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ÖZET 
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Türkiye Örneği 

Piotr GHEORGHİEV 

 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Kamu Hukuku Anabilim Dalı 
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Ekonominin küreselleşme durumunda gerçek ile tüzel kişiler 

faaliyetlerini dünya çapında göstermektedir. Bu durumun yarattığı vergi 

rekabeti sonucunda AB ülkeleri ve AB ülkeleri ile ekonomi ilişkilerde bulunan 

üçüncü ülkeleri uluslararası pazarlama uygulamalarında stratejik düşünce ve 

yönetime ağırlık vermektedirler. Ayrıca pazar ortamında ulusal vergi sistemleri 

arasındaki farklılığın varlığı da ulusal vergi sistemlerin uyumlaştırmasını 

gündeme getirmektedir. Bununla birlikte, devletlerin vergi sistemlerinden 

vazgeçip ortak bir sisteme uyum sağlamalarını zor olduğunu 

belirginleşmektedir. AB üye ülkeler arasında vergi rekabeti sorunu AB vergi 

hukukunu oluşturmuştur. Ancak bu vergi hukuku ulusal vergi hukukundan 

farklı olup tavsiye niteliği taşımaktadır. Ancak bu hukuk sistemi üye ülkelerin 

ulusal vergi hukuklarıyla beraber uygulanmakta ve ulusal vergi sistemlerin 

oluşmasında üye ülkeleri belli sınırlar içerisinde bırakmıştır.  

 

Globalleşme durumunda pazar AB sınırları dışına çıkmıştır, ancak 

üçüncü ülkelerin vergi sistemlerini oluşması AB’nin yetki alanı değildir. Vergi 

sistemlerin farklılığı yabancı yatırımlar ve çalışma gücü için çekicilik ya da 

iticilik durumunun ortaya çıkmasına, çifte vergilendirme ve diğer ticaret 

zorluklarına neden olmaktadır. Ayrıca yabancı mal ve hizmetlere iç mal ve 
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hizmetlerden farklı vergi uygulamaları söz konusu mal ve hizmetlerin piyasada 

serbest dolaşımını engellemektedir.  

 

Pazar koşulları vergi sistemlerin yakınlaştırmaya, ticaretin engellerini ise 

kaldırmasını zorlarlar. Türkiye üçüncü ülke olarak son yıllarda AB vergi 

sistemine uyum konusunda çok önemli gelişmeler kaydetmiştir, ancak alandaki 

önemli eksikler hala kaldırılmamıştır. Bu proje kapsamında AB’nin vergi 

hukukunun olumlu gelişmeleri Türk vergi hukukunu nasıl etkilediğini 

gösterilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Vergi Hukuku, Avrupa Birliği, Vergi Uyumlaştırması, Avrupa 

Birliği – Türkiye İlişkileri, Avrupa Birliği Vergi Hukuku ve Türkiye. 
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ABSTRACT 
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The Effect of European Union’s Tax Law on Tax Law of Third States: The 

Case of Turkey 

Piotr GHEORGHIEV 

 

Dokuz Eylül University 
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Department of Public Law 

European Union’s Law Program 

 

 

As a result of the economical globalization, individuals and legal persons 

operate around the world. As a result of tax competition created by this 

situation in the international marketing practices of EU countries and third 

countries, which have economic relations with EU’s countries attach great 

importance to strategic thinking and management. In addition, the existence of 

differences between the national tax systems in market environment should be 

developed in the harmonization of national tax systems. However, it is 

apparently that giving up a national tax systems and adapting to common tax 

system for states is difficult. The problem of tax competition between EU 

member states, has established EU’s tax law. However, this tax law is different 

from the national tax law, because it have the character of advice. However, this 

legal system implemented on a par with the national tax law and in the process 

of forming a national tax systems member states has left within certain limits. 

 

In the state of globalization market goes way beyond the EU’s borders, 

but the formation of tax systems of third countries' isn’t a jurisdiction of EU. 

