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ÖZET 

 

1980 Sonrası Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Türkiye’de Vergi Politikalarının 
Dönüşümü 

  
1980’li yıllardan itibaren hız kazanan küreselleşme olgusu ekonomi alanındaki en 

önemli etkilerinden birini vergi politikalarında göstermektedir. Küreselleşmenin 

hızlandırdığı küresel rekabet sürecinde, vergiler de etkin bir araç olarak kullanılmaktadır. 

1980 yılına kadar dışa kapalı, ithal ikameci bir görünüm arz eden Türkiye ekonomisi, 

1980 sonrasında liberal ekonomik düzene ayak uydurma konusunda önemli gelişmeler 

kaydetmiştir. Bu gelişmeler doğrultusunda ve Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde; eğitim, 

kültür, sanat ve bilimde olduğu gibi ekonomide ve kamu maliyesinde de değişim ve 

dönüşümler yaşanmış ve yaşanmaya devam etmektedir. Türkiye’de söz konusu süreçte 

vergi politikalarında meydana gelen değişim ve dönüşümlerin incelenmesi önem 

taşımaktadır.  

Bu tez çalışmasının amacı, AB’de vergilerin uyumlaştırılması çalışmalarındaki temel 

ilkeleri, vergi politikaları konusundaki düzenlemeleri ve uyum çalışmalarını dikkate alarak,  

Türkiye’nin vergi politikası konusundaki uygulamalarını AB’nin vergi uyumlaştırma 

çalışmaları çerçevesinde değerlendirmek olmuştur. Özellikle Türkiye’nin vergi politikası 

uygulamalarının AB uygulamaları ile matrah, konu ve oran açısından bazı farklılıklara 

sahip olduğu noktalar vurgulanmıştır. Çalışmada ayrıca Türkiye’de vergi politikalarında 

yaşanan genel değişim ile Türk vergi politikalarının AB’ye uyum sürecinden ne kadar 

etkilendiği ortaya konmaya çalışılmıştır. 
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ABSTRACT 

 

Transformation of Tax Policies in Turkey In The Integration Process to Europen 

Union After 1980 

 

 The phenomenon of economic globalization which has accelerated since 1980's, has 

shown one of its most significant impacts on the tax system and policies. In the process of 

globalization accelerated competition, taxes are also used as an effective tool. 

Turkish Economic structure wich was closed to foreign trade and following import 

substitution strategies, showed important improvement about changing over to liberal 

economy after 1980. At this context, in Europen Union integration process, there are 

changes and transformations on economics and public finance as on education, culture, art 

and science. In this process in Turkey, searching the change and transformation on tax 

policies is important.  

The aim of this thesis is to examine the main principles of harmonization, regulations 

and the harmonization experiences about tax policies. Moreover, the Turkish tax policies 

practices with respect to tax harmonization experiences of European Union are evaluated. 

In this paper, when the Turkish practices about tax policies compared with the European 

Union practices, some differences are observed with respect to the subject, assessment and 

rates. In this study, we try to explain, transformations on tax policies in Turkey and how 

much effect these transformations from process of harmonization on Europen Union. 
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GİRİŞ 

AB’nin kurulmasına yol açan Roma Antlaşması ortak pazarın kurularak üye 

devletlerin ekonomi politikalarının birbirine yaklaştırılması, sürekli ve dengeli bir 

gelişmenin ve daha ileri bir istikrarın sağlanması ile yaşam düzeyinin yükseltilmesinin 

yanında AB’ye üye devletler arasında rekabet eşitli ğinin sağlanmasına yönelik hükümler 

içermektedir. 

Rekabet eşitli ğinin sağlanmasında en önemli etken olarak vergi üzerinde 

durulmaktadır. Çünkü özellikle dolaylı vergilerde farklı oranların uygulanması, üye 

ülkelerde farklı fiyat seviyelerini peşinden sürükleyerek, ulusal pazarların birleşmesi ve 

malların uluslararası dolaşımı için gerekli olan fiyat mekanizmasının Ortak Pazar içinde 

tam olarak işlemesini engelleyebilecektir. Dolayısıyla  farklı vergi oranlarından doğan 

farklı fiyat düzeyleri topluluk içi rekabeti sınırlayabilecektir. 

Roma Antlaşması’nda vergilerle ilgili hükümler AB’nin ikincil nitelikteki 

politikalarını oluşturur. Dolayısıyla Roma Antlaşması’nda vergileme ile ilgili hükümler 

AB’nin temel hedefleri arasında değildir. Bunda, ülkelerin vergilerle ilgili egemenlik 

hakkının önemli bir payı vardır. Bilindiği gibi AB'nin temel hedefi; kişilerin, malların, 

sermayenin ve iş gücünün serbest dolaşımını rekabet eşitli ği bozulmaksızın sağlamaktır. 

1980 sonrasında ayrıca hızlanan küreselleşme hareketleri de birçok alanda değişiklik 

ve yeniliğe neden olmuştur. Bu değişim, koruyucu gümrük duvarlarıyla çevrili ulusal 

ekonomilerin duvarlarını yıkarak sermaye ve yatırımların dünya genelinde hareketliliğini 

arttırmıştır. Artan sermaye ve yatırım hareketliliği, ulusal ekonomilerin uyguladıkları 

koruyucu ekonomik sistemde köklü değişikliklere yol açarak liberal ekonomik sisteme 

geçilmesine de bir anlamda öncülük etmiştir. 

AB, vergi rekabeti ve rekabetin neden olduğu olumsuz etkilerden kurtulabilmek 

amacıyla, üye ülkeler arasındaki ekonomik farklılıkları azaltma ve üye ülke ekonomilerini 

yakınlaştırma faaliyetlerine girmiştir. Bu amaçla da Maastricht Antlaşması yürürlüğe 

konmuştur. Bu antlaşma ile Ekonomik ve Parasal Birliği (tek para birimi ve ortak merkez 
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bankası) oluşturmasının yanı sıra üye ülkelerin; enflasyon, bütçe açığı, kamu borçları ve 

faiz oranlarıyla ilgili olarak uyulması zorunlu asgari oranları belirlemiş bu şekilde ulusal 

ekonomileri yakınlaştırma ve tek tipleştirmeye çalışmıştır. 

AB, vergi alanında uyumlaştırmaya yönelik önemli süreçler yaşarken, çok uzun bir 

süredir AB üyeliği mücadelesi veren Türkiye de özellikle 2000’li yıllarda hız kazanan bir 

şekilde, birliğe uyumun arttırılması ve nihai hedef olan üyeliğin sağlanması için birtakım 

düzenlemeler yapmaktadır. 1980 ile 2000 yılları arasında Türkiye’de yaşanan siyasi ve 

ekonomik istikrarsızlıklar, AB’ye üyelik hedefinin zaman zaman ikinci plana atılmasına 

neden olmuştur. Türkiye 1980 yılına kadar dışa kapalı ve ithal ikameci bir ekonomik 

yapıya sahipken 1980 sonrası, dışa kapalı ekonomi stratejilerini terk ederek özellikle 

ihracata yönelik kalkınma stratejilerini uygulamaya çalışmıştır. 1980 sonrası dönemde 

Türkiye’nin iktisadi ve mali açıdan önemli bir dönüşüm yaşandığı görülmektedir. Bu 

nedenle çalışmada AB’ye uyum sürecinde Türkiye’de vergi politikalarının dönüşümünün 

incelemesi 1980 sonrası dönem esas alınarak yapılacaktır. 

Türkiye AB’ye adaylık başvurusunda bulunduğu tarihten bugüne kadar özellikle 

siyasi olmak üzere ekonomik, kültürel vb. pek çok dönüşüm geçirmiştir. Halen AB’ye 

aday ülke statüsünde bulunan Türkiye’nin AB’ye siyasi ve ekonomik açıdan daha geniş 

ölçüde yakınlaşmasının sağlanması için de pek çok düzenleme ve dönüşümün gerektiği 

düşünülmektedir. Türkiye’nin 1980 yılından bugüne AB sürecinde yaşadığı değişim ve 

dönüşümlerin kavranması, bundan sonra atılması gereken adımların tespiti bakımından 

önemli görülmektedir. 

Çalışmanın birinci bölümünde AB’nin oluşumu ve yapısı ile AB’ye ilişkin temel 

kavramlar verilecektir. Bu anlamda AB hukukunun hangi organlar aracılığıyla ve nasıl 

oluştuğu açıklanacaktır. Bu bağlamda parasal birlik süreci ve AB hukukunda önemli 

değişimlere neden olan hukuksal düzenlemelere de yer verilecektir.  

AB’nin temel yapısının açıklanmasının ardından, Türkiye’nin AB’ye üyelik süreci; 

siyasi, ekonomik ve mali uyum süreçleri başlıkları altında açıklanacaktır. Türkiye ile AB 

arasında Türkiye’nin üyeliğe hazırlanması ve ortak hukuki düzenlemelerin yapılabilmesi 

noktasında koordinasyonu sağlamak üzere kurulmuş ortak organlar tanıtılacaktır. 

İkinci bölümde vergi politikasının tanımı yapılarak, Türkiye’de ve AB’de vergi 

politikalarının genel yapısı, AB’de mali karar alma süreci ve AB’nin bütçesi ile ilgili 

açıklamalar yapılarak, AB’nin mali yapısı ortaya konacaktır. AB’de vergilendirme 
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yetkisinin kaynağı, mevcut düzenlemeler ve vergi uyumlaştırması açıklanacaktır. Vergi 

uyumlaştırması kavramı açıklanırken, vergilerin tasnifi için kullanılan yöntemlerden 

dolaylı-dolaysız vergiler ayrımı kullanılarak AB’de bu alanlarda yapılan düzenlemelere yer 

verilecektir. AB’ye üye ülkelerin vergi politikalarındaki dönüşümler üye ülke 

örneklerinden hareketle açıklanarak, AB vergi politikalarına ilişkin beklentiler ortaya 

konulacaktır. 

Üçüncü bölümde Türk Vergi Sisteminin genel yapısı ve 1980 sonrası süreçte Türk 

Vergi Sisteminde yaşanan dönüşüm açıklanarak bu dönüşümün AB vergi politikalarında 

yaşanan dönüşüm ile karşılaştırılması yapılmaya çalışılacaktır. 
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BÖLÜM I 

AVRUPA BİRLİĞİ İLE İLGİLİ GENEL KAVRAMLAR 

1.1 Avrupa Birli ği’nin Olu şumu ve Yapısı 

 Avrupa kelimesi bazı efsanelere göre İ.Ö. 6. yüzyıldan beri yaygın olarak 

kullanılmaktadır. İlk çağlarda Ege Denizi kıyılarında yaşayan insanlar denizin doğusuna 

yani güneşin doğduğu tarafa AÇU (ASU) battığı tarafa da EREB (İRİB) demiştir. Sami 

dillerinde kullanılan bu sözcükler Fenikeliler tarafından Yunanlılara iletilmiş ve zamanla 

Yunan dilinde ACU (ASU) ASİA olmuş, EREB (İRİB) de EUROPA olmuştur (Çakmak 

2005: 5).  

 AB’nin başlangıcı ile ilgili düşünceler, özellikle İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 

somutlaşmaya başlamıştır. Büyük acılar, sıkıntılar yaşamış Avrupa ülkeleri, bir daha 

benzeri sorunları yaşamamak ve ekonomik durumlarını iyileştirmek için ekonomik ve 

siyasi bir birliktelik oluşturmanın yollarını araştırmaya başlamışlardır. 9 Mayıs 1950 

tarihinde dönemin Fransa Dış İşleri Bakanı Schuman tarafından açıklanan “Schuman 

Planı” ile AB’nin ilk adımı atılmıştır. Bu bildirge ile Fransa, Almanya ve diğer Avrupa 

ülkeleri “bir Avrupa Federasyonunun ilk somut temeli olarak” kömür ve çelik üretimlerini 

birleştirmeye çağrılmıştır. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) Antlaşması, 

Schuman planında öngörüldüğü şekilde Paris’te Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, 

Belçika ve Lüksemburg’tan oluşan altı ülke arasında 18 Nisan 1951 tarihinde 

imzalanmıştır (Bilici 2004: 33). 

 Halihazırda AB yaklaşık olarak 500 milyonluk bir nüfusu ve dünya gayrisafi 

hasılasının %30’unu üreten bir ekonomik ve ticari faaliyetler bütünün bünyesinde 

barındıran en büyük siyasi ve ekonomik bölgesel entegrasyondur (Güvenç 2010: 513). 

 AB’yi kuran ve yapısal değişiklikler getiren antlaşmalar ve AB’nin temel yapısının 

tanımı aşağıda yapılmaya çalışılacaktır. 
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1.1.1 Avrupa Birli ği Hukukunun Temel Kaynakları  

 AB hukuku ne bir uluslararası örgüt hukuku, ne de bir devlet hukuku gibidir. Zira 

AB uluslarüstü bir örgüt olup bir devlet olma veya bir devlete dönüşme görevi vardır. 

Ancak henüz bir devlet olmadığı için normal bir devletin hukukuna da sahip değildir. Bu 

nedenle kendine özgün bir hukuk anlayışı ve yapısı bulunmaktadır. Uluslararası hukuk 

devletlerin egemen eşitli ği üzerine kuruluken AB hukuku egemen devletlerin 

egemenliklerini devralma ve onlar adına kullanma prensibine dayanmaktadır. Uluslararası 

hukukun özneleri devletler ve uluslararası örgütler iken AB hukukunun özneleri AB üyesi 

devletler, AB’nin organları ve üye devletlerin uyruğunda bulunan özel ve tüzel kişilerdir. 

AB hukukunun temel kaynakları aşağıda belirtilmektedir (Çakmak 2005: 36-38): 

Birincil mevzuat, kurucu antlaşmalar, bunların ekleri ve protokollerden 

oluşmaktadır. İkincil mevzuat, üye ülke yurttaşlarına ulusal yasalarda olduğu gibi hak ve 

yükümlülükler doğuran tüzükler; Konsey ve Komisyon tarafından çıkarılan, öngörülen 

zamanda ve istenilen sonucu vermeyecek şekilde uygulanmazlarsa bir müeyyide ile 

karşılaşılabilinmesine rağmen üye ülkelerin kendi ulusal düzen ve geleneklerine uygun 

olarak uygulayıp uygulamamakta serbest olduğu yönergeler; Konsey ve Komisyon 

tarafından alınan uygulama zorunluluğu bulunan bağlayıcı nitelikteki kararlar; uygulama 

zorunluluğu bulunmayan görüşler; AB’nin kurum olarak diğer ülkelerle veya diğer 

uluslararası örgütlerle yaptığı uluslararası antlaşmalardan oluşmaktadır.    

1.1.2 Avrupa Birliği Hukukunun Geli şimi 

 Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Antlaşması ile başlayan işbirliğinin boyutu 

zamanla genişlemiştir. Buna göre AKÇT’ye üye altı ülke 25 Mart 1957 tarihinde İtalya’nın 

başkenti Roma’da bir araya gelerek, Roma Antlaşması’nı imzalamışlardır. Antlaşma esas 

olarak Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (AAET) 

Antlaşmalarından oluşmaktadır (Berksoy, Işık 2006: 19). 

Ekonomik ve siyasi bütünleşme, AB üyelerinin birçok alanda ortak kararlar alması 

gerektiği anlamına gelmektedir. Bu çerçevede, tarımdan kültüre, tüketici politikasından 

rekabete, çevreden enerjiye, ulaşımdan ticarete kadar birçok alanda, ortak politikalar 

gerçekleştirilmektedir. AB’nin kuruluş döneminde kömür-çelik alanında ortak ticaret 

politikası ve ortak bir tarım politikası izlenmesine önem verilmiştir. Diğer amaçlar ve 

politikalar zamanla ve ihtiyaç duyuldukça ortaya çıkmıştır. Bazı temel politikaların 

amaçları değişen zaman ve koşullarla beraber değişime uğramıştır. Örneğin, tarımda 
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izlenen politika daha ucuza daha çok ürün yetiştirmekti. Zamanla, daha sağlıklı, daha 

kaliteli ve çevreye zarar vermeyen ürünler yetiştirmeye yönelik çiftçilik yöntemlerine 

destek verilmeye başlanmıştır. Çevreyi korumaya duyulan ihtiyaç artık tüm AB 

politikalarında göz önünde bulundurulmkatadır. AB, birbirini izleyen katılımlarla günden 

güne büyümüştür. Danimarka, İrlanda, ve İngiltere 1973 yılında, Yunanistan 1981 yılında, 

İspanya ve Portekiz 1986 yılında ve Avusturya, Finlandiya ve İsveç 1995 yılında AB’ye 

üye oldular. 2004 yılında 10 yeni ülke AB'ye üye oldu. (GKRY, Çek Cumhuriyeti, 

Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Slovakya ve Slovenya). 

Bulgaristan ve Romanya ise 2007 yılında AB üyesi olmuştur                                                        

(http://www.abofisi.metu.edu.tr, Erişim tarihi: 21.22.2010). 

Bugün için AB Maastricht Antlaşması’ndan sonra üyeleri arasında malların, kişilerin, 

hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaşımını sağlaması, ekonomi, para ve maliye 

politikalarını ahenkleştirme konusundaki ilerlemeleri ile ekonomik birliğe doğru yönelen 

bir topluluk olarak görülmektedir. Bağımsız devletler arasında oluşturulan ekonomik 

bütünleşmeler, konunun otoritelerinden olan Bela Balassa’nın yaklaşımına göre beş grupta 

toplanabilir. Bunlar (Tokatlıoğlu: 2004: 7-15) : 

• Serbest ticaret bölgesi 

• Gümrük birliği 

• Ortak Pazar 

• Ekonomik birlik 

• Tam ekonomik bütünleşme’dir. 

AB'nin ekonomik bütünleşme sürecinin en son ve kapsamlı aşaması olarak 

nitelendirilebilecek Ekonomik ve Parasal Birlik (EPB), kısaca malların, hizmetlerin, 

kişilerin ve sermayenin serbest dolaşımının yanı sıra, üye devletlerin ulusal para birimleri 

arasında sabitleştirilmi ş kurlar ve nihai olarak tek bir para biriminin kabulü anlamına 

gelmektedir. Ayrıca EPB, üye devletlerin para politikası alanındaki yetkilerinin yeni 

oluşturulacak bir Avrupa Merkez Bankası'na devredilmesi hususunu da içermektedir. Bu 

hedeflere ulaşılması için gerekli olan ortak para politikası ve maliye politikası başta olmak 

üzere ekonomi politikalarının yaklaştırılması gerekliliği de AB hukukunun oluşumuna esas 

teşkil eden konular arasında sayılabilecektir (Tunçsiper, Yakut 1998: 179). 
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 AB uluslarüstü bir örgüttür. Ancak AB’nin kuruluş amacı Avrupalı ülkelerin 

birliğini sağlamak hatta mümkün olursa Avrupa Birleşik Devletleri’ne dönüşmesini 

sağlamaktır. Bu tarihi görevinden dolayı AB, kuruluş tarihinden bu yana yapısal değişime 

uğramakta ve etkinliğini artırmaktadır. AB’nin en önemli belgesi 1957’de altı ülke 

tarafından imza edilen Roma Antlaşması’dır. Roma Antlaşması üye ülkeler ve daha sonra 

üye olacak ülkelerin ekonomik entegrasyonunun üzerine inşa edilmiştir. AET’de ilk 

önemli yapısal değişiklik Avrupa’da kurulan üç örgütün AET, AKÇT ve AAET için tek bir 

konsey ve tek bir komisyon kurulması kararı ile yapılmıştır. Antlaşmalara taraf olan altı 

ülke 8 Nisan 1965’de, Brüksel’de “Füzyon” olarak adlandırılan bu antlaşmayı 

imzalamışlardır. İkinci önemli yapısal değişiklik “Tek Avrupa Senedi” (Single European 

Act) ile yapılmıştır. Tek Avrupa Senedi’nin hem daha kapsamlı hem de sonuçları 

bakımından daha önemli olduğunu belirtmek gerekir. 1970’li ve 1980’li yıllardaki petrol 

şokları (1973 ve 1982) ve ekonomik krizler, işsizlik gibi olumsuz ekonomik koşullarda, 

Avrupa Toplulukları Komisyonu, olumsuz ekonomik ve sosyal koşulları düzeltmek için bir 

takım tedbirler içeren “Beyaz Kitap” diye adlandırılan bir dizi çözüm önerileri sunmuştur. 

17 Şubat 1986 tarihinde Lüksemburg Zirvesi’nde AB için anlaşma taslağı Tek Avrupa 

Senedi adı altında kabul edilmiştir. Roma Antlaşması’ndan sonra AB’nin oluşumuna 

yönelik en önemli değişikli ği içeren antlaşma  Maastricht Antlaşması’dır (Çakmak 2005: 

21-22).  

 9-10 Aralık 1991 tarihinde imzalanmış ve 1 Ocak 1993 tarihinde yürürlüğe girmiş 

olan Maastricht Anlaşması’nda Ekonomik ve Parasal Birliğin aşamaları, bu süreçte 

izlenecek ekonomik ve parasal politikalar ile bunların gerektirdiği kurumsal değişiklikler 

ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Bu düzenleme çerçevesinde EPB’nin son aşamasına geçiş 

öncesinde, üye ülke ekonomileri arasındaki farklılıkların giderilebilmesini teminen bazı 

makro büyüklükler açısından yakınlaşma kriterleri tespit edilmiş ve bunlara uyulmaması 

durumunda uygulanacak yaptırımlar belirlenmiştir. Buna göre (www.dtm.gov.tr, Erişim 

tarihi: 08.11.2010):  

-Toplulukta en düşük enflasyona sahip (en iyi performans gösteren) üç ülkenin yıllık 

enflasyon oranları ortalaması ile, ilgili üye ülke enflasyon oranı arasındaki fark 1,5 puanı 

geçmemelidir. 

-Üye ülke devlet borçlarının GSYİH’sına oranı %60’ı geçmemelidir. 



 

 

8 

-Üye ülke bütçe açığının GSYİH’sına oranı %3’ü geçmemelidir. 

-Herhangi bir üye ülkede uygulanan uzun vadeli faiz oranları 12 aylık dönem 

itibariyle, fiyat istikrarı alanında en iyi performans gösteren 3 ülkenin faiz oranını 2 

puandan fazla aşmayacaktır. 

-Son 2 yıl itibariyle üye ülke parası diğer bir üye ülke parası karşısında devalüe 

edilmiş olmamalıdır. 

 1991 yılında yapılan Maastricht Zirvesinden sonra, AB ile ilgili önemli kararların 

alındığı bir başka zirve, 16-17 Haziran 1997 tarihinde yapılan Amsterdam Zirvesi’dir. 

Zirve sonuçları 2 Ekim 1997 tarihinde imzalanan Amsterdam Antlaşması ile yasal metin 

haline getirilmiştir. Amsterdam Antlaşması ile AB’nin merkez ve doğu Avrupa 

ülkelerine doğru genişleme hedefi de dikkate alınarak, Topluluğun kurumsal ve siyasal 

yapılarının güçlendirilmesi amaçlanmıştır. AB üyeleri son dönemde Roma Antlaşması 

üzerindeki önemli bir değişikli ği de Nice Antlaşması ile yapmışlardır. 7-11 Aralık 2000 

tarihlerinde Fransa’nın dönem başkanlığında liderler Fransa’nın Nice kentinde bir araya 

gelerek özellikle AB karar mekanizmalarının karar alma süreç ve yöntemlerine ilişkin 

önemli kararlar almışlardır (Çakmak 2005: 24). Görüşmelerin sonuçları 26 Şubat 2001 

tarihinde Nice Antlaşması olarak AB mevzuatındaki yerini almıştır (Bilici 2004: 37-40). 

1.1.3 Avrupa Birliği’nin Temel Organları  

 AB’nin organları  ile ilgili temel düzenlemeler, Kurucu Antlaşmanın beşinci 

kısmında (189 ile 280. maddeler arasında) yer almıştır. Bu maddeler içeriğinde AB 

kurumları aşağıdaki sırayla sayılmıştır. 

1.1.3.1 Avrupa Parlamentosu (189-201.maddeler) 

 Avrupa Parlamentosu AB halklarının politik iradesini temsil etmektedir. AB 

yurttaşları Avrupa bütünleşme sürecine Avrupa Parlamentosu aracılığıyla katılmaktadır 

(Dura, Atik 2003: 165). 20 Eylül 1976’da alınan bir karar ile 1979’dan itibaren AB üyesi 

ülkelerde parlamenterler doğrudan halk tarafından seçilmeye başlanmıştır. Avrupa 

Parlamentosu üyeleri seçildikten sonra ülkelerini temsil etmemekte ve parlamentoda 

ülkelerine göre gruplanmamaktadır. Milletvekilleri siyasi gruplar içinde yer almaktadır 

(Çakmak 2005: 30). Avrupa Parlamentosu’nda Avrupa Halkları Partisi grubu, Avrupa 
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Sosyalistler Partisi grubu, Avrupa Liberal Demokrat ve Reform Partisi grubu, Avrupa 

Birleşmiş Solu/Kuzey Yeşil Sol Konfederal grubu, Yeşiller grubu, Avrupa Milletleri için 

Birlik grubu, Avrupa Demokrasileri grubu, Kimlik, Gelenek ve Egemenlik grubu gibi 8 

siyasi grup vardır. Avrupa Parlamentosu’nda bu grupların yanı sıra bağımsızlar da 

bulunmaktadır (Özpençe 2009: 26).  

Üye ülkelerin nüfuslarına göre belirlenen toplam 732 milletvekili beş yıl için 

seçilmektedir. Parlamento, Ağustos ayı hariç her ay bir hafta toplanmaktadır (Çakmak 

2005: 30). Avrupa Parlamentosu, başlıca denetim organı olup yasa çıkarmaktadır. Avrupa 

Komisyonu ve Avrupa Konseyi’ni denetlemekte ve AB’nin yıllık bütçesine mutabakat 

(uygunluk) vermektedir. Kurulduğu sırada yalnızca danışma meclisi konumunda olan 

parlamento, evrimleşerek günümüzde bir yasama meclisi haline gelmiştir (Dura, Atik 

2003: 166).   

1.1.3.2 Avrupa Birliği Konseyi (211-219. maddeler) 

  AB Konseyi, AB’nin politikalarının belirlenmesinde ve kararlarının alınmasında en 

yetkili organdır. Konsey toplantıda bulunanların kimliğine göre AB Konseyi veya AB 

Bakanlar Konseyi ismini almaktadır. AB Konseyi, üye ülkelerin devlet veya hükümet 

başkanları ile Avrupa Komisyonu başkanının bir araya gelmesi ile toplanmaktadır. 

Toplantılar (AB Bakanlar Konseyi ve AB Konseyi) AB Bakanlar Konseyi başkanlığını 

üstlenmiş AB ülkesinde altı aylık dönemin ortasında (Mart ve Ekim) ve sonunda (Haziran, 

Aralık) yapılmaktadır. AB Bakanlar Konseyi’nde çözümlenemeyen konular burada 

çözümlenmektedir (Bilici 2004: 47). AB (Bakanlar) Konseyi, üye ülkelerin dış işleri 

bakanlarından oluşur. Ancak zaman zaman gündemdeki konulara göre ilgili bakanlar da 

AB Konseyini oluşturmaktadır (Çakmak 2005: 29). AB Bakanlar Konseyi her üye ülkeden 

bir bakanın katılımıyla 15 üyeden teşekkül etmektedir (Bilici 2004: 47). Parlamento ve 

komisyon ile eşgüdümlü olarak yasa çıkarmakta, AB’nin politik hedeflerini belirlemekte 

olan AB Konseyi’nin yürütme yetkileri de bulunmaktadır. Daha önce Bakanlar Konseyi 

olarak anılan konsey Maastricht Antlaşmasının yürürlüğe girmesi ile AB (Bakanlar) 

Konseyi olmuştur (Dura, Atik 2003: 163). AB Konseyi kararlarını konunun önemine göre 

nitelikli oy çokluğu veya oybirliği ile alır (Çakmak 2005: 29). 
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1.1.3.3 Avrupa Birliği Komisyonu (211-219. maddeler) 

 Yürütme göreviyle donatılan AB Komisyon’u, AB’yi kuran antlaşmalarda da 

belirtilen taşımacılık, sosyal politikalar, çevre, tarım, enerji, bölgesel gelişme, ticari 

ili şkiler gibi alanlarda öneriler getirmektedir. Yetki ikamesi prensibine dayanarak, AB 

Komisyon’u belli bir ülke, bölge veya sektörün değil genel olarak AB ve vatandaşlarının 

çıkarlarını korumakla yükümlüdür. AB Komisyon’u ayrıca AB Sayıştay’ı ile birlikte AB 

bütçesini yönetir. AB kanunlarının üye ülkelerce doğru bir şekilde uygulanmasını da takip 

eden AB Komisyon’u, ayrıca şirketlerin rekabet kurallarına uyumlarını da kontrol eder. 

AB Komisyonu mevzuat önerisini AB Parlamentosu ve AB Konsey’ine sunduktan sonra 

üç kurum birlikte çalışırlar. AB Konseyi genel olarak AB Komisyonu önerilerini nitelikli 

çoğunluklu oyla kabul, oybirliğiyle reddeder (http://abofisi.metu.edu.tr, Erişim tarihi 

21.11.2010). 

1.1.3.4 Avrupa Birliği Adalet Divanı (220-245. maddeler) 

 AB ulusal hukuktan ayrı ve üstün olan bağımsız bir topluluk hukuku yaratmıştır. 

AB’nin bu yeni hukuku korumak için kurduğu organ da Adalet Divanı’dır. Adalet Divanı, 

topluluğun bir nevi Yüksek Mahkemesi veya Anayasa Mahkemesi olarak nitelenebilir 

(Dura, Atik 2003: 168). Merkezi Lüksemburg’ta bulunan Adalet Divanı, AB’ye üye 

ülkelerin birer yargıcının katılımı ile oluşmaktadır (Çakmak 2005: 31). Avrupa Birliği 

Adalet Divanı’nda kararlar oy çokluğu ile alınır (Bilici 2004: 52). Hakimler altı yıllığına 

atanmakta ve yeniden seçilebilmektedirler. AB organları, üye devletler, ulusal 

mahkemeler, şirketler ve bireyler AB antlaşmalarıyla ilgili konularda Adalet Divanı’na 

başvurabilmektedir. Adalet Divanı’nın verdiği kararlar kesindir ve temyizi 

bulunmamaktadır. Hem Adalet Divanı’nın yükünün çokluğu hem de temyiz hakkının 

bulunmaması sebebiyle, 1986’da Tek Avrupa Senedi’nde yeni bir mahkeme kurulması 

kararı alınmış ve (bir ilk derece mahkemesi olarak Avrupa) Asliye Mahkemesi 1989’da 

hayata geçmiştir. Yeni kurulan (Avrupa) Asliye Mahkemesi’nin kararları Adalet Divanı’na 

götürülerek temyiz edilebilmektedir (Çakmak 2005: 31-32).     

1.1.3.5 Avrupa Birliği Sayıştayı (ABS) (246-248. maddeler) 

AB Sayıştayı (ABS), 22 Temmuz 1975 yılında imzalanan Brüksel Antlaşması 

neticesinde Lüksemburg’da kurulmuş ve 1977’de çalışmalarına başlamıştır. Kurumun, 
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AB’nin beşinci kurumu olarak tam bir yasal statü kazanması ise 1993’te imzalan 

Maastricht Antlaşması'yla gerçekleşmiştir. ABS, AB Konseyi tarafından Avrupa 

Parlamentosu'nun görüşü alındıktan sonra oybirliğiyle atanan 27 üyeden oluşur. Üyelerin 

her biri ayrı bir üye ülke'den seçilmektedir. ABS Başkanı üyeler tarafından kendi 

aralarından seçilir. Başkanlık süresi üç yıldır ve üç yılın sonunda ikinci bir dönem için 

yeniden seçilmek mümkündür. ABS başkanı primus inter pares (eşitler arasında birinci) 

konumundadır. Toplantılarını ve çalışmalarını Lüksemburg'da sürdüren ABS, AB'nin tüm 

gelir ve harcamalarının hukuka uygun ve düzenli biçimde yapılıp yapılmadığını ve mali 

yönetiminin tutarlı olup olmadığını denetler. AB Konsey’i ve Avrupa Parlamento’su 

tarafından AB’nin genel bütçesinin uygulamasına ilişkin olarak AB Komisyon'unun 

ibrasında yardımcı olmak amacıyla yıllık raporlar hazırlar. Ayrıca diğer kurumların talebi 

üzerine özel raporlar hazırlar ve görüş bildirir. ABS ayrıca kendiliğinden hareket ederek 

özel konulardaki görüşlerini her zaman açıklayabilir. AB Antlaşması'yla ABS'ye tam 

kurumsal statü tanınmış ve sorumluluklarının kapsamı genişletilerek hesapların 

güvenilirliği ve hesaplara konu olan işlemlerin hukuka uygunluğu ve düzenliliği hakkında 

Avrupa Parlamento’su ve AB Komisyon'una rapor sunma görevi verilmiştir 

(http://min.avrupa.info.tr, Erişim Tarihi: 21.11.2010). 

1.1.3.6 Ekonomik ve Sosyal Komite (ESK) (257-262. maddeler) 

  Merkezi Brüksel’de bulunan Ekonomik ve Sosyal Komite (ESK) bir danışma 

organı olarak Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu’na temsil 

ettiği kesimlerin görüşlerini bildirmektedir. ESK, işçi, işveren ve meslek kuruluşlarını 

temsil etmek üzere kurulmuştur (Bilici 2004: 53). AB’nin yasama ve yürütme organları 

herhangi bir karar alırken ESK’nin görüşünü mutlaka almaktadır (Çakmak 2005: 34-35). 

Dört yıl için seçilen 222 üyeden oluşan ESK, yılda iki kez toplanır (Dura, Atik 2003: 176). 

1.1.3.7 Bölgeler Komitesi (BK) (263-265. maddeler) 

 Bölgeler Komitesi AB Antlaşması'yla kurulmuştur. Yerel ve bölgesel mercileri 

temsil eden 317 asil, ve 317 yedek üyesi vardır. Asil ve yedek üyelerin görev süreleri dört 

yıldır. Komite çalışmalarını Lüksemburg'da yapar. İlk toplantısını 9-10 Mart 1994 

tarihinde yapmıştır. AB Antlaşması, AB Konsey’i ve AB Komisyon'unun bölgesel 

çıkarların söz konusu olduğu eğitim, gençlik, kültür, toplum sağlığı, ekonomik ve 

toplumsal bütünleşme ve Avrupa çapında ulaşım, telekomünikasyon, enerji ağları gibi 
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konularda Bölgeler Komitesi'nin görüşüne başvurmalarını hükme bağlamıştır. Bölgeler 

Komitesi bunun dışında kendiliğinden de görüş bildirebilir. Bölgeler Komitesi'nin 

faaliyetleri yılda beş kez düzenlenen genel kurul toplantıları dışında sekiz komisyon ve 

dört alt komisyon tarafından yürütülür. Bölgeler Komite'sine bağlı bir özel komisyon 

AB'de kurumsal reform konusunda bir rapor hazırlamaktadır. 1999 Amsterdam 

Antlaşması'yla bağımsız bir yapıya kavuşan Bölgeler Komitesi, AB müktesebatıyla ilgili 

yerel konuları gündeme getirir ve yetki ikamesi prensibiyle çalışır. Buna göre AB 

hukukunun yerel veya bölgesel kurallardan daha verimli olmadığı durumlar dışında 

müdahale etmez. Bölgeler Komitesi, AB müktesebatının doğru uygulanmasını sağlarken 

bir yandan da yerel kuralların korunmasını sağlar (http://www.abgs.gov.tr, Erişim tarihi: 

21.11.2010). 

1.1.3.8 Avrupa Yatırım Bankası (AYB) (266-267. maddeler) 

 Avrupa Yatırım Bankası (AYB)’nin temel görevi AB’nin hedefleri doğrultusunda 

ekonomik gelişmeyi, yatırımları finanse etmektir. AYB azgelişmiş yörelerin 

kalkındırılmasına ve tek pazarın oluşturulmasına yönelik projelerin finansmanını 

sağlamaktadır. AB üyeleri aynı zamanda AYB’nin de üyeleridir. Guvernörler Kurulu, üye 

devletlerin maliye bakanlarından oluşmaktadır. (Dura, Atik 2003: 172). AYB’de kararlar 

sermayenin %45’ini temsil eden oylar ile alınır (Çakmak 2005: 34). 

1.1.3.9 Avrupa Merkez Bankası (AMB) 

 Avrupa Merkez Bankası, Avrupa Para Birliği'nin oluşumundan itibaren, 1 Haziran 

1998 de faaliyete geçmiş, yeni para birimi Euro da, 1 Ocak 1999’da bankacılık 

işlemlerinde kullanılmaya başlanmış ve 1 Ocak 2002’de tedavüle çıkarılmıştır. Euro'yu 

kabul eden ülkeler, 'Euro sistemi' veya 'Euro bölgesini' meydana getirmektedirler. Tüm AB 

üyeleri ise 'Avrupa Merkez Bankaları Sistemini' oluşturmaktadır. Avrupa Merkez Bankası, 

Avrupa Birliği'nin para politikalarını oluşturur ve yürütür, döviz operasyonlarını 

yönlendirerek ödemeler sisteminin düzgün çalışmasını sağlar. Merkezi Frankfurt’ta olan 

Banka, ayrıca üye ülkelerden 12’sinin kabul ettiği para birimi Euro’yu ihraç eder ve korur. 

Bankanın görevleri arasında ayrıca üye ülkelerinde fiyat istikrarı sağlamak ve faiz 

oranlarını belirlemek bulunmaktadır. Tam bağımsız çalışan Avrupa Merkez Bankası’na 

üye ülkelerin hükümetleri, hiçbir şekilde müdahale edemez ve etkileyemezler. Buna 

rağmen banka, AB üye ülkeleri hükümetleri ve merkez bankaları ile yakın bir işbirliği 
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çerçevesinde çalışır. Avrupa Merkez Bankası'nın Yönetim Kurulu, İcra Kurulu ve Genel 

Konsey olmak üzere üç karar verme kuruluşu mevcuttur (Güngör, Erişim tarihi: 

21.11.2010). 

1.1.4 Avrupa Birliği’nde Parasal Birlik Süreci 

Bu noktada AB’nin oluşumu ve yapısını etkileyen önemli süreçlerin başlıcalarından 

biri olan parasal birlik sürecine değinilecektir. 

Euro, AB’nin parasal sistemini birleştirmek adına Maastricht anlaşması ile öngörülen 

takvimin son aşaması olan ve Avrupa Para Birliği'ne üye ülkeler tarafından kullanılan tek 

ve ortak para birimidir. Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, İrlanda, 

İspanya, Portekiz, İtalya, Yunanistan, Finlandiya, Avusturya'dan oluşan parasal birliğe 

dahil on iki ülkenin ulusal paraları 1 Ocak 2002 itibariyle Euro'ya dönüşmüştür. 1 Ocak 

1999 tarihi itibariyle Euro kaydi para olarak her türlü finansal işlemlerde kullanılmaya 

başlanmış olup; 1 Ocak 2002 itibariyle Euro banknot ve madeni paraları dolaşıma 

sunulmuştur. Euro kullanımına aşağıda belirtilen beş kriteri yerine getiren Avrupa Birliği 

üyesi ülkeler başlayabilmektedir. Maastricht kriterleri olarak da bilinen ve 1991 yılında 

kararlaştırılan şartlar şunlardır (www.baskent.edu.tr, Erişim tarihi: 21.11.2010):                                                                                                                                                  

1.  Euro'ya katılmak isteyen ülkenin katılımdan önceki yıl enflasyon oranı, en düşük 

enflasyon oranına sahip üç Avrupa Birliği ülkesinin ortalama enflasyon oranının l .5 puandan 

daha fazla üzerinde olmamalıdır. 

2.  Bütçe açığı Gayrı Safı Milli Hasıla'nın (GSMH) %3'ünden fazla olmamalıdır veya 

azalma eğiliminde bulunmalıdır. 

3.  Kamu borçları GSMH'nin %60'ından fazla olmamalıdır. 

4.  Uzun dönem devlet borçlanma kağıtlarının faiz oranı, bu alanda en iyi performansa 

sahip üç Avrupa Birliği ülkesinin faiz oranın en fazla iki puan üzerinde olabilir. 

5.  Ülke parası, Avrupa Para Sistemi'nin belirlediği alan içinde hareket ediyor olmalıdır. 

Ekonomik ve parasal birliğe üç aşamada geçilmesinin kararlaştırıldığı görülmektedir. 

1 Temmuz 1990 tarihinde başlayan ve 31 Aralık 1993 tarihinde tamamlanan birinci 

aşamada üye ülkelerin maliye ve ekonomi politikaları birbirine yakınlaştırılmıştır. Bu 

çerçevede; ülkeler arasındaki sermaye hareketlerinde tam liberalizasyon sağlanmış, 

sermayenin serbest dolaşımı önündeki engeller kaldırılmış, bankacılık ve diğer mali 

piyasaların entegrasyonu sağlanmıştır. Ayrıca ulusal merkez bankalarından kamu 
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mercilerinin ve işletmelerinin bankadaki hesap mevcudundan daha fazla para çekme 

uygulaması yasaklanmış, kamu işletmelerinin mali kurumlardan ayrıcalıklı olarak 

yararlanmasına ilişkin düzenlemeler kaldırılmıştır (Bilici 2004: 59).  

 İkinci aşamanın ise 1 Ocak 1994 tarihinde başlayıp, 31 Aralık 1998 tarihinde 

tamamlanması öngörülmüştür. Tek para politikasının yürütülmesinde gerekli sorumluluğu 

almak üzere altyapının oluşturulması bu aşamanın en önemli hedefidir. Bu amaçla Avrupa 

Merkez Bankası kuruluncaya kadar görev yapacak olan ve temel amacı üye ülkelerin para 

politikaları arasındaki koordinasyonu sağlamak olan Avrupa Para Enstitüsü kurulmuştur. 

(Tokatlıoğlu 2004: 62). Yine bu dönemde 15-16 Aralık 1995 AB Madrid Doruğu’nda 

ECU’nun (European Currency Unit) adı Euro olarak değiştirilmi ştir. Alınan karara göre 

EURO 1 Ocak 1999’dan itibaren (üçüncü aşama) tedavüle konularak 2002 yılından 

itibaren üye devletlerde tek ödeme aracı olarak kullanılacaktır (Dura, Atik 2003: 122). 

 Avrupa Para Birimi olan ECU, 1978 yılında Bremen’de toplanan Avrupa 

Konseyince yaratılması planlanan bir ortak para birimidir. Avrupa para sisteminin 

merkezinde yer alan, maddi bir varlığı olmayan, teorik ve kaydi bir para olan ECU 

gerçekte bir para sepetidir. Başka bir deyişle para sepeti tekniğine göre oluşturulmuş, 

birleşik bir para ya da hesap birimidir. 1 ECU’nun değeri Haziran  1985’te 0,73 dolara 

tekabül etmektedir (Dura, Atik 2003: 109-112). 25.10.2010 tarihi itibarı ile ECU’nun 

muadili konumunda olan 1 Euro, 1,4040 ABD dolarına eşittir (http://www.tcmb.gov.tr, 

Erişim Tarihi: 25.10.2010). 

 Parasal birlik sürecinin üçüncü ve son aşaması 1 Ocak 1999 ile 1 Ocak 2002 

tarihlerini kapsayacak ve bu dönemde ekonomik ve parasal birliğe giriş kriterlerini yerine 

getiren ülkelerin döviz kurları birbirlerine ve ortak para birimi olan Euro’ya karşı geri 

dönülemez bir şekilde sabitlenecektir. Tek para politikası Avrupa merkez bankaları sistemi 

tarafından yürütülecektir. Bu aşamada ulusal paralar hala tedavülde olacak, Euro ise kaydi 

para olarak kullanılmaya başlanılacaktır. Ulusal paraların tedavülden kaldırılıp yerini 

tamamen EURO’nun aldığı süreç 1 Temmuz 2002 tarihinde başlamıştır (Tokatlıoğlu 2004: 

62). 

 Euro alanı, bir EPB alanıdır. Aslında günümüzde Euro alanı gibi, ortak para 

kullanan parasal birlik oluşumları vardır. Örneğin; ortak bir merkez bankaları olan ve ortak 

para olarak Doğu Karayip dolarını (East Caribbean dollar) kullanan 11 ülkenin oluşturduğu 

Doğu Karayip Parasal Birliği (East Caribbean Monetary Union-ECCU); 8 ülkenin 
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oluşturduğu Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği (West African Economic and 

Monetary Union-WAEMU) ve 6 ülkenin bir para alanı oluşturarak, ortak bir merkez 

bankasına sahip olduğu Orta Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği (Economic and Monetary 

Union of Central Africa -CAEMU) bu oluşumların başlıcalarıdır. Bugün, dünya nüfusunun 

%4,9'unun yaşadığı Euro alanı (Euro Zone), dünya toplam üretiminin 1/6'sını 

gerçekleştirmektedir. Euro alanı, 27 üyesi bulunan AB'nin 16 üyesinin (Almanya, 

Avusturya, Belçika, Fransa, Hollanda, Lüksemburg, Finlandiya, İtalya, İrlanda, İspanya, 

Portekiz ve Yunanistan) yer aldığı ve tek paranın kullanıldığı bir EPB alanıdır. Adı, bu 

ülkelerin ortak para birimleri olan Euro'dan gelmektedir (Akçay 2006: 3-4). 

 AB’de Euro kullanımı yaygınlık göstermekle birlikte 27 üye ülkeden 11’i Euro 

kullanmamaktadır. Parasal birlik konusu devletlerin egemenlik hakları ile ilgili olmasının 

yanı sıra ihracatçı ülkeler bakımından da bir rekabet aracı olarak kullanılmaktadır. Üye 

ülkelerden bazıları çeşitli sebeplerle henüz parasal birliğe geçmemiştir. AB’nin temel 

hedefi olan ekonomik ve parasal birliğin temel göstergelerinden biri olan Euro kullanımına 

yönelik önümüzdeki yıllarda hem AB hem de üye ülkelerin daha çok çaba göstermesi 

gerekecektir. Tablo 1.1’de AB’de Euro kullanan ve kullanmayan üye ülkeler verilmiştir. 

Tablodan da anlaşılacağı üzere AB’nin kuruluşunda yer alan altı üye ülkenin de aralarında 

bulunduğu 16 ülke Euro kullanırken, İngiltere ve İsveç gibi ülkelerin de aralarında 

bulunduğu, gelişmişlik bakımından genellikle daha alt düzeyde bulunan ülkelerin de içinde 

yer aldığı 11 üye ülke ise henüz Euro kullanmamaktadır. 
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 Tablo 1.1’de AB üyesi 27 ülkedeki Euro kullanımı görülmektedir. 

Tablo 1.1 Avrupa Birli ği’nde Euro Kullanımı 

NO ÜLKE ADI EURO KULLANIMI (+/-)  

1 BELÇİKA + 
2 ALMANYA + 
3 İRLANDA + 
4 YUNANİSTAN + 
5 İSPANYA + 
6 FRANSA + 
7 İTALYA + 
8 KIBRIS + 
9 LÜKSEMBURG + 
10 MALTA + 
11 HOLLANDA + 
12 AVUSTURYA + 
13 PORTEKİZ + 
14 SLOVENYA + 
15 SLOVAKYA + 
16 FİNLAND İYA + 
17 BULGARİSTAN - 
18 ÇEK CUMHURİYETİ - 
19 DANİMARKA - 
20 ESTONYA - 
21 LETONYA - 
22 LİTVANYA - 
23 MACARİSTAN - 
24 POLONYA - 
25 ROMANYA - 
26 İSVEÇ - 
27 İNGİLTERE - 

Kaynak:  http://www.ecb.int/euro/intro/html/map.en.html,Erişim tarihi:12.09.2010 

 Tablo 1.1’de AB’ye üye 27 ülkeden 16’sının Euro kullandığı, 11’inin ise henüz 

parasal birliğe katılmadığı görülmektedir. Bu durum AB üyelerinin çeşitli sebeplerle 

parasal birliğe geçişte sorun yaşadıklarını göstermektedir. 

