayıt dışılık oranına sahiptir ve bu 

durum sadece ekonomik anlamda bile sorunun mali boyutunun 

büyüklüğünün ciddiyetini ortaya koymaktadır. 
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Tablo 30. Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonomi Büyüklüğünün Birlik ve OECD Ortalamaları 
ile Karşılaştırılması231 
Ülkeler % 
Batı Avrupa 13.00 
Güney Avrupa 22.78 
Doğu Avrupa 28.80 
Birlik Genel Ortalaması 21.52 
OECD Ortalaması (25) 15.00 
Türkiye 33.90 

 

 

II. KAYIT DIŞILIKTAN KAYNAKLANAN VERGİ KAYIPLARININ 
TAHMİNİ 

 

Vergi kaçırma ve vergiden kaçınma eylemlerinin kamu kesimi 

finansmanında oluşturduğu sızıntıyı ya da vergi gelir kaybını konu eden 

çalışmasında Cobham232, basit bir model kullanarak gelişmekte olan 

ülkelerde kayıt dışı ekonomiden doğan gelir kaybını hesaplamaktadır. 

Cobham, ilk olarak, mali otoritenin kayıt dışı ekonominin tamamını kayıt 

altına alıp vergilendirdiğini varsayarak bir potansiyel vergi geliri 

hesaplamaktadır: 

 

PVGAit = GVHit × Kit                                               (1) 

 

t yılında i ülkesi için öngörülen ‘potansiyel vergi geliri artışı’ (PVGA - milyon 

$), ‘gerçekleşen vergi hasılatı’ (GVH – milyon $) ile ‘kayıt dışılık oranı’ (%) 

olan K’nın çarpımından elde edilmektedir. Ancak, kayıt dışılığın tamamının 

kayıt altına alınmasının mümkün olmadığı düşünüldüğünde, potansiyel vergi 

geliri artışının hesaplanmasında daha gerçekçi bir yaklaşım gereklidir. Bu 

yaklaşımı ortaya koyarken Cobham, yasal düzenlemeler yoluyla yasa dışı 

faaliyetlerin resmi hale getirilmesinin kayıt dışılığı kısmen ortadan 

kaldırabileceğini ve gelişmekte olan ülkelerde kayıt dışılığın gelişmiş ülkelere 

oranla daha fazla azaltılabileceğini öngörmektedir. Bu çerçevede, kayıt dışı 

                                                
231 Schneider, Buehn, a.g.m., s.15-29. 
232 Alex Cobham, “Tax Evasion, Tax Avoidance and Development Finance”, Queen Elisabeth House 
Working Paper Series,  sayı 129, 2005, s.8-11. 
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faaliyetlerin resmileştirilmesinin, gelişmekte olan ülkelerdeki kayıt dışılığı, bu 

ülkelerin kayıt dışılık oranları (Kit) ile hedef olarak kabul ettikleri OECD 

ortalaması (Kt
OECD) arasındaki farkın ancak üçte ikisi oranında 

azaltılabileceğini varsaymaktadır: 

 

∆Kit = (2/3)×(Kit – Kt
OECD)                                            (2) 

 

Bu durumda ülkelerdeki kalıcı kayıt dışılık oranı (KKit), 

 

KKit = Kit - ∆Kit                                                     (3) 

 

olarak ortaya çıkacaktır. Ekonominin kayıt altına alınabilen kısmı, 2 no’lu 

denklem ile hesaplanan kayıt dışılığın azalma oranı kullanılarak  daha 

gerçekçi bir şekilde hesaplandığında, nihai potansiyel vergi gelir artışı 

(PVGAit
*): 

 

PVGAit
* = GVHit × (Kit – KKit)   veya   PVGAit

* = GVHit × ∆KKit              (4) 

 

şeklinde hesaplanabilecektir. 

Cobham, çalışmasında vergi hasılatı kaybı hesaplamalarını yalnızca 

gelişmekte olan ülkeler için yapmıştır. Bu tezde ise, hesaplamalar, 

Cobham’ın yaklaşımı ile Schneider ve Buehn233 tarafından tahmin edilen 

kayıt dışılık oranlarının 1999-2006 ortalamaları temel alınarak, içerisinde 

Avrupa Birliği ülkelerinin de olduğu 28 OECD ülkesi için gerçekleştirilmiş ve 

sonuçlar Tablo 31’de sunulmuştur. Ancak, bu hesaplamalarda kullanılan 28 

ülkenin çoğunun gelişmiş ülkeler olduğu göz önünde bulundurulduğunda, 

kayıt dışılık oranlarına ilişkin ortalama değerler kullanılarak; ülkeler, kayıt 

dışılık oranı % 20 ve üzeri olanlar, % 20 ile % 15 arasında olanlar ve % 15’in 

altında olanlar şeklinde üç gruba ayrılmışlardır. Bu ayırımın ilk grubunda yer 

alan ülkeler için Cobham’ın da öngördüğü gibi kayıt dışılığın azalma oranı 2/3   

                                                
233 Schneider, Buehn, a.g.m., s.15-29.   
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Tablo 31. OECD Ülkelerinde Kayıt Dışılık ve Potansiyel Vergi Geliri Kayıpları 
(2007)234 

Ülkeler 
GVH 
(1) 

K 
(2) 

PVGA 
(3) 

KK 
(4) 

PVGA 
(5) 

GAO 
(6) 

KABD 

(7) 
PVGA 

(8) 

GAO 
(9) 

Polonya** 221.9 26.3 58.4 13.4 28.6 4.5 7.0 42.8 6.7 
İtalya** 819.3 22.4 183.5 12.1 84.4 4.5 7.0 126.2 6.7 
Macaristan** 76.1 23.4 17.8 12.5 8.3 4.3 7.0 12.5 6.5 
Türkiye** 227.8 33.9 77.2 16.0 40.8 4.3 7.0 61.3 6.4 
Yunanistan** 101.6 25.3 25.7 13.1 12.4 3.9 7.0 18.6 5.9 
Belçika* 165.4 18.8 31.1 12.9 9.8 2.6 7.0 19.5 5.2 
İspanya** 538.7 19.7 106.1 11.2 45.8 3.2 7.0 68.4 4.7 
Portekiz** 92.6 19.7 18.2 11.2 7.9 3.1 7.0 11.8 4.6 
Danimarka* 99.0 15.8 15.6 11.4 4.4 2.1 7.0 8.7 4.3 
İsveç* 169.8 15.6 26.5 11.3 7.3 2.1 7.0 14.6 4.2 
Çek Cum.* 94.7 18.0 17.0 12.5 5.2 2.1 7.0 10.4 4.1 
Norveç* 112.8 16.0 18.0 11.5 5.1 2.0 7.0 10.2 3.9 
Finlandiya* 82.3 15.1 12.4 11.1 3.3 1.7 7.0 6.7 3.5 
Slovak Cum.* 32.9 17.2 5.7 12.1 1.7 1.5 7.0 3.4 3.0 
Almanya* 1058.3 14.6 154.5 10.8 40.2 1.4 7.0 80.4 2.7 
İzlanda 4.8 13.3 0.6 11.2 0.1 0.9 7.0 0.3 2.6 
Fransa 922.3 12.4 114.4 10.6 16.6 0.8 7.0 49.8 2.3 
Kanada 420.5 13.1 55.1 11.1 8.4 0.7 7.0 25.7 2.0 
İrlanda 60.9 13.4 8.2 11.3 1.3 0.7 7.0 3.9 2.0 
Avustralya 255.7 12.1 30.9 10.4 4.3 0.5 7.0 13.0 1.6 
Hollanda 250.5 10.6 26.6 9.4 3.0 0.5 7.0 9.0 1.4 
Y. Zelanda 43.1 10.4 4.5 9.3 0.5 0.4 7.0 1.5 1.2 
İngiltere 790.6 9.9 78.3 8.9 7.9 0.3 7.0 22.9 1.0 
Luksemburg 14.8 8.6 1.3 8.1 0.1 0.2 7.0 0.2 0.6 
Avusturya 132.9 8.3 11.0 7.9 0.5 0.2 7.0 1.7 0.5 
İsviçre 94.2 8.1 7.6 7.7 0.4 0.1 7.0 1.0 0.3 
Japonya 1214.1 7.9 95.9 7.6 3.6 0.1 7.0 10.9 0.3 
A.B.D 3959.8 7.0 277.2 7.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 
Ülkelerin 1999-2006 ortalama kayıt dışılık oranı K ≥ % 20 ise ülke adı yanında ** işareti, % 20 > K 
≥ % 15 ise * işareti yer almaktadır. ** yıldız , * yıldız ve yıldızsız ülkelerde yasal düzenlemeler 
sonrasında kayıt dışılığın sırasıyla 2/3, 1/2 ve 1/3 oranında azalacağı varsayılmıştır.  
(1) GVH: Gerçekleşen vergi hâsılatı (milyar $) 
(2) K: Kayıt dışılık oranı (%) 
(3) PVGA: Potansiyel vergi geliri artışı (milyar $), PVGA = GVH × (K/100 – 0) 
(4) KK: Kalıcı kayıt dışılık oranı (%) 
(5) PVGA = GVH × (K/100 – KK/100) 
(6) GAO: Gelir artış oranı (%), GAO = PVGA(5) / GSYİH 
(7) KABD= A.B.D. kayıt dışılık oranı (%) 
(8) PVGA = GVH × (K/100 – KABD/100) 
(9) GAO: Gelir artış oranı (%), GAO = PVGA(8) / GSYİH 

 

                                                
234 Gelir kaybı hesaplamalarında kullanılan “gerçekleşen vergi hasılatı” ve “GSYĐH” rakamları, 
OECD veri tabanından alınmıştır. 
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olarak alınmış; bu oran, ikinci grupta 1/2, üçüncü grupta ise 1/3 olarak 

kullanılmıştır. Azalan oranlar şeklinde belirlenmiş olan bu değerler, kayıt 

dışılık oranı hali hazırda belirli bir düzeyin altında olan ülkelerde, kayıt 

dışılığın azaltılmasının nispi olarak daha zor olacağı varsayımından yola 

çıkılarak belirlenmiştir. Tablo 31’de ülke isimleri yanında yer alan iki yıldız ilk 

gruptaki, tek yıldız ikinci gruptaki, yıldızsız olanlar ise üçüncü gruptaki ülkeleri 

göstermektedir. 

Tablo 31’in I. sütunu söz konusu ülkelerin 2007 yılı vergi hasılatı 

miktarlarını gösterirken ve II. sütunu Schneider ve Buehn tarafından tahmin 

edilen kayıt dışılık oranlarının 1999-2006 ortalamalarını göstermektedir. 

Görüldüğü üzere, 2007 yılında ABD ekonomisi, Tablo 31’de yer alan 28 

OECD ülkesi arasında, yaklaşık 4 trilyon $’lık vergi geliri ile en çok vergi 

gelirine sahip ülke olurken; ortalama % 7’lik kayıt dışılık oranı ile de en düşük 

kayıt dışılığa sahip ekonomi olarak yerini almaktadır. Ülkemiz ise, % 33’lük 

bir kayıt dışılık oranıyla 28 OECD ülkesi arasındaki sıralamada ilk sırayı 

almaktadır.   

Tablo’nun III. sütunundaki büyüklükler, II. sütundaki ortalama kayıt 

dışılık oranları temel alınarak, 2007 yılı için tahmin edilen kayıt dışılıktan 

kaynaklanan potansiyel vergi geliri kayıplarını (milyon $) göstermektedir (bkz. 

1 no’lu denklem). Ancak, bu miktarlar kayıt dışılığın tamamının ortadan 

kaldırıldığı durumda elde edilecek olan vergi gelirlerini göstermesi 

bakımından gerçekçi ve yararlı bir tahmin değildir. Bu nedenle, Tablo’nun IV. 

sütununda, söz konusu her bir ekonomi için kalıcı diye nitelendirilebilecek bir 

kayıt dışılık oranı tahmin edilmiştir (bkz. 3 no’lu denklem). Burada kalıcı 

nitelemesi, yasal düzenlemelerle daha da fazla azaltılabilme ihtimali düşük 

olan kayıt dışılık oranını ifade etmektedir. Bu çerçevede, daha önce de 

bahsedildiği üzere, kayıt dışılık düzeyleri yüksek olan ülkelerin kayıt 

dışılıklarını daha yüksek oranlarda azaltma olasılıklarının olduğu varsayımı 

altında, yukarıda 2 no’lu denklemde yer alan 2/3 oranı ülkeler için şu şekilde 

farklılaştırılarak kullanılmıştır: 

• kayıt dışılık oranı Kit ≥ % 20 olan ülkeler için, ∆Kit=(2/3)×(Kit –% 7)                                            
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• kayıt dışılık oranı % 20 > Kit ≥ % 15 olan ülkeler için, ∆Kit=(1/2)×(Kit –% 7) 

• kayıt dışılık oranı Kit < % 15 olan ülkeler için, ∆Kit=(1/3)×(Kit –% 7) 

Yasal düzenlemeler yoluyla azaltılabilecek kayıt dışılık oranının 

hesaplanmasında temel alınan ‘hedef’ kayıt dışılık oranı olarak ise, OECD’nin 

ortalama kayıt dışılık oranı (Kt
OECD) yerine, OECD ülkeleri arasında en düşük 

kayıt dışılık oranına sahip ABD’nin ortalama kayıt dışılık oranı olan % 7 

kullanılmıştır. Böylece, hesaplanacak olan potansiyel vergi gelir miktarının 

negatif çıkma olasılığı ortadan kaldırılmış olmaktadır. 

Kalıcı kayıt dışılık oranları temel alınarak yapılan potansiyel vergi geliri 

artışı hesaplamalarının sonuçları Tablo 31’in V. sütununda yer almaktadır.  

Bu sütundaki vergi geliri artış miktarları (milyar $) ülkeler arası bir 

karşılaştırmanın yapılabilmesi için her ülkenin GSYİH’sına oranlanmış ve VI. 

sütundaki oranlar elde edilmiştir. Bu oranlara göre, sırasıyla, Polonya, İtalya, 

Macaristan, Türkiye, Yunanistan, İspanya ve Portekiz’in kayıt dışılıktan 

doğan gelir kayıpları bu ülkelerin GSYİH’larının % 4.5’i ile % 3.1’i arasında 

değişmektedir. Kayıt dışılıkları ortalama % 15’in altında olan ve nispi olarak 

daha gelişmiş olan OECD ülkelerinde ise bu kaybın % 1’in altında olduğu 

görülmektedir. 

Potansiyel vergi geliri kaybı hesaplamalarının daha kötümser bir 

varsayım altında yapılması durumunda, VIII. ve IX. sütunlardaki rakamlar 

elde edilmektedir. Bir başka deyişle, söz konusu ülkelerin her birinin kalıcı 

kayıt dışılık oranlarını yasal düzenlemeler yoluyla ABD’nin kayıt dışılık oranı 

olan % 7’ye yaklaştırma olanaklarının olması durumunda, kayıt dışılıktan 

kaynaklanan vergi geliri kayıplarının daha yüksek olacağı ortaya çıkmaktadır. 

Daha önceki hesaplamada % 4.5 olarak hesaplanan kayıp oranının % 6.7’ye 

kadar yükseldiği görülmektedir. Yine, kayıt dışılık oranı ortalaması % 20’nin 

üzerinde olan ülkeler incelendiğinde, kalıcı kayıt dışılık oranının yaklaşık % 6 

daha yüksek (KK(IV)-KABD
≅% 6) olması durumunda, gelir kaybının GSYİH’ya 

oranının yaklaşık % 2 arttığı (GAO(IX)-GAO(VI)
≅% 2) söylenebilir. 
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III. SEKTÖREL BAZDA KAYIT DIŞILIK ORANLARI 

 

Kayıt dışılık büyüklüklerinin, sektörel bazdaki dağılımlarının 

incelenmesi, ülkelerin politika önermelerinin yönünü belirlerken, sektörel 

anlamda kontrol güçlerinin boyutunu göstermesi bakımından da önemlidir. Bu 

anlamda, Batı Avrupa ülkeleri içinde en yüksek GSYİH rakamına sahip olan 

Almanya, Güney Avrupa Ülkeleri içinde en yüksek GSYİH’ya sahip olan 

İtalya ve İspanya ile Doğu Avrupa’nın GSYİH anlamında en büyük ekonomisi 

olan Polonya, sektörel bazda kayıt dışılık büyüklüklerinin incelenmesi 

açısından uygun ülke örnekleri olarak seçilmişlerdir. Söz konusu ülkeler aynı 

zamanda, bölgelerinin ortalama kayıt dışılık oranlarına en yakın sonuçları 

veren ülkeler olmaları açısından da bu uygunluğu destekler niteliktedir. 

Tablo 32 incelendiğinde, kayıt dışı ekonominin yüksek olduğu 

sektörlerin tüm ülkelerde benzer sektörler olduğu görülmektedir. % 30’un 

üzerinde bir oranla en yüksek kayıt dışılığın yaşandığı sektör, İnşaat sektörü 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle, taşeron firmalarla yapılan 

anlaşmalarda, işlem tutarlarının olduğundan düşük gösterilmesi, bu sonucun 

ortaya çıkmasında önemli bir rol oynamaktadır. İncelenen Avrupa Birliği 

ülkeleri açısından inşaat sektörünü, imalat, perakendecilik, otel ve restoran 

  

Tablo 32. Seçilmiş Ülke Örnekleri Özelinde Kayıt Dışılığın % 20 ve  Üzerinde 
Gerçekleştiği Sektörler235 
 Türkiye Almanya İtalya İspanya Polonya 
İnşaat Sektörü %35 %38 % 30 % 32 % 40 
Toptan ve Perakendecilik Sektörü, 
Motorlu Taşıt Tamiri ve Evde Üretim 

% 30 X % 23 % 20 % 25 

Otel ve Restaurant % 20 X % 24 % 21 X 
İmalât Sektörü % 30 X % 20 X % 24 
Tarım, Avcılık ve Ormancılık % 20 X X X X 
Ulaşım ve Haberleşme Sektörü % 25 X X X X 
Emlâkçılık ve Kiralama Sektörü % 20 X X X X 
Dokunulmazlığı Olan 
Organizasyonlar  

% 25 X X X X 

Toplumsal ve Sosyal Hizmetler 
Veren Oluşumlar 

% 20 X X X X 

Ev İşlerinde İstihdam % 20 X X X X 

                                                
235 Friedrich Schneider, The Shadow Economy in Europe: Using Payment Systems to Combat the 
Shadow Economy, A.T.Kearney, Eylül 2009, (Erişim) http://www.atkearney.com/images/global/pdf/ 
Shadow_Economy_in_Europe.pdf, 11 Haziran 2011, s.13-15. 



148 
 

 

işletmeciliği izlemektedir. Bu sektörler açısından ise, nakit kullanımından 

kaynaklı bir vergi kaçırma durumunun varlığından söz edilebilir. 

Tablo 32’de ortaya çıkan diğer bir sonuç ise % 20 gibi yüksek bir 

oranın üzerinde kayıt dışılığa sahip olan sektörler açısından Türkiye’nin 

çizdiği profildir. Almanya’nın inşaat sektörü haricinde % 20’nin üzerinde kayıt 

dışılığa sahip herhangi bir sektörü bulunmazken, İspanya ve Polonya’da üç 

sektör ve İtalya da ise dört sektörün bu oranın üzerinde bir kayıt dışılığa 

sahip olduğu görülmektedir. Toplam kayıt dışılık rakamları açısından Birlik 

ülkeleriyle karşılaştırıldığında ciddi bir sorunla karşı karşıya olduğunun açık 

bir şekilde görüldüğü Türkiye’de, bu sorunun daha da ciddi bir düzeyde ele 

alınmasını zorunlu kılan diğer bir durum, kayıt dışılığın tüm sektörlerde 

önemli boyutta yaygın olmasından ileri gelmektedir. Kamunun kontrol 

gücündeki zayıflığın en açık göstergelerinden biri olarak kabul edilebilecek bu 

durum, Türkiye’de sektörlerin büyük bir bölümünün 1/5’ten daha yüksek bir 

oranda kayıt dışında kaldığını göstermektedir. Böyle bir sonuç, Türkiye 

açısından neredeyse her sektöre nüfuz etmiş bir haksız rekabet ortamının 

varlığına işaret ederken,  kayıt dışılığın belli sektörlerin özel durumlarından 

kaynaklı yapısından ileri geldiği yönünde ortaya atılacak savunmaları da 

geçersiz hale getirmektedir. 
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IV. İÇSEL (KURUMSAL) FAKTÖRLER AÇISINDAN TÜRKİYE’DE 
VERGİ UYUMUNUN AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİYLE 
KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ 

 

A. Türk Vergi Sisteminin Sayısal Analizi: Vergi Yükleri ve Vergi 
Yapısı 

 

1. Hesaplanan Vergi Yükü 
 

Vergi gelirleri toplamının GSYİH’ya oranı şeklinde hesaplanan genel 

vergi yükü oranı temel alındığında, Türkiye % 25’ler dolayındaki vergi yükü ile 

AB ülkelerinin gerisinde yer almaktadır. Şekil 13’den de görüleceği üzere, 

2001-2009 yılları arasında gerçekleşen oranların ortalamaları temel alınarak 

Eurostat verilerinden hesaplanan vergi yüklerine göre, AB ülkeleri arasında 

Danimarka, İsveç ve Belçika gibi gelişmiş Batı Avrupa ülkeleri % 50’ye varan 

vergi yükü oranı ile % 40 olan AB ortalamasının oldukça üzerinde 

seyretmektedir. Vergi yükü % 30’un altında kalan Doğu Avrupa ülkeleri 
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Şekil 13. AB’de Vergi Gelirleri ve Sosyal Güvenlik Katkıları Toplamının GSYİH’ya Oranı* 

                                                
* European Commission, Eurostat, Government Statistics, Goverment Revenue, Expenditure and Main 
Aggregates, (Erişim) http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/ product_details/dataset? p_ 
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Letonya, Litvanya, Romanya ve Slovakya ise Avrupa’nın vergi yükü en düşük 

ülkeleri olarak görünmektedir. 

Türkiye ekonomisindeki vergi yükü her ne kadar AB ekonomilerine 

göre düşük oranlarda da olsa, Şekil 14’de verilen 1985 ve 2009 yılları 

arasındaki vergi yükü değişim oranlarına göre, vergi yükü artışında 

Türkiye’nin ilk sırayı aldığı açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Şekil 

15 incelendiğinde de, Türkiye’de vergi yükünün 1970-2009 yıllarını kapsayan 

40 yıllık bir zaman diliminde sürekli arttığı görülmektedir. Vergi 

yüklerinin beşer yıllık ortalamalarının zaman içindeki seyrini gösteren bu 

Şekil’de, Türkiye’de vergi yükünün 80’li yılların ortasından itibaren bir ivme 

kazandığı; 2000’li yıllara gelindiğinde 80’lerdeki değerinin iki buçuk katına 

çıkarak % 25’i bulduğu anlaşılmaktadır. 2001 yılından sonra ise vergi yükü 

artışının yavaşladığı, hatta vergi gelirlerinin GSYİH içindeki payının % 1 

civarında azaldığı görülmektedir. Ancak, bu yavaşlamanın temel nedeninin, 
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Şekil 14. Vergi Geliri/GSYİH Oranındaki Değişim Yüzdesi (1985-2009)236 

                                                                                                                                     
product_code0GOV_A_TAX_AG (Yıldızlı olan ülke adları AB üyesi olmayan Avrupa ülkelerinin 
ifade etmektedir). 
236 OECD Tax Statistics, Revenue Statistics, Comparative Tables, (Erişim) http://www.oecd-
ilibrary.org/ content /datacollection/ctpa-rev-data-en kullanılarak hazırlanmıştır. 
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Şekil 15’ten de görüleceği üzere, 2000’li yıllarda kaydedilen GSYİH 

artışlarının nispi olarak vergi gelirlerindeki artışlardan daha fazla olmasıdır. 

Vergi yükü ile GSYİH arasındaki ilişkide 1985-2004 yılları arasında 

gözlemlenen paralellik, 2000’li yıllarda yaşanan küresel sermaye bolluğuna 

dayanan yüksek büyüme performansı nedeniyle bozulmuştur. Ayrıca, Kızılot 

vd. (2006) tarafından da vurgulandığı gibi, Türkiye’de bu şekilde hesaplanan 

vergi yükünün düşük çıkmasının nedenlerinden biri de gelir vergisi ve 

kurumlar vergisinin gelir içindeki payının nispi olarak diğer ülkelerdekinden 

daha düşük olmasıdır. Nitekim Eurostat 2009 verileri temel alındığında, 

Slovakya, Romanya, Litvanya ve Letonya gibi ülkelerde gelir, kar ve sermaye 

kazançları üzerinden alınan vergilerin GSYİH’daki payı sırasıyla % 5.5, % 

6.5, % 7.2 ve % 6 gibi düşük oranlarda iken, vergi yükü en yüksek üç Avrupa 

ülkesi olan Danimarka’da % 30, İsveç’te % 19.7 ve Belçika’da % 15.3’tür. 

Türkiye de % 5.9’luk bir oranla vergi yükü düşük olan ülkelerle aynı özelliği 

göstermektedir. Bu verilerden yola çıkarak, vergi gelirini dolaysız vergiler 

yerine daha çok dolaylı vergilerden elde eden ülkelerde, vergi yükü 

oranlarının düşük çıkmasının temel nedeninin vergi toplayamamak olduğu 
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237 Maliye Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyet merkez Bankası elektronik veri tabanlarından 
yararlanılarak hazırlanmıştır.  
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öne sürülebilir. OECD’de yapılan bir çalışma, toplam vergi gelirlerinin 

ekonomide yaratılan gelir içindeki payı ile ölçülen vergi yükünün, literatürde 

sıkça kullanılan bir gösterge olmasına rağmen, içerdiği bir takım eksiklikler 

nedeniyle, özellikle ülkeler arası karşılaştırmalar için standart bir ölçüt olarak 

kabul edilmemesi gerektiğine işaret etmektedir.238  

Dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payının yüksek olması, 

literatürde, mükellefler üzerindeki vergi yükünü artırması ve vergi adaletini 

bozması açısından vergi uyumsuzluğunu artıran önemli nedenler arasında 

yer almaktadır. Vergi gelirleri toplamının GSYİH’ya oranı ile ölçülen vergi 

yükünün Türkiye için düşük görünmesine rağmen, algılanan vergi yükünün 

yüksek olmasının temel nedenlerinden birinin dolaylı ve dolaysız vergiler 

arasındaki dengesizlik olduğu öne sürülebilir. Şekil 16, Türkiye’de dolaylı 

vergilerin payının 30 yıllık bir süre içinde % 30’lardan başlayarak % 70’e 

kadar yükseldiğini göstermektedir. Dolaylı ve dolaysız vergiler arasında 

ortaya çıkan dengesizliğin mükellefler üzerinde yarattığı bu adaletsiz durum, 

dolaysız vergileri oluşturan çeşitli vergi türleri arasında da gözlemlendiğinden 

mükelleflerin hissettikleri vergi yükünü daha da ağırlaştırmaktadır. Bu 

çerçevede, OECD’ye üye olan Avrupa ülkelerinde 2009 yılı itibariyle ücret  

 

 
Şekil 16. Türkiye’de Dolaylı ve Dolaysız Vergilerin Payı239 

                                                
238 OECD, Tax Burdens: Alternative Measures, OECD Tax Policy Studies, sayı 2, 2000, (Erişim) 
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/fulltext/2300021e.pdf?expires=1307818466&id 
=id&accname=ocid43023559&checksum=503FCF7A03EFFEF78CFB12716175882C, 11 Haziran 
2011, s.27, 30. 
239 Gelir Đdaresi Başkanlığı, (Erişim) http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/VIGBG/Tablo-
2.xls.htm. 
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gelirleri üzerindeki vergi yükünü aile yapılarını da dikkate alarak yansıtan 

Tablo 33, Türkiye’deki vergi yükünün OECD ortalamasının çok üstünde 

olduğunu göstermektedir. Ücret gelirlerindeki vergi yükü, sanayi üretiminde 

çalışan bir işçinin üzerindeki işgücü maliyetlerini yansıtmaktadır. Bu 

anlamdaki OECD vergi yükü ortalaması yaklaşık % 27.7 iken, Türkiye % 41.4 

oranındaki yüksek vergi yükü ile 29 OECD ülkesinin ikinci sırasında yer 

almaktadır. Ancak, Kızılot, OECD’nin bu hesaplamasının ücretlilerle ilgili 

gerçek vergi yükünü yansıtmadığını vurgulamaktadır.240 Kızılot, vergi ve 

sosyal güvenlik yükünün memurlar ve işçiler açısından ayrı ele alınması  

 

Tablo 33. Ücret Gelirleri Üzerindeki Ortalama Vergi Yükü241 

AB Ülkeleri %  Diğer OECD Ülkeleri % 

Lüksemburg 11, 5  İzlanda 9,3 

İrlanda 13,5  Yeni Zelanda 10,4 

Çek Cum. 24,4  Meksika 14,9 

İngiltere 27,2  Kore 16,4 

Slovak Cum. 27,3  Avusturalya 17,2 

Portekiz 27,7  ABD 17,9 

Hollanda 29,2  İsviçre 18,2 

Danimarka 29,2  Kanada 21,1 

İspanya 32,7  Japonya 23,6 

Polonya 33,6  Norveç 29,8 

Almanya 35,2    

İtalya 36,4  OECD – Ortalama 27,7 

Avusturya 36,5  Türkiye 41,4 

Finlandiya 38,6    

Yunanistan 41,1    

Belçika 41,2    

Fransa 41,3    

İsveç 41,5    

Macaristan 42,4    

                                                
240 Şükrü Kızılot, “Ücretli Yolunacak Kaz mı?”, Hürriyet, 23 Mart 2004, (Erişim) http://webarsiv. 
hurriyet.com.tr/2004/03/23/432263.asp, 11 Haziran 2011. 
241 OECD Tax Statistics, Taxing Wages, Comparative Tables, Average Tax Wedges, (Erişim) 
http://www.oecd-ilibrary.org/ content /datacollection/ctpa-rev-data-en kullanılarak hazırlanmıştır. 
SourceOECD elektronik veri tabanı bilgileri temel alınarak “iki çocuklu ve tek gelirli bir aile” için 
2000-2009 ortalamaları ile hesaplanmıştır. 
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gerektiğini ifade etmekte; işçilerin vergi yükünün memurlarınkinden çok daha 

fazla olduğuna dikkat çekmektedir. 2004 yılı itibarıyla, memurların ödedikleri 

gelir vergisinin, toplam gelirlerine oranının, % 2 ile 8 arasında değiştiğini; 

işçilerin ödediği gelir vergisinin ise aynı ücreti alan memurun ödediğinin 5-6 

katını hatta bazen 10 katını bulduğunu ifade etmektedir. Ayrıca, Kızılot, 

işçilerden kesilen % 14 SSK primi, % 1 işsizlik sigortası primi ve işveren 

tarafından ödenen % 21.5 civarındaki SSK primi hissesi ve işsizlik primi 

ödemesi göz önünde bulundurulduğunda, OECD tarafından hesaplanandan 

çok daha yüksek vergi yüklerinin söz konusu olduğunu ortaya koymaktadır. 