The difference between tax systems is a reason for attractiveness or repellency 

for foreign investments, work force and leads to double taxation and other 

business challenges. In addition, practices different taxation for domestic and 

foreign goods and services prevent the free movement of them in the market.  
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Market conditions are challenging tax systems for closing and removing 

of trade barriers. In recent years Turkey as the third country has made very 

significant progress in harmonization with the EU tax system, but important 

shortcomings are still not removed. Under this project are shown how the 

positive developments of the EU's tax law affected Turkish tax law. 

 

Key Words: Tax Law, European Union, Tax Harmonization, European 

Union - Turkey Relations, European Union’s Tax Law and Turkey. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

viii

İÇİNDEKİLER 

 

 

YEMİN METNİ……………………………………………………………………..ii 

ÖZET………………………………………………………………………………..iii 

ABSTRACT………………………………………………………………………….v 

İÇİNDEKİLER…………………………………………………………………….vii 

KISALTMALAR…………………………………………………………………..xii 

GİRİŞ………………………………………………………………………………...1 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

AVRUPA BİRLİĞİ VERGİ HUKUKUNUN TEMELLERİ 

 

I. AVRUPA BİRLİĞİ VERGİ POLİTİKASININ TEMELLERİ..……………....4  

A. AB Vergi Hukukunun Kaynakları……………………………………..4 

                         1. AB Hukuku Birincil Kaynaklarında Yer Alan Vergi ile İlgili 

                         Hükümler…………………………………………………………….5     

                         2. AB Hukuku Birincil Kaynaklarında Yer Alan Vergi ile İlgili  

               Hükümlerine Dayanılarak Oluşturulan  Düzenlemeler.……………...7 

                  3. Diğer Avrupa Birliği Vergi Hukukunun Kaynakları……………...9 

B. AB Vergi Politikası ve Vergilendirmede Yetki Düzeni……………….10 

                        1. AB Vergi Poltikasının İlkelerine Göre Vergi Yetkileri…………..12 

a. Gümrük Birliği’nin Sağlanması ve OGT’nin     

                                    Oluşturulması Sürecinde Vergi Yetkilerinin  

                                    Düzenlenmesi..………………………………………………14 

                              b. Vergi Alanındaki Ayrımcılık ve Aşırı Vergi İadesi ……...17 

                        c. Vergilendirme Alanındaki Devlet Yardımları……….……20 

(1) Vergi Dışı Yollarla Yapılan Devlet  

                                                Yardımları……………….…………………….…….22 

                                                (2) Vergi Aracı Kullanılarak Yapılan Devlet 

                                                Yardımları…………………………...…………..…..23 



 
 

ix

                                   (3) Üçüncü Ülkeler ve Devlet Yardımları……….…..23 

                              d. Çifte Vergilendirilmesinin Önlenmesi Alanındaki  

                                    Yetkiler……………………………………………………...24 

 

II. AVRUPA BİRLİĞİ’NDE VERGİ UYUMLAŞTIRMASI……………….…..27 

            A. Vergi Uyumlaştırması Kavramının Terminolojideki Yeri…………...27 

        B. AB’nde Vergi Uyumlaştırmasının Amacı…………..………………....29 

        C. AB’nde Vergi Uyumlaştırmasının Sebepleri………………………….30 

        D. AB’nde Vergi Uyumlaştırmasının Engelleri………………..................32 

        E. AB’nde Vergi Uyumlaştırmasının Mevcut Durumu………………….33 

             1. Dolaylı Vergilerde Uyumlaştırma………………………………...33 

                 a. Katma Değer Vergisi Alanında Uyumlaştırma……………33 

                     (1) Katma Değer Vergisi ile İlgili AB Mevzuatı…….36 

                     (2) Katma Değer Vergisi ile İlgili Rejimler………….40 

                 b. Özel Tüketim Vergisi Alanında Uyumlaştırma…………...41 

                     (1) Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Direktifler……….42 

             2. Dolaysız Vergilerde Uyumlaştırma……………………………….43 

                 a. Gelir Vergisi Alanında Uyumlaştırma…………………….44 

                 b. Kurumlar Vergisi Alanında Uyumlaştırma……………….46 

                     (1) Kurumlar Vergisi ile İlgili Direktifler……………47 

                     (2) Kurumlar Vergisi ile İlgili Direktif Tasarı ve 

Taslakları…………………………………………….51 

                           