1.2 Türkiyenin Avrupa Birli ği’ne Üyelik Süreci 

 Türkiye’nin AB’ye üyelik süreci 31 Temmuz 1959 tarihinde Roma Antlaşması’nın 

238. maddesine göre AET’ye yaptığı ortak üyelik (associate member) başvurusu ile 

başlamıştır (Çakmak 2005: 93). Türkiye 15 Mayıs 1959 tarihinde  başvuran 

Yunanistan’dan sonra AET (AB)’ye “ortak üyelik” başvurusu yapan ikinci ülkedir 

(Berksoy, Işık 2006: 58).  
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 Türkiye’nin o dönemki AET’ye yapmış olduğu başvurunun temelinde yatan pek 

çok nedenden bahsedilmektedir. Bunlardan ilk sırada olanı hiç kuşkusuz Türkiye’nin batı 

dünyası ve Avrupa ile entegrasyona verdiği önem olsa gerektir. 1949 Avrupa Konseyi 

üyeliği, 1952 NATO üyeliği ile Türkiye politik ve askeri olarak Avrupa’da yer almıştır. Bu 

paralelde ortak bir Avrupa platformunun kurulduğu bir sırada Türkiye’nin bu platformun 

bir parçası olmak isteyeceği düşünülmektedir.  

 Türkiyenin Yunanistan’dan hemen sonra AET’ye başvuru yapmasının temel 

nedenlerinden biri, Yunanistan’ı Avrupalı uluslararası bir örgütte yalnız bırakmak 

istememesidir. Bunun yanı sıra Türkiye’nin 1950’li yıllarda ekonomik krizler dolayısıyla 

duyduğu mali kaynak ihtiyacı da AET kaynaklı kredilerle karşılanmak istenmiştir. Ayrıca 

Avrupa’da meydana gelen yeni bir oluşumun dışında kalmanın Türkiye’nin ulusal 

çıkarlarına zarar verebileceği düşünülerek üyelik başvurusu Yunanistan’ın ardından derhal 

yapılmıştır (Çakmak 2005: 90).  

 Türkiye ile AB arasındaki ilişkileri düzenleyen temel hukuki metinler arasında 

Ankara Antlaşması, Katma Protokol ve 6 Mart 1995 tarihli Ortaklık Konseyi Kararı yer 

almaktadır.  

 Ankara Antla şması, Türkiye'nin AB’ye tam üye sıfatıyla katılabilmesinin yolunu 

açan "Ankara Anlaşması” 12 Eylül 1963 tarihinde Ankara'da imzalanmış ve 1 Aralık 

1964"te yürürlüğe girmiştir. Nihai hedefi Türkiye'nin AB’ye tam üyeliği olan "Ankara 

Anlaşması”, Türkiye-AB ilişkilerini malların serbest dolaşımı ile sınırlamamakta bunun 

yanı sıra işgücü, hizmetler ve sermayenin serbest dolaşımını sağlamayı, dolayısıyla 

Türkiye’nin Avrupa Tek Pazarına entegrasyonunu hedeflemektedir. Antlaşmada, "hazırlık 

dönemi”, “geçiş dönemi” ve “son dönem” olmak üzere üç devre öngörülmüştür. Geçiş 

döneminin sonunda ise Gümrük Birliği’nin tamamlanması planlanmıştır  

(http://www.dtm.gov.tr, Erişim tarihi: 21.11.2010). Ankara Antlaşması ve bu Antlaşmaya 

bağlı olarak gerçekleşen siyasal uyum sürecine ilişkin açıklamalara Siyasal Uyum Süreci 

başlığı altında yer verilmiştir. 

 Katma Protokol, 13 Kasım 1970 tarihinde imzalanan ve 1973 yılında yürürlüğe 

girmiştir. Katma Protokol ile geçiş döneminin hükümleri ve tarafların üstleneceği 

yükümlülükler belirlenmiştir (http://makdis.pamukkale.edu.tr, Erişim tarihi: 21.11.2010). 

 6 Mart 1995’te toplanan Ortaklık Konseyi aldığı Ortaklık Konseyi Kararı  (OKK) 

ile Türkiye-AB Gümrük Birliği’ni Kabul etmiştir (Bilici 2004: 82). Gümrük Birliği’ne 
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geçiş süreci ve sonrasındaki gelişmelere her iki süreçle de ilgili olması bakımından 

ekonomik ve mali uyum süreci başlıkları altında değinilecektir. 

1.2.1 Türkiye ile Avrupa Birli ği’nin Ortak Organları 

 Bu noktada Türkiye ile AET ve sonrasında da AB arasında oluşturulan ortak 

organlardan bahsetmek gerekmektedir. AB, birlik üyesi olmayan, üye olması mümkün 

veya üyelik prosedürü devam eden ülkelerle ilişkilerini yürütmek ve tanzim etmek için bir 

takım organlar oluşturmaktadır. Bu organlar ve görevleri aşağıdaki şekilde tanımlanabilir 

(Çakmak 2005: 99-101): 

 Ortaklık Konseyi:  Ankara Antlaşması’nın 23. maddesi gereği kurulmuştur. 

Türkiye-AB ortaklığının en önemli ve yetkili organıdır. Ortaklık Konseyi’nin karar alma 

ve tavsiyede bulunma yetkisi vardır. Tarafların ise alınan kararları yerine getirme ve 

gerekli tedbirleri alma zorunluluğu vardır. Ortaklık Konseyi üyeleri, Türkiye ile topluluk 

üyesi ülkeler ve Komisyon ile Konsey’in temsilcilerinden oluşur. Bakanların toplantıya 

katılmadıkları durumlarda büyükelçiler seviyesinde toplanır. Ortaklık Konseyi’nde kararlar 

oybirliği ile alınır dolayısıyla tarafların veto hakkı vardır. Ortaklık Konseyi her yıl 

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu’na bir faaliyet raporu sunar. 

 Ortaklık Komitesi:  Ortaklık Komitesi, Ortaklık Konseyi'nin 3/64 sayılı Kararı ile 

kurulmuş bir "yardımcı organ"dır. Komite'nin görevi, Ortaklık Konseyi'nin gündemini 

hazırlamak ve Ortaklık Konseyi'nin vereceği talimatlara uygun olarak, Ortaklık ilişkisiyle 

ilgili teknik sorunlar üzerinde incelemeler yapmaktır. Ortaklık Komitesi teknisyenlerden 

oluşan bir organdır. Komitenin hazırladığı raporlar oylama yapılmaksızın doğrudan 

Ortaklık Konseyi'ne sunulur. Ortaklık Komitesi, bir taraftan üye devletler, Konsey ve AB 

Komisyonu temsilcileri diğer taraftan ise Türk Hükümeti temsilcilerinden oluşur 

(http://www.mfa.gov.tr, Erişim tarihi: 25.10.2010). 

 Karma Parlamento Komisyonu: Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu, 

 TBMM’den 27 milletvekili ve 27 AP üyesinden meydana gelmektedir. Komisyon, yılda üç 

defa toplanır. Toplantılar dönüşümlü olarak Türkiye ile Avrupa Parlamentosunun 

toplandığı şehirlerden birinde (Brüksel ya da Strazburg) yapılmaktadır. Komisyon, 

üyelerinin çoğunluğunun onayladığı konularda tavsiye kararları alabilmektedir 

(http://www.mfa.gov.tr, Erişim tarihi: 25.10.2010). 
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 Gümrük İşbirli ği Komitesi: Gümrük İşbirliği Komitesi, Ankara Anlaşması’nın, 

Ortaklık Konseyi’ni, görevlerinde kendisine yardımcı olabilecek her Komite’yi kurmaya 

yetkili kılan 24 ncü maddesine dayanılarak 15.12.1969 tarihinde alınan 2/69 sayılı Ortaklık 

Konseyi Kararı ile tesis edilmiştir. Komite İlk toplantısını 28.10.1979 tarihinde 

gerçekleştirmiş ve 12.11.1982 tarihinde yaptığı dokuzuncu toplantısından sonra 10 yıl süre 

ile toplanamamıştır.  Komite, 3 Aralık 1992 tarihinde gerçekleştirdiği 10’uncu 

toplantısından itibaren düzenli işleyen ve gümrük birliğinin tamamlanması sürecinde 

gümrüklerle ilgili teknik hususları ele alarak Ortaklık Konseyi’ne önemli ölçüde yardım 

sağlayan bir platform haline gelmiştir. Gümrük Birliği’nin tamamlanmasından sonra ise 

Komite, görev alanı çerçevesinde karşılaşılan teknik sorunların ele alınıp çözümler 

arandığı aktif bir zemin halini almıştır (http://www.abgs.gov.tr, Erişim tarihi: 21.11.2010). 

 Türkiye-AB Gümrük Birli ği Ortak Komitesi: 1/95 sayılı Ortaklık Komitesi 

Kararı, Gümrük Birliği’nin i şleyişiyle doğrudan ilgili alanlarda (ortak ticaret politikası, 

ortak rekabet politikası, gümrük mevzuatı vb.) Türk mevzuatının AB mevzuatıyla sürekli 

uyumu ilkesini getirmiş ve bu ilkeyi hayata geçirmek için de “Gümrük Birliği Ortak 

Komitesi” adı altında yeni bir organ tesis etmiştir. Gümrük Birliği’nin 50 (1) maddesi 

uyarınca kurulan ve imzacı tarafların temsilcilerinden oluşan Gümrük Birliği Ortak 

Komitesi esas itibariyle teknik konularla ilgilenir. Komite, Ortaklık Konseyi’ne 

tavsiyelerde bulunur ve Gümrük Birliği’nin doğru işleyişini sağlamak amacıyla görüş 

bildirir. Bu çerçevede, Komite, Türkiye’nin Gümrük Birli ği’nin i şleyişiyle doğrudan ilgili 

alanlarda öngörülen mevzuat uyumu ilkesine bağlı kalmasına yönelik bir danışma usulü 

uygular. Komite bazı durumlarda, yeni bir mevzuat yaratmayacak ve AB mevzuatında 

değişikli ğe neden olmayacak teknik nitelikli kararlar alabilir. Komite’nin her ay 

toplanması öngörülmekle birlikte, fiilen yılda 3-4 kere toplanmaktadır. Amaç, mevzuat ve 

uygulamalar arasındaki farklılık ve çelişkilerin malların serbest dolaşım ilkesinin 

etkilenmesini, ticarette sapma getirmesini ve ekonomik sorunlara yol açmasını engellemektedir 

(http://www.mfa.gov.tr, Erişim tarihi: 25.10.2010). 

 Yönlendirme Komitesi: Türkiye’nin gümrük birliğine katılımı sürecinde 

Türkiye’ye yapılacak teşviklerin uygulanması ve gümrük birliğine katılım sürecinin 

izlenmesi amacıyla kurulmuştur. Gümrük birliğinin gerçekleşmesinden sonra Yönlendirme 

Komitesi’nin görevi sona ermiş yerine Gümrük Birliği Ortaklık Komitesi kurulmuştur 

(Çakmak 2005: 99-101).   
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1.2.2 Siyasi Uyum Süreci 

 Türkiye’nin AET’ye yaptığı ortak üyelik başvurusu sonrasında Ankara Antlaşması 

ile son bulan ortaklık müzakereleri süreci dört yıl sürmüş ve üç evrede gerçekleşmiştir. İlk 

evre 28 Eylül 1959’dan, 21 Ekim 1960’a kadar sürmüştür. Bu dönemde taraflar, ortaklığın 

bir gümrük birliği olması konusunda uzlaşmaya varmalarına rağmen, geçiş aşamaları ve 

yükümlülükleri konusunda farklı teklifler yapmışlardır. 10-22 Nisan 1961 günlerini 

kapsayan ikinci evrede Türk tarafı yine gümrük birliğinde ısrar ederken, AET farklı 

ortaklık biçimleri üzerinde de durmuştur. 18 Haziran 1962’de başlayan üçüncü evre ise 

Ankara Antlaşması’nın yapılmasıyla son bulmuştur. Ankara Antlaşması temel ilkelerini ve 

ideolojik esaslarını Roma Antlaşması’ndan almıştır. Dolayısıyla Ankara Antlaşması’nın 

getirdiği hükümler uzun vadede “laissez faire” prensibine uygun olarak düzenlenmiştir 

(Bozkurt 2001: 261-262). 

 Ankara Antlaşması’nın 2. maddesine göre Türkiye ile AET arasında bu ortaklık 

ili şkisi üç kademede tamamlanacaktır. Bunlar: Hazırlık dönemi, geçiş dönemi ve son 

dönemdir. Ankara Antlaşması 12 Eylül 1963 tarihinde imzalanmasına rağmen Antlaşmaya 

taraf ülkeler tarafından onaylanması 1964 yılı sonlarına kadar sürmüştür (Berksoy, Işık 

2006: 61). Aşağıda bu dönemlerden ilk ikisine kısaca değinilecektir. 

 Hazırlık dönemi: Bu dönemin özelliği AET’nin Türkiye’ye tek taraflı (ticari) 

avantaj sağlamasıdır. Beş yıl için öngörülen hazırlık dönemi dokuz yıl sürmüştür. 1 Aralık 

1964’te başlayıp, 1 Ocak 1973’te sona ermiştir (Çakmak 2005: 97). Topluluğun 

Türkiye’ye sağladığı ticari kolaylıklar şunlardır: Türkiye’nin dört temel ihraç ürününe 

(tütün, fındık, kuru üzüm ve incir) tarife kontenjanları tanınmıştır. 1967 yılından itibaren 

diğer bazı tarımsal ve sınai ürünlere, belirli kontenjanlar dahilinde gümrük indirimleri 

yapılmıştır. AET ayrıca Türkiye’ye mali yardımlar yapmış, projeye bağlı kalkınma 

kredileri vermiştir (Dura, Atik 2003: 354).  

 Geçiş Dönemi: Katma Protokol'ün 1 Ocak 1973 tarihinde yürürlüğe girmesiyle, 

toplam 22 yıl sürecek olan "Geçiş Dönemi", diğer bir ifadeyle Gümrük Birliği süreci, 

hukuken başlamıştır. AB Geçiş Döneminin hemen başında, 1971 yılı itibariyle, Türkiye 

menşeli sanayi ürünlerinin gümrük vergilerini sıfırlarken, Türkiye'nin AB kaynaklı sanayi 

ürünlerinde gümrük vergilerini tedricen sıfırlaması öngörülmüş ve böylece Gümrük 

Birli ği'nin fiilen yürürlüğe girmesi için 22 yıllık bir süre tanınmıştır. Türkiye'nin 14 Nisan 

1987 tarihinde yaptığı tam üyelik başvurusu ertesinde taraflar arasında teknik ve siyasi 
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platformda yürütülen görüşmelerin sonuçları, Gümrük Birliği'nin tamamlanması ve 

sürdürülmesi için gerekli koşulları belirleyen bir "Gümrük Birliği Kararı" altında 

toplanarak, Türkiye-AET Ortaklık Konseyi'nin 6 Mart 1995 tarihli toplantısında kabul 

edilmiştir. Böylece, 22 yıllık Geçiş Dönemi, 1.1.1996 tarihi itibariyle son bulmuş ve 

Türkiye'nin AB'ye katılımı yolunda "Son Dönem"e girilmiştir (http://www.abgs.gov.tr, 

Erişim tarihi: 21.11.2010). 

 Son Dönem: Gümrük birliği hedefinin tamamlanarak, ekonomi politikalarının 

uyumlaştırılması sağlanacaktır. Ankara Antlaşması’nın 28. maddesinde bu döneme ilişkin 

olarak, Türkiye’nin Roma Antlaşması’ndan doğan yükümlülüklerinin tamamını 

üstlenebileceği bir duruma geldiğini göstermesi durumunda, Türkiye ile AET arasında tam 

üyeliğin görüşülebileceği belirtilmektedir (Berksoy, Işık 2006: 63). Türkiye 3 Ekim 

2005’ten bu yana tam üyelik müzakerelerinin başlamış olması dolayısıyla son döneme 

girmiş bulunmaktadır. Bu dönem Türkiye’nin AB’ye üyeliği ile son bulacaktır.  

 Ancak 1970’li yıllarda içine düştüğü ekonomik krizin de etkisiyle Türkiye, üzerine 

düşen yükümlülükleri yerine getiremez hale gelmiştir. Protokol hükümleri antlaşmada 

öngörüldüğü şekilde işletilememiştir. AET ise Türkiye’den ithal ettiği sanayi mallarında 

gümrük vergilerini ve kısıtlamalarını kaldırmıştır. AET daha sonra üçüncü ülkelerle 

yapmış olduğu antlaşmalarla benzer kolaylıkları onlara da sağlamıştır. Yine bu süreçte 

Türkiye için son derece önemli bir konu olan serbest dolaşım, Katma Protokol’ün 36. 

maddesine göre 1986 yılında başlaması öngörüldüğü halde, AET bundan kaçınmış ve 

Türkiye’ye vize uygulama yoluna gitmiştir (Bozkurt 2001: 263-264).  

 Ortaklık Konseyi Haziran 1980’de Türkiye-AET ilişkilerini canlandırmayı 

amaçlayan bir dizi karar almıştır. Buna göre AB Türk tarım ürünlerinden aldığı gümrük 

vergilerini 1987 yılı sonuna kadar kaldıracak, ayrıca Topluluk ülkelerindeki işçilerin 

serbest dolaşımını ve sosyal haklarını düzenleyen bir dizi tedbir alacaktır. Eylül 1980’de 

Türkiye’de bir askeri yönetimin iş başına gelmesi üzerine, ilişkiler soğumuştur. Avrupa 

Parlamentosu askeri müdahaleye çok sert tepki göstererek hükmetten bir demokrasiye 

dönüş takvimi vermesini istemiştir. 14 Nisan 1987’de Türkiye Ankara Antlaşması’ndan 

bağımsız ve bu Antlaşmada öngörülen süreleri tamamlamadan tam üyelik başvurusunda 

bulunmuştur. Başvurunun hukuki dayanağı Roma Antlaşması’nın “her Avrupalı devlet 

Topluluğa katılma talebinde bulunabilir” hükmüdür. Zira Yunanistan da aynı yolu izlemiş, 

aynı hükme dayanmış, son döneme geçilmesini beklemeden (12 Haziran 1975’te) tam 
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üyelik başvurusunda bulunmuş ve (01.01.1981 tarihinde de) tam üye olmuştur. Avrupa 

Komisyonu Türkiye’nin başvurusu konusundaki raporunu 18 Aralık 1989’da Avrupa 

Konseyi’ne sunmuştur (Dura, Atik 2003: 357-358). Raporda Türkiye’nin başvurusunun 

şimdilik askıya alınmasını önerilmektedir. Buna gerekçe olarak da üyeliğe ne Topluluğun 

ne de Türkiye’nin hazır olması gösterilmiştir. Türkiye’nin üyeliği konusunda bu kararın 

verilmesine esas olan unsurlardan birinin de 1989 yılında yıkılan Berlin Duvarı, dağılan 

Doğu Bloku dolayısıyla AB’nin kaynak ve zamanını daha çok yeni bağımsızlıklarını 

kazanan Doğu Avrupalı ülkelere kaydırma isteği olabileceği belirtilmektedir (Çakmak 

2005: 112-113). 

 1 Ocak 1996’dan sonra politik açıdan olumsuz gelişmelerin sonucu olarak, Türkiye, 

AB’nin 21. yüzyıla yönelik derinleşme ve genişleme stratejisini belirleyen 

Hükümetlerarası Konferans’a davet edilmemiştir. 1997 Lüksemburg Zirvesi’nde 

Türkiye’ye “yakınlaşma stratejisi” kapsamında Kıbrıs ve Ege sorunlarının çözülmesi, 

azınlıklara saygı gösterilmesi ve Türkiye’nin Lahey Adalet Divanı’nın yetkisini kabul 

etmesi şartı koşulmuştur. Türk Hükümeti bu karara yönelik olarak 14 Aralık 1997 tarihinde 

yaptığı açıklamada, kararın yanlı ve ayrımcı olduğu, tam üyelik hedefinin korunduğu, 

AB’nin yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiği ve tutumunu değiştirmedikçe 

ili şkilerin antlaşmalar haricindeki kısmının AB ile ele alınmayacağı dile getirilmiştir. 1998 

Cardiff Zirvesi sonuç bildirgesinde, yeni bir girişim ile “Avrupa stratejisi” çerçevesinde 

ilşkilerin düzeltilmek istediğini, bu stratejinin uygulanması ile Türkiye’nin AB’nin 

genişleme sürecinde yer alacağı ifade edilmiştir. 1999 Köln Zirvesi bildirgesinde ise 

Türkiye’yi AB’ye hazırlama çabalarının süreceği, bu hazırlığa yönelik olarak bir takvim 

belirleneceği ve Türkiye’nin aday ülkeler toplantısına davet edilmesi için çaba 

gösterileceği ifedeleri yer almıştır. 10-11 Aralık 1999’da yapılan Helsinki Zirvesi ise bir 

dönüm noktası olma özelliği taşımaktadır. Türkiye bu toplantıda oybirliği ile aday üyeler 

listesine alınmış (aday ülke) ve müzakerelerin başlaması için ise 1993 Kopenhag 

Zirvesi’nde  belirlenen demokrasi, hukuk devleti, insan hakları ve azınlık haklarına saygı 

şeklinde özetlenebilecek siyasi kriterler olan Kopenhag Krtiterleri’ni tam olarak yerine 

getirmesi şartı aranmıştır. 7-9 Aralık 2000 tarihindeki Nice Zirvesi’nde Türkiye’nin 

müzakere sürecinin başlamasına ilişkin herhangi bir karar çıkmamıştır. 8 Mart 2001 

tarihinde ise AB komisyonu tarafından tek taraflı olarak hazırlanan ve AB müktesebatının 

aday ülkece üstlenilmesine ve katılım öncesi yapılması gerekenlere ilişkin hedefleri ortaya 
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koyan Katılım Ortaklığı Belgesi AB Çevre Bakanları Konseyinde onaylanmıştır (Dura, 

Atik 2003: 364-401). 

 24 Mart 2001 tarihinde AB müktesebatının üstlenilmesine ilişkin Türkiye ulusal 

programı ve bu programın uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine ilişkin genel 

esaslar aynı tarihli 24352 sayılı gazetede yayımlanmıştır. Takip eden dönemde 19 Nisan 

2003’te Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde AB uyum komisyonu kurulmuştur. 24 Nisan 

2004 tarihinde ise Türkiye’nin AB’ye uyum süreci içerisinde aşılması gereken önemli 

sorunlardan biri olarak görülen Kıbrıs sorununa yönelik olarak, Türkiye’nin de desteğiyle 

yapılan ve Annan Planı olarak adlandırılan planı oylayan referandum sonucunda sorunun 

çözümüne yönelik desteğin bir belirtisi olarak Kıbrıs Türk Halkı %64,9 evet derken Kıbrıs 

Rum Kesimi’nde ise halkın %75,8’i planın reddedilmesi yönünde oy kullanmıştır. Bu 

oylama Türkiye’nin AB’ye üyeliğe verdiği önemin bir göstergesi olarak görülmüş ve 

Kıbrıs sorununu önemli bir gündem maddesi olmaktan neredeyse çıkarmıştır. 17 Aralık 

2004’te Brüksel Avrupa Konseyi Zirvesi’nde Türkiye’nin siyasi kriterleri yeterli ölçüde 

yerine getirdiği belirtilerek katılım müzakerelerine 3 Ekim 2005 tarihinde başlanılması 

kararlaştırılmıştır. 3 Haziran 2005’te devlet bakanı Ali Babacan Türkiye ile AB arasında 

yapılacak tam üyelik müzakerelerinde baş müzakereci olarak atanmıştır. Devlet Bakanı  

Egemen Bağış 09.01.2009 tarihinde Başmüzakerecilik görevine atanmış olup halen bu 

görevi yürütmektedir. 29 Haziran 2005’te Türkiye için müzakere çerçeve belgesi ve diğer 

belgeler yayımlanmıştır. 3 Ekim 2005’te yayımlanan, tam üyelik yolunda çok önemli bir 

yeri olan ve AB ile Türkiye arasında yürütülecek müzakerelerde yol haritasını oluşturan 

Müzakere Çerçeve Belgesi, müzakerelerin ilkeleri, özü ve prosedürünün yer aldığı üç 

bölümden oluşmaktadır. Türkiye’nin belli alanlarda müzakerelerin başlatılabilmesi için ne 

derece hazırlıklı olduğunu AB Komisyonu’nun değerlendireceği, Komisyon’un 

müzakereler sırasında gündeme gelmesi en muhtemel olan sorunların tespiti için, tarama 

olarak adlandırılan resmi bir süreç çerçevesinde müktesebatı inceleyeceği sözü edilen 

belgede belirtilmiştir. Bu amaçla Çerçeve Belgesi’nde, tarama ve müzakereler için, 

müktesebatın her biri belli bir politika alanını kapsayan 35 başlığa ayrılmıştır. Anılan 

belgede, müzakereler sırasında, kısmi olanlar da dahil olmak üzere, belli başlıklar üzerinde 

varılan mutabakat, tüm bölümler üzerinde tam bir mutabakata varılana dek nihayete ermiş 

sayılmayacağı ve AB Konseyi’nin, AB Komisyonu’nun teklifi üzerine oybirliğiyle bir 

başlığın geçici olarak kapatılmasına ya da bir başlığın açılmasına karar vereceği kurala 

bağlanmıştır (Tavşancı 2005:7). Vergilendirme faslında fiili müzakereler ise 30 Haziran 
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2009 tarihinde başlamış olup halen devam etmektedir (Dışişleri Bakanlığı İnternet Sitesi, 

http://www.mfa.gov.tr, Erişim tarihi: 01.10.2010). 

1.2.3 Ekonomik Uyum Süreci 

 Ankara Antlaşması’nda belirtilen hazırlık ve geçiş dönemleri Türkiye’nin gümrük 

birliği uygulamasına başladığı 01.01.1996 tarihi geçiş döneminin sonu olarak kabul edilirse 

toplamda 32 yıl sürmüştür. Bu oldukça uzun süre boyunca Türkiye’nin çalkantılı siyasi 

yapısı ve başlangıçta sadece gümrük birliği uygulamasını talep eden tutumunun ekonomik 

uyum sürecininin çok kısıtlı bir şekilde gelişmesine etki eden olası pek çok faktör arasında 

sayılabileceği düşünülmektedir. Helsinki Zirvesi öncesindeki ekonomik uyum sürecine 

ili şkin gelişmelerin büyük çoğunluğunun ortak gümrük tarifelerinin düzenlenmesi, mali 

yardımlar ve gümrük birliğine geçiş ile ilgili olduğu görülmekte olup başlıcaları ele 

alınacaktır. 

 Siyasi uyum süreci başlığı altında değinilen hazırlık dönemi boyunca AB 

Türkiye’ye ticari kolaylıklar sağlamıştır. Bunun haricinde Türkiye’ye yönelik herhangi bir 

mali külfet getirmemiştir. AB’nin Türkiye’ye yönelik olarak, Türkiye’nin o dönemdeki 

dört temel ihraç ürününe (tütün, fındık, kuru üzüm ve incir), tarife kontenjanı tanımıış, 

1967’den itibaren diğer bazı tarımsal ve sınai ürünlere belirli kontenjanlar dahilinde 

gümrük indirimleri yapmıştır. 1970’lerin ilk yarısı karşılıklı olarak gümrük ve benzeri 

vergi kolaylıklarının sağlandığı; ikinci yarısı ise Türkiye’nin ekonomik güçlüklerle 

uğraştığı bir dönemdir. Sonuçta ilişkiler 1979 yılında karşılıklı olarak dondurulmuştur. 

Türkiye’nin 1980 yılının ilk aylarında ilişkileri tekrar canlandırmaya niyetlendiği bir 

dönemde gelen 12 Eylül 1980 askeri müdahalesi sonucu Kasım 1983’te kurulan serbest 

piyasa yanlısı yeni hükümetin çabaları ile ilişkiler 1986 sonlarından itibaren 

normalleşmeye başlamıştır. Türkiye 1987-1989 arasında gümrük vergilerinin indirimine 

ili şkin programı yeniden uygulamaya koymuştur. Aralık 1988’de Türkiye ile AB 

arasındaki sorunların ele alındığı bir Ad Hoc (geçici) komite toplanmış, Türkiye bu 

toplantıda, 1995 yılına kadar gümrük indirimi takvimi uygulanarak sanayi ürünlerinde 

gümrük birliğine geçilmesini ve 1993 yılından itibaren beş yıl içinde ithalata konan 

fonların kaldırılmasını taahüt ederek, gümrük vergileri bu döneme kadar sıfırlanması 

gereken mallara %40, gümrük vergileri yarıya inmiş olması gereken mallara da %30 

oranında vergi indirimi yapmıştır. Türkiye Ocak 1989’dan itibaren AB’nin uygulamakta 

olduğu sisteme paralel olması nedeniyle yeni bir Gümrük Giriş Tarife Cetveli’ni 
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uygulamaya başlamıştır. 1 Ocak 1993’te ise gümrük birliği hedefi ve taahhütleri 

doğrultusunda ithalatta tek vergi sistemine geçmiştir. Buna göre Türkiye’nin ithalattan 

aldığı gümrük vergisi dışındaki tüm resim, vergi, harç, fon ve benzeri kesintileri toplu 

konut fonunda toplanacaktır. Yine Türkiye 1 Ocak 1994’te yeni tarife indirimleri yapmış 

ve ithalattan aldığı toplu konut fonunu indirmiştir. Bu fon her defasında %20 indirilerek, 

1995 yılı sonunda sıfırlanmış olacaktır. 1995’te ithalat rejimi kapsamında bulunan malların 

ithalinden alınan gümrük vergileri ortalama olarak, diğer ülkeler için %10,3’ten %9,4’e 

çekilirken; AB ve EFTA ülkeleri için %5,9’dan %4,6’ya indirilmiştir (Dura, Atik 2003: 

354-362). 

 6 Mart 1995’te toplanan Ortaklık Konseyi aldığı 1/95 sayılı OKK ile Türkiye-AB 

Gümrük Birliği’ni (GB) kabul etmiştir. Türkiye’nin dış ticaretinin yaklaşık yarısını AB ile 

olan ticaret oluşturmaktadır. GB’nin hem ticaret yaratıcı hem de ticaret saptırıcı etkisi 

bulunmaktadır. Ticaret yaratıcı etkinin oluşması ülkenin refah seviyesini artırmaktadır. 

1985’de AB’nin Türkiye’nin ihracatı içindeki payı %40.3 ve ithalatı içindeki payı ise 

%34.3’tür. 1997’de bu oranlar ihracatta %46.6’ya, ithalatta ise %51.2’ye çıkmıştır. 

Dolayısıyla ihracatın da artmasına rağmen GB’nin ithalat lehine ticaret artırıcı etkisi 

olduğu görülmektedir. GB sonrası Türkiye’nin AB dışındaki bölgelere yönelik ticaretinde 

ciddi bir değişme görülmemektedir. Dolayısıyla GB’nin dış ticareti saptırıcı etkisi 

bulunmamaktadır. GB’nin dış ticaretimiz üzerine etkileri yanında, uzun vadede ortaya 

çıkabilecek olumlu yapısal etkileri de bulunmaktadır. Bunlar arasında; rekabet ortamını 

geliştirici ve rekabet yaratıcı etkisi ile uluslararası normlara uyuma, yabancı sermaye 

girişine, tüketici haklarının korunmasına ve AB ekonomisi ile bütünleşmeye etkileri 

sayılabilir (Bilgili 2007: 240-241). 

1.2.4 Mali Uyum Süreci 

 Mali uyum süreci kavramı ile anlatılmak istenen Türkiye ve AB’nin üyelik 

sürecinde maliye politikalarını uyumlaştırmaya yönelik yaklaşımlarıdır. Maliye politikası; 

iktisat politikası hedeflerinin gerçekleştirilmesinde kamu ekonomisi değişkenlerini 

kullanmak suretiyle ekonomiye müdahalede bulunmak, bunun için de maliye politikası 

amaçlarının teknik yapısı ve etkinlik şartlarının ekonomi politikası teorisi içinde 

incelenmesi gereğidir. Bir ekonomide belirlenmiş ekonomik, sosyal ve politik amaçlara 

ulaşmada maliye politikası etkin araçlara sahiptir. Maliye politikası araçları, kamu gelirleri 

politikası ile kamu harcamaları politikası olmak üzere iki başlık altında toplanabilmektedir. 
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Kamu gelirleri politikası araçları olarak, vergi, borçlanma, borç yönetimi ve diğer gelirler 

politikalarını saymak mümkündür. Kamu harcamaları politikası araçları olarak ise reel 

harcamalar ve transfer harcamaları sayılabilmektedir (Ulusoy 2003: 16-28).  

 Bu çalışmada bir kamu geliri ve bir maliye politikası aracı olarak vergiye ilişkin 

değerlendirmeler yapılmaya çalışıldığından kamu harcama politikası ve araçlarına ilişkin 

sınırlı bilgi verilerek; kamu gelirleri politikası araçlarından vergi politikası ile borçlanma 

politikalarında uyum konuları üzerinde durulmaya çalışılmıştır.  

 Bu noktada mali uyum sürecine yönelik olarak bahsedilmesi gereken önemli 

konulardan biri de gümrük birliği sürecidir. Gümrük Birliği hem mali hem de ekonomik 

etkileri olması bakımından Türkiye’nin AB üyelik sürecinde en önde gelen gelişmelerden 

biridir. GB, tarafların birbirlerine uyguladıkları vergiler ile eş etkili vergileri, karşılıklı 

ticaretin önündeki tüm engel ve kısıtlamaları kaldırmaları ve üçüncü ülke mallarına ortak 

gümrük vergisi uygulamaları anlamına gelmektedir. 1963’te imzalanan Ankara Anlaşması 

ile Türkiye-AB arasındaki ilişkinin, “Hazırlık-Geçiş ve Son Dönem” olmak üzere üç 

dönemde gelişmesi öngörülmüştür. Üçüncü dönem, Avrupa Topluluğu-Türkiye Ortaklık 

Konseyi’nin 1/95 sayılı kararı olan Gümrük Birliği ile başlamıştır. Ancak GB, sadece 

sanayi malları ve işlenmiş tarım ürünleri ile ilgili ticareti kapsarken, Türkiye’nin 

mukayeseli üstünlüğe sahip olduğu tarım ve (tarıma dayalı olmayan hizmetleri de 

kapsayan bir anlamda) hizmetleri kapsam dışı bırakmıştır. Ayrıca 2001 yılı sonuna kadar 

Türkiye’nin AB’nin üçüncü ülkelerle (EFTA, İsrail, Romanya, Bulgaristan, Makedonya, 

Hırvatistan, Bosna-Hersek ve Fas) yaptığı tercihli ticaret anlaşmalarını da kabul etmesi 

öngörülmüştür (Bilgili 2007: 240-241). GB Türkiye için AB’ye tam üyelik açısından 

önemli bir adım olarak görülmüştür.  

Belçika, Danimarka, Almanya, Yunanistan, İspanya, Fransa, İrlanda, İtalya, 

Lüksemburg, Hollanda, Avusturya, Portekiz, Finlandiya, İsveç, İngiltere’den oluşan AB 

üyesi 15 ülkede (AB 15) Maastricht kriterlerine uyum sürecinde kamu maliyesi üzerinde 

önemli etkiler izlenmiştir. Maastricht Antlaşmasında ekonomik ve parasal birliğe 

ulaşılabilmesi için üye ülkelerin ekonomilerinin ileri derecede yakınlaştırılması 

öngörülmüştür. Üye ve üye olacak ülkenin enflasyon oranının, inceleme dönemi 

öncesindeki bir yıl boyunca AB’de enflasyon oranı en iyi olan üç ülkenin ortalamasına 

oranı 1,5 puanın üzerinde olmamalıdır. Üye ülke devlet borçlarının GSYİH’ye oranı 

%60’dan ve ilgili üyenin yıllık bütçe açığının GSYİH’ye oranı da %3’den fazla 
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olmamalıdır. Herhangi bir üye ülkede uygulanan uzun vadeli faiz oranları 12 aylık dönem 

itibariyle, fiyat istikrarı alanında en iyi performans gösteren üç ülkenin faiz oranı 

ortalamasını 2 puandan fazla aşmamalıdır (Tokatlıoğlu 2004: 63-64). 

1.2.4.1 Borçlanma Politikalarında Uyum 

 Borçlar ülkeler itibarı ile günümüzde ulaştığı miktar ve ekonomik değişkenler 

üzerindeki etkisi nedniyle vergilerden sonraki diğer önemli bir kamu geliri aracıdır. Diğer 

kamu geliri araçları ise sürekliliği, etkileri ve boyutları itibarı ile borçlanma ve vergilere 

kıyasla daha sınırlı bir etkiye sahiptir. Bütçede veya diğer kamu kesiminde oluşan 

finansman açıklarını karşılama amaçlı yapılan borçlanma mali amaçlı borçlanma olarak 

adlandırılırken; enflasyon ve deflasyonu önleme, gelir dağılımını düzenleme, ekonomik 

büyüme ve kalkınmayı sağlama gibi temel makro ekonomik amaçların gerçekleştirilmesine 

yönelik borçlanma ise ekonomik amaçlı borçlanma olarak adlandırılmaktadır (Ulusoy 

2003: 31-32). 

 Fiyat istikrarını öncelikli olarak hedefleyen bir parasal birliğin sağlanabilmesi için 

kamu borçlarının GSYİH’nin %60’ını aşmaması gerekmektedir. Ülkelerin aşırı 

borçlanmaya yönelmeleri faizlerin yükselmesine, enflasyonist beklentilerin artmasına ve 

sonuçta parasal istikrarın bozulmasına yol açabilmektedir (Tokatlıoğlu 2004: 117). 

 Tablo 1.2’de 2002 ve 2009 yılları arasında AB’ye üye 27 ülkenin, Euro 

bölgesindeki 16 ülkenin ve Türkiye’nin genel yönetim nominal borç stoklarının gayrisafi 

yurt içi hasılaların oranını içeren veriler yer almaktadır.  

Tablo 1.2 Genel Yönetim Nominal Borç Stokunun Gayrisafi Yurtiçi Hasılaya Oranı 
Bölge-Ülke/Yıllar 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

AB (27 Ülke) 60,4 61,9 62,2 62,8 61,4 58,8 61,6 73,6 
Euro Bölgesi(16 
Ülke) 

68,0 69,1 69,5 70,1 68,3 66,0 69,4 78,7 

Türkiye 73,7 67,4 59,2 52,3 46,1 39,4 39,5 45,43* 

*Geçici verilerdir         
Kaynak:Eurostat<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/download.do?tab=table&plugin=1&language=en&pc
ode=tsieb090> 30.08.2010 

1.2.4.2 Vergi Politikalarında Uyum 

 Günümüzde maliye politikası amaçlarına ulaşmada kullanılan mali araçların 

başında vergiler gelmektedir. Vergi devletin egemenlik gücüne dayanarak vatandaştan 

cebri (zora dayalı-zorunlu) olarak aldığı bir ekonomik değerdir. Vergi ödemenin zorunlu 
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oluşu vergileri mali amaçlara ulaşmada en etkili araç haline getirmektedir. Diğer yandan 

vergiler sosyal adaletin sağlanmasına da en iyi hizmet eden araçlardan biridir. Çünkü vergi 

oranları ve çeşitlerinin değiştirilmesi suretiyle toplumdaki farklı gelir grupları arasında 

pozitif transferler yapılabilir (Ulusoy 2003: 30). 

 Uyum kelimesi anlamı itibariyle, birlik, ahenk, uygunluk, boyun eğme, ifadelerini 

bünyesinde barındırmaktadır. Dolayısıyla uyumlaştırma kavramı içerisinde, bir zorlama da 

mevcuttur. Oysaki, aynı şeyi koordinasyon için söylemek mümkün değildir. Yine 

uyumlaştırma yakınlaştırmayı da bünyesinde barındırmakta, fakat daha ileri ve daha geniş 

bir hareketi ve süreci kapsamaktadır. Vergi uyumlaştırması kısaca ortak kurallar dizisine 

dayalı vergi sistemlerinin yakınlaştırılması suretiyle ortak bir noktada birleştirilmesi süreci 

olarak tanımlanabilmektedir. Genel anlamıyla, farklı vergi sistemlerini uygulayan 

ülkelerin, vergi sistemlerinin uyumlu hale getirilmesi olarak tanımlanabilen 

uyumlaştırmanın, AB’deki karşılığını rekabeti önleyici vergi eşitsizliklerinin kaldırılması 

için ülkelerin vergi mevzuatının uyumlu hale getirilmesi oluşturmaktadır (Alganer, Yılmaz 

2010: 138-139). 

 Bu noktada Türkiye-AB Vergi Politikalarının uyumu süreci ile ilgili genel 

değerlendirmeler yapılacak olup Türkiye-AB arasında vergi politikalarının 

uyumlaştırılması konusu ayrıntılı olarak son bölümde açıklanacaktır. 

Türk Vergi Sisteminde gelir, bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği 

kazanç ve iratların safi tutarıdır (Gelir Vergisi Kanunu-GVK Md. 1). Gelirin konusu, 

AB’de de olduğu gibi, gerçek kişilerin elde ettiği gelirdir. Dolaysız vergiler alanında 

Türkiye ile AB arasında bir takım farklılıklar bulunmaktadır. Türk vergi hukukunda geçerli 

olan şahsilik ilkesine göre, adi ortaklıklarda, kollektif şirketler ile adi komandit şirketlerde 

ortakların aldıkları kazanç payları şahsilik ilkesi esasına göre gelir vergisine tabidir (Öztük 

2010: 140-141). AB’ye üye ülkelerde ise bu kazançlar kurumlar vergisine tabidir. 4369 

sayılı kanun ile götürü usul uygulaması kaldırılarak gerçek gelirlerin vergilendirilmesi 

ilkesi yönünde değişiklikler yapılmıştır. 4369 sayılı kanun aracılığıyla yapılan bu 

değişiklikler ile Türk Vergi Sistemi, AB’de uygulanan mevzuata uygun hale getirilmek 

istenmiştir. Özellikle gelir tanımında yapılan değişiklikle kaynağı ne olursa olsun bütün 

kazançların vergilendirilmesi hedeflenmiştir. 4369 sayılı kanun ile GVK’nin 1. ve 2. 

maddelerinde yapılan değişiklikle kaynağı ne olursa olsun tasarruf ve harcamaların 

kaynağı olan her türlü kazanç ve iratların gelirin konusu olduğu ve gelir unsuru olduğu 
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öngörülerek, AB’nin bütün kaynaklardan elde edilen gelirin vergilendirilmesi prensibine 

uyulmak istenmiştir. Uygulanmak istenen bu düzenleme 4444 sayılı Kanun ile önce 

ertelenmiş, daha sonra 4783 sayılı Kanun ile uygulamadan kaldırılmıştır. AB’de üye 

devletlerde, gelir vergisinden indirimine izin verilen ödemeler geniş tutulmuştur. Kişisel 

indirimler ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Ancak bütün ülkelerde standart bir gelir 

vergisi indirimi bulunmaktadır. Türkiye’de ise mükelleflerin giderlerinin ancak bir 

kısmının indirilebilmesi ve yaptıkları giderlerin birçoğunun matrahtan indirilememesi AB 

sistemi ile çelişmektedir. Bu çelişki, 5615 sayılı Kanun ile 2008 yılından sonra 

uygulanmaya başlanan asgari geçim indirimi uygulaması ile azaltılmaya çalışılmıştır. Gelir 

vergisinde, AB’ye üye devletlerde birbirinden farklı oranlar uygulanmaktadır. 

Türkiye’deki gelir vergisi oranları ise diğer ülkelerin alt ve üst sınır aralığı içerisinde 

ortalarda yer almaktadır. Türkiye’de AB’dekinin tersine dolaylı vergilerin toplam vergi 

gelirleri içindeki payının artması; vergide adaletsizliğe ve AB ile uyum açısından ileride 

sıkıntılara yol açabilecektir (Alganer, Yılmaz 2010: 138-139). 

Bu noktada bahsedilmesi gereken önemli konulardan biri de Türk Katma Değer 

Vergisi (KDV) sistemidir. KDV AB’de vergi politikalarına yönelik uyumlaştırma 

çalışmalarının temel taşlarından biridir. Bu yönüyle KDV, Türkiye ile AB arasındaki vergi 

uyumunun anlaşılması bakımından değinilmesi gereken bir vergi türüdür. 

25.10.1984 tarih ve 3065 sayılı Kanun ile, 1 Ocak 1985 tarihinden itibaren 

Türkiye'de KDV uygulamasına geçilmiştir. Ancak, KDV uygulaması fikri, bu tarihten çok 

öncelere kadar uzanmaktadır. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda konu ile ilgili 

çalışmalara başlanıldığı ve bu amaçla 1972 yılında Maliye Bakanlığı'nda bir komisyon 

kurularak ilk tasarının hazırlandığı görülmektedir. Bu ilk Türk KDV kanun tasarısı 

hazırlığı sırasında Almanya ile işbirliğine gidilerek tasarının iyileştirilmesinde 

Almanya’daki tecrübelerden faydalanılmaya çalışılmıştır.  1971, 1974, 1976, 1977 ve 1978 

yıllarında Maliye Bakanlığı'nca beş kez kanun tasarısı taslağı hazırlanmıştır. Ayrıca 1980 

yılında iki ayrı kanun tasarısı hazırlanarak parlamentoya sunulmuş fakat 

kanunlaştırılamamıştır. KDV uygulamasına geçilmesinde çeşitli nedenler bulunmaktadır. 

Bu nedenlerin başlıcalarından biri de AB ile ekonomik ve mali işbirliğinin sağlanması için 

üye ülkelerin vergi sistemlerinin uyumlaştırılması konusuna önem verilmesi ve KDV’nin, 

AB için ortak bir vergi sistemi olarak kabul edilmiş bulunmasıdır. AB'ye tam üye oluncaya 

kadar geçen süre içinde, KDV'nin Türkiye’de tam anlamıyla yerleştirilmesi sağlanarak, 
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AB'ye üye ülkelerle ortak bir KDV uygulamasında zorluk çekilmemesi amaçlanmıştır. 

Neticede 2.11.1984 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 3065 sayılı Kanun ile 1 Ocak 1985 

tarihinden itibaren Türkiye'de KDV uygulamasına geçilmiştir. KDV’nin uygulamaya 

girmesiyle birlikte: Dâhilde Alınan İstihsal Vergisi, İthalden Alınan İstihsal Vergisi, 

Nakliyat Vergisi, PTT Hizmetleri Vergisi, İlan ve Reklam Hizmetleri Vergisi, İşletme 

Vergisi, Spor Toto Vergisi, Şeker İstihlak Vergisi gibi vergiler yürürlülükten kaldırılmıştır 

(Aydemir 1996: 17-19). 