Vergi yükü yüksekliğinin özellikle denetim zaaflarının yaygın olduğu 

gelişmekte olan ülkelerde vergi kaçakçılığının en temel nedenlerinden biri 

olduğu bilinmektedir. Ancak, vergi kaçaklarının gerçek boyutlarının 

hesaplanamaması nedeniyle, vergi kayıp ve kaçakları ülkelerin kayıt 

dışıekonomi büyüklükleri ile yaklaşık olarak öngörülmektedir. Bu çerçevede, 

Schneider242, 21 ekonomiye ait verilere dayanarak, vergi ve sosyal güvenlik 

yükleri arttıkça kayıt dışı ekonominin büyüdüğü sonucuna varmıştır. Şekil 17, 

Schneider’in ülkelerin vergi yükü ile kayıt dışılık oranları arasında tespit ettiği  

 

 
Şekil 17. Vergi Yükü ve Kayıt Dışılık İlişkisi243 

                                                
242 Schneider, a.g.m., s.4. 
243 Schneider, a.g.m., s.4. 
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doğru orantılı ilişkiyi yansıtmaktadır. Şekil’den de anlaşılacağı 

üzere,Yunanistan, İtalya, İspanya ve Portekiz gibi Avrupa’nın nispi olarak 

daha az gelişmiş ülkelerinde kayıt dışılık oranları gelişmiş ülkelere oranla 

daha yüksektir. Birer Akdeniz ülkesi olan bu ülkelerdeki sosyolojik yapının 

Türkiye ile bir takım benzerlikler taşımasından yola çıkarak, bu ülkelerdeki 

vergi ahlakı profilinin Batı Avrupa ülkelerindekine benzemediği ileri sürülebilir.  

Vergi ödeme kültürünün, vergi yükünün ağırlığına ilişkin algının oluşmasında 

önemli bir rol oynadığı bilinmektedir. 

Vergi yükü ile kayıt dışılık arasında doğru orantılı bir ilişki bulunmasına 

rağmen, kayıt dışılığı etkileyen en önemli faktör, vergi gelirlerinin GSYİH’ya 

oranı şeklinde hesaplanan objektif vergi yükü değil, mükellef tarafından 

algılanan ya da hissedilen yani sübjektif vergi yüküdür. Savaşan244, 

Türkiye’de Gelir İdaresi Başkanlığı çalışanlarına yaptığı bir anket 

çalışmasının sonucunu temel alarak, Türkiye’deki kayıt dışılığın en önemli 

nedeninin vergi yükü olduğu sonucuna varmaktadır. 

 

 

2. Algılanan Vergi Yükü 

  

Vergi türlerinin toplam vergi gelirleri içindeki ağırlıklarının ülkeden 

ülkeye değişmesi nedeniyle; vergi gelirinin GSYİH’ya oranı şeklinde 

hesaplanan vergi yükü oranının düşük olduğu ülkelerin çoğunda algılanan 

vergi yükünün yüksek olduğu görülmektedir. Örneğin, ücretler üzerinden 

alınan vergilerin toplam içindeki ağırlığının yükselmesi algılanan vergi 

yükünün artmasına neden olacaktır. Öte yandan, sosyal güvenlik ödemeleri 

şeklindeki yükümlülüklerin artması da işverenlerin vergi yükü algılamasını 

olumsuz etkileyecektir. Ayrıca, gelişmiş toplumlarda algılanan ve hesaplanan 

vergi yüklerinin paralellik göstermesi ve hatta hesaplanan vergi yükünün 

yüksek olmasına rağmen algılananın düşük olması, teoride karşılıksız olarak 

                                                
244 Fatih Savaşan, Türkiye’de Kayıtdışı Ekonomi ve Kayıtdışılıkla Mücadelenin Serencamı, 
Ankara, Seta Analiz: Siyaset, Ekonomi ve Toplum Vakfı Yayını, Sayı 35, 2011, s.12. 
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tanımlanan vergilerin aslında bu ülkelerde mükelleflere geri dönüş oranının 

yüksek oluşu ile açıklanabilir. 

Vergi uygulamalarına ilişkin algıların tespiti konusunda en kapsamlı 

araştırma Dünya Ekonomik Forumu tarafından anket yöntemi ile 

yapılmaktadır. Sonuçları Küresel Rekabet Raporu adı altında kamuoyuna 

açıklanan bu anketlerden biri, işletme sahiplerine ve yöneticilerine net 

kazançlarının hangi oranda vergisel maliyetlerden oluştuğunu sormaktadır. 

Vergisel maliyetler, vergi oranını, katlanılan idari ve zaman maliyetlerini, 

cezaları vb. yükleri kapsamaktadır. Rapor, algılanan vergi yükünü 1 ile 7 

arasında değişen skorlarla ölçeklendirmektedir. Örneğin, vergi yükünün net 

kazançların % 0’ı ile % 4’ü arasında olması durumunda vergi yükü endeksi 1 

değerini; % 81 ile %100’ü arasında olması durumunda ise 7 değerini 

almaktadır. En sonuncusu 2004 yılında yayınlanan 2003-2004 raporu vergi 

yükü anketi sonuçlarına göre, Türkiye, 4 gibi bir endeks değeri yani % 21-25 

arasında algılanan bir vergi yükü ile 117 ülke arasında 86’ncı sırayı 

almaktadır. İlk dört sırayı, 1.6 ile 1.8 arasında değişen endeks değerleri ile 

Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn ve Katar gibi Basra Körfezi ülkeleri 

alırken; son iki sırayı 4.7 değeri ile Romanya ve 5.1 değeri ile Malawi 

almaktadır. AB ülkelerindeki algılanan vergi yükü incelendiğinde ise, 2.7 

endeks değeri ile algılanan vergi yükünün en düşük olduğu iki ülke Slovak 

Cumhuriyeti ve İrlanda olurken; 4.5 gibi bir endeks değeri ile en yüksek vergi 

yükü algılamasına sahip ülke İtalya olmaktadır. 

 Hesaplanan ve algılanan vergi yükleri arasında herhangi bir 

farklılaşma olup olmadığı Şekil 18’de AB ülkeleri ve Türkiye için ortaya 

koyulmaya çalışılmaktadır. Şekildeki açık renkli yükseltiler vergi gelirlerinin 

GSYİH’ya oranı ile hesaplanmış olan 2003-2004 yıllarına ait ortalama vergi 

yüklerinin 21 ülke arasındaki sıralamalarını gösterirken; koyu renkli olanlar 

2003-2004 Küresel Rekabet Raporu’ndan alınan vergi yükü algılamasına 

ilişkin endeks değerlerinin sıralamasını göstermektedir. Bu sıralamalarda, 

Türkiye % 25’lik vergi yükü oranı ile en düşük hesaplanan vergi yüküne sahip 

ülke olmasına rağmen, algılanan vergi yükü sıralamasında 4’üncü en yüksek 
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Hesaplanan Algılanan
 

Şekil 18. Avrupa Ülkelerinin Hesaplanan ve Algılanan Vergi Yükleri Sıralamaları245 
 

endeks değerine sahip ülke olarak görünmektedir. Benzer şekilde, 2.7 

endeks değeri ile en düşük algılanan vergi yüküne sahip ülke olan Slovak 

Cumhuriyeti, hesaplanan vergi yükünde 5’inci sırada yer almaktadır. 

Algılanan ve hesaplanan vergi yükleri arasındaki farklılaşmanın en 

belirgin olduğu ülkelerin ilk grubunda Danimarka, Finlandiya ve Avusturya yer 

almaktadır. Bu ülkelerde, hesaplanan vergi yükü % 40’larda olmasına 

rağmen, bu ülkelerin, AB’nin en düşük algılanan vergi yüküne sahip ülkeleri 

olduğu görülmektedir.  

Türkiye, Yunanistan, İspanya ve Almanya’dan oluşan ikinci grup 

ülkelerde ise vergi yükünün çok yüksek olarak algılandığı gözlemlenmektedir. 

Özellikle, Türkiye ve Yunanistan, sırasıyla % 25 ve % 31.6 oranları ile Avrupa 

ülkeleri arasındaki en düşük hesaplanan vergi yüküne sahip iki ülke olarak 

görünmesine rağmen, bu ülkelerde algılanan vergi yükü çok yüksektir. Daha 

önce de belirtildiği gibi, Türkiye, algılanan vergi yükünün düşükten yükseğe 

sıralandığı 117 ülke arasında 86’ncı; 20 AB ülkesi arasında ise 16’ncı sırada 

yer almaktadır. Algılanan vergi yükünün yüksekliğinde, aynı endeks 

                                                
245 World Economic Forum Global Competitiveness Report 2003-2004 istatistikleri ve OECD 
istatistikleri kullanılarak hazırlanmıştır. 
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değerlerine sahip olan, İspanya, İsveç ve Türkiye’yi Yunanistan, Almanya, 

Fransa, Belçika ve İtalya izlemektedir. Ancak, İsveç, Fransa, Belçika ve 

İtalya’nın hesaplanan vergi yükleri 15 gelişmiş AB ülkesi ortalaması olan % 

41’den yüksek olduğu için bu ülkelerde algılanan vergi yükünün yüksek 

olması normal karşılanabilirken; Türkiye, Yunanistan, İspanya ve Almanya 

gibi hesaplanan vergi yükü AB ortalamasının altında olan ülkelerde algılanan 

vergi yükünün nispi olarak yüksek olması ilginçtir. 

Söz konusu ülkelerin vergisel farklılıkları Tablo 34 ve 35’ten 

incelendiğinde, algılanan ve hesaplanan vergi yükleri arasında ortaya çıkan 

farklılaşmaların, ülkelerin vergi kompozisyonundaki farklılıklardan ya da vergi 

oranları arasındaki farklardan kaynaklanmadığı görülmüştür.* Hesaplanan 

vergi yükü nispi olarak düşük olan Yunanistan, İspanya ve Almanya’nın 

algılanan yükünün yüksek olmasının nedeninin bazı vergi türlerinin ağırlığının 

ya da zımni oranlarının diğer ülkelerdekinden yüksek olması olduğuna dair 

sistematik herhangi bir farklılaşma gözlemlenmemektedir. 

 

Tablo 34. Seçilmiş AB Ülkelerinde Vergi Gelirlerinin GSYİH’ya Oranları246 

 
Üretim ve 
İthalat 

Gelir, Servet 
vb. 

Sermaye 
Sosyal 

Güvenlik 

Almanya 11.78 10.84 0.14 17.10 

Avusturya 14.84 13.86 0.10 14.86 

Belçika 12.72 16.92 0.54 14.08 

Danimarka 17.24 29.66 0.20 1.46 

Finlandiya 13.56 18.84 0.30 12.00 

Fransa 15.04 11.48 0.50 16.20 

İspanya 11.40 10.18 0.40 12.14 

İsveç 16.14 20.70 0.10 11.74 

İtalya 14.24 13.94 0.46 12.22 

Yunanistan 12.70 8.54 0.24 11.12 
 
 

                                                
* 2003-2004 vergi yükü algılamasının geçmiş yıllardan etkilendiği göz önünde bulundurularak 2003 
ya da 2004 yılı rakamları yerine 2000-2004 ortalamaları kullanılmıştır. 
246 European Commission, Eurostat, Government Statistics, Structure of Taxes by Economic Function, 
(Erişim) http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/government_finance_statistics/ data 
/database, 10 Ağustos 2011. 
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Tablo 35. Seçilmiş AB Ülkelerinde Zımni Vergi Oranları247 

 

Tüketim 
Üzerindeki 
Vergi Oranı 

Çalışanlar 
Üzerindeki 
Vergi Oranı 

Sermaye 
Üzerindeki 
Vergi Oranı 

Almanya 18.54 40.24 22.28 

Avusturya 22.20 40.66 29.94 

Belçika 21.52 43.42 30.82 

Danimarka 33.44 39.24 36.12 

Finlandiya 27.92 43.20 28.28 

Fransa 20.32 41.56 37.76 

İspanya 15.62 29.56 30.22 

İsveç 26.70 44.56 33.02 

İtalya 17.14 41.96 29.78 

Yunanistan 16.02 34.44 17.54 

 

Hesaplanan vergi yükü yüksek olmasına rağmen, algılanan yükü nispi 

olarak diğer Avrupa ülkelerinden daha düşük olan Danimarka, Finlandiya ve 

Avusturya incelendiğinde; bu ülkelerde gerek vergi türlerinin GSYİH içindeki 

payları gerekse bu vergi türleri üzerindeki zımni vergi oranları arasındaki 

dağılım fark edilir bir benzerlik göstermemektedir. Örneğin Danimarka’da 

gelir, servet vb. üzerinden alınan vergilerin GSYİH’daki payları neredeyse 

Finlandiya ve Avusturya’dakilerin iki katını bulurken; sosyal güvenlik 

ödemelerinin payı Eurostat verilerine göre Avrupa’nın en düşük oranı olarak 

görünmektedir. Tablo 35’te gösterilen zımni vergi oranları açısından 

incelendiğinde ise, Danimarka’da tüketim ve sermaye üzerinden alınan vergi 

oranlarının daha yüksek olduğu gözlemlenmektedir. 

Hesaplanan vergi yükü nispi olarak düşük olmasına rağmen, 

algılananın yüksek olduğu Yunanistan, İspanya ve Almanya’da farklı vergi 

türlerinin oransal dağılımları kendi aralarında benzerlik gösterirken; diğer 

ülkelerden, özellikle de algılanan vergi yükünün düşük olduğu Danimarka ve 

Finlandiya’dan belirgin olarak ayrıldıkları tek nokta gelir ve servet üzerinden 

alınan vergilerdeki düşük oranlardır. Yunanistan, İspanya ve Almanya zımni 

                                                
247 European Commission, Eurostat, Government Statistics, Implicit Tax Rates by Economic 
Function, (Erişim) http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/government_finance_statistics/ 
data /database, 10 Ağustos 2011. 
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vergi oranlarının dağılımı açısından incelendiğinde, diğer Avrupa ülkelerinde 

olduğu gibi, en yüksek vergi oranlarının çalışanların ödedikleri vergilerde 

olduğu tespit edilmektedir. Görüldüğü üzere, hesaplanan ve algılanan vergi 

yükleri arasındaki ayrışma, vergi türlerinin GSYİH içindeki paylarının ve zımni 

oranlarının ülkeler arasındaki farklılaşması ile açıklanamamaktadır. Bu 

ayrışmanın temel nedeninin vergi ahlakını etkileyen unsurlar olduğu 

düşünülmektedir. 2003-2004 Küresel Rekabet Raporu’nda ülkelerin vergi 

sistemlerinin etkinliğine yönelik yapılan araştırma, Türkiye, Almanya ve 

Yunanistan’da vergi yükü algılamasının neden olumsuz olduğunu destekler 

nitelikte bulgular sergilemektedir. Şekil 19’da görüldüğü üzere, Almanya, 

Türkiye ve Yunanistan’daki işletmelerin sahip ve yöneticilerine göre bu 

ülkedeki işletmeler etkin olmayan bir vergi sistemi içerisinde faaliyet 

göstermektedirler. AB ülkeleri kapsamındaki vergi sistemi etkinliği 

sıralamasında Almanya son sırada, Türkiye sondan üçüncü, Yunanistan ise 

sondan altıncı sırayı almaktadırlar. Vergi sisteminin işleyişine yönelik 

olumsuzluklar, hesaplanan vergi yükleri düşük de olsa vergi uyumunu azaltan 

önemli bir etmendir. 

Türkiye’deki vergi yükü algılaması, AB’ye uyum çerçevesinde ekonomik 

reformlardan geçen Doğu Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında ise, Şekil 20  
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248 World Economic Forum Global Competitiveness Report 2003-2004 istatistikleri kullanılarak 
hazırlanmıştır. 
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ve Şekil 21, Türkiye’nin bu ülkelerden çok daha düşük bir hesaplanan vergi 

yüküne sahip olmasına rağmen, en yüksek vergi yükü algılamasına sahip 

olduğunu göstermektedir. Bayraklı, Saruç ve Sağbaş250 tarafından 477 

mükellefe uygulanan anket sonuçlarına göre Türkiye’de mükelleflerin % 59’u 

vergi yükünün yüksekliği karşısında vergi kaçıran mükelleflerin 

suçlanamayacağını ifade etmişlerdir. Ayrıca, sıralı probit ve logit regresyon 

teknikleri kullanılarak yapılan tahminlerin her ikisinde de Türkiye’de algılanan 

vergi yükü arttıkça vergi kaçırma eğiliminin arttığı ortaya çıkmıştır. Muter, 

Sakınç ve Çelebi’ye251 göre, beyan esasına dayalı vergilerde, reel vergi yükü 

ağır olmasa dahi, mükellefler vergiye karşı davranış göstermektedirler. 

Sübjektif vergi yükü algılaması mükelleflerin gelir düzeylerindeki 

farklılıklara göre değişebildiği gibi; mükelleflerin vergi tarifesindeki vergi 

oranlarının sayısı ve seviyesine ilişkin görüşlerine göre de değişmektedir. Bu 

nedenle, algılanan vergi yüküne ilişkin ülkeler arası farklılıklarının arkasında 

kültürel ve sosyal yapının belirlediği vergi ahlakı anlayışından vergi sisteminin 

işleyiş mekanizmasına uzanan birçok nedenin yattığı öne sürülebilir. 

                                                
249 OECD vergi istatistikleri kullanılarak hazırlanmıştır. 
250 Bayraklı, Saruç, Sağbaş, a.g.m., s.204-254. 
251 Naci B. Muter, Süreyya SAKINÇ, A. Kemal Çelebi, Mükelleflerin Vergi Karşısındaki Tutum ve 
Davranışları Araştırması: Manisa Đli Vergi Mükellefleri Üzerine Bir Anket Çalışması, Manisa, 
1993, (Erişim) http://www2.bayar.edu.tr/iibf/maliye/sureyya_sakinc/docs/yayinlar/ 
mukelleflerinvergi. pdf, 11 Haziran 2011 
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B. Mükelleflere Yaşam Hakkı Tanıyan Düzenlemeler 
 

En az geçim indiriminin teorik anlamını sosyal devlet, vergilemenin 

mali güce göre yapılması ve vergilemede adalet ilkeleri ile açıklamak 

mümkündür. Türkiye açısından, 1982 Anayasası tarafından da benimsenen 

bu üç ilke, vergilendirmeye ilişkin olarak yapılacak her türlü soyut düzenleme 

için geçerli kabul edilmelidir. 

 

 

1. Sosyal Devlet ve En Az Geçim İndirimi 

 

Anayasa’nın 2. maddesinde vurgu yapılan sosyal devlet ilkesi, 

Anayasa’nın 73/2. maddesinde vergilerle ilgili özel olarak vurgulanmıştır. 

Buna göre, “Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının 

sosyal amacıdır”. Aynı şekilde Anayasa’nın 73/1. fıkrası herkesin mali 

gücüne göre vergi vermekle yükümlü olduğuna işaret etmektedir. Bu üç norm 

birlikte değerlendirildiğinde, sorunun eşitliği sağlamak olduğu gözlenmektedir. 

Ancak bu noktada sosyal devletin sağlamaya çalıştığı eşitlik ile hukuk 

devletinin sağlamaya çalıştığı eşitlik birbirlerinden ayrılmalıdır. Şöyle ki hukuk 

devletinin sağlamaya çalıştığı eşitlik daha çok Anayasa’nın 10. maddesinde 

ifadesini bulan yatay eşitlik ilkesidir.252 Kanun önünde eşitlik olarak da 

adlandırılan yatay eşitlik ilkesi, aynı konumda bulunanların aynı 

düzenlemelere tabi tutulmasını öngörmektedir. Buna karşın vergilendirmeye 

ilişkin olarak uygulanması kaçınılmaz olan dikey eşitlik, farklı konumlarda 

olanların farklı muamelelere tabi tutulmasını gerekli kılmaktadır.  

Dikey eşitlik her ne kadar matematiksel eşitliği sağlayamasa da, 

sosyal anlamda eşitliği sağlamaya yardımcı olacağı için vergiler alanında 

özel öneme sahiptir. Bir kararında Anayasa Mahkemesi konuyu şu şekilde 

açıklamaktadır: 

 
                                                
252 Mualla Öncel, Ahmet Kumrulu, Nami Çağan, Vergi Hukuku, 12. baskı, Ankara, Turhan Kitabevi, 
2005, s.52. 
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“yasa önünde eşitlik herkesin her yönden aynı kurallara bağlı 
olacağı anlamına gelmez... Kimi yurttaşların haklı bir nedene 
dayanarak değişik kurallara tabi tutulması eşitlik ilkesine aykırılık 
oluşturmaz... Aynı durumda olanlar için ayrı düzenleme aykırılık 
oluşturur. Anayasa’nın amaçladığı eşitlik eylemli değil hukuksal 
eşitliktir. Aynı hukuksal durumlar aynı, ayrı hukuksal durumlar ayrı 
kurallara bağlı tutulursa Anayasa’nın öngördüğü eşitlik çiğnenmiş 
olmaz.” 

 

Anayasa Mahkemesi’nin de işaret ettiği belli durumdaki kişilerin vergilendirme 

rejimi konusunda genelden ayrıksı tutulması Anayasa’ya uygun olduğu gibi 

aynı zamanda bir gerekliliktir. 

 

 

2. Mali Güç İlkesi ve En Az Geçim İndirimi 

 

Mali güç ilkesi kanımızca en az geçim indirimini en yakından 

ilgilendiren ilkedir. Konuya Türkiye açısından bakıldığında mali güç ilkesinin 

Anayasal bir kavram olarak düzenlenmiş olması dikkat çekicidir. Zira 

Almanya ve İsviçre gibi bazı ülke anayasalarında mali güce özel olarak vurgu 

yapılmamakla beraber, konu eşitlik ve genellik ilkeleri kapsamında 

değerlendirilmektedir253. Zira bu ülke anayasalarında mali güç açıkça temel 

ilke olarak düzenlenmemiş olsa da en az geçim indirimi uygulaması 

bulunmaktadır.  

1982 Anayasası incelendiğinde mali güç temel bir ilke olarak kabul 

edilmesine rağmen, vergi sistemi içerisinde en az geçim indirimi uygulaması 

gerçek anlamıyla bulunmamaktadır. Her ne kadar mali güç ilkesini 

sağlamaya uygun tek araç en az geçim indirimi olmasa da, uygulamada 

kullanılan diğer araçlar karşısında oldukça önemli bir konumdadır. Gerek 

artan oranlı vergi tarifesi, gerek ücret gelirlerine tanınan kolaylıklar bu 

anlamda en az geçim indirimi kadar sonuca elverişli değildir. Gerçekten de 

asgari yaşam seviyesinin altındaki bireylerden vergi almak, bu bireylerin 

                                                
253 Nami Çağan, Vergilendirme Yetkisi, Đstanbul, Kazancı Hukuk Yayınları, 1982, s.194.  
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asgari yaşam standartlarının altında yaşamaya mahkûm edilmesi anlamına 

gelmektedir.   

Buradan hareketle en az geçim indiriminin mükellefiyetin başlangıç 

noktasını işaret ettiği kabul edilirse, bu kapsamda değerlendirilmesi gerekli 

olan ihtiyaçların neler olduğunun belirlenmesi de önemli hale gelmektedir. 

Fizyolojik ihtiyaçlar yanında sosyal ihtiyaçları da dikkate almayı başaran bir 

uygulama, gerçek anlamda mükelleflerin asgari yaşam standartlarının 

korunduğu ve dikey eşitlik şartlarının da gözetildiği bir durumu yansıtabilir. 

 Ülkemizde ilk olarak 1950 yılında yürürlüğe giren en az geçim indirimi 

ilerleyen yıllarda uygulamadan kaldırılmış, son olarak 5615 Sayılı Kanunla 

1.1.2008 tarihinden itibaren elde edilecek gelirlere uygulanmak üzere 

yeniden gündeme alınmıştır. Kapsamına tüm vergi mükelleflerinin alınmadığı 

ve sadece ücretlilerin yararlanabildiği bir yapıda olması açısından, gerçek 

anlamda bir en az geçim indirimi müessesesinden ziyade ayırma ilkesinin bir 

uygulama biçimi olarak254 da kabul edilen uygulamada asgari geçim indirimi, 

asgari ücretin yıllık brüt tutarının mükellefin kendisi için % 50’si, çalışmayan 

ve herhangi bir geliri olmayan eş için %10’nu, çocukların her biri için ayrı 

olmak üzere ilk 2 çocuk için % 7,5, diğer çocuklar için % 5’i olarak 

uygulanmaktadır. Medeni durumu aynı olan mükelleflerin farklı gelir grubuna 

ait mükellef olmalarının önemi olmaksızın, yararlandıkları indirim tutarının 

aynı olması dolayısıyla, ücret düzeyinden bağımsız olarak hesaplanması255, 

Türkiye’de uygulanan en az geçim indiriminin diğer ülke uygulamalarından 

farklı olarak, diğer mükellef gruplarını kapsamaması gerçeği ile birleştiğinde 

etki düzeyinin oldukça zayıf olduğu sonucunu doğurmaktadır.   

 

 

 

                                                
254 Fatih Saraçoğlu, “Asgari (En Az) Geçim Đndiriminin Vergi Ödeme Gücünün Kavranması 
Açısından Önemi ve Türkiye’de Uygulama Açısından Gelişimi”, Kazancı, (Erişim) 
http://www.kazancidergisi. com/c/detay.asp?id=6230&ara=saraçoğlu, 11 Haziran 2011. 
255 Saraçoğlu, a.g.m., s.1. 
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C. Gelirin Tanımı ve Vergi Güvenlik Müesseseleri 

 

Dünya genelinde benimsenen vergilendirme ilkelerinin başında tüm 

mükelleflerin ödeme gücüne göre vergilendirilmesi esası gelmektedir. Adalet 

kaygılarının şekillendirdiği bu ilke, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda 

73’üncü madde ile güvence altına alınmıştır. Ödeme gücünün temel 

göstergesi olarak kabul edilen gelirin tanımı bu kapsamda tüm vergi 

sistemleri için özel bir öneme sahip olmaktadır. Bu bağlamda, gelir tanımının 

sınırlarının belirlenmesinde faydalanılan temel yaklaşımlar Kaynak Teorisi ve 

Safi Artış Teorileri tarafından şekillenmektedir. Sedüler gelir vergisi sisteminin 

belirlediği “Kaynak Teorisi”ne göre; sahip olunan üretim faktörlerinin üretime 

sokulması sonucu elde edilen değerler akımı, belirli bir kaynağa bağlılık 

gösteriyor ve devamlılık da arz ediyorlar ise gelir olarak kabul edilmektedir. 