 

İKİNCİ BÖLÜM 

AVRUPA BİRLİĞİ – TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE VERGİ ALANI 

 

I. AVRUPA BİRLİĞİ – TÜRKİYE İLİŞKİLERİN GELİŞİMİ………………..54 

     A. Avrupa Birliği Vergi Politikası Doğrultusunda AB – Türkiye 

İlişkilerini Düzenleyen Temel Metinler…………………………………...54 

          1. Ankara Anlaşması………………………………………………...54 

          2. Katma Protokol…………………………………………….……..55 



 
 

x

          3. 1/95 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararı………………………..……..56 

      B. Gümrük Birliği Sonrası Avrupa Birliği – Türkiye İlişkileri...……….58 

 

II. AVRUPA BİRLİĞİ VERGİ POLİTİKASI DOĞRULTUSUNDA  

     TÜRKİYE’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ………………………………………60 

      A. Ortak Pazar ile İlgili Yükümlülükleri...……………...…….………….60 

           1. Gümrük Birliği ile İlgili Yükümlülükleri...……..………………...60 

               a. AB Vergi Politikası Doğrultusunda Mallar Serbest 

Dolaşımı……………………………………………………..61 

               b. AB İç Pazar ile İlgili Mevzuata Türkiye’nin Uyumu……..62 

           2. Ticaretin Küreselleşme Durumunda AB Vergi Politikası Açısından   

               Türkiye’nin Yükümlülükleri…………………………..…………….63 

      B. Vergi Teşvikleri, Devlet Yardımları ve Vergi İadesi Yasağına 

Uyum………………………………………………………………………..65 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

AVRUPA BİRLİĞİ VERGİ HUKUKUNUN TÜRKİYE VERGİ HUKUKUNA 

YANSIMALARI 

 

I.  AB VERGİ POLİTİKASI AÇISINDAN TÜRKİYE’NİN DURUMU……….68 

     A. Türkiye Vergi Hukukunun Kaynakları……………………………….68    

1. Aslı Kaynaklar………………………………………………....…68 

2. İkincil Kaynaklar…………………………………………………70  

     B. Ortak Pazar ile İlgili Türkiye’nin Yükümlülüklerine Uyum………...71 

          1. Gümrük Birliği ile İlgili Yükümlülüklerine Uyum Durumu……...71 

              a. Gümrük Vergileri ve Eş Etkili Vergilerin Kaldırılması 

Yükümlülüğüne Uyum Durumu……………………………..71 

              b. AB Ortak Gümrük Tarifesi ile İlgili Yükümlülüğüne Uyum 

Durumu………………………………………………………72 

  c. Ayrımcı Vergileme Yasağına ve Normalin Üstünde Vergi 

İadesi Yasağına Uyum Durumu…...………………………...73 



 
 

xi

              d. Mallar Serbest Dolaşımı ile İlgili Yükümlülüğe Uyum 

Durumu………………………………………………………74 

     C. AB Vergi Politikası Doğrultusunda Rekabet Kuralları Etkisi 

Açısından Türkiye’nin Yükümlülüklerine Uyum……………………..…79 

     D. Türkiye’nin AB Çifte Vergilendirme Kurallarına Uyum Durumu….83 

 