Vergi politikalarında uyuma ilişkin ayrıntılara ilerleyen bölümlerde Türkiye’de vergi 

politikalarının ve vergi sisteminin genel yapısı açıklanırken daha geniş yer verilecektir. 
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BÖLÜM II 

TÜRK İYE’DE VE AVRUPA B İRLİĞİ’NDE VERG İ POLİTİKASI, 

AVRUPA BİRLİĞİ’NİN MAL İ YAPISI, BÜTÇESİ VE VERGİ 

POLİTİKALARININ UYUMLA ŞTIRILMASI SÜREC İ 

2.1 Vergi Politikasının Tanımı, Türkiye’de ve Avrupa Birli ği’nde Vergi 

Politikalarının Genel Yapısı 

 

Politika, devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatı iken, diğer bir tanıma göre, 

belirli amaçlara ulaşılmasına hizmet edecek araçları belirlemektir. Devlet ekonomik 

alandaki işlerini düzenlemede ve yürütmede; para, maliye, dış ticaret, kamu iktisadi 

teşebbüsleri, regülasyon ve kontrol politikalarından yararlanmaktadır. Vergi politikası ise 

maliye politikasının bir aracı olup belirli ekonomik, mali ve sosyal amaçlara ulaşmak için 

vergilerin miktarında ve bileşiminde yapılan ayarlamalar bütününüdür. Bu nedenle vergi 

politikası, mümkün olan en eşit ve verimli yolla yapılması gereken kamu harcamasının 

seviyesini belirleyen, finanse edilebilir bir vergi sisteminin tasarımı olarak 

tanımlanmaktadır. Tasarımından dolayı da vergi politikası, gelişmekte olan ülkelerde ve 

özellikle uluslararası ekonomiye entegre olmaya çalışan ülkelerde hassas bir rol 

oynamaktadır. Bu ülkelerde vergi sistemi, aşırı kamu borçlanması yapılmaksızın, gerekli 

harcamaları finanse etmek için yeterli geliri yaratmalı, bu gelir eşit dağıtılmalı ve 

ekonomik aktiviteleri engelleyici etkileri de en düşük düzeyde bulunmalıdır (Aydın, 

Erdoğdu 2008: 70-100). 

Belirli iktisadi ve sosyal amaçlara ulaşmak için, vergilerin miktar ve bileşimlerinde 

yapılan ayarlamaların tümü olarak tarif edilebilecek vergi politikasının başlıca amaçları, 

gelir dağılımındaki dengesizlikleri azaltmak, kamu harcamalarının finansmanını sağlamak, 

ödemeler dengesi açığını azaltmak, ekonomik kalkınmayı sağlamaktır 

(http:/muhasebeturk.org, Erişim tarihi: 08.11.2010). 
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Maliye politikası araçları daha önce de ifade edildiği gibi, kamu gelirleri politikası ile 

kamu harcamaları politikası olmak üzere iki başlık altında toplanabilmektedir. Kamu 

gelirleri politikası araçları, vergi, borçlanma, borç yönetimi ve diğer gelirler 

politikalarından oluşmakta iken Kamu harcamaları politikası araçları reel harcamalar ve 

transfer harcamalarından oluşmaktadır. Maliye politikasının amaçlarına ulaşabilmek 

açısından vergiler vazgeçilmesi güç araçlardan biri olarak kabul edilmektedir. Vergiler 

aracılığıyla ülkenin sosyal, ekonomik ve mali yapısı üzerinde etkili olunmak suretiyle 

amaçlanan etkiler yaratılabilmektedir. Özel tüketim ve üretim kararlarını etkilemeyen bir 

vergi sisteminin iyi sayıldığı şeklindeki yaklaşım biçiminin, günümüzde yerini, devletin 

gerektiğinde düzenleyici kararlar alması gerektiği yaklaşımına bıraktığı görülmektedir. Bir 

vergi sisteminin üretim ve tüketim kararları üzerinde etkili olmaması şeklinde 

tanımlanabilecek verginin tarafsızlığı konusundaki uygulamalar mikro düzeyde, kişisel ve 

işle ilgili kararların verilmesinde vergi ile ilgili değişkenlerin de dikkate alınması 

zorunluluğunu ortaya çıkarabilmektedir. Bir elemanın elde edeceği ek ücretin bir 

bölümünü vergi olarak ödeyeceği için fazla çalışmayı önemsememesi, bir müteşebbisin 

vergi sonrası getirinin riske katlanmaya değmeyeceğini görmesi sonucu yatırım yapmaktan 

vazgeçmesi söz konusu olabilir. Üretim ve tüketime yönelik kararların etkilenebilmesi 

bakımından maliyenin fonksiyonel bir nitelik kazanması, vergi politikalarının önemini 

arttırmıştır. Vergi politikaları bugün devletler açısından önemli bir maliye politikası aracı 

haline gelmiştir. Günümüzde vergi politikasının temel amacı büyüme ve istihdam 

politikasını desteklemek ve kayıt dışı ekonomiyi azaltmaktır. Aynı zamanda 

makroekonomik politikalarla uyumlu, etkin ve basit bir vergi sisteminin oluşturulması 

hedeflenmektedir (Biçer 2006: 40). 

Çalışmada vergi politikaları açısından incelenen dönemin başlangıç yılı olan 1980 

Türk ekonomisinin iktisadi anlamda büyük bir dönüşüm yaşadığı yıldır. 1980 yılına kadar 

dışa kapalı, ithal ikameci bir görünüm arz eden Türkiye ekonomik yapısı, 1980 sonrasında 

liberal ekonomik düzene ayak uydurma konusunda önemli gelişmeler kaydetmiştir. Bu 

gelişim ve dönüşümlerin etkilediği ve belki de aynı zamanda bu dönüşümlere yön veren 

konulardan biri de vergi politikalarıdır.  

1970’li yıllardan sonra Türkiye’deki vergi gelirleri içerisinde dolaysız vergilerin payı 

artmışsa da bu artış vergi adaletini sağlama yönünde çok etkili olamamıştır. 1970-1979 

yılları arasında gelir üzerinden alınan vergilerin payı artmaktadır. Bu vergilerin büyük bir 
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kısmının ücretliler tarafından ödendiği dikkate alınırsa, vergi hasılatı içinde dolaysız 

vergilerin payının yüksek olması, vergi yükü dağılımının adaletli olduğunu ifade 

etmeyecektir (Varcan 1987: 126). 1970 yılının önemi, bu dönemde finansman kanununun 

getirilmesidir. Bu kanun ile getirilen yeni vergiler, (gayrimenkul kıymet artışı vergisi ve 

emlak verisi kanununun genişletilmesi gibi) bazı iyileştirici unsurlara rağmen yeterli 

başarıyı sağlayamamıştır (DPT 1996: 97). 

24 Ocak 1980 yılında alınan kararlar ile Türkiye’nin iktisadi yapısında çok ciddi 

dönüşümler yaşanmıştır. İktisadi anlamda yaşanan bu dönüşüm, maliye politikasını da 

etkilemiş ve maliye politikası araçları da bu değişim doğrultusunda arz yönlü iktisadın 

anlayışı çerçevesinde kullanılmıştır. 1980 sonrası uygulanan iktisat politikası anlayışını; 

dış ticarette liberalleşme ve ihracata yönelik kalkınma stratejisi olarak belirlemek 

mümkündür. Bu politikaların gerçekleştirilmesi için, öncelikle uygulanan vergi politikası, 

vergi yükünü sermaye kesimi üzerinde en aza indirerek bu yükün ücretliler üzerine 

kaydırılması olmuştur. Dolayısıyla öncelikle uygulanan vergi politikası, vergi adaletini 

bozucu etki yaratmıştır. Daha çok alt gelir gruplarının vergi yükünü artıran dolaylı vergi 

sistemine ağırlık verilmesi ve bu amaçla arz yönlü iktisadın temel anlayışı olan, toplam 

vergi gelirlerinin içerisinde dolaysız vergilerin payının en aza indirilerek, dolaylı vergilerin 

payının artırılması gelir ve vergi yükü dağılımında adaletin tesisi bakımından olumsuz 

sonuçlar doğurmuştur (Ejder 2000: 127-132). 

1980 sonrası dönemde vergi politikası, özellikle dışa açılmayı çok sayıda vergi 

muafiyeti ile teşvik etmeye ayarlanmıştır. Kurumlar ve gelir vergilerine getirilen geniş 

teşvikler 1985 yılında sisteme sokulan KDV ile getirilen ihracatta vergi iadesi sistemi ve 

1988 sonrası dönemde oluşturulan çok sayıda kamu özel fonu da dışa açılmaya yönelik 

vergi politikaları sonucunda ortaya çıkmıştır. Yüksek gelir gruplarının özellikle de büyük 

sermayenin vergi yükü hafifletilirken, vergi yükü esasen çok düşük olan Türkiye’de 1984-

1985 yıllarında önceki çeyrek yüzyılın en düşük vergi oranlarının elde edilmesine yol 

açmıştır (Oyan 1998: 9-10).  

Vergi yükünün azalması kamu maliyesi dengeleri üzerine yansıyarak kamu 

borçlanmasının, özellikle de iç borçlanmanın alışılmadık bir biçimde artması ve bu artışa 

bağlı olarak kamu maliyesi dengeleri üzerinde olumsuz etki oluşturmasına sebep olmuştur. 

Kamu harcamalarının olağan bütçe gelirleri ile karşılanmasından vazgeçilerek ağır 

borçlanma yolunun seçilmiş olması sonraki dönemlerde giderek büyüyen bütçe açığına 

sebep olmuştur (Önder, Türel, Ekinci, Somel 1993: 31). 
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Yüksek enflasyon ve yüksek kamu borç stokunu düşürmek için uygulanan bütçe 

politikalarından belki de en önemlisi vergi politikasıdır. Bu amaçla 1994 Ekonomik Krizi 

akabinde bir nev’i ek vergi olan “Ekonomik Denge” ve “Net Aktif Vergi”leri 

uygulanmıştır. 1998 yılında 4369 sayılı kanunla; ekonomiyi kayıt altına almak suretiyle 

vergi gelirlerini artırmak için “Mali Milat” düzenlemesi yapılması hedeflenmiş, söz konusu 

amaca katkıda bulunmak üzere gelirin tanımında genişletici bir değişiklik öngörülerek 

götürü usul yerine basit usulde vergilendirme uygulamaları getirilmiştir. Halk arasında 

“Nereden buldun?” yasası olarak adlandırılan bu düzenleme (4369 sayılı kanun) kamuoyu 

baskısı ve politik nedenlerle henüz uygulanamadan önce ertelenmiş, sonrasında ise 

tamamen kaldırılmıştır. 2001 Ekonomik Krizi sonrası ise “Güçlü Ekonomiye Geçiş 

Programı” benimsenerek uygulamaya konulmuş ve bir dizi tedbir alınmıştır. Bu programla 

vergi gelirlerini artırıcı uygulamalara devam edilmiştir. İthal ürün fiyatlarındaki artışlar 

hemen iç fiyatlara yansıtılmıştır. 2002’de ise 16 adet vergi, harç, fon ve pay birleştirilerek 

“Özel Tüketim Vergisi” uygulamaya konulmuştur. 1990 sonrası yaşanan ekonomik krizler 

akabinde izlenen vergi politikaları ve alınan önlemlerin, sorunların nihai çözümünden 

ziyade mali kaynak sağlama amacına yönelik kısa vadeli tedbirler olduğu görülmektedir. 

Fakat ekonominin yarıya yakını çeşitli sebeplerle vergilendirilemeyen bir yapı arz 

ettiğinden, sürekli kayıtlı mükellefler üzerine yüklenilmiş, bu durum da vergi yükü ve gelir 

dağılımı adaleti üzerinde olumsuz etkilere neden olmuştur. 2003 yılında gerçekleştirilen 

“Vergi Barışı” uygulamasıyla da geçmiş vergi borçlarına ilişkin olarak yeni vade ve ödeme 

planlarıyla kolaylaştırıcı düzenlemeler yapılmıştır (Öz 2006: 1). 

5479 sayılı kanun ile gelir ve kurumlar vergilerinde uygulanan yatırım indirimi 

01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kaldırılmıştır. 2006 yılında kabul edilen 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, uluslar arası gelişmelere uygun olarak kurumlar 

vergisini yeniden düzenlemiştir (Öncel, Kumrulu, Çağan 2008: 233). 

AB kurucuları, rekabetin, AB içerisinde ekonomik kaynakların dağıtılma 

mekanizması olduğunu, rekabet edenler için yaratılan eşit koşulların vergi ile (ya da 

harcamalarla) bozulmaması gerektiğini düşünmüşlerdir. Uluslararası vergi rekabeti 

ülkelerin vergi politikalarının diğer ülkeler üzerinde yarattığı etkiler olarak 

tanımlanmaktadır. Roma Antlaşması’nın vergi rekabeti konsepti de kaynak ve sermaye 

ithalatının tarafsızlığı ilkelerine dayanmaktadır. Mevcut normatif düzenlemelerde AB vergi 

sisteminde dolaylı vergilerde AB kurumlarının açık yetkilendirilmesine karşılık, dolaysız 
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vergilerde böyle bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu vergilerin uyumlaştırılması, 

sermayenin serbest dolaşımının gerçekleştirilmesini hedeflemektedir. Çünkü kurumlar 

vergisi farklılıklarının, AB sermaye hareketlerini kesin olarak etkilediği kabul 

edilmektedir. Bu nedenle, özellikle kurumlar vergisi alanında Avrupa’da, kurumlar 

vergisinin uyumlaştırma ve koordinasyonu çalışmaları 1962 yılında hazırlanan ve dağıtılan 

krlar üzerine, dağıtılmayan karlara göre daha düşük oranda vergileme öngören Neumark 

Komite Raporu’na kadar gitmektedir. Bu tarihten sonra vergi oranlarının, matrahlarının ve 

sistemlerinin uyumlaştırılmasını öngören bir çok çalışma yapılmış ancak başarılı 

olunamamıştır (Öz 2005: 116). 

2.2 Avrupa Birli ği’nin Mali Yapısı   

AB’nin ekonomik ve parasal bütünleşme süreci, üye ülkelerin maliye politikalarında 

önemli değişiklikler getirmektedir. Para politikasının aksine maliye politikası üye ülkelerin 

yetkisine bırakılmıştır. Ancak üye ülkeler ekonomik ve parasal birliğin gelişmesine bağlı 

olarak, kendi maliye politikalarının diğer üye ülkeler üzerinde yaratabileceği pozitif ve 

negatif dışsallıklardan kaçınmak için maliye politikalarında iki yönlü bir uyuma gitmek 

zorundadır. Bir yandan tek pazarı gerçekleştirme sürecinde üye ülkelerde ortaya 

çıkabilecek vergi rekabetini önlemek üzere vergi uyumlaştırmasına gitmek, kamu ve özel 

sektör kuruluşlarının aynı rekabet şartlarında faaliyette bulunmasını sağlayacak şekilde 

kamu sübvansiyonlarını kaldırmak gerekmektedir. Öte yandan Maastricht Antlaşması ile 

yürülüğe giren ve 1999 yılında tamamlanan, sadece fiyat istikrarı amacına dönük tek para 

politikasına geçiş sürecinin öngördüğü biçimde (Maastricht Kriterleri çerçevesinde) üye 

ülkelerin bütçe politikalarının uyumlaştırılması zorunluluğu bulunmaktadır. Bu zorunluluk 

Büyüme ve İstikrar Paktı ile pekiştirilmi ştir (Tokatlıoğlu 2004: 87). 

Çalışmada AB’nin mali yapısı incelenirken yukarıda ifade edilen doğrultuda 

öncelikle mali karar alma sürecine yönelik kısa bilgi verilecek sonrasında ise AB 

bütçesinin yapısı açıklanacaktır. Ardından ise AB’de vergi uyumlaştırılmasına yönelik 

süreç açıklanacaktır. 
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2.2.1 Avrupa Birliği’nde Mali Karar Alma Süreci  

AB organları, özellikle AB konseyi dört yöntemle karar almaktadır. Bunlar, oy 

birliği, oy çokluğu, nitelikli oy çokluğu ve uzlaşıdır. Oybirliği yöntemi, adından da 

anlaşılacağı gibi AB üyesi ülkelerin tamamının evet demesiyle karar alınmasına olanak 

veren bir yöntemdir. Üye ülkelerden herhangi birinin hayır demesi, kararı veto etmesi 

anlamını taşır ve karar alınamaz. Oy çokluğu yöntemi ise AB’de en az kullanılan karar 

alma yöntemidir ve %51’in üzerinde bir oy oranı ile karar alınması sürecini ifade eder. 

Nitelikli oy çokluğu yöntemi ise en çok kullanılan yöntemlerden birisidir. Özellikle 7-9 

Aralık 2000 tarihinde Fransa’nın Nice kentinde gerçekleştirilen ve yapısal bir çok kararın 

da alındığı zirvede kabul edilmiştir. 26 Şubat 2001’de imzalanan Nice Antlaşması, 1 Şubat 

2003 tarihinde yürülüğe girmiştir. Nitelikli çoğunlukla karar alma yöntemi Roma 

Antlaşması’nın 148. maddesinin 2. paragrafında yer almıştır. Nice Antlaşması ile yeniden 

tarif edilen nitelikli çoğunluğun kuralı şöyledir: 27 üyeli AB’nin Konsey’de toplam oy 

sayısı 345, nitelikli çoğunluğu ise 255 oydur. Yüzde olarak ise bu rakam %73’e tekabül 

etmektedir. Konsey’in yasama ve yürütmede en son söze sahip olması nedeniyle, üye 

ülkeler Konsey’in vereceği kararlarda mümkün olduğu kadar etkili olmak istemektedir. 

Seçim için yeterli olan 255 (%73) oyluk nitelikli çoğunluk kuralının bir istisnası 

bulunmaktadır. Buna göre nitelikli oy çokluğu üye ülkelerin nüfuslarının en az %62’sini 

temsil etmelidir. Bu koşulun getirilme amacı küçük nüfuslu ülkelerin bir araya gelerek, 

büyük ülkelere rağmen bazı istenmeyen kararları almalarını önlemektir. Uzlaşı yöntemi ise 

güvenlik, savunma ve AB’nin geleceğini etkileyecek önemli kararların alınması 

aşamasında Konsey ve Parlamento’dan eşit sayıda temsilcinin yer aldığı bir Uzlaşma 

Komitesi’nin kurulması ve Komite’nin herhangi bir karardaki uyuşmazlığın giderilmesine 

yönelik müzakere sürecini yürüterek bir ortak anlaşma metni hazırlanması ile karar 

alınması esasına dayanır. Ortak anlaşma metni Konsey tarafından nitelikli çoğunluk, 

parlamento tarafından ise salt çoğunluk ile kabul edilmektedir (Çakmak 2005: 44-47). 

AB’de vergilendirme oybirliği ile karar alınmasını gerektiren, üye ülkelerin veto 

hakkının korunduğu bir konudur (Bilici 2004: 49). Bu durum AB’de vergi politikalarına 

yönelik karar almayı zorlaştırıcı bir durumdur. Zira vergi politikasına yönelik olan ancak 

27 ülkeden yalnızca birinin reddettiği bir mevzuat AB’de uygulanamayacaktır. Ekonomik 

ve parasal birlikteliğin yanı sıra üye ülkelerin temsilinin siyasi bir takım düşünceleri de 
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barındırabileceği düşünüldüğünde, vergilendirme alanında karar almanın zorluğu bir kez 

daha anlaşılabilecektir. 

2.2.2 Avrupa Birliği’nin Bütçesi 

AB bütçesinin hazırlanması ve uygulanması belirli süreçlere bağlıdır. Bu noktada ilk 

olarak AB bütçesinin hazırlanması ve uygulanmasında geçerli olan ilkeler üzerinde 

durulacak, daha sonra da bütçenin hazırlanması ve uygulanması konuları ele alınmaya 

çalışılacaktır. 

Bütçe takvim yılını esas alan bir mali yıl için (Yıllık olma ilkesi) Euro cinsinden 

düzenlenir ve gelirler belli kalemlere tahsis edilmeden bütçenin finansmanında kullanılır 

(genellik ilkesi). Gelirler ve giderler birbirine denktir (Denklik ilkesi). Bütçe AB’nin gelir 

ve giderlerinin tümünü kapsar (Birlik ilkesi) (Tokatlıoğlu 2004: 139). 

AB Bütçe taslağı, Konsey, Komisyon ve Avrupa Parlamentosu arasında yapılan 

görüşmelerle hazırlanmaktadır. Bütçenin hazırlanması için gereken aşamalar şu şekilde 

sıralanabilir (Dura, Atik 2003: 184): 

Birinci A şama: Komisyon, 1 Mayıs tarihine kadar gelecek yıl bütçesinin zorunlu ve 

zorunlu olmayan harcamalarına ilişkin ilkelerini belirler ve ilgili kurumlara bildirir. 

İkinci A şama: AB kurumları gelecek bütçe yılına ilişkin harcama tahminlerini en 

geç 1 Temmuz tarihine kadar Komisyon’a gönderir. 

Üçüncü Aşama: Komisyon, AB gelir ve giderlerinin yer aldığı bütçe önerilerini 

birleştirerek ön bütçe tasarısını hazırlar ve 1 Eylül tarihine kadar Konsey’e gönderir. 

Konsey sunulan ön bütçe tasarısını inceler ve bu tasarıdan yararlanarak hazırladığı bütçe 

tasarısını 5 Ekim tarihine kadar Avrupa Parlamentosu’na sunar. 

Dördüncü Aşama: Parlamento, bütçe tasarısına ilişkin görüşmeler için, 45 günlük 

bir süreye sahiptir. Parlamento bu sürede üç yoldan birini izler. İlk olarak Parlamento hem 

zorunlu harcamalar hem de zorunlu olmayan harcamaları aynen kabul edebilir. Bu 

durumda bütçe tasarısı yasal bir nitelik kazanarak kabul edilmiş olur. İkinci durumda 

Parlamento bütçe taslağı üzerinde hiçbir değişiklik yapmadan Konsey’e gönderir. Üçüncü 

durumda, Parlamento bütçe taslağının bir bölümünü onaylar; diğer kısmında değişiklik 

teklif edebilir. Parlamento’nun bütçe taslağı üzerinde değişiklik teklif etmesi durumunda, 

tasarı Konsey’e geri gönderilir. 
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Beşinci Aşama: Konsey yapılan değişiklikleri 15 gün içinde görüşür. Anılan 15 

günlük süre içerisinde bütçe tasarısında bir değişiklik yapılmazsa, bütçe kabul edilmiş olur. 

Eğer bir değişiklik yapılırsa, bütçe tasarısı yeniden Parlamento’ya sunulur. 

Altıncı A şama: Parlamento bütçe tasarısına ilişkin ikinci görüşmesini 15 gün içinde 

sonuçlandırır. Konsey tarafından zorunlu harcamalarda yapılan değişiklikler, bu aşamada 

sonuçlandırılır. Zorunlu olmayan harcamalarda son sözü söyleme yetkisi, Parlamento’ya 

aittir. Bu sürede Parlamento bütçe tasarısını değişiklikleriyle birlikte inceler ve oy çokluğu 

ile kabul ederse, bütçe kesinleşir. Parlamento gerekli görürse bütçe tasarısını reddedebilir 

ve yeni bir tasarı hazırlanmasını isteyebilir. 

Bütçenin harcanmasından Komisyon sorumlu olmakla birlikte, uygulamada üye 

ülkelerin desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle Ortak Tarım Politikası ve yapısal 

fonlarla ilgili harcamalarda üye ülkeler önemli bir rol oynamaktadır. Tarımsal destek 

ödemeleri doğrudan üye ülkeler tarafından yapılmaktadır. Yapısal fonlar alanında ise 

miktar ve koşullar Komisyon tarafından tespit edilmekte  üye ülkeler ise finanse edilecek 

projeleri seçmektedir. Bütçe harcama kalemlerindeki ödemelerin %80’i üye ülkeler 

tarafından yapılmaktadır. İç politika alanındaki harcamalar ise doğrudan Komisyon 

tarafından yapılmaktadır. Harcamalarda ihale usulü esas alınmaktadır (Aydın 2006: 4). 

2.2.2.1 Avrupa Birliği’nin Mali Kaynakları 

 AB’nin mali kaynakları; geleneksel özkaynaklar, KDV kaynağı, GSMH kaynağı ve 

diğer gelirlerden oluşmaktadır. Geleneksel özkaynaklar, vergiler, primler, ortak gümrük 

vergisi tarifesi vergileri, üye olmayan devletlerle yapılan ticari işlemler için belirlenen 

vergiler, ortak şeker piyasaları çerçevesinde alınan katkılar ve diğer vergilerden 

oluşmaktadır. KDV kaynağı, üye devletlerin AB kuralları uyarınca belirlenen 

uyumlaştırılmış KDV matrahlarına, yine AB kuralları kapsamında belirlenen ve bütün üye 

devletler için geçerli olan tek bir oranın uygulanması yoluyla elde edilmektedir. Söz 

konusu oran %0,3 olarak belirlenmiştir. 2007-2013 döenminde geçerli olmak suretiyle 

KDV matrahına uygulanan bu oran Avusturya için %0,225, Almanya için %0,15 ve 

Hollanda ile İsveç için %1  olarak belirlenmiştir. GSMH kaynağı, bütün üye devletlerin 

GSMH’lerinin toplamına diğer bütün gelirlerin toplamı doğrultusunda, bütçe prosedürüne 

uygun olarak belirlenecek bir oranın uygulanması yoluyla elde edilir. Diğer gelirler, 

ücretler ve emekli aylıkları üzerinden alınan vergileri, çalışanların emeklilik fonuna 

katkıları, kurumların çoğunlukla banka faizleri gibi idari işlemlerinden kaynaklanan 
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gelirleri, üçüncü taraflarca birlik bütçesine aktarılan katkıları, geç ödemelerden 

kaynaklanan faiz ve cezaları ve son olarak AB’nin ödünç alma ve ödünç verme 

işlemlerinden doğan gelirleri kapsamaktadır (Güvenç 2010: 516-521). 

 AB’nin mali kaynaklarını gösteren AB özkaynaklarının dağılımı Tablo 2.1’de 

verilmiştir. 

Tablo 2.1 AB Özkaynaklarının Dağılımı 

Gelir Türü 
2007 Bütçesi 

(%) 

2008 Bütçesi 

(%) 

2009 Bütçesi 

(%) 

2010 

Bütçesi 

(%) 

Tarım ve Şeker Vergileri 1,7 1,9 

Gümrük Vergileri 13,4 13 

17 12 

KDV Kaynağı 15,4 16 17 11 

GSMH Kaynağı 68,5 68,1 65 76 

Muhtelif Fazla, Denge ve 

Düzeltmeler 
1,0 1,0 1 1 

Kaynak:  Müge H. Güvenç, “Avrupa Birliği Bütçesinin Finansmanı: Özkaynaklar Sistemi”, Maliye Dergisi, 
Sayı: 158, Ocak-Haziran 2010, s.519. 

 Tablo 2.1’den AB bütçesinin mali kaynakları arasında en önemli payı GSMH 

kaynağının aldığı, KDV kaynağının da önemli bir paya sahip olduğu görülmektedir. 

2.3 Avrupa Birli ği’nde Vergilendirme Yetkisi ve Vergi Uyumlaştırması 

AB’nin mali yapısı incelenirken; döviz kuru mekanizması, Avrupa para birimi, kredi 

mekanizması ve ortak politikaların da ayrıntılı bir biçimde incelenmesi gerekir. Fakat bu 

çalışmanın konusu AB mali yapısı içerisinde, vergi politikaları ve bu politikaların 

uyumlaştırılması mekanizmalarını incelemek olduğundan, gümrük birliğinden ekonomik 

ve parasal birliğe giden süreçte ağırlıklı olarak vergi politikalarındaki gelişmeler 

açıklanmaya çalışılacaktır. Vergilendirme yetkisi ve dolaylı-dolaysız vergiler ayrımını esas 

alarak AB vergi sisteminin yapısı bir sonraki bölümde daha geniş bir şekilde ele alınmaya 

çalışılacağından bu bölümde kısaca değinilecektir.  
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AB antlaşmaları vergilendirmeyle ilgili çok fazla spesifik kural içermemesine 

rağmen, vergilendirmeye ilişkin ancak dolaylı bir ekonomik etkiye sahip olabilecek, EPB 

ile, serbest ve hakça piyasa rekabet kurallarına sahip bir tek pazarın kurulmasıyla ilgili bir 

çok kural içermektedir. Antlaşmalarda özellikle vergilendirmeyi ele alan dört nokta göze 

çarpar: İkisi maddi vergi hükümleriyle ilgili olup diğer ikisi de topluluk tali mevzuatının 

nasıl yapılacağına ilişkin usul hükümleriyle ilgili olup bu maddeler aşağıda sıralanmıştır 

(Vanistendael 2003: 128-129): 

• Malların serbest dolaşımına ilişkin olan 23-31. maddeler; bütün gümrük, ihracat, 

ithalat vergilerini, eşdeğer etkiye sahip tüm vergileri ve tüm nicel sınırlamaları 

yasaklar. Bu maddeler aynı zamanda; kamu ahlakı, kamu düzeni, kamu güvenliği 

ve sağlığı, kişilerin, hayvanların ve bitkilerin hayatlarına; ulusal, sanatsal ya da 

tarihsel miras, endüstriyel ve ticari varlıklara ilişkin bazı ithalat ve ihracat 

kısıtlamalarına müsaade etmektedir. Bununla birlikte, mazur görülebilecek bu gibi 

kısıtlamalar, keyfi ayrımcılığa neden olmamalıdır (Md.30). 

• Madde 90 diğer ülkelerden gelen ürünler üzerine, dolaylı ya da dolaysız bir şekilde 

benzer yerli ürünlerden daha fazla bir vergi yüküne neden olacak veya dolaylı ya da 

dolaysız bir şekilde yabancı ürünlere karşı iç pazarı koruyacak herhangi bir dâhili 

vergi konulmasını yasaklar. 93. madde dâhili piyasanın çalışmasını sağlayacak 

şekilde, bütün dolaylı vergilerin (KDV ve ÖTV) uyumlaştırılması için özel bir yetki 

içerir. 

• 95/2. madde, vergi konularında Bakanlar Konseyi tarafından nitelikli çoğunluk 

karar alma kuralına bir istisna getirmektedir (Oy birli ği ile karar alma kuralı). 

• 293. madde üye devletlere, topluluk içinde çifte vergilendirmeyi önlemeye yönelik 

olarak yapılacak görüşmelere katılma yükümlülüğü yükler. 

2.3.1 Avrupa Birliği’nde Vergilendirme Yetkisi 

AB’de vergilendirme yetkisi incelenirken öncelikle, “vergilendirme yetkisinin” 

tanımını yapmak, ardından verginin neyin karşılığı olarak alındığının ve devletin vergi 

alma yetkisinin nereden kaynaklandığının ortaya konması gerekmektedir. 

Devletler üzerlerine düşen kamu hizmetlerini yerine getirebilmek için mali 

kaynaklara ihtiyaç duyarlar. Günümüzde mali ihtiyaçları gidermek için başvurulabilcek en 
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önemli kaynak, o ülkenin milli geliridir. Devlet, ülkesinde yaşayan kişiler ve nerede 

yaşıyor olurlarsa olsunlar vatandaşları üzerinde egemenlik hakkına sahiptir. Devletlerin 

sahip olduğu egemenlik yetkisini kullandığı en önemli alanlardan biri de vergilendirmedir. 

Bu nedenle vergilendirme yetkisi, devletin egemenlik yetkisinin mali alana yansıması ya 

da bu alanda kullanılması olarak tarif edilebilir. Devletin egemenlik sınırları, aynı zamanda 

vergilendirme yetkisinin sınırlarını oluşturur. Vergilendirme yetkisi egemenlik ile iç içe 

geçmiş hatta aynı anlamda kullanılacak düzeyde ele alınmaktadır.  Vergilendirme 

yetkisinin meşruiyeti ve kaynağı egemenliktir (Kızılot, Şenyüz, Taş, Dönmez 2008: 71). 

Vergi, devletin veya devletten aldığı yetkiye dayanan kamu tüzel kişilerinin geniş 

anlamdaki kamusal faaliyetlerinin gerektirdiği harcamaları karşılamak ya da kamusal 

görevlerinin gereklerini yerine getirmek amacıyla, yasal esaslara uymak kaydıyla ve 

hukuki cebir altında, özel bir karşılık vaadi olmaksızın, geri vermemek üzere gerçek 

kişilerle gerçek olmayan kişilerden aldıkları parasal tutarlardır (Akdoğan 2003:117). 

Vergi devletin fonksiyonlarını gerçekleştirebilmesi bakımından önemli bir mali araç 

olmasının yanında gelir dağılımının düzenlenmesi ve ekonomik istikrarın sağlanması gibi 

sosyo-ekonomik amaçların gerçekleştirilmesinde de önemli bir araç olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

Gerek finansman ihtiyacının sağlanması, gerek sosyo-ekonomik amaçların 

gerçekleşmesi bakımından vergi almak durumunda olan devlet, vergilendirme yetkisini, 

mali egemenliğinden hareketle kullanmaktadır. 

Ülke sınırları içinde geçerli olan vergilendirme yetkisinin sınırları, uluslararası 

alandaki çıkarlar doğrultusunda belirlenirken, yasalarla veya uluslararası antlaşmalarla 

yetkinin kullanımından vazgeçilmesi veya bütünleşmeyle oluşturulan kurumlara 

devredilmesi söz konusu olabilmektedir. AB’ye üye ülkeler arasında tek pazarın 

oluşturulması veya işleyişi amaçlandığından, vergilendirme alanında çeşitli düzenlemelerin 

yapılması gerekmekte, bu amaçla yapılacak düzenlemelerin ise anayasaya (anayasalara) 

uygun olması zorunluluğu bulunmaktadır (Saraçoğlu 2003:175). 

AB’nin kuruluşundan bu yana temel hedefi kişilerin, malların, hizmetlerin ve 

sermayenin serbest dolaşımını engelleyen unsurların ortadan kaldırılarak ortak bir “Tek 

Pazar” yaratılması olmuştur. Tek Pazar’ın yanı sıra 2001 yılında belirlenen Lizbon 

Stratejisi ile daha büyük hedefler ortaya koyulmuştur. 23-24 Mart 2000 tarihlerinde 
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gerçekleştirilen Lizbon Avrupa Konseyi’nin toplanma amacı Başkanlık Sonuçları 

Belgesi’nde şu şekilde belirtilmiştir: “Avrupa Konseyi, bilgiye dayalı ekonominin parçası 

olarak istihdamı, ekonomik reformları ve toplumsal uzlaşmayı güçlendirmek üzere AB için 

yeni bir stratejik hedef üzerinde anlaşmaya varmak amacıyla 23-24 Mart 2000 tarihlerinde 

Lizbon’da özel bir toplantı düzenlemiştir”. Söz konusu toplantıda, AB Konseyi, 2010 

yılında AB’nin dünyada dinamizmi ve rekabet gücü en yüksek bilgi toplumu olma hedefini 

sağlayacak, ekonomik ve sosyal reformları gerçekleştirme kararı almıştır. AB üyesi 

ülkelerin, Lizbon Stratejisi olarak tanımlanan bu hedef doğrultusunda ulusal boyutta ve AB 

düzeyinde birçok ekonomik ve sosyal reformu gerçekleştirmesi beklenmektedir. Bu 

bağlamda, Tek Pazarın serbestleşmesinin tamamlanması, üye ülkelerin ortak hedefler için 

ekonomik ve sosyal politikalarının eşgüdümünün sağlanması, bu hedefi gerçekleştirmede 

önemli adımlar olarak görülmektedir. Bu hedefe ulaşmak için izlenecek genel strateji 

aşağıdaki hususları içermektedir (www.dtm.gov.tr, Erişim tarihi: 01.10.2010): 

Bilgi toplumu ve AR-GE için daha iyi politikaların yanı sıra, rekabet gücü ve yenilik 

için yapısal reform sürecini hızlandırarak ve iç pazarı bütünleştirerek bilgiye dayalı bir 

ekonomiye ve topluma geçişi hazırlamak, Avrupa sosyal modelini modernleştirmek, bireye 

yatırım yapmak ve toplumsal dışlanmaya karşı mücadele etmek, uygun bir makro 

ekonomik politika bileşimi uygulayarak sağlıklı bir ekonomik görünüm ve olumlu büyüme 

perspektiflerini sürdürmek. 

2001 yılında Avrupa Konseyi Zirvesi’nde belirlenen Lizbon Stratejisi, AB için 

iddialı ve son derece önemli bir hedef ortaya koymuştur. Bu hedef, AB’nin 2010 yılına 

kadar dünyada rekabet gücü en yüksek, dinamik bilgi ekonomisi niteliği kazanarak, daha 

iyi istihdam ve büyük bir sosyal uyum içeren sürdürülebilir bir büyüme sağlamasıdır. Son 

dönemde, 2002 yılında AB genelinde Tek Para Sistemine geçilmesiyle EPB hedeflerini de 

içine alan, AB’nin kuruluşundan bu yana yakalanmaya çalışılan hedefler ancak, üye 

ülkeler arasında vergilendirme alanında uyumlaştırma olduğu takdirde tam anlamıyla 

gerçekleşecektir (www.ikv.org.tr, Erişim tarihi: 01.10.2010). 

Üye ülkelerarası farklı vergi sistemlerinin bulunması bu hedeflerin 

gerçekleştirilmesinin önünde bir ölçüde engel oluşturmaktadır. Diğer yandan, tüm dünyada 

olduğu gibi, AB’de de ülkelerin ulusal egemenlik alanlarından birini oluşturan 

vergilendirme, ekonomik ve sosyal politikaların uygulama aracı niteliğindedir. Her ülkenin 
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söz konusu politikalarındaki farklılıklar vergi uygulamalarının da farklılaşmasına neden 

olmaktadır. 

AB’nin vergilendirme alanındaki mevzuatının temel çerçevesi Roma Antlaşması’nın 

95, 96, 99 ve 100 maddeleri ile belirlenmiştir (Amsterdam Antlaşması’nın 90. 91. 93. ve 

94. maddeleri). Bu düzenlemeler dolaylı vergiler, katma değer vergisi, dolaysız 

vergilendirme, sermaye hareketleri ve hisse transferleri ile idari işbirliği alanlarını kapsar. 

AB, dolaylı vergileri uyumlaştırmaya yetkili olmakla birlikte AB’yi kuran antlaşmada 

dolaysız vergilerin uyumlaştırılması hakkında özel bir hüküm bulunmamaktadır. 

Vergilendirmenin ulusal egemenliğin temel taşlarından birini oluşturması ve ekonomi 

politikalarının önemli bir parçası olması dolayısıyla AB’ye üye ülkeler vergilendirmeyi 

ekonomik ve sosyal politikaların uygulanmasında bir araç olarak kullanmaktadır. Her 

ülkenin ekonomik ve sosyal politikalarındaki farklılıklar vergi uygulamalarının da 

farklılaşmasına yol açmaktadır. Vergilendirme mevzuatı, dolaylı vergiler ve dolaysız 

vergiler olmak üzere iki ayrı genel alanda düzenlenmiştir. AB’de malların ve hizmetlerin 

serbest dolaşımını doğrudan etkilemesi nedeniyle vergilendirme alanında uyumlaştırma 

çalışmaları dolaylı vergilendirme alanında ve özellikle KDV’de yoğunlaşmıştır 

(http://www.ikv.org.tr, Erişim tarihi: 25.10.2010). 

Daha önce de belirtildiği gibi Roma Antlaşması’ nın 90. maddesinde “Hiç bir üye 

devlet, diğer üye ülkelerin ürünlerine yerli ürünlere uygulanandan daha yüksek, doğrudan 

ya da dolaylı vergi koyamaz” hükmü yer almaktadır. Bu madde ile üye devletlerin, diğer 

üye devletlerin ürünlerine yerli ürünlerin dolaylı olarak korunmasını sağlayacak nitelikte 

bir iç vergilendirme uygulamaları yasaklanmıştır. Bu madde AB’nin kurucu 

müktesebatının, vergilendirmeye ilişkin bir konuda düzenleme yaptığını, üye ülkelerin 

vergi yasalarında ayrımcılık yapmama prensibine uymalarını amaçladığını ve yerli 

ürünlerin rakiplerine karşı korunması karşısında önlem alınmaya çalışıldığını 

göstermektedir.  

AB Antlaşması ile değişiklik yapılmış hali ile Kurucu Antlaşma’ nın 93. maddesinde 

(Maastricht Antlaşmasıyla değiştirilen eski 99. madde),  Konsey’in, Komisyon’un önerisi 

üzerine oybirliği ile hareket ederek muamele vergisi, özel tüketim vergileri ve diğer dolaylı 

vergiler için, iç pazarın kurulması ve işlemesini sağlamaya yönelik bir gereklilik olan, 

mevzuat uyumlaştırmasına yönelik düzenlemeleri yapacağını belirtmektedir. Kural olarak, 
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ulusal vergi politikalarına ilişkin sorumluluk ve yetki, üye devletlere ait olup Komisyon bu 

konuda tali bir rol oynamaktadır (Suer 1999:43). 

Roma Antlaşması’nın 95-98. maddelerindeki sınırda vergi ayarlamalarına ilişkin 

hükümleri ile üye ülkelerin vergilendirme yetkileri büyük ölçüde sınırlandırılmaktadır. Üye 

devletlerin belli sanayi kollarına tanıdıkları vergi muafiyeti ve istisnaları, vergi iadeleri, 

vergi indirimleri ve diğer yollardan sağlanan vergi kolaylıkları bu yasağın kapsamında yer 

almaktadır (Methibay 1996: 57-58). 

Üye devletlerin vergilendirme özgürlüklerine doğrudan ve dolaylı sınırlamalar 

getirilmiştir. Bu sınırlamalar, Antlaşmalar ve Adalet Divanı’nın yorumladığı şekliyle asli 

mevzuat (birincil mevzuat) yönergeler ve düzenlemeleri kapsayan (ikincil mevzuat) tali 

mevzuattır. Bu çerçevede ikincil AB hukukunun önemi ortaya çıkmaktadır. İkincil 

mevzuat, belli topluluk organlarının, AB’yi kuran antlaşmaları kapsayan birincil mevzuat 

tarafından kendilerine düzenleme yapma yetkisine dayanarak çıkardıkları mevzuatı ifade 

etmektedir (Özdemir 2001: 1). 

2.3.2 Avrupa Birliği’nde Vergi Uyumlaştırması 

İlk olarak, Roma Antlaşması’nda ele alınan vergi uyumlaştırmasının amacı, bu 

antlaşmaya imza atan altı üye ülkenin farklı vergi yapılarını birbirine yakınlaştırmak 

olmuştur. Vergi uyumlaştırmasının temel amacı ise mali tarafsızlık ve yerli ürün ile ithal 

mala eşit muamele edilmesini sağlamaktır. Vergi uyumlaştırması en basit tanımıyla, ortak 

pazardaki kaynakların daha etkin dağılımını sağlamak için mal ve üretim faktörleri 

hareketlerini etkileyecek vergi farklılıklarını kaldırmaktır. Mali sistemdeki farklılıklar, 

topluluk ticaretini, sermaye hareketlerini, işçi göçünü ve firmaların kuruluş yerini etkiler. 

Ülkeler arasındaki mal ve hizmet hareketleri ile üretim faktörleri hareketleri, vergiden önce 

ve sonra aynı olmalıdır. Bu da vergi uyumlaştırmasıyla mümkündür (Hajdar 2006: 95). 

AB vergi uyumlaştırması politikası, AET’yi kuran antlaşma olan Roma 

Antlaşması’nın temel amaçlarına ulaşmak için en önemli araçlardan biridir. Bu bağlamda, 

uyumlaştırma konusunda yapılan en önemli çalışma, 1960 yılında oluşturulan Neumark 

Komitesi ve 1962’de sunulan Neumark Raporu’dur. Zira bu tarihlerde, topluluğun en 

önemli sorununu, malların serbest dolaşımı ve gümrük vergileri konuları oluşturmaktadır. 

Bu bağlamda da, çalışmalar öncelikle ortak pazarın işleyişi için çok büyük bir önemi olan 

dolaylı vergiler üzerinde yoğunlaşmıştır.  
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AB’nin vergi uyumuna yaklaşımını ortaya koyabilmek için, çeşitli tarihlerde 

imzalanan antlaşmaların hükümlerini incelemek gerekir. Bu konuda esas itibarıyla 1957 

tarihli Roma Antlaşması, 1987 tarihli Tek Avrupa Senedi ve son olarak 1992 tarihli 

Maastricht Antlaşması başlıca önemli antlaşmalardır. Roma Antlaşmasının vergi ile ilgili 

hükümleri 95, 96, 97, 98, 99, 100, 145 ve 220. maddeleridir (Tutkun 2003: 14). 

Avrupa Tek Senedi ile hüküm kazanan iç pazarın oluşturulmasında vergilerin 

uyumlaştırılması büyük önem taşımaktadır. Vergi uyumlaştırılmasında üye devletler 

arasında rekabet eşitsizliğini kaldırmak, kişilerin ve sermayenin serbest dolaşımını 

sağlamak ve bu kişilerle sermayenin üye devletlerden herhangi birisinde ekonomik 

faaliyette bulunmasının sağlanması ve rant farklılığını yok etmek temel hedef olduğuna 

göre vergilerde uyum sağlamak, ortak pazara üye devletlerle birlikte siyasi ve ekonomik 

tek bir ülke gibi düşünmek eşdeğer sayılmaktadır. Bu yüzden verginin konusu, 

mükellefiyet, matrah, muafiyet ve istisnalar, indirimler, gelirin aile fertleri itibariyle 

toplanarak vergilendirmek üzere beyanı, stopaj usulü ve özel hallerde uygulanacak vergi 

oranı gibi hususlar mümkün olduğunca yakınlaştırılmalıdır (Önol 1997: 21). 

AB, vergilendirme alanının tamamında değil, daha çok uluslararası mal ticaretini 

etkileyen alanlarda çalışmalarını ilerletmiştir. Konuya bu açıdan bakıldığında dolaysız 

vergilerle dolaylı vergileri birbirinden ayırmak gerekir. Çünkü dolaysız vergilerin üretim 

unsurlarının gelirlerinde azalmaya yol açtığı ve fiyatlara yansımadığı kabul edilirken, 

dolaylı vergilerin bizzat üzerine konuldukları mal ve hizmetlerin fiyatlarını arttırdığı kabul 

edilmektedir. İşte dolaylı vergilerin mal ve hizmetlerin maliyetlerini doğrudan arttırması ve 

dolayısıyla uluslararası mal ticaretini etkilemesi, topluluğun bu alandaki yakınlaştırma ve 

uyumlaştırma çalışmalarını hızlandırmasına yol açmıştır. Dolaylı vergiler ve muamele 

vergileri mal ve hizmet üzerinden alındığı için, tek pazarın işleyişi içerisinde derhal ve 

doğrudan bir etkiye haizdir, bu nedenle de uyumlaştırmaya ihtiyaç göstermektedir. Oysa 

dolaysız vergiler, tek pazarın isleyişi üzerinde daha az doğrudan bir etki gösterirler, çünkü 

bunlar işlemlerden ziyade gelir üzerinden alınırlar. Etkileri olsa bile, dolaylı vergiler kadar 

doğrudan etkili değildirler. Bu yüzden, bu türlü bir doğrudan etkinin meydana geldiği 

durumlar için yakınlaştırma gerekli görülmüştür (Batıray 2006: 19-20). 