Gelirin kaynağı ve düzenli aralıklarla elde edilmesi ölçütü, Kaynak Teorisi 

açısından çeşitli nedenlerle servette meydana gelen artışları, vergisel gelir 

anlamında dikkate almayı engellemektedir. Dolayısıyla belirli kaynaktan ve 

sürekli olarak gelir elde etmeyen kişiler vergisel anlamda vergi ödeme 

gücüne sahip olsalar dahi vergi mükellefi olmamaktadırlar. Kaynak Teorisinin 

geliri tanımlama aşamasındaki bu dar sınırlama, ödeme gücünün kavranması 

kaygılarını da gündeme taşımıştır.  

Kaynak teorisinin alternatif teorisi olan ve üniter gelir vergisi sisteminin 

kendisine esas aldığı Safi Artış Teorisi ise geliri tüketim ve net varlıkta ortaya 

çıkan değişimlerin toplamı olarak kabul edilmektedir. Gelirin kaynağının ne 

olduğunun önemi olmaksızın belirli bir dönemde elde edilen ayni ve nakdi 

tüm değerlerin toplamı olarak oldukça geniş bir tanım kullanan teori, ödeme 

gücünün kavranabilmesi anlamında da göreli bir üstünlüğe sahip olmaktadır. 

Ancak safi artış kuramının özellikle bireylerce gerçekleştirilen tüketim 

miktarlarının belirlenmesindeki güçlükler nedeniyle uygulama zorluğu bir çok 

ülkenin vergi sistemlerinde kaynak kuramı ve safi artış kuramına birlikte yer 

vermelerine ve karma sistem oluşturmalarına yol açmıştır.  
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Seçilen sistemlerde teorilerin uygulanış şekilleri zamana, ekonomik, 

kültürel ve sosyal yapıya bağlı olarak değişiklik göstermektedir256. Birlik 

ülkeleri içinde Fransa, Almanya, Danimarka, Finlandiya, İsveç, Lüksemburg 

gibi ülkelerde karma sistem safi artış kuramı baskın olarak işlerken; 

Avusturya, Belçika, Hollanda, İspanya ve İngiliz sistemlerinde kaynak 

kuramının ağırlığı hissedilmektedir. Dünya genelinde vergi uyumu alanında 

en başarılı ülke örneği olan ABD’de de sistem safi artış kuramına 

dayanmaktadır. 

Ağırlıklı olarak safi artış kuramının benimsendiği ülke sistemlerinde, 

vergi idarelerinin mükelleflerin gelirlerini takipte sahip oldukları avantajları, 

kaynak teorisini benimsemiş ülkelerin sistemlerine ekledikleri vergi güvenliği 

ile ilgili uygulamalarla eşitlenmektedir. 

Gerek çoğu Birlik ülkesinde ve gerekse ABD’de vergi sistemine hakim 

olan kuram ne olursa olsun yapılan işlemlerin nakit kullanılarak 

gerçekleştirilmesinin önüne geçilmiş ve neredeyse tüm işlemler bankalar 

aracılığıyla gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Özellikle otomobil, gayrimenkul 

ve benzeri büyük alımlarda nakit ödemelerin kabul edilmemesi, mükelleflerin 

servetlerindeki artışların izlenebilmesi ve kayda geçirilmesi açısından önem 

taşımaktadır. Bankacılık sistemine giren her işlemin otomatik olarak vergi 

dairelerinin kayıtlarında da izlenebildiği İngiltere’de, kaynağını göstermeden 

ve gerekli belgeleri ibraz etmeden herhangi bir bankada hesap açtırabilmenin 

bile mümkün olmadığı bir yapı mevcuttur. Dolayısıyla kaynak kuramını 

ağırlıklı olarak benimsemiş ülkede, servet artışlarının izlenebilmesine de 

olanak sağlandığından, mükellef beyanlarının doğruluğunun tespitinde 

sorunlar yaşanmamaktadır. İngiltere’de vergi denetimi, harcamaların ve 

servetteki artışların, beyan edilen gelirle karşılaştırılıp ortaya çıkan farkların 

kontrol edilebilmesi esasına dayandırılmış ve servet artışları denetim 

elemanlarının sorgusuna açılmıştır. Dolayısıyla mükellefler sadece yıl içinde 

elde ettikleri kazanç ve iratları değil; servet durumlarını da bildirmekle 

yükümlüdürler. Denetim politikasının bu bakış açısına dayalı gelişmesinde en 

                                                
256 Fevzi Rifat Ortaç, “Vergilendirilebilir Gelir Kavramı, Geliri Belirleyen Teoriler ve Türk Gelir 
Vergisinde Yer Alan Gelir Tanımlaması”, Gazi Üniversitesi Đ.Đ.B.F. Dergisi, cilt 1, sayı 2, s.105-115   
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büyük etken kayıt dışında kalan gelirlerin tüketimde ve/veya servet 

artırımında kullanılacağı gerçeğinden yola çıkılarak oluşturulmuştur. Servette 

açıklanamayan artışlar ve ihbar gibi şartların varlığında mükelleflerin 

beyannameleri uzun yılları kapsayacak şekilde geriye doğru incelemeye 

alınmakta ve yine geriye doğru ikmalen vergi tarhiyatı 

gerçekleştirilebilmektedir.257 

Almanya’da da İngiliz vergi sisteminde olduğu gibi mükelleflere 

harcamaları ve servetlerindeki artışları ile ilgili olarak bu artışların kaynağı 

sorulabilmektedir. İncelemeler belli sektörlerde uzmanlaşmış denetim 

elemanları eliyle yürütüldüğünden258 uygulamalardaki başarı da daha yüksek 

olmaktadır. 

Vergi güvenlik müessesesi olarak “Hayat Standardı Esasını” 

benimseyen Fransa, bu uygulamayı 1947 yılında başlatmıştır. Mükellef 

tarafından ödenecek verginin, mükellefin yaşam tarzının belirli unsurlarına 

kanunla belirlenen ölçütlerin uygulanması yoluyla tespit edilen götürü 

miktarlardan az olmaması esasına dayanan uygulama, 60 yılı aşkın süredir 

devam ettiği için, gerekli durumlarda yükümlünün gelirinbin  belirlenmesinde 

karine olarak arşiv bilgilerinden yararlanılabilmektedir259. Uygulanan sistemde 

mükelleflerin yaşam standartlarının belirlenmesindeyazlık eve, 

otomobile,yata, yarış atına sahip olma, hizmetçi ve mürebbiye çalıştırma gibi 

bir takım belirleyiciler dikkate alınmaktadır. Bu uygulama her bir kalem için 

belirlenen asgari vergi matrahları kullanılarak dış göstergelere göre 

mükellefin beyan ettiği net gelirden bir verginin hesaplanmasına neden 

oluşturan götürü gelir daha yüksek olduğu zamanlarda uygulanmaktadır260.  

Fransa’da mükelleflerin vergisel durumları “otomatik bilgi iletişim sistemi” adı 

altında manyetik kayıt ortamlarında izlenmekte olduğundan riski yüksek 

alanlardaki firmalar öncelikli ve daha sık aralıklarla denetimlere tabi 

tutulmaktadır. Beyanname seçiminde bilgi teknolojisinden yararlanan 
                                                
257 Şükrü Kızılot, Gelir Vergisinde Vergi Güvenlik Önlemleri, Ankara, Vergi Yayınları, 1983, 
s.457-459. 
258 Şin, a.g.e., s.136-138. 
259 Burçin Bozdoğanoğlu, Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadelede Harcama Eksenli Önlemler, 
Ankara, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2010, s.61. 
260 Bozdoğanoğlu, age., s. 61. 
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Fransa’da vergi denetim elemanları gelirler ve harcamaların uygunluğunu 

tespit için yaptığı araştırmalar sonucu harcamaların ve gelirin kaynağını 

sorgulayabilmektedir261. 

Safi artış kuramının uygulandığı ABD’de de sistem benzer şekilde 

işlemektedir. Aksi belirtilmediği sürece, kaynağı ne olursa olsun bütün 

gelirleri, vergilendirilebilir gelir kapsamında değerlendiren ülkede 

mükelleflerin bankacılık sistemi kanalıyla gerçekleştirdikleri tüm işlemler vergi 

idaresinin kayıtlarına da girmektedir. Ülkeye girişlerde bile 10.000 $ 

üzerindeki nakit parayı resmi kanallara bildirme zorunluluğunun bulunduğu 

sistemde, sadece vatandaşlarının değil; diğer ülke vatandaşlarının da 

yaptıkları işlemler katı kurallara tabi olmaktadır. Örneğin, banka aracılığıyla 

gerçekleştirilen bir gayrimenkul satışında alıcı tarafından son iki yıla ait gelir 

vergisi beyannamesi, beyannamenin doğruluğunu teyit eden tanınmış bir 

denetim kurulundan alınacak olan İngilizce rapor, alıcı şahsın bankasındaki 

paraların vergisinin ödenmiş olduğunu belgeleyen bir doküman ve kişinin 

saygınlığı ile ilgili bir referans mektubu talep edilmektedir.262 

1960 yılında kabul edilerek 1961 yılında yürürlüğe girmiş olan ilk Gelir 

Vergisi Kanunumuz kaynak teorisi üzerine kurulmuş ve gelirin kaynakları 

olarak 7 temel unsuru belirlemiştir. Gelirin harcama ve tasarruflardan 

hareketle kavranması amacıyla oto kontrol müesseseleri olarak “Servet 

Beyanı” ve “Gider Esası”nı benimseyen sistemde servet beyanı esasında, 

 

“mükelleflerce bildirilen veya maddi delillere dayanılarak saptanan 
dönem başı ve dönem sonu servetlerinin karşılaştırılacağı; bu 
karşılaştırma sonunda bulunan farkın aynı dönem içinde beyan 
olunan geliri aşması durumunda, aşan tutarın vergiye tabi olmayan 
bir kaynaktan elde edilmiş olduğunun ispatlanamaması şartıyla, 
dönem içinde elde edilmiş ve vergisi ödenmemiş gelir sayılacağı 
kabul edilmekte”263,  

 

                                                
261 Bozdoğanoğlu, age., s. 61-62. 
262 Güngör Uras, ““Nereden Buldun?” ve “Çek” Olmazsa, Olmaz”, Milliyet Gazetesi, 18 Ekim 2000. 
263 Maliye Hesap Uzmanları Vakfı, Türk Vergi Sistemi Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Ankara, 
TOBB, 2002, s.189. 
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bununla beraber diğer bir oto kontrol müessesesi olarak sistemde yer alan 

“Gider Esası”na göre; 

 

“mükelleflerin yıllık gelir beyannamelerinde gösterdikleri geliriyle 
bildirilen veya vergi incelemesi sırasında tespit olunan giderleri 
arasında açık bir farklılık bulunması halinde, servet kıyaslaması da 
dikkate alınarak, beyan olunan gelir yerine tespit edilen gelir 
tarhiyata esas tutulmaktaydı.” 264 

 

Oto kontrol müesseselerinin bu şekilde uygulamada yer alması safi 

artış teorisinin de kaynak teorisini destekler şekilde sistemde yer almasına 

hizmet etmiş; kanunda sayılı gelir unsurlarından herhangi biriyle 

ilişkilendirilemeyen gelirler, servet mukayesesi ile kavranabilmiştir.   

Servet beyanı ve gider esasının kaldırılmasından sonra vergi güvenlik 

müessesesi olarak kullanılan “Hayat Standardı Esası” da 4369 sayılı 

Kanunla1.1.1999 tarihinde kaldırılmış ancak 1.1.2000-31.12.2001 tarihleri 

arasında 4605 sayılı kanunla geçici olarak uygulanmıştır. 

Vergi tabanının genişletilerek daha adil bir vergi sistemi oluşturmaya 

yönelik çabalar ülkemizde 4369 sayılı Kanun ile yapılması plânlanan 

değişiklikler kapsamında uzun süreli tartışmalara konu olmuştur. Kayıt dışılık 

sonucunda ortaya çıkan vergi kaybındaki büyüklüğün Maliye Bakanlığınca da 

temel sorun olarak kabul edildiği ülkemizde, gelirin gerçek anlamıyla 

kavranabilme sıkıntısı bu bağlamda sistemin önemli bir açığını 

oluşturmaktadır. 

Tüm dünyada bu sorunun otokontrol müesseseleri ile desteklenen 

kaynak kuramı uygulamasıyla ve/veya safi artış kuramının işletilmesi ile 

ortadan kaldırılmaya çalışıldığı gerçeği dikkate alındığında, ülkemizdeki 

mevcut düzenlemenin kayıt dışılıkla mücadele anlamında geçmiş yıllardan da 

daha kötü sonuçlara yol açabilecek yapıda olduğunu gözler önüne 

sermektedir. 

Gelir vergisinde önemli değişiklikleri getirecek olan 4369 sayılı 

kanunun 4444 sayılı kanunla dört yıl süre ile ertelenmesi ve sonrasında 

                                                
264 Maliye Hesap Uzmanları Vakfı, a.g.e., s.189-190. 
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tamamen kaldırılması vergi sisteminin korunmasız bir yapı içinde 

bırakılmasına neden olmuştur. 

 

 

Ç. Vergi Cezaları 
 

OECD verilerinden yararlanılarak hazırlanan ve AB ülkelerinin vergi 

cezaları ile yaptırımlarının yer aldığı Tablo 36’ya bakıldığında, Birlik 

ülkelerinin çoğunda usulsüzlük cezalarıyla ilgili olarak Türkiye’nin belirlediği 

“çeşitli mükellef gruplarına her yıl miktarı belirlenen maktu bir ceza 

uygulaması” yerine ceza ve kayba uğratılan vergi miktarı arasında bir bağ 

kurulması uygulamasının tercih edildiği görülmektedir. Vergi ziyaı cezasını 

oluşturan suçlarda ise cezalar daha da ağırlaşmaktadır. Bazı AB üyesi 

ülkelerde hapis cezası kaçakçılık suçunun varlığı aranmaksızın vergi ziyaının 

oluşması nedeniyle de uygulanırken; vergiyi zamanında ödememe 

durumunda uygulanacak gecikme faizi Avusturya, Belçika, İtalya ve İngiltere 

gibi ülkelerde devletin vergisini zamanında tahsil edememe durumundan 

kaynaklı zararını kapatmasının da ötesinde oldukça yüksek ve bazen artan 

oranlı olarak belirlenen uygulamalar neticesinde ceza sisteminin bir parçası 

 

Tablo 36. Avrupa Birliği’nde Uygulanan Vergi Cezaları ve Yaptırımları265 

ÜLKE 
Beyannameyi 

zamanında vermemek 
(Usulsüzlük Cezası) 

Vergiyi zamanında 
ödememek 

(Gecikme Faizi) 

Vergi 
sorumluluğunu 

doğru olarak yerine 
getirmemek 

(Vergi Ziyaı Cezası) 

AVUSTURYA Kayba uğratılan verginin 
%10’una kadar alınır. 

İlk üç ay için %2, 3-6 ay 
arası %3 ve 6 ay 
sonrası için %4 faiz 
alınır. 

Kayba uğratılan verginin 
2 katına kadar ceza 
kesilir. 

 

 

 

                                                
265 OECD, Tax Administration in OECD and Selected Non-OECD Countries: Comparative 
Information Series (2008), Paris, Centre for Tax Policy and Administration, 2009, s.136-138. 
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BELÇİKA 

Beyan edilmeyen gelir 620 
Avro’yu geçiyorsa, kayba 
uğratılan verginin %10’u ile 
%200’ü oranında alınır. 
Fakat ödenecek vergi ile 
ceza toplamı toplam 
kârı(vergilendirilecek geliri-
kazancı) geçemez. Eğer 
verginin kayba 
uğratılmasında kasıt yoksa 
ceza alınmaz 

Yıllık %7 faiz alınır. 

50-1.250 Avro arasında 
ceza kesilir. Fakat 
birinci sütunda 
bahsedilen ceza 
yüksek tutarda 
uygulandı ise ceza 
kesilmez. 
(ceza ve vergi toplamı 
toplam karı geçemez) 

DANİMARKA 

Beyannamenin zamanında 
verilmemesi sebebiyle 
geciken her ay için 200 
Danimarka kronu ceza 
alınır. Toplam 5.000 
Danimarka kronuna kadar 
ceza verilebilir. Diğer bir 
ifade ile 25’inci aydan 
sonra ilave yapılmaz. 

Aylık %1  faiz alınır. 

Kayba uğratılan 
verginin %100-200’ü 
oranında ceza kesilir 
ve/veya 4 yıla kadar 
hapis cezası verilir. 

FRANSA 

Kayba uğratılan gelir 
vergisi için verginin %10’u, 
kurumlar vergisi için %5’i 
oranında ceza kesilir 

Aylık%0,4 faiz alınır. 

Kayba uğratılan 
verginin %10-80’i ceza 
alınır. Vergi 
kaçakçılığında ayrıca 
37.500 Avro’ya kadar 
para cezası ve/veya 5 
yıla kadar hapis cezası 
uygulanır. Tekrarlanan 
suçlarda artan cezalar 
uygulanır. Mahkeme 
ayrıca kişilerin 
ehliyetlerini iptal edip, 
işletmeleri 3 yıla kadar 
kapatabilir. 

ALMANYA 

Kayba uğratılan verginin 
%10’u oranında ceza 
kesilir. Fakat bu ceza 
25.000 Avro’yu geçemez. 
kayba uğratılan vergi bir 
mazeret sonucu ise ceza 
kesilmez. 

Aylık %1 oranında faiz 
alınır. 

Kasıt veya ağır kusur 
yok ise genelde ceza 
yok; var ise 5 yıla kadar 
hapis ve 50.000 
Avro’ya kadar para 
cezası. 

İTALYA 

Kayba uğratılan verginin 
%120-240’ı oranında ceza 
kesilir. Kayba uğrayan bir 
vergi yoksa da ceza kesilir. 
Minimum kesilecek ceza 
258 avro’dur. Eğer 
zamanında beyanname 
vermeme 90 günü 
geçmediyse maksimum 
1.032 Avro ceza kesilir. 

Ödenmeyen verginin 
%30’u oranında faiz 
alınır. 

Kayba uğratılan 
verginin %100-200’ü 
arasında ceza kesilir. 
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LÜKSEMBURG Kayba uğratılan verginin 
%10’una kadar ceza kesilir. 

Gelir vergisi için aylık 
%0,6 ve kurumlar 
vergisi için aylık %0,5 
oranında faiz alınır. 

Eğer hile ve sahtecilik 
var ise 1-5 ay arasında 
hapis cezası ve 1.250 
Avro’ya kadar para 
cezası veya kayba 
uğratılan verginin 10 
katı tutarında ceza. 
Kurumlar vergisinde 
hile ve sahtecilik 
yapılmışsa kayba 
uğratılan verginin 10 
katı tutarında ceza ve 5 
yıla kadar hapis cezası 
alınır. Burada kayba 
uğratılan vergi 2.500 
Avro’yu aşmıyorsa 
kayba uğratılan 
verginin 4 katı oranında 
ceza alınır. 

HOLLANDA 

Kusur ve ihmal hallerinde 
maksimum 1.134 Avro 
para cezası; 
Kasıt var ise beyan edilen 
verginin %100’üne kadar 
ceza. 
Kaçakçılık suçlarında 
maksimum 16.750 Avro ve 
eğer rakam yüksekse 4 yıla 
kadar hapis cezası 
uygulanır. 

4.537 Avro’ya kadar 
para cezası ile 
yürürlükte bulunan faiz 
oranları ile gecikme 
faizi alınır. 

Verginin kaybında 
kusur var ise verginin 
%100’ü oranında ceza 
alınır. Kaçakçılık 
suçlarında ayrıca 
67.000Avro’ya kadar 
para cezası veya 6 yıla 
kadar hapis cezası 
uygulanır. 

İNGİLTERE 

Gelir vergisi 
için:Beyanname normal 
süresinden sonra ilk 6 ay 
içerisinde verilirse 100 
Pound ceza kesilir. 6 
aydan sonra verilirse 200 
Pound ceza kesilir. 11. 
aydan sonra verilirse vergi 
borcunun %100’üne kadar 
ceza kesilir. 
Kurumlar vergisi için: 
İlk 3 ayda verilirse 100 
Pound ikinci 3 ayda 
verilirse 200 Pound, daha 
sonra verilirse 500 Pound 
ceza kesilir. 18-24 ay arası 
gecikilirse kayba uğratılan 
verginin %10’u oranında 24 
ay ve sonrasında verilirse 
kayba uğratılan verginin 
%20’si oranında ceza 
kesilir. 

Gelir vergisinde 
ödemenin 28 günden 
fazla gecikmesi halinde 
%5 ve 6’ıncı aydan 
sonrası için %10 faiz 
alınır. 
Kurumlar vergisi için tek 
oranlı rejim uygulanır. 

Suçun ciddiyetine bağlı 
olarak ödenmemiş 
verginin %100’üne 
kadar ceza alınır. 
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TÜRKİYE 

Her yıl miktarı belirlenen 
maktu bir ceza alınır. Bu 
ceza 2011 yılında sermaye 
şirketleri için 96TL, bunun 
dışındaki birinci sınıf tüccar 
ve serbest meslek erbabı 
için 60 TL, ikinci sınıf 
tüccarlar için 30 TL, bunun 
dışındaki gelir vergisine 
tabi olanlar için 15 TL, 
kazancı basit usulde tespit 
edilenler için 8 TL, gelir 
vergisinden muaf esnaf için 
3.7 TL’dir. 

Normal vade tarihinden 
son yapılan tarhiyatın 
tahakkuk tarihine kadar 
6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsili 
Usulü hakkındaki 
Kanuna göre tespit 
edilen gecikme zammı 
oranında gecikme faizi 
uygulanır. 2009/15565 
sayılı B.K.K. ile 
19.11.2009 tarihinden 
itibaren %1,95, 
2010/965 sayılı B.K.K. 
ile 19.10.2010 
tarihinden itibaren 
%1,40 olarak 
uygulanmaktadır. 

Kayba uğratılan 
verginin % 100’ü 
oranında vergi ziyaı 
cezası kesilir. 
Kaçakçılık suçları 
nedeniyle bir kayıp 
varsa % 300 olarak 
uygulanır. Vergi 
incelemesine 
başlanılmasından veya 
takdir komisyonuna 
sevk edilmesinden 
sonra verilenler hariç 
olmak üzere, kanuni 
süresi geçtikten sonra 
verilen vergi 
beyannameleri için bu 
madde uyarınca 
kesilecek ceza %50 
oranında uygulanır. 
Bunun dışında VUK 
336. maddesi uyarınca 
aynı fiil hem vergi ziyaı 
ve hem de usulsüzlük 
cezası kesilmesini 
gerektiriyorsa miktar 
itibarıyla ağır olan ceza 
verilir. Ayrıca kaçakçılık 
suçundan 18 aydan 
beş yıla kadar hapis 
cezası uygulanır. 

 

olarak kullanılmakta ve mükellefe oldukça büyük bir maliyet yüklemektedir. 

Özellikle bir sonraki başlık altında incelenecek olan ve AB ülkelerinin hiç 

birinde benzer bir uygulamanın olmadığı “uzlaşma müessesesi”nin varlığı, 

Türkiye’de vergi cezalarının etkinliğini ortadan kaldırıcı bir rol oynarken, bu 

anlamda AB üyesi ülkelerdeki ceza uygulamaları ve Türkiye‘deki ceza sistemi 

arasında yapılacak olan karşılaştırmaları da anlamsız hale getirmektedir. 

 

 

D. Uzlaşma Müessesesi 
 

VUK’a 19.02.1963 tarih ve 205 sayılı Kanunla eklenen uzlaşma, vergi 

uyuşmazlıklarının yargı yoluna başvurulmadan, vergi mükellefi veya ceza 

muhatabı ile vergi idaresi arasında çözümlenme müessesesi olarak 
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tanımlanabilir266. Uygulamaya, vergiyi hiç tahsil edememektense, belirli bir 

indirimle ödenmesinin sağlanabilmesi amacıyla konulan bu müessese, 

zamanla yasal bir af halinde algılanması sonucu, denetimin caydırıcılık 

etkisini azaltmasına267 ve bu şekilde vergi uyumunda bir düşüşün 

yaşanmasına neden olduğu düşüncesiyle sık ve büyük eleştirilere uğramıştır. 

Yapılan eleştirilerde, gelişmiş batı ülkelerinin hiçbirinde uzlaşma 

müessesesinin bulunmayışına özel vurgu yapılmaktadır.  

Bu ülkeler içinde en yaygın örnek olarak verilen Almanya’da uzlaşma 

müessesesi, 1934 yılında Alman Vergi Usul Kanunu’nun (Abgabenordnung-

AO) 220.maddesinde “vergiyi basitleştirmeye yönelik olarak ve vergi 

sonuçlarını tamamen değiştirmemek şartıyla mükellefle uzlaşma 

yapılmasının mümkün olabileceği” şeklinde tanımlanmıştır. Yine Kanun’un 

(AO) 94. Maddesinde “Federal Maliye Divanı’na intikal edenler hariç, 

vergilemeye ilişkin her türlü idari tasarruflara ilişkin belgeler tahakkuk 

safhasında veya mükellefin onayı ile itiraz ve dava aşamalarının herhangi 

birisinde geri alınarak, iptal, düzeltme veya değiştirme yapılabilir” hükmüne 

de yer verilmiştir. Ancak mükelleflerin haklarının mahkemelerde daha iyi 

korunacağı yolundaki inanç ve Alman Anayasası’nın 2., 14. ve 20. maddeleri 

nazarında uzlaşma türü uygulamaların verginin yasallığı ilkesine aykırı 

düşmesi yönündeki tespit ile uzlaşma uygulaması 1963 yılında uygulamadan 

kaldırılmıştır. Bugün yürürlükte bulunan vergi mevzuatı içinde uzlaşma ile 

ilgili hiçbir hüküm bulunmamaktadır. Ancak Almanya’da “fiili anlaşma” 

(Tatsachliche Verstandigung) olarak adlandırılan bir başka uygulama 

bulunmaktadır268. 

Alman İdari Usul Kanunu’nun “Kamusal Antlaşmalar” (Öffntlich-

rechtlicher Vertrag) bölümünde idari işleme muhatap olanlarla kamu hukuku 

anlaşmalarının yapılabileceği hükmü yer almakta ve vergilemenin de bir idari 

işlem olması sonucunda, Federal Mali Mahkeme (Bundesfinanzhof), idare ile 

mükellef arasında yapılan anlaşmalara geçerlilik tanımaktadır. Hatta anlaşma 

                                                
266 Ersan Öz, Vergilendirmede Kanunilik ve Türk Vergi Sistemi, Ankara, Gazi Kitapevi, 2004 s. 
140. 
267 Organ, a.g.e., s.169-170.  
268 Đsmail Can, “Almanya’da Vergi Uzlaşması”, Yayınlanmamış Çalışma, 2009,  s.2-3. 
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hükümleri her iki taraf için de bağlayıcı olmaktadır. Vergi ve ceza konusunda 

uzlaşma yetkileri olmayan denetim elemanları her mükellefin inceleme ve 

seyri konusunda bilgi edinme ve hakları çerçevesinde denetim sonunda 

mükellefle bir konuşma (Besprechung) yapmakta ve bu ilk konuşmada, 

bulunan matrah farkı üzerinde bir mutabakat sağlanamadığı takdirde, ikinci 

ve son bir kapanış görüşmesi (schlussbesprechung) gerçekleştirilmektedir. 

Bu şekilde Almanya’da uygulanan “fiili anlaşma” müessesesi sonucunda 

vergi ihtilafları Anayasa’ya aykırılık söz konusu olmadan başlangıç 

aşamasında ortadan kaldırılabilmektedir269.  

Türkiye’de ise uzlaşma müessesesi, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 

Ek Madde 1’de 

  

“Mükellef tarafından, ikmalen, re'sen veya idarece tarh 
edilen vergilerle bunlara ilişkin vergi ziyaı cezalarının ( 359 uncu 
maddede yazılı fiillerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi halinde 
tarh edilen vergi ve kesilen ceza ile bu fiillere iştirak edenlere 
kesilen ceza hariç) tahakkuk edecek miktarları konusunda vergi 
ziyaına sebebiyet verilmesinin kanun hükümlerine yeterince nüfuz 
edememekten ya da 369 uncu maddede yazılı yanılmadan 
kaynaklandığının veya bu Kanunun 116, 117 ve 118 inci 
maddelerinde yazılı vergi hataları ile bunun dışında her türlü 
maddi hata bulunduğunun veya yargı kararları ile idarenin ihtilaf 
konusu olayda görüş farklılığının olduğunun ileri sürülmesi 
durumunda, idare bu bölümde yer alan hükümler çerçevesinde 
mükellefler ile uzlaşabilir”  

 

şeklinde ifade edilerek  bu müessesenin hangi hallerde uygulanabileceği 

açıklanmıştır. Kanun metninden görüldüğü üzere kanuna yeterince nüfus 

edememek ifadesi kullanılmak suretiyle (kaçakçılık suçları ve cezaları 

dışında) her durumda mükellefin idare ile uzlaşmaya gidebilmesine imkan 

tanınmıştır. Uygulamada da kaçakçılık suçları ve cezaları dışında, mükellef 

kendisi adına ikmalen re’sen ve idarece tarh edilen vergiler ve bunlara ilişkin 

cezaların ne sebepten kaynaklanırsa kaynaklansın tamamı için idare ile 

uzlaşmaya gidebilmektedir. Uzlaşmada indirilebilecek vergi ve ceza tutarı ile 

ilgili olarak idareye herhangi bir sınırlama getirilmemiştir.  