II. TÜRKİYE’NİN AB VERGİ SİSTEMİNE UYUM DURUMU……………...84 

     A. Dolaylı Vergilerde Yakınlaştırma……………………………………...84 

          1. Türkiye’de Uygulanan KDV’nin Temel Esaslar Bakımından AB ile 

Yakınlaştırma..……………………………………………………....92 

              a. Verginin Konusu ve Vergi Mükellefiyeti Açısından 

Yakınlaştırma…......................................................................94              

              b. İstisnalar Açısından Yakınlaştırma………………………..95 

                  (1) Türkiye’de Uygulanmayan AB’de Uygulanan ve 

AB’de Uygulanmayan Türkiye’de Uygulanan İstisnalar 

Açısından Yakınlaştırma………………………….…95 

                  (2) Hizmet İhracatında KDV İstisnası Açısından 

Yakınlaştırma……………………………………….101 

                  (3) Tam veya Kısmi İstisna Uygulaması…………...103 

              c. Vergi Oranı Açısından Yakınlaştırma…………………...104 

              d. İndirimler ve Verginin Hesaplanması Açısından 

Yakınlaştırma………………………………………………107 

              e. Sınırlarda KDV Kontrolü Açısından Yakınlaştırma……..109 

              f. Banka ve Sigorta Muameleleri Üzerinden Alınan Vergiler 

Sorunu……………………………………………………...110 

          2. Türkiye’de Uygulanan ÖTV’nin Temel Esaslar Bakımından AB ile 

Yakınlaştırma………………………………………………………111 

              a. Vergi Konusu Açısından Yakınlaştırma…………………116 

              b. İstisnalar Açısından Yakınlaştırma……………………....119 

              c. Vergi Oranları Açısından Yakınlaştırma………………...120 

     B. Dolaysız Vergilerde Yakınlaştırma…………………………………...123 



 
 

xii

          1. Türkiye’de Uygulanan Gelir Vergisinin Temel Esaslar Bakımından 

AB ile Yakınlaştırma…………………….…………………………126 

          2. Türkiye’de Uygulanan Kurumlar Vergisinin Temel Esaslar 

Bakımından AB ile Yakınlaştırma..…………………………..……128              

              a. Füzyon Direktifi ve Türkiye’de Şirket Birleşmeleri 

Açısından Yakınlaştırma…………………………………...130 

              b. Ana ve Bağlı Şirketlerin Vergilendirilmesi Direktifi 

Açısından Yakınlaştırma…………………………………...131 

              c. Kurum Tarafından Dağıtılan Kar Payının Vergilendirme 

Rejimi Açısından Yakınlaştırma…………………………...133 

  d. Kurumlar Vergisi Sistemleri ile İlgili Uygulamalar……..133 

      (1) 01.01.1999 Tarihine Kadar Geçerli Uygulama....134 

      (2) 01.01.1999 Tarihinden 4842 Sayılı Kanuna Kadar 

Geçerli Olan Uygulama.............................................134 

      (3) 4842 Sayılı Kanunla Getirilen Yeni Değişiklik...135 

 

SONUÇ……………………………………………………………………………137 

KAYNAKLAR……………………………………………………………………144 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xiii

KISALTMALAR  

 

AB    Avrupa Birliği 

ABAD Avrupa Birliği Adalet Divanı 

ABD Amerika Birleşik Devletleri 

AET Avrupa Ekonomi Topluluğu 

AKÇT Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu 

AKPÜ Afrika Karayıp ve Pasifik Ülkeleri 

AT Avrupa Topluluğu 

ATAD  Avrupa Topluluğu Adalet Divanı 

ATKD Avrupa Topluluğu Adalet Divanı’nın Kararların Dergisi 

ATRG Avrupa Topluluğu Resmi Gazetesi 

Ar-Ge Araştırma-Geliştirme 

AYB Avrupa Yatırım Bankası 

BDT Birleşik Devletler Topluluğu 

Bkz. Bakınız 

CE Comunity Europeana (AT) 

COREPER Comite des Representants Permanents (Devamlı Temsil Komitesi) 

Çev. Çeviri 

DFİF Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu 

Doc. Document (Belge) 

DPT Devlet Planlama Teşkilatı

DTM Dış Ticaret Müsteşarlığı 

Ed. Editör/ler 

ECU European Currency Unit 

EURATOM Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu

EFTA European Free Trade Association  

ES Evropeyskiy Soyuz (AB) 