Dolaylı vergiler fiyatları doğrudan etkilediğinden rekabet eşitli ği için bu vergileri 

denkleştirmek önem arz etmektedir Dolaylı vergiler alanında uyumlaştırmalar Roma 

Antlaşması’nın imzalanmasından kısa bir süre sonra başlamıştır. Bunun nedeni, satış 
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vergilerinin fiyatların oluşmasında ve dolayısıyla serbest rekabet üzerinde etkisinin 

olmasıdır. Gerçekten de üye devletlerin satış vergileriyle oynamak suretiyle malların ve 

hizmetlerin serbest dolaşımını dolayısıyla ticaretin yönünü değiştirmeleri ve böylece ortak 

pazarda geçerli olması gereken serbest rekabeti olumsuz yönde etkilemeleri mümkündür 

(Güngör 2001: 472). 

Vergi uyumlaştırmasının bir diğer nedeni de AB Genel Bütçesinin özkaynaklarıyla 

ilgilidir. Tarımsal vergiler, gümrük vergileri, KDV payları bütçenin özkaynakları arasında 

yer almaktadır. KDV payı her bir üye ülkenin KDV gelirlerinden topluluk bütçesine 

sağlayacağı katkıyı göstermektedir. Bu pay 1970 yılından beri bütçenin özkaynakları 

arasında yer almaktadır. Üye ülkeler KDV matrahının %50’sini bütçenin özkaynakları 

olarak verir. KDV matrahının GSMH içindeki payı %50’nin üzerinde olan ülkeler için bir 

düzenleme getirilmiştir. Buna göre bu ülkelerle ilgili KDV hesabı yapılırken toplam KDV 

matrahının sadece %50’lik kısmı dikkate alınacaktır. Dolayısıyla sağlıklı bir ortak Pazar 

için, üye ülkelerdeki farklı vergi mevzuatlarının uyumlaştırılması kaçınılmaz olmaktadır. 

Ancak burada vergi uyumlaştırılması ile amaçlanan ülke vergi sistemlerini mutlak anlamda 

uyumlaştırmak değildir. Uyumlaştırma, Avrupa Topluluğu’nu kuran anlaşmanın 93. (yeni 

99) maddesinde de belirtildiği gibi 14 (A) maddede ifade edilen tek pazarın kurulması ve 

işleyişinin sağlanması için gerekli olduğu ölçüde yapılacaktır (Batıray 2006: 19-20). 

Kamu harcamalarındaki artışa paralel olarak bunların finansmanı için alınan 

vergilerin çeşit ve kapsamında önemli artışlar olmuştur. Bugünkü vergi sistemleri, çok 

sayıda vergi türünden oluşmaktadır. Bu yüzden çeşitli vergileri belli kıstaslara göre 

sınıflandırmak büyük önem taşımaktadır.  

Bir ülkede belirli zamanda birlikte uygulanan vergilerin tümü vergi sistemini 

oluşturur (Turhan 1998: 340). Vergilerin sınıflamasının yapılmasında tarihsel sürece 

bakıldığında standart bir sınıflama olmadığı, aksine çok değişik sınıflamaların varlığı 

dikkat çekmektedir. Söz konusu sınıflandırmalar arasında; Dolaylı-Dolaysız, Spesifik-Ad 

valorem, Kişisel-Nesnel ve Gelir-Servet-Harcama vergileri şeklindeki sınıflandırmalar 

sayılabilir. Ancak, zamanla bu sınıflama çeşitleri arasında bazılarının daha etkin olduğu 

görülmüştür. Vergi, devletin veya vergilendirme yetkisi verilen kamu kuruluşları 

tarafından kamu gücüne dayanılarak, kişilerden karşılıksız olarak alınan iktisadi 

değerlerdir (Tosuner 2000: 3).  
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AB’nin vergi uyumlaştırmasında ulaştığı boyutun ortaya konabilmesi açısından 

AB’ye üye ülkelerin tüketim ve sermaye üzerinden almakta oldukları vergilerin toplam 

vergiler ve Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) içindeki payına değinilecektir. Tablo 2.2’de 

1995 2007 yılları arasında AB üyesi ülkelerde tüketim üzerinden alınan vergilerin toplam 

vergiler ve GSYİH’ye oranı verilmektedir. 

Tablo 2.2 1995-2007 Döneminde AB Üyesi Ülkelerde Tüketim Üzerinden Alınan 
Vergilerin GSYİH ve Toplam Vergiler İçindeki Payı 

Tüketim Üzerindeki Vergilerin 
GSYİH içindeki Payı 

Tüketim Üzerindeki Vergilerin 
Toplam Vergi Gelirleri İçindeki 

Payı Ülke/Ölçüt/Yıl 

1995 2000 2005 2007 1995 2000 2005 2007 
Belçika 10.8 11.4 11.2 11.0 24.6 25.2 25.0 25.1 
Bulgaristan - 14.4 18.0 18.4 - 44.2 53.0 53.7 
Çek Cumhuriyeti 11.4 10.6 11.3 10.7 31.6 31.3 30.4 29.0 
Danimarka 15.4 15.7 16.2 16.2 31.6 31.8 31.8 33.4 
Almanya 10.3 10.5 10.1 10.7 25.9 25.2 26.1 27.0 
Estonya 12.6 11.8 12.9 13.6 34.6 37.7 41.8 41.3 
İrlanda 13.0 12.1 11.4 11.2 39.2 38.4 37.2 35.8 
Yunanistan 12.0 12.4 11.0 11.4 41.3 36.0 35.0 35.6 
İspanya 8.9 9.9 9.8 9.5 27.3 29.2 27.5 25.5 
Fransa 12.1 11.6 11.2 10.9 28.2 26.2 25.8 25.2 
İtalya 10.4 10.9 10.0 10.2 25.9 26.2 24.7 23.6 
GKRY 10.4 10.6 15.2 16.4 38.9 35.5 42.8 39.4 
Letonya 12.2 11.3 12.2 11.9 36.8 38.4 42.1 39.0 
Litvanya 11.6 11.8 10.8 11.4 40.7 39.1 37.9 38.3 
Lüksemburg 10.0 10.8 10.9 10.1 27.1 27.5 29.1 27.5 
Macaristan 17.4 15.3 14.5 14.5 41.7 39.7 38.7 36.5 
Malta 11.6 12.1 14.4 13.9 43.2 43.1 42.6 40.2 
Hollanda 11.3 11.7 11.9 12.2 28.0 29.3 31.8 31.4 
Avusturya 11.6 12.4 12.1 11.7 28.1 28.6 28.7 27.8 
Polonya 12.7 11.3 12.2 13.0 34.2 34.8 37.2 37.3 
Portekiz 12.6 12.4 13.5 13.3 39.3 36.3 38.4 36.3 
Romanya - 11.6 12.3 11.9 - 38.1 44.1 40.4 
Slovenya 15.1 13.9 13.4 13.3 38.5 37.0 34.7 34.8 
Slovakya 14.1 12.2 12.5 11.3 35.0 35.6 39.7 38.4 
Finlandiya 13.8 13.6 13.7 12.8 30.3 28.8 31.1 29.8 
İsveç 13.4 12.4 12.9 12.7 27.9 24.0 26.0 26.2 
İngiltere 12.0 11.8 11.2 10.8 34.7 32.2 31.0 29.8 
AB 27 - 12.1 12.5 12.4 - 33.3 34.6 33.6 
Kaynak:  Ahmet Öztürk, Avrupa Birliği’nde Dolaysız Vergilerde Vergi uyumlaştırması ve Vergi Rekabeti 
Sorunu, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, S:74, 
İzmir, 2010. 

Tablodan da görüleceği üzere AB’ye yeni üye olan veya ekonomik gelişmişlik 

bakımından diğer AB üyesi ülkelere nazaran gelişmekte olan ülke statüsünde sayılabilecek 

ülkelerde tüketim üzerinden alınan vergilerin toplam vergilere oranının daha yüksek 



 

 

48 

gerçekleşmektedir. Oranların genel olarak birbirine yakın olduğu fakat 2007 yılı itibarı ile 

tüketim üzerinden alınan vergilerin toplam vergilere oranı bakımından en düşük orana 

sahip ülke olan İtalya (%23,6) ile en yüksek orana sahip ülke konumunda olan Bulgaristan 

(%53,7) arasında %100’ün üzerinde fark olduğu görülmektedir.  

Tablo 2.3’te AB’ye üye ülkelerin 1995 2007 yılları arasında sermaye üzerinden 

aldıkları vergilerin toplam vergi geliri ve GSYİH’ye oranı verilmektedir.  

Tablo 2.3 1995-2007 Döneminde AB Üyesi Ülkelerde Sermaye Üzerinden Alınan 
Vergilerin GSYİH ve Toplam Vergiler İçindeki Payı 

Sermaye Üzerindeki Vergilerin 
GSYİH içindeki Payı 

Sermaye Üzerindeki Vergilerin 
Toplam Vergi Gelirleri İçindeki 

Payı Ülke/Ölçüt/Yıl 

1995 2000 2005 2007 1995 2000 2005 2007 
Belçika 8.7 9.5 9.9 10.0 19.8 21.1 22.0 22.8 
Bulgaristan - 4.6 4.5 5.5 - 14.0 13.1 16.0 
Çek Cumhuriyeti 7.3 6.2 7.9 8.4 20.3 18.2 21.2 22.7 
Danimarka 6.4 7.2 10.0 7.8 13.0 14.6 19.8 16.0 
Almanya 5.6 6.9 6.2 7.3 14.0 16.5 16.0 18.4 
Estonya 3.3 1.9 2.5 2.6 9.1 5.9 7.9 7.9 
İrlanda 6.6 08.0 8.9 9.4 19.8 25.4 29.0 30.0 
Yunanistan 6.6 9.8 7.7 7.2 22.6 28.2 24.4 22.6 
İspanya 7.4 8.7 10.1 11.2 22.6 25.8 28.4 30.3 
Fransa 8.2 9.8 9.4 10.1 19.3 22.3 21.6 23.5 
İtalya 11.4 11.0 10.0 11.8 28.5 26.2 24.8 27.4 
GKRY 6.4 9.9 09.0 14.2 24.0 33.0 25.4 34.2 
Letonya 3.7 2.9 2.8 04.0 11.2 9.8 9.6 13.0 
Litvanya 3.6 2.3 3.3 3.9 12.6 7.7 11.6 12.9 
Lüksemburg 11.5 13.1 11.2 11.3 31.1 33.5 29.9 30.7 
Macaristan 3.4 4.3 4.5 5.3 8.2 11.2 12.0 13.4 
Malta 6.1 6.3 9.1 11.4 22.9 22.5 27.0 32.8 
Hollanda 07.0 7.8 7.4 7.1 17.5 19.6 19.7 18.2 
Avusturya 6.1 6.9 6.8 7.2 14.8 15.9 16.1 17.1 
Polonya 7.5 7.2 8.4 8.8 20.3 22.0 25.6 25.3 
Portekiz 6.1 7.8 6.4 7.6 19.1 22.7 18.3 20.8 
Romanya - 5.6 4.5 5.4 - 18.4 16.2 18.5 
Slovenya 2.1 03.0 4.7 5.3 5.3 7.9 12.0 13.9 
Slovakya 10.8 6.9 6.5 6.5 26.8 20.3 20.5 22.1 
Finlandiya 5.8 9.9 7.1 7.8 12.6 21.0 16.2 18.2 
İsveç 4.8 8.4 7.1 7.3 10.1 16.2 14.3 15.1 
İngiltere 8.9 10.9 10.9 11.5 25.8 29.8 30.1 31.5 
AB 27 - 7.3 7.3 08.0 - 19.6 19.7 21.3 
Kaynak:  Ahmet Öztürk, Avrupa Birliği’nde Dolaysız Vergilerde Vergi uyumlaştırması ve Vergi Rekabeti 
Sorunu, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 
2010, s.74. 

Tablo 2.3’ten de görüleceği üzere AB üyesi ülkelerin toplam vergi gelirleri içerisinde 

sermaye üzerinden alınan vergilerin önemli bir paya sahip olduğu görülmektedir. 2007 yılı 

verileri dikkate alındığında sermaye üzerinden alınan vergilerin toplam vergiler 
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içerisindeki payının AB genelinde %21,3 olarak gerçekleştiği görülmektedir. 2005 ve 2007 

yılları arasında söz konusu oran bakımından diğer yıllara göre büyük bir artış yaşandığı 

görülmektedir. Tablo 2.3’de de görüldüğü gibi oranların genel olarak birbirine yakın 

seyrettiği görülmektedir. Birliğe yeni üye olan ülkelerin gerek toplam vergi gelirleri, 

gerekse GSYİH içerisinde sermaye üzerinden aldıkları vergilerin payının nispeten düşük 

seyrettiği de görülmektedir.  

2.3.2.1 Dolaylı Vergilerin Uyumlaştırılması 

Dolaylı vergiler tüketimden, dayanıklı mallardan alınan vergilerin, bunların 

satıcısından ya da üreticisinden alınması, fiyatlara katılarak (kısmen ya da tamamen) son 

kullanana aktarılması şeklinde tanımlanmaktadır (Bulutoğlu 2003: 337). 

AB’de dolaylı vergilerin uyumlaştırılmasının hukuki dayanağını, Roma 

Antlaşması’nın 93. maddesi (eski madde 99) oluşturmaktadır. Madde hükmünde, “Konsey, 

Komisyonun önerisi üzerine ve Avrupa Parlamentosu’nun görüşünü aldıktan sonra 

oybirliği ile, ortak pazarın yararına, üye ülkeler arasındaki ticarette uygulanan önlemleri 

karşılamaya yarayan muamele vergileri (turnover tax-KDV-Value Added Tax), özel 

tüketim vergileri (ÖTV- excise duties) ve diğer dolaylı vergiler ile ilgili mevzuatı 

uyumlaştırabilir” ifadesi yer almaktadır. Madde düzenlemesinde açıkça dolaylı vergiler 

için “uyumlaştırma” ifadesi kullanılmıştır. Yine maddede belirtildiği üzere, ortak pazarın 

işleyişi yararına KDV, ÖTV gibi dolaylı vergiler ile ilgili mevzuatın AB içinde 

uyumlaştırılmasına karar verilebilmektedir (Alganer, Yılmaz 2010: 141).  Bu maddede, 

üye ülkelerde benzer ürünler için benzer oranlar üzerinden topluluk genelinde bir satış 

vergisi alınması ve mali sınırların kaldırılması da öngörülmektedir. Dolayısıyla, “Roma 

Antlaşması’nın yukarıda belirtilen maddesinin net yorumu, bir topluluk vergisinin 

oluşturulmasında ana kaynağın dolaylı vergiler olacağı” şeklindedir. Avrupa Topluluğu 

Komisyonu 1959 yılında, bir yandan topluluk ve üye ülkelerin uzmanlarından oluşan üç 

özel çalışma grubu oluşturarak, bu gruplardan toplulukta vergi uyumlaştırmasını 

sağlayacak bir araç bulmalarını istemiştir. Öte yandan Fritz Neumark başkanlığındaki özel 

bir komiteyi de üye ülkelerin mali sistemlerini incelemeleri ve bu sistemlerin 

ahenkleştirilmesini sağlama yöntemleri konusunda önerilerde bulunmaları için 

görevlendirmiştir (Tokatlıoğlu 2004: 91-94). 

Gerek söz konusu çalışma grupları, gerek Neumark Komitesi, Temmuz 1962’de 

açıkladıkları raporlarında, mali ahenkleştirmenin sağlanması konusunda katma değer 
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vergisinin en uygun araç olduğunda anlaşmışlardır (Tokatlıoğlu 2004: 94). Neumark 

Komitesi, üretim aşamaları içinde yalnız katma değerin vergilendirilmesini, KDV’nin 

toplulukta mali sınırların kaldırılmasında etkili olabileceği görüşünü savunmuştur. Bunun 

için KDV oranlarının, her bir ürün ve her bir üye ülke için standart olması gerekmektedir 

(Bolat 1987: 30–31). 

Neumark Raporu’nda özetle üye ülkelerin vergi sistemlerinin birleştirilip tek bir 

sistem haline dönüştürülmesi önerilmemiştir. AET’de ortak bir vergi politikası yerine 

uyumlaştırma politikaları önerilmiştir. Neumark Raporu, uyumlaştırma konusunda üç ayrı 

çözüm önermektedir. Bunlardan ilki, milli gelirdeki toplam vergi yükünde eşitlik 

sağlamak, ikincisi, maliyet fiyatlarındaki vergi ve benzeri yüklerin eşit düzeye getirilmesi 

üçüncü ve son olanı ise, vergi sistemlerinin aşamalı olarak uyumlu hale getirilmesidir 

(Alganer, Yılmaz 2010: 140). 

AB’de dolaylı vergilere ilişkin uyumlaştırma çalışmaları öncelikle AB 

Komisyonunda başlayarak ardından bu organ tarafından uyumlaştırması yapılacak vergi 

mevzuatıyla ilgili teklif hazırlanmaktadır. Hazırlanan teklif, görüşleri alınmak üzere 

Avrupa Parlamentosu Ekonomik ve Sosyal Komitesine gönderilir. Bu görüşler 

doğrultusunda, komisyon gerekli düzeltmeleri ve düzenlemeleri yapar ve teklifi AB 

Konseyi’ne sunar. Konseye gönderilen teklif, Daimi Temsilciler Komitesinin konuyla ilgili 

çalışma grubu tarafından görüşülür. Daha sonra teklif Ekonomi ve Maliye Bakanlarının 

toplandığı Konseyin onayına sunulur. Söz konusu teklif onaylandığı takdirde (2/3 

çoğunluğu ile ), AB Resmi Gazetesinde “direktif” olarak yayınlanır. Yayının ardından, adı 

geçen direktifin, tüm üye ülkelerde iç hukuk karsısında öncelikle uygulanma zorunluluğu 

ortaya çıkar (Hajdar 2006: 36). 

Komisyon’un, Komite’nin önerilerini hayata geçirebilmesi, üye ülkelerin bu alandaki 

ciddi tereddütleri nedeniyle ancak 1967 yılında gerçekleşmiştir. Özellikle Federal 

Almanya’nın 1964 yılından itibaren başlattığı girişimler sonucunda, AB Konseyi, 1967 

yılında, KDV’nin genel olarak uygulanmasını öngören iki direktif kabul etmiştir. Söz 

konusu bu direktifler uyarınca, üye ülkelerde “kademeli dizi” olarak adlandırılan ve her bir 

aşamada daha önce vergilendirilen değerler üzerinden yeniden vergi alınmasını öngören 

sistem kaldırılarak, üretimin aşamalarında yalnızca katma değerin vergilendirildiği KDV 

sisteminin 1970 yılına kadar uygulamaya girmesi öngörülmüştür. Buna göre ortak KDV 

sistemi, mallar ve hizmetleri kapsayan genel bir tüketim vergisi şeklinde olacaktır. 
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Üretimden tüketime uzanan süreçte herhangi bir aşamada alınması gereken vergi, daha 

önceki aşamaların sayısı ne olursa olsun, fiyatın belli bir oranı olarak alınacaktır. KDV ile 

ilgili topluluk açısından önem arz eden diğer bir gelişme de, Nisan 1970’de alınan bir 

kararla, bu verginin AB bütçesinde öz kaynak olarak yer almasıdır. Söz konusu karar, üye 

ülkelerin bütçeye yapacakları katkılardan birinin ölçüsü olarak, bir yıl içinde beyan edilen 

toplam KDV matrahını esas almaktadır. Mayıs 1977’de çıkarılan 6. direktif, matrah 

hesabını ortak kurallara bağlamaktadır (Balcı, 1995: 26-28). 

 Altıncı direktif üye ülkelerin en geç 1 Ocak 1978’de ortak KDV sistemini kabul 

etmelerini öngörmüş, ancak bu süre daha sonra 1 Ocak 1979 tarihine uzatılmıştır. AB’de 

1993 yılı başından itibaren tek pazar uygulamasına geçilmesi, topluluk için yeni KDV 

sisteminin de uygulamaya girmesini beraberinde getirmiştir. Bu uygulama tek pazar ilkesi 

ile birlikte gittikçe kaldırılan sınır kontrollerinin çok önemli ticari sapmaları yaratmaması 

ve kimi üye devletlerin mali dengelerini bozabilecek vergi kayıpları ile karşılaşmamaları 

için bugün yürürlükte olan “geçici” bir çözüm niteliğindedir. 1996 yılı sonuna kadar 

uygulanması öngörülen, fakat bugün hala yürürlükte olan “geçici KDV rejimi”ne göre, üye 

devletlerin KDV mükellefi işletmelerinin kendi aralarında gerçekleştirdikleri mal ve 

hizmet teslimatlarında “varış ülkesinde vergilendirme ilkesi” uygulanmaktadır. Örneğin B 

ülkesinden mal ithal eden A, bunu kendi vergi idaresi nezdinde beyan etmek ve KDV’sini 

ödemek zorundadır. A daha sonra normal indirimden yararlanacaktır. Öte yandan B 

ülkesinin ihracatçısı ise, diğer üye ülkelerdeki müşterilerinin listesini kendi vergi idaresine 

iletmekle yükümlüdür. Böylece tek pazar ile birlikte, üye ülkelerin sınırlarındaki kontrol 

sistemi, yerini vergi idareleri arasındaki işbirliğine bırakmıştır. Yolcular (gerçek kişiler) 

için ise (yeni araçlar ve dışarıdan satışlar hariç) “çıkış ülkesinde vergilendirme ilkesi” 

geçerli olmaktadır (Tokatlıoğlu 2004:96-97). 

2.3.2.2 Dolaysız Vergilerin Uyumlaştırılması 

Dolaysız vergilerin uyumlaştırılması, topluluk ile ilgili mevzuatın genel 

hükümlerinden hareket edilerek gerçekleştirilebilecektir. Dolaylı vergilerde olduğu gibi, 

dolaysız vergilerde de uyumlaştırmanın sağlanabilmesi için topluluk organlarına verilmiş 

direkt bir görev bulunmamaktadır (Aydın 2002: 47). AB’de işgücü ve sermayenin serbest 

dolaşımının gerçekleştirilmesi, dolaysız vergilerin uyumlaştırılmasını gerektirmektedir. Bu 

alandaki çalışmalar üye ülkelerin ulusal amaçlarla kullanabileceği vergileme yetkisine 
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kısıtlama getirdiğinden, oldukça yavaş ilerlemektedir. Yapılabilen çalışmalar ise daha çok 

sermayenin serbest dolaşımına öncelik verilerek yürütülmektedir (Tutkun 2003: 23). 

Roma Antlaşması’nda dolaysız vergilerle ilgili olarak özel bir düzenleme yoktur. Bu 

alanda topluluk kurumları özel olarak yetkilendirilmemiştir. Bununla birlikte, mevzuatların 

uyumlaştırılması başlığı altında, oybirliğine dayalı olarak, ortak pazarın işleyişinin veya 

kuruluşunu doğrudan etkileyen konularda Konseyin mevzuat uyumlaştırmasına 

gidebileceğini düzenleyen 94. maddede yer alan genel boşluk doldurmaya ilişkin 

düzenleme, dolaysız vergiler alanında topluluk kurumlarının yetkisinin hukuki dayanağını 

oluşturur. Her iki düzenlemede de yetkinin kullanımı oybirliğine dayalıdır. Buna karşılık, 

nitelikli oy çoğunluğunu öngören 95. maddede mali hükümler kapsam dışı bırakıldığından 

bu düzenleme vergilendirme alanında kullanılmamaktadır (Soydan 2002: 8). 

AB Komisyonu, “Vergi Sisteminin Geliştirilmesi Üzerine Bir Rapor” adlı 

çalışmasını 22 Ekim 1996’da onaylamıştır. Bu rapor, üye devletler tarafından deneyimli 

pazarlar lehine ulusal mali egemenlik kaybına karşı bugüne kadar olandan daha etkili 

savunmayı amaçlayan bir pragmatik ve realistik yaklaşımı öngörmüştür (Öztürk 2010: 

117). 

AB Komisyonu, zararlı vergi rekabetinin tehlikeleri üzerine de bir rapor 

hazırlamıştır. Rapor, mali gelirlerdeki aşınmayı önlemek için kapsamlı bir vergi önlem 

paketinin kabulünü üye ülkelere önermiştir. Maastricht mali kriterlerinin uygulanması için 

çalışan Fransa, Almanya ve İtalya vergi rekabetini düzenleme girişimlerine olumlu 

yaklaşmışlardır. Ancak üye devletlerin reaksiyonu çok yavaş olmuştur. 1997 yılının Aralık 

ayında maliye bakanları tarafından, AB’de “Vergi Koordinasyonu Zararlı Vergi 

Rekabetiyle Mücadele İçin Bir Paket” başlıklı bir kanun imzalanmıştır. Temel olarak 

kanun, 2003’e kadar şirketler için “zararlı” selektif vergisel faydaları aşama aşama 

bitirmek için tarafların taahhüdünü içermekten oluşmaktadır. Bu raporda aynı zamanda 

genel olarak kişisel gelir vergisi ve kısmen de kurumlar vergisinin harmonizasyonu için 

büyük ölçekli planlardan vazgeçildiği belirtilmektedir (Giray 2005: 117). 

Dolaysız vergilerin uyumlaştırılması alanında daha çok kurumlar vergisi üzerinde 

yoğunlaşılmış, gelir vergisi uyumlaştırması ikinci planda tutulmuştur. Gelir vergisine daha 

az önem verilmesi, kişilerin serbest dolaşımının vergiye karşı duyarlılığının, sermayeye 

nazaran daha az olmasından kaynaklanmaktadır (Öztürk 2010: 118). 
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Ancak gelir vergisi uyumlaştırılması ekonomik bütünleşme açısından önem 

taşımaktadır. Çünkü gelir vergisi hem işgücünün hem de sermayenin serbest dolaşımını 

etkilemektedir. Üye devletler arasında önemli farklılıklar göstermesine rağmen, AB 

düzeyinde, en azından kısa ve orta dönemde, uyumlaştırma programına alınmamıştır. Üye 

devletler, gelirin yeniden dağılımını sağlamada kullanılabilecekleri gelir vergisi vb. 

dolaysız mali araçlarla ilgili yetkilerin kısıtlanması hususunda istekli görünmemektedir 

(Tokatlıoğlu 2002: 53). 

AB içinde Tek Pazarın kurulmasının unsurlarından biri olan sermayenin serbest 

dolaşımının gerçekleşmesi açısından kurumlar vergisinin uyumlaştırılması önem 

taşımaktadır. Üye devletlerin kurumlar vergisi yasalarında verginin kapsamı, matrahı ve 

oranları arasında farklılıklar bulunması kurumların karları üzerinde daha az ya da daha çok 

vergi yükü oluşmasına yol açar. Bu durum şirketlerin kuruluş ve yatırım yerlerinin 

seçimini etkiler ve daha az vergi yükü üstlenecekleri kuruluş ve yatırım yerini tercih 

etmelerine sebep olur. Bu şekilde sermayenin daha avantajlı görünen ülke veya bölgelerde 

toplanması durumu ortaya çıkabilir. Diğer yandan, üretim maliyetlerinde farklı vergi 

miktarları bulunduran üreticiler ortak pazarda eşit rekabet şartlarında yarışmamış 

olacaklardır (Öztürk 2010: 121). 

Bu noktada bahsedilmesi gereken önemli konulardan biri de “vergilendirmede 

adalet” olabilir. Vergilerin dolaylı dolaysız olarak ayrımı, vergilendirmede adaletin 

sağlanması bakımından üzerinde önemle durulan bir konudur. Dolaylı vergiler örneğin 

harcama vergileri, azalan oranlı tarife yapısına sahiptir. Zira farklı gelir gruplarında 

bulunan kimseler, aynı miktar harcama yaptıklarında, aynı miktar vergi öderler. Bu 

durumda harcama üzerinden ödenen vergilerin tutarı gerçek gelire oranlandığında, geliri 

çok olan, az olana göre daha düşük oranda vergi ödemiş olur. Böylelikle oluşan tarife 

yapısı azalan oranlı bir karakter gösterir. Bu suretle bir vergi sistemi ağırlıklı olarak dolaylı 

vergilere dayandığı ölçüde, gayri adil sayılacaktır. Buna karşılık artan oranlı tarife 

yapısının başarı ile uygulandığı gelir vergisi daha adil bir uygulama kabiliyetine sahip 

bulunmaktadır. Bu yüzden bir vergi sistemi ne ölçüde gelir üzerinden alınan vergilere 

dayanıyorsa, yani gelir üzerinden alınan vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payı ne 

ölçüde yüksek bulunuyorsa, böyle bir vergi sistemi o ölçüde adil sayılmaktadır (Pehlivan 

2008: 128). 
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AB’de vergi politikalarına ilişkin kararlar tek bir merkezden verilmemektedir. Vergi 

politikalarının uyumlaştırılmasına ilişkin kararları düzenleyen kararlar alınmış, ancak 

özellikle dolaysız vergiler alanındaki kararlar belirli sınırlar dâhilinde üye ülkelere 

bırakılmıştır. 

Vergi politikası tüm AB ülkeleri için çok önemli bir yere sahiptir. Herhangi bir AB 

üyesi ülkenin vergi politikasında yapacağı değişiklik, diğer AB üyesi ülkeleri de çok 

yakından etkileyecebilecektir. AB üyesi ülkeler arasında entegrasyon sürecinin ortaya 

çıkardığı önemli gelişmelerden biri de üye ülkeler arasında rekabetin giderek artmasıdır. 

Bu durumda üye ülkelerden herhangi birinin vergi oranlarını diğerlerinden yüksek tutmaya 

çalışması, kuşkusuz rekabet avantajı yönünden büyük bir dezavantaj doğuracaktır. Bu 

gerçekler ışığında, AB üyesi ülkelerin vergi politikalarını belirlerken birbirlerinden 

bağımsız davranmaları pek düşünülemez (Özdeşer, Şafaklı 2002:1). 

Bu noktada akla gelen sorulardan biri de uyumlaştırmanın ne kadar olması 

gerektiğidir. Bu konudaki başlıca yaklaşımlar aşağıdaki şekilde özetlenebilir. 

Bismarckian yaklaşımına göre iç piyasanın oluşumu üye ülkelerin deneyimlerine ve 

vergi politikalarının önceki düzenine gereksinim duymaktadır. Jeffersonian yaklaşımına 

göre ise, seçim mekanizmaları entegrasyonu planlanan bir hızla ilerletecek ve vergi 

kanunlarının da bu yönde gelişmesi sağlanacaktır. Bird (1989)’e göre entegrasyonun 

birbiriyle ili şkili ama oldukça farklı iki boyutu vardır: Ekonomik boyut ve politik boyut. 

Pratikte ekonomik birlik, vergisel ve politik entegrasyonu çok farklı biçimde barındırabilir. 

Farklı politik koşullar ve politik objelere sahip üye ülkelerden oluşan bir federasyonda 

tanımlı bir vergi sistemi ne gerekli ne de arzu edilirdir. Mihajek (1998)’e göre de parasal 

bir birliktelik için politik entegrasyon gerekli değildir. Tüm bunlardan çıkan sonuç, 

AB’deki vergi koordinasyonunun yavaş bir şekilde ilerleyecek olmasıdır (Cnossen 2002: 

79-80). 

AB’de dolaysız vergilerin uyumlaştırılması konusunda kurumlar vergisi üzerine 

yoğunlaşılmış, gelir vergisi uyumlaştırılması ise ikinci planda tutulmuştur. Uyumlaştırma 

girişimlerinde gelir vergisine daha az önem verilmesi, kişilerin serbest dolaşımının vergiye 

karşı duyarlılığının sermayeye nazaran daha az olmasından kaynaklanmakta ve bunda ise 

vergi rekabetinde kurumlar vergisinin önemli bir belirleyicili ğe sahip olması da etkili 

olmaktadır. AB’nin kurucu antlaşmasının 95-99. maddeleri vergi uyumlaştırmasına hizmet 

etmek amacıyla düzenlenmiştir. Söz konusu maddelerden 98. madde dolaysız vergiler, 
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diğerleri ise dolaylı vergilerde uyumlaştırma konusunu içermektedir. Nitekim dolaylı 

vergilerde uyumlaştırma çalışmalarının görece başarılı sonuçları, çıkarılan bu direktiflerin 

ürünü niteliğindedir. AB’de dolaysız vergiler alanındaki uyumlaştırma çalışmalarında ise 

kayda değer herhangi bir başarı söz konusu değildir (Saraç 2006: 217). 

Roma Antlaşması’nın dolaysız vergilerle uyumlaştırılmasıyla ilgili açık bir hüküm 

içermemesi AB’de dolaysız vergiler alanında yapılan uyumlaştırma çalışmalarında fazla 

bir ilerleme kaydedilememesine neden olmuştur. Roma Antlaşması gereği dolaysız 

vergilerde uyumlaştırma, dolaysız vergilerin, AB’nin dört temel özgürlüğüne (kişiler, 

mallar, sermayeve işgücünün serbest dolaşımı) engel oluşturması durumunda gereklilik arz 

etmektedir. Bu çerçevede ihtiyaç ortaya çıktığı zaman Roma Antlaşması’nın 94 ve 308. 

maddelerinin verdiği yetki çerçevesinde uyumlaştırma yapılabilmektedir. Bu konudaki 

uyumlaştırmanın yavaş işlemesi, üye devletlerin, özellikle de dolaysız vergilendirme 

politikalarını egemenlik yetkisi ve ekonomi politikalarının bir parçası olarak 

görmelerinden kaynaklanmaktadır (Özpençe 2009: 142-143).  

2.4 Avrupa Birli ği’ne Üye Ülkelerin Vergi Politikalarındaki Dönü şümler ve Vergi 

Politikalarına İlişkin Beklentiler  

AB’nin maliye politikası, milli vergi sitemleri arasındaki farklılığın serbest dolaşımı 

engellemeyecek bir duruma getirilmesidir. Daha açık bir ifadeyle mali sınırların ortadan 

kaldırılması amacı hedeflenmiştir. Böylece teşebbüsler arasındaki vergi yükü eşitlenecek 

ve serbest rekabetin tüm kuralları işleyebilecektir. Roma Antlaşması’nın ana hedefi, 

ekonomik bir birlik çerçevesinde sağlıklı bir rekabetin sürdürülmesidir. Öngörülen bu 

hedeflere ulaşmak için vergilendirme ve mali alana büyük önem verilmiştir. Bu sebepledir 

ki Roma Antlaşması’nın birçok maddesi vergi konusuna ayrılmış olup üye ülkelerin faklı 

vergi sistemlerinin uyumlaştırılmasının zorunluluğuna işaret edilmiştir (Öztürk 2010: 94). 

Üyeler arasındaki ekonomik, mali ve sosyal politika gibi alanlarda tüm farklılıkların 

giderildiği birleşme türü olan iktisadi bütünleşme ile üye ülkeler arasında uygulanan 

maliye politikalarında uyumu sağlamak, ülke ekonomilerinin istikrarı, büyümesi, kaynak 

ve gelir dağılımı açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle mali politikaların 

uyumlaştırılması gerekir. AB’de mali politikaların uyumlaştırılması iki açıdan ele alınabilir 

(Akdiş 1985: 11-25): 

-Bütçesel Uyumlaştırma 
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-Vergi Uyumlaştırması 

AB, Maastricht Antlaşması ile tek para birimi ve ortak bir merkez bankası sistemine 

dayanan EPB ile üye ülkeler arasındaki ekonomik ve sosyal faaliyetlerin uyumlu ve 

dengeli gelişimi, enflasyonsuz sürdürülebilir bir büyümenin sağlanması ve üye ülkelerin 

ekonomilerinin uyum içinde birbirine yakınlaştırılmasını hedeflemiştir (Tecer 2007: 17-

18). 

AB üyesi ülkeler, bu anlaşma ile ulusal para politikalarını merkezileştirirken, maliye 

politikaları (kamu harcaması, vergi, borçlanma politikaları) ile ilgili uygulamaları 

kendilerine bırakmıştır. Bu şekilde para politikası yetkilerini topluluk kurumlarına 

devreden üye devletler, ulusal ekonomilerinde istikrar, gelir dağılımı bozukluğu vb. 

sorunları çözmek için maliye politikası araçlarını kullanabileceklerdir. EPB olma yolunda 

üye ülkelere, maliye politikalarını uygulama konusunda sağlanan serbestlik ve üye 

ülkelerin bu serbestliğe dayanarak uyguladıkları maliye politikalarının diğer ülkeler 

üzerinde yaratacağı negatif mali dışsallık, AB’nin EPB olma yolundaki en büyük engeli 

durumundadır. Bu nedenle Maastricht Antlaşmasının EPB’nin üçüncü aşamasına geçişinde 

koşul olarak öne sürdüğü ekonomik kriterlerden ikisi, bütçe açıkları ve kamu borçlanma 

düzeyi ile ilgilidir. Bütçesel uyumlaştırmanın Maastricht kriterleri ile çerçevesinin 

çizildiğini ve üye ülkelere bu çerçeve içinde hareket etme serbestliğinin verildiği 

söylenebilir. EPB olma yolunda üye ülkelere, maliye politikalarını uygulama yolunda 

sağlanan serbestlik ve üye ülkelerin bu serbestliğe dayanarak uyguladıkları maliye 

politikalarının diğer ülkeler üzerinde yaratacağı negatif mali dışsallık dolayısıyla oluşan 

EPB olma önündeki güçlükleri başlıca üç başlık altında incelemek mümkündür (Akdiş 

1985: 11-25): 

- Politik Sınırlamalar:  Ülkelerin ve iktidarların tam bütünleşme veya federatif 

birleşme şeklindeki tercihleri vergi uyumlaştırılmasında etkili olacaktır. 

- İdari Sınırlamalar:  Uzun yıllar kullanılan vergi sistemleri derin ulusal, kültürel ve 

dini karakteristiklerle yakından ilgilidir. Bu nedenle, bazı vergi değişiklikleri masraflı ve 

zor olabilir. 

- Ekonomik Sınırlamalar:  Bir veya birkaç ülkede, gelir dağılımı üzerinde 

düzenleyici etkileri bulunan veya ödemeler dengesinde ciddi bozulmalara yol açan veya 

bütçe gelirleri içerisinde önemli bir paya sahip olan bir vergiyi kaldırmak veya diğer 

ülkelere de yaymak, üye ülkelerin ekonomik çıkarlarını karşı karşıya getirebilir. 
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2.4.1 Avrupa Birliği’ne Üye Ülkelerin Vergi Politikalarındaki Dönü şümler 

Herhangi bir ülkede ve belirli bir dönemde uygulanan vergilerin ve kamu gelirlerinin 

tümü “vergi sistemi” olarak adlandırılmaktadır (Öncel, Kumrulu, Çağan 2008: 225). Ancak 

uygulanan bu vergi sisteminde zaman içinde bazı değişikliklerin olabileceği de açıktır. 

Vergi sistemleri ülkelerin siyasal, hukuksal, ekonomik ve sosyal durumlarına göre 

şekillenmektedir. Dolayısıyla siyasal ve ekonomik sistemleri aynı olan ülkelerin vergi 

sistemleri de birbirine benzemektedir. AB’de vergilendirme politikası, ekonomik 

bütünleşmeye göre belirlenen, ikincil bir politikadır. Roma Antlaşması’ndaki vergi ile ilgili 

hükümler, birliğin temel ilkeleri yerine üçüncü kısımda, rekabet hükümlerinden sonra yer 

almıştır. AB’de topluluk düzeyindeki vergisel önlemler, üye ülkeler arasında ayrımcı 

vergilendirmenin önlenmesi, çifte vergilendirmenin önlenmesi ve vergi kaçakçılığı ile 

birlikte, üye ülkelerin ulusal vergi yasalarının uyumlaştırılmasını da kapsamaktadır 

(Tokatlıoğlu 2004: 89). 

AB’ye üye ülkelerin özelde de Türkiye’nin vergi politikalarındaki dönüşümler 

incelenirken, AB’nin karakteristiğini yansıtması bakımından kurucu üye ülkeler arasında 

Gayri Safi Milli Hasıla büyüklükleri bakımından ilk 3 ülke olan Fransa, Almanya ve İtalya 

ile Türkiye ile yakın coğrafi konuma sahip ve gelişmişlik düzeyi bakımından birbirine 

yakın olarak kabul edilebilecek olan Macaristan ve Bulgaristan örnekleri incelenecektir. 

2.4.1.1 Almanya Vergi Sistemi 

2008 yılı itibriyle toplam vergilerin GSYİH’ye oranı bakımından Almanya %39,3 

ile, %37,0 olan AB ortalamasının üzerindedir. Almanya’da toplanan vergilerin, sosyal 

kesintilere oranı %38,3 ile, %30,2 olan AB ortalamasının üzerindeyken, dolaysız vergiler/ 

toplam vergiler oranı %29,1, dolaylı vergiler/toplam vergiler oranı da %32,6 ile AB 

ortalamasının üzerindedir. Emek üzerindeki sosyal kesinti oranlarının %4,1 ile AB 

ortalamasının üstünde olduğu görülmektedir. (Europen Comission Directorate General 

Taxation and Customs Union 2010: 197). 

1995–2000 yılları arasında, toplam vergilerin GSYİH’ye oranı, gelir ve kurumlar 

vergisi gelirlerindeki artışa bağlı olarak %40,8’den, neredeyse iki puan artarak, %42,5’e 

yükselmiştir (Europen Comission Directorate General Taxation and Customs Union 2005: 

197).  Toplam vergilerin GSYİH’ya oranı 2006 yılında %38,8, 2007 yılında %38,4 ve 

2008 yılında ise %38,1 olarak gerçekleşmiştir (Europen Comission Directorate General 

Taxation and Customs Union 2010: 196). Tüketim vergileri/GSYİH oranı %10,6 ile 
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AB’nin en düşük oranıdır. AB genelinde tüketim vergileri/GSYİH oranı %12,0’dir. İşgücü 

üzerindeki vergilerin GSYİH’ye oranı bakımından Almanya, %21,8 ile %17,5 olan AB 

ortalaması içerisinde en yüksek rasyoya sahip yedinci ülke konumundadır. Sermayenin 

vergilendirilmesi bakımından Almanya GSYİH’ sinin %6,9’una tekabül eden oran ile %7,5 

olan AB ortalamasının altındadır (Europen Comission Directorate General Taxation and 

Customs Union 2010: 197-198). 

Almanya’daki gelir vergisi oranları, 1999 ve 2005’deki reformların etkisi ile bir 

düşüş trendine girmiştir. Söz konusu düşüşün net sonucu olarak 2005 yılı itibarı ile gelir 

vergisinde en yüksek oran %53’den, %42’ye inmiştir. En düşük oran ise %25,9 dan, %15’e 

inmiştir (Europen Comission Directorate General Taxation and Customs Union 2005: 138–

141). 1 Ocak 2010 itibariyle en düşük oran %14 ve en yüksek oran da %42’dir. 2007’den 

itibaren 250.000 Euro’nun üzerindeki gelirlere uygulanan %45 oranı 1 Ocak 2009’da 

250.400 Euro üzerine ve 1 Ocak 2010’dan itibaren 250.730 Euro üzerine uygulanmaya 

başlamıştır. Kurumlar vergisi sitemindeki reform iki önemli adım ile yapılmıştır. İlk olarak 

Haziran 2000’de dağıtılmamış karlar üzerindeki kurumlar vergisi oranı %45’den %40’a 

çekilmiştir. İkinci adımda da dağıtılmamış karlar üzerinde %40 ve dağıtılmış karlar 

üzerinde %30 olan oran, %25’lik tek bir orana çekilmiştir. 1 Ocak 2010 itibarı ile her iki 

oran da %15’lik ortak bir orana düşürülmüştür. Ocak 2008’den bu yana %5,5 fon payı 

uygulanmakta ve kurumlar vergisi oranı  fiilen %15,83 olarak gerçekleşmektedir. Yerel 

ticaret vergileri de dahil edildiğinde toplam kurumlar vergisi oranı yaklaşık %30 civarında 

gerçekleşmektedir. Almanya’da endüstri ve ticaret üzerindeki bölgesel vergilerin ılımlı 

olduğu söylenebilir (Europen Comission Directorate General Taxation and Customs Union 

2010: 198-199). 

Almanya’da 2005 yılında %15’lik KDV oranı %16’ya yükseltilmiştir (Europen 

Comission Directorate General Taxation and Customs Union 2005: 138–141). 1 Ocak 

2007’den itibaren ise bu oran %19 olarak uygulanmaktadır. %7’lik indirilmiş KDV oranı 

ise temel gıda, kamusal ulaşım hizmetleri, kitaplar ve konaklama gibi çeşitli konularda 

uygulanmaktadır. Çevre vergileri bakımından Almanya halen AB ortalamasının altındadır 

(Europen Comission Directorate General Taxation and Customs Union 2010: 199).  

Tablo 2.4’te Almanya’da 2000 ile 2008 yılları arasında dolaylı ve dolaysız vergilerin 

gelişimi görülmektedir. 
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Tablo 2.4 2000-2008 Yılları Arasında Almanya’da Dolaylı-Dolaysız Vergilerin 
Gelişimi  

GELİRLERİN GSYİH'YE ORANI 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Dolaylı Vergiler 12,50 12,20 12,10 12,20 12,00 12,10 12,40 12,90 12,80 

KDV 6.8 6,60 6,40 6,30 6,20 6,20 6,30 7,00 7,00 

Özel Tüketim Vergileri 2.8 2,90 3,00 3,20 3,00 2,90 2,80 2,60 2,50 

Mallar Üzerindeki Diğer Vergiler (İthalat Vergileri) 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 1,00 0,90 

Üretim Üzerindeki Diğer Vergiler 2,00 1,80 1,80 1,80 1,90 2,10 2,30 2,30 2,30 

Dolaysız Vergiler 12,50 11,00 10,70 10,60 10,20 10,30 10,90 11,30 11,50 

Gelir Vergisi 10,20 9,90 9,60 9,30 8,70 8,60 8,90 9,20 9,60 

Kurumlar Vergisi 1,70 0,60 0,60 0,70 0,90 1,10 1,40 1,40 1,10 

Diğer 0,60 0,60 0,50 0,50 0,60 0,60 0,70 0,70 0,80 
Kaynak:  Europen Comission Directorate General Taxation and Customs Union 2010, s.196. 

Tablo 2.4’te 2000-2008 yılları arasında Almanya’da dolaylı vergiler, dolaysız 

vergiler/GSYİH verilerinde meydana gelen değişim gözlenmektedir. 2000-2008 

döneminde Almanya’da dolaylı vergiler, %12,50’den %12,80’e yükselmiştir. Dolaysız 

vergiler aynı dönemde, %12,50’den, %11,50’ye gerilemiştir.  

2.4.1.2 Fransa Vergi Sistemi 

Fransa’da toplam vergi yükü 2008 yılında toplam vergiler/GSYİH bakımından, 

%42,8 ile %37,0 olan AB ortalamasının üzerindedir. Dolaylı vergilerin toplam vergiler 

içindeki payı %15 ile %13,8 olan AB ortalamasının altındadır. Dolaysız vergilerin payı ise 

AB ortalamasının %0,4 puan altındadır. Merkezi hükümetçe toplanan vergilerin GSYİH’ya 

oranı %36,1’e yükselmiştir. Yerel idarelerin vergi gelirleri içerisindeki payı ise %11,6 ile 

AB ortalamasının (%10,4) biraz üzerindedir. Sermayeye uygulanan vergi oranı %38,8 ile 

%26,5 olan AB ortalamasının oldukça üzerindedir. Fransa vergi sistemi sermayeden alınan 

çok sayıda vergiyi içermektedir. Arazi vergisi, emlak vergisi, sağlık vergisi ve yerel 

kurumsal vergiler bunlardan bazılarıdır. Bunların çoğu sermaye birikiminden alınan 

vergiler sınıfına girer ve toplamları Fransa GSYİH’sinin %4,5’ine tekabül etmektedir. Bu 

oran AB genelinde %1,9’dur (Europen Comission Directorate General Taxation and 

Customs Union 2010: 193). 