                                                
269 Can, a.g.m., s.2-3. 
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Ancak günümüzde Türkiye’de uzlaşma müessesesinin uyuşmazlıkları 

ortadan kaldırmak fonksiyonu yerine tamamen ceza indirimi müessesesine 

dönüştüğü görülmektedir270. Bu sonuç Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 

2008, 2009 ve 2010 yılları faaliyet raporlarına istinaden yapılan uzlaşma 

istatistiklerine bakıldığında da açık olarak kendini göstermektedir. Bu 

istatistikler, Tablo 37, 38, 39 ve 40’ta özetlenmiştir. 

 

Tablo 37. Gelirler Kontrolörleri Tarafından 2008 Yılında Gerçekleştirilen Tarhiyat 
Öncesi Uzlaşma Çalışmaları Sonuçları271 

Dosya Adedi Vergi Tutarı Ceza Tutarı 

Başvurulan 
Dosya 
Sayısı 

Uzlaşılan 
Dosya 
Sayısı 

Uzlaşmaya 
Konu Olan 

Vergi                                                                                                                              
(bin YTL) 

Uzlaşma 
Sonucu Vergi                                

(bin YTL) 

Uzlaşmaya 
Konu Olan 

Ceza                                                                                                  
(bin YTL) 

Uzlaşma 
Sonucu 
Ceza                                                                                                                         

(bin YTL) 
916 781 57.798 25.516 68.684 2.858 

 
 
Tablo 38. Vergi Dairesi Başkanlıklarınca Yapılan 2008 Yılı Tarhiyat Öncesi Uzlaşma 
Sonuçları272 

İLLER 

Dosya Adedi Vergi Tutarı Ceza Tutarı 

Başvurulan 
Dosya 
Sayısı 

Uzlaşılan 
Dosya 
Sayısı 

Uzlaşmaya 
Konu Olan 

Vergi                                                                                                                        
(bin YTL) 

Uzlaşma 
Sonucu 
Vergi                                                                                                                        

(bin YTL) 

Uzlaşmaya 
Konu Olan 

Ceza                                                                                                                                   
(bin YTL) 

Uzlaşma 
Sonucu 
Ceza                                  

(bin YTL) 
Toplam 32.937 27.177 316.031 215.487 502.100 21.841 

 
 
Tablo 39. Vergi Dairesi Başkanlıklarınca Yapılan 2009 Yılı Tarhiyat sonrası Uzlaşma 
Sonuçları273 

İLLER 

Dosya Adedi Vergi Tutarı Ceza Tutarı 

Başvurulan 
Dosya 
Sayısı 

Uzlaşılan 
Dosya 
Sayısı 

Uzlaşmaya 
Konu Olan 

Vergi                                                       
(bin YTL) 

Uzlaşma 
Sonucu 
Vergi                                                                                      

(bin YTL) 

Uzlaşmaya 
Konu Olan 

Ceza                                                                                                                         
(bin YTL) 

Uzlaşma 
Sonucu 
Ceza                                                                                                                         

(bin YTL) 
Toplam 112.498 95.033 213.547 134.765 511.912 26.080 

 
 
 
 
 

                                                
270 Nazmi Karyağdı, Toplam Kalite Yönetimi ve Türk Vergi Đdaresi, Ankara, Ankara Sanayi Odası, 
Yayın no. 51, 2001, (Erişim) http://www.maliye.gov.tr/kalite/mtky/ustmenu/yayinlar/ 
kutuphane/kitap/ bolum2_d3.pdf, 13 Haziran 2011. 
271 (Erişim) http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1295, 10 Ağustos 2011. 
272 (Erişim) http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1295, 10 Ağustos 2011. 
273 (Erişim) http://www.gib.gov.tr/fileadmin/faaliyetraporlari/2009/2009_faaliyet_raporu_pdf, 10 
Ağustos 2011. 
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Tablo 40. Merkezi Uzlaşma Komisyonu ve Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu 2010 
Yılı Sonuçları274 
 Dosya Adedi Vergi Tutarı Ceza Tutarı 

Başvurulan 
Dosya 
Sayısı 

Uzlaşılan 
Dosya 
Sayısı 

Uzlaşmaya 
Konu Olan 

Vergi                                                                                                                        
(bin YTL) 

Uzlaşma 
Sonucu 
Vergi                                                                                                                        

(bin YTL) 

Uzlaşmaya 
Konu Olan 

Ceza                                               
(bin YTL) 

Uzlaşma 
Sonucu Ceza                                                                           

(bin YTL) 

Merkezi 
Uzlaşma 

Komisyonu 
32 26 1.221.247 129.131 893.739 0 

Koordinasyon 
Uzlaşma 

Komisyonu 
81 61 195.821 31.145 261.702 1.135 

 
 

Tablolardan görüldüğü üzere Gelirler Kontrolörlerince yapılan tarhiyat 

öncesi uzlaşmalarda vergi aslının % 55,8’i cezanın % 95,8’inin, vergi dairesi 

başkanlıklarınca yapılan tarhiyat öncesi uzlaşmalarda vergi aslının % 31,8’i 

cezanın % 95,6’sının, tarhiyat sonrası uzlaşmalarda vergi aslının % 37’si 

cezanın % 94,9’unun, merkezi uzlaşma ve koordinasyon uzlaşma 

komisyonlarında sırasıyla vergi aslının % 89,4 ve % 84,1’i ile vergi 

cezalarının % 100 ve % 99,6’sının alınmayarak uzlaşmaya varıldığı 

anlaşılmaktadır (Bkz. Tablo 41). 

 

Tablo 41. Uzlaşmalar Sonucunda Oluşan İndirim Oranları275  
 Cezada 

İndirim Oranı 
Vergide 

İndirim Oranı 
Gelirler Kontrolörleri Tarafından Gerçekleştirilen 
Tarhiyat Öncesi Uzlaşmalar (2008) 

% 95.8 % 55.8 

Vergi Dairesi Başkanlıklarınca Yapılan Tarhiyat Öncesi 
Uzlaşmalar (2008) 

% 95,6 % 31,8 

Vergi Dairesi Başkanlıklarınca Yapılan Tarhiyat 
Sonrası Uzlaşmalar (2009) 

% 94,9 % 37 

Merkezi Uzlaşmalar (2010) % 100 % 89,4 
Koordinasyon Uzlaşma Komisyonları (2010)  % 99,6 % 84,1 

 

Toplulaştırılmış bu sonuçlar da göstermektedir ki, uzlaşma yolunu 

seçmiş mükellef için vergi cezalarının neredeyse tamamı ortadan 

kaldırılırken, verginin de yarısından daha yüksek bir tutarı alınmamaktadır. 

Bu koşullar altında rasyonel bir mükellef davranışı, vergi ödevini zamanında 

                                                
274 (Erişim) http://www.gib.gov.tr/fileadmin/faaliyetraporlari/2010/Faaliyet_raporu_2010.pdf, 10 
Ağustos 2011. 
275 Tablo 37, 38, 39 ve 40’ta yer alan rakamlar kullanılarak hesaplanmıştır. 
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yerine getirmeme eğiliminde olacaktır. Vergisini zamanında ödemeyen 

mükellef ise, kanunlara aykırı hareket ediyor olma hissinden de, idarenin 

mükellefin bu davranışını destekler nitelikteki zımni bir irade beyanı 

sayılabilecek olan uzlaşma müessesesinin varlığıyla kurtulmuş olmaktadır. 

Uzlaşmanın varlığı, aynı zamanda diğer müesseselerin etki düzeylerini 

de değiştirmektedir. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 371’inci maddesinde 

düzenlenen “Pişmanlılk ve Islah” kelime anlamından da anlaşıldığı üzere gelir 

idaresi tarafından tespit edilmeden önce mükellefin kanuna aykırı hareketini 

dilekçe ile haber vermesi durumunda mükellefe sağlanacak avantajı 

düzenlemektedir. Söz konusu madde de genel olarak; beyana dayanan 

vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren fiilleri işleyen mükelleflerle bunların 

işlenişine iştirak eden diğer kişilerin kanuna aykırı hareketlerini ilgili 

makamlara kendiliğinden dilekçe ile haber vermesi hâlinde, haklarında vergi 

ziyaı cezası kesilmeyeceği belirtilmiştir. Diğer bir ifade ile mükellef hatasını 

kendi rızası ile gelir idaresine bildirir ise vergi ziyaı cezası kesilmemektedir.  

Yukarıda değinilen her iki kanun maddesi ve istatistiki bilgiler ışığında, 

pişmanlık ve uzlaşma müesseseleri birlikte değerlendirildiklerinde, pişmanlık 

müessesesinin uzlaşmanın avantajını yakalayamadığı açıktır. Bu ise 

mükelleflerin aslında vergisel bilinçlendirme sürecinin önemli bir parçasını 

oluşturan “hata yapma, farkına varma ve suçluluk duygusu içinde kendi irade 

beyanıyla idareye başvurma” bağını ortadan kaldırmaktadır. Böylece 

mükellef, pişman olarak vergi ödeme yolunu seçmek yerine, inceleme 

oranlarının da çok düşük olmasından destek alarak, kayıt dışında kalma 

yolunu seçmektedir. 

Kuşkusuz ki uzlaşma müessesesinin tahsilâtı hızlandırma, yargıda iş 

yükünün artmasını önleme ve ödeme gücü olmayan mükellefi rahatlatma gibi 

olumlu yanları vardır; fakat bu görüntüsü ile pişmanlık müessesesinin önünü 

kapatan ve bundan da kötüsü 5 yıllık zaman aşımı süresi, inceleme oranları 

ve uzlaşmalardaki ortalama indirim oranları dikkate alındığında vergi 

kaçırmanın beklenen getirisi daha yüksek gözükmektedir. Bu nedenle 

uzlaşmanın sınırları çizilerek, ödeme gücünü dikkate alan, adil ve pişmanlık 
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müessesesinin sağladığı avantajın altında kalması zorunlu olan bir 

düzenleme yapılmalıdır. 

Mükellefe hatasından dönme imkanını sağlayan pişmanlık müessesesi 

için ödenen ve gecikme zammına bağlanan pişmanlık zammının oranları 

genellikle enflasyon rakamlarından yüksek belirlenmekte bu da bir çeşit ceza  

niteliği taşımaktadır. Bu yine pişmanlık müessesesinin işlerliğe kavuşması ve 

avantajının artırılması adına söz konusu pişmanlık zammının gecikme 

zammından düşük belirlenen tecil faizine bağlanması yerinde olacaktır. 

Pişmanlık müessesinin bu şekilde işlerliğe kavuşturulması ve vergi affının 

olmayacağının deklaresi ile tüm mükellefler açısından daha adil ve önceden 

sonucu belli; ve eğer mükellef tarafından eksik ödenmiş bir vergi var ise 

bunun pişmanlıkla telafisini teşvik eden bir sistem getirilmelidir. 276 

 

 

E. Vergi Afları 

 

Devletin vergi gelirlerinde sorun yaşadığı dönemlerde ilk çözüm yolu 

olarak hayata geçirilen uygulama “af” müessesesidir. Bu uygulamayla vergi 

alacağından kısmen veya tamamen vazgeçen devlet, açık olarak vergi 

borçlarını ödeme anlamında gönüllü uyumda zafiyet gösteren mükelleflere de 

bir çağrıda bulunmaktadır.277 En yalın haliyle, bu yolla arzulanan sonuç, 

sisteme kayıtlı mükellef sayısının arttırılması, devletin kısa vadede ihtiyacı 

olan kamusal gelir ihtiyacını karşılaması ve uzun dönemli gelir artışının da 

gerçekleşmesi şeklinde düşünülmektedir. Ancak mali ve ekonomik amaçlı 

olarak nitelendirilebilecek bu gerekçeler, Türkiye gibi gelişmekte olan 

ülkelerde daha çok politik amaç ağırlıklı olarak kullanılmaktadır. Tablo 42’de 

de görüldüğü üzere Türkiye’de ilk vergi affı uygulamasının yapıldığı 1924 

yılından bu yana gerçekleştirilen 32 vergi affı uygulaması bulunmaktadır. Bu 

                                                
276 Bumin Doğrusöz, “Vergi Usul Kanunu’nun Ceza Hükümleri Başlıklı 4. Bölümünün Đdari Cezalar 
Açısından Değerlendirilmesi”, Vergi Konseyi Akademik Çalışmaları, 25 Haziran 2007, (Erişim)  
http://www.vergikonseyi.org.tr/dosAkademik/akademik_calisma2.doc, 13 Haziran 2011, s.8. 
277 Fatih Savaşan, “Vergi Afları: Teori ve Türkiye Uygulamaları (Vergi Barışı Uygulama Sonuçları)” 
Afyon Kocatepe Üniversitesi ĐĐBF Dergisi, cilt 8, sayı 1, 2006, s.42. 
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aflardan sonuncusu Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 2008-2010 Kayıt Dışı 

Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı’nda, 

 

“vergi affı beklentisi olan mükellef, vergisel yükümlülüklerini daha 
az yerine getirmektedir. Bu nedenle de kriz dönemleri dışında 
vergi affı uygulamalarının mükellefleri kayıt dışılığa iten bir unsur 
olduğu ortaya çıkmaktadır” 

 

yönündeki tespitinin yapılmasından yaklaşık bir yıl sonra gerçekleştirilmiştir. 

6111 Sayılı kanunla belirlenen çeşitli hallerin varlığında, matrah artırımı 

yapan mükellefler için “kaçakçılık suçu” nedeniyle soruşturma ve 

kavuşturmanın yapılamayacağı, hapis cezası uygulamasının da 

istenemeyeceği belirtilmektedir.278 Bu anlamda Türkiye’deki vergi afları, 

mükelleflerin uygulamayı son şans olarak görmelerini sağlamak bir yana, 

kayıtlı mükellefleri kayıt dışına özendirir nitelikte bir içerikle ve zaman 

sıklığıyla gerçekleştirilmektedir. Örneğin 2003 yılında Cumhurbaşkanı’nın  

 

Tablo 42. Türkiye’de Vergi Afları279 
17.05.1924 İlk Vergi Affı 
05.08.1928 Elviyeyi Selased Vergilerinin Sureti Cibayetine Dair Yasa 
15.03.1934 4530 Sayılı Varlık Vergisinin Bakayasının Terkinine Dair Yasa 
04.07.1934 2566 Sayılı Vergi Bakayasının Tasfiyesine Dair Yasa 

29.06.1938 
3568 Sayılı Arazi Vergisinin Mali Yıl Sonuna Kadar Olan Bakiyesinin 
Terkinine Dair Yasa 

13.06.1946 Orman İşletmelerinin Bazı Vergilerden Muaf Tutulması Hakkındaki Yasa 
21.01.1947 5050 Sayılı Toprak Mahsulleri Vergisi Artıklarının Silinmesi Hakkında Yasa 
26.10.1960 113 Sayılı Af Yasası 

28.12.1961 
281 Sayılı Vergi Cezaları Gecikme Zamlarının Tecil ve Tasfiyesine Dair 
Yasa 

23.02.1963 218 Sayılı Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkında Yasa 

13.06.1963 
252 Sayılı Spor Kulüplerinin Vergi Borçlarının Bir Defaya Mahsus Olmak 
Üzere Affı Hakkında   Yasa 

05.09.1963 
325 Sayılı Yasa Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 1960 ve Daha Önceki 
Yıllarına Ait Bir Kısım Vergi Borçlarının Tasfiyesi Hakkında Yasa 

16.07.1965 
691 Sayılı Belediyelerin ve Belediyelere Bağlı Müessese ve İşletmelerin Bir 
Kısım Borçlarının Hazinece Terkin ve Tahkimi Hakkında Yasa 

03.08.1966 780 Sayılı Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkında Yasa 
28.02.1970 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunuyla Getirilen Af 

15.05.1974 
1803 Sayılı Cumhuriyet’in 50. Yılı Nedeniyle Bazı Suç ve Cezaların Affı 
Hakkında Yasa 

                                                
278 Şükrü Kızılot, “Torba Yasa Hapis Cezasını Kaldırıyor mu?”, “Hürriyet, 24 Mart 2011, (Erişim) 
http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/17355819_p.asp, 21 Haziran 2011. 
279 (Erişim) http://www.vdd.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=186:verg-aflari-
ve-muekellef-davranilarina-etkler&catid=4:cerik&Itemid=81, 1 Nisan 2011. 
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20.03.1981 
2431 Sayılı Tahsilatın Hızlandırılması ve Beyan Dışı Kalmış Servet 
Unsurlarıyla Vesikasız Emtianın Beyanına İlişkin Yasa 

02.03.1982 2431 Sayılı Yasaya Ek 

22.02.1983 
2801 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Özel Uzlaşma Yolu İle Tahsil 
Hakkında Yasa 

04.02.1985 
Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında 3239 Sayılı 
Kanunun Geçici 4. Maddesi 

03.12.1988 3505 Sayılı Yasa (Geçici Birinci Madde) 
28.12.1988 3512 Sayılı Yasa 
15.12.1990 3689 Sayılı Yasa (Geçici Birinci Madde) 
21.02.1992 3787 Sayılı Yasa 
05.09.1997 400 Sayılı Tahsilat Genel Tebliği 
22.07.1998 4369 Sayılı Yasa 
06.02.2001 414 Sayılı Tahsilat Genel Tebliği 

07.03.2002 
4746 Sayılı Yasa İle Emlak Vergisi İle İlgili Af Düzenlemesi (Emlak Vergisi 
Yasasının Geçici Madde 21) 

27.02.2003 4811 Sayılı Vergi Barışı Kanunu 

22.11.2008 
5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında 
Kanun 

13.2.2011 
6111 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılaması Hakkında Kanun 

 

4792 sayılı “Vergi Barışı Kanunu”nun TBMM Başkanlığı’na bir kez daha 

görüşülmesi üzere geri gönderdiği veto gerekçesinde, sıklıkla çıkarılan vergi 

aflarının bu kurumun gelenekselleştirilmesi anlamına geldiği, vergi suçlarının 

işlenmesini özendirerek, vergi cezalarının caydırıcı etkisini azalttığı ve 

vergisini zamanında ödeyen mükelleflerin adalet duygularını zedeleyerek 

güven sarsıcı sonuçların doğmasına neden olduğu özellikle vurgulanmıştır. 

Ancak bu kanun, 4811 sayılı kanun olarak hiç değiştirilmeden tekrar 

Cumhurbaşkanlığı’na geri gönderilmiştir. 

Devletin vergi politikasını uygulamakla görevli olan kurumunca, vergi 

ahlakı başta olmak üzere, gönüllü vergi uyumunu bozucu etkileri nedeniyle, 

uygulaması özel bir takım durumların varlığına bağlanan vergi aflarının, 

yürürlüğe konan yeni bir kanunla yeniden gündeme gelmesi, sadece vergisel 

düzenlemelere olan etkisi anlamında değil; tüm hukuk bütünü için, 

vatandaşların inançlarını zedelemesi anlamında olumsuz bir takım etkilerin 

ortaya çıkmasına ve devletin hukuksal yaptırım gücünün zayıflamasına 

neden olacaktır. Devletin söylemleri ve yaptıkları arasında ortaya çıkan 

tutarsızlıklar, düzenlemelerden beklenenin aksine, kayıt dışılığı besler bir hal 

alacaktır. 2 ile 3 yıl arasında değişen zaman dilimlerinde çeşitli yönleriyle 
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vergi affı kapsamında değerlendirilebilecek kanunlar çıkaran Türkiye’nin, 

kayıtdışı ekonominin her geçen yıl artış gösterdiği ülkeler içinde sahip olduğu 

yüksek sıralaması, bu sonucu destekleyen güçlü örneklerden birini 

oluşturmaktadır. Böyle bir sonuçla karşılaşılması, genel olarak af 

uygulamasının, vergisini zamanında ödeyen mükellefler ile vergi ödevlerini 

zamanında gerçekleştirmeyen mükellefler arasında yarattığı haksız rekabet 

şartlarının, dürüst mükellefleri kayıt dışına yöneltmesiyle oluşmaktadır.  Tezin 

birinci bölümünde de üzerinde durulduğu gibi, vergi afları, ceza sisteminin 

etkin işleyişine engel olmak üzere değil; tamamlayıcılık yaratabileceği ölçüde 

dizayn edilebilecekse kullanılmalıdır. Bu amaca hizmet doğrultusunda, vergi 

aflarının temel başarısı, mükellefler tarafından kaçırılmaması gereken özel ve 

önemli bir fırsat olarak algılanabilmesi şartına bağlanmaktadır. Avrupa 

ülkeleri içinde İrlanda’nın 1988 yılında vergi afları kapsamında başlattığı 

programdan beklenenin üzerinde bir başarı sağlaması, sözü geçen yıla kadar 

ülkede hiçbir vergi affı uygulamasına yer verilmemesine ve sistem dışında 

kalan mükelleflerin, gönüllü uyumu gerçekleştirebilmeleri konusunda tek ve 

son şanslarının bu program olduğu konusunda ikna edilmelerinde 

yatmaktadır. Bazen vergi affı kanunlarına verilen isimlerde bile “af” 

kelimesinin kullanılmamasına bilhassa özen gösterilmektedir. Almanya’da 

Aralık 2003’te beyan edilmemiş gelirleri kapsayan vergi affı yasasına “Vergi 

Dürüstlüğünü Teşvik Yasası” isminin verilmesi bu duruma iyi bir örnek teşkil 

etmektedir.280 

 

 

F. Vergi Denetimi 

 

1. Türk Gelir İdaresinin Tarihçesi 

 

Osmanlı İmparatorluğu döneminde gelir idaresi olarak faaliyet 

gösteren örgüt “Rüsumat Müdiri Umumiliği” idi. Bu örgüt  23 Nisan 1920 
                                                
280 Savaşan, a.g.m., s.54. 
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tarihinden sonra Ankara’da kurulan bir varidat idaresine bağlanmış ve 

dönemin önemli devlet gelirlerini oluşturan aşar, anam, arazi ve müsakkafat 

vergileri Ankara İdaresi kadrolarınca tahsil olunmaya başlanılmıştır. 23 Nisan 

1920’de açılan Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen ilk kanun 

bir vergi kanunu olmuştur. 1923 yılında Maliye Bakanlığı kurulmuş; ancak 

“Maliye Vekâleti Teşkilâtı ve Vazifeleri Hakkında Kanun” 29.05.1936 tarihinde 

kabul edilmiştir. Aynı yıl kurulan Varidat Umum Müdürlüğü, 1942 yılında 

kaldırılarak Vasıtasız ve Vasıtalı Vergiler Umum Müdürlükleri olmak üzere 

yeni bir ikili yapı oluşturulmuştur. 1946 yılında ise iki genel müdürlük tek çatı 

altında toplanarak “Gelirler Genel Müdürlüğü” adı altında tek bir örgüte 

dönüştürülmüştür. Bugünkü Türk Vergi İdaresinin temelini ve özünü de 1946 

yılında kurulan bu yapı oluşturmaktadır.281 Çağdaş vergi sistemlerinin 

oluşturulması ve güçlü ve etkin bir gelir idaresinin varlığına ulaşılması 

gerektiği doğrultusunda dünyada gelir idarelerinin iyileştirilmesi ile ilgili olarak 

yeniden yapılanmaların başlaması ile Türkiye için de söz konusu husus 

üzerinde çalışmalara gidilmiştir. Bu doğrultuda 5345 Sayılı Gelir İdaresi 

Başkanlığı’nın Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun 16.05.2005 tarih ve 

25817 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 282  

 

 

2. Vergi Denetimiyle Görevli Olan Kurumlar ve Vergi Denetim 
Yöntemleri 

 

İdarenin ve mükelleflerin vergi kanunlarında yer alan düzenlemelere 

uygun hareket edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak gerçekleştirilen 

vergi denetimi, tanımdan da anlaşılacağı üzere vergi idaresinin teftişini içeren 

iç denetim ve mükelleflerin uyumunu denetleyen dış denetim olmak üzere 

ikiye ayrılmaktadır. Tezin ilgi alanını oluşturan dış denetim, Maliye 

Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatında yer alan denetim birimleri 
                                                
281 Mehmet Ali Soyalp, Vergi Đdaresinin Yeniden Yapılandırılması Çalışmaları ve Vergi 
Gelirlerine Muhtemel Etkileri, Đstanbul, Gelirler Kontrolörleri Yeterlilik Tezi, 2003. 
282 Adnan Gerçek, “Gelir Đdaresi ve Vergi Denetiminin Yeniden Yapılandırılması: Dünü, Bugünü, 
Yarını”, Vergi Sorunları Dergisi (Ek Kitapçık), sayı 254, 2009. 
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aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Merkezi denetim elemanları vergi 

incelemesi (dış denetim) ile teftiş ve soruşturma (iç denetim) yetkileri bulunan 

gelirler kontrolörleri ve maliye müfettişleri ile vergi incelemesi yetkileri 

bulunan hesap uzmanları tarafından oluşmaktadır. Taşra teşkilatını oluşturan 

denetim elemanları ise ilin en büyük mal memurları, vergi denetmenleri ve 

vergi dairesi müdürleridir.  Taşra teşkilatı içinde vergi denetmenlerine dış 

denetimin yanında,  iç denetim yetkisi de tanınmıştır.  

Vergi idaresi tarafından mükelleflerin vergi ödevlerine uyup 

uymadıklarının denetimi, Vergi Usul Kanunu’nun 127. ile 152. maddeleri 

arasında vergi denetim yöntemi olarak belirtilen yoklama, arama, bilgi 

toplama ve vergi incelemesi müesseseleri aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. 

Yoklama sürecinde mükelleflerin yükümlülüklerini yerine getirip 

getirmedikleri, iş yerlerinde faturasız mal bulundurup bulundurmamaları, vergi 

levhası asıp asmamaları, satışlarında fatura kesip kesmemeleri ve bunların 

gerçeği yansıtıp yansıtmadıklarının tespitine yönelik gerçekleştirilirken, ihbar 

veya yapılan incelemeler sonucunda, vergi kaçırdığı yönünde delillere 

rastlanan mükelleflerin ev ve işyerlerinde de sulh ceza yargıcının izni ile 

arama yapılabilmektedir. Vergi Usul Kanunu’nun 148.maddesi gereği, kamu 

idare ve müesseseleri, mükellef veya mükellefle ilişkide bulunan diğer gerçek 

ve tüzel kişiler, Maliye Bakanlığı’nın veya vergi incelemesi yapmaya yetkili 

olanların isteyecekleri bilgileri vermekle yükümlüdürler. Bu şekilde yapılan 

bilgi toplama haricinde, vergi dairesine düzenli olarak bilgi akışının sağlandığı 

durumlar da mevcuttur. Her şekilde toplanan tüm bilgilerin istihbarat arşivinde 

saklı tutulacağı hüküm altına alınmıştır.283  

Vergi incelemesinde mükelleflerin defter ve belgelerinin gerçeği 

yansıtıp yansıtmadığının tespitine çalışılırken, mali tablolar ve defter 

incelemelerinin yanı sıra karşıt inceleme ve çapraz denetim yöntemlerinden 

de yararlanılabilmektedir. Karşıt incelemede mükelleflerin iş ilişkisinde 

bulunduğu kişiler incelenirken; çapraz denetimde mükellefle aynı sektörde 

faaliyet gösteren benzer firmaların hâsılat yapıları incelenir. Yapılan 

                                                
283 Nurettin Bilici, Vergi Hukuku, Ankara, Seçkin Kitapevi, 2008, s.76-77 
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incelemeler sonucunda mükellefler hakkında re’sen, ikmalen veya idarece 

vergi tarhı uygulamasına gidilerek yeni veya ek bir vergi istenebileceği gibi 

zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergi için gecikme faizi; zamanında 

ödenmeyen vergi için ise gecikme zammı hesaplaması yoluna gidilebilir. 