EU European Union 

GATT General Agreement on Tariffs and Trade 

GB Gümrük Birliği 

GSYİH Gayrisafi Yurt İçi Hâsıla 



 
 

xiv

GTS Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi 

JOCE/OJEC Oficial Journal of the European Community (AT Resmi Dergisi) 

KDV Katma Değer Vergisi 

KKDF Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu 

KOBİ Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler 

MDAÜ Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkeleri  

OGT Ortak Gümrük Tarifesi 

OECD Organization for Ekonomik Cooperation and Development 

ÖTV Özel Tüketim Vergileri 

PTT Posta ve Telgraf Teşkilatı 

s.  Sayfa 

S. Sayı 

STA Serbest Ticaret Anlaşması 

TBMM Türkiye Büyük Milliyet Meclisi 

T.C. Türkiye Cumhuriyeti 

TCDB Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı 

TL Türk Lirası 

TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

TÜRKAK Türk Akreditasyon Kurumu 

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 

Müşavirler Odalar Birliği 

vb. Ve Başka 

vs. Ve Saire  

YB. Yazar Belirlenmemiştir

 



 1

GİRİŞ 

 

Vergiler, devletin gelir kaynağı olarak, ulusal egemenliğin sağlanmasında 

temel rol oynamaktadır. Devletler, harcamalarını ve politikalarını finanse edebilmek 

amacıyla vergi koymaktadır. AB, üye ülkelerin uygulayacağı vergi politikalarını 

kendi ulusal hükümetlerin yetkisine bırakmıştır. Ancak bu farklı vergisel 

uygulamalar, ekonomik ve finansal alandaki bütünleşme politikalarını başarıyla 

uygulayan ve Tek Pazarı hedefleyen AB ülkelerinin önünde önemli bir engeldir. 

Bu engeli kaldırılması yolunda AB tek vergi hukuk sisteminin oluşumu çare 

olarak görülmüştür. Ancak AB vergi hukuk sisteminin oluşumu, AB’nin kurumları, 

organları ve üye ülkeleri birçok zorluklarla karşılaştırdı. Du sürecin sonunda, ulusal 

vergi hukukundan farklı olsa da, AB vergi hukuku oluşmuştur. 

AB üye ülkeler arasındaki vergi ve vergilendirme sistemlerin 

yakınlaştırmasında mevzuat yakınlaştırılması en önemli rol oynamaktadır. Bilindiği 

gibi, AB hukukunun en temel özelliği, doğrudan uygulanabilir ve bağlayıcı nitelikte 

olmasıdır.  Bu yüzden AB’ye katılmak isteyen ülkeler için mevzuat uyum süreci 

öngörülmüştür. Buna ilave olarak, AB vergi hukukunun özelliklerinden dolayı 

literatürde AB vergi hukukunun kaynaklarıyla ilgili detaylı bir açıklama yoktur. 

Dünyada AB ile ilişkisi olmayan ülke yok sayılacak kadar azdır. Bu ilişkiler 

ortaklık ve işbirliği anlaşmalar çerçevesinde inşa edilir. Ayrıca, altını çizmemiz 

gerekir ki, söz konusu anlaşmaların işleyişi için yukarıda sözü geçen AB vergi 

hukuku üçüncü ülkelerin ulusal vergi hukukunu de etkilemektedir.   

Çalışmamızın konu gereği ile AB – Türkiye ilişkiler ile sınırlandırmak 

zorundayız. Başında bu ilişkiler taraflar için karşılıklı ticari ve ekonomi amacı takip 

edip Ankara Anlaşması ile hukuki boyut almıştır. Sonradan bu ilişkiler Katma 

Protokol ve 1995 yılın sonunda kabul edilen 1/95 sayılı Ortak Konsey Kararı ile 

geliştirilmiştir. Bu ilişkilerin gelişme yolunda en başından beri ve merkezi amaç de 

adlandırılabilen tam üyelik hedefidir. Bu yolu izlerken Türkiye, bazı yükümlülükler 

altına girmek zorunda kalmıştır. Bu yükümlülükler arasında konumuz için önem 

taşıyan AB vergi hukukuna uyum yükümlülüğüdür. 