2010 yılında gelir vergisi oranının en yüksek seviyesi 69.783 Euro üzerindeki 

gelirlere uygulanan %40’lık bir oranıdır. 2009 yılında, yaşanan ekonomik kriz nedeniyle, 
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düşük gelirli ailelere uygulanan gelir vergisi  2/3 oranında  düşürülmüştür. Banka ve tahvil 

faizleri, parasal yatırımlardan elde edilen nitelikli sermaye kazançları gibi yatırım gelirleri 

üzerinden alınan gelir vergisi oranı %16 olarak uygulanmıştır (Europen Comission 

Directorate General Taxation and Customs Union 2010: 194).  

Kurumlar Vergisinde 2010 yılı itibarı ile standart oran %33,33 olarak 

uygulanmaktadır. Büyük firmalar kurumlar vergisinin 763.000 Euro’yu aşan kısmı için  

%3,3’lük ek bir vergilemeye tabi tutulmaktadır. Sonuçta fiili kurumlar vergisi oranı 

%34,43 olarak gerçekleşmektedir (Europen Comission Directorate General Taxation and 

Customs Union 2010:195). 

Fransa’da standart KDV oranı %19,6’dır. %5,5’lik indirilmiş oran, temel mallar ve 

periodik yayınlar ve restoran hizmetlerine uygulanmaktadır. %2,1’lik süper indirilmiş oran 

ise gazete, tiyatro-sinema biletleri ve onaylanmış ilaçlara uygulanmaktadır (Europen 

Comission Directorate General Taxation and Customs Union 2010:195). 

 Tablo 2.5’te Fransa’da 2000 ile 2008 yılları arasında dolaylı ve dolaysız vergilerin 

gayrisafi yurtiçi hasılaya oranı verilmiştir. 

Tablo 2.5 2000-2008 Yılları Arasında Fransa’da Dolaylı-Dolaysız Vergilerin Gelişimi  

GELİRLERİN GSYİH'YE ORANI 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Dolaylı Vergiler 15,80 15,40 15,40 15,30 15,50 15,60 15,50 15,30 15,00 
KDV 7,30 7,20 7,10 7,10 7,20 7,30 7,30 7,20 7,00 
Özel Tüketim Vergileri 2,60 2,50 2,60 2,50 2,30 2,20 2,30 2,00 2,00 
Mallar Üzerindeki Diğer Vergiler (İthalat Vergileri) 1,70 1,60 1,70 1,70 1,90 1,90 1,80 1,90 1,80 
Üretim Üzerindeki Diğer Vergiler 4,20 4,10 4,10 4,10 4,20 4,30 4,20 4,30 4,30 

Dolaysız Vergiler 12,50 12,60 11,80 11,40 11,60 11,80 12,20 11,90 11,80 
Gelir Vergisi 8,40 8,20 7,90 7,90 7,90 8,00 7,80 7,50 7,70 
Kurumlar Vergisi 2,80 3,10 2,50 2,10 2,30 2,30 2,90 2,90 2,80 
Diğer 1,30 1,40 1,30 1,30 1,40 1,40 1,40 1,50 1,40 
Kaynak: Europen Comission Directorate General Taxation and Customs Union 2010, s.192 

Tablo 2.5’te Fransa’da 2000-2008 yılları arasında dolaylı, dolaysız vergilerin/GSYİH 

verilerindeki değişim gösterilmiştir. 2000 ile 2008 yılları arasındaki dönemde Fransa’da 

dolaylı vergiler alanında sınırlı bir düşüş yaşanmıştır. 2000 yılında %12,50 olan dolaysız 

vergiler/GSYİH oranı  2008 yılında %11,80’e düşmüştür.  

2.4.1.3 İtalya Vergi Sistemi 

2008 yılında sosyal kesintileri de içeren toplam vergiler/GSYİH rasyosu İtalya’da 

%42,8 seviyesindedir. Bu oran AB ortalamasından %5,8 daha yüksektir. İtalya AB’nin en 

yüksek vergi yüküne sahip altıncı ülkesidir. Dolaylı vergilerin GSYİH’ye oranı ise %32,8 
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ile %37,6 olan AB ortalamasının altındadır. Dolaysız vergiler/GSYİH oranı %36 ile %32,4 

olan AB ortalamasının üzerindedir. Son üç yıllık verilere göre gelir vergisi ve kurumlar 

vergisi gelirlerinin GSYİH’ye oranı bakımından belirgin düzeydeki artışına ve bunun yanı 

sıra 2000 yılından bu yana olduğu üzere KDV ve ÖTV’nin de GSYİH’ye oranı 

bakımından düşüşüne bağlı olarak  dolaysız vergilerin toplam vergiler içerisindeki oranının 

arttığı görülmektedir (Europen Comission Directorate General Taxation and Customs 

Union 2010: 213).  

KDV gelirlerinin toplam vergiler içerisindeki payı bakımından İtalya %5,9 ile 

AB’deki en düşük orana sahip ülke konumunda iken ÖTV gelirlerinin toplam vergiler 

içerisindeki payı bakımından %1,9 ile AB’nin en son sıradaki ülkesidir. Dolaysız vergi 

gelirleri içerisinde başı çeken gelir vergisi, GSYİH’ye oranı bakımından %11,7’lik payı ile 

AB ortalamasının %45 üzerinde bir görünüm sergilemektedir. Toplam vergi gelirlerinin 

GSYİH’ye oranı 1995-2008 yıllarını kapsayan bir dönemde %40’ın üzerinde bir 

dalgalanma göstermekle birlikte söz konusu dönemin son üç yılında bu oran %42’nin 

üzerine çıkmıştır. Bu yükseliş 2006-2008 yılları arasında da görülmekte ve büyümeye bağlı 

olmadığı anlaşılmaktadır. 2008’de ise bu oran 0,3 puan düşmüştür (Europen Comission 

Directorate General Taxation and Customs Union 2010: 213).  

1998 yılında KDV oranı %18’den %20’ye çıkmış ve %16’lık ara oran yürürlülükten 

kaldırılmıştır. Tüketimden alınan vergiler bakımından İtalya %16,4’lük oranla AB’nin en 

düşük orana sahip üçüncü ülkesidir. İtalya’da emek üzerindeki vergi oranı %42,8 ile 

AB’deki en yüksek orandır. Bu oran 1997’de %43,5’e ulaşmış daha sonra 2006 yılına 

kadar giderek düşmüştür. 1997-2006 döneminin son iki yılında oran tekrar artmıştır 

(Europen Comission Directorate General Taxation and Customs Union 2010: 213).  

İtalya’da vergi gelirlerinin yapısı, göreli olarak dolaysız vergilerin ağırlıklı paya 

sahip olduğu bir yapıdır. 1998 yılından önce sermaye gelirleri üzerindeki vergilendirme 

yalnızca faiz gelirlerine dayanırken, bir reform yapılarak sermaye gelirlerinin vergi tabanı 

genişletilmiştir. Gelir vergisi sisteminde, 2003’de yeni bir indirim mekanizması 

getirilmiştir (Europen Comission Directorate General Taxation and Customs Union 2005: 

134–137). Sermaye üzerinden alınan vergi gelirleri 2006 yılındaki yüksek büyüme 

sebebiyle artmış, 2007’de en yüksek noktaya ulaşmış ve 2008’deki global resesyon 

nedeniyle sınırlı bir miktar düşüş göstermiştir. Sermaye’den alınan vergi oranı 2000 yılına 

kadar göreli olarak durağan kalmış, 2006-2008 döneminde İtalya’da tüm zamanların en 
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yüksek oranı olan %35,5’e ulaşarak zirve yapmıştır. (Europen Comission Directorate 

General Taxation and Customs Union 2010: 213). 

Tablo 2.6’da 2000-2008 yılları arasında İtalya’da dolaylı-dolaysız vergilerin  

GSYİH’ye oranı verilmiştir.  

Tablo 2.6 2000-2008 Yılları Arasında İtalya’da Dolaylı-Dolaysız Vergilerin Gelişimi     

Kaynak: Europen Comission Directorate General Taxation and Customs Union 2010, s.212 

2000’den 2008’e kadar dolaylı vergilerin GSYİH içindeki payının azaldığı, dolaysız 

vergilerin ise dolaylı vergilere nispeten sınırlı  bir artış kaydettiği görülmektedir. Bu 

doğrultuda İtalya’da dolaysız vergilerin GSYİH’ye oranı 2000 yılında %15,20 iken bu oran 

2008 yılında %14,00 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde dolaysız vergilerin GSYİH’ye 

oranı ise sırasıyla %14,50 ve %15,40 olarak gerçekleşmiştir. 

2.4.1.4 Macaristan Vergi Sistemi  

Macaristan’da 2008 den itibaren, toplam vergi/GSYİH oranı %40.40 (sosyal 

güvenlik katkıları dahil) iken, vergi yükü AB ortalamasının (%37,0) üstündedir. Komşu 

ülkelere baktığımızda, Avusturya daha yüksek bir vergi oranı (%42,8) sergilerken, 

Slovenya daha düşük vergi oranına (%37,3) sahiptir ve hem Slovakya hem de 

Romanya’nın vergi oranları (29,1 ve %28) Macaristan’da uygulanan vergi oranından 

düşüktür. Dolaylı vergi gelirleri toplam vergi gelirlerinin %39,6’sını oluşturduğundan 

önemli bir kalemdir. KDV gelirleri ise AB ortalamasına eşit (GSYİH’nin %7,8’i) 

gerçekleşmiştir. Üretimden alınan diğer vergiler (%4,2), yerel vergi gelirleri nedeniyle, 

(AB ortalaması %1,5) AB’nin en yüksek vergileridir. Dolaysız vergiler ise tersine 

GSYİH’nin %10,6’sı ile daha düşüktür. Vergi gelirleri merkezi hükümet, yerel hükümet ve 

sosyal güvenlik sistemi arasında bölüşülür. Her ne kadar merkezi hükümet bunun 

yarısından fazlasını alsa da yerel hükümet de %6,4 ile önemli bir pay alır. Yerel vergiler 

GELİRLERİN GSYİH'YE ORANI 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Dolaylı Vergiler 15,20 14,70 14,70 14,30 14,30 14,40 15,10 15,00 14,00 

KDV 6,50 6,30 6,20 5,90 5,90 6,00 6,30 6,20 5,90 

Özel Tüketim Vergileri 2,60 2,50 2,30 2,40 2,30 2,20 2,20 2,10 1,90 

Mallar Üzerindeki Diğer Vergiler (İthalat Vergileri) 2,70 2,50 2,60 2,50 2,90 2,80 3,00 3,00 3,00 

Üretim Üzerindeki Diğer Vergiler 3,40 3,50 3,60 3,50 3,30 3,50 3,60 3,70 3,20 

Dolaysız Vergiler 14,50 14,80 14,10 14,70 13,90 13,40 14,40 15,10 15,40 

Gelir Vergisi 11,50 11,00 10,70 10,60 10,50 10,50 11,00 11,40 11,70 

Kurumlar Vergisi 2,40 3,20 2,70 2,30 2,40 2,30 2,90 3,30 3,20 

Diğer 0,60 0,60 0,70 1,80 1,10 0,60 0,50 0,50 0,50 
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2004’e kadar hızlı bir şekilde artmış, daha sonra da düşüş eğilimine girmiştir. Toplam 

vergi yükü 2000 ve 2006 yılları arası %39’dan %37,2’ye gerilemiş, daha sonra hızlı bir 

artışla 2008’de %40,4’e ulaşmıştır. Ana vergi gruplarının payları yıllar içinde gelişmiş, 

fakat çalışanlar tarafından ödenen sosyal katkıların ve üretimden alınan vergilerin seviyesi 

2000’den bu yana istikrarlı bir şekilde düşmüştür (Europen Comission-Taxation and 

Customs Union 2010: 204-208). 

Macaristan’da dolaylı vergilerin yüksek olması paralel olarak tüketim üzerinde 

yüksek vergi oranına (2008’de %26,9) yol açmıştır. Bu oran AB’deki dördüncü en yüksek 

orandır. Tüketim üzerindeki vergi oranı, dolaylı vergi gelirlerinin düşmesi ile birlikte 

2002’ye kadar genel bir düşme göstermiştir, bununla birlikte KDV sistemindeki 

değişikliklerle birlikte tekrar bir sıçrama yapmıştır. Emek üzerindeki vergi oranı 2008’de 

%42,4 oranındadır. Bu oran AB ortalamasının (34,2) üzerine olup AB de üçüncü en yüksek 

orandır. 2000 yılından 2004’e kadar emek üzerindeki vergi oranı kademeli olarak düşüş 

göstermiş, fakat büyük oranda sosyal katkı sistemindeki değişikliklere bağlı olarak son iki 

yıl içinde 3.6 puan artmıştır. Sermayeden üzerinden alınan vergi gelirleri ise düşük 

kurumlar vergisine bağlı olarak, GSYİH’nin %5,1’i ile AB deki en düşük olanlardan 

biridir. Sermaye üzerindeki vergi oranı 2000 ve 2006 yılları arasında sabit kalmış, fakat 

son yıllarda vergi politikalarındaki değişiklikleri yansıtan bir artış göstermektedir. Bununla 

birlikte halen AB ortalamasının altındadır (Europen Comission-Taxation and Customs 

Union 2010: 204-208). 

Son zamanlardaki vergi değişiklikleri, kriz yönetimi ve vergi sisteminin sadeleşmesi 

ile gerçekleşmektedir. 1 Ocak 2010 da kişisel gelirin vergilendirilmesi tamamen yeniden 

yapılandırılmıştır. İşverenlerin sosyal katkıları %5 oranında azaltılmış ve toptan ödenen 

sağlık katkıları yürürlükten kaldırılmıştır. Tüm bu değişikliklerin sonucu olarak en yüksek 

marjinal vergi oranı %40’tan %32’ye gerilemiştir. Ayrıca 1 Temmuz 2009’dan beri 

standart KDV oranı %20’den %25’e yükseltilmiştir. 2010’da servet vergisi, değerli 

varlıkların emlaklar, su taşıtları, hava taşıtları ve yüksek performanslı arabalar olmak üzere 

dört farklı tipe ayrılmasıyla değişmiştir. Emlaklara ilişkin vergi 1 Şubat 2010’da Anayasa 

Mahkemesi kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır. 1 Ocak 2010’dan itibaren ticari araçlar 

vergiye tabi tutulmaya başlanmıştır (Europen Comission-Taxation and Customs Union 

2010: 204-208). 
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1 Ocak 2009’da gelir vergisi dilimlerinde geriye dönük olarak bir artış 

gerçekleştirilmi ştir. Ocak 2010’dan itibaren 18.500 Euro’ya kadar gelir %17 (sosyal 

katkılarla yaklaşık %21.6’ya eşit) oranıyla vergilendirilmiştir ki bu %32’lik (sosyal 

katkılarla yaklaşık %40.6 ya eşit) eşiğin üstündedir. Bu oranlar %18 ve %36’ya 

düşürülmüş, ilk vergi dilimi ise 7.500 Euro’dan 18.500 Euro’ya yükseltilmiştir. Vergi 

sisteminin sadeleştirilmesinin devamı olarak, 1 Ocak 2010’dan başlayarak gelir vergisi 

indirimleri son bulmuştur. İşgücü ve sermaye gelirleri arasında daha adil bir vergi yükü 

dağılımını korumak için, kar üzerindeki ve menkul kıymet (borsa) işlemlerinden elde 

edilen sermaye gelirleri üzerindeki vergi 1 Eylül 2006’da yürürlüğe konmuştur. Bu 

vergilerin oranı %20’dir. Bu gelirlerin hiçbir kısmı vergiden istisna tutulmamaktadır. Kar 

üzerindeki vergiler mükellef tarafından, menkul kıymet işlemlerinin getirisi ise bireylerin 

beyannameleri ile beyan edilir ve ödenir. Taşınmazların getirileri %25 oranında vergiye 

tabidir (Europen Comission-Taxation and Customs Union 2010: 204-208). 

Tablo 2.7’de 2000-2008 yılları arasında Macaristan’da dolaylı-dolaysız vergilerin  

GSYİH’ye oranı verilmiştir.  

Tablo 2.7 2000-2008 Yılları Arasında Macaristan’da Dolaylı-Dolaysız Vergilerin 
Gelişimi     
GELİRLERİN GSYİH'YE 
ORANI 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Dolaylı Vergiler 16,30 15,30 14,90 15,70 16,20 15,80 15,30 16,00 16,00 
KDV 8,70 8,00 7,80 8,20 8,80 8,40 7,60 7,90 7,80 
Özel Tüketim Vergileri 3,90 3,70 3,60 3,70 3,30 3,20 3,30 3,30 3,40 
Mallar Üzerindeki Diğer Vergiler (İthalat 
Vergileri) 3,30 3,20 3,10 3,50 3,60 3,60 3,80 4,10 4,20 
Üretim Üzerindeki Diğer Vergiler 0,40 0,40 0,40 0,40 0,50 0,50 0,60 0,70 0,70 

Dolaysız Vergiler 9,70 10,10 10,10 9,60 9,00 9,10 9,40 10,20 10,60 
Gelir Vergisi 7,20 7,50 7,50 7,00 6,60 6,60 6,70 7,10 7,70 
Kurumlar Vergisi 2,20 2,30 2,30 2,20 2,10 2,10 2,30 2,80 2,60 
Diğer 0,30 0,30 0,30 0,30 0,40 0,40 0,40 0,30 0,30 
Kaynak: Europen Comission Directorate General Taxation and Customs Union 2010, s.204 

Son yıllarda, özellikle de yeni üye ülkelerde, kurumlar vergisi oranlarını düşürmeye 

yönelik olarak güçlü bir eğilim oluşmuştur. Bu bağlamda Macaristan, 1995 yılından beri 

uyguladığı %18 oranını daha sonra 2004 yılında %16’ya indirerek, düşük oranlı ülke 

olarak yerini almıştır. 1 Ocak 2010’da genişletilmiş vergi matrahı uygulanmaya 

başlanarak, vergi oranı %19’a çıkarılmıştır. Kurumlar vergisinin yanı sıra, belediyeler de 

%2’ye kadar yerel ticaret vergisi almaktadır (Europen Comission-Taxation and Customs 

Union 2010: 204-208). 
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2005’te KDV oranlarının %25’ten %20’ye düşürülmesinden sonra, Temmuz 2009’da 

oran yeniden artırılmıştır. Fakat süt, süt ürünleri, ekmek, pastane ürünleri ve konaklama 

hizmetleri indirilmiş %18 oranına tabidir. 1 Ağustos 2009’da merkezi ısıtma hizmetlerine 

uygulanan vergi oranı %18’e, 15 Ocak 2010’da ise %5’e düşürülmüştür. Bu düşük %5 

oranı özel ilaçlar ve medikal malzemeler, kitaplar, gazeteler vb. birkaç diğer ürüne de 

uygulanmaktadır. 1 Ocak 2007’de yürürlüğe giren KDV Kanunu (No:127/2007) Konsey 

Direktifi’ni (2006/112/EC) çok daha yakından takip etmekte, uygun yeni bir ölçü birimi 

getirmektedir (Europen Comission-Taxation and Customs Union 2010: 204-208). 

Ocak 2009’da AB mevzuatıyla uyumlaştırma için, enerji vergisi uygulaması kömür 

ürünlerine de uygulanmıştır. 1 Ocak 2010’da enerji vergisi oranı %17’ye yükselmiştir 

(Europen Comission-Taxation and Customs Union 2010: 204-208). 

2.4.1.5 Bulgaristan Vergi Sistemi  

Bulgaristan toplam vergilerin GSYİH’ye oranı bakımından 2008’de %33.3 ile, AB 

ortalamasının 3.7 puan altında olup,  AB’de 19. sırada bulunmaktadır. Komşusu Romanya 

ile kıyaslarsak, Bulgaristan’ın toplam vergi oranı %5.3 daha yüksektir. Kalan Merkez ve 

Doğu Avrupa Üye Ülkeleri ortalamasından %7.1 puan daha düşük durumdadır.  

Bulgaristan AB’nin, dolaylı vergilendirmeye en çok güvenen üye ülkesidir; toplam vergiler 

içinde dolaylı vergilerin payı %55.7’dir. Dolayısıyla da dolaylı vergilerin seviyesi AB 

ortalamasının (%18,6, AB-27 %13,8) oldukça üstünde olup AB’de ikinci en yüksek ülke 

konumundadır. Dolaylı vergilerin %62’si KDV, %33’ü ÖTV’lerden oluşmaktadır. ÖTV 

2000’den beri %65 artmıştır ki bu, AB’de, hem ÖTV’lerde AB’nin asgari düzeyde ihtiyacı 

olan gerekli düzenlemelerin yapıldığını, hem de vergi yükünü dolaysızdan dolaylı 

vergilemeye kaydıracak istikrarlı hükümet politikalarının varlığını gösteren en yüksek 

değişimdir. Sonuç olarak, dolaysız vergiler toplam vergilerin %21’i kadardır ki bu değer 

AB’nin ikinci en düşük değeridir. Dolaysız vergilerin bu düşük payının sebebi, AB 

ortalamasının %40’ı kadar vergi geliri getiren gelir vergisidir. Toplam vergi gelirlerinin 

%72.5’ini merkezi hükümet, %24.3’ünü sosyal güvenlik fonlar ve kalanını da yerel 

hükümetler alır. Sonuç olarak, yerel hükümet gelirleri 2002’de toplam vergi gelirlerinin 

%11’inden izleyen yılda %1,5’ine düşmüştür. Son yıllarda gözlenen marjinal bir artışın 

sebebi varlık sektöründeki patlamadır. 2008 yılında toplam verginin GSYİH’ye oranı 

(%33.3) 2000 yılındaki oranından hemen hemen %1 daha yüksektir. 2001 ve 2002 

yılındaki düşmenin sebebi gelir vergisi oranındaki ve sosyal güvenlik katkısı oranındaki 
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azalmadır. Bununla birlikte, sosyal güvenlik gelirlerinin istikrarlı olmasına yönelik 

gelişmeler 2003 yılında asgari sosyal güvenlik tabanı (eşiği) uygulamasıyla sonuçlanmıştır 

(Europen Comission-Taxation and Customs Union 2010: 168-172). 

Bulgaristan’da tüketimden alınan vergiler 2008 yılında GSYİH’nin %18’i kadardır ki 

bu AB’deki en yüksek değerdir. Bunun sebebi büyük oranda GSYİH içindeki yurtiçi 

tüketimin payının (neredeyse %75 oranında) yüksek olmasıdır. Tüketim üzerindeki vergi 

oranı, KDV gelirlerinin %50’si kadar gelir getiren yüksek ÖTV nedeniyle KDV standart 

oranının (%20) üzerine kadar çıkar. Son yıllarda vergi oranındaki artış büyük oranda ÖTV 

oranlarındaki artışın devam etmesinden kaynaklanmaktadır. 2008 yılında işgücünün 

vergilenmesi GSYİH’nin %10.2 si kadar gelir sağlamıştır ki bu AB ortalamasının %7.3 

puan altındadır ve AB’deki en düşük ikinci miktardır. Bu durum, diğer faktörlerin yanında, 

çalışan maaşlarının nispeten düşük seviyesinden (GSYİH’nin %36.2’si) ve çalışan işgücü 

vergilemesinden çok düşük getiri elde edilmesinden kaynaklanmaktadır. Emek üzerindeki 

vergi oranı %27.6 seviyesinde, AB ortalamasının (%34.2) altındadır. Bu oran son yıllarda 

giderek düşmektedir. Sebebi ise işverenin ödediği sosyal katkıların azaltılması yöntemiyle 

hükümetin işveren üzerindeki vergi yükünü azaltmaya yönelik çalışmalarıdır. 2008 yılında 

sermaye üzerinden alınan vergi gelirleri GSYİH’nin %5.4’ü oranında (AB ortalamasının 

%2 altında) gerçekleşmiştir. Bu oran 2001 yılından 2005 yılına kadar giderek düşmüştür 

fakat 2006 yılında kurumlar vergisi gelirleri nedeniyle yükselme görülmüştür. İlgili 

yıllarda sermaye üzerindeki vergi oranı nispeten düşük seyretmiştir. Sermaye vergilerinin 

GSYİH’ye oranının artması ve sermaye vergisi matrahının GSYİH’ye oranının düşmesi 

nedeniyle, 2004-2007 periyodunda sermaye üzerindeki vergi oranı artmıştır. Çevre vergisi 

gelirleri GSYİH’nin %3,5’i olup AB’de üçüncü en yüksek değerdedir. Bunun sebebi 

enerjiden alınan vergi gelirlerinin (GSYİH’nin %3.1’i) yüksek olmasıdır (AB’deki en 

yüksek değer). Bu durum yine ülkede dolaylı vergi gelirlerine ve %50’si akaryakıttan 

sağlanan ÖTV’ye duyulan güveni göstermektedir (Europen Comission-Taxation and 

Customs Union 2010: 168-172). 

Mevcut durgunluk (2009 yılı içerisinde hissedilen) çerçevesinde, Bulgaristan 

hükümeti harcamaları sınırlandırmayı ve gelir toplamını artırmayı hedefleyen bir politika 

izlemektedir. 2010 yılında kumardaki brüt hâsıladan alınan vergi oranı %10’dan %15’e 

yükselmiştir ve sigara üzerindeki ÖTV %20 (AB’de uygulanması düşünülen maksimum 
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oranın üzerindeki bir değer olarak) olmuştur (Europen Comission-Taxation and Customs 

Union 2010: 168-172). 

Özellikle 2001’den bu yana, geçerli vergi dilimleri sürekli olarak yüksek 

seyretmektedir. Vergi matrahının genişlemesi ve istihdamdaki artış büyük gelir 

kayıplarının oluşmasını engellemiştir. 2006 ve 2007 yıllarında sırasıyla %20, %22 ve %24 

oranları ile üç vergi dilimi uygulamaya konmuştur (daha önce 1998’deki oran %40 idi). 1 

Ocak 2008 den itibaren Bulgaristan önceki aşamalı gelir vergisi oranları yerine %10 götürü 

vergi sistemini başlatmıştır. Götürü vergi altı kaynağın gelirinden alınmaktadır ve çok az 

sayıda vergi indirimi yürürlüktedir. Şahıs işletmelerinin net gelirleri münferiden %15 

götürü vergi oranıyla vergilendirilmektedir. Çeşitli sektörlerde şahıs işletmeleri gibi gerçek 

kişiler tarafından yönetilen küçük işletmeler götürü vergiye tabidir. Bu işletmelerin 

KDV’ye tabi olmamasını sağlamaktadır. Mevcut sistem vergi indirimine veya genel 

ödeneğe ve çocuk ödeneğine izin vermemekte, sadece engelli şahıslara yıllık 4.049 Euro 

ödeme yapılmasını sağlamaktadır. Hak sahibi kurumsal lehtarlara yapılan bağışlar, zorunlu 

sosyal güvenlik katkıları ve ihtiyari katkı ve ikramiyeler toplam vergilenebilir gelirden 

istisnadır. (Europen Comission-Taxation and Customs Union 2010: 168-172). 

Geçen on yıllık süre (2000-2010) içinde, Bulgaristan’da kurumlar vergisi iş hayatına 

daha da elverişli hale gelmiştir. 1995 yılında büyük girişimciler için %40 olan oran, 1 Ocak 

2007’de her yıl daha da azalarak %10’a düşmüştür (Europen Comission-Taxation and 

Customs Union 2010: 168-172). 

 Tablo 2.8’de Bulgaristan’da 2000-2008 yılları arasında dolaylı-dolaysız vergilerin 

GSYİH’ye oranı bakımından gelişimi görülmektedir. 

Tablo 2.8 2000-2008 Yılları Arasında Bulgaristan’da Dolaylı-Dolaysız Vergilerin 
Gelişimi     
GELİRLERİN GSYİH'YE 
ORANI  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Dolaylı Vergiler 15,00 14,60 14,40 15,80 17,50 18,70 19,40 18,90 18,60 

KDV 9,70 9,10 9,20 9,80 10,70 12,10 12,40 12,10 11,50 

Özel Tüketim Vergileri 3,70 4,10 3,70 4,50 5,10 4,90 5,20 5,90 6,10 
Mallar Üzerindeki Diğer Vergiler (İthalat 
Vergileri) 1,00 0,80 0,80 0,90 1,00 1,00 1,20 0,40 0,50 

Üretim Üzerindeki Diğer Vergiler 0,50 0,50 0,60 0,70 0,70 0,60 0,60 0,40 0,50 

Dolaysız Vergiler 7,00 7,60 6,40 6,70 6,00 5,70 6,00 7,20 7,00 

Gelir Vergisi 4,10 3,60 3,20 3,30 3,20 2,90 2,70 3,20 3,00 

Kurumlar Vergisi 2,70 3,80 2,90 3,10 2,40 2,40 2,70 3,20 3,30 

Diğer 0,20 0,20 0,20 0,30 0,40 0,40 0,60 0,70 0,70 
Kaynak: Europen Comission Directorate General Taxation and Customs Union 2010, s.168 
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Bulgaristan’da KDV sistemi 1994 yılından beri uygulanmakta ve AB üye ülkelerinin 

kabul ettiği bir sistem takip edilmektedir. İndirilmiş oranlar yürürlükten kaldırılmış, genel 

oran ise %22’den %20’ye düşürülmüştür. Sadece otel konaklamalarında indirilmiş oran 

%7’dir. Özel tüketim vergileri neredeyse her yıl indirilerek 2010 yılından itibaren bu 

oranların minimum seviyeleri son halini almıştır. 1 Ocak 2010’dan itibaren kurumsal 

düzeyde elektrik, kömür ve sigaraya uygulanan özel tüketim vergileri artırılarak %19 ile 

AB’nin en düşük seviyesinin üzerine çıkarılmış, taşıtlardan alınan ÖTV ise kaldırılmıştır 

(Europen Comission-Taxation and Customs Union 2010: 168-172). 

2.5 Avrupa Birli ği Vergi Politikalarına İlişkin Beklentiler 

Üretimin küreselleşmesi ve uluslararası ticaretin gelişmesinin yanı sıra üye ülkelerin 

mali politikalarının da ulusal egemenliklerine bağlı olmaları nedeniyle AB’de 

vergilendirmede birtakım sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorunların basında çifte 

vergilendirme, vergi kaçakları ve ithalat vergilerinin ayrım gözetecek şekilde kullanılması 

gelmektedir. Üye ülkelerde vergi mükelleflerinin statülerinin farklı ve karmaşık olması, 

ulusal mevzuatlar arasındaki farklılıklar, üye devletler tarafından maliye politikası ve 

hukukun ekonomik amaçlar için kullanılabilir olması gibi sorunlar vergi uyumlaştırmasını 

zorlaştırmaktadır. 

Roma Antlaşması ile amaçlanan ekonomik bütünleşme, AB’nin izleyeceği vergi 

politikasının sınırını oluşturmaktadır (Çağan 1982: 671). Üye ülkelerin vergi politikalarının 

yönlendirilmesi ve düzenlenmesi bakımından Avrupa politika üreticilerinin üç temel 

seçeneği bulunmaktadır. Bu seçenekler (Vanistandeal 2001: 137); 

1. Hiçbir şey yapmadan mevcut statükoyu muhafaza etmeye çalışmak, 

2. Karar alma mekanizmalarını büyük ölçüde değiştirmeden AB’yi genişletmek ya 

da, 

3. Karar alma mekanizmasını etkin ve demokratik bir mekanizmaya dönüştürecek 

şekilde temelden değiştirmek, şeklinde özetlenebilir. 

Bunlardan karar alma mekanizmalarının değiştirilmesine yönelik üçüncü seçenek, 

AB fikri doğrultusunda temel seçenek olarak karşımıza çıkmakta olup vergi meselelerinde 

karar alma mekanizmalarının değiştirilmesi ise Avrupa düzeyinde kararların nasıl alınacağı 

ve hangi vergi kararlarının alınması gerektiği konusunda iki temel soruyu içermektedir. 

Avrupa düzeyinde kararların nasıl alınacağı konusu, anayasa açısından önem taşımakta 
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olup vergi meselelerinde herhangi bir Avrupa kararı “Magna Carta” da yer alan 

standartlara uygun olmak zorundadır. “Avrupa’da temsilsiz Avrupa vergisi olmaz” 

(Vanistandeal 2001: 139). 

AB içinde uyumlaştırmaya ilişkin çeşitli görüşler mevcuttur. Bazıları tüm sistemin 

uyumlaştırılması gerektiğini savunurlar. Bu sisteme göre, ya AB kökenli gelirler için tek 

bir AB vergisi ya da mevcut problemleri çözecek yeni bir vergi sistemi öngörülmektedir. 

Fakat buradaki en büyük sorun uyumlaştırılmış AB vergi sisteminin yapısının nasıl olacağı 

ve vergi gelirinin nereye aktarılacağıdır. Burada da en geçerli yol, toplanan vergilerin milli 

hükümetlere dağıtılmasıdır. Tek bir vergi sistemi ise gerek anlaşmalarda oybirliğinin 

istenmesi dolayısıyla bunun zor sağlanması gerek sağlansa bile ileride üçüncü devletlerin 

vergi oranlarını düşürmeleri ve yeni üye katılması halinde yeni bir oybirli ğine ihtiyaç 

duyulması nedeniyle kabul görmemektedir. Bu konuda diğer bir yaklaşım da vergi 

sistemlerini uyumlaştırmak için dışarıdan hiç bir müdahalede bulunmamak ve 

uyumlaşmayı doğal haline bırakmaktır. Zamanla rekabet dengeleri vergi oranlarının benzer 

düzeyde olmasını sağlayabilir. Yine de bu konunun hiç bir ortak kuralı olmayacağı için üye 

devletler kendi çıkarları doğrultusunda bazı yatırımcılara teşvik edici ayrıcalıklar 

sağlayabilirler. Bu ayrıcalıklar sağlandığı sürece AB vergi sistemleri hiç bir zaman 

uyumlaşmayacaktır ve AB'nin rekabet gücü zamanla azalacaktır. Diğer bir görüş ise yarı 

uyumlaştırmadır. Bu görüşe göre ise vergi oranlarının uyumlaştırılması ilk akla gelen 

çözümdür. Oysa iki AB Ülkesinde vergi oranları aynı olsa bile vergi yükümlüsüne çıkacak 

fatura amortisman oranlarının farklılığı, teşvik kanunları ve kredileri nedeniyle çok farklı 

olabilir. Bu nedenle vergi oranları uyumlaşsa bile, yapılacak yatırımları etkileyecek 

kararlar konusunda devletler serbest olacakları için vergi oranlarının uyumu tek başına bir 

çözüm değildir. Yarı uyumlaştırma hakkında diğer bir görüş de yatırımları ve vergi 

stratejisini etkileyen kararların uyumlaştırılmasıdır. Bu durumda rekabet dengeleri 

yardımıyla zamanla devletlerin vergi oranlarının uyumunu sağlayacağı savunulmuştur. 

Vergi sistemlerinin uyumlaştırılması bu konuya ileri sürülen diğer bir görüştür. Buna göre 

AB devletlerinde aynı etkiye sahip vergilerin ortak olanların uygulanması gerekir. Yani 

tüm AB devletlerinde aynı vergi sisteminin uygulanması gerekmektedir (Hajdar 2006: 25-

26). 

AB’nin geleceğine ilişkin tartışmalar günümüzde de sürmektedir. AB’nin ekonomik 

birliğe doğru yönelen bir topluluk olduğu çalışmanın başında da ifade edilmiştir. 



 

 

70 

Avrupa’daki ekonomik bütünleşmenin geldiği aşama birkaç cümle ile şöyle özetlenebilir: 

Avrupa Topluluğu 1970’lerin sonunda kurduğu Avrupa Para Sistemi ile ekonomik 

bütünleşmenin son aşaması sayılan EPB’ye geçişin önemli bir adımını atmıştır. Fakat bu 

konudaki asıl gelişme, 1991 yılındaki Maastricht Zirvesi ile gerçekleşmiştir. Bu zirve 

ekonomik bütünleşmede daha ileriye gitmenin, siyasal açıdan da yakınlaşmayı gerektirdiği 

düşüncesine dayalı bir antlaşma ile sonuçlanmıştır. 1993 yılında yürürlüğe giren 

Maastricht Antlaşması, tek paraya geçiş ile ilgili üç aşamalı bir takvim öngörmüştür. Bu 

takvim uyarınca 1 Ocak 1999’da başlayan üçüncü ve son aşama 1 Ocak 2002’de sona 

ermiştir (Tokatlıoğlu 2004: 16). 

2000 yılında 376 milyon nüfusu ve 8,5 trilyon Euro’luk GSMH ile AB’nin 

karşısında; 276 milyon nüfusu ve 9,2 trilyon Euro’luk GSMH ile ABD vardır (Cnossen 

2002: 1). ABD bir federasyon iken, AB sınırlı bir konfederasyondur. Vergilendirme gücü 

bu iki yapısal işbirliği formu arasındaki en önemli farktır. AB’de bu güç üye ülkelerde 

iken, aksine ABD’de Federal Hükümet, eyaletlerden bağımsız bir şekilde önemli bir 

vergileme gücüne sahiptir. Birleşik yapıdaki AB’de politik vergi düzenlemeleri, “Bağımsız 

Ulusal Devlet” ve “Federal Sistem”e ilişkin öğeler içerir (Cnossen 2002: 10). 

AB vergi politikalarına ilişkin gelecekteki beklentiler açıklanmaya çalışılırken, nüfus 

ve ekonomik güç bakımından AB ile karşılaştırılabilen ABD ekonomisi temel alınacaktır. 

Bu temelden yola çıkılarak AB’de vergi politikalarının oluşturulmasına ilişkin bir yaklaşım 

ortaya konulmaya çalışılacaktır. 

Vergi politikalarının düzenlenmesi bakımından üç ana kriter ortaya konulabilir: 

Yetki (kimin neyi vergileyeceği), Çarpıtma (piyasanın etkin fonksiyonlarıyla 

oynanmaksızın istenenin nasıl başarılacağı), Uygulama (AB genelinde yönetim ve uyum 

maliyetleri nasıl minimize edilebileceği) (Cnossen 2002: 10). 

-Yetki:  Temeli subsidiarite prensibi olan yetki kriterine göre vergi politikaları üye 

ülkeler tarafından uygulandığı halde, ülkeler eylemlerinin etkilerini dikkate alma 

konusunda diğer üye ülkeleri zorlarlar. 

-Çarpıtma:  Çarpıtma kriterine göre, rakipler için eşit şartların varlığı, vergi (ya da 

harcama) sistemi açısından piyasanın etkin fonksiyonları ile oynanmaksızın istenenin eşit 

şekilde başarılacağı anlamına gelmez.  
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-Uygulama: Uygulama kriteri ise AB genelinde verginin yönetimi ve vergiye uyuma 

dair maliyetlerin nasıl minimize edileceğine ilişkindir. Yetki ve çarpıtma konularına ilişkin 

antlaşmalar, üye ülkelerin karşılıklı güvenini artıran bir uygulamayla tamamlanmaksızın 

işe yaramayacaktır.  

Özellikle AB’deki özel fonlar federal-devlet transferleri ve bağışlarına benzerlik 

gösterir. ABD’nin aksine AB gerçek vergilendirme gücüne sahip bir federal hükümete 

sahip olmadığından, üye ülkelerin vergi politikalarından doğabilecek muhtemel ters etkileri 

hafifletebilecek bir mekanizma da yoktur. Üye ülkelerin vergi sistemlerinin AB vergi 

sistemi üzerindeki etkisi ise muazzamdır. 2000 yılında 3,6 trilyon Euro ya da AB 

GSYİH’sinin %42,5’i vergi gelirlerinden oluşurken, aynı yılda Amerika Birleşik 

Devletleri’nde bu oran yüzde 29,4 ile AB’den yüzde 13 daha düşüktür (Cnossen 2002: 3-

17). 

Ayrıca AB büyüklüğündeki bir ekonomik entegrasyonda üye ülkelerin vergi 

sistemleri arasındaki etkileşimler önem gösterir. Üye ülke vergi sistemleri, pozitif veya 

negatif yapıda yayılma veya dışsallık etkisi gösterebilir. Bununla beraber, üye ülkelerin 

yerleşiklerinden net mali kazanç sağlamaya yönelik girişimleri verimli faktörlerin üye 

ülkeler arasında etkin tahsisini engelleyebilir. Bu gibi durumların AB ortak mali politikası 

doğrultusunda etkin yönetimi için ise vergi politikalarındaki uyumlaştırmanın daha ileri 

boyutlara taşınması gerekebilir. AB’nin vergi politikası alanında önümüzdeki yıllarda 

ulaşmak istediği amaçlar ise şu şekilde özetlenebilir (Kovacs 2005 1-15): 

• Avupa Birliği bakımından vergilendirmenin uyumlaştırılması (harmonisation) ile 

vergilendirmede eşgüdüm (coordination) farklı olarak algılanmaktadır. 

Uyumlaştırma,  ulusal koşulların ortak AB hukuku tarafından düzenlenmesi, AB 

hukukunun ulusal yasaların yerine geçmesi anlamını taşır. Koordinasyon ise ulusal 

hukukun korunması ama Antlaşma hükümleri ve diğer üye ülkeler açısından uygun 

hale getirilmesidir. 

• Dolaysız vergiler alanı koordinasyonun değil yüksek düzeyde uyumlaştırmanın 

hedeflendiği bir alandır. Derinleştirilmi ş bir AB pazarı için üye ülke 

ekonomilerindeki yapısal düzenlemeler oldukça büyük katkı sağlamaktadır. Bu 

durum mevcut durumun aynen devam etmeyeceği, vergilendirme alanında ihtiyaç 

duyulan koordine edilmiş AB yapısının AB’nin gelecekteki hedeflerinden biri 

olduğu anlamına gelmektedir. 
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• Kurumlar vergisi alanında AB alanında ortak vergi kuralları oluşturulacaktır. Bu 

kurallar mevcut ulusal kuralların yerine değil onlarla beraber opsiyonel olarak 

uygulanacaktır. Ayrıca ortak vergi kuralları, ortak vergi oranları anlamına 

gelmemektedir. 

• KDV alanında düşünülen yenilik “one-stop shop” sisteminin oluşturulmasıdır. Bu 

sistem KDV’ye ilişkin tüm iş ve işlemlerin tek bir merkezden idare edilmesi 

anlamına gelmektedir. Böylelikle, AB’deki tacirler, KDV’ye ili şkin tüm 

yükümlülüklerini tek bir merkezden yerine getirebilecek, böylelikle KDV 

sisteminin kontrolü de tek bir merkezden yürütülebilecektir. KDV ile ilgili önemli 

bir diğer gelişme ise hizmetlerin işletmeden-işletmeye veya işletmeden-tüketiciye 

yapılıp yapılmadığına göre vergilendirme yeri ile ilgilidir. Hizmet tedarikinin 

yoğun olarak işletmeler için yapıldığı durumlarda ve tedarikin kesin olarak tüketici 

için yapıldığı durumlarda vergilendirme tüketimin yapıldığı yerde olacaktır. 

• Komisyon vergi kaçakçılığı için de AB düzeyinde, ulusal yönetimler arasındaki 

işbirliğini geliştirecek, örneğin bankacılık alanındaki bilginin eksik paylaşımı 

hususunun düzeltilmesi şeklindeki enstrümanlara dayalı bir düzenleme yapacaktır. 

• AB’nin mevcut vergi sistemi yapısında, Estonya’daki sıfır oranlı vergilendirme ve 

şirket karlarının dağıtılmaması gibi uygulamalardan da anlaşılabileceği gibi, 

farklılıklar görülmektedir. Bazı vergi sistemlerinde de düz oranlı vergiler 

görülmektedir. Bu konuda subsidiarite prensibinden hareketle, üye ülkeler kendi 

kanunları ile AB kanunlarını karşılaştırmak ve AB kanunlarına saygılı olmak 

şartıyla, kendi ekonomik ve sosyal durumlarına özgü vergi sistemlerini 

seçebileceklerdir. 

Tüm bu değerlendirmeler sonucunda AB vergi politikasına ilişkin olarak 

önümüzdeki süreçte dolaylı vergiler alanında, özellikle KDV rejiminin uyumlaştırılması 

bakımından yapılan çalışmaların devamının sağlanacağı, dolaysız vergiler alanında 

hedeflenen koordinasyonun yakalanması konusundaki çalışmalara da ağırlık verileceği 

düşünülmektedir. AB mevzuatında vergi uyumlaştırmasının yasal temellerine ilişkin 

düzenlemelerin tamamlanması, AB’nin genişleme sürecinin netleşmesi ve üye ülkelerin 

vergi uyumuna gösterdikleri yaklaşımla doğru orantılı olarak gelişebilecektir.  
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BÖLÜM III 

TÜRK VERG İ SİSTEMİNİN GENEL YAPISI VE 1980 SONRASI 

AVRUPA BİRLİĞİ’NE UYUM SÜRECİNDE VERGİ 

POLİTİKALARINDA YA ŞANAN DÖNÜŞÜMLER 

 

3.1 Vergilerin Ayrımı 

 Belli bir ülkede belli bir dönemde uygulanan vergilerin (ve vergi benzeri kamu 

gelirlerinin) bütünü “vergi sistemi” olarak adlandırılır. Vergi sisteminin konusunu ya da 

herhangi bir ülkenin vergi sistemini incelemek için belli bilimsel ölçütler esas alınabilir. 

Çok vergili sistemlerin incelenmesi söz konusu olduğunda bazı kategorizasyonlara gitmek, 

sistemde yer alan vergileri belli gruplar itibarı ile toplamak, bilimsel bir gereklilik olarak 

ortaya çıkmaktadır (Öncel, Kumrulu, Çağan 2008: 225). 

Vergileri belirli ölçülere göre ayırmak, vergi kuramının üzerinde önemle durduğu 

konulardan biridir. Çünkü, öngörülen ekonomik ve sosyal politikanın gerçekleştirilmesinde 

son derece etkin bir mali araç olan vergiden daha bilinçli bir şekilde yararlanılması 

gerekmektedir. Özellikleri ve etkilerine göre ayrım yapılmamış, vergi sistemi içinde yeri 

ve payı belirlenmemiş vergilerin gelişi güzel uygulanması başta vergilemenin öngörülen 

ekonomik, sosyal ve mali politikaya ters düşmesi gibi çok çeşitli sakıncaları da beraberinde 

getirmektedir (Edizdoğan 2007: 250). 

 Vergileri belirli ve tek bir kıstasa göre tasnif etmek mümkün değildir. Vergi 

tasniflerinin dayandığı çok değişik kıstaslar vardır. Değişik kıstasların esas alındığı belli 

başlı tasnif çeşitleri: dolaylı-dolaysız vergiler, şahsi-gayri şahsi vergiler, gelir-servet-

harcama vergileri biçimindeki tasniflerdir (Pehlivan 2008:117). Bu anlamda yapılan 

ayrımlardan başlıcaları Tablo 3.1’de  verilmiştir. 
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Tablo 3.1 Vergilerin Sınıflandırılması 

Konuları 
Bakımından 

Dolaysız-Dolaylı Vergi 
Olmaları Bakımından 

Diğer Ayrımlar 

Gelir Üzerinden 
Alınan Vergiler  

Dolaysız Vergiler 
Tahsilatı Yapan Diğer İdari Birimler 
Açısından Vergiler 

Harcama Üzerinden 
Alınan Vergileri 

Dolaylı Vergiler 
Uygulama Süreleri Açısından 
Vergiler 

Servet Üzerinden 
Alınan Vergiler 

Ödeme Şekilleri Açısından Vergiler 

Tarifeleri Açısından Vergiler 

Mükelleflerin Şahsi ve Ailevi 
Durumlarını Dikkate Almak 
Açısından Vergiler 

 

 

Kapsamları Açısından Vergiler 
Kaynak:  Işık, Kadir, A.; Organ, İbrahim; Karayılmazlar, Ekrem; Işık, Hayriye. Kamu Maliyesi, Ekin 
Kitabevi Yayınları, Bursa, 2005, s:126’daki veriler kullanılarak derlenmiştir. 