Mükellefin faaliyetlerinin yasada belirtilen suçlardan birinin kapsamına 

girmesi halinde ise hakkında para veya hapis cezası uygulaması 

istenebilmektedir.284 

 

 

3. Vergi Denetim Elemanlarının Kadro Yapıları ve Gelir İdaresi 
Personelinin Görev Dağılımı 

 

Türkiye’de vergi denetiminin dört ayrı birimin denetim elemanları tarafından 

gerçekleştirildiği görülmektedir.285 Bu birimlerden merkezi denetim elemanları 

olan Hesap Uzmanları ve Maliye Müfettişleri Maliye Bakanlığı bünyesinde; 

Gelirler Kontrolörleri ve Vergi Denetmenleri ise Gelir İdaresi Başkanlığı 

bünyesinde faaliyet göstermektedirler. Sözü geçen denetim birimlerinin kadro 

durumları Tablo 43’te gösterilmektedir. 

Bir ülkede vergi denetiminin başarısı incelenirken önemli ölçüt, 

yürürlükte olan vergi kanunlarından da daha öncelikli olarak, etkin işleyen bir  

 

Tablo 43. 2011 Yılı İtibariyle Vergi Denetim Birimleri Kadro Dağılımı286 

 
Dolu 

Kadro 
Boş 

Kadro 
Toplam 
Kadro 

Boş Kadro/ 
Toplam Kadro 

(2011) (%) 

Boş Kadro/ 
Toplam Kadro 

(2007) (%) 
Maliye Müfettişleri    171      296      467 63 75 
Hesap Uzmanları    341      810   1.151 70 75 
Gelirler Kontrolörleri    349      551      900 61 62 
Vergi Denetmenleri 3.235   8.415 11.650 72 62 
Toplam  4.096 10.072 14.168 71 64 

 

                                                
284 Bilici, a.g.e., s.77-78. 
285 646 sayılı KHK ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı kurularak, vergi denetiminde yeniden 
yapılandırılmaya gidilmiş ve bu doğrultuda vergi denetimi tek çatı altında toplanarak denetim 
elemanlarının ünvanları “vergi müfettişi” olarak değiştirilmiştir.  
286 Şükrü Kızılot, “Vergi Đncelemesinde Kıskaç Daralıyor”, Hürriyet, 14 Temmuz 2011, (Erişim) 
http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/haber.aspx?id=18250651&yazarid=82&tarih=2011-07-14, 10 
Ağustos 2011. 
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gelir idaresinin ve iyi yetişmiş, deneyimli, organize çalışan bir denetim 

kadrosunun var olup olmadığı ile ilgilidir. Türkiye’de vergi denetiminde görev 

alan personelin seçiminde mesleğe giriş aşamasında titizlikle uygulanan 

sınavlar, mesleğe alındıktan sonra da ciddiyetle devam eden meslek içi 

eğitimlerle desteklenerek nitelikli ve uzman bir kadronun oluşmasında 

oldukça etkin rol oynamaktadır.  Tablo 43’te de görüldüğü üzere Türk vergi 

denetiminde personel düzeyindeki sıkıntı, nitelikten değil; bu niteliğe sahip 

olan personel sayısındaki azlıktan kaynaklanmaktadır.287 Her ne kadar 

literatürde son yıllarda yapılan çalışmalarda vergi denetimlerinin sıklığından 

ziyade, yapılan denetimin etkinliğinin daha önemli olduğunu vurgulayan 

sonuçlar ortaya konsa da, Türkiye’de zaman aşımına uğrayan dosya 

sayılarının yüksekliği ve daha önce de ifade edildiği üzere, iç ve dış 

denetimin iç içe geçmiş yapısı neticesinde denetim elemanlarının iş 

yükündeki artış, Türkiye özelinde denetim kadrolarının sayı itibariyle 

güçlendirilmesi gerektiği yönündeki tespitleri doğrular niteliktedir. Ancak vergi 

denetiminin başarısını olumsuz yönde etkilediği kabul edilen bu durumun, 

toplam kadrolar bakımından 2007 ile 2011 yılları karşılaştırıldığında, olumlu 

yönde bir gelişmenin kaydedilmesi bir yana, daha da kötü bir düzeye 

gerilediği görülmektedir.  Tezin kapsamı açısından vergi denetim elemanları 

sayısındaki bu yetersizlik, giderek artan mükellef sayıları ile birleştiğinde 

yakalanma olasılığındaki riskin azalışına bağlı olarak mükellefleri vergi 

kaçırma konusunda cesaretlendirebilmektedir. Nitekim Türkiye’de kapsamlı 

bir karşıt inceleme ile ortaya çıkarılabilecek, nitelikli vergi kaçırma 

suçlarındaki artış bunu destekler niteliktedir.288 Kimi yöntemlerle yapılan vergi 

kaçakçılığının ortaya çıkarılabilmesi için biçimsel incelemelerin yeterli 

olmaması ve ayrıntılı bir gerçek mahiyet araştırmasının gerekliliği, fatura 

düzenleyenler nezdinde karşıt inceleme ile mümkün olabilmektedir. Zaman 

ve zorluk anlamında uğraştırıcı nitelikteki böyle incelemelerin az sayıdaki 

denetim elemanı ile gerçekleştirilmesi oldukça zordur. Yine son yıllardaki 

                                                
287 Organ, a.g.e., s.158. 
288 Turgut Candan, “Yargı Kararları Işığında Vergi Kayıp ve Kaçağının Değerlendirilmesi”, 19. 
Türkiye Maliye Sempozyumu: Türkiye’de Vergi Kayıp ve Kaçakları, Önlenmesi Yolları, 
Ankara, Yaklaşım Yayıncılık, 2004,  s.264. 



187 
 

 

sahte ve içeriği itibariyle yanıltıcı fatura kullanımındaki ciddi artış bunun 

önemli bir sebebini oluşturmaktadır. Mükellefleri bu yola girmekten 

alıkoyacak tek çözüm, yakalanma durumunda alacağı cezanın ağırlığıdır. 

Ancak bu durum yine ülkedeki denetim gücünün yaratacağı yakalanma 

olasılığına bağlı olarak değişecektir.289 

Denetim kadrolarının niceliksel anlamdaki mevcut zayıflığı, diğer 

ülkelerin durumları ile karşılaştırıldığında daha da belirgin hale gelmektedir. 

Diğer çağdaş gelir idaresi yapılarında olduğu gibi AB ülkelerinde de, gelir 

idaresinin vergi denetimi üzerine oturtulduğu görülmektedir. Bu bağlamda 

gelir idaresinde istihdam edilen personelin büyük çoğunluğunu denetim 

elemanları oluşturmaktadır. Çeşitli ülkelerde gelir idaresinde çalışan 

personelin görev dağılımları Tablo 44’te gösterilmektedir.290 

 

 Tablo 44. OECD Ülkelerinde Gelir İdareleri Personelinin Görev Dağılımı (2007)291 

Ülke Adı 
Toplam 

Personel 
Sayısı 

Temel Gelir İdaresi Fonksiyonlarına Göre Personel 
Mükellef 

Hizmetleri 
Denetim-
Araştırma 

Cebren 
Tahsilat 

Diğer 
Fonksiyonlar 

Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 
Avustralya 20,877 4,792 23.0 6,291 30.1 2,620 12.5 6,974 34.4 
Avusturya 7,993 906 11.3 5,584 69.6 853 10.7 650 8.1 
Belçika 17,322 - - 7,772 44.9 2,194 12.7 7,356 42.4 
Kanada 36,717 9,349 25.5 10,269 28.0 7,375 20.1 9,724 26.5 
Çek Cum. 14,679 1,879 12.8 3,171 21.6 973 6.6 2,004 13.7 
Danimarka 8.026 1,455 18.1 2,574 32.1 908 11.3 3,089 38.5 
Finlandiya 5,913 2,787 47.1 2,553 43.2 276 4.7 297 5.0 
Fransa 127,907 - - - - - - - - 
Almanya 111,988 - - 75.000 67.0 12,000 10.7 24,988 22.3 
Yunanistan 12,566 - - 2,714 21.6 - - - - 
Macaristan 13,567 4,525 33.4 4,392 32.4 2,367 17.4 2,283 16.8 
İzlanda 78 50 64.1 12 15.4 - - 16 20.5 
İrlanda 6,656 2,724 40.9 2,106 31.6 333 5.0 1,493 22.5 
İtalya 54,619 11,053 20.2 38,163 69.9 - - 5,403 9.9 
Japonya 56,159 - - 38,785 69.1 8,043 14.3 9,331 16.6 
Kore 17,179 8,219 47.8 3,837 22.3 824 4.8 4,299 25.1 
Lüksemburg 907 - - - - - - - - 
Meksika 21,119 1,632 7.7 9,444 44.7 6,031 28.6 4,012 19.0 
Hollanda 25,500 4,000 15.7 10,000 39.2 1,000 3.9 10,500 41.2 
Y. Zelanda 5,944 2,603 43.8 986 16.6 583 9.8 1,772 29.8 
Norveç 5,849 1,474 25.2 3,050 52.1 377 6.5 949 16.3 
Polonya 50,655 -  - - - - - - - 

                                                
289 Candan, a.g.m., s.264. 
290 Gerçek, a.g.m., s.20. 
291 OECD, Tax Administration in OECD and Selected Non-OECD Countries: Comparative 
Information Series (2008), Paris, Centre for Tax Policy and Administration, 2009, s.95-96. 
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Portekiz 11,463 7,417 64.7 1,987 17.3 1,852 16.2 207 1.8 
Slovakya 5,144 2,146 41.7 1,795 34.9 323 6.3 880 11.2 
İspanya 27,153 6,832 25.2 5,007 18.4 4,452 16.4 10,862 40.2 
İsveç 8,650 2,000 23.1 2,800 32.4 350 4.0 3,500 40.5 
İsviçre 935 84 9.0 309 33.0 65 7.0 477 51.0 
Türkiye 41,525 21,633 52.1 3,047 7.3 11,112 26.8 5,733 13.8 
İngiltere 88,934 37,109 41.7 34,059 38.3 6,706 7.5 11,060 12.4 

 

Türkiye’de denetim ve araştırma ile görevli personel sayısının, toplam 

personelin % 7,3’ünü oluşturduğu görülmektedir. Bu oranla Türkiye OECD 

ülkeleri içinde denetimle görevli personel sayısı açısından en düşük 

düzeydeki ülke konumundadır. % 35,88 olan OECD ortalaması dikkate 

alındığında Türkiye’nin denetim kadrosu açısından oldukça zayıf bir konumda 

olduğu dikkat çekmektedir. AB üyesi ülkelerden Avusturya, Almanya ve İtalya 

toplam gelir idaresi personelinin yaklaşık % 70’ini denetim ve araştırma ile 

görevlendirmiştir. 

 

 

4. Gelir İdaresi Personeli Maaş Ödemeleri ve Denetim Elemanı 
Erozyonu 

 

Bir önceki başlıkta değinildiği üzere, mesleğe girişte özenle seçilen denetim 

elemanları, meslek içinde de özel bir eğitim programına tabi tutularak mesleki 

alanda üst düzey niteliklere erişmektedirler. Bu nedenle kamu yönetimi ile 

ekonominin önde gelen kurum ve kuruluşlarına kaynak oluşturmalarının yanı 

sıra, özel sektörce de oldukça iyi koşul ve imkanlarla talep edilen denetim 

elemanları, Türkiye’de Tablo 45’ten ve Şekil 22’den görüldüğü üzere 

personel başına yapılan maaş ödemeleri açısından en alt sıralarda yer alan 

Fransa ile karşılaştırıldığında bile, Fransa’da, Türkiye’de yapılan maaş 

ödemelerinin 2 katından daha yüksek bir düzeyde yapıldığı görülmektedir. Bu 

rakam Avusturya için 3,5 kat, İngiltere için 4 kat, Almanya için 4,3 kat, 

Hollanda için 4,8 kat, İtalya için 5 kat, Avrupa Birliği’nin kişi başı gelir 

açısından en zengin ülkesi konumunda olan Lüksemburg için 6,3 kat ve ABD 

için 5,3 kat düzeyindedir. 
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Tablo 45.  2007 yılında personele yapılan maaş ödemeleri292 

Ülke 

(A) 
Vergi toplamakla 
görevli personele 

yapılan toplam 
maaş ödemeleri 

(bin USD) 

(B) 
Personel sayısı 

(A)/(B) 
(bin USD) 

Türkiye 669567 41525 16 
Polonya 845463 50655 17 
Çek Cumhuriyeti 279333 14679 19 
Meksika 626792 21119 30 
Macaristan 432229 13567 32 
Fransa 4887513 127907 38 
Yeni Zelanda 169034 4172 41 
Portekiz 504491 11463 44 
İspanya 1215377 27153 45 
Kore 774080 17179 45 
Finlandiya 320542 5913 54 
Avusturya 448376 7993 56 
İngiltere 5848671 88934 66 
İrlanda 438795 6656 66 
Avusturalya 1382343 20738 67 
Kanada 2543527 36717 69 
Almanya 7768558 111988 69 
İsveç 604252 8650 70 
Norveç 419676 5849 72 
Belçika 1279431 17322 74 
Hollanda 1958564 25500 77 
Danimarka 625310 8026 78 
İtalya 4349079 54619 80 
ABD 7702000 92017 84 
Japonya 4923292 56159 88 
Lüksemburg 90880 907 100 
İsviçre 112466 935 120 

 
 

 
Şekil 22. Gelir İdaresi Personeli Maaş Ödemeleri293 

                                                
292 OECD, Tax Administration in OECD and Selected Non-OECD Countries: Comparative 
Information Series (2008), Paris, Centre for Tax Policy and Administration, 2009, s.95-96. 
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Riskli ve her yıl yapılan turne programları neticesinde aile yaşamı 

açısından düzensiz hayat koşullarında çalışan denetim elemanlarının 

mesleğin bu olumsuzlukları maddi imkanların artırılması ile 

dengelenebilecekken başka bir olumsuzluk olarak algılanır hale gelmesi 

meslekten ayrılışları artırmaktadır. Tablo 46, 47 ve 48, denetim birimlerinde 

yaşanan eleman kaybını yıllar itibariyle göstermektedir. 

 

Tablo 46. Hesap Uzmanları Kadro Hareketleri (Kuruluştan Haziran 2009’a kadar)294 
Kuruluştan 2009 yılına kadar Kurul’a katılanlar  1399 
Kuruluştan 2009 yılına kadar ayrılan Hesap Uzmanı 1046 
•  Özel Kesime Gidenler 635 
• Kamu Kesimine Gidenler 257 
 Kuruluştan 2009 yılına kadar ayrılan Hesap Uzman Yardımcısı                 43 
• Naklen Ayrılanlar 37 
• İstifaen Ayrılanlar 3 

     
 

Tablo 47. Gelirler Kontrolörleri Kadro Hareketleri295 
Yıllar İstifa Nakil 
2004 4 4 
2005 5 10 
2006 7 8 
2007 6 7 
2008 14 7 

       
 

Tablo 48. Maliye Müfettişleri Kadro Hareketleri296 
Yıllar 2006 2007 2008 2009 2010 

İdareye Geçiş 16 10 9 4 8 
İstifa 2 1 1 - 3 

 

 

5. Gelir İdaresinin Yapısal Özellikleri 

 

Gelir idarelerinin yönetim esnekliğinin sağlanmasıyla hareket 

alanlarının serbestleştirilmesi, gelir otoritesinin vergi tahsilatı ve denetim gibi 

temel işlevlerindeki etkinliğin artırılması açısından oldukça büyük bir önem 

                                                                                                                                     
293 Tablo 45’in 3. sütunundan oluşturulmuştur. 
294 (Erişim) http://www.huk.gov.tr/kurumsal.asp?page=7 
295 (Erişim) http://www.gelkont.gov.tr/content.aspx?id=4 
296 T.C. Maliye Bakanlığı Maliye Teftiş Kurulu 2010 Faaliyet Raporu, s.15. 
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arz etmektedir. Bu çerçevede, OECD tarafından 30 üye ülke için ulusal gelir 

idarelerinin kendi bütçelerini oluşturması, personel sayısı ve niteliğini 

belirlemesi, performansa dayalı ücret ödemesi yapması gibi idari özerklik 

unsurlarını içeren 10 farklı kategorinin dikkate alındığı tabloda297 Türk gelir 

idaresi bazı kriterler açısından yetersiz bir görünüm sergilemektedir. 

Türkiye’nin yetersiz olduğu kriterler ve bu kriterlerin sağlandığı ülkeler şu 

şekilde sıralanabilir: 

• Kendi bütçesini oluşturma: Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, 

Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Macaristan, 

Norveç, Polonya, Amerika 

• Personel sayı ve niteliğini belirleme: Çek Cumhuriyeti, Danimarka, 

Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, 

Lüksemburg, Macaristan, Norveç, Polonya, Slovak Cumhuriyeti, 

Yunanistan, Amerika 

• İşe alma ve işten çıkarma esnekliği: Almanya, Çek Cumhuriyeti, 

Danimarka, Finlandiya, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, 

İtalya, Macaristan, Norveç, Polonya, Slovak Cumhuriyeti, Yunanistan, 

Amerika 

• Performansa dayalı ücret ödemesi yapılması: Çek Cumhuriyeti, 

Danimarka, Finlandiya, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, 

İtalya, Macaristan, Norveç, Polonya, Slovak Cumhuriyeti, Amerika 

Görüldüğü üzere, Avrupa Birliği genelinde ekonomilerin bölgesel 

farklılıklarının önemi olmaksızın çoğu Birlik üyesi ülkede var olan, ancak 

Türkiye’deki gelir idaresinin sahip olmadığı bu unsurlar, vergi kaçakçılığı ile 

mücadelede ve denetim gücünün artırılmasında gelir idaresinin yeniden 

yapılandırılması sürecinde önemle ağırlık verilmesi gereken kriterlerdir. 

 

 

                                                
297 OECD, Tax Administration in OECD and Selected Non-OECD Countries: Comparative 
Information Series (2008), Paris, Centre for Tax Policy and Administration, 2009, s.32. 
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6. Vergi Denetimi Algılaması 

 

Mükelleflerin vergi kaçırmaya yönelik eğilimlerinin fayda-maliyet analizi 

anlayışına dayandığı ve beklenen faydasını maksimize etmeye çalışan 

mükelleflerin yakalanma riski ile beraber ödeyeceği ceza miktarının ne 

olacağına bağlı olarak bu kararı vereceği tezin birinci bölümünde ele 

alınmıştı. İçsel değişkenler içinde vergi yükü ile beraber en temel belirleyiciler 

olduğu düşünülen bir ülkedeki denetim ve ceza sisteminin yapısının nasıl 

olduğu, istatistiki rakamların yansıttığının ötesinde, toplum tarafından 

algılanma düzeyinden de etkilenmektedir. Türkiye’de dönemler itibariyle 

farklılık göstermekle beraber vergi inceleme oranları, mükelleflerin tümünün 

%2’sini oluşturmaktadır.298  

“Gerçek yakalanma olasılığı” ve “algılanan yakalanma olasılığı” 

arasında bu şekilde ortaya çıkan fark, mükellef davranışlarına yön veren 

düşüncenin “algılanan yakalanma olasılığına” bağlı olarak şekillendiğini ve 

dolayısıyla her mükellefin denetlenmesinden ziyade mükellefin denetlenme 

olasılığı algısının etkilenmesinin daha önemli olduğunu ortaya 

koymaktadır.299 Gerek mükellefler ve gerekse denetim elemanları genelinde 

yapılan çalışmalarda, Türkiye’de cezaların caydırıcılığı ve yakalanma 

olasılığına bağlı oluşan algının oldukça düşük düzeylerde kaldığı 

görülmektedir.300 Bu düşüklüğün Türkiye özelinde sıkça başvurulan vergi 

afları, uzlaşma müessesesinin varlığı, devletin mükellef bilgilerine hâkim 

olduğunu hissettirecek güçlü bir veri depolama ağının bulunmayışı gibi 

nedenlere bağlı olarak ortaya çıktığı düşünülmektedir. 

Bayraklı, Saruç ve Sağbaş301 tarafından 477 vergi mükellefine yapılan 

ankette, Türkiye’de vergi denetiminin yeterliliğine ilişkinin algının olumsuz 

olduğu anlaşılmaktadır. Bu ankette, vergi kaçırdığında vergi idaresi 

                                                
298 Şükrü Kızılot, Şafak E. Çomaklı, “Vergi Kayıp ve Kaçakları ve Kayıt Dışı Ekonomi Đlişkisi ve 
Boyutlarının Mevzuat Açısından Değerlendirilmesi”, 19. Türkiye Maliye Sempozyumu: Türkiye’de 
Vergi Kayıp ve Kaçakları, Önlenmesi Yolları, Ankara, Yaklaşım Yayıncılık, 2004, s.128.  
299 Fatih Savaşan, Türkiye’de Kayıtdışı Ekonomi ve Kayıtdışılıkla Mücadelenin Serencamı, 
Ankara, Seta Analiz: Siyaset, Ekonomi ve Toplum Vakfı Yayını, Sayı 35, 2011, s.17. 
300 Savaşan, a.g.e., s.17-19. 
301 Bayraklı, Saruç, Sağbaş, a.g.e., s.204-253. 
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tarafından yakalanmayacağını düşünenlerin oranı % 50; vergi kaçıran 

mükellefin yakalandığında ödeyeceği mali cezanın düşük olacağını 

düşünenlerin oranı % 54; yakalandığında hapis cezasına çarptırılma 

ihtimalinin düşük olduğunu düşünenlerin oranı ise % 63 olarak tespit 

edilmiştir. Vergi denetiminin algılanan düzeyini gösteren bu üç faktörün, 

mükellefin vergi uyumu üzerindeki etkisi anketteki bulgularla tutarlı olarak 

ekonometrik açıdan zayıf bulunmuş; yalnızca, mali cezaların vergi uyumunu 

artırıcı bir etkisine rastlanmıştır.  

Tüm mükelleflerin denetlenemeyeceği görüşünden hareketle denetim 

riski algılamasına büyük önem veren ABD ve AB ülkelerinde denetim gücü 

risk analizlerine dayalı şekilde tespit edilen belirli mükellef gruplarına 

yönlendirilmeye çalışılmaktadır. Türkiye’de ise bu yaklaşımın benimsenmesi 

oldukça yenidir. Maliye Teftiş Kurulu’nun VEDEBİS Projesi, Hesap Uzmanları 

Kurulu’nun Ar-Ge ve Risk Analiz Merkezi ile Gelirler Kontrolörlerinin Ar-Ge 

birimi bu yöndeki önemli gelişmeler olarak görülmektedir. Ancak bu 

yöntemlerin başarısı güvenilir veri tabanlarının oluşturulabilmesi ve sağlıklı 

işletilebilmesine bağlıdır.302  

Bir ülkedeki denetim sistemi mükelleflerin vergi ödevlerini yerine 

getirmelerini sağlarken, adalet algısının da önemli bir parçasını 

oluşturmaktadır. Vergiye gönüllü uyumun sağlanmasında mükelleflerin temel 

olarak iki konuda ikna edilmeleri gereklidir: 

1- Ödedikleri vergi karşılığında elde edecekleri hizmetin tatminkâr 

düzeyde olacağı 

2- Diğer mükelleflerle karşılaştırdıklarında mevcut durumun kendi 

aleyhlerine işlemediği 

Yapılan anket çalışmalarının bazılarının sonucunda Türkiye’de 

mükelleflerin kendileri ile aynı durumda oldukları mükelleflerle aynı vergiyi 

ödediklerine olan inancının kendilerinden daha yüksek gelir elde eden 

mükelleflere oranla kendilerinin daha düşük vergi ödediklerine olan 

inançlarının kıyaslaması yapıldığında vergi sisteminin yatay eşitliği yansıtan 

                                                
302 Savaşan, a.g.e., s.17-19. 
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1. durumda daha başarısız kaldığını göstermektedir.303 Güney Doğu Anadolu 

Bölgesi’ni içeren bir alan çalışmasının sonuçlarına göre ise, mükelleflerin 

%71,2’si vergilerin adaletsiz olduğunu düşünmektedir. Bu adaletsizliğin 

nedeni olarak da devletin vergilendiremediği bir kesimin mevcudiyeti ve vergi 

kaçakçılığının yaygınlığı gösterilmektedir.304 Bu sonuçlar sistemin dikey 

adalet konusunda da zaaflar taşıdığına işaret etmesi anlamında önemlidir. 

Çeşitli anket çalışmalarının sonuçlarına göre mükelleflerin sistemin 

gerek yatay gerekse dikey adalet konusundaki görüşleri, idarenin kendileriyle 

olan ilişkisine bakış açıları ve yine uzlaşma müessesesi, aflar, kamu 

harcamalarının yöneldiği alanlar gibi çoğu konudaki inançları oldukça ciddi 

olumsuzluklar içermesine rağmen belki de Türkiye’deki vergi denetimi 

algısında en olumlu durumun vergi denetim elemanlarının görevlerini yerine 

getirirlerken yolsuzluğa karışmadıkları ve rüşvet almadıkları yönündeki 

inanışın oldukça kuvvetli düzeyde oluşudur.305 

 

 

V. DIŞSAL FAKTÖRLER AÇISINDAN TÜRKİYE’DE VERGİ 
UYUMUNUN AB ÜLKELERİYLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ 

 

A. Nakit Ekonomisinin Yaygınlığı ve Belge Düzenindeki 
Aksaklıklar 

 

Ekonomideki parasal işlemlerin, vergi idareleri açısından etkili bir gelir 

takip aracı olan kredi kartı kullanımları ile gerçekleştirilmesi kayıt dışılığın 

kontrol altına alınmasının önemli yollarından biri olarak düşünülmektedir. 

Düzgün işleyen ve sıkı bir vergi denetiminin, temel alt yapı şartını 

oluşturduğu böyle bir çözüm sonucunda ortaya çıkan iyileşme, mevcut 

dönem vergi gelirlerinin artırılmasıyla beraber, kredi kartı kullanımlarının 

                                                
303 Savaşan, a.g.e., s.17-22. 
304Halit Çiçek, Mehmet Karakaş, Abdunnur Yıldız, Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde Vergi 
Yükümlülerinin Vergiyi Algılama ve Tutum Analizi: Bir Alan Araştırması, Ankara, T.C. Maliye 
Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Yayın no. 2008/381, 2008, s.72-73.  
305 Savaşan, a.g.e., s.23. 
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tüketim talepleri ve yatırım taleplerini (özellikle elektronik ticareti genişletici 

etkileri ile) uyarmasıyla, gelecek dönemlerdeki vergi kapasitesinin artırılması 

anlamına da gelecektir. 

Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde ekonomide nakit 

kullanımının yoğunluğu, kayıt dışı ekonominin büyüklüğünü etkileyen en 

önemli nedenlerin başında gelmektedir. Nakit ekonomisinin yaygın olduğu 

ülkelerde, elde edilen gelirlerin devletten gizlenmesinin kolaylığı bu ülkelerde 

vergi kayıplarının ciddi boyutlara ulaşmasına neden olmaktadır. Ödemelerde 

elektronik sistemin kullanılması, yapılan işlemlerin belgelendirilmesini 

sağladığından, kayıt dışı ekonomiye katılımları da zorlaştırmaktadır. Bu 

nedenden dolayı birçok ülke ekonomilerinde nakdin yerini elektronik 

ödemelerin almasını sağlayıcı bir dizi tedbir uygulamaya koymuştur. Şekil 23, 

Avrupa Birliği ülkelerindeki elektronik ödeme kullanımı ile kayıt dışı 

ekonominin boyutu arasındaki ters orantılı ilişkiyi sergilemektedir. Şekilden 

de görüleceği üzere, 0.70 birimlik yüksek negatif korelasyon katsayısının 

oluşmasının altında yatan nedenin, Avrupa’nın nispi olarak az gelişmiş olan 

ekonomilerinde elektronik ödeme işlemlerinin düşük, kayıt dışılığın yüksek; 

gelişmiş ekonomilerinde ise elektronik ödeme işlemlerinin yüksek, kayıt 

dışılığın düşük olduğu görülmektedir. Kayıt dışılığın düşük olduğu Batı 

Avrupa ülkeleri örneğin İngiltere ve Hollanda, ekonomilerinde ağırlıklı olarak 

elektronik ödemeleri kullanan ülkelerdir. Benzer şekilde elektronik ödemelerin 

yaygın olmadığı Bulgaristan ve Romanya’da kayıt dışılığın yüksek boyutlarda 

olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, gelir ve gider hareketlerinin tespiti, banka 

ve kredi kartı sistemlerinin yoğun olarak kullanıldığı ülkelerde kolay şekilde 

gerçekleşebildiğinden, kayıt dışılığın azaltılmasında büyük etkiye sahip 

oldukları görülmektedir.306  

                                                
306 Nevzat Saygılıoğlu, “Türkiye’de Vergi Kaçakçılığı”, Đşletme ve Finans, cilt 5, sayı 51-52, 1990, s. 
63 
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Şekil 23. AB ülkelerinde elektronik işlemler ve kayıt dışılık307 

 

Elektronik ödemelerin ülke genelinde yaygınlaşmasını sağlayıcı 

tedbirlerin en sık kullanılanları Tablo 49’da özetlendiği gibi, kart kullanıcıları 

için özel KDV (harcama vergilerinin geneli için uygulanabilir) oranlarının 

belirlenmesi, nakit ödemelerinin belli alanlarda sınırlandırılması (örneğin 

İtalya’da profesyonel hizmetlerde 100 Avro’nun üzerindeki ödemelerde nakit 

kullanımı yasal değildir ve cezalandırılmaktadır), transferlerin elektronik 

ortamda gerçekleştirilebilmesine yönelik alt yapı hizmetlerinin oluşturulması 

için fon ayrılması, devlet tarafından gerçekleştirilen ödemelerin kartla ve 

elektronik ortamda yapılması şeklindedir. Bu tedbirlerin dışında her ülkenin 

ulusal bir takım tedbirlerinden de bahsedilebilir; örneğin Meksika Hükümeti  

 

Tablo 49. Devletin Elektronik Ödemeler Sistemini Yaygınlaştırıcı Teşvik Tedbirleri308 

Destek Türü Uygulayan Ülkeler 
Uygunluğu 

Gelişmekte Olan 
Ülkeler 

Gelişmiş 
Ülkeler 

Ödemelerinde kart 
kullananlara düşük KDV 
oranı uygulanması 

Kolombiya 
Arjantin 

Güney Kore 
Evet/Hayır Hayır 

Elektronik ödemelerde yeni  
sistemlerin geliştirilmesi 
için maddi destek verilmesi 

Meksika 
İtalya 

Güney Kore 
Evet Hayır 

                                                
307 Schneider, a.g.m., s.6. 
308 (Erişim) http://www.atkearney.ch/download/pdf_ Shadow_Economy_in_ Europe.pdf, 11 Ağustos 
2011. 
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Bazı Faaliyet alanlarında 
nakit ödemelere limit 
koymak 

İtalya Evet Evet 

Diğer Teşvikler 
Meksika 

İtalya 
Güney Kore 

Hayır Evet 

Düşük meblağlı 
ödemelerde kart 
kullanımını teşvik 

Hollanda 
İtalya 

Evet/Hayır Evet 

Devlet tarafından yapılan 
ödemelerin elektronik 
ortamda veya kartla 
gerçekleştirilmesi 

Rusya 
İtalya 

İngiltere 
Evet Evet 

 

bu kapsamda, küçük işletmelerin elektronik ödeme sistemine geçişlerini 

finanse eden bir programı yürürlüğe sokmuştur. 