Araştırmamızın konusundan hareketle, amacımız AB vergi hukukunun 

kavramlarını açıklamak olmadığını belirtmek isteriz. Amacımız, genel olarak AB 
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vergi hukukunun temellerini ve gelişimi açıklamak, ayrıca üye ülkelerin AB vergi 

sistemine uyum yolundaki olumlu gelişmeleri tespit etmektir. Buna ilave olarak, 

AB’nin vergi hukuku ve vergi sisteminin bu olumlu gelişmelerin Türkiye’nin vergi 

hukukuna ve vergi sistemine yansımalarını göstermektir.      

Çalışmamız üç bölüme ayrılmıştır: Avrupa Birliği Vergi Hukukunun 

Temelleri, Avrupa Birliği – Türkiye İlişkilerinde Vergi Alanı ve Avrupa Birliği 

Vergi Hukukunun Türkiye Vergi Hukukuna Yansımalarıdır.  

Konuyu açıklayan bölüm üçüncü bölüm olacaktır, ancak üçüncü bölümünden 

önce AB vergi hukukunu ve AB vergi politikasını açıklamayı planlıyoruz.  

İkinci bölüm yardımıyla ana konuya geçiş yapılacaktır. Ancak bu bölümün 

önemi de çok yüksektir, çünkü bu bölüm, Türkiye’nin AB üye ülke olmayıp da AB 

vergi politikasıyla ilgili ne tür yükümlülükleri üstlendiğini gösteren bir bölümdür. 

Çalışmamızda AB vergi hukukunun özelliklerini dikkate alarak, içindeki 

bölümlerde ilk olarak AB vergi hukukunun ve onun kaynakları üzerinde araştırma 

yapıp, daha detaylı bir tanımlama vermeyi planlıyoruz.  

AB vergi politikasıyla ilgili de birçok soru karşımıza çıkmaktadır, bunların en 

önemlilerden bazıları vergi politikasının çeşitli alanlarındaki yetki düzeni ile ilgilidir. 

Bu sorunların aslısını göstermek için uygulamada karşılanan sorunları inceleyip 

çalışmamızın metin kısmında açıklamaya çalışacağız.  

Çalışmamızda devlet yardımlarına da büyük önem verilmiştir, çünkü devlet 

yardımları rekabet politikasının bir parçası olup AB vergi politikasının kapsamına da 

girmektedir. Aynı zamanda devlet yardımları yasağının neden önemli olduğu, üçüncü 

ülkeler ile yapılan ticareti engelleyen devlet yardımların yasağına tabi tutulup 

tutulmayacağı ve ticareti engelleyen devlet yardımların nasıl önlemeyeceği üzerinde 

de araştırma yapmayı planlıyoruz.   

Ekonomilerin küreselleşme durumunda çifte vergilendirme sorunun 

ekonomilerin ve ticaretin gelişmesi durumunda büyük engel olarak görünmektedir. 

Bu engellinin kaldırması için AB’ne üye ülkelerin ve üçüncü ülkelerin çaba 

göstermeleri gerekmektedir. Bu engellerin ortadan kaldırması için ülkelerin nasıl bir 

yol izlemeleri gerektiği üzerinde de çalışacağız. 

Çok önemli sorun vergilerin uyumlaştırmasıyla ilgilidir, çünkü AB vergi 

mevzuatında ve doktrinde vergi uyumlaştırması yerine yakınlaştırmasından söz 
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edilmektedir. Çok önemli sorunların arasında da AB vergi ile ilgili mevzuata üçüncü 

ülkelere tabi tutulup tutulmayacağıyla ilgilidir. Bunun için, çalışmamızda AB vergi 

politikası açısından AB’nin amaçları dikkate alarak vergi uyumlaştırılmasının 

tanımını ve sebepleri açıklayıp üye ülkelerin ve AB’ye aday ülkelerin bu yolundaki