 Çalışmada Tablo 3.1’de verilen tasnif türleri genel hatlarıyla tarif edilerek Türk 

Vergi Sistemi açısından literatürde sıklıkla kullanılan konularına göre sınıflandırma 

yapılarak Türk Vergi Sisteminde gelir, harcama ve servet üzerinden alınan vergiler 

açıklanacaktır. Türk Vergi Sisteminde toplam vergiler içerisinde önemli paya sahip olan 

gelir vergisi, kurumlar vergisi, ÖTV ve KDV açıklanırken AB’de söz konusu vergilere 

ili şkin oranlara yer verilerek Türkiye ve AB’nin durumu ortaya konmaya çalışılacaktır. 

Tablo 3.2’de 2008 ve 2009 yılarında Türkiye’de, gelir vergisi, kurumlar vergisi, 

KDV ve ÖTV’nin toplam vergi gelirleri içerisindeki payı verilmiştir. Tablodan da 

görüleceği üzere bahsedilen dört vergi türü 2008 ve 2009 yıllarında Türkiye’deki toplam 

vergi gelirlerinin %87’sini oluşturmaktadır. Çalışmada bu dört vergi türü esas alınacaktır. 
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Tablo 3.2 2008-2009 Yılllarında Türkiye’de Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV ve 
ÖTV’nin Toplam Vergi Gelirleri İçerisindeki Payı 

2008 2009 
Vergi Türü Tutar (Bin 

TL) 
Oran (%)  Tutar (Bin 

TL) 
Oran (%) 

Gelir Vergisi 44.430.339    23 46.017.933    23 
Kurumlar Vergisi 18.658.195    10 20.701.790    11 
KDV (Dahilde-İthalde 
Alınan) 

60.066.230    32 60.166.409    31 

ÖTV 41.962.183    22 43.708.499    22 
Toplam Vergi Gelirleri 189.980.827     196.289.914     
Toplam Pay 87 87 
Kaynak:  T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Faaliyet 
Raporu 2009, Yayın No: 112, S:164’teki verilerden derlenmiştir. 

3.1.1 Gelir-Harcama-Servet Üzerinden Alınan Vergiler Ayrımı 

 Vergiler konularına göre gelir üzerinden alınan vergiler, harcama üzerinden alınan 

vergiler ve servet üzerinden alınan vergiler şeklinde ayrıma tabi tutulmaktadır. 

3.1.2 Dolaylı-Dolaysız Vergiler Ayrımı 

Vergilendirmede esas itibarıyla iki ana yöntem vardır. Bunlar, gelirin elde edilmesi 

sırasında vergilendirme ve gelirin harcanması sırasında vergilendirme, yöntemidir. Gelirin 

elde edilmesi sırasında vergilendirme yöntemine göre “gelir vergileri” adı altında dolaysız 

vergiler grubu, gelirin harcanması sırasında vergilendirme yöntemine göre “muamele 

vergileri” adı altında dolaylı vergiler grubu yer almaktadır. Tarihsel gelişim izlenecek 

olursa, dolaylı (vasıtalı), ve dolaysız (vasıtasız) vergiler arasındaki ayrım çok eskilere 

uzanmaktadır. Bu konuda 1900’lü yılların başlarında C. J. Bullock tarafından yapılan 

araştırma göstermiştir ki bu vergiler arasındaki ayrımın başlangıcı 16. yüzyıla kadar 

uzanmaktadır. J. F. Due, dolaysız vergi kavramını gelir, kurumlar ve veraset vergileri; 

dolaylı vergileri ise malların üretim ve satışı üzerinden alınan vergiler olarak 

yorumlamaktadır (Edizdoğan 2007: 259). Richard Musgrave ise vergilerin dolaylı dolaysız 

ayırımında dört temel husus üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu dört husus aşağıdaki şekilde 

belirtilebilir (Kanlı 2007: 46): 

- Dolaylı vergiler, yansıma amacı düşünülerek düzenlenen vergilerdir. 

- Dolaylı vergiler, yansımaları mümkün olan vergilerdir. 

- Dolaylı vergiler, eşya ve hizmetleri vergi konusu yapmışlardır. Dolaysız vergiler ise 

şahısların özel durumlarını ve ödeme güçlerini dikkate alırlar. 
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- Dolaylı vergiler tüketimi, dolaysız vergiler ise geliri hedef almışlardır. 

Vergilerin dolaylı (vasıtalı) ve dolaysız (vasıtasız) olarak ayrımında, esas alınan 

kıstaslar çok çeşitlidir. Ancak bu ayrımda, en çok kabul gören iki kıstas vardır. Bunlar, 

sırasıyla yansıma ve verimlilik kıstaslarıdır. Yansıma kıstasına göre, şayet bir vergi kolay 

yansıtılabiliyorsa, yani vergiyi ödeyen kimse bunu başkalarına devredebiliyorsa, bu tür 

vergilere dolaylı vergi adı verilir. Gerçekten öyle vergiler vardır ki, bunlar kolaylıkla 

başkalarına devredilebilir. Örneğin, gümrük vergisi, malı ithal ede kimse tarafından ödenir 

fakat malın satılması ile birlikte malı satın alan kimseye kolaylıkla devredilebilmektedir. 

Aynı şekilde halen Türkiye’de uygulanmakta olan KDV’nin kanuni yükümlüsü, vergiye 

tabi malları satan ya da hizmet ifasında bulunan kimselerdir. Ancak bu vergi mal ya da 

hizmetin satış fiyatı içerisinde kolaylıkla alıcılara devredilebilmektedir. Buna karşılık öyle 

vergiler vardır ki hiç yansıtılamaz ya da güçlükle yansıtılabilirler. Örneğin, gelir ve servet 

üzerinden alınan vergilerin bir kısmı güçlükle yansıtılabilirken bir kısmı da belki hiç 

yansıtılamaz. Bu nedenle, kolaylıkla yansıtılabilen vergiler dolaylı vergiler sayılırken, 

yansıtılamayan ya da kolaylıkla yansıtılamayan vergiler dolaysız vergiler sayılmaktadır. 

Bu ayrıma göre, yansıtılması kolay olan vergiler örneğin, KDV, gümrük vergisi ve diğer 

harcama vergileri dolaylı vergiler grubuna girmektedir. Gelir üzerinden alınan gelir vergisi 

ve kurumlar vergisi ile birlikte servet ve servet transferi üzerinden alınan emlak vergisi ile 

veraset ve intikal vergisi de dolaysız vergiler grubuna girmektedir (Pehlivan 2008:117-

118). 

Vergilendirme usulü ve tahsil şekli ölçüsü diye de adlandırılabilcek olan verimlilik 

kıstasına göre vergi, konuları düzenli ve sürekli olan, kesintisiz bir şekilde ortaya çıkan 

olaylardan; mükellefi adına tarh, tahakkuk ve doğrudan doğruya tahsil olunuyor ise 

dolaysız vergi sayılacak, aksi taktirde dolaylı vergiler içerisinde düşünülecektir. Dolaylı 

vergilerin kimler tarafından sahiplenileceği başlangıçta bilinmemesine karşın, dolaysız 

vergilerde konusu ile yükümlü arasında ilişki kurma olanağı vardır. Dolaysız vergiler, 

vergi matrahı itibarı ile dayanıklı bir yapı gösterirler. Dolaylı vergilerin konusunun geniş 

olmasına bağlı olarak, vergilemeye esas alınacak değer (matrah) de geniştir. Vergi ödeme 

gücünün dikkate alınabilmesi bakımından dolaysız vergiler uygun niteliklere sahiptir. 

Dolaylı vergilerde ise vergi yüklenicisi vergiye dayanma gücünün bulunup bulunmadığı 

dikkate alınmaksızın vergi yükü altında kalmaktadır. Dolaylı vergilerin yönetimi dolaysız 
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vergilere kıyasla toplanmasının kolaylığı ve maliyetinin düşüklüğü dolayısıyla daha 

kolaydır (Işık, Karayılmazlar, Organ, Işık 2005: 129-130).  

AB’de vergi sistemlerinin uyumlaştırılması konusunda, dolaylı vergiler özellikle de 

katma değer vergisinde önemli bir gelişme kaydedilirken, dolaysız vergiler alanında pek 

bir ilerleme sağlanamamıştır. Dolayısıyla bu konudaki açıklamaları iki alt başlıkta ele 

almak mümkündür (Tokatlıoğlu 2004: 92). 

3.1.3 Diğer Ayrımlar 

 Vergilere ilişkin yapılan diğer ayrımlardan başılcaları Tablo 3.1’de verilmiştir. 

Buna göre vergiler tahsilatı yapan idari birimler açısından “merkezi yönetim vergileri” ve 

“yerel yönetim vergileri”;  uygulama süreleri açısından “sürekli vergiler” ve “geçici 

vergiler”; ödeme şekilleri açısından “ayni”, “bedeni” ve “nakdi” vergiler olmak üzere 

sınıflandırılmaktadır (Akdoğan 2003: 277-278). Öte yandan tarifeleri açısından “eşit 

oranlı”, “artan oranlı” ve “azalan oranlı”; mükelleflerin şahsi ve ailevi durumlarını dikkate 

almak açısından “subjektif (şahsi)”, “objektif (gayri şahsi)” ayrımına tabi tutulmaktadır. 

Subjektif vergiler mükellefin kişisel durumu göz önüne alınarak uygulanırken objektif 

vergiler mükellefin şahsi durumu (kişisel, ailevi, medeni, ve diğer özellikler) 

gözetilmeksizin uygulanan vergilerdir. Bu ayrıma göre Türk Vergi Sisteminde veraset ve 

intikal vergisi subjektif bir vergi iken damga vergisi objektif bir vergi olarak kabul 

edilmektedir. Kapsamları açısından vergiler “genel vergiler” ve “özel vergiler” olmak 

üzere sınıflandırılmaktadır (Edizdoğan 2007: 250-257). 

3.2 Avrupa Birli ği Sürecinde 1980 Sonrası Türk Vergi Sisteminin Yapısı 

AB sürecinde Türk Vergi Sisteminin genel yapısı ortaya konulurken konuları 

bakımından ayrım esas alınacaktır. Türk Vergi Sistemi açısından literatürde sıklıkla 

kullanılan konularına göre sınıflandırma yapılarak Türk Vergi Sisteminde gelir, harcama 

ve servet üzerinden alınan vergiler açıklanacaktır. Türk Vergi Sisteminde toplam vergiler 

içerisinde önemli paya sahip olan gelir vergisi, kurumlar vergisi, ÖTV ve KDV 

açıklanırken AB’de söz konusu vergilere ilişkin oranlara yer verilerek Türkiye ve AB’nin 

durumu ortaya konmaya çalışılacaktır. 
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3.2.1 Gelir Üzerinden Alınan Vergiler 

Türk Vergi Sisteminde gelir üzerinden alınan vergiler, “gelir vergisi” ve “kurumlar 

vergisi” olmak üzere iki başlık altında ele alınacaktr.  

3.2.1.1 Gelir Vergisi 

5421 sayılı GVK 31.12.1949 tarihinde kabul edilmiş ve 1 Ocak 1950 tarihinde 

yürürlüğe girmiştir. Daha sonra gelir vergisi 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı GVK ile yeni 

bir düzenlemeye tabi tutulmuştur. 193 sayılı GVK çeşitli tarihlerde çeşitli kanunlar ile 

değiştirilmi ş, bu kanuna ek ve geçici maddeler eklenmiştir. 1950 yılında yürürlüğe giren 

5421 sayılı GVK büyük yenilikler getirmiştir. Örneğin kurumların vergilendirilmesi ayrı 

bir kanuna bırakılmış; vergi, mükelleflerin gelirlerinin toplamından alınmaya başlanmıştır. 

Menkul sermaye iratları vergi kapsamına alınmış ve çok düşük oranda vergilendirilen gayri 

menkul sermaye iratları da ciddi anlamda vergilendirilir hale gelmiştir. Gerçek kişilerin 

çeşitli kaynaklardan elde ettikleri gelirleri toplayarak, bunların tümü üzerinden vergilerini 

beyan etmeleri esası getirilmiştir. Karine esası üzerinden vergilendirilmesi öngörülen 

küçük esnaf bu uygulama dışında tutularak ayrı bir esnaf vergisine tabi tutulmuştur. 1955 

yılında esnaf vergisi kaldırılarak söz konusu gelirler gelir vergisi kapsamına alınmıştır. 

27.05.1960 tarihinde meydana gelen askeri müdahale sonrası dönemde GVK büyük çapta 

değişikli ğe uğrayarak 193 sayılı GVK kabul edilmiştir. Bu kanun ile vergileme tarım 

kesimine de yayılmış, kaçakçılığı önlemek üzere servet beyanı esası getirilmiş ve ortalama 

kar haddi ile gider esası güçlendirilerek, önceki kanundaki boşluklar doldurulmaya 

çalışılmıştır. 22.07.1998 tarihinde kabul edilen 4369 sayılı kanun ile kaynak teorisinden 

safi artış teorisine yönelmeyi ifade eden “mali milat” uygulamasıyla vergi dışı gelirler 

istisnai olarak sayılmış ve bunlar dışındaki bütün gelirlerin vergiye tabi olacağı 

öngörülmüştür. Ancak 11.08.1999 tarih ve 4444 sayılı kanun ile 4369 sayılı kanun 

uygulamasının 2003 yılı başına ertelenmesi kabul edilmiş, 07.01.2003 tarih ve 4783 sayılı 

kanun ile mali miladın kaldırılması dolayısıyla 4369 hiç uygulanamadan yürürlükten 

kaldırılmıştır (Tosuner, Arıkan 2007: 8-9).   

Gelir vergisinin konusunu teşkil eden “gelir”, aslında iktisadi bir kavram olup aynı 

zamanda kurumlar vergisinin de konusunu teşkil etmektedir. Verginin üzerinden alındığı 

gelir, teorik açıdan başlıca iki başlık altında ele alınmaktadır. Bunlar “kaynak teorisi” ve 

“net artış teorisi”dir. Kaynak teorisine göre gelir, üretim faaliyetine katılan üretim 
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faktörlerinin üretimden aldıkları paylar şeklinde tanımlanmaktadır. Net artış teorisi 

vergilendirilecek gelir belirli bir dönemin başı ile aynı dönemin sonu arasında kişinin 

varlığındaki net artıştan ibarettir (Pehlivan 2004: 155). 

Gelir vergisinin konusunu, gerçek kişilerin gelirleri oluşturur. GVK’nın gelirin 

konusuna ilişkin birinci maddesinin birinci fıkrası şöyledir. “Gerçek kişilerin gelirleri gelir 

vergisine tabidir”. Ayrıca, GVK kollektif şirket ortakları, adi ortaklık ortakları, adi 

komandit şirket ortakları ile sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketin komandite 

ortaklarının kar payları ortakların şahsi geliri olarak kabul ettiğinden, bu ortakların elde 

ettiği gelirler de gelir vergisinin konusuna girer (Şenyüz, Yüce, Gerçek 2010: 8). 

GVK’nin birinci maddesinde gelir, “gelir, bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde 

elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır” şeklinde tanımlanmıştır. GVK’nin ikinci 

maddesinde ise gelirin unsurlarının neler olduğuna yer verilmiştir. Buna göre gelir 

vergisinin matrahı, gelir unsurları sıralanarak aşağıdaki şekilde açıklanabilir (Kızılot, Taş 

2010: 196-276). 

• Ticari Kazançlar:  Ticari kazanç GVK’nin 37. maddesinde, “her türlü ticari ve 

sınai faaliyetlerden doğan kazançlar ticari kazançtır” şeklinde tanımlanmıştır. 

Ticari kazanç gerçek usul ve basit usul olmak üzere iki şekilde tespit edilir. Ticari 

kazançları gerçek usulde tespit edilenler, birinci ve ikinci sınıf tüccar olup 

olmadıklarına göre farklı defter tutarlar. Birinci sınıf tüccar kazançlarını bilanço 

esasına, ikinci sınıf tüccar işletme hesabı esasına göre defter tutarak belirler. Bazı 

kişilerin durumları ise gerçek usulde vergilendirmenin gerektirdiği defter tutma vb. 

işlemlerin yapılmasına imkan vermeyebilir. Genellikle küçük ticaret erbabı 

durumunda olan bu durumdaki kişilerin faaliyetleri daha çok emeğe dayalıdır. Bu 

usulde kazanç yıllık hasılat toplamından, yıllık giderler ve mal alış bedellerinin 

çıkartılması yoluyla bulunur (Işık, Organ, Karayılmazlar, Işık 2005: 87-88) . 

• Zirai Kazançlar: GVK’nin 52. maddesinde zirai kazanç, “zirai kazanç, zirai 

faaliyetten doğan kazançtır” biçiminde tanımlanmıştır. Zirai kazancın tespiti, 

“gerçek usul” ve “stopaj usulü” olmak üzere iki yönteme göre yapılmaktadır. Zirai 

kazancın gerçek usulde tespiti ticari kazançlarda olduğu gibi bilanço veya zirai 

işletme hesabı esasına göre yapılır. Zirai kazançların stopaj usulüne göre tespiti ise  

gerçek usule tabi olmayan çiftçilerin, vergi sorumlusu durumunda olanlara zirai 
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nitelikte ürün satmaları halinde ödemeyi yapan tarafın vergi kesintisi (stopaj) 

yapması şeklinde olmaktadır (Öncel, Kumrulu, Çağan 2008: 282-286). 

• Ücretler: Ücretin tanımı, GVK’nin 61. maddesinde, “ücret, işverene tabi ve belirli 

bir işyerine bağlı olarak çalışanlara, hizmet karşılığı verilen para ve ayın ile 

sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir” şeklinde yapılmıştır. 

Ücretlerde matrahın tespiti, “gerçek usul” ve “diğer usule tabi olanların ücretlerinin 

vergilendirilmesi” olmak üzere iki şekilde yapılır. Gerçek usule göre matrahın 

tespiti brüt ücretten kanunda belirlenmiş indirimlerin yapılarak gelir vergisi 

matrahına ulaşılması yoluyla gerçekleştirilir. Di ğer usule tabi olanların ücretlerinin 

vergilendirilmesinde matrah ise vergiye tabi tutlacak ücretin yıllık tutarı takvim yılı 

başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan ve 16 yaşından büyük işçiler için 

uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının %25’idir (Saban 2006: 382-394). 

• Serbest Meslek Kazançları: GVK’nin 65. maddesinde, “her türlü serbest meslek 

faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır” hükmüne yer verilmiştir. 

Serbest meslek faaliyeti, semayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki 

bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi 

olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır. Serbest 

meslek kazançlarında matrah “gerçek usul” ve “götürü gider usulü” olmak üzere iki 

şekilde tespit edilir. Gerçek usulde matrah, hasılattan giderlerin düşülmesi yoluyla 

bulunur. Götürü gider usulünde ise matrah, dar mükellefler yönünden elde edilen 

hasılattan bu bedellere dahil olan resimler düşüldükten sonra kalan tutarın yarısı 

safi kazanç sayılmak suretiyle tespit edilir. Bu hüküm özellikle Türkiye’ye konser 

vermek amacıyla gelen yabancı sanatçıların defter tutma belge düzenleme gibi 

işlemlerinin uygulamasında doğabilecek sıkıntıların aşılması bakımından 

getirilmiştir (Bilici 2007: 177-181). 

• Gayrimenkul Sermaye İratları: Gayrimenkul sermaye iradı, gayrimenkul olarak 

kabul edilen mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirleri ifade 

etmektedir. Bu gelir türünde matrhın tespiti “gerçek usul” ve “götürü gider usulü” 

olmak üzere iki şekilde yapılır. Gerçek usule göre matrahın tespiti, gayrimenkul 

olarak nitelenen mal ve hakların kiraya verilmesinden elde edilen hasılattan gerçek 

giderlerin indirilmesi yoluyla tespit edilmektedir. Götürü gider usulünde ise 

gayrimenkul sermaye iradı elde eden mükellefler istemeleri halinde herhangi bir 
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belge gerekmeksizin hasılatın %25’ini götürü gider olarak düşebilirler (Tosuner, 

Arıkan 2007: 116-131).  

• Menkul Sermaye İratları:  Menkul sermaye iradı GVK’nin 75. maddesinde, 

“sahibinin ticari zirai veya mesleki faaliyeti dışındaki sermaye veya para ile temsil 

edilen değerlerden oluşan sermaye dolayısıyla elde ettiği kar payı, faiz vb. iratlar 

menkul sermaye iradıdır” şeklinde açıklanmıştır. Menkul sermaye iradında 

matrahın tespiti menkul kıymetlerin korunması için yapılan giderler, iradın tahsil 

giderleri, ödenen vergi ve harçlar için ödenen giderlerin düşülmesi yoluyla yapılır 

(Kızılot, Taş 2010: 258-259). 

• Diğer Kazanç ve İratlar:  Diğer kazanç ve iratlar “değer artış kazançları” ve “arızi 

kazançlar” dan oluşmaktadır. Elden çıkarılan mal ve haklardan sağlanan kazançlar 

değer artış kazancı, ticari ve sınai faaliyet tanımına giren faaliyetlerin süreklilik 

göstermemesi halinde elde edilen kazançlar arızi kazanç niteliğindedir. Değer artış 

kazançlarında matrah, elden çıkarma karşılığında alınan para ve ayınlarla sağlanan 

ve para ile temsil edilebilen her türlü menfaatlerin tutarından, elden çıkarılan mal 

ve hakların maliyet bedelleri ile elden çıkarma dolayısıyla yapılan ve satıcının 

üzerinde kalan giderlerin ve ödenen vergi ve harçların indirilmesi yoluyla tespit 

edilir. Arızi kazançlarda matrah ise süreklilik göstermeyecek şekilde ticari kazanç 

elde edilmesi veya bu tür işlere aracılık yapılması durumunda elde edilen kazancın 

istisna tutarını (2010 itibarı ile 18.000.-TL) aşan kısmıdır (Şenyüz, Yüce, Gerçek 

2010: 90-98).  

GVK kapsamındaki yükümlü kural olarak gerçek kişi ya da gerçek kişi gibi 

muameleye tabi tutulacak ortaklıkların ortaklarıdır (Saban 2006: 329). 

Gelir vergisinde “tam yükümlülük” ve “dar yükümlülük” olmak üzere iki çeşit 

yükümlülük vardır. GVK tam yükümlülükte, “vergilendirmede kişisellik” ilkesini kabul 

etmiştir. Kişisellik ilkesinin iki ölçütü de uyrukluk ve Türkiye’de yerleşme ölçütü olarak 

adlandırılmaktadır. Gelir vergisi kanunun dördüncü maddesi tam yükümlülük ölçütü olarak 

Türkiye’de yerleşmeyi, “ikametgah” ve “oturma süresi” olmak üzere iki esasa göre hükme 

bağlamıştır. İkametgah esasına göre ikametgahı Türkiye’de bulunanlar Türkiye’de 

yerleşmiş sayılırlar. Oturma süresi esasına göre ise bir takvim yılı içinde Türkiye’de 

sürekli olarak altı aydan fazla oturanlar Türkiye’de yerleşmiş sayılırlar. GVK 3. maddesine 
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göre uyrukluk ölçütünde Türk vatandaşları Türkiye içinde ve Türkiye dışında elde ettikleri 

gelirlerin tümü üzerinden vergiye tabi tutulurlar (Öncel, Kumrulu, Çağan 2008: 254-256). 

Tablo 3.3’te 2010 takvim yılında Türkiye’de gerçek kişilerin gelirlerine uygulanacak 

vergi oranları verilmektedir. 

Tablo 3.3 2010 Takvim Yılında Türkiye’de Gelir Vergisi Tarifesi 

Matrah Oran 
(%) 

8.800 TL'ye kadar 15 
22.000 TL'nin 8.800 TL'si için 1.320 TL, fazlası 20 
50.000 TL'nin 22.000 TL'si için 3.960 TL, (ücret gelirlerinde 76.200 TL'nin 
22.000 TL'si için 3.960 TL), fazlası 

27 

50.000 TL'den fazlasının 50.000 TL'si için 11.520 TL, (ücret gelirlerinde 
76.200 TL'den fazlasının 76.200 TL'si için 18.594 TL), fazlası 

35 

Kaynak: http://www.gib.gov.tr/index.php?id=640 Erişim tarihi: 07.11.2010 

 Türkiye’de yıllar itibarı ile gelir vergisi oranlarında sıklıkla değişiklikler olduğu 

görülmektedir. Tablo 3.4’te Türkiye’de uygulanan gelir vergisi oranlarının 1980-2010 

yılları arasındaki gelişimi verilmiştir. 

Tablo 3.4 Türkiye’de Uygulanan Gelir Vergisi Oranlarının 1980-2010 dönemindeki 
Gelişimi 

Yıllar Oranlar 
1980 40 45 50 60 70 75 66 
1981 35 40 48 58 63 73 65 

1982-1983 25 30 38 48 58 63 55 
1984-1992   25 30 35 40 45 50 
1993-1997 25 30 35 40 45 50 55 

1998   20 25 30 35 40 45 
1999-2004   15 20 25 30 35 40 

2005     15 20 25 30 35 
2006-2010       15 20 27 35 

Kaynak: Ramazan Armağan, "Türkiye’de Gelir ve Kurumlar Vergisi Oranlarında İndirimin Vergi Gelirleri 
Üzerine Etkileri" S.D.Ü. İ.İ.B.F. Dergisi Y.2007, C.12, S.3 s.227-252. ve www.gib.gov.tr verilerinden 
derlenmiştir. 
 
 Türkiye’de uygulanan gelir vergisi oranlarının gelişimine bakıldığında 1980 yılında 

en yüksek olan %66’lık oranın 2010 yılında %35’e gerilediği görülmektedir. Yine ilk 

dilime uygulanan en düşük oran ise 1980 yılında %40 iken 2010 yılında %15’e düşmüştür. 

AB ile uyum sürecinde gelir vergisi oranları sürekli bir azalma eğilimi göstermiştir. Bunun 

yanında dünyadaki küresel gelişmeler, ekonomik krizler, maliye politikası amaçları vs. 

nedenlerle Tablo 3.4’ten de görüleceği üzere Türkiye’de gelir vergisi oranları sıklıkla 
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değişmiştir. Söz konusu dönemde gelir vergisinin toplam vergi gelirleri içerisindeki payı 

Tablo 3.5’te verilmiştir. 

Tablo 3.5 Türkiye’de Yıllar itibarı ile Gelir Vergi si Gelirlerinin Toplam Vergi 
Gelirleri İçerisindeki Payı 

Yıllar  Vergi Gelirleri Tahsilatı  
Kurumlar Vergisi 

Tahsilatı 
Vergi Gelirleri İçindeki 

Payı (%) 

1988 14.232 4.801 33,7 
1989 25.550 9.871 38,6 
1990 45.399 18.609 41,0 
1991 78.643 33.355 42,4 
1992 141.602 60.056 42,4 
1993 264.273 106.661 40,4 
1994 534.888 181.884 34,0 
1994 587.760 181.884 30,9 
1995 1.084.350 329.795 30,4 
1996 2.244.094 676.017 30,1 
1997 4.745.484 1.500.245 31,6 
1998 9.228.596 3.481.752 37,7 
1999 14.802.280 4.936.551 33,3 
2000 26.503.698 6.212.977 23,4 
2001 39.735.928 11.579.424 29,1 
2002 59.631.868 13.717.660 23,0 
2003 84.316.169 17.063.761 20,2 
2004 101.038.904 19.689.593 19,5 
2005 131.948.778 26.849.808 20,3 
2006 151.271.701 31.727.644 21,0 
2007 171.098.466 38.061.543 22,2 
2008 189.980.827 44.430.339 23,4 
2009 196.313.308 46.018.360 23,4 

Kaynak: www.gib.gov.tr (08.11.2010) 

Tablo 3.5’ten de görüleceği üzere gelir vergisi Türk vergi isteminin en önemli gelir 

kalemlerinden birini oluşturmaktadır. Türkiye’de gelir vergisinin toplam vergi gelirleri 

içerisinde aldığı pay 1991 ve 1992 yıllarında %42’ye kadar yükselmiş, 2004 yılında ise 

%19,1’e düşmüştür. Tablo 3.5’ten gelir vergisi gelirlerinin toplam vergi gelirleri 

içerisindeki payının 2000’li yıllarda önemli oranda düşüş yaşadığı, son beş yıllık periyotta 

ise %20,3 ile %23,4’lük oranlar arasında stabilize olduğu görülmektedir. 

Tablo 3.6’da 1995-2010 yılları arasında AB üyesi ülkelerde uygulanan en yüksek 

gelir vergisi oranları verilmektedir. 
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Tablo 3.6 1995-2010 Yılları Arasında AB Ülkelerinde En Yüksek Gelir Vergisi 
Oranları 
Ülke/Yıl 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Belçika 60,6 60,6 60,1 56,4 53,7 53,7 53,7 53,7 53,7 53,7 53,7 53,7 
Bulgaristan 50,0 40,0 38,0 29,0 29,0 29,0 24,0 24,0 24,0 10,0 10,0 10,0 
Çek 
Cumhuriyeti 43,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 15,0 15,0 15,0 
Danimarka 63,5 59,7 59,6 59,8 59,8 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 51,5 
Almanya 57,0 53,8 51,2 51,2 51,2 47,5 44,3 44,3 47,5 47,5 47,5 47,5 
Estonya 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 24,0 23,0 22,0 21,0 21,0 21,0 
İrlanda 48,0 44,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 41,0 41,0 41,0 41,0 
Yunanistan 45,0 45,0 42,5 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 45,0 
İspanya 56,0 48,0 48,0 48,0 45,0 45,0 45,0 45,0 43,0 43,0 43,0 43,0 
Fransa 59,1 59,0 58,3 57,8 54,8 53,4 53,5 45,8 45,8 45,8 45,8 45,8 
İtalya 51,0 45,9 45,9 46,1 46,1 46,1 44,1 44,1 44,9 44,9 45,2 45,2 
GKRY 40,0 40,0 40,0 40,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 
Letonya 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 23,0 26,0 
Litvanya 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 27,0 27,0 24,0 15,0 15,0 
Lüksemburg 51,3 47,2 43,1 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 
Macaristan 44,0 44,0 40,0 40,0 40,0 38,0 38,0 36,0 40,0 40,0 40,0 40,6 
Malta 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 
Hollanda 60,0 60,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 
Avusturya 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 
Polonya 45,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 32,0 32,0 
Portekiz  40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 
Romanya 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 
Slovenya 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 41,0 41,0 41,0 41,0 
Slovakya 42,0 42,0 42,0 38,0 38,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 
Finlandiya 62,2 54,0 53,5 52,5 52,2 52,1 51,0 50,9 50,5 50,1 49,1 48,6 
İsveç 61,3 51,5 53,1 55,5 54,7 56,5 56,6 56,6 56,6 56,4 56,4 56,4 
İngiltere 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 50,0 
Norveç 41,7 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 43,5 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 
İzlanda            46,1 
EU-27 47,3 44,7 43,7 42,9 42,2 41,2 39,9 39,3 39,1 37,8 37,1 37,5 
Kaynak: Europen Comission Directorate General Taxation and Customs Union 2010:109 

 Türk gelir vergisi tarifesinin en yüksek oranının 2010 yılı itibarı ile %35 olduğu 

göz önüne alındığında, bu oranın pek çok AB ülkesinin en yüksek gelir vergisi oranının 

altında olduğu görülmektedir.  

3.2.1.2 Kurumlar Vergisi 

Türkiye’de ticaret ve sanayi sektörünün gösterdiği değişikliklere paralel olarak 

vergiler alanında da çeşitli değişiklikler yapılmıştır. Değişen şartlar içinde ilk kazanç 
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vergisi olarak kabul edilen bir vergi 1907 yılında “Temettü Nizamnamesi” ile ihdas 

edilmiştir. Bu vergi bir sanat ve ticaret vergisi niteliğindedir. Mükellefleri, gerçek ve/veya 

tüzel kişi ayrımı yapmadan sabit bir işyeri olan ticaret erbabından oluşmuştur. Temettü 

nizamnamesi ile ihdas edilen vergi yedi yıl uygulandıktan sonra yerini 1914 yılında 

“Temettü Vergisi”ne bırakmıştır. Bu vergi de mükellefler arasında gerçek ve tüzel kişi 

ayrımı yapmamıştır. Kapitülasyonlar nedeni ile 1863’ten beri vergilendirilmeyen 

yabancıların vergilendirilmesini sağlayarak, 13 yıl uygulandıktan sonra 1926 yılında 

kaldırılmıştır. Cumhuriyet döneminde kurumların vergilendirilmesine yönelik olarak ilk 

ihdas edilen vergi, 1926 yılında kabul edilen “Kazanç Vergisi” dir. Kazanç vergisinde de 

kurumları vergilendiren önceki vergiler gibi gerçek ve tüzel kişi ayrımı yapılmamıştır. 

Türkiye’de kurumların gerçek kişilerden ayrı olarak vergilendirilmesine, 1949 yılında 

kabul edilen ve 1950 yılından itibaren geçerli olan 5422 sayılı “Kurumlar Vergisi” ile 

geçilmiştir. Kabul edildiği tarihten günümüze kadar kurumlar vergisi de ekonomik 

gelişmelerden ve Türk Vergi Sistemindeki değişimlerden etkilenerek bir çok değişikli ğe 

uğramıştır (Gencel 2007: 5). 

1950 reformu ile kabul edilen kurumlar vergisi kanunu ile gerçek kişi ve kurum 

gelirleri ayrıştırılarak gelir üzerinden alınan vergiler ikili yapı içerisinde düzenlenmiştir. 

5422 sayılı kanun 2006 yılında 5520 sayılı kanun ile değiştirilmi ştir. Türkiye’de kurumlar 

vergisi ugulamasına esas teşkil eden başlıca hükümler aşağıda belirtilecektir. 

Kurumlar vergisi; gelir vergisinin kapsamına giren gelir unsurlarının, KVK’de 

belirtilmiş olan kurunlar tarafından elde edilmesi halinde bu kurumların aynı hukuki 

kişilikleri sonucu net kazançlarından alınan vergilerdir (Edizdoğan 2007: 277). 

Kurumlar vergisi mükellefleri 5520 sayılı KVK’nin 1. maddesinde sayılmıştır. Buna 

göre sermaye şirketleri (anonim şirketler, hisseli komandit şirketler, limited şirketler, 

yabancı sermaye şirketleri, fonlar), kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek ve 

vakıflara ait iktisadi işletmeler ile iş ortaklıkları kurumlar vergisi mükellefleridir (Kızılot, 

Taş 2010: 279-280).  

KVK vergilendirilecek gelirin tespitine GVK’deki ticari kazanç ile ilgili giderlerin 

yanında kurumsal yapı nedeniyle ortaya çıkan, menkul kıymet ihraç giderleri, kuruluş ve 

örgütlenme giderleri, genel kurul toplantıları için yapılan giderler ile birleşme, devir, 

bölünme, fesih ve tasfiye giderleri, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde 
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komandite ortağın kar payı, katılım bankalarınca katılma hesabı karşılığında ödenen kar 

payları vb. giderlerin de indirilmesine izin vermiştir (Saban 2006: 473-474). 

Kurumlar vergisinde vergiyi doğuran olay gelir vergisine uygun olarak gelirin yani 

kurum kazancının elde edilmesidir. Elde etme genel olarak bir değerin kurumun mal 

varlığına katılması olarak ifade edilir (Şenyüz, Yüce, Gerçek 2010: 128).  

5422 sayılı KVK’nin sekizinci maddesi istisnaları düzenlemiştir. Kurumlar vergisi 

istisnası, kurumlaşmayı ve döviz kazandırıcı işlemleri özendiren etkili bir teşvik tedbiri 

olduğundan, 24 Ocak 1980’den itibaren uygulanmaya çalışılan “arz yönlü ekonomi 

politikası” ile uyumlu bir şekilde ve geniş çapta kullanılmıştır. Bu durum da yüksek 

kurumlar vergisi oranına karşın (%46 artı fonlar) vergi hasılatını önemli ölçüde azaltmıştır. 

Ancak 1993 sonunda kabul edilen 3946 sayılı kanun, vergi istisnalarını, özellikle 

Türkiye’nin General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) ve AB ile ilişkilerine aykırı 

olan döviz kazandırıcı işlemler ile ilgili istisnaları kaldırarak, önemli ölçüde 

sınırlandırmıştır. 5520 sayılı KVK, istisnaları yeniden düzenlemiştir (beşinci madde). 

KVKnda belirtilen istisnalar “iştirak kazançları istisnası”, “risturn istisnası”, “menkul 

kıymet portföy işletmeciliği istisnası”, “emisyon primi istisnası” ve diğer istisnalar olarak 

sıralanabilir. KVK’nın dördüncü maddesinde vergi muaflıkları 16 fıkrada sıralanmıştır 

bunlar yükümlü gruplarına göre, “iktisadi kamu kuruluşlarında”, “kooperatiflerde” ve 

“diğer yükümlülere” uygulanan muafiyetler olarak belirlenmiştir (Öncel, Kumrulu, Çağan 

2008: 348-349).  

5520 sayılı KVK’nin 32. maddesine göre kurumlar vergisi, kurum kazancı üzerinden 

%20 oranında alınacağı belirtilmektedir. 

Çalışmada incelenen dönem içerisinde Türkiye’de kurumlar vergisi uygulamasında 

öne çıkan konulardan biri oranlarda meydana gelen düşüş eğilimidir. Tablo 3.7’de 

Türkiye’de 1980-2010 yılları arasında kurumlar vergisi oranlarının gelişimi verilmiştir.  
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Tablo 3.7 Türkiye’de Uygulanan Kurumlar Vergisi Oranlarının 1980-2010 
Dönemindeki Gelişimi  

Yıllar Oran 
1980-1981 50 
1982-1985 40 
1986-1993 46 
1994-1998 25 
1999-2003 30 

2004 33 
2005 30 

2006-2010 20 
Kaynak:  Ufuk Gencel, Türkiye’de Yatırım Kararları Üzerinde Kurumlar Vergisinin Etkisi: Bir Alan 
Araştırması, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007, Yayın No:2, 2001, s.55 ve 
www.gib.gov.tr verilerinden derlenmiştir.  

Türkiye’de 1980-2010 dönemi kurumlar vergisi oranları incelendiğinde, oranların 

artan bir ivme ile azaldığı görülmektedir. 1980 yılında %50 olan oran 1982 yılında %40’a 

indirilmiş ve bu uygulama dört yıl sürmüştür. 1986 yılında oran altı puan artırılarak 

%46’ya yükseltilmiş ve bu uygulama da sekiz yıl sürmüştür. 1994 yılında kurumlar vergisi 

oranında önemli bir değişiklik yaşanmıştır. Bu yılda %46 olan oran yine %46’lık bir 

indirimle %25’e düşürülmüştür. 1999 yılında %30 olan oran daha sonra 2004 yılında %10 

olarak hesaplanan fon payının kaldırılıp genel oranın içine yerleştirilmesi ile %33’e 

yükselmiştir. Oran 2005 yılında %30’a ardından 2006’da da %20’ye indirilmiştir. 

Kurumlar vergisi oranı 2006 yılından bu yana %20 olarak uygulanmaktadır. 

Gelir vergisinde olduğu gibi kurumlar vergisinde de çeşitli ekonomik ve sosyal 

nedenlerle oranlar düşürülmüştür. Kurumlar vergisi oranlarındaki bu düşüşte AB ile 

uyumun etkisi önemlidir. 

Tablo 3.8’de 1995-2008 yılları arasında AB üyesi ülkelerde uygulanan nihai (efektif) 

vergi oranları verilmiştir. 
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Tablo 3.8 1995-2008 Yılları Arasında Bazı AB Ülkelerinde Nihai (Efektif) Kurumlar 
Vergisi Oranları 
Ülke/yıl 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Belçika 20,3 24,4 24,2 23,2 22,3 22,0 22,0 22,7 20,9 21,4 

Bulgaristan           14,8   15,3 20,0   

Çek Cumhuriyeti 47,2 26,2 28,3 30,3 32,0 29,8 25,5 25,5 25,7 25,7 

Danimarka 19,3 23,0 21,1 20,0 22,3 24,9 26,7 28,7 28,9 24,9 

Estonya 15,2 4,1 3,0 4,7 6,5 6,9 5,7 6,5 7,7 8,3 

İrlanda       10,0 10,2 10,4 10,2 10,4 8,7 7,6 

Yunanistan   29,0 25,1 26,0 21,0 20,1 21,6 18,6     

İspanya   30,7 28,5 31,4 31,2 35,2 43,5 51,9 61,8 34,0 

Fransa 21,5 29,6 32,9 29,0 24,4 26,4 26,1 31,8 30,5 29,1 

İtalya 19,5 19,2 23,6 20,9 24,6 21,3 20,7 27,0 30,0 31,5 

GKRY 21,8 28,6 29,3 30,7 28,3 23,0 26,8 30,4 34,2 37,3 

Letonya 61,6 8,6 8,8 8,3 6,6 8,0 9,6 11,1 13,1 15,2 

Litvanya 20,1 3,9 2,5 2,6 5,7 7,2 8,0 10,8 9,8 11,1 

Macaristan   28,7 25,6 20,1 19,3 17,4 18,2 15,6 18,1 19,9 

Hollanda 20,0 18,5 17,3 18,1 14,4 14,4 12,5 12,0 10,7 11,9 

Avusturya 24,8 27,1 37,6 28,7 27,1 26,2 23,7 23,5 25,1 26,1 

Polonya 46,8 37,1 37,2 37,0 21,9 18,7 21,0 19,1 20,3 20,0 

Portekiz  17,0 25,5 22,7 22,4 19,0 18,8 19,4 22,6     

Slovenya 16,7 19,6 22,2 24,6 21,0 23,0 33,8 30,5 30,5 27,4 

Slovakya 51,2 40,2 32,5 34,4 34,8 22,6 23,3 20,3 19,4 20,7 

Finlandiya 19,0 30,4 18,5 21,2 18,7 18,7 17,9 15,2 17,8 19,3 

İsveç 19,2 41,0 30,8 23,5 25,3 22,7 31,7 21,9 28,4 23,2 

İngiltere 23,3 31,0 31,8 23,9 19,4 19,6 23,5 25,5 22,1 22,2 

Norveç 23,7 21,6 21,2 21,6 19,2 20,6 19,4 21,4 20,6   
Kaynak: Europen Comission Directorate General Taxation and Customs Union 2010, s.370 

2010 yılı itibarı ile Türkiye’de uygulanan kurumlar vergisi oranının, AB’ye üye pek 

çok ülkenin nihai (efektif) kurumlar vergisi oranından düşük olduğu görülmektedir. 

Kurumlar vergisinin Türk Vergi Sistemi içerisindeki yerinin anlaşılması bakımından yıllar 

itibarı ile Kurumlar vergisi gelirlerinin toplam vergi gelirleri içerisindeki payı Tablo 3.9’da 

verilmiştir. 
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Tablo 3.9 Türkiye’de Yıllar itibarı ile Kurumlar Vergisi Geli rlerinin Toplam Vergi 
Gelirleri İçerisindeki Payı 

Yıllar  
Vergi 

Gelirleri 
Tahsilatı 

Kurumlar 
Vergisi Tahsilatı Vergi Gelirleri İçindeki Payı (%) 

1988 14.232 2.118 14,9 
1989 25.550 3.598 14,1 
1990 45.399 4.637 10,2 
1991 78.643 7.063 9,0 
1992 141.602 10.078 7,1 
1993 264.273 19.132 7,2 
1994 534.888 43.976 8,2 
1994 587.760 43.976 7,5 
1995 1.084.350 103.241 9,5 
1996 2.244.094 189.338 8,4 
1997 4.745.484 396.238 8,3 
1998 9.228.596 748.383 8,1 
1999 14.802.280 1.549.525 10,5 
2000 26.503.698 2.356.787 8,9 
2001 39.735.928 3.675.665 9,3 
2002 59.631.868 5.575.495 9,3 
2003 84.316.169 8.645.345 10,3 
2004 101.038.904 9.619.359 9,5 
2005 119.250.807 11.401.986 9,6 
2005 131.948.778 13.583.291 10,3 
2006 151.271.701 12.447.354 8,2 
2007 171.098.466 15.718.474 9,2 
2008 189.980.827 18.658.195 9,8 
2009 196.313.308 20.701.805 10,5 

Kaynak:  www.gib.gov.tr (08.11.2010). 

Kurumlar vergisinin Türkiye’deki toplam vergiler içerisindeki payı yıllar itibarı ile 

%7,1 ile %14,9 arasında değerler almaktadır. 2006 yılı sonrasında kurumlar vergisi 

gelirlerinin toplam vergiler içerisindeki payının artan bir trend izlediği görülmektedir. 

Buna karşın kurumlar vergisinin KDV ve gelir vergisine göre toplam vergiler içerisindeki 

payının düşük olduğu anlaşılmaktadır. 
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3.2.2 Harcamalar Üzerinden Alınan Vergiler 

 Türk Vergi Sisteminde harcama üzerinden alınan vergiler “KDV”, “ÖTV”, Banka 

ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV), özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi, 

damga vergisi, gümrük vergisi başlıkları altında ele alınacaktır. 

3.2.2.1 Katma Değer Vergisi 

Dolaylı vergi yapımızda KDV ile köklü bir değişiklik yapılması düşüncesi, çok 

öncelere dayanır. 1970’li yılların başından itibaren vergi idaresinde bu konuda çalışmalar 

başlamıştır. Maliye Bakanlığı, 1985 yılına gelininceye kadar yedi ayrı KDV kanunu 

tasarısı hazırlamıştır. Bu arada bazı gönüllü sektörlerle “plan oyunları” gerçekleştirilmi ştir. 

Sonuçta Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen sekizinci tasarı 2 Kasım 1984 

tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak, 1 Ocak 1985 tarihinden itibaren uygulanmaya 

başlamıştır. 3065 sayılı Türk KDV kanunu, büyük ölçüde Alman KDV kanunundan 

(umsatzsteuer) esinlenerek hazırlanmıştır. Bu haliyle başlangıçtan beri AB’nin KDV 

konusundaki direktifleriyle çizilen ortak KDV sistemiyle uyum göstermektedir (Oktar 

2008: 1).  