Ekonomide nakit ekonomisinin yaygınlığı beraberinde fiş ve fatura 

alma alışkanlıklarını da azaltmaktadır. Bir ekonomide alışverişlerde belge 

düzeninin sağlıklı olarak gerçekleştirilememesi kayıt dışı ekonominin 

genişlemesine paralel olarak vergi kayıplarını da artıracaktır. Vergisel 

anlamdaki belgelendirme işlemlerinin toplumsal olarak benimsenme 

sürecinde, özellikle vergi bilincinin Türkiye gibi düşük olduğu gelişmekte olan 

ülkelerde, belirli vergilerin önemli bir işleve sahip oldukları düşünülmektedir. 

Bu anlamda Türkiye’de KDV, belge düzeninin yerleşmesinde 2007 yılına 

kadar önemli bir görev üstlenmiştir. Ücretlilere vergi iadesi uygulamasıyla, fiş 

fatura alma alışkanlığının oluşturulmasının ve teşvik edilmeye çalışılmasının 

etkili bir yaklaşım olduğu, bu yöntemin kaldırıldığı tarih olan 2007 yılı itibariyle 

2006 yılına oranla KDV tahsilatında düşünülenin aksine (2007 bütçesinde, 

2006 yılına göre %27 oranında bir artış bekleniyordu) yaşanan ani düşüşlerle 

de doğrulanmaktadır309.  

Bu nedenle, belge düzeninin sağlanması ile elde edilecek ilk olumlu 

sonuç vergi gelirlerinin artırılması ve bir diğeri ise birinci bölümde de üzerinde 

durulduğu gibi vergisel düzenlemelere uyulmamasının bir alışkanlık haline 

dönüşmesinin engellenmesidir. Türkiye açısından vergi iadesi uygulamasının 

kaldırılmasıyla belge düzeni açısından bu uygulamanın ikamesini 

                                                
309 Şükrü Kızılot, “Fiş Kesenler Arttı mı, azaldı mı?”, Hürriyet, 15 Mayıs 2007, (Erişim) 
http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/haber.aspx?id=6515585&yazarid=82, 28 Haziran 2011. 
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oluşturabilecek diğer bir takım düzenlemelerden de yararlanılabileceği Güney 

Kore, Tayvan, Brezilya, Çin gibi ülke örnekleri incelendiğinde görülmektedir. 

Sözü geçen ülkelerde harcamalara ikramiyeler ödenmesi şeklinde 

uygulamalar vardır.  

Güney Kore, kredi kartı kullanımının teşviğine yönelik olarak kartla 

yapılan ödemeler karşılığında kart sliplerinde, her ay aralarında çekiliş 

sonucu kazananlara çeşitli hediyelerin verildiği numaralar yer alıyor. Benzer 

şekilde Tayvan ve Brezilya’da da harcama belgelerinin üzerinde piyango 

numaraları yer alıyor. Brezilya’da kazanılan ikramiyeler kişilere nakit olarak 

ödenmek yerine, vergi indirimi yoluyla kişinin ödeyeceği gelir vergisi ya da 

KDV’den mahsup ediliyor. Çin’de de bu tür ikramiyeler yapılan alışverişlerde 

müşterilere kazı kazan şeklinde verilen biletlerle gerçekleştiriliyor310. 

 

 

B. İşletme Büyüklükleri 

 

Ülkelerin ekonomik yapılarındaki ayrımlar göz önüne alınarak farklı bir 

takım kriterlere göre belirlenen büyük mükellef sayıları, OECD’nin, çeşitli 

ülkelerin vergi idarelerinin yapılarını karşılaştırmalı olarak ele aldığı 2009 yılı 

çalışmasında311 yukarıdaki şekilde özetlenmiştir (Bkz. Tablo 50). Rakamlara 

bakıldığında 11 Birlik üyesi ülke içinde Türkiye’nin kurumsallaşmış mükellefe 

  

Tablo 50. Çeşitli Ülkelerde Büyük Ölçekli Firma Büyüklükleri312 
Ülke Büyük Ölçekli Firma Sayısı 

Avusturya   16.524 
Danimarka     2.833 
Finlandiya     5.080 

Fransa    32.057 
İtalya    11.000 

Hollanda      2.000 
Polonya    51.919 

                                                
310 Şükrü Kızılot, “Güney Kore, Tayvan, Brezilya ve Çin”, Hürriyet, 7 Temmuz 2009, (Erişim) 
http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/12017482.asp, 28 Haziran 2011. 
311 OECD, Tax Administration in OECD and Selected Non-OECD Countries: Comparative 
Information Series (2008), Centre for Tax Policy and Administration, 2009, s.52-53. 
312 OECD, Tax Administration in OECD and Selected Non-OECD Countries: Comparative 
Information Series (2008), Paris, Centre for Tax Policy and Administration, 2009, s.52. 
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İspanya    40.571 
İsveç   15.000 

İngiltere   15.000 
Romanya     1.331 

ABD 216.000 
Türkiye       500 

 

sahip olma anlamında oldukça dezavantajlı bir konumda olduğu 

görülmektedir. Bu sonuç vergi kaçağının büyük ve tespitinin de daha zor 

olduğu küçük ölçekli işletmelerin ekonomik yapıya hâkimiyetini göstermesi 

anlamında önemlidir. Çünkü Türkiye’de yetkili denetim elemanlarınca 

incelemeye alınan büyük ölçekli işletmelerde kayıt dışılığa gidilmediği, 

yazılan raporların çoğunlukla vergi kanunlarının uygulanması aşamasında, 

örneğin istisna ve muafiyetlerin uygulanması hususunda, mükellef ile denetim 

elemanının konuyu farklı yorumlamasından kaynaklandığı ifade edilmektedir. 

Bu doğrultuda denetim elemanları ve mükellefler arasındaki yorum farklılıkları 

sonucunda vergi inceleme raporları tanzim edilmektedir. Maliye Bakanlığı ve 

mükellefi karşı karşıya getiren böyle bir durumda yargının mükellef lehine 

kararlar verdiği durumlar da görülebilmektedir. 

Elbette ki büyük mükellef grupları da daha az vergi ödeme yoluna 

gitmek istemekte, bu anlamda kanundaki tüm imkânları kullanarak daha az 

vergi ödemek için konunun uzmanı profesyonelleri istihdam etmektedirler. 

Daha az sayıda da olsa büyük firmalarda kayıt dışılık genellikle “hayalet 

firma” adı verilen firmaların devreye sokulması suretiyle 

gerçekleştirilmektedir. Bu çeşit firmaların incelenmesinde de büyük matrah 

farklarına ulaşılabilmektedir. Ancak AB ülkelerindeki durumla 

karşılaştırıldığında denetim sistemindeki asıl sorunun, vergi dairelerinde 

denetimi yapılan küçük mükelleflerde olduğu görülmektedir. Ülkemizde kayıt 

dışında kalınan alanda, daha küçük çaplı mükelleflerin yoğun olduğu 

görülmektedir. Yeterli sayıdaki uzman personelin istihdam edilemediği vergi 

dairelerinde, bu neden başta olmak üzere, inceleme mahiyetinde etkili 

araştırmalar yapılamamakta ve dolayısıyla da mükelleflere sürekli kontrol 

altında oldukları yeterince hissettirilememektedir. 
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Personel kadrosundaki yetersizliklere ilave olarak, güçlü bir elektronik 

altyapı, devletin tüm kurumları arasında işbirliğinin sağlanması ve yapılan 

işlemlerin anında depolanabilmesi ve bu bilgileri denetim memurlarının hızlı 

bir şekilde elde edebilmesi beyannamelerde yapılacak ön incelemelerin 

sağlıklı ve daha hızlı gerçekleşebilmesini de sağlayacaktır. 

 

 

C. Gelir Dağılımı 
 

Ülkedeki gelir dağılımının ne derece adaletli olduğu vergi kaçakçılığının 

boyutunu etkilemede önemli bir belirleyici olarak kabul edilmektedir. 

Bloomquist313 gelir dağılımındaki eşitsizlik arttıkça vergi kaçakçılığının da 

önemli boyutta arttığını ortaya koyduğu çalışmasında, 1947-1999 yılları 

arasında ABD için gelir adaletsizliği (gösterge olarak gini katsayısı 

kullanılmıştır) ile mükelleflerin ücret ve serbest meslek kazançlarını doğru 

olarak açıklamaları (gösterge olarak beyanname verme oranı dikkate 

alınmıştır) arasında istatistiksel olarak çarpıcı bir ilişkiyi ortaya çıkarmıştır. 

Birinci bölümde de ifade edildiği gibi, Bloomquist’in Hipotezi, Cox’un314 

1984’te vergi uyumu davranışının elde edilen gelir büyüklüğü ile arasındaki 

“U” şeklinde gerçekleşen ilişkisini ortaya koyan ve Cox Paradoksu olarak 

ünlenen çalışmasından etkilenmiş ve Cox’un dolaylı olarak işaret ettiği gelir 

dağılımı ve vergi uyumu arasındaki bağı konu edinmiştir. Bu paradoksa göre, 

düşük ve yüksek gelir gruplarında vergi kaçırmaya yöneliş artarken, orta sınıf 

gelir grubunda bu eğilim azalmaktadır. Finansal baskı ve vergi sisteminden 

memnuniyetsizlik olarak iki ana nedene bağlı açıklanan duruma göre, 

finansal baskı mükelleflerin ekonomik güçlerindeki zayıflığı dikkate almakta 

ve mükellef giderlerinin, gelirlerini aşması durumunda vergi kaçırma 

davranışına girilebileceğini öngörmektedir. Ekonomik güçsüzlüğün suç 

                                                
313 Kim M. Bloomquist, “Income Inequality and Tax Evasion: A Synthesis”, (Erişim) http://www. 
oecd.org/dataoecd/51/25/2501400.pdf, 01 Kasım 2009. 
314 Cox, a.g.m., s.283-288.  
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işleme ihtimalini arttırıcı bir motivasyon yarattığı, suç davranışını inceleyen 

çalışmalarca da desteklenmektedir.315  

Dünya Bankası verilerine göre, ülkeler için hesaplanan Gini endeksi 

değerleri Şekil 24’te verilmektedir. Görüldüğü üzere, kayıt dışılık yönünden 

Avrupa Birliği ortalamasının çok üzerinde olan Türkiye, gelir dağılımı 

bozukluğunda ilk sırayı almaktadır. AB ülkeleri içinde % 20 ve üzeri gibi 

yüksek kayıt dışılık oranlarına sahip olan Portekiz, İspanya, İtalya ve 

Yunanistan gibi ülkelerin gelir dağılımı bozukluğu açısından Avrupa ülkeleri 
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Şekil 24. Gelir dağılımı göstergesi: Gini endeksi316 
 

arasında ilk sıralarda yer aldığı görülmektedir. Benzer şekilde, kayıt dışılık 

oranları Avrupa ortalamasının altında olan ülkelerde gelir dağılımının iyi 

olduğu görülmektedir. Şekil 24’te gösterilen gelir dağılımı sıralamasında en 

iyi iki ülke konumundaki Çek ve Slovak Cumhuriyetleri, Avrupa Birliği 

                                                
315 John S. Carroll, “A Cognitive-Process Analysis of Taxpayer Compliance”, Taxpayer 
Compliance, cilt 2: Social Science Perspectives, (Ed.) Jeffrey A. Roth, John T. Scholz, Ann Dryden 
Witte, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1989. 
316 Dünya Bankası elektronik veri tabanı (World Development Indicators).  
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ekonomik düzenine yeni entegre olmalarına rağmen, kayıt dışılık rakamları 

açısından gelişmiş birçok Batı ve Güney Avrupa ülkelerinden daha iyi 

konumda bulunmaktadırlar. Bu durum, gelir dağılımı bozukluğu ile kayıt 

dışılık arasında doğru orantılı bir ilişkinin olduğunu göstermektedir. Daha 

önce de bahsedildiği üzere, bir ekonomideki gelir dağılımının ne ölçüde adil 

olduğu vergi kaçakçılığının boyutunu etkileyen en önemli unsurlardan biridir. 

Ancak, kayıt dışılık oranının dikkat çekici derecede düşük olduğu ABD’de ve 

İngiltere’de, gelir dağılımının bozuk olmasının nedeni farklı ele alınmalıdır. 

Literatürdeki tartışmalar, refah düzeyleri dünya ortalamasının üzerinde olan 

bu iki ülkede, teknolojik yatırımların, beşeri sermayeye aktarılan kaynakların 

ve dolayısıyla iktisadi gelişimin gelir dağılımındaki bozukluğu beraberinde 

getirdiği yönündedir. 

Ülkelerin gelir dağılımı profillerinin, % 20’lik gelir dilimine düşen nüfus 

payları ile gösterildiği Şekil 25’e göre, Türkiye’de gelirin % 49’unu en zengin 

% 20’lik nüfus grubu alırken; en yoksul % 20’lik nüfus, gelirin ancak % 6’sını 

alabilmektedir. Ülkelerle ilgili kayıt dışılık rakamları hatırlandığında, orta gelir 

diliminde yer alan nüfusun gelirden aldığı payın düşük olduğu ekonomilerde 

vergi uyumsuzluğunun yüksek olduğu ileri sürülebilmektedir. Bu yaklaşım, 

düşük ve yüksek gelir gruplarının nüfus payının büyük olduğu ülkelerde kayıt 

dışılığın dolayısıyla da vergi kaçırma eğilimlerinin arttığını ifade eden Cox 

paradoksu olarak bilinmektedir. Şekil 25’ten de anlaşılacağı üzere, Türkiye’de 

% 20’lik üç orta gelir diliminin toplamının gelirden aldığı pay % 50’nin 

altındadır. Bu da, Türkiye’de gelir dağılımı adaletsizliğinin, kayıt dışılığa 

neden olan faktörlerin en önemlilerinden biri olduğunun göstergesi olarak 

kabul edilebilir. Ayrıca, Türkiye’de uzun yıllar süregelen yüksek enflasyon, 

işsizlik ve ekonomik krizler sonucunda bozulan gelir dağılımının 

vergilendirmeye yansıması vergi direncini arttırıcı yönde olmuştur.317 

 

                                                
317 TOBB, Türk Vergi Sistemi: Sorunlar, Çözüm Önerileri, Ankara, Doğuşum Matbacılık, 2002, 
s.38. 
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Ç. Kadın İşgücünün Toplam İstihdam İçindeki Payı 
 

Vergiye gönüllü uyum ile ilgili yapılan birçok çalışmada kadın ve erkek 

mükellefler arasında uyum farklarının olup olmadığı araştırılmıştır. Sonuçların 

önemli bir çoğunluğu birinci bölümde de ifade edildiği gibi kadınların 

erkeklere oranla vergi kaçırma konusunda daha gönülsüz davrandıklarını 

ortaya koymaktadır.319 McGee ve Tyler320 tarafından 33 ülke* için vergi 

kaçakçılığı ve vergi ahlakını etkileyen demografik faktörlerin araştırmasının 

yapıldığı çalışmada da benzer sonuçlara ulaşılmıştır (Bkz. Tablo 51). 

Yunanistan hariç, araştırmadaki Avrupa Birliği ülkelerinin tamamında “vergi 

 

                                                
318 Dünya Bankası elektronik veri tabanı (World Development Indicators). 
319 J.J. Hoffman, “Are Women More Ethical Than Men? Maybe It Depends on the Situation”, Journal 
of Managerial Issues, cilt 10, sayı 1, 1998, s.73. 
320 McGee, Tyler, a.g.m., s.3-4. 
* Sözü geçen çalışmada sadece Avrupa Birliği üyesi 21 ülke dikkate alınmış; Türkiye ile beraber 
ortalama hesabında 22 ülkenin sonuçlarına yer verilmiştir.  
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Tablo 51. Vergi Kaçakçılığının Kadın ve Erkekler Arasında Kabul 
Edilebilirlik Durumu - Hiç Bir Zaman Kabul Edilemezliğin Oranı (%)321 

Ülke Erkek Kadın 
Avusturya 54 62 

Belçika 33 43 
Bulgaristan 63 71 
Çek Cum. 55 63 
Danimarka 57 74 
Finlandiya 45 60 

Fransa 46 51 
Almanya 52 62 
İngiltere 51 61 

Yunanistan 38 37 
Macaristan 63 67 

İrlanda 53 62 
İtalya 55 58 

Lüksemburg 38 44 
Malta 75 84 

Hollanda 42 51 
Romanya 56 59 
Slovakya 55 64 
Slovenya 56 63 
İspanya 53 60 

İsveç 47 55 
Türkiye 91 93 

Ortalama 54 61 
 

kaçırmanın hiç bir durumda kabul edilemeyeceği” yönündeki yaklaşım 

kadınlar tarafından erkeklere göre daha büyük oranda destek görmüştür. 

Sonuç Türkiye açısından da aynı yöndedir. Ortalamanın kadınlar için % 61, 

erkekler için % 54 olarak bulunduğu çalışmada, Türkiye diğer ülkelerle 

karşılaştırıldığında ortalamadan sapma açısından oldukça ilginç bir konumda 

bulunmaktadır. Türkiye’de hem kadın ve hem de erkek mükelleflerin %90’ın 

üzerindeki oldukça büyük bir bölümü vergi kaçırmayı hiçbir zaman destekler 

görünümde değildir. Yine de, Türkiye’de de kadınların gönüllü uyum 

anlamında erkeklere göre daha ahlaki bir bakış açısına sahip olduğu 

görülmektedir. 

1980-2008 yılları arasındaki ortalama oranlar temel alınarak, kadın 

işgücünün toplam işgücü içindeki payına bakıldığında, Türkiye’nin AB ülkeleri 

 

 

                                                
321 McGee, Tyler, a.g.m., s.5-6. 
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Şekil 26. Kadın İşgücü Oranı322 
 

ve ABD’nin gerisinde kaldığı görülmektedir (Bkz. Şekil 26). Yunanistan 

dışındaki AB ülkelerinde ve ABD’de kadınların işgücüne katılım oranları % 

40’ın üzerinde bir ortalamaya sahipken, bu oran Türkiye’de % 27.5’tir. 

Türkiye’de tarım sektöründe çalışan kadınların toplam kadın işgücü 

içerisindeki payının % 67 gibi çok yüksek bir oranda olması (Bkz. Şekil 27), 

vergi gelirlerinin büyük kısmını oluşturan tarım dışı sektörde, kadınların 

işgücüne katılımlarının daha da düşük olduğu anlamına gelmektedir. 

Kadınların işgücü içindeki payının % 40’larda olduğu Avrupa Birliği 

ülkelerinde, tarımda çalışan kadınların işgücü içindeki payları, Portekiz ve 

Yunanistan hariç, % 10’un altındadır. 
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Şekil 27. Tarım Sektöründe Kadın işgücü Oranı323 

                                                
322 Dünya Bankası elektronik veri tabanı (World Development Indicators). 
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Vergi ahlakı konusunda kadınların yaklaşımlarını gösteren 

çalışmaların sonuçları hatırlandığında, Türkiye’nin kadın istihdam gücündeki 

açığının, kayıt dışılığın ve bunun sonucunda ortaya çıkan vergi kaybının 

yüksekliğinde dikkate alınması gereken önemli bir faktör olduğu 

görülmektedir. Dolayısıyla işgücü içinde kadınların payındaki artışı destekler 

nitelikte teşvik tedbirlerinin alınması kayıt dışılıkla mücadelede üzerinde 

önemle durulması gereken önemli adımların başında gelmektedir. 

 

 

D. Eğitim Düzeyi 
 

Eğitim düzeyinin vergi uyumu üzerindeki etkisini araştıran oldukça çok 

sayıda çalışma mevcuttur. Bu çalışmalarda farklı sonuçlar ortaya çıkmıştır. 

Mükelleflerin vergi konusundaki bilgi düzeylerindeki artışların, vergi 

kaçakçılığını azalttığı sonucuna varan çalışmaların324 yanı sıra, vergisel 

konulardaki bilgi düzeyi artışıyla birlikte, vergiden kurtulma yollarının da 

öğrenilmesinin, mükelleflerin vergi uyum düzeylerini düşüreceği sonucuna 

varan çalışmalar da mevcuttur.325 Böyle bir durum toplulaştırılmış ve genele 

yayılan araştırma sonuçlarından ziyade, ülke özelinde yapılan çalışmaları 

politika oluşumlarında daha önemli hale getirmektedir. Avrupa Birliği 

ülkelerinden Almanya, Portekiz ve Romanya gibi Türkiye’de de eğitim 

düzeyinin artışıyla beraber vergiye gönüllü uyum düzeyinin arttığı ve vergi 

kaçırma eğilimlerinin düştüğü 2006 yılında McGee ve Tyler326 tarafından 

yapılan bir çalışmada ortaya konulmuştur.  Çalışma eğitim düzeyinin vergi 

uyumu üzerindeki etkisini “düşük”, “orta” ve “yüksek” eğitim gruplarını dikkate 

alarak araştırmıştır. Türkiye’de her üst eğitim grubuna ait mükelleflerin bir 

öncekine oranla daha yüksek bir vergi ahlakına sahip oldukları izlenmiştir. 

                                                                                                                                     
323 Dünya Bankası elektronik veri tabanı (World Development Indicators). 
324 Lewis, a.g.e. 
325 Hans J. A. Geeroms, Hendrik Wilmots, “An Empirical Model of Tax Evasion and Tax Avoidance”, 
Public Finance, cilt 40, sayı 2, 1985, s.190-209. 
326 Robert McGee, Tyler, a.g.m., s.14-15. 
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Böyle bir sonuç, eğitim düzeyinin tüm Avrupa Birliği ülkelerinden oldukça 

farklı düzeyde düşük kaldığı ülkemizde, kayıt dışılıkla mücadele 

programlarında eğitim sorununu da dikkate almayı gerektirmektedir. Şekil 

28’de, eğitim düzeylerinin Avrupa Birliği ülkeleriyle beraber gösterildiği 

Türkiye’nin, Birliğe en son katılımları gerçekleşen Bulgaristan ve 

Romanya’dan da düşük olarak son sırada yer aldığı görülmektedir. Bu sonuç 

sadece yüksek öğrenimde değil; orta öğrenimde de aynı şekilde 

gerçekleşmektedir. 

Şekil 28’de, orta öğretime (yüksek öğretime) kayıtlılık yüzdesi olarak 

ifade edilen oran, yaşlarına bakılmaksızın orta öğretime (yüksek öğretime) 

kayıtlı olan toplam nüfusun, resmi olarak belirlenmiş olan orta öğretim 

(yüksek öğretim) yaş grubundaki kayıtlı nüfusa oranıdır. Bu oranın paydası, 

sınıf tekrarı ya da okula erken başlama nedeniyle yaşı resmi olarak belirlenen 

yaşın altında ya da üzerinde kalanları da içermesi nedeniyle bazı ülkelerde % 

100’ü aşabilmektedir.   
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327 Dünya Bankası elektronik veri tabanı (World Development Indicators). 
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E. Yaş Profili 
 

Vergi uyumu ile ilgili yapılan çalışmalarda mükellef kitlesinin yaş 

düzeyi arttıkça devlete olan saygı ve bağlılık düzeyindeki artışa paralel olarak 

vergi ödeme istekliliğinde de artış eğilimlerinin ortaya çıktığı görülmüştür. 328 

Feinstein’ın329 IRS tarafından 1982-1985 yılları arasında uygulanan 

Mükelleflerin Vergiye Gönüllü Uyumlarını Ölçüm Projesi’nden elde edilen 

verilerden yararlanarak yaptığı, vergi kaçakçılığının ekonomik analizini 

inceleyen çalışmasında da benzer şekilde, yaş grupları arasında özellikle 65 

yaş ve üstü yaşlarda–emekli olup olmamalarının önemi olmaksızın- vergi 

kaçakçılığının ciddi boyutlarda azaldığı tespit etmiştir. Şekil 29 ve Şekil 

30’dan da görüleceği üzere, Türkiye, Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD ile 

karşılaştırıldığında genç nüfusun oldukça yüksek, sağlık ve yaşam 

standartlarındaki olumsuzlukların da temel nedenlerini oluşturduğu ileri 

yaştaki nüfus payının da en düşük olduğu ülkedir. Mükelleflerin yaş düzeyleri  
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328 James Alm, Benno Torgler, “Estimating the Determinants of Tax Morale”, National Tax 
Association Papers and Proceedings, 2004, s.270-171. 
329 Feinstein, a.g.m., s.14-35.  
330 Dünya Bankası elektronik veri tabanı (World Development Indicators). 
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ve vergi uyumu arasındaki pozitif yönlü ilişki dikkate alındığında, kayıt dışı 

ekonomi için öne sürülen dışsal faktörler içinde, Türkiye’deki yaş profilinin de 

vergi kaybını beslediği sonucu ileri sürülebilir. 

 

 

VI. TÜRKİYE’DE MÜKELLEFLERİN VERGİYE BAKIŞINDA İÇSEL 
VE DIŞSAL FAKTÖRLERİN ROLÜ 

 

Türkiye’de mükelleflerin vergiye bakışı, 18 ilde 6323 kişiye uygulanan 

Mükellef Eğilimleri Anketi ile araştırılmıştır.332 Anketin ilk bölümünde, 

katılımcılara Gelir İdaresi Başkanlığı’nın mükellefleri vergi ile ilgili konularda 

bilgilendirmek amacıyla kullandığı çeşitli iletişim yolları ve sunduğu 

hizmetlerle ilgili sorular sorulmuştur. Mükelleflerin % 65-70’ine yakınının 

posta, faks, e-posta, broşür ve rehber gibi haberleşme kanallarından hiç bilgi 

almadıkları, % 15-20’sinin ise çok nadiren bilgi aldıkları ortaya çıkarken; 

görsel ve yazılı medya aracılığıyla ya da vergi dairelerindeki görevlilerle yüz 

                                                
331 Dünya Bankası elektronik veri tabanı (World Development Indicators). 
332 Elif Tuay, Đnci Güvenç, Türkiye’de Mükelleflerin Vergiye Bakışı, Ankara, Gelir Đdaresi 
Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Başkanlığı, Yayın no. 51, 2007, s.39-90. 
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yüze iletişim yoluyla bilgi edinmelerinin diğer yollara oranla daha yaygın 

olduğu tespit edilmiştir. Vergilendirme ile ilgili bilgilerin kendilerine cep 

telefonu mesajı ile gönderilmesine 6196 mükellefin % 61’i olumlu baktıklarını; 

5873 mükellefin % 78’i de bu iletişim şeklini faydalı bulduklarını beyan 

etmişlerdir. Mükellef Eğilimleri Anketi’nde Alo Maliye hattına ilişkin olarak 

sorulan sorularda mükelleflerin yaklaşık % 60‘ının bu olanaktan haberdar 

olmadıkları ortaya çıkmıştır. Şikâyet ve ihbar amaçlı başvuran 1825 

mükellefin % 15’i bir kez, % 7’si iki kez, % 3’ü üç kez, % 2’si ise 4 ve 4’ten 

daha fazla kez bu hattı aramıştır. Mükelleflerin Alo Maliye hattına bilgi amaçlı 

başvuru oranlarının, şikâyet ve ihbar amaçlı başvuru oranlarına göre bir 

miktar daha yüksek olmasına rağmen bu hizmete ilginin oldukça düşük 

olduğu anlaşılmaktadır. Mükelleflerin, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet 

sitesinden yararlanma oranları da aynı şekilde yetersiz düzeylerdedir. Ancak, 

medyada yer alan haberler yoluyla bilgi edinme oranının % 75’e kadar 

yükselmesi, mükelleflerin amaca yönelik özel yöntemleri kullanarak ek zaman 

ve çaba harcamayı tercih etmedikleri; günlük haber edinme ihtiyaçlarını 

karşılarken vergilendirme ile bilgi edindiklerini ortaya koymaktadır. 

Öte yandan, mükelleflerin % 25’inin vergi daireleri ve Gelir İdaresi’nce 

verilen hizmetlere karşı memnuniyetsizliklerini belirttikleri ve vergi dairelerine 

ilişkin memnuniyetsizliğin en büyük kaynağının da personel davranışı ve 

yetersizliği olduğu görülmektedir. Mükelleflerin yaklaşık % 70’ine göre, vergi 

ile ilgili kanunlar yeterince anlaşılır ve açık olmadığı gibi, vergilendirme ile 

ilgili bilgilere erişimde de mükelleflerin % 60’ına yakını güçlük çekmekte ve 

vergi sistemindeki değişiklikleri kolay takip edememektedirler. 6270 vergi 

mükellefinin % 65’i, ödenen vergilerin hangi oranda nerelere harcandığını 

takip etmenin mümkün olmadığını belirtmişlerdir. Bu konuda Gelir İdaresi 

Başkanlığı’nın yeterince şeffaf olmadığını düşünenlerin oranı % 44 olarak 

tespit edilmiştir. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yeterince mükellef odaklı 

davranmadığını ve bu yönetim anlayışına sahip olmadığını düşünenlerin 

oranının ise % 50’yi aştığı görülmüştür. Mükelleflerin % 50’ye yakınının, Gelir 

İdaresi Başkanlığı’nın vergi verme gönüllülüğünü arttırıcı adımlar atmadığını 

düşünmekte olduğu ortaya çıkmıştır.    
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Türkiye’deki vergi mükelleflerinin % 50’si kendilerinin yeterince 

denetlenmediklerini, yaklaşık % 70’i ise vergi kaçıranların hem yakalanmaları 

halinde ceza alma olasılıklarının düşük olduğunu hem de bu suça uygulanan 

cezaların yeterince caydırıcı olmadığını düşünmektedirler. Yine, mükelleflerin 

% 70’inden fazlası, vergisini hiç ödememesine rağmen yakalanmayan 

insanlar olduğuna inanmaktadırlar. Mükelleflerin çok büyük bir çoğunluğu, 

vergi kaçırması nedeniyle cezalandırılan mükellefin tekrar denetlenmesinin; 

işyeri kapatma veya hapis cezası almasının caydırıcılığı artıracağı yönünde 

görüş bildirmişlerdir. Ayrıca, genel kanaat, uzlaşma ve benzeri yöntemlerle 

cezalarda uygulanan indirimlerin vergi kaçırmayı teşvik ettiği; vergi aflarının 

da vergi kaçıranlara yaradığı yönündedir. Bu tür nedenlerden ötürü, 

Türkiye’de vergi kaçırmanın diğer ülkelere göre daha kolay olduğunu 

düşünen mükelleflerin oranı % 60’a ulaşmaktadır. Mükelleflerin % 75’ine 

göre, kriz dönemleri haricinde vergi affı uygulanması, vergisini düzenli 

ödeyen mükellefe haksızlıktır. Yakın zamanda vergi affı yapılacağını bilen 

mükellefin vergisel yükümlülüklerini daha az yerine getireceğini düşünen 

mükelleflerin oranı % 70’i bulmaktadır.  Mali müşavir ve muhasebecilerin 

vergi kaçırmayı teşvik edici olmadıklarını ifade edenlerin oranı ise % 40’ı 

geçememektedir. Mükelleflerin yaklaşık % 75’i, vergi oranlarında meydana 

gelen artışların vergi kaçırmayı teşvik ettiğini; kimi sektörlerdeki vergi 

yükünün de fiyat avantajını kaybeden esnafın vergi kaçırmasına neden 

olduğunu düşünmektedirler. 

Mükellef Eğilimleri Anketi’nde mükelleflerin vergi yüküne ilişkin algıları 

incelendiğinde, mükelleflerin % 75’i, kimi sektörlerde vergi yükünün 

artmasının fiyat avantajını kaybeden esnafın yatırımdan vazgeçmesine ve 

üretimi kısmasına neden olduğunu düşünmektedir. Ayrıca, son yıllarda 

ödemeleri gereken vergi çeşidinin azaltıldığını düşünen mükelleflerin oranı 

yalnızca % 21 olurken; bu oranla tutarlı bir şekilde Türkiye’de gereğinden 

fazla vergi türü olduğunu ifade eden mükelleflerin oranı % 80 olmuştur. 

Yapılan KDV indirimlerinin kayıtlılık oranı üzerinde herhangi bir etkisinin 

olmadığını düşünenlerin yüzdesi % 51; sektörler arasında farklı KDV oranları 
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uygulanmasının kayıt dışı alım satımı teşvik ettiğini düşünenlerin oranı ise 

yaklaşık % 70 olarak tespit edilmiştir. 

 Mükellef Eğilimleri Anketi’nin mükelleflerin vergi ahlakını yansıtan 

sorularına verilen cevaplarda, vergi kaçırmanın mükelleflerin büyük bir 

çoğunluğu tarafından hoş görülmeyen bir eylem olduğu sonucu ortaya 

çıkmaktadır. Bir mükellef için vergi ödemenin ahlaklı olmanın bir göstergesi; 

vergi kaçırmanın ise cezalandırılması gereken ciddi bir suç olduğunu ifade 

eden mükelleflerin oranı ankete katılan 6265 kişinin % 80’ine ulaşmaktadır. 

Mükelleflerin % 70’i, tanıdıkları bir çok insanın vergilerini düzenli olarak 

ödediklerini; fakat tanıdıklarının vergi kaçırması durumunda onları bu konuda 

uyaracaklarını; % 65’i ise herhangi bir ortamda vergi kaçırıldığına tanık 

olurlarsa bunu ilgili makamlara aktaracaklarını ifade etmişlerdir. Ancak, 

mükelleflerin % 40 gibi azımsanamayacak bir kısmı, bir tanıdığının vergi 

kaçırması ve yakalanmamasının, kendisinde de zaman zaman vergi 

kaçırabileceği fikrini doğuracağını belirtmiştir. Öte yandan, 6273 mükellefin 

yaklaşık % 60’ı ise, denetlenmeyeceklerini bilseler dahi verdikleri mal ve 

hizmetleri kayda geçireceklerini ifade etmişlerdir. Mükelleflerin vergi ödeme 

konusundaki bu duyarlılıklarına rağmen; ödedikleri verginin ülkenin ihtiyaç 

duyulan alanlarına harcandığına olan inançları % 34 gibi düşük bir oranda 

kalmıştır. Bu sonucu destekler nitelikte, sorulan bir başka anket sorusuna 

 verilen cevaplara göre, mükelleflerin % 65’i ödenen vergilerin hangi oranda 

nerelere harcandığını takip etmelerinin mümkün olmadığını; % 75’i ise 

ödenmeyen vergilerin verilen hizmetleri aksattığını belirtmişlerdir.



SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 

 

Vergi kayıp ve kaçakları gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kamu 

maliyesinin en önemli sorunu olarak görülmektedir. Yapılan çalışmalarda bu 

sorunun boyutlarının ve ortaya çıkmasına neden olan temel faktörlerin neler 

olduğu tespit edilmeye çalışılmış; konunun kayıt dışı ekonomi ile olan yakın 

bağı nedeniyle de çoğu çalışma kayıt dışılığı temel alan bir yaklaşım 

sergilemiştir. Diğer çalışmalarda olduğu gibi bu çalışmada da vergi kayıp ve 

kaçaklarının büyüklüğünün hesaplamasında kayıt dışı ekonomi büyüklükleri 

temel alınmaktadır. Çalışma süresince görülmüştür ki seçilen yaklaşım ve 

yöntem ne olursa olsun, sorunun nedenleri gelişmişlik düzeyine bağlı 

olmaksızın tüm ülkeler için ortak olup, bu nedenlerin ağırlık düzeylerinde 

farklılaşmalar yaşanmaktadır.  

Bu nedenler diğer çalışmalarda yapılan ayrımlardan farklı olarak bu 

çalışmada, iki ana kategoride incelenmiştir. Bu kategorilerden ilki, tamamıyla 

vergisel politikalardan etkilenen ve sonuçları kısa dönemde gözlemlenebilen 

içsel faktörler; ikincisi ise ağırlıklı olarak vergi politikaları dışındaki 

politikalarca şekillenen ve etkileri uzun dönemde ortaya çıkan dışsal 

faktörlerdir. Ortaya çıkan tepkilerin içsel nedenleri, vergi kaçakçılığı ve 

vergiden kaçınmanın yükümlülüklerden kaçma çabası ile olan ilgisi ve bu 

çabanın bireylerin manevi yönleri, psikolojik yapıları, toplumsal ahlak anlayışı 

ve demografik ve ekonomik diğer faktörler dikkate alınmadığında, ülkedeki 

vergi yapısı ve vergi yönetiminin işleyişine bağlı olarak şekillendiği 

gerçeğinden yola çıkılarak, iyi bir vergi sisteminin gereklerini işaret eden 

ilkeler doğrultusunda ele alınmıştır. Söz konusu ilkelerden uzaklaşma, her bir 

içsel tepkinin oluşma nedenini ifade etmektedir. Dolayısıyla vergi oranları, 

vergi ve sosyal güvenlik yükleri, vergilerin ortaya çıkardıkları yönetim ve 

uyum maliyetleri,  mevzuatın anlaşılabilirlik düzeyi, uygulanan vergi afları, 

idare ve mükellef ilişkileri, yatay ve dikey eşitliğe verilen önem ve bunun 

yasalarca güvence altında tutulma durumu ile cezalar ve denetim içsel 

faktörler olarak ele alınan ve vergi uyum düzeyini şekillendiren belirleyiciler 

olarak kabul edilmişlerdir. Mükelleflerin vergi uyumlarını belirleyen ve ilgili 
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literatürde içsel olarak değerlendirdiğimiz faktörlerden çok daha sonra 

inceleme konusu yapılmış olan dışsal faktörler ise, yaş, gelir düzeyi, cinsiyet, 

çalışılan iş kolu, medeni hal, eğitim düzeyi; ahlaki ve dinsel tutum; tarım, 

sanayi ve hizmet sektörleri arasında üretim ve istihdamın dağılımı; kâr, ücret, 

faiz ve rant geliri payları açısından milli gelir oluşumu ve ekonomiye hakim 

olan işletme büyüklüğü konuları çerçevesinde ele alınmışlardır. İçsel 

faktörlere dayalı olarak yapılan araştırmalarda, mükelleflerin vergi uyum 

düzeylerinin tam olarak açıklanamaması, konuyla ilgili yapılan çalışmaların 

yoğunluğunun son yıllarda dışsal faktörler başlığı altında incelediğimiz 

faktörlere doğru kaymasına neden olmuştur.   

Denetim riski, ceza ve vergi oranlarını dikkate alan Allingham ve 

Sandmo’nun 1972 yılında yaptığı çalışma ile başlayan mükelleflerin vergisel 

tutum analizlerine ilişkin çalışmalarda, özellikle gelişmiş ülkelerde vergi 

kaçırmanın her zaman denetim ve ceza oranları artışıyla azaldığı ve vergi 

oranlarındaki yükselişle birlikte arttığı şeklindeki genel inanışa paralel 

sonuçlar ortaya çıkmamıştır. Bu sonuçlar, dışsal faktörler olarak incelediğimiz 

nedenlere yoğunlaşılmasına ve içsel faktörlerin de daha geniş 

tanımlanmasına zemin hazırlamıştır. Dolayısıyla artık sadece denetim 

oranları değil; denetimin yapısı ve etkinliği, mükellef seçimi ile birlikte ‘bomba 

krateri’ gibi etkilerin denetim şekillerini belirlemedeki rolü, mevzuatın açık ve 

anlaşılabilir oluşunun FOG türü yöntemlerle ölçülebilirliğinin sağlanması içsel 

değişkenlerin kapsamı içine girmektedir.  Teoride birebir karşılıklarının 

olmadığı düşünülen vergilerin, aslında mükellefler tarafından kamusal 

harcamaların satın alımı olduğu yönündeki bilincin, düşünülenin çok daha 

üzerinde gerçekleşmesinin ve bunun sonucunda da kamusal harcamaların 

yöneldiği alanların ve bu konudaki şeffaf yapının, mükellef tercihleriyle tutarlı 

olmasının vergi uyumunu sağlamadaki önemi ortaya çıkmıştır. Benzer 

şekilde, gelir dağılımı bozukluğunun devlete olan güveni zedelemesiyle 

beraber vergi uyumsuzluğunu arttırmasının tespiti, ekonomik yapıda büyük 

ölçekli işletmelerin ve kadın istihdam gücünün payındaki artışla beraber vergi 

uyumundaki yükselişin ve topluma hakim olan vergi ahlak düzeyinin dışsal 
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faktörler olarak vergisel tepkilerin nedenlerinin araştırılmasındaki yeri 

yadsınamaz bir öneme kavuşmuştur. 

Bu çalışma, modernleşme sürecini batılılaşma ile eş tutan ve bu yönde 

her türlü siyasi ve güvenlik oluşumlarına katılan Türkiye’nin, Avrupa’nın ve 

hatta dünyanın en önemli bütünleşme hareketi olarak kabul edilen Avrupa 

Birliği’ne üye olabilmesi yolunda en ciddi adımlardan biri olan kamu 

maliyesindeki uyum sürecinin, vergisel boyutunu incelemeyi amaçlamıştır. 

Yunanistan ile beraber ilk tam üyelik başvurusu yapan ülke konumunda olan 

Türkiye’nin, kırk yılı aşkın çabasına rağmen, tam üyelik yolunda önemli bir 

gelişme kaydedemesinde, vergisel uyum alanında Birlik ile arasındaki 

farklılıkların giderilebilir olup olmadığı ve eksikliklerin yoğunlaştığı alanların 

neler olduğu, araştırmanın temel hedefi olarak kabul edilmiştir. Konunun 

genişliği ve büyük ölçüde disiplinler arası olan yapısı gereği, incelemenin 

sınırları, mali hukuk yerine maliye teorisi perspektifinden oluşturulmaya 

çalışılmıştır.  

Sözü edilen içsel ve dışsal faktörler temelinde yapılan inceleme 

sonucunda öncelikle sorunun boyutunun ortaya konulabilmesi anlamında ilk 

olarak kayıt dışılık rakamları açısından Türkiye’nin Avrupa Birliği içindeki yeri 

araştırılmıştır. Birlik genel ortalamasının yaklaşık % 11 üzerinde bir kayıt 

dışılık oranına sahip olan Türkiye’nin, Batı Avrupa, Güney Avrupa ve Doğu 

Avrupa olmak üzere yapılan üçlü ayrımda da, yine tüm ortalamaların 

üzerinde bir kayıt dışılık oranına sahip olduğu görülmektedir. OECD 

ülkelerinin kayıt dışılık oranları ve ABD’nin % 7 olan kayıt dışılık oranı hedef 

olarak kullanıldığında, Cobham metodolojisiyle tahmin edilen vergi 

kayıplarının Türkiye’de GSYİH’nın % 6.4’ünü bulduğu tespit edilmiştir. Bu 

oranla Türkiye, her ne kadar 28 OECD ülkesi arasında kayıt dışılığı en 

yüksek olan dördüncü ülke olsa da; Türkiye’nin hesaplanan vergi kaybı oranı, 

sıralamada Türkiye’nin üzerinde yer alan Polonya, İtalya ve Macaristan için 

hesaplanan oranlardan sadece % 0.3 daha düşüktür.  Avrupa Birliği’nin kayıt 

dışılık açısından en başarılı ülke örneklerini oluşturan Avusturya ve 

İngiltere’de ise vergi kayıplarının GSYİH’ya oranları sırasıyla % 0.5 ve % 1 

olarak hesaplanmıştır. Kayıt dışılığın tamamen ortadan kaldırılması ve bu 



216 
 

 

şekilde ortaya çıkacak vergi gelirlerinin hesabı üzerinden hareket edilmesinin, 

sorunun çözümünün basit algılanmasından ziyade gerçekçi bir yaklaşımın 

uzağında bulunulmasından ileri geldiği düşünülmektedir. Dolayısıyla dünya 

genelinde en düşük kayıt dışılık oranına sahip ülke olan ABD’nin % 7 olan 

kayıt dışılık oranı bu çalışmada hedef büyüklük olarak kabul edilmiştir. Hatta 

bu oranın, Türkiye gibi, kayıt dışılık sorununda başarılı gelişmelerin 

kaydedilemediği gelişmekte olan ülkeler için oldukça iyimser bir hedef olduğu 

ileri sürülebilir.    

Avrupa Birliği’nde birliğin en gelişmiş bölgesi olarak kabul edilen Batı 

Avrupa bölgesinde % 13 olan kayıt dışılık oranı, Birlik genelinde % 21 

düzeyine yükselmektedir. Bütçe gelirlerinin istenilen düzeye ulaşması ve 

korunabilmesinin yanında, Birlik içindeki rekabetin ve dolayısıyla da ticari 

hayatın sağlıklı devam ettirilebilmesi için bu oranın düşürülerek vergi 

kayıplarının azaltılması gereği, bu sorunu Birlik düzeyinde ele almayı 

gerektirmiş ve bu amaçla önce bağımsızlığına özel vurgu yapılan OLAF 

birimi kurulmuş; 1998 yılında da, temel olarak Birlik düzeyindeki finansal 

çıkarların korunabilmesi için, Fiscalis Programı uygulamaya konmuştur. 

Ayrıca, ülkeler üstü yapılan bu düzenlemeler yanında Birliğe üye devletlerin 

ulusal çapta gerçekleştirdikleri üyeler arası işbirliğine dayanan çalışmaları da 

Avrupa genelinde sorunun algılanan ciddiyetinin boyutunu ve verilen önemin 

derecesini göstermesi bakımından dikkat çekici sonuçlar ortaya koymaktadır. 

Avrupa Birliği ülkelerinde vergi uyumu ve vergi denetimi açısından mevcut 

durum temel alınarak yapılan bu çalışmada, aşağıdaki tespitler ortaya 

çıkarılmıştır: 

• Gelişmiş Batı Avrupa ülkelerinde kayıt dışılık oranları, ABD, Japonya 

ve Kanada gibi kayıt dışılıkta başarılı ülkelerdeki oranlardan daha yüksek 

ancak bu oranlara yakın düzeylerdedir. Coğrafi ve gelişmişlik düzeyindeki  

farklılıkların dikkate alınmadığı durumda ise Avrupa kayıt dışılık ortalaması % 

21,5 düzeyinde olmasına rağmen, bu oran OECD ortalamasının altındadır.  

• Birlik içinde şaşırtıcı olmayan bir sonuç gelir vergisi açısından 

ülkelerdeki vergi uyum düzeyleri ile ilgilidir. Kayıt dışılık rakamlarıyla oldukça 

paralel sonuçlar veren gelir vergisi uyum düzeylerinde üst sıraları Avusturya 
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ile İngiltere almaktadır. Efektif vergi oranlarındaki düşüklük ve geçim 

indirimlerinin ağırlığı İngiltere’nin yüksek sıralamasını açıklamadaki iki önemli 

belirleyici olarak düşünülmektedir. Yüksek sıralamasına rağmen 

Avusturya’da ise uyum düzeyleri vergi oranlarında yaşanan artış ile birlikte 

düşme trendine girmiştir. Doğu Avrupa ülkelerinden Çek Cumhuriyeti’nde ve 

Polonya’da da bölgedeki diğer ülkelerden farklı olarak ortaya çıkan yüksek 

uyum düzeyleri aynı nedene bağlı olarak açıklanabilir. 

• Vergi gelirlerinin GSMH payları bakımından sergilediği sonuç, ülkelerin 

vergi oran düzeyleri ile uyumludur. Yüksek vergi oranlarına sahip ülkelerde 

vergi gelirlerinin GSMH payı da büyüktür. Oran yapısının uyum düzeylerini 

düşürerek GSMH paylarında yaratabileceği olumsuz etki İsveç, Finlandiya, 

Fransa ve Hollanda gibi ülkelerde, gelişmiş ülkelerin ayırıcı özellikleri olan 

kamusal yaptırımların ve vergi ahlâkının ortak bir sonucu olarak bertaraf 

edilebilmektedir. Vergi uyum düzeyleri açısından dikkat çekici bir diğer sonuç 

ise Danimarka ve Çek Cumhuriyeti ile ilgili ortaya çıkmaktadır. Her iki ülke de 

göreli olarak diğer ülkelerden daha düşük vergi oranlarına sahip olmalarına 

rağmen vergi gelirlerinin GSMH payları oldukça yüksek seviyelerdedir.  

• Birlik genelinde vergi gelirlerinin kompozisyonu içinde sosyal güvenlik 

katkı payları dahil edildiğinde dolaysız vergilerin % 66’lık oranına karşın 

dolaylı vergiler % 34’lük bir paya sahiptir. 

• Avrupa Birliği’nde ABD’de de olduğu gibi bireylerin devlete yönelik 

beklentilerinin gerçekleşme düzeyi, vergilerin bireye dönüş oranı şeklinde 

algılandığından bu durumun vergi uyumu üzerindeki etkileri yakından 

izlenmektedir. Bu nedenle Avrupa Birliği ülkelerinde bireylerin fizyolojik 

ihtiyaçlarının garanti altına alınmasının ötesinde mükellefe insanca yaşam 

hakkının sağlanması yönünde yapılan düzenlemeler büyük öneme sahip 

olmaktadır.  Bu düzenlemeler içinde etki düzeyinin en yüksek olduğuna 

inanılan ve kapsamı en geniş tutulan uygulama “en az geçim indirimi 

müessesesidir”. Bu uygulama Avrupa Birliği ülkelerinin tamamında tüm 

mükellef gruplarını kapsayacak şekilde koşulsuz olarak belli tutarların vergi 

dışı bırakılması şeklinde uygulanabildiği gibi; özellikli durumlar (yaş, 
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özürlülük, medeni hal, çocuk sayısı vb.) için ayrı bir takım düzenlemeleri de 

içerebilmektedir 

• Devlet yaptırımlarına uyumun bireylere, firmalara ve kârsız sektöre 

yüklediği maliyetlerin vergi uyumunu etkileyebilecek düzeylerde olduğu 

düşüncesi Avrupa Birliği’nde bu şekilde ortaya çıkan iktisadi kayıpların en 

aza indirilmesine yönelik olarak “Standart Maliyet Modeli” ağı oluşturulmasına 

neden olmuştur. Bu uygulamada devlete doğrudan yapılan ödemeler finansal 

maliyetler; bu ödemeler dışında ortaya çıkan diğer tüm maliyetler ise uyum 

maliyetleri başlıkları altında incelenmiştir. 

• Vergi kanunlarına aykırı hareketlerin idari ve hukuki yaptırımlarını 

ortadan kaldırmaya yönelik olarak ortaya çıkarılan vergi afları, Avrupa 

ülkelerinde de özellikle son 30 yıldır kullanılmaktadır. İrlanda’nın 1988 yılında 

uyguladığı vergi affı programı Avrupa sınırları dikkate alındığında en başarılı 

uygulama olarak kabul edilmektedir. Bunun önemli bir nedeni olarak tarihinde 

ilk kez vergi affı uygulayan İrlanda’da mükelleflerin sisteme gönüllü uyum 

gerçekleştirmeleri konusunda tek ve son şanslarının bu program olduğu ve 

uygulamanın ileriki dönemlerde uygulanmayacağı yönünde ikna edilmeleri 

gösterilmektedir. Nitekim hükümetin bu başarılı sürecin ardından verdiği sözü 

tutmayarak 5 yılın sonunda yeni bir af programını yürürlüğe koyması 

toplumsal güven zedelenmesi ile beraber başarısızlıkla sonuçlanmıştır. 

• Avrupa Birliği ülkelerinde vergi denetimine özel bir önem verilmektedir. 

Vergi idarelerinde çalışan personel sayılarının % 50’sinden fazla bir 

bölümünün denetimle görevli personel tarafından oluşturulmasının yanında 

denetlenecek mükellef seçiminde de farklı yaklaşımlara yer verilmektedir. 

Denetim riski algılamasını yükseltmeye çalışan Birlik ülkelerinden İtalya için 

yapılan bir çalışma sonuçlarına göre denetim geçiren mükelleflerin, yakın 

dönemde tekrar denetim geçirmeyeceklerine olan inançları vergi uyum 

düzeylerinin düşmesine neden olmaktadır. Dolayısıyla mükelleflerin 

seçiminde risk analizleri, sadece sektörel riskler gibi mükelleflere bağlı olarak 

şekillendirilmek yerine, idarenin denetim faaliyetleri vb. bir takım politikaların 

mükellef uyumlarında yaratacağı muhtemel sonuçları da dikkate alacak 
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şekilde genişletilerek belirlenmektedir. Almanya’da da denetimle görevli 

personelin daha verimli sonuçların alınabilmesi için belirli sektörlerde 

uzmanlaşmaları sağlanmaktadır.   

• Avrupa Birliği ülkeleri ve diğer gelişmiş ülkelerle ilgili yapılan 

çalışmalarda vergi uyum düzeylerindeki yüksekliğin sadece denetim oranları 

ve etkinliği ile açıklanamaması vergi ahlakı ve diğer dışsal faktörlere önem 

verilmesine zemin hazırlamıştır. Bu yönde Avrupa Birliği ülkelerinde vergi 

idarelerinin etkinliği artırmaya yönelik çalışmalarıyla ilgili raporlama ve 

performans göstergelerinin sonuçları kamuoyuyla düzenli şekilde 

paylaşılmaktadır. Yapılan çalışmalarda mükelleflerin gelir idarelerine 

yaklaşımları düzenli olarak anket yöntemiyle ölçülmekte; çıkan sonuçlar 

ışığında uygulanması plânlanan politikaların yönü değiştirilebilmektedir. 

İngiltere’de vergi idaresinin en güvenilir kamu kurumu olarak kamuoyundan 

başarı ödülü alması yapılan çalışmaların mükellefler nezdindeki başarısını 

yansıtan en önemli göstergedir. 

• Avrupa Birliği ülkelerinde toplumdaki demokrasi algısının, ileri yaştaki 

mükellef sayısının, eğitim düzeyinin, kadın istihdam oranının ve gelir 

dağılımındaki eşitliğin yükselmesiyle beraber, vergi uyum düzeylerinin de 

artış gösterdiği görülmüştür. Bu ayrım, özellikle Birliğe yeni katılan Doğu 

Avrupa ülkeleri ile Batı Avrupa ülkeleri birlikte incelendiğinde daha da 

belirginleşmektedir.  

Avrupa Birliği’ne ilişkin yukarıda ortaya koyulan bulgular, Türkiye ile 

ilgili ulaşılan sonuçlar ve Türkiye’nin Birlik ülkeleri ile karşılaştırılması sonucu 

ortaya çıkan farklar ise aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir. 

• Kayıt dışılık ve beraberinde ortaya çıkardığı vergi kaybı sorunu 

Türkiye’nin başlıca mali problemi olarak görünmekte ve literatürdeki 

çalışmalar bu sorunun dünya genelinde de artış eğiliminde olduğunu ortaya 

koymaktadır. Türkiye ile Avrupa Birliği ülkelerindeki kayıt dışılık ve vergi 

kaybı sorunları sadece toplam büyüklük olarak farklılık göstermemektedir. 

Türkiye’de, bu sorunun daha da ciddi bir düzeyde ele alınmasını zorunlu 

kılan diğer bir durum, kayıt dışılığın tüm sektörlerde ulaştığı boyuttur. Avrupa 



220 
 

 

Birliği’nin kayıt dışılıktaki genel ortalaması olarak kabul edilebilecek % 20’lik 

büyüklük temel alındığında, Birliğin en büyük ekonomilerini temsil eden 

ülkelerde bu büyüklüğün üzerine çıkan sektörler hem sayı hem de oran 

olarak oldukça sınırlıdır. Almanya’da sadece inşaat sektöründe; İtalya’da 4, 

İspanya’da ve Polonya’da ise 3 sektörde bu oranın üzerinde bir kayıt dışılık 

oranına rastlanmıştır. Türkiye’de ise incelen tüm sektörlerde kayıt dışılık % 

20’nin üzerindedir. Bu sonuç kayıt dışılığın ekonominin geneline yayılmış 

olan hakimiyetini göstermesi anlamında dikkat çekicidir.  