AB’nin KDV’ye ili şkin temel kuralları 1967 yılında kabul edilen 2. direktif ile 1977 

yılında kabul edilen 6. direktifte düzenlenmiştir. Tek pazarın gerçekleştirilmesi 

çerçevesinde kabul edilen 16 Aralık 1991 tarihli konsey direktifi de getirdiği yenilikler 

itibarı ile önemli kaynaklardan biri olma özelliği taşımaktadır. 2. direktif, ortak bir KDV 

sisteminin yapısını ve uygulama şekillerini ortaya koymuştur. Bu direktifte; KDV’nin 

konusu, mükellefleri, teslim kavramı, teslim yeri, hizmet ifası, ithalde vergiyi doğuran 

olay, matrah, muhasebe düzeni, vergi indirimi gibi kavramlar açıklanmıştır. 6. direktif ise 

matrah, istisnalar gibi konularda üye ülkelere tanınan esnekliklerin daraltılarak 

farklılıkların giderilmesi, AB’ye yeni bir özkaynak tesisine imkan hazırlamak için, KDV 

matrahının uyumlaştırılması, vergi sınırlarının kaldıralabilmesi için, KDV’nin daha ileri 

düzeyde uyumlaşırılması amacıyla 17  Mayıs 1977 tarihinde kabul edilerek 2.direktif 

yürürlükten kaldırılmıştır. 16 Aralık 1991 tarihli direktif ile 6. direktifte yer alan vergi 

sınırları (gümrük kontrolleri) kaldırılarak bürokratik işlemler hafifletilmiştir (Bilici 2004: 

143-146). 

KDV’nin konusu Türkiye’de yapılan işlemlerdir (KDVK md.1). bu ifadeden 

KDV’nin konusunun iki unsurunun bulunduğu anlaşılmaktadır. Bunlardan biri belirli bir 
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işlemin yapılması, diğeri bu işlemin Türkiye’de yapılmasıdır. KDV genel bir tüketim 

vergisi olup, adını verginin matrahından alan bir vergidir (Şenyüz, Yüce, Gerçek 2010: 

210). Türkiye’de ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyetler çerçevesinde yapılan mal 

teslimleri, hizmet ifaları ile her türlü mal ve hizmet ithalatı KDV’nin konusunu 

oluşturmaktadır. Teslim bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik ya da onun adına 

hareket edenler tarafından alıcıya veya onun adına hareket edenlere ya da onların 

gösterdiği yer ve kişilere devredilmesini ifade eder. Malın nakledilmesi halinde 

nakliyesinin başlatılması veya nakliyeci veya sürücüye tevdi edilmesi de mal teslimidir 

(Öncel, Kumrulu, Çağan 2008: 402). 

Aşağıdaki haller teslim sayılır (Işık, Organ, Karayılmazlar, Işık 2005: 259): 

• Vergiye tabi malların her ne suretle olursa olsun, vergiye tabi işlemler dışındaki 

amaçlarla işletmeden çekilmesi, vergiye tabi malların işletme personeline ücret, prim, 

ikramiye, hediye, teberru gibi namlarla verilmesi,  

• Vergiye tabi malların üretilip teslimi vergiden istisna edilmiş olan mallar için her 

ne suretle olursa olsun kullanılması veya sarfı, 

• Mülkiyeti muhafaza kaydı ile yapılan satışlarda zilyetliğin devri, 

• Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin işletmede kullanılmak üzere imal veya inşa 

edilmesi halinde VUK (Vergi Usul Kanunu) hükümlerine göre bu kıymetlerin aktife 

alınması veya kullanılmaya başlanması. 

KDVK’nın dördüncü maddesinde hizmet kavramı aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır 

(Saban 2006: 516): 

•  Hizmet, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemlerdir. Bu 

işlemler, bir şeyi yapmak ve işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, 

temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı 

taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebilir. 

• Bir hizmetin karşılığının bir mal teslimi veya diğer bir hizmet olması halinde 

bunların her biri ayrı bir işlem olup hizmet veya teslim hükümlerine göre ayrı ayrı 

vergilendirilirler. 

 Vergiye tabi bir hizmetten işletme sahibinin, işletme personelinin veya diğer 

şahısların karşılıksız yararlandırılması hizmet sayılır (Öncel, Kumrulu, Çağan 2008: 404). 
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 Uluslararası ticarete konu olan mal veya hizmetlerin vergilendirilmesinde geçerli ilke 

mal veya hizmetlerin tüketimlerinin gerçekleştirildi ği ülkede vergilendirilmesi olan “varış 

ülkesi” ilkesidir. Bu nedenle, yurt dışından Türkiye’ye gelen mal ve hizmetler, bunları 

ihraç eden ülke tarafından KDV’den arındırılırken ithalatçı ülke konumundaki Türkiye’ye 

girişi sırasında vergilendirilir (Şenyüz, Yüce, Gerçek 2010: 211). 

KDVK’nin sekizinci maddesine göre bu verginin mükellefi, mal teslimi ve hizmet 

ifası hallerinde, bu işleri yapanlar; ithalatta, mal ve hizmet ithal edenler; transit 

taşımalarda, gümrük işlemine muhatap olanlar; PTT işletme genel müdürlüğü ve radyo 

televizyon kurumları, spor toto, piyango vb oyunların teşkilat müdürlükleri, at yarışları ve 

diğer müşterek bahis ve talih oyunlarında, bunları tertipleyenler; profesyonel sanatçıların 

yer aldığı gösteri ve konserleri, profesyonel sporcuların katıldığı sportif faaliyetleri, 

maçları, yarışları ve yarışmaları tertipleyenler; GVK’nin gayrimenkul sermaye iratları ile 

ilgili 70. maddesinde belirtilmiş olan mal ve hakları kiraya verenler; isteğe bağlı 

mükellefiyette talepte bulunanlardır (Pehlivan 2004: 355). 

KDVK yükümlünün Türkiye içinde işyerinin, ikametgahının veya tüzel kişilerde iş 

merkezi veya kanuni merkezinin bulunmadığı durumlarda vergi alacağının güvence altında 

tutulması için maliye bakanlığının vergiye tabi işlemlere taraf olanları veya diğer ilgili bir 

kişiyi sorumlu tutabileceği öngörmüştür (Öncel, Kumrulu, Çağan 2008: 406-407). 

KDV’de  vergiyi doğuran olay malın teslimi veya hizmetin yapılması anında ortaya 

çıkmaktadır. KDVK’nın 10. maddesinde konunun detayları açıklanmıştır. Bu hükümlere 

göre vergiyi doğuran olay: 

• Eğer fatura vb. belgeler malın teslimi veya hizmetin yapılmasından önce veriliyor 

ise bu belgelerin düzenlenmesi,  

• Malın alıcıya gönderilmesi halinde, nakliyesine başlanması, 

• Su, elektrik, gaz teslimi durumunda, bunların bedellerinin tahakkuk ettirilmesi, 

• İthalatta, gümrük kanununa göre gümrük vergisi ödeme yükümlülüğünün başlaması 

veya eğer ithalat gümrük vergisine tabi değilse gümrük beyannamesinin tescili anında 

meydana gelmektedir (Bilici 2007: 247). 

 KDV’nin matrahı, vergiye konu işlemlerin değeridir. Vergiye konu işlemlerin değeri, 

söz konusu işlemler nedeniyle ödenen veya ödenmesi gereken bedeldir. Ticari teamüllere 
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uygun olan ve faturada ayrıca gösterilen iskontolar matraha dahil değildir. KDV’ye konu 

mal üzerinden ÖTV alınıyorsa KDV’nin matrahı bedele ÖTV eklenerek bulunur. İthalatta 

uygulanan KDV’nin matrahı; bedele ithalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç 

vb. payların eklenmesiyle bulunur. Mal veya hizmetin satış bedeli dışında ayrıca tahsil 

edilmesi gereken vade farkı, fiyat farkı, faiz gibi farklarda KDV’nin matrahına dahil 

olacaktır. Gider vergileri kanununa göre alınmakta olan ÖİV ve şans oyunları vergisi, 

KDV’nin matrahına dahil edilemez (Kızılot, Taş 2010: 311). 

 KDVK’da belirtilen KDV oranı %10’dur. Ancak kanun bakanlar kuruluna bu oranı 

mal ve hizmet grupları veya perakende ve toptan safhası itibariyle ayrı ayrı dört katına 

kadar artırma %1’e kadar indirme yetkisi vermiştir (KDVK madde 28). Bakanlar kurulu 

KDV oranlarına ilişkin belirleme yetkisini çeşitli kararlarıyla kullanmış ve sonuçta mal ve 

hizmet listeleri şeklinde farklı oranların öngörülmesi suretiyle tespit etmiştir (Şenyüz, 

Yüce Gerçek 2010: 223). Uygulamada 3 adet liste bulunmakta listede yer alan mal ve 

hizmetlerin başlıcaları ile bunlara ilişkin oranlar Tablo 3.10’da verilmiştir. 
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Tablo 3.10 Türkiye’de Yürülükteki KDV Oran Uygulama ları 
Oran Mal ve Hizmetler 

Bazı tarım ürünlerinin (kuru üzüm, fındık, fıstık, kestane, ıhlamur, kekik, 
susam, buğday, kuru fasulye, patates vb.) toptan teslimi (bu malların 
perakende tesliminde %8 oranı uygulanır). 

Ekmek, buğday unu ve yufka 
Toptan hallerinde sebze ve meyve teslimi 
Gazete ve dergiler (3266 sayılı kanunla değişik 1117 sayılı kanun hükümlerine 
göre poşetlenerek satılanların tesliminde genel oran %18 uygulanır). 

Net alanı 150 metrekareye kadar konut teslimleri. 
Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri. 
Cenaze hizmetleri. 

1% 

Kullanılmış otomobil teslimleri. 
Canlı hayvan ve etleri, kümes hayvanları ve etleri, balık 
Süt ve süt ürünleri, yumurta, zeytin, kahve, çay, şeker, bal. 
Pirinç, bulgur, irmik, makarna. 
Yemeklik katı veya sıvı bitkisl yağlar ile tereyağı, pamuk çiğiti. 

Taze sebze ve meyveler. 
Her nevi maddeden mamul ayakkabı, terlik, çizme, çanta, bavul, valiz vb. 

İplik, mensucat, işlenmiş deri, fason tekstil ve konfeksiyon işleri. 

Sinema, tiyatro, opera, operet ve bale giriş ücretleri. 
Özel okullar ve kreşlerde verilen eğitim ve öğretim hizmetleri. 
Kitap ve benzeri yayınlar. 
Tıbbi cihaz ve ilaçlar. 

%8 

Otel, Pansiyon ve konaklama hizmetleri. 
%18 Yukarıdaki listede yer almayan diğer mal ve hizmetler. 

Kaynak:  Şenyüz, Doğan; Yüce, Mehmet; Gerçek, Adnan. Türk Vergi Sistemi Dersleri, Ekin yayınları, 
Bursa, 2010 s.224-225'deki verilerden derlenmiştir. 

Tablo 3.11’de AB ülkelerinde uygulanan KDV oranları verilmiştir. Yunanistan, 

İspanya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Polonya ve aday ülke konumunda bulunan 

Türkiye muhtelif süper indirilmiş oranlar uygularken (%1-5,5 arasında), bunun dışındaki 

AB ülkeleri indirilmiş ve standart oran olmak üzere iki kademeli bir KDV oran sistemi 

uygulamaktadır. Bir aday ülke olarak Türkiye’nin üye ülkelere kıyasla en düşük süper 

indirilmiş oran uygulamasına sahip olduğu görülmektedir. 
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Tablo 3.11 Avrupa Birliği Ülkelerinde Katma Değer Vergisi Oranları 

Ülke Süper İndirilmi ş Oran İndirilmi ş Oran Standart Oran 

Belçika - 6/12 21 
Bulgaristan - 7 20 
Çek Cumhuriyeti - 10 20 
Danimarka - - 20 
Almanya - 7 19 
Estonya - 9 20 
Yunanistan 5,5 11 23 
İspanya 4 8 18 
Fransa 2,1 5,5 19,6 
İrlanda 4,8 13,5 21,0 
İtalya 4 10 20 
G.Kıbrıs Rum Yönetimi - 5/8 15 
Letonya - 10 21 
Litvanya - 5/9 21 
Lüksemburg 3 6/12 15 
Macaristan - 5/18 25 
Malta - 5 18 
Hollanda - 6 19 
Avusturya - 10 20 
Polonya 3 7 22 
Portekiz - 6/13 21 
Romanya - 5/9 24 
Slovenya - 8,5 20 
Slovakya - 6/10 19 
Finlandiya - 9/13 23 
İsveç - 6/12 25 
İngiltere - 5 17,5 
Türkiye 1 8 18,0 
Kaynak: ec.europa.eu/taxation_customs/…/vat/…vat…/rates/vat_rates_en.pdf Erişim tarihi: 09.09.2010 

KDV oran yapısı ile ilgili olarak AB’ye üye ülkelerden bazılarında halen, indirilmiş 

oran, süper indirilmiş oran ve standart oran olmak üzere üçlü bir bandın uygulanmakta 

olduğu görülmektedir. Örneğin Ocak 2010 verilerine göre, Yunanistan (%4,5), İspanya 

(%4), Fransa (%2,1), İrlanda (%4,8), İtalya (%4), Lüksemburg (%3) ve Polonya’da (%3) 

süper indirilmiş oran uygulanmaktadır. Diğer üye ülkelerde ise ikili oran bandı 

uygulanmaktadır. Buna göre, Ocak 2010 itibariyle, AB üyesi ülkelerde uygulanmakta olan 

standart oran aralığının %15 (Lüksemburg ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) ile %25 

(İsveç, Macaristan ve Danimarka) arasında değiştiği görülmektedir. Yine aynı dönem 

verilerine göre, indirilmiş oran aralığının %5 (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Litvanya, 
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Portekiz ve İngiltere) ile %18 (Macaristan) arasında değiştiği görülmektedir. Bunlara ilave 

olarak bazı üye ülkelerde de indirilmiş oran olarak iki oranın belli mal ve hizmet 

gruplarında uygulanmak üzere belirlenmiş olduğu tespit edilmektedir. Bahsedilen ikili 

oranı uygulayan ülkeler şunlardır: Belçika (indirilmiş oran %6/12), Güney Kıbrıs Rum 

Yönetimi (indirilmiş oran %5/8), Litvanya (indirilmiş oran %5/9), Lüksemburg (indirilmiş 

oran %6/12), Macaristan (indirilmiş oran %5/18), Portekiz (indirilmiş oran %5/12), 

Finlandiya (indirilmiş oran %8/12), İsveç (indirilmiş oran %6/12) (Alganer, Yılmaz 2010: 

150).  

Türkiye’de KDV’ye ilişkin olarak yapılan düzenlemeler (Bakanlar Kurulu Kararları) 

ve bu düzenlemeler sonucu uygulanan KDV oranlarının yapısı Tablo 3.12’de verilmiştir. 

Tablo 3.12 Türkiye’de KDV Oranlarının Seyri 

Yürürlük 
Tarihi 

Bakanlar 
Kurulu Karar 

Sayısı 

İndirimli 
Oran 

Genel 
Oran Yükseltilmi ş Oran 

01.01.1985 Yok Yok 10% Yok 
01.07.1986 86/10793 %1,%5 10% Yok 
01.12.1986 86/11217 %1,%5 12% Yok 
01.01.1988 87/12469 %1,%3,%5,%8 12% 15,00% 
01.11.1988 88/13383 %1,%3,%5 10% 15,00% 
15.10.1990 90/919 %1,%5 11% 20,00% 
01.12.1990 90/919 %1,%6 12% 20,00% 
01.06.1991 91/1855 %1,%6 12% 20,00% 
01.01.1992 91/2545 %1,%6 12% %13,5-%20 
29.02.1992 92/2692 %1,%6 12% %13-%20 
01.01.1993 92/3896 %1,%6 12% %13-%20 
01.11.1993 93/4932 %1,%8 15% 23,00% 
01.01.1996 95/7612 %1,%8 15% %23-%40 
13.12.1999 99/13648 %1,%8 17% %25-%40 
15.05.2001 2001/2344 %1,%8 18% %26-%40 

01.08.2002 2002/4480 %1,%8 18% 
Yükseltilmiş Oran 

Kaldırıldı 
Kaynak:  www.gib.gov.tr’deki bilgilerden derlenmiştir. 

Tablo 3.13’te Türkiye’de KDV gelirlerinin toplam vergi gelirleri içerisindeki payı 

görülmektedir. Tablodan da anlaşılacağı üzere söz konusu pay 2000 ile 2009 yılları 

arasında 30,7 ile 34,2 aralığındaki bir bantta değişmektedir. Bu durum Türkiye’de vergi 

gelirlerinin yaklaşık 1/3’ünün KDV gelirlerinden kaynaklandığını göstermektedir. Son 

yıllarda KDV gelirlerinde yaşanan düşüşün, Asgari Geçim İndirimi uygulaması sonucu 

mükelleflerin belge toplama eğiliminde yaşanan düşüşten kaynaklandığı düşünülmektedir.  

Mükelleflerin gelir düzeyi ile orantılı olmayan bu gelir türünün toplam vergi gelirleri 
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içerisinde bu orana sahip oluşu vergilemede adalet açısından olumsuz sonuçlar 

doğurabilecektir. AB sürecinde Türkiye’nin yapması gereken düzenlemelerin 

başlıcalarından biri de vergilemede adaletin sağlanması bakımından KDV’nin toplam vergi 

gelirlerinin içerisindeki payının azaltılması olacaktır. 

Tablo 3.13 Türkiye’de KDV Gelirlerinin Vergi Gelirl eri İçindeki Payı 

YILLAR  VERGİ GELİRLERİ 
TAHSİLATI (B İN TL) 

TOPLAM KDV 
TAHSİLATI (B İN TL)  

VERGİ GELİRLERİ 
İÇİNDEKİ PAY (%) 

1985 3.829 951 24,8 

1990 45.399 12.371 27,2 

1995 1.084.350 354.980 32,7 

2000 26.503.698 8.379.554 31,6 

2001 39.735.928 12.438.860 31,3 

2002 59.631.868 20.400.201 34,2 

2003 84.316.169 27.031.099 32,1 

2004 101.038.904 34.325.208 34,0 

2005 119.250.807 38.280.429 32,1 

2005 131.948.778 42.263.650 32,0 

2006 151.271.701 50.723.560 33,5 

2007 171.098.466 55.461.123 32,4 

2008 189.980.827 60.066.230 31,6 

2009 196.289.914 60.166.409 30,7 
Kaynak:  http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/VI/CVI/Tablo_57.xls.htm, Erişim tarihi: 01/07/2010. 

Tablo 3,13’ten de görüleceği üzere Türkiye’de KDV’nin vergi gelirleri içerisindeki 

payı yıllar itibarı ile küçük değişiklikler göstermekle beraber %24,8 ile %34,2 arasında 

gerçekleşmiştir. Pek çok vergi türünün uygulandığı Türk Vergi Sisteminde vergi gelirleri 

içerisinde KDV’nin önemli bir paya sahip olduğu görülmektedir. 

AB’ye uyum sürecinde ilerleme raporlarında Türk Vergi Sistemindeki KDV 

mevzuatının AB müktesebatına kısmen uyumlu olduğu belirtilmektedir. Türkiye’de 

uygulanan KDV oranları AB’de uygulanan KDV oranlarına yakın olsa da Türkiye’de 

uygulanan ve “süper indirilmiş oran” niteliğinde olan %1’lik oranın AB üyesi ülkelerdeki 

benzer oranların oldukça altında olduğu görülmektedir. AB’ye uyum sürecinin rekabetçi 

vergi uygulamalarının azaltılmasına yönelik dönüşümü içermesi dolayısıyla Türkiye’nin 
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önümüzdeki dönemde söz konusu oran bakımından yeni düzenlemeler yapması 

gerekebilecektir. 

3.2.2.2 Özel Tüketim Vergisi 

 ÖTV 4760 sayılı kanunla kabul edilerek 01.08.2002 tarihinde yürülüğe girmiştir. 

ÖTV’nin konusunu, kanuna ekli dört (I, II, III, IV) listenin kapsamına alınmış mallar 

oluşturur. Hizmetler verginin konusuna girmez. I sayılı liste petrol ve ürünleri, II sayılı 

liste motorlu taşıtlar, III sayılı liste tütün ürünleri ile alkol ve kolalı içecekler, IV sayılı liste 

lüks mallar ve elektronik ürünlerden oluşmaktadır (Kızılot, Taş 2010: 327-328).  

ÖTV’de konusuna giren bazı mallar itibarı ile miktar esaslı bazıları itibarı ile de 

değer esaslı matrah yapısı benimsenmiştir. ÖTVK’ye ekli, petrol ve ürünlerini kapsayan I 

sayılı listede yer alan malların matrahlarının miktar esaslı olacağı kanunun 11/1 

maddesinden anlaşılmaktadır. Vergileme ölçüleri bu listedeki mallar için topluca veya ayrı 

ayrı olmak üzere ölçü birimleri ile gerektiğinde büyüklükleri de dikkate alınarak kap, 

ambalaj veya adet olarak uygulanabilecektir (ÖTVK md.11/1). ÖTVK’nin II, III ve IV 

sayılı listelerindeki motorlu taşıtlar, tütün mamülleri ile alkollü içkiler ile kolalı gazozlar, 

lüks mallar ve elektronik ürünler gibi mallar için verginin matrahı KDV matrahını 

oluşturan unsurlardan teşekkül etmektedir. KDV’nin matrahı, genel olarak, mal 

teslimlerinde bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olarak tanımlanmıştır. Bu durumda 

ÖTV,  KDV’nin matrahına dahil olmaktadır. III sayılı listenin (B) cetvelindeki tütün 

mamüllerinde ÖTV’nin matrahı; nihai tüketicilerin bu malları satın alırken ödedikleri 

parekende satış fiyatı olarak belirlenmiştir. Bu tür mallar ÖTV açısından matrahı 

parekende satış fiyatı olan mallar grubuna dahildir (Şenyüz, Yüce, Gerçek 2010: 271-272).  

Özel tüketim vergisinin mükellefi I-III-IV sayılı listedeki mallar ile II sayılı listedeki 

mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanları imal, inşa veya ithal edenler ile bu malların 

müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenler, II sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile 

tabi olanlar için motorlu araç ticareti yapanlar, kullanmak üzere ithal edenler veya 

müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenlerdir. ÖTV’de vergiyi doğuran olay, vergiye tabi 

malların teslimi veya ilk iktisabı olup ilgili malların ithalatı da vergi kapsamındadır. 

Tesliminde, ilk iktisabında veya ithalinde ÖTV alınan mallar için daha sonraki işlemlerde 

ÖTV hesaplanmaz (Işık, Karayılmazlar, Organ, Işık 2005: 281-282). 

AB 19.10.1992 tarihinde çıkartmış olduğu altı ayrı direktif ile özel tüketim 

vergilerinin konusu, matrahı ve oranları uyumlaştırmıştır. Bu direktifler ile özel tüketim 
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vergilerine konu olan ürünler sigara; sigara dışındaki tütün mamulleri; benzin, mazot gibi 

petrol ürünleri; bira, şarap ve bira, şarap dışında kalan alkollü içecekler olmak üzere beş 

grupta toplanmıştır. Türkiye’de ise ÖTV çok daha geniş kapsamda tutulmuştur. AB ÖTV 

sisteminde sadece alkol ve alkollü içecekler ÖTV kapsamında vergilendirilirken, 

Türkiye’de ÖTV sisteminde sadece alkollü içecekler değil, alkolsüz (kolalı) içecekler de 

ÖTV kapsamına dâhil edilmiştir. AB uygulamalarından farklı olarak, Türkiye’de motorlu 

kara, deniz ve hava ulaşım araçlarından da ÖTV tahsil edilmektedir. 4760 sayılı ÖTV 

Kanunu’nun IV sayılı listesinde yer verilen lüks tüketim maddesi olarak değerlendirilen 

birtakım ürünler, AB, ÖTV sisteminde vergilendirilmemiştir. AB ile karsılaştırıldığında 

tütün mamulleri ile ilgili oranların Türkiye’de de AB’de de değer esasına göre belirlendiği, 

akaryakıt ürünlerinin vergisinin her iki tarafta da maktu esasa göre belirlendiği ancak 

alkollü içeceklerde AB verginin hesaplama usulünü maktu olarak belirlemiş olmasına 

rağmen Türkiye’de nispi hesaplama usulünün benimsendiği görülmektedir. AB’de 

uygulanan özel tüketim vergileri ile Türkiye’de uygulan ÖTV arasındaki oranlara ilişkin 

bir diğer önemli fark ise otomobillerin silindir sistemine göre vergilendirme yapılırken 

karşımıza çıkmaktadır. Silindir hacmi 1600 cc’yi geçmeyen otomobiller için % 27, 1600 – 

2000 cc arasında olanlar için % 46, 2000 cc’yi geçenler için ise % 50 vergi oranı 

belirlenmiştir. Oysa 2000 cc silindir hacimli otomobiller Türkiye’de üretilmemesi nedeni 

ile yurtdışından ithal edilmektedir. İthal arabalara yüksek oranda vergi uygulanıyor olması 

AB’nin “Ayrımcılık Yasağı”na aykırılık teşkil etmekte olduğundan Türkiye açısından 

uyumlaştırılmanın ilerletilmesi gereken konular arasındadır (Oral 2006: 122-125). Tablo 

3.14’te Türkiye ve AB’de ÖTV’nin hesaplanma usulleri verilmiştir. 

Tablo 3.14 Avrupa Birli ği ve Türkiye’de Uygulanan Özel Tüketim Vergilerinin 
Hesaplanma Usulleri 

Hesaplanma Usulü ÖTV’ye Tabi 

Ürünler AB Türkiye 

ÖTV’ye Tabi 

Ürünler 

Alkollü İçecekler Maktu Nispi Alkollü İçecekler 

Tütün Mamülleri Nispi+Maktu Nispi Tütün Mamülleri 

Enerji Mamülleri Maktu Maktu Petrol Ürünleri 

Nispi Motorlu Taşıtlar 

 
Nispi 

Çeşitli Tüketim 

Malzemeleri 

Kaynak:  Hasan Oral, “Avrupa Birliği’nde Özel Tüketim Vergilerinin Uyumlaştırılması ve Türkiye”, 
(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 2006, Ankara Üniversitesi, Ankara, s.125 
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Türkiye’nin AB’ye uyum sürecinde getirilen bir vergi olan ÖTV’nin Türkiye’de 

vergi gelirleri içindeki payı giderek artmaktadır. Türkiye’de uygulanan ÖTV AB 

ÖTV’sinden farklı olarak Motorlu taşıtları ve ÖTVK eki dört sayılı listede yer alan çeşitli 

tüketim mallarını vergilendirmektedir. AB’de 6. direktif’in 33 maddesine göre KDV 

dışında başka bir genel tüketim vergisinin konulmasının yasaklanmış olması bakımından 

Türkiye’nin ÖTV uygulamalarını AB normları yönünde daraltması gerekliliği ortaya 

çıkabilecektir. AB ve Türkiye arasında ÖTV’ye ilişkin uygulama farklılıkları bulunmakta 

olup Türkiye’nin üyelik sürecinde söz konusu farklılıkları gidermesi gerekebilecektir.  

3.2.2.3 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi’nin (BSMV) konusu, banka ve sigorta 

şirketlerinin her ne şekilde ve her ne ad altında olursa olsun, para karşılığında yapmış 

oldukları tüm işlemlerdir. Verginin konusunu banka ve bankerlerin yapmış oldukları bütün 

işlemlerin oluşturduğu dikkate alındığında doğrudan banka ve sigortacılık hizmeti 

sayılmayan faaliyetlerin de verginin konusu kapsamına alındığı anlaşılmaktadır. Buna göre 

bir bankanın aktifinde kayıtlı bulunan bir binayı veya taşıtı satması da BSMV’nin 

konusuna giren işlemlerden sayılacaktır (Şenyüz, Yüce, Gerçek 2010: 277). 

BSMV’nin mükellefi banka ve bankerler ile sigorta şirketleridir (Tosuner, Arıkan 

2007: 351). 

BSMV’de vergiyi doğuran olay, mükelleflerin yapmış oldukları vergi konusuna 

giren işlemler nedeniyle nakden veya hesaben para almalarıdır. BSMV’nin kanuni oranı 

kambiyo işlemlerinde binde 1, diğer işlemlerde yüzde 15’tir. Bakanlar Kurulu bu oranı 

kambiyo işlemlerinde yüzde sıfıra, diğer işlemlerde yüzde 1’e kadar indirmeye yetkilidir. 

(Kızılot, Taş 2010: 338).  

3.2.2.4 Özel İletişim Vergisi 

Kamuoyunda deprem vergisi olarak da bilinen özel iletişim vergisi 4481 sayılı kanun 

ile 1999 yılından beri uygulanmaktadır. 5228 sayılı kanun ile gider vergileri kanununun 39. 

maddesine eklenen hüküm ile kalıcı hale getirilmiştir. Konusunu cep telefonu işletmecileri 

tarafından verilen tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri ve radyo ve televizyon 

yayınlarının, uydu platformu ve kablo ortamında iletilmesine ilişkin hizmet verenlerin bu 

hizmetleri oluşturmaktadır (Bilici 2007: 271).  
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Vergi oranı 2010 yılı itibarı ile mobil telefonlara ili şkin hizmetler ile radyo ve 

televizyon yayınları için farklılaştırılmıştır. Mobil telefon işletmelerince verilen (ön 

ödemeli kart satışları dahil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri üzerinden %25, 

mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç) 31,78.-TL, radyo, 

televizyon yayınlarının uydu ve kablolu hizmetlerinde %15, kablolu, kablosuz ve mobil 

internet servis sağlayıcılığı hizmeti %5, diğer telekomünikasyon hizmetleri %15 oranında 

vergiye tabi tutulmaktadır (Yüce, Şenyüz, Gerçek 2010: 284). 

3.2.2.5 Şans Oyunları Vergisi 

Şans oyunları vergisinin konusu en genel ifadesi ile şans oyunlarıdır. Bunlar at 

yarışları (altılı ganyan, üçlü ganyan, ikili bahis gibi her türlü müşterek bahisler), spor toto, 

on numara, sayısal loto, iddia vb. şans oyunlarıdır (Kızılot, Taş 2010: 340). 

Şans oyunları vergisinin mükellefi, kendisine şans oyunları tertip etme hak ve yetkisi 

verilmiş kurumlardır. Bu hak ve yetkinin devri halinde ise mükellef, devralan kurum, 

kuruluş veya özel hukuk tüzel kişileridir. Verginin matrahı şans oyunlarından elde edilen 

hasılat tutarıdır. Verginin oranı; spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde %5, at 

yarışlarında %7 ve diğer şans oyunlarında %10’dur. (Şenyüz, Yüce, Gerçek 2010: 285-

286). 

3.2.2.6 Damga Vergisi 

KDV, BSMV, ÖTV, kişilerin ekonomik işlemlerini vergilendirdikleri halde, damga 

vergisi hukuki işlemleri konu almaktadır. Damga vergisi, kişilerin kendi aralarında ya da 

devletle yaptıkları hukuki işlemlerde düzenledikleri belgeler ya da kağıtlar üzerinden 

ödedikleri mali yükümlülüklerdir. Verginin konusunu oluşturan kağıtlar Damga Vergisi 

Kanunu’na ekli (I) sayılı tabloda gösterilmiştir. Damga vergisinin mükellefleri kağıtları 

düzenleyenler, imza edenlerdir (Öncel, Kumrulu, Çağan 2008: 433-434). 

Damga vergisinde vergiyi doğuran olay vergiye tabi kağıtların düzenlenmesidir. 

Damga vergisinde vergiyi doğuran olay, işlemin varlığı değil, işleme ilişkin kağıdın 

düzenlenmesidir. Damga vergisi belli bir parayı ya da hesaplanabilir bir parayı içerecek 

şekilde düzenlenen kağıtlardan binde 1,65 ile binde 8,25’lik bir oranda, belli bir parayı 

içermeyecek şekilde düzenlenen kağıtlardan ise 10,55.-TL ile 37,25.-TL arasında değişen 

maktu tutarlar olarak alınmaktadır. (Şenyüz, Yüce, Gerçek 2010: 288). 
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3.2.2.7 Gümrük Vergisi 

Gümrük vergisi bir ülke sınırından giren eşyanın ithalatında alınan bir vergidir. 

Verginin konusunu Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesine giren eşya oluşturur. Türkiye 

Cumhuriyeti gümrük bölgesi, Türkiye Cumhuriyeti topraklarını kapsar. Türkiye karasuları 

içsular ve hava sahası gümrük bölgesine dahildir. Serbest bölgeler rejimi çerçevesinde 

kullanılan yerler Türkiye gümrük hattı dışı sayılır (Kızılot, Taş 2010: 336).  

Gümrük vergisi dış ticarete konu olan mallar üzerinden alınan bir vergidir. Bu 

vergide vergiyi doğuran olay, vergiye tabi olan malların ülke sırınından içeri girmesi ya da 

dışarı çıkmasıdır. Dolayısıyla gümrük vergisi, esas iti barı ile ithalatı vergilendirdiği gibi, 

zaman zaman bazı ihraç ürünlerini de kapsamına almaktadır. Ancak, uygulamada gümük 

vergisi en çok ithal ürünlerini vergilendirmeyi hedef alan bir vergidir. Dolayısıyla gümrük 

vergisinin konusu ithal edilen mallardır (Pehlivan 2004: 394).  

Gümrük vergisi bu konudaki “Türk Gümrük Tarife Cetveli” ne göre hesaplanır.  

Örneğin 2010 yılında birinci sınıf kuru incir %47,4’lük bir vergi oranına tabi tutulmaktadır. 

Gümrük Kanunu’nun 167,168, 169 ve 170. maddelerinde muaflık ve istisna hükümleri 

ayrıntılı olarak gösterilmiştir. Muaflık veya istisnalardan bazıları aşağıdaki gibi 

sıralanabilir (Şenyüz, Yüce, Gerçek 2010: 296): 

• Cumhurbaşkanı zat ve ikametgahı için gelen eşya, 

• Diplomatik eşya (mütekabiliyet şartıyla), 

• Değeri 100 Euro’yu geçmeyen eşya, 

• Gerçek kişiler tarafından ithal edilen kullanılmış bazı eşyalar, 

• Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar 

Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınan vakıflar tarafından ticari gaye güdülmemek ve 

kuruluş amaçları doğrultusunda kullanılmak üzere ithal edilen bazı eşyalar, 

• Ticari mahiyet arz etmeyen numuneler, 

• Cenaze ve cenaze ile ilgili eşyalar, 

• Geri gelen aşyalar. 
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3.2.3 Servet Üzerinden Alınan Vergiler 

Servet üzerinden alınan vergiler, “veraset ve intikal vergisi”, “emlak vergisi” ve 

“motorlu taşıtlar vergisi” başlıkları altında ele alınacaktır. 

3.2.3.1 Veraset ve İntikal Vergisi 

Veraset ve intikal vergisinin mükellefi veraset yoluyla veya karşılıksız olarak mal 

iktisap eden kişidir (Tosuner, Arıkan 2007: 406). Bazı kişi ve kurumlar veraset yoluyla 

veya diğer biçimlerde ivazsız mal edinmeleri halinde veraset ve intikal vergisi mükellefi 

olmaları söz konusu değildir. Bunlar, kamu iadereleri, emekli ve yardım sandıkları ile 

sosyal güvenlik kurumları, kamuya yararlı dernekler ve vergi muafiyeti olan vakıflar, 

siyasi partiler, bazı kurumlara ait teşekküller ve yabancı devlet temsilcileridir. Veraset ve 

intikal vergisinden istisna edilen edinimlerden başlıcaları olarak, ölene ait ev eşyası, ölene 

ait kişisel eşyalar, ivazsız intikaller ile yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerin 

2010 yılında 2.535.-TL’si, evlatlıklar dahil füruğ ve eşe isabet eden miras payının 

109.970.-TL’si (füruğ bulunmaması halinde eşin miras hissesinin 220.073.-TL’si) 

sayılabilir (Kızılot, Taş 2010: 346-347). 

Veraset ve intikal vergisinde vergiyi doğuran olay, verasetten intikaller ile veraset 

dışı (sağlar arası) ivazsız iktisaplardır. Veraset yoluyla mal intikali bir kişinin ölümüne 

veya gaipliğine veyahut ölüm karinesine bağlı olarak miras hukuku esaslarına göre mal 

varlığının başka birine geçmesidir. Veraset yoluyla geçen miras vasiyet veya miras 

mukavelesi ile olsun tümü veraset ve intikal vergisi itibarı ile vergiyi doğuran olay olarak 

nitelendirilmiştir. Veraset dışındaki yollarla mal intikali ile sağ olan kişilerden birinin 

ivazsız olarak başka birinin lehine yaptığı tasarruf işlemi kastedilir. İvazsız intikal 

bağışlama yoluyla veya herhangi bir şekilde ikramiye kazanılması şeklinde gerçekleşir 

(Şenyüz, Yüce, Gerçek 2010: 314). 

3.2.3.2 Emlak Vergisi 

Türkiye sınırları içinde bulunan bina, arazi ve arsalar emlak vergisinin konusunu 

oluşturur. Bina kavramı avlu ve bahçe gibi mütemmim cüzleri de kapsar. Belediye sınırları 

içinde, belediyece parsellenmiş arazi, arsa sayılır. Belediye sınırları içine girmemekle 

birlikte mücavir alan sınırları içine giren araziler de verginin konusuna girmektedir (Bilici 

2007: 291-292). 
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Emlak vergisinin mükellefi esas itibariyle emlakın malikidir. Ancak emlak üzerinde 

intifa hakkı tesis edilmişse bu defa mükellef intifa hakkı sahibi olur. Emlakın maliki yok, 

intifa hakkı sahibi de yoksa emlakı malik gibi tasarruf eden gerçek veya tüzel kişi verginin 

mükellefi kabul edilir (Şenyüz, Yüce, Gerçek 2010: 332). 

Tablo 3.15’te Türkiye’de 29.07.1998 tarihinden bu yana uygulanan emlak vergisi 

oranları aşağıda verilmiştir. 

Tablo 3.15 Türkiye’de Emlak Vergisi Oranları 

EMLAK VERG İSİ ORANLARI 
(29.07.1998'den itibaren) 

Meskenlerde Binde 1 
Diğer Binalarda Binde 2 
Arazilerde Binde 1 
Arsalarda Binde 3 
 
Bu oranlar 01.01.2002 tarihinden geçerli olmak üzere, 5216 sayılı Kanunun uygulandığı 
büyükşehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde %100 artırımlı uygulandığından, 
5216 sayılı Kanunun uygulandığı büyükşehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde 
bulunan bina, arsa ve arazilerin 2002 yılı ve sonraki dönemlere ait Emlak Vergisi 
Oranları: 
 
Meskenlerde Binde 2 
Diğer Binalarda Binde 4 
Arazilerde Binde 2 
Arsalarda Binde 6 
Kaynak:  http://vdb.gib.gov.tr/hatayvdb/pratik2010/emlakvergioran.htm Erişim tarihi: 07.11.2010 

3.2.3.3 Motorlu Taşıtlar Vergisi 

Motorlu taşıtlar vergisi; taşıtlara, özel ya da ticari olmalarına ve havada ya da su 

üzerinde kullanılmalarına göre oluşturulmuş bulunan dört farklı vergi tarifesine göre 

uygulanmaktadır. Her bir tarife, yönelik olduğu taşıt cinsi itibarı ile yaş, ağırlık, motor 

silindir hacmi, kapasite, beygir gücü, kalkış ağırlığı gibi kriterler dikkate alınarak 

oluşturulmuştur (Tosuner, Arıkan 2007: 398-399). Motorlu taşıtlar vergisi, 11342 sayılı 

kanun eki dört adet tarifede belirtilen tutarlarda tahsil edilmektedir. 

Motorlu taşıtlar vergisi’nin konusunu kara, hava ve deniz taşıtlarının oluşturması 

nedeniyle vergiyi doğuran olay, taşıtların kayıt ve tescillerindeki özellikler gözetilerek ayrı 

ayrı belirlenmiştir. Buna göre; vergiyi doğuran olay, motorlu kara taşıtları için Karayolları 

Trafik Kanunu uyarınca aracın trafik şube ve bürolarına, uçak ve helikopter için Ulaştırma 
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Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne, motorlu deniz taşıtları için liman ve 

belediye siciline kayıt ve tescil edilmesidir (Şenyüz, Yüce, Gerçek 2010: 349-350). 

3.3  Türk Vergi Politikasının 1980 Sonrası Dönüşümü ve Avrupa Birli ği Vergi 

Politikalarındaki Dönü şümün Kar şılaştırılması 

Birçok AB ülkesi ağırlıklı olarak sosyal güvenlik paylarına, tüketim ve çevreye 

ili şkin vergilere önem vermektedir. Diğer taraftan OECD ülkeleri ile kıyaslandığında, 

kurumlar vergisi ve emlak vergileri, toplam vergi gelirlerinden çok daha düşük bir pay 

aldığı görülmektedir. (Hajdar 2006: 19) 

İstatistikî açıdan ele aldığımızda AB sahasındaki vergi yükünün diğer dünya 

ülkelerinden (özellikle OECD ülkelerinden), çok daha yüksek olduğu söylenebilir. 

Verginin GSMH’ye oranına bakıldığında, 1998 yılında %40 olan miktar ABD ve 

Japonya’dan sırasıyla 11 – 12 puan daha yüksek olup vergi bileşimi de farklıdır. AB 

sahasında emek üzerindeki ortalama vergi oranının, OECD ülkelerine göre %15 daha 

yüksek olduğu görülmektedir. Ortalama vergi oranlarının hesaplanması her ne kadar 

metodolojik problemlerle yüklü olup vergi yansımasındaki herhangi bir kaymayı dikkate 

almasa da, AB alanındaki vergilerin emek piyasaları üzerinde şiddetli bir etkiye sahip 

olduğu görülmektedir (Joumard 2001: 66-68). 

AB ülkelerinde tasarruf araçları üzerindeki vergi oranları nispeten düşük olmakla 

beraber her ülkede bu oranlar birbirine çok yakındır. Emek gelirleri ek ve artan oranlı bir 

vergiye tabi olurken, sermaye gelirlerine (faiz geliri, temettüler, sermaye kazançları gibi 

gelirlere) sabit oranlı vergiler uygulanmaktadır. Birçok AB ülkesi “saf” bir çift gelir vergisi 

sistemini değil de, emek vergilerine uygulan marjinal oranlardan genelde daha düşük olan, 

sabit oranlarda gittikçe artan faiz gelirleri ve sermaye kazançları vergileme sistemini 

benimsemişlerdir ve bu oranlar birbirlerine yakınlaşmaya yönelmektedirler. Bazı ülkelerde, 

sermaye kazançları minimum bir elde tutma süresi şartıyla sabit bir oranda (sıfır olabilir) 

vergilendirilir. Örneğin bu süre Avusturya, Almanya, Portekiz ve İspanyada 1 yıldır. 

Belçika ve Hollanda ise sermaye gelirlerini vergiden muaf tutmaktan yana olmuşlardır. AB 

sahasında tüketime konu olan vergilerin vergi oranları ortalama olarak diğer bir çok OECD 

ülkesinden daha yüksektir. 2000’li yılların başında, AB sahasında tüketime dayalı 

vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payı sırasıyla %19 ve %16 olan Japonya ve 

Birleşik Devletler ile kıyaslandığında %30 olduğu görülmektedir. KDV, AB alanındaki 



 

 

106 

mal ve hizmetlerden alınan toplam vergi gelirleri içindeki %60’lık payla baskın bir rol 

oynamaktadır. (Hajdar 2006:73) 

Türkiye’de 1970’li yılların başında gelir gereksinimini karşılamak üzere bir vergi 

paketi hazırlanmış; Finansman Kanunu ile değişik vergi türleri sisteme dahil edilmiştir. Bir 

kısmı bugün de uygulanan yeni vergiler arasında, gayrimenkul kıymet artışı vergisi, taşıt 

alım vergisi, bina inşaat vergisi, mali denge vergisi, işletme vergisi, spor toto vergisi gibi 

gelir türleri yer almıştır. 1961 Anayasası’nda aynı dönemde yapılan bir değişiklik ile 

yürütme organına vergilendirme alanında yetki verilebileceği yolunda bir hüküm kabul 

edilmesine karşın anılan yetki hiç kullanılmadığı görülmektedir. Öte yandan özellikle 

1970’li yılların ortalarına doğru yüksek oranlı enflasyonist süreç dünya ve ülke koşullarına 

bağlı olarak Türkiye’de etkisini göstermeye başlamıştır. Dolayısyla maktu vergilerin 

aşındığı, nispi vergilerin önemlerini yitirdiği görülmüştür. Bu dönemde vergi tarife ve 

oranlarında değişiklik yapılmaması, vergi yükünün büyük bir kısmının ücretli kesimi 

üzerinde toplanması sonucunu yaratmıştır (Öncel, Kumrulu, Çağan 2008: 230).  

1980 sonrası süreçte Türkiye’de ithal ikameci ekonomi politikalarının terk edilmesi, 

liberal ekonomik politikaların benimsenmesi, yatırım ve ihracatın özendirilmesine yönelik 

bir dönüşüm yaşanmıştır.  

Türkiye’de daha önce sadece iki ülke (Norveç ve Avusturya) ile çifte vergilemeyi 

önleme anlaşması yapılmışken, 1980’den sonra dışa açılma ile beraber bir çok ülke ile gelir 

ve servet üzerinden alınan vergilerde çifte vergilemeyi önleme antlaşması imzalanmış ve 

yürürlüğe konulmuştur. 12 Eylül 1980’i takiben Milli Güvenlik Konseyi’nce 1980-1982 

yıllarında üst üste kabul edilen kanunlarla vergi tarifeleri gözden geçirilerek yeniden 

düzenlenmiştir. Zirai kazanç ve diğer gelir unsurlarında ödemelerden vergi kesintisi 

uygulamasının genişletilmesi gibi düzenlemeler yapılmıştır. 1983 yılı sonunda yapılan 

seçimlerle demokratik sisteme geçildikten sonra TBMM tarafından vergi düzenlemeleri 

yapılmaya aynı hızla devam edilmiş ve vergi kanunları sık sık değiştirilmi ştir. 1984 yılında 

çıkarılan 2978 sayılı kanun ile vergi iadesi yapılmasına başlanmıştır. 1989 yılından 

itibaren, gümrük işbirliği konseyinin “Armonize Sistem Tarife Cetveli”ne uygun olarak 

hazırlanan ayrıntılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli yürülüğe konulmuştur. 1994 yılında 4008 

sayılı kanunla Maliye Bakanlığı’nca vergi beyannamelerinin yetki almış meslek 

mensupları tarafından imzalanması zorunluluğu getirme ve vergi kanunlarındaki bazı 

haklardan yararlanılmasını yeminli mali müşavirlerce imzalanmış tasdik raporu ibrazına 
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bağlama yetkisi alınmıştır. 1998 yılında çıkarılan 4358 sayılı kanun ile vergi tabanının 

yagınlaştırılması amacıyla noter, banka, vergi, trafik vs. işlemlerde, vergiyi doğuran olayla 

ilgili i şlemlerin yapılması sırasında gerçek ve tüzel kişilerden vergi kimlik numarasının 

aranması, işlemden önce bu kişilerin vergi kimlik numarası alması zorunluluğu 

getirilmiştir (Öner 2005: 616-622). 