• Dünya geneli dikkate alındığında, Avrupa Birliği hesaplanan vergi 

yüklerinin en yüksek olduğu bölge görünümündedir. Türkiye’nin, hesaplanan 

vergi yükü anlamında Birlik ülkelerinin ortalarında yer alan konumu, vergi 

yükelerinin 1985-2009 yılları arasındaki artış hızı dikkate alındığında 

değişmektedir. Türkiye, sözü geçen yıllar itibariyle Birlik ülkeleri içinde vergi 

yükü en hızlı artan ülke olarak birinci sırada yer almaktadır. Vergi yükleri ve 

kayıt dışılık arasında tespit edilen doğrusal ilişki, vergi yükleriyle ilgili daha 

ayrıntılı bir araştırmanın gereğini ortaya çıkardığından, çalışmada, vergi 

yükleri hesaplanan ve algılanan vergi yükleri olarak iki şekilde incelemeye 

alınmıştır. Bu ayrımla cevabı aranan temel soru, hesaplanan vergi yükü, 

algılanan vergi yükünden daha yüksek olan ülkelerin var olup olmadığıdır. Bu 

cevap, vergilerin bireye dönüş oranı olarak ifade ettiğimiz ve en genel 

tanımıyla toplumun kamusal hizmetlerin kalite ve miktarına olan memnuniyet 

bakış açısını yansıttığı düşünülen oranın da vergi uyumundaki etki düzeyinin 

belirlenebilmesi anlamında önem taşımaktadır. Sonuçlar, Danimarka, İsveç, 

Finlandiya, Avusturya, Slovenya ve Macaristan’da beklenenin de üstünde bir 

düzeyde algılanan vergi yüklerinin düşük olduğunu göstermektedir. İncelenen 

21 ülke içinde Türkiye ise, hesaplanan ve algılanan vergi yüklerindeki 

farklılaşma anlamında vergi yükü algılamasının, hesaplanan vergi 

yüklerinden daha yüksek olduğu ülkeler sıralamasında birinci sırada yer 

almaktadır.   

• İlgili akademik çalışmaların yıllardır aynı tespiti ortaya çıkaran 

sonuçlarına rağmen, vergi gelirlerinin kompozisyonu dikkate alındığında, 

Türkiye’de Avrupa Birliği ülkelerinde olanın aksine, dolaylı vergilerin ağırlığı 
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bu çalışmada da belirgin olarak ortaya çıkan sonuçlardan biridir. Dolaylı ve 

dolaysız vergiler arasında ortaya çıkan dengesizliğin, mükellefler üzerinde 

yarattığı bu adaletsiz durum, dolaysız vergileri oluşturan çeşitli vergi türleri 

arasında da gözlemlendiğinden, mükelleflerin hissettikleri vergi yükünü daha 

da ağırlaştırıcı bir etki yaratmaktadır. Bu bağlamda, özellikle ücret gelirleri 

üzerindeki vergi yüklerinin, Birlik genelinde % 30, OECD ortalamasının da % 

27.7’lik düzeyi dikkate alındığında; ücret gelirlilerinin Milli Gelir’den aldığı 

payın çok düşük olduğu Türkiye’nin % 41.4 gibi yüksek bir vergi yükü oranına 

sahip olması, sistemle ilgili adalet kaygılarını destekleyici bir görüntü 

sergilemektedir.  

• Türkiye açısından, 1982 Anayasası tarafından benimsenen, sosyal 

devlet, vergilemenin mali güce göre yapılması ve vergilemede adalet ilkeleri, 

mükellefe yaşam hakkı tanıyan düzenlemelerin de teorik anlamını ortaya 

koymaktadır. Bazı ülke anayasalarında mali güç açıkça temel ilke olarak 

belirtilmemiş olsa da, Avrupa Birliği ülkelerinin hemen hepsinde, bu 

düzenlemelerin etki bakımından en geniş tanımı en az geçim indirimi 

müessesesi ile yapılmaktadır. Birlik genelinde tüm mükelleflere yaygın olarak 

uygulanan düzenleme, bazı ayrıcalıklı durumları da gözeten yapıya 

kavuşturulmuştur. Türkiye’de ise farklı dönemlerde uygulanan müessesenin 

2008 yılında yeniden başlatılan son uygulamasına göre, yapılan düzenleme, 

en az geçim indirimi şeklinden ziyade ayırma kuramının bir uygulama biçimi 

olarak görülmektedir. Zira bu uygulamadan sadece ücret gelirlerinin 

yararlanıyor olması, mükelleflerin ayrıcalıklı durumlarının gözetilmemesi ve 

ücret düzeylerinden bağımsız hesaplanan yapısı ile Türkiye’de diğer ülkelerin 

uygulamalarından oldukça farklı bir düzenleme gerçekleştirmektedir. 

• Tüm mükelleflerin ödeme gücüne göre vergilendirilmesi ilkesi en az 

geçim indirimi gibi uygulamalar yanında, vergi güvenlik müesseselerinin 

varlığına da ihtiyaç duyar. Özellikle gelirin tanımını Kaynak Teorisi’ne göre 

belirleyen vergi sistemlerinde, güvenlik müesseseleri, ödeme gücünün 

kavranabilmesi kaygılarını önemli ölçüde ortadan kaldırmaya yardımcı 

olmaktadırlar. Yabancı ülke örnekleri incelendiğinde de görülmüştür ki, kayıtlı 

ekonominin yüksek ve vergi denetimlerinin de başarılı olduğu ülkelerde gelir 
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tanımı için Safi Artış Kuramı uygulanmıyorsa, Kaynak Kuramı Safi Artış 

Kuramı ile birleştirilip karma bir yapı oluşturulmakta; eğer sadece kaynak 

kuramının hakim olduğu bir yapı söz konusuysa da vergi güvenlik 

müesseselerinden faydalanılmaktadır. Türkiye’de ise sistem, gelirin tanımını 

dar bir çerçeveye oturtmakla beraber, vergi güvenlik müesseselerinden de 

yoksun bırakmıştır. 

• Vergi uyuşmazlıklarının yargı yoluna başvurulmadan vergi mükellefi 

veya ceza muhatabı ile çözümlenmesini amaçlayan bir yapı olan uzlaşma 

müessesesi, Türkiye dışında, çalışmada incelenen hiçbir ülkede 

uygulanmamaktadır. Türkiye’dekine benzeyen ve tek uygulama olarak 

gösterilen bir örnek Alman sisteminde 1963 yılında, mükellef haklarının 

mahkemelerde daha iyi korunacağı, bu tür düzenlemelerin verginin yasallık 

ilkesine aykırılık oluşturduğu yönündeki kararla yürülükten kaldırılmıştır. 

Uzlaşma türü müesseselerin gelişmekte olan ülkelerde kolay gelir yaratıcı 

olmasıyla açıklanan olumlu etkisi; cezaların etkinliğinde meydana getirdiği 

zaaf ve dürüst mükellefleri vergi uyumundan uzaklaştırıcı yönü nedeniyle 

oluşan olumsuz etkileri ile birlikte değerlendirildiğinde, sisteme zarar verici 

boyutunun daha yüksek olduğu düşünülmektedir.    

• Devletin vergi alacağından kısmen veya tamamen vazgeçmesi 

anlamına gelen vergi afları, Türkiye’de 1924 yılından itibaren 32 kez 

uygulanmıştır. Bu sonuç, yaklaşık olarak her iki ile üç yıl arasında değişen 

zaman aralıklarında vergi affı çıkarıldığını göstermektedir. Avrupa Birliği 

ülkelerinde ise istisnai olarak nitelendirilen uygulamaya, bir politika aracı 

olarak düşünüldüğünden zamanlama ve kapsam açısından yapılan 

değerlendirmeler sonucunda ve uzun zaman aralıklarında başvurulmaktadır. 

• Türkiye’de vergi denetiminin etkinliğindeki en önemli değişken olarak 

öngörülebilecek olan denetim personelinin niteliksel ve niceliksel yapısı 

incelendiğinde, görüş birliği ile ulaşılan ortak sonuç, niteliksel anlamda 

sağlanan başarının niceliksel anlamda sağlanamadığı yönündedir. Avrupa 

Birliği ülkelerinde gelir idareleri personelinin görev dağılımları incelendiğinde, 

bir çok Avrupa Birliği ülkesinde toplam gelir idaresi personelinin yaklaşık % 
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50 ile % 70 aralığında değişen düzeylerde denetim ve araştırma ile ilgili 

olarak görevlendirildikleri görülmektedir. Türkiye’de ise bu oran % 7.3’tür. 

Avrupa Birliği ülkeleriyle Türkiye karşılaştırıldığında, denetimle ilgili personele 

yapılan maaş ödemelerinde de büyük farklılıkların olduğu dikkat çekmektedir. 

İncelenen ülkeler içinde Türkiye en düşük düzeyde maaş ödemesinin 

gerçekleştirildiği ülke konumundadır. Türkiye’ye kıyasla, İngiltere’de 4, 

Almanya’da 4.3, Hollanda’da 4.8, İtalya’da ise 5 kat daha fazla maaş 

ödemesi yapılmaktadır. Çalışmada Birlik ülkelerinde iç ve dış denetimin de 

tamamen birbirinden ayrıldığı ve bağımsız organlar aracılığıyla yürütüldüğü 

görülmüştür. Avrupa Birliği ülkelerinde orta ve uzun vadeli denetim 

plânlaması yapıldığı için performans kriterleri geliştirilebilmekte ve personel 

kadrolarının görev dağılımı ve uzmanlaşacakları alanlar ile maaş düzeyleri 

belirlenebilmektedir. Türkiye’de performans kritelerlerine dayalı bir 

organizasyon dağılımı mevcut değildir ve sektörel uzmanlaşmaya 

gidilmemektedir. Denetim birimlerinin gerek birbirleriyle ve gerekse diğer 

kurumlarla olan koordinasyon eksikliği de denetimin etkinliğini azaltan önemli 

nedenlerin başında gelmektedir.  

• Dışsal faktörler açısından Türkiye ve Avrupa Birliği ülkeleri 

karşılaştırıldığında, Bulgaristan ve Romanya ile birlikte Türkiye’de elektronik 

ödemelerin sınırlı sayıda gerçekleştiği, çoğunlukla nakit kullanımının tercih 

edildiği görülmektedir. Elektronik ödeme kullanımı ile kayıt dışı ekonominin 

boyutu arasındaki negatif ilişki düşünüldüğünde, Türkiye’deki durumun vergi 

kayıplarını artırıcı etkisinin yüksek düzeylerde olduğu ortaya çıkmaktadır. 

İşletme büyüklükleri açısından da Türkiye’nin kurumsallaşmış büyük mükellef 

sayısı Avrupa Birliği ülkelerinin oldukça gerisinde kalmaktadır. Gelir 

dağılımdaki çarpıklığın vergi kaçakçılığını artırıcı etkisi de çalışmada 

inceleme konusu yapılan bir diğer dışsal faktördür. Türkiye, Avrupa Birliği 

ülkeleri içinde gelir dağılımı en bozuk ülke olarak birinci sırada yer 

almaktadır. Vergi uyumu ile ilgili yapılan çalışmalarda ortak sonuç, kadınların, 

ileri yaş grubu ve eğitimli mükelleflerin vergi uyumlarının daha yüksek 

olduğunu destekler niteliktedir. Türkiye’de kadın işgücünün toplam istihdam 

içindeki payının, orta ve yüksek öğrenimdeki eğitim düzeyinin ve ileri yaş 
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grubuna ait mükellef sayısının Avrupa Birliği ülkelerindeki mevcut durumla 

karşılaştırıldığında en kötü sonuçları veren ülke olduğu görülmektedir. 

Türkiye’de kadın istihdam düzeyi düşüktür. Mevcut kadın işgücünün 

çoğunluğu ise tarım sektöründe faaliyet göstermektedir. Türkiye, orta öğretim 

ve yüksek öğrenime kayıtlılık düzeyi açısından ise Birliğe yeni üye olan 

Romanya’nın bile oldukça gerisinde, son sırada yer almaktadır.    

Çalışma süresince ulaşılan tespitlerin yukarıda özetlenenler 

doğrultusunda ortaya çıkardığı sonuç, Türkiye açısından içsel faktörler ile 

beraber dışsal faktörler alanında da bir takım düzenlemelerin birlikte dikkate 

alınması gereğini yansıtmaktadır. Türkiye’de kayıt dışılık ve beraberinde 

ortaya çıkan vergi kaybının önlenmesinde temel olarak iki ayrı yaklaşım 

dünyadaki genel eğilim paralelinde, birbirlerini tamamlayıcı olarak karma 

şekilde kullanılmalıdır. Bu yaklaşımlardan ilki denetim ve cezaların 

caydırıcılık gücü ile mükelleflerin zorunlu uyum düzeylerinin arttırılması; 

ikincisi ise mükellefle oluşturulan yakın ilişkilerin, en az geçim indirimi 

şeklindeki mükellefe yaşam hakkı tanıyan düzenlemelerin, kamusal 

harcamaların mükellef tercihleriyle tutarlılığının ve vergi ahlâkını benimseten 

eğitim faaliyetleri gibi faaliyetlere verilen önemin arttırılmasıyla gelişebilecek 

olan gönüllü uyum düzeylerinin yükseltilmesidir. Bu yaklaşımların hayata 

geçirilebilmesi öncelikle ortada bir sorunun varlığına olan inancın kuvvetli 

olmasına bağlıdır.  Ancak bu aşamadan sonra, sorunun boyutunun ve 

nedenlerinin araştırılması; dünya örneklerinin, ulusal yapının belirleyici 

özellikleriyle birlikte değerlendirilmesi ve ülke özeline ilişkin savunma 

yöntemlerinin geliştirilmesi anlamlı sonuçların ortaya çıkarılabilmesine 

yardımcı olacaktır.  

Kayıt dışılık ve vergi kayıplarının ekonomik ve sosyal açıdan Türkiye’ye 

vermiş olduğu zararların yüksek düzeyde olduğu inancıyla başlanılan bu 

çalışmada, sorunun boyutlarının yıllardır olduğu gibi, kabul edilebilir 

düzeylerin çok daha üzerinde seyrettiği ve her geçen gün ortaya çıkardığı 

hasarların boyutunun azaltılmasının da zorlaştığı görülmüştür. Konunun 

giderek karmaşık hale gelen yapısı içinde, kanımızca atılması gereken ilk 

adım, gelişmiş ülkelerin de, kayıt dışılık sorununun çözümünde kullandıkları 
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en etkili araç olarak bilinen ve Türkiye’de, vergisi ödenmeyen gelirlerin 

tespitinde, mükelleflerin harcamalarının ve servetlerinin takip edilmesine izin 

veren ancak uygulaması gerçekleşmeden kaldırılan ve halk arasında 

“nereden buldun” Yasası olarak bilinen uygulamaya benzer uygulamaların 

acil olarak sisteme yerleştirilmesi olmalıdır. Kayıt dışılığın ve bunun kamusal 

alanda yarattığı en büyük sonuç olarak görülen vergi kayıplarının bir ülkede 

sorun olarak nitelendirilebilmesi için genel kabul gören savunma 

yöntemlerinden en azından bazılarının uygulamada denenmiş olması 

gerekmektedir. Aksi takdirde yönetimlerin, kayıt dışılık sorunuyla mücadele 

etmeye çalıştıklarını ifade eden açıklamaları inandırıcılıktan ve gerçeklikten 

uzak olan irade beyanları olmanın ötesine geçemeyecektir. Ülkemiz 

açısından da benzer bir tespiti ortaya koymak yanlış değildir. Her dönemde 

Türkiye’nin en önemli sorunlarının başında gösterilen ve sayısız rapor ve 

strateji planları gibi çalışmaların hazırlandığı bir ülkede, mükelleflerden servet 

artışlarını açıklamaları ve oluşan farkları izah etmelerinin istenmesi; sonucun 

tatmin edici bulunmadığı durumlarda da denetim elemanlarınca gerekli 

soruşturmanın yapılabilmesi yönünde yetki tanınması şeklinde bir 

uygulamanın olmamasının anlaşılması mümkün değildir. AB üyesi olma 

yolundaki gönüllülüğünü her şartta dile getiren Türkiye’nin, Birlik üyesi 

ülkelerin hemen hemen hepsinde kabul edilip uygulanan bu yöntemi en kısa 

sürede uygulamaya geçirmesinin acil gerekliliği ülke uygulamaları dikkate 

alındığında da kendini göstermektedir.  

Türkiye’de gelişmiş ülkelerin hiçbirinde bulunmayan uzlaşma 

müessesesinin, uyuşmazlıkları ortadan kaldırmak fonksiyonu yerine, 

tamamen ceza indirimi müessesine dönüştüğü görülmektedir. Gelir İdaresi 

Başkanlığı’nın faaliyet raporlarına dayalı toplulaştırılmış sonuçlar, uzlaşma 

yolunu seçmiş mükellefler için vergi cezalarının neredeyse tamamının 

ortadan kaldırıldığını ve vergilerin de yaklaşık yarısının alınmadığını 

göstermektedir. Bu koşullar altında rasyonel bir mükellef davranışının vergi 

ödevini zamanında yerine getirmeme eğiliminde olması şaşırtıcı 

görülmemelidir. Kayıt dışılığın büyük boyutlarda yaşandığı Türkiye’de 

vergilerini zamanında ve doğru olarak ödeyen mükelleflerin kendilerini 
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haksızlığa uğramış hissetmemelerinin sağlanması oldukça önemlidir. Bunun 

için diğer mükellefleri vergi sistemine çekmek için uygulamaya konulduğu 

açıklanan vergi affı gibi düzenlemelerden ziyade, dürüst mükelleflere indirimli 

vergi uygulamaları yolu tercih edilmelidir. Devlete olan bağlılıkla yükseldiği 

tespit edilen vergi uyumunda, en az geçim indirimi gibi genele yayılan ve 

mükelleflerin ayrıksı durumlarını düzenleyebilen bir sistemin, mevcut 

uygulamanın yerine geçirilmesinin gerekli olduğu düşünülmektedir. Yapılan 

anket çalışmaları, Türkiye’de mükelleflerin yüksek uyum maliyetleriyle karşı 

karşıya olduklarını göstermektedir. Kısa zaman zarfında uyum maliyetlerinin 

boyutu ve nedenlerine ilişkin çalışmaların başlatılmasının gerekliliği, diğer 

tüm Birlik üyesi ülke çalışmaları incelendiğinde ön plana çıkan bir eksiklik 

olarak  kendini göstermektedir.  

Nakit ekonomisinin yaygınlığı da kayıt dışılığın tespit edilen önemli bir 

dışsal değişkenidir. Türkiye’de düşük meblağlı ödemelerde elektronik ödeme 

sistemlerinin yagınlaştırılması için, bu yöntemleri kullananlara vergi indirimi 

uygulamasının gerçekleştirilmesi sağlanabileceği gibi, devlet tarafından 

yapılan tüm ödemelerin eletronik ortamda yapılması ve bazı faaliyet 

alanlarında nakit kullanımının kamu gücüyle sınırlandırılması da seçilebilecek 

diğer yöntemlerdendir.       

Denetim elemanlarının kadro yapılarındaki boşluk, denetimle görevli 

personel sayısının Avrupa Birliği ülkelerindeki durumla karşılaştırıldığında 

çok düşük düzeyde olması sonucuyla birlikte değerlendirilmelidir. Çalışılan 

işkolundaki zorluklar, özel sektörün sunduğu imkânlarla birleştiğinde, yetişmiş 

uzman personel kayıplarını hızlandırmaktadır. Bunun önlenmesi yönünde 

çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve performans kriterlerine dayalı maaş 

sistemlerinin geliştirilmesinin yararlı sonuçlar doğurabileceği 

düşünülmektedir.  

Kurumların birbirleriyle olan iletişim kanallarının geliştirilmesi, mükellef 

bilgilerinin çeşitli yollarla daha doğru ve gerçekçi bir şekilde 

depolanabilmesine olanak tanıdığından, sağlıklı veri tabanlarının 

oluşturulabilmesi anlamında da oldukça önemlidir. Gerek kurumların ve 

gerekse kurumlar içindeki birimlerin birbirleriyle olan koordinasyon eksikliği, 
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mükellef eğilimleri anket sonuçlarının da yansıttığı üzere, yakalanma riskini 

azaltıcı yöndeki etkisiyle vergiye uyum düzeyinin azalmasına neden 

olmaktadır. Son yıllarda, risk analizlerine dayalı olarak yapılmaya çalışılan 

denetimlerin ve e-devlet uygulamalarının tüm resmi kurumlarda 

yaygınlaştırılması çalışmalarının vergi uyum düzeyine olan etkisi ise denetim 

açısından kaydedilen olumlu bir aşamadır.  

Ekonomik güçsüzlüğün suç işleme ihtimalini artırıcı bir motivasyon 

yarattığı dikkate alındığında, Türkiye’de gelir dağılımını düzeltici politikalara 

önem verilmesi gereği oldukça açıktır. Gelir dağılımındaki iyileşme dışsal 

faktörlerin bir diğeri olan, eğitim düzeyindeki gelişmeye katkı sağlarken; 

eğitim düzeyindeki artış da bayan işgücünün istihdam payının yükselmesine 

katkı yapacaktır. Vergi uyum sürecinde mükelleflerin eğitim düzeyleri kadar, 

özellikle küçük yaşlarda verilen vergi bilinci eğitiminin de önemi yüksek ve 

hatta daha belirleyici olduğundan, kamu programlarında sistematik 

bilgilendirme faaliyetlerinin ağırlığı daha da artırılmalıdır.   

 Kayıtlı ekonomiye geçişin sağlanabilmesinde mükellef odaklı 

yaklaşımların başarılı sonuçlar verebilmesi, öncelikle taşınabilir bir vergi 

yükünün varlığına ve bu yükün mükellefler arasında ayrıcalıklı gruplar 

yaratılacak biçimde şekillendirilmemesine bağlıdır. Bu bağlamda Türkiye’de 

ücret gelirlerinin üzerindeki ağır yükün ve dolaylı vergilerin payındaki 

yüksekliğin kısa zamanda düşürülmesini sağlayacak tedbirlerin hayata 

geçirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde kayıtlı ekonomiye geçiş bilinci ve 

vergi ahlakının yerleştirilmesi inandırıcı görülmeyebilir. İçsel faktörler ve 

dışsal faktörler arasındaki etkileşimi yansıtan bu durum, adalet kaygılarına 

bağlı bir yapıda şekillendiğinden, vergi uyumunun attırılmasında birincil 

belirleyici mükelleflerin adaletli bir sistem içinde yer aldıklarına olan 

inançlarının yüksekliğine bağlı olmaktadır. Bunun için de vergi yönetiminin 

mükellefle olan ilişkilerindeki uslüp, vergisel işlemlerin basit olarak çözülebilir 

olması ve vergisel düzenlemelerin şüphelere yer vermeyecek açıklıkta 

hazırlanmış olması gerekmektedir. Vergi dairesi çalışanlarının iş 

memnuniyeti ve personelin aidiyet duygularının düzeyi de bu süreçte dikkate 

alınması gereken diğer faktörlerdir. Türkiye’de vergi kanunlarının açıklık ve 
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basitlik düzeyini inceleyen akademik veya kurumsal bir çalışmanın mevcut 

olmaması ve personelin iş memnuniyetine dayalı sistemli ve süregelen 

araştırmaların gerçekleştirilmemesi bu sürecin işlemesine engel teşkil eden 

önemli nedenlerdir.  

 Sonuç olarak, sosyal uzlaşının en belirgin alan tanımını oluşturan 

vergilere gönüllü uyum sürecindeki başarıda, herşeyden önce, siyasi 

kararlılık köklü çözümlerin üretilebilmesinin ön şartıdır. Bu anlamda Gelir 

İdaresi Başkanlığı’nın sorumluluğunda 2008 yılında hazırlanan “Kayıt Dışı 

Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Plânı” 2008-2010 yılları arasında 

amaç ve hedef tanımlarının ortaya koyulması anlamında önemli bir adım 

olarak görülmektedir. Bu tür çalışmaların ağırlığının artırılması umut verici ve 

önemli olmakla beraber hayata geçirilmelerindeki başarıları, 

değerlendirmenin ana kriterini oluşturmaktadır. 
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ÖZET 

 

 

KONUKCU-ÖNAL, Debi. Türkiye’de ve Avrupa Birliği’nde Vergi 
Kaçakçılığı, Vergiden Kaçınma, Vergi Denetimi ve Analizi, Doktora Tezi, 
Ankara, 2011. 

 

Belirli kamusal nitelikteki hizmetlerin devletin varlığını zorunlu hale 

getirmesiyle başlayan ve böylece devlet ile vatandaş arasındaki en temel 

ekonomik ilişkiyi oluşturan vergiler, bu hizmetlerin karşılanmasında bugün 

artık tek gelir kaynağı niteliğinde olmasalar bile en büyük ve en güvenilir 

finansman kaynağı olmaya devam etmektedirler. Bu özelliklerinden dolayı  

ekonomik ve sosyal gelişmelerin de belirleyicisi olarak kabul edilebilecek 

vergilerin toplanması, harcanması ve denetim aşamaları ile ilgili tüm kararlar 

1999 Helsinki Zirvesiyle aday ülke statüsüne kavuşan Türkiye’nin Avrupa 

Birliği’ne giriş sürecinde önemli müzakerelere konu olmaktadır. 

Bir devletin vergi aracını etkin ve etkili bir şekilde kullanmaya devam 

edebilmesinin ön koşulu, vergi kayıplarını en aza indirmeye yönelik olarak 

vergi uyumunu sağlayabilecek gerekli şartları oluşturmaktır. Bu çerçevede, 

bu tez, Türkiye ve Avrupa Birliği ülkeleri deneyimleri ve uygulamalarının söz 

konusu şartlardaki benzerlik ve farklılıklarını inceleyerek, vergiden kaçınma 

ve vergi kaçakçılığı sorununun neden ve sonuçlarına ışık tutmayı 

amaçlamaktadır. Bu deneyim ve uygulamaların karşılaştırılmasında, 

mükelleflerin vergisel tepkilerinin altında yatan temel faktörler, vergi 

yönetimlerinin, uyguladıkları politikalarla sonuçlarını kısa ve uzun dönemde 

etkileyebileceği unsurlara odaklanılarak ele alınmıştır. Türkiye ve Avrupa 

Birliği uygulamaları farklı açılardan incelendiğinde ortaya çıkan en temel 

bulgu; Türkiye’de vergi yönetiminin kurumsal yapısının zamanla Avrupa 

Birliği’ne uyumlu hale getirilmesine rağmen gerek uygulamadaki bir takım 

idari ve iradi zaaflar nedeniyle gerekse Türkiye ekonomisinin kendine özgü 

yapısı ve kırılganlıkları nedeniyle Avrupa Birliği’nde ulaşılan başarı düzeyi 

henüz yakalanamamıştır. 
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ABSTRACT 

 

 

KONUKCU-ÖNAL, Debi. The Analysis of Tax Evasion, Tax Avoidance 
and Tax Audit in Turkey and the European Union, Ph. D. Dissertation, 
Ankara, 2011. 
 

Taxes were initially introduced to be able to provide certain public 

services that required state intervention and thus, formed the most 

fundamental economic bond between the state and its citizens. Although 

today taxes do not constitute the only source of income to provide for these 

services, they continue to be the largest and the most reliable source for 

finance. Therefore, all decisions pertaining to the collection, allocation, and 

supervision of taxes can be considered to determine economic and social 

development, and as such, have become the subject of important 

negotiations in the EU admission process of Turkey, which became a EU 

candidate state with the 1999 Helsinki Summit. 

The prerequisite for any state to continue the effective and efficient 

use of tax instruments is to establish the necessary conditions for tax 

compliance, which can reduce tax losses to a minimum. Within this 

framework, the aim of this dissertation is to compare and contrast the 

conditions related to the tax experiences and applications of Turkey and 

those of European Union states, and to shed light on the causes and effects 

of tax evasion and tax avoidance. To this purpose, the basic factors 

underlying tax payers’ reaction to taxes, and the policies implemented by tax 

administrations will be examined with a focus on their possible short and long 

term effects on different variables.  A multi-dimensional analysis of the tax 

applications in Turkey and in the European Union reveals that although the 

institutional structure of the tax administration of Turkey has been 

harmonized with that of the EU, due to administrative and political 

weaknesses in the implementation of policies as well as the particular 

structure and vulnerability of the Turkish economy, it has not yet achieved the 

level of success  attained in the EU. 
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