2000 yılının Mayıs ayı itibarı ile Türkiye ile 43 ülke arasında Çifte Vergilendirmeyi 

Önleme Antlaşması imzalanmıştır. 1 Eylül 2001 tarihinden itibaren ise bankacılık 

işlemlerinde de vergi kimlik numarası kullanım uygulamasına başlanılmıştır. Vergi sistemi 

basitleştirilerek daha kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmiştir. 2002 yılında ÖTV Yasa 

Tasarısı hazırlanmıştır. Vergi idaresinin yeniden yapılandırılması ve vergi politikasının 

yeniden şekillendirilmesi amacıyla 2002-2004 yılları arasında vergi alanında yapılacak 

düzenlemeleri içeren vergi stratejisi hazırlanıp uygulanmıştır. 2003 yılında mükellef ile 

vergi idaresi arasında oluşan sorunların giderilmesini sağlayacak Vergi Barışı Kanunu 

çıkarılmıştır. 2003 yılında işletmelere, kazançlarını bilanço usulüne göre tespit etmeleri, 

fiyat endeksi artışının içinde bulunulan dönem dahil son üç dönem %100’den fazla olması, 

fiyat endeksindeki artışın içinde bulunulan hesap döneminde %10’dan fazla olması şartıyla 

ilk ve son kez enflasyon düzeltmesi uygulama imkanı getirilmiştir. Böylelikle 

mükelleflerin kar/zarar durumları gerçek seviyelerine döndürülerek, gerçek olmayan fiktif 

kazançtan vergi almanın önüne geçilmek istenmiştir. Enflasyon düzeltme işlemleri 

Türkiye’de 2003 yılında ilk ve son kez yapılmış olup bu yıldan itibaren enflasyonun 

düşmesi nedeniyle artık yapılmamaktadır (Şenyüz, Yüce, Gerçek 2010: 20-21). Kurumlar 

vergisi oranı yüzde 30’dan yüzde 20’ye düşürülmüştür. Vergi dairelerinin işlemlerinin 

elektronik ortamda yapılarak iş yükünün azaltılması, vergi dairelerinin iş ve işlemlerinde 

verimliliğin ve etkinliğin artırılması ve sağlıklı bir karar destek ve yönetim bilgi sistemi 

altyapısı oluşturulması amacıyla başlatılan Vergi Dairesi Otomasyon Projesi (VEDOP) 

çerçevesinde, toplam 448 vergi dairesi otomasyon kapsamına alınmıştır. Türkiye’de son 

dönemde yapılan en önemli vergi düzenlemeleri; serbest bölgelerdeki vergi avantajının 

31.12.2008’de sona erdirilmesi, bazı menkul sermaye iratları ile menkul kıymetlerden elde 

edilen gelirlere %15 stopaj getirilmesi, ücretlilerde vergi indirimi sisteminde yapılan 

değişiklikler ve emekliler için uygulanan vergi iadesi sisteminin kaldırılması olarak 

sayılabilir. Ayrıca, kurumlar vergisi oranında 10 puanlık indirim, yatırım indiriminin 

kaldırılması, 30.03.2006 tarihinde kabul edilen 5479 sayılı kanunla gelir vergisinde en 
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yüksek oranın 5 puan aşağı çekilmesi ve vergi dilimlerinin sayısı 5’ten 4’e düşürülmesi 

yapılan diğer önemli düzenlemelerdir (Buyun 2008: 208-209). 

Türkiye-AB arasında vergilendirme ile ilgili olarak, genel bir hüküm Ankara 

Antlaşması'nın 16. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre: "Akit tarafların, 

Topluluğu Kuran Antlaşmanın üçüncü büyük bölümünün I. kısmında yer alan rekabet, 

vergilendirme ve mevzuatın yaklaştırılması ile ilgili hükümlerde anılan ilkelerin, ortaklık 

ili şkilerinde uygulanması gerektiğini kabul edeceği…" kurala bağlanmıştır. Dolayısıyla bu 

hüküm gereğince Türkiye, ortaklık ilişkilerinde AB Antlaşması'nın 81-97. maddeleri 

arasında yer alan rekabet (81-86. maddeler), vergi hükümleri (90-93. maddeler) ve 

mevzuatın yakınlaştırılması (94-97. maddeler) hükümlerinin uygulanmasını kabul etmiştir. 

Ankara Antlaşması’nda yer alan bu genel hükmün ötesinde Katma Protokol ve OKK’da 

vergilendirme alanında daha ayrıntılı düzenlemelere yer verilmiştir (Erkan 2009: 148-156).  

Katma Protokol’ün 43. maddesinin 2. bendi, Roma Antlaşması’nın 87. maddesinde 

öngörülen devlet yardımları ile ilgilidir. 44. maddesinin 1. ve 2. bentleri dolaylı vergiler ile 

ilgili olup Roma Antlaşması’nın (ayrımcı vergileme yasağı ve aşırı vergi iadesi yasağı ile 

ilgili) 90 ve 91. maddelerine paralel hüküm ihtiva etmektedir. Katma Protokol’ün 44. 

maddesinin 3. bendi, KDV dışında yayılı muamele vergisi uygulanması durumunda, mal 

gruplarına göre ortalama hadler saptanmasına ilişkindir. Roma Antlaşması’nın 92. 

maddesinin paraleli olan 45. madde, dolaylı vergiler dışında kalan vergilerle ilgilidir. Bu 

madde ile dolaylı vergiler için öngörülen ayrımcı vergileme ve aşırı vergi iadesi yasağı 

dolaysız vergileri de kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Dolaylı vergilerin 

uyumlaştırılması ile ilgili olan 93. maddeyi karşılayan bir hüküm ise Katma Protokol’de 

yer almamıştır (Bilici 2004: 125). 

Gümrük Birliği bir antlaşmayla değil Türkiye-AB Ortaklık Konseyi’nin 6 Mart 1995 

tarihli toplantısında kabul edilen 1/95 sayılı OKK uyarınca, 1 Ocak 1996 tarihinden 

itibaren tamamlanmıştır. Türkiye-AB Gümrük Birliği, sadece sanayi ürünlerini ve işlenmiş 

tarım ürünlerini kapsamakta, geleneksel tarım ürünleri ise kapsam dışı bulunmaktadır. 

İşlenmiş tarım ürünlerinde gümrük vergileri tespit edilirken, tarım payı ile sanayi payı 

ayrılmakta ve sadece sanayi payı vergi muafiyetine tabi tutulmaktadır. Gümrük Birliği’nin 

tamamlanmasıyla Türkiye, AB’nin 1971’den bu yana tek taraflı olarak uyguladığı biçimde, 

AB’den gelen sanayi ürünlerine yönelik tüm gümrük vergilerini ve eş etkili tedbirlerini 

ortadan kaldırmıştır. Gümrük Birliği’nin bir sonucu olarak, Türkiye’nin AB ve European 
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Free Trade Association (EFTA) ülkelerinden ithal ettiği sanayi ürünlerine uyguladığı 

koruma oranı yüzde 0’a, benzer ürünler için üçüncü ülkelere uyguladığı koruma oranı ise, 

yüzde 15’lerden, 2004 ithalat rejimi kapsamında yüzde 4.2’ye düşmüştür. AB’nin Türkiye 

açısından “kalıcı ve istikrarlı ticaret ortağı” konumu, özellikle Güneydoğu Asya ve Rusya 

krizleri sırasında ortaya çıkmış ve anılan kriz döneminde bu bölgelere ihracatımız yüzde 

30-40 oranında azalırken, AB ülkelerine ihracatımız miktar olarak istikrarlı bir biçimde 

artmaya devam etmiştir (www.cu.edu.tr, Erişim tarihi: 07.11.2010).  

Katılım Ortaklığı Belgesi, Avrupa Birliği’ne aday ülkeler için AB tarafından 

hazırlanan ve her bir aday ülkenin AB'ye katılım yönünde gelişme kaydetmesi gereken 

öncelikli alanların değerlendirildiği bir belgedir. Türkiye'nin, 10-11 Aralık 1999 

tarihlerinde gerçekleştirilen Helsinki Zirvesi’nde aday ülke ilan edilmesinin ardından, 

Avrupa Komisyonu tarafından, Türkiye'nin Kopenhag ekonomik ve siyasi kriterlerine 

uyum sağlama ve AB müktesebatını kabul etme doğrultusundaki yükümlülükleri 

kapsamında yapması gerekenleri, kısa ve orta vadeli önceliklere ilişkin bir takvimi de 

içerecek şekilde hazırlanan "Türkiye İçin Katılım Ortaklığı Belgesi" 8 Mart 2001 tarihli 

Konsey Kararı ile kabul edilmiş olup, 24 Mart 2001 tarih ve OJ L 85 sayılı Avrupa 

Toplulukları Resmi Gazetesi’nde yayımlanmıştır. 12-13 Aralık 2002 tarihlerinde 

gerçekleştirilen Kopenhag Zirvesi’nde, Türkiye İçin Katılım Ortaklığı Belgesi’nin gözden 

geçirilmesi yönünde bir karar alınmış ve Avrupa Komisyonu yeni bir Katılım Ortaklığı 

Belgesi hazırlamaya davet edilmiştir. Bu doğrultuda, Avrupa Komisyonu tarafından 

hazırlanan "Türkiye İçin Katılım Ortaklığı Belgesi" 14 Nisan 2003 tarihinde AB Konseyi 

tarafından kabul edilmiştir (http://www.dpt.gov.tr, Erişim tarihi: 07.11.2010). 

3 Ekim 2005 tarihinde AB’ye katılım müzakerelerine başlayan Türkiye’nin 

vergilendirmeye ilişkin müzakerelerinin tanıtıcı toplantısı (AB sunuşu) 6-7 Haziran 2006 

tarihinde, ayrıntılı toplantısı ise (Türk tarafı sunuşu) 11-12 Temmuz 2006 tarihinde 

yapılmıştır. 2005 ilerleme raporunda ortaya konan eksiklerden hareketle yapılması 

gerekenleri ortaya koyan 2005 Katılım Oratklığı Belgesi’nde ifade edilen kısa vadeli 

önceliklere ilişkin temel hususlar aşağıdaki şekilde belirtilmiştir (Özpençe 2009: 187): 

- Başta uygulanan oranlar ve istisnai işlemlerin kapsamı olmak üzere ÖTV ve KDV 

uygulamaları ile vergi yapısının müktesebatla uyumlaştırılması ve ayrımcı uygulamalara 

neden olabilecek vergi tedbirlerinin ortadan kaldırılmasına devam edilmesi gerekmektedir.  
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- Vergiden kaçınma ve vergi kaçırmaya karşı önlemlerin uygulanmasının 

hızlandırılması amacıyla AB üyesi ülkelerle bilgi değişimini öngören hükümler dahil, 

doğrudan vergilendirme konusunda müktesebat ile uyumlaştırma çalışmalarına devam 

edilmesi gerekmektedir. 

- Vergi mükelleflerinin yükümlülüklerini yerine getirmesini artırmak ve KDV’nin 

yanı sıra doğrudan vergilerin, gümrük gelirlerinin ve diğer dolaylı vergilerin toplanmasını 

iyileştirmek amacıyla vergi idaresinin modernizasyonuna ve güçlendirilmesine ilişkin 

çabalar yoğunlaştırılmalıdır. 

- AB ve üye ülkelerle elektronik veri değişimini mümkün kılacak şekilde gerekli 

bilişim teknolojilerinin geliştirilmesi için hazırlıklara başlanması gerekmektedir. 

2000–2008 yıllarında yayınlanan Türkiye’nin ilerleme raporlarında vergilendirme ile 

ilgili olarak bu dönemlerde yapılan düzenlemeler, gelişmeler ve eksiklikler tespit edilerek 

ortaya konmuştur. Örneğin, 2006 Yılı İlerleme Raporu’nda vergilendirme 16. fasıl’da yer 

almış, bu fasılda dolaysız vergilendirme alanında yapılan uyumlaştırma konuları üzerinde 

durulmuştur. Raporda dolaysız vergilendirme alanında sınırlı ölçüde ilerleme sağlandığı, 

Türkiye’nin zararlı vergi rekabetinin engellenmesine ilişkin ilkelere aykırı olabilecek vergi 

önlemleri almaktan kaçınması gerektiği yönünde değerlendirmeler yapılmıştır (Erkan 

2009: 148-156). 

2007 ilerleme raporunun vergilendirme faslında, dolaylı vergiler konusunda hiçbir 

ilerleme kaydedilemediği belirtilmektedir. KDV alanında kısmi uyumlaştırmanın 

gerçekleştirildi ği, yapı, oranlar, muafiyetler ve özel düzenlemeler alanında dikkate değer 

farklılıkların devam ettiği belirtilmiştir. ÖTV konusunda Türkiye’nin sınırlı bir ilerleme 

kaydettiği, tütün ürünlerindeki asgari tüketim vergisinin arttırıldığı ve tüketim vergisinin 

yapısının müktesebatla uyumlu olmadığı belirtilmiştir (Özpençe 2009: 190).  

Türkiye’nin AB’ye uyumunu inceleyen 2008 yılı ilerleme raporunun vergilendirme 

başlığında ön plana çıkan konuların başlıcaları şu şekildedir. Dolaylı vergilendirme 

alanında sınırlı bir ilerleme kaydedilmiştir. Türkiye’nin KDV mevzuatı müktesebat ile 

kısmen uyumludur.  Yapı,  muafiyetler,  özel uygulamalar ve indirimli oran uygulamaları 

alanlarında daha ileri düzeyde uyum gerekmektedir. ÖTV alanında, tütün ürünleri 

üzerindeki asgari seviyeler artırılmıştır. Bununla birlikte, tütün ve tütün ürünleri üzerindeki 

özel tüketim vergisinin yapısına dair Türk mevzuatı ile müktesebat arasındaki farklılıklarda 

bir değişiklik olmamıştır. Türkiye, kıymet esaslı (ad valorem) oranlar uygulamaktadır ve 
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spesifik özel tüketim vergileri unsuru bulunmamaktadır. Tütün Fonu ayrımcıdır. Sadece 

ithal edilen tütün ve sigaraya, yerli ürünlere uygulanmayan özel bir vergi uygulamaktadır.  

Türkiye,  henüz iç piyasa hareketleri ve mali antrepolar için gümrük vergilerinin askıya 

alınması rejimini getirmemiştir. Alkollü içeceklerin vergilendirmesi kıymet esaslı (ad 

valorem) olmakla birlikte, kıymet esaslı verginin belirli asgari miktardan az olduğu 

durumlarda özel bir çeşit vergi ilave edilmesi suretiyle yapılmaktadır.  Söz konusu özel 

verginin seviyeleri, alkol içeriğine değil, ürün çeşidine göre farklılık göstermektedir. 

Belirlenen seviyeler, ithal ürünler için, karşılaştırılabilecekleri yerli ürünlerden daha 

yüksektir.  Bu ayırımcı etki,  müktesebatla, Gümrük Birliği ile ve Dünya Ticaret Örgütü 

(DTÖ) kurallarıyla uyumlu değildir. Ayırımcı vergi uygulamalarının ortadan kaldırılması, 

bu faslın katılım müzakerelerinde ilerleme sağlanması için kilit niteliktedir. Doğrudan 

vergilendirme alanında bir miktar ilerleme kaydedilmiştir. Türkiye, GVK’yı, gözden 

geçirilmiş Kurumlar Vergisi Kanunu ile uyumlaştırmak için değiştirmiştir. Bu değişiklik 

ve transfer fiyatlandırması gibi alanlardaki uygulama mevzuatının kabulü, zararlı vergi 

uygulamalarının giderilmesi ve ticari vergilendirme alanındaki uygulama kurallarına dair 

ilkelere saygı gösterilmesi bakımından olumlu gelişmelerdir. Türkiye’nin iş 

vergilendirmesi alanındaki uygulama kurallarına dair ilkelere ters düşecek önlemler 

almaktan kaçınması gerekmektedir. İdari işbirliği ve karşılıklı yardım alanlarında bir 

miktar ilerleme kaydedilmiştir. Yarı özerk gelir idaresi ve yakın zamanda kurulmuş olan 

Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü,  idari kapasitelerini geliştirmeye devam etmişlerdir.  

Gelir idaresi ikinci üç yıllık stratejik planını performans göstergeleriyle birlikte 

yayımlamıştır. Uygulama kapasitesi ve vergi dairelerinin bilgisayar ortamına geçişi 

alanlarında bir miktar ilerleme kaydedilmiştir. Tüm illerdeki vergi daireleri bilgisayar 

ortamına geçmiştir.  Büyük vergi mükellefleri birimi bütünüyle işlemektedir.  Mükellefler,  

vergi beyannamelerinin %99’unu elektronik ortamda vermişlerdir. Mükellef hizmetlerinin 

geliştirilmesi, mükellef hizmetleri biriminin, mükellef çağrı merkezinin ve mükellef 

hizmetleri merkezinin kurulmasıyla, gönüllü uyumun teşviki amacıyla devam etmektedir. 

Gelir idaresi, elektronik vergi veritabanı ve risk değerlendirme sistemi geliştirmiştir. Tütün 

ve alkol ürünlerinde bandrol izleme sistemi bütünüyle işlemektedir. Türkiye’nin vergi 

geliri artmıştır, ancak kayıtdışı ekonominin azaltılmasına yönelik önlemlerin hala 

güçlendirilmesi gerekmektedir. Türkiye’nin mevzuat uyumunu geliştirmeye yönelik sınırlı 

bir ilerleme kaydetmiştir. Ancak,  alkol ve tütün ürünleri üzerindeki ayırımcı vergilendirme 

devam etmektedir. Vergi idarelerinin modernizasyonu devam etmiş ve mükelleflere verilen 
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hizmetlerin geliştirilmesini ve gelir artışı sağlamıştır (Türkiye 2008 İlerleme Raporu 2008: 

59-60). 

Bu kapsamda AB’ye göz atıldığında, bir taraftan AB’yi kuran Roma Antlaşması’nın 

hükümleri ile diğer taraftan AB kurumlarına verilen uluslarüstü yetki ile belli ölçülerde üye 

ülkelerin egemenliklerinin ve vergilendirme yetkilerinin sınırlandırıldığı görülmektedir. 

Üye ülkelerin egemenlik yetkilerinin bir bölümünü süresiz olarak AB Kurumları lehine 

devretmeleri sonucu yeni bir hukuk düzeni ortaya çıkmıştır. Bu hukuk düzenine 

baktığımızda, münhasır yetkiler ile donatılan, tasarrufları bazen üye ülkeleri, bazen de üye 

ülkeler ile birlikte kişileri de bağlayan ve üye ülkelerin hukuk düzenlerinden bağımsız yeni 

uluslarüstü bir hukuk düzeni olduğunu görürüz. Süpranasyonal-uluslarüstü bu hukuk 

düzeninin sağlanabilmesi için Topluluğa üye ülkeler, üye olmadan önce ya da sonra 

anayasalarında yer alan "egemenlik ulusundur" şeklindeki klasik kuraldan vazgeçmişler ve 

giderek egemenliğin bir bölümünü Topluluğa tanıyan yeni bir yaklaşımı benimseyerek, 

anayasalarını bu yolla değiştirmişlerdir (Erkan 2009: 148-156). Diğer bazı üye ülkeler de, 

yine benzer bir şekilde anayasalarını değiştirerek egemenlik kısıtlamasını kabul 

etmişlerdir. Anayasa değişikli ği yapan ülkeler ile değişiklik yapılan egemenliğe ilişkin 

maddeler şöyledir (Karluk 1998:467): 

- İtalya Anayasası Madde 11: "İtalya, öteki devletlerle karşılıklılık şartı içinde, 

devletler arasında barış ve adaleti sağlayan bir düzen için gerekli olan egemenlik 

kısıtlamalarını kabul eder.", 

- Almanya Anayasası Madde 24: "Federasyon, devletlerarası kurumlara egemen 

haklar devredebilir.", 

- Belçika Anayasası Madde 25: "Belli yetkilerin kullanılması bir antlaşma ya da yasa 

ile devletler hukuku kurumlarına bırakılabilir.", 

- Lüksemburg Anayasası Madde 49; "Yasama, yürütme, yargı yetkileri, bir sözleşme 

ile uluslararası örgütlere devredilebilir.", 

- Hollanda Anayasası Madde 92; "Yasama, yürütme ve yargı yetkileri bir sözleşme 

ile uluslararası örgütlere devredilebilir.", 

- Yunanistan Anayasası Madde 28; "Yunanistan'ın taraf olduğu uluslararası 

sözleşmeler iç hukuktan üstündür ve bir iç yasa hükmü ile çatışma halinde uluslararası 
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sözleşmeler uygulanır. Bir uluslararası antlaşma ile ulusal kurumların anayasada öngörülen 

yetkileri uluslararası kuruluşlara devredilebilir.", 

- Fransa Anayasası Madde 55: "Devletler hukuku antlaşmalarının karşılıklı olmak 

kaydı ile ulusal hukuka nazaran önceliği kabul edilmektedir".  

Görüldüğü gibi, AB’de çatışma normu sorunu çözümlenmiş, üye ülkeler 

anayasalarında yaptıkları değişikliklerle AB hukukunun önceliğini tanımışlardır ve ulusal 

egemenliklerini kısıtlamışlardır. Türkiye'nin de AB’ye üyeliği durumunda, sözü edilen 

ülkelerde yapılan değişikliklere benzer şekilde hem egemenlik kısıtlamalarına ve hem de 

yetki devrine hazırlıklı olması gerekir. AB'nin uluslarüstü niteliği ile T.C. Anayasası’nın 

egemenliğe ilişkin ilkeleri bağdaşmamaktadır. Bu sebeple, Anayasanın ilgili maddelerinin 

tam üyelik gündeme geldiğinde mutlaka değişmesi söz konusudur. Türkiye'nin AB’ye 

katılımının gerçekleşmesi ile Türkiye, uluslarüstü yetkiyle donatılmış olan bir AB’ye tam 

üye olacaktır. Böylece AB’nin kurucu antlaşmaları ile AB organlarının aldıkları kararlar, 

diğer üye ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de doğrudan uygulanacak ve AB hukuku ile 

milli hukuk çatıştığı zaman AB hukukunun üstünlüğü kabul edilecektir. Başka bir ifadeyle 

Türkiye, "AB müktesebatını" oluşturan konsey kararlarını, tüzükleri, diğer ülkeler ile 

yapılan antlaşmaları, aynen kabul edecektir. Bu durumda, yasama yetkisinin (AB’nin 

merkezi olan) Brüksel ile paylaşılması söz konusu olacağından, bu aşamada, somut vergi 

düzenlemelerinin kabulü öncesinde, Türk Anayasası’nda bazı değişikliklerin yapılması 

gereği de ortaya çıkacaktır. En başta yeni vergi koyma veya mevcut vergileri değiştirme 

gibi tasarrufların ancak kanunla yapılabileceğini öngören vergilerle ilgili 73. maddenin 

değiştirilmesi gerekli olacaktır. Öte yandan mevcut çifte vergilendirmeyi önleme 

antlaşmalarının AB müktesebatı ile uyumlu olup olmadığının gözden geçirilmesi 

gerekliliği doğacaktır (Erkan 2009: 148-156). 

Türkiye-AB gümrük birliği çerçevesinde, Türkiye ve AB arasında sanayi ürünleri 

ticaretinde gümrük vergileri kaldırılmıştır. 2001 yılında ithalat rejiminin yürürlüğe 

girmesiyle ilgili geçiş süreci sona ererek, ortak gümrük tarifesinin tüm sanayi ürünleri için 

geçerli olması sağlanmıştır. Gümrük birliği öncesinde %16 seviyesinde olan ortalama 

koruma oranı 2001 yılı itibarı ile AB ve EFTA ülkelerine karşı tüm sanayi ürünlerinde 

kaldırılmıştır. Ortalama koruma oranı, üçüncü ülkelere karşı %4,6 oranında 

uygulanmaktadır. 1/95 sayılı OKK çerçevesinde, ihracat ve ithalatta ortak kurallar, 

kotaların yönetimi, dampingli ve subvansiyonlu ithalata karşı korunma, tekstil ürünleri 
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ithalatına otonom düzenlemeler ile hariçte ve dahilde işleme rejimlerine ilişkin mevzuat 

AB ile uyumlu hale getirilmiştir. Ticarette teknik engellerin kaldırılması amacıyla, test ve 

bilgilendirme alanındaki düzenlemelerin geliştirilmesini hedefleyen Milli Akreditasyon 

Kurumu faaliyete geçmiştir. Türkiye Ulusal Programı’nda Türk vergi mevzuatının AB 

müktesebatına uyumlaştırılması bağlamında alınan yol ve yapılacak işlemler konusunda 

“koordinasyonu ve izlenmesine dair karar” da 2002 yılında vergi idaresinin yeniden 

yapılandırılması ve vergi politikasının yeniden şekillendirilmesi amacıyla 2002-2004 

yılları arasında vergi alanında yapılacak düzenlemeleri içeren vergi stratejisi hazırlanarak 

uygulanmaya başlanmıştır. Bu kapsamda 2002 yılı Ağustos ayında yürürlüğe giren Özel 

Tüketim Vergisi Kanunu (12 Haziran 2002 tarih ve 24783 sayılı Resmi Gazete) ile 16 adet 

vergi ve fon payı kaldırılarak vergi sistemi basitleştirilmi ş ve AB mevzuatına önemli 

ölçüde uyum sağlanmıştır. 17 Temmuz 2002 tarih ve 2002/4480 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararı ile AB mevzuatına pararlel olarak üç oranlı bir KDV sistemine geçilmiştir. Dolaysız 

vergi sisteminin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bu amaçla, yatırım 

indirimi sistemini basitleştiren, şirket kazançlarının ve kar paylarının mevcut 

uygulamadaki mükerrer vergilendirilmesini ortadan kaldıran 4842 sayılı kanun 24 Nisan 

2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir (yatırım indirimini düzenleyen söz konusu kanunun 

ilgili hükümleri 30.03.2006 tarih ve 5479 sayılı kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır). 

Finansal araçlar üzerindeki vergilerin uyumlaştırılması ve istisna ve muafiyetlerin yeniden 

düzenlenmesiyle, doğrudan vergilendirme daha rasyonel hale getirilecektir. Gelir idaresi, 

fonksiyonel yapıya uygun şekilde yeniden yapılandırılarak etkinliği artırılacaktır. Etkin ve 

kurumsallaşmış vergi denetimi için gerekli alt yapı oluşturma çalışmaları devam 

etmektedir. Bu kapsamda, yıllık denetim planları hazırlamak üzere Maliye Bakanlığı 

düzeyinde Denetim Koordinasyon Kurulu oluşturulmuş ve Kurul tarafından hazırlanan 

2003 yılı Vergi Denetim Genel Planı uygulamaya konulmuştur. Kayıt dışı ekonomiyi 

azaltmak ve vergi denetimini etkin hale getirmek amacıyla 3 Temmuz 1995 tarihinde 

sisteme girilen vergi kimlik numarası uygulamasının kapsamı genişletilerek 1 Eylül 2001 

tarihinden itibaren, finansal işlemlerde de vergi kimlik numarası kullanımı zorunlu hale 

getirilmiştir. Vergi kimlik numarasının kullanımında etkinliğin artırılmasını sağlayacak 

şekilde vergi idaresinin bütün birimlerinde tam otomasyona geçilmesi süreci orta vadede 

tamamlanacaktır denilmektedir. AB’de vergilendirmeye ilişkin müktesebat kapsamlı olarak 

dolaylı vergileri, yani KDV’yi ve ÖTV’yi içermektedir (Dikkaya 2006: 131-132 ). 
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Bu noktada Türkiye ile AB arasındaki vergi uyumlaştırması sürecinin önemli 

konularından biri olan KDV’ye değinmek gerekmektedir. AB’de muamele vergileri 

konusundaki ilk uyumlaştırma 11 Nisan 1967 tarihinde çıkarılan 1. Direktif ile 

gerçekleştirilmi ştir. Bu direktif ile KDV topluluğun ortak gider vergisi olarak kabul 

edilmiş ve üye ülkelerde en geç 1 Ocak 1970 tarihine kadar, uygulanan değişik gider 

vergilerinin terkedilerek KDV sistemine geçilmesi kararlaştırılmıştır. AB’nin KDV 

rejimine şekil veren direktifler; 1967 yılında kabul edilen 2. Direktif, 1977 yılında kabul 

edilen 6. Direktif ve Tek Pazarın gerçekleştirilmesi çerçevesinde kabul edilen 16 Aralık 

1991 tarihli direktiftir. 2. Direktifi yürürlükten kaldıran 6. Direktif, AB KDV sisteminin 

temelinin oluşturmaktadır. Yürürlüğe girdiği tarihten bu yana çıkarılan çeşitli yeni 

direktiflerle değişikli ğe uğramıştır. 1 Ocak 1985 tarihinde yürürlüğe giren ve bu tarihe 

kadar uygulanmakta olan BSMV hariç sekiz değişik gider vergisini kaldırarak sistemi 

basitleştiren 3065 sayılı KDVK ise AB KDV mevzuatını düzenleyen temel metin olan 6. 

Direktif esas alınarak hazırlanmıştır  Hem Türkiye’de hem de AB’de “varış ülkesinde 

vergilendirme” ilkesi yürürlüktedir. Bu ilkeyi kısaca ihracatta vergi iadesi ve KDV 

istisnası, ithalatta vergilendirme olarak tanımlayabiliriz. Ancak, AB 16 Aralık 1991 tarihli 

direktif ile başlayan süreçte, gelecekte kesin rejim olarak addedilen “malların üretildiği 

ülkede vergilendirilmesi” (çıkış ülkesinde vergilendirme) uygulamasına geçmeyi 

planlamaktadır. Bu rejimde ihracatın yapıldığı ülke tarafından alınan vergi daha sonra 

malın tüketildiği ülkeye (ithalatçı) iade edilmektedir. Yeni rejimin kesinleşerek yürürlüğe 

girmesi ve Türkiye’yi de kapsaması, AB’den yaptığı ithalatı, ihracatına nazaran daha fazla 

olan Türkiye açısından aleyhte sonuçlar doğuracaktır (Bozkurt 2005: 2-5). Bununla 

birlikte, Türkiye’de halen 12.11.2008 tarih ve 5810 sayılı kanunun 7. maddesine göre 

serbest bölgelerde üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin bu bölgelerde imal ettikleri 

ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları gelir veya kurumlar vergisinden müstesnadır 

(www.dtm.gov.tr, Erişim tarihi: 25.10.2010). 

AB, fazla sayıda oranlı bir sistemin yol açtığı idari ve iktisadi güçlükleri göz önünde 

bulundurarak iki oranlı bir KDV sistemini benimsemiştir. 19 Ekim 1992 tarih ve 

92/77/CCE Sayılı Konsey Direktifine göre 1 Ocak 1993 tarihinden itibaren normal KDV 

oranının her üye ülkede en az % 15 olması gerekir. Üye ülkeler sosyal ve kültürel konulara 

ili şkin mal ve hizmetler için asgari %5 olmak üzere bir ya da iki indirilmiş oran 

uygulayabilmektedir. Geçiş dönemi içinde bu oranların üstüne çıkılabilecek, bazı istisnai 

durumlarda ise % 5’in altındaki oranlar korunabilecektir. KDVK’ya göre mevcut oran 
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sayısı %1, %8, %18 olmak üzere üçlü bir yapı arz etmektedir. Uyum açısından Türkiye’de 

mevcut KDV oranlarının sorun oluşturmayacağı söylenebilecektir. Çünkü AB rejimi, kesin 

oranlar getirmek yerine minimum oranlar getirmekte, hatta bazı istisnalarla bu minimum 

oranların da altına inilebileceğini kabul etmektedir. Ancak, Türkiye’deki KDV oranları AB 

direktifi ile kabul edilen KDV oranlarına nazaran daha yüksektir. Örneğin; 6. Direktife ekli 

(H) listesinde gıda maddelerinin tamamı için %5 oranı öngörülmüşken, Türkiye’de gıda 

maddelerine %8 oranı uygulanmaktadır. 3065 sayılı KDVK’nın hazırlanmasında önemli 

ölçüde AB KDV mevzuatını düzenleyen temel metin olan 6. Direktifinden yararlanılmış, 

spontane uyumlaştırma yoluna gidilmiştir. Bu nedenle AB ve Türkiye KDV mevzuatlarının 

genel olarak birbiriyle uyumlu olduğu söylenebilecektir (Bozkurt 2005:2-5).  

1980 yılından bu yana Türkiye’de vergi yasalarında 200’e yakın değişiklik 

yapılmıştır. Mevcut yapısı itibarı ile Türk Vergi Sistemine bakıldığında, toplam vergi 

gelirleri içerisinde dolaylı vergilerin payının sürekli tırmandığı, bu durumun da vergi 

adaletsizliğini arttırdığı göze çarpmaktadır. Kayıt dışı ekonominin gittikçe büyüyen varlığı 

da Türk Vergi Sistemi açısından önemli bir sorundur. Toplam vergileri içerisinde dolaylı 

vergilerin payının sürekli olarak artması, Türkiye’yi özellikle akaryakıt, otomobil ve 

iletişim gibi vergi türlerinde en yüksek vergi yüküne sahip ülke konumuna getirmiştir. AB 

vergi sisteminin en önemli sorunlarından biri de Türkiye’de olduğu gibi vergi 

kaçakçılığıdır. Ancak genel olarak AB vergi sisteminin, etkin vergi denetim sisteminin 

varlığı, vergiye ilişkin gerekli bilişim altyapısının yeterliliği, vergi dairesinin diğer idari 

kurumlarla olan yakın ilişkisi, cezaların fiilen uygulanması dolayısıyla oluşan caydırıcılık 

ve vergi idaresinin sahip olduğu kalifiye personelin yeterliliği gibi konularda alınan ortak 

önlemler nedeniyle daha etkin olduğu anlaşılmaktadır (Kızılot, Kılıç, Müderrisoğlu 2006: 

20-21). 
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SONUÇ 

 

Vergi, kamu harcamalarının karşılanması için devlet tarafından başvurulan en önemli 

araçlardandır. Bununla beraber, günümüzde verginin mali amacının yanında sosyal ve 

ekonomik amaçlarından bahsetmek de mümkündür. Nitekim vergi ile yatırımlar ve 

tasarruflar teşvik edilebilmekte, enflasyonla mücadele etme imkanı doğmakta, üretim ve 

yabancı sermaye girişi hızlandırılabilmektedir. Ayrıca, alkol, sigara ve akaryakıt gibi 

ürünlere konulan vergilerle kamu sağlığını ve çevreyi korumak ve enerji tasarrufu 

sağlamak da mümkün olmaktadır. Ekonomik ve parasal birliği gerçekleştirme hedefiyle bir 

araya gelen ülkeler topluluğu olan AB genelinde uygulanan vergilerin uyumlaştırılmasının 

önemi de bu noktada ortaya çıkmaktadır. AB ülkeleri vergi politikalarını ortak bir amaç 

doğrultusunda yönlendirdikleri sürece “vergi politikası” AB için bir araç olacaktır.  

Vergi, üye ülkeler arasındaki iş aktivitelerinde rekabet koşullarını etkileyen temel 

unsurlardan biridir. Bu itibarla, Ortak Pazar hedefine ulaşmak için, AB’nin hangi 

vergilendirme yetkisine ne ölçüde ihtiyaç duyduğu, AB’ye üye ülkelerin vergi 

mevzuatlarının uyumlaştırılması gerekliliği ve uyumlaştırmanın derecesinin ne olması 

gerektiği soruları günümüzde AB için daha da önem kazanmaktadır. 

AB’de vergi uyumlaştırması konusunda yapılan ilk yasal çalışma Avrupa 

Topluluğu’nun kurucu antlaşması olan Roma Antlaşması ile başlamıştır. 1957 tarihli Roma 

Antlaşması, 1987 Avrupa Tek Senedi ve Maastricht Antlaşması ile değiştirildi ği şekliyle, 

farklı vergi sistemlerinin doğurduğu haksız rekabet ortamlarını, çifte vergilendirmeyi, 

vergi kaçakçılığını ve iç vergi uygulamasında ulusal ayrımcılığı önlemeye yönelik 

hükümler içermektedir.  

AB içerisinde tam anlamıyla ortak bir vergi politikası olmadığı görülmektedir. Vergi 

politikası, üye ülkelerin yetki sınırları içinde bırakılmıştır. AB, zararlı vergi rekabetinin 

olumsuz etkilerini gidermek amacıyla vergi uyumlaştırması, harmonizasyonu, 

yakınlaştırması ve koordinasyonu gibi kavramları uygulayarak aşmaya çalışmak 

istemektedir. Bunun nedeni olarak, AB kurucu antlaşması olan Roma Antlaşması’nda 

dolaylı vergiler konusunda açık bir yetkilendirme varken, dolaysız vergiler konusunda açık 
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bir yetkilendirme olmaması gösterilebilir. Yine AB’nin kuruluş amaçlarından olan mal, 

hizmet, sermaye ve kişilerin rahatça dolaşabildiği iktisadi ve siyasi bir bütünlük olma 

hedefinin dolaylı vergilerde uyumlaştırmayı zorunlu kıldığı belirtilebilir. Bu nedenle, 

dolaylı vergilerin uyumlaştırmasında önemli ilerlemeler sağlandığı görülmektedir.  

Dolaysız vergilerin uyumlaştırılmasında ise aynı başarının gösterilemediği 

görülmektedir. Bunun önemli bir nedeninin, ülkelerin rekabet aracı olarak kullandıkları 

dolaysız vergileri herhangi bir AB kurumuna devretmek istememeleri olduğu 

düşünülebilir. Dolaysız vergilerde sağlanan kısmi uyumlaştırmanın ise daha çok kurumlar 

vergisi alanında olduğu görülmektedir. Bu durumun AB’de sermayenin önündeki 

engellerin kaldırılmak istenmesi ile bağlantılı olduğu düşünülmektedir. Üye ülkeler vergiyi 

ulusal egemenlikleri ile bağlantılı gördüklerinden bu konuyla ilgili olarak, AB kurumlarına 

yetkilerini devretmek konusunda isteksiz bir görünüm arz etmektedir. 

Dolaysız vergilerde uyumlaştırmanın artırılabilmesi için öncelikle üye ülkelerin buna 

istekli olması daha sonra vergi ile ilgili alınacak kararlarda oybirliği ilkesinden 

vazgeçilerek nitelikli çoğunlukla karar alma ilkesine geçilmesinin gerekli olduğu 

belirtilebilir. AB’de dolaysız vergilerin uyumlaştırılması konusunda kurumlar vergisi 

üzerine yoğunlaşılmış, gelir vergisi uyumlaştırılması ise ikinci planda tutulmuştur. 

Uyumlaştırma girişimlerinde gelir vergisine daha az önem verilmesi, kişilerin serbest 

dolaşımının vergiye karşı duyarlılığının sermayeye nazaran daha az olmasından 

kaynaklanmakta ve bunda vergi rekabetinde kurumlar vergisinin önemli bir belirleyiciliğe 

sahip olması da etkili olmaktadır. 

27 ülkeye ulaşan günümüz AB’sinin, bu aşamaya gelene kadar yaptığı yarım asırlık 

çabalar sonucu tesis ettiği ortak pazarı geliştirebilmesi, sürdürülebilmesi ve Lizbon 

Zirvesi’nde kararlaştırılan 21. yüzyılın AB hedeflerine ulaşması için AB içinde, diğer 

alanlarda olduğu gibi ciddi bir ortak vergi politikası uygulanmasının gerekli olduğu 

belirtilebilir. 

KDV, ÖTV, GV ve KV Türk Vergi Sisteminin temel taşı konumunda olup toplam 

vergi gelirlerinin %87’sini oluşturmaktadır. Türkiye’de uygulanan KDV ve ÖTV’nin son 

dönemde toplam vergi gelirleri içerisinde %50’nin üzerinde paya sahip olduğu 

görülmektedir. Gelir ve kurumlar vergisinin toplam vergi gelirleri içerisindeki payının ise 

%30’un bir miktar üzerinde olduğu anlaşılmaktadır. Toplam vergi gelirleri içerisinde gelir 

vergisi ve KDV en yüksek paya sahip vergi türleri olarak öne çıkmaktadır. 
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Cumhuriyetin kuruluş yıllarından beri “muasır medeniyet” seviyesine ulaşmak ilkesi 

ile yüzünü batıya çeviren Türkiye 51 yıl önce AB’nin bir parçası olmak üzere üyelik 

başvurusunda bulunmuştur. Bölgesel bütünleşmeler hareketinin önemli aşamalar kat ettiği 

ve küreselleşme eğiliminin hız kazandığı günümüzde Türkiye, 51 yıl önce olduğu gibi 

yine, çeşitli alternatifleri olsa da tercihini, coğrafi ve siyasi şartları da göz önüne almak 

suretiyle AB’den yana kullanmış, bu bağlamda pek çok yasal düzenleme yapmıştır. 

Türkiye 1963 yılında Ankara Antlaşması'nı imzalarken nihai hedefini tam üyelik 

olarak belirlemiştir. 3 Ekim 2005 tarihine kadar Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecinde her 

iki taraf bakımından atılan en önemli adımın gümrük birliği olduğu görülmektedir. 

Günümüzde gümrük birliğinin etkinliği ile ilgili tartışmalar sürmektedir. Türk Vergi 

Sisteminin bugünkü yapısı Türkiye'nin AB'ye tam üye olarak katılımını engellememekle 

birlikte mevcut farklılıkların giderilmesi hem gümrük birliği sürecinin etkinliğini artıracak 

hem de tam üyeliğe geçişte daha az sıkıntılara katlanılmasını sağlayabilecektir. 

Bütün ekonomik bütünleşme sistemlerinde olduğu gibi Türkiye AB ilişkilerinin 

temelini oluşturan gümrük birliği modelinde de temel amaç mal ticaretinin 

serbestleştirilmesidir. Bu amaca ulaşabilmenin önemli bir şartı ise serbest dolaşımı istenen 

malların taşıdığı vergi yüklerinin uyumlaştırılmasıdır. AB uygulamasında da görüldüğü 

gibi vergi uyumlaştırılması konusunda dolaylı vergilerdeki uyumlaştırma çalışmaları 

dolaysız vergilerdeki uyumlaştırma çalışmalarına göre öncelikli olarak yürütülmektedir. 

Bu durumun temel sebebi olarak, söz konusu vergilerin, malların maliyet bedelini direkt 

olarak etkilemeleri dolayısıyla rekabet eşitli ğinin sağlanmasında oynadıkları büyük rol 

gösterilebilir. Diğer sebeplerden birinin ise, dolaysız vergilerin uyumlaştırılması 

konusunda AB üyesi ülkelerin takındıkları tavır ve egemenlik haklarının zedelenmemesi 

konusundaki hassasiyetleri olduğu söylenebilir. 

Türkiye'nin AB’ye tam üyelik için başvuru tarihi her ne kadar 14 Nisan 1987 olsa da 

KDV’nin yürürlüğe girdiği  1 Ocak 1985 tarihi itibarı ile KDV bakımından AB ile uyum 

bakımından önemli bir adım attığı görülmektedir. KDV konusundaki uyumun, KDV’nin 

AB’deki vergi uyumunun başat unsuru olması dolayısıyla büyük önem taşıdığı 

söylenebilir. Türkiye’de KDVK, 1984’te kabul edilerek 1985 yılında yürürlüğe girmiştir. 

Türkiye' de söz konusu tarihten bu yana uygulamaya konulan KDV'nin AB Katma Değer 

Vergisi uygulamalarına uyumlaştırma çabaları Türkiye ekonomisi için büyük önem 

taşımaktadır.  
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Türkiye’nin AB’ye üyelik yolunda, üyelik için başvurduğu 1959’dan bu yana siyasal 

anlamda en önemli gelişme, Aralık 2004 tarihinde Brüksel’de AB Konseyi Zirvesi’nde 

Türkiye ile müzakerelerin 3 Ekim 2005 tarihinde başlamasına oybirliği ile karar verilmesi 

ile sağlanmış, bu tarihte ise müzakerelerin yol haritasını belirleyen Müzakere Çerçeve 

Belgesi kabul edilmiştir. Bu belgede müzakerelerin ana hedefinin katılım olduğu, eğer 

Türkiye’nin üyelik yükümlülüklerini tamamen üstlenecek konumda olduğu ortaya konursa, 

Türkiye’nin mümkün olan en güçlü bağ ile Avrupa yapılarına bağlanmasının sağlanması 

gerektiği vurgulanmıştır.  

Türkiye açısından son dönem ilerleme raporları incelendiğinde dolaysız vergiler 

alanında çok büyük bir uyumsuzluk olmadığı, mevcut farklılıkların da üyelik sonrasına 

bırakıldığı görülmektedir. Uyumsuzluğun az olmasının nedeni, halen yürürlükte olan gelir 

ve kurumlar vergisinin, Almanya vergi sisteminden esinlenerek hazırlanmasından 

kaynaklandığı söylenebilir. İlerleme raporlarında ÖTV alanındaki uyum konusunda 

Türkiye’nin daha çok ilerleme kaydetmesi gerektiği belirtilirken, KDV’nin AB mevzuatı 

ile kısmen uyumlu olduğu belirtilmektedir. AB ile dolaylı vergiler alanında uyum 

sorununun büyük ölçüde azaldığı bununla birlikte ilerleme raporlarında yeni Kurumlar 

Vergisi Kanunu ile getirilen düzenlemeler ve GVK’nın mevcut durumu ile dolaysız 

vergiler alanında bir miktar ilerleme kaydedildiği belirtilmektedir. 

Türk Vergi Sisteminde gelir vergisi artan oranlı bir tarife yapısına sahip olup vergiye 

esas olan matrah arttıkça uygulanan vergi oranları da artmaktadır. Vergi politikalarında 

gelir vergisinin artan oranlı uygulanmasının dikey adaleti gerçekleştirilmeye yönelik 

olduğu söylenebilir. Özellikle 1980 sonrasında görülen yüksek enflasyona bağlı olarak 

vergi tarifelerinde pek çok değişiklik meydana gelmiş bu durum, dar gelirli grupların bile 

yüksek oranlarda vergilendirilmesine neden olmuştur. Gelir vergisi alanında Türkiye 1980 

yılından bugüne kadar çeşitli sebeplerle çok çeşitli oranlar (tarifeler) uygulamıştır. 

Günümüzde Türkiye’nin gelir vergisi tarife yapısı içerisindeki en yüksek oran 

uygulamasının pek çok AB üyesi ülkeden daha düşük olduğu görülmektedir. 

Kurumlar vergisi alanında Türkiye’de kurumlar vergisinin oran yapısı incelendiğinde 

1980’den günümüze büyük bir düşüşün yaşandığı 1980’de %50 olan oranın 2010 yılı 

itibarı ile %20 olarak uygulandığı görülmektedir. Bu oranın da pek çok AB ülkesinden 

daha düşük olduğu görülmektedir. 2006 yılında yeni Kurumlar Vergisi Kanununun 

uygulamaya girmesi sonrasında AB tarafından hazırlanan ilerleme raporlarında kurumlar 
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vergisi alanında vergi uyumlaştırması bakımından önemli bir ilerleme kat edildiği 

belirtilmektedir. 

Bilindiği gibi Türkiye bugünkü şekliyle AB’ye tam üye statüsüne sahip değildir. 

Ancak, Türkiye-AB ilişkilerinde nihai hedefin tam üyelik olduğu dikkate alınırsa etkinlik 

açısından gerekli olmakla birlikte, bugün hukuki açıdan tam anlamıyla bağlayıcı nitelikte 

olmayan vergi uyumu konusunun ileri bir tarihte bu açıdan da yaptırım kazanacağı 

söylenebilir. Bu anlamda uyumlaştırmaya ilişkin düzenlemelere zamanında gidilmesi ve 

vergi sistemleri arasındaki farklılıkların en aza indirilmeye çalışılması gerekmektedir. 

Sonuç olarak AB’de yer alan vergi düzenlemelerinde amaç üye ülkelere ait vergi 

sistemlerinin tek düze bir hale getirilmesi değil, sağlıklı bir rekabet ortamının 

oluşturulması için tarafsız ve uyumlu bir vergi düzeninin kurulmasıdır. Türkiye bu 

doğrultuda önemli adımlar atmıştır. Önümüzdeki süreçte Türkiye’nin AB vergi 

müktesebatına uyum yönündeki kararlı tutumunu artırarak sürdürmesi gerekmektedir. 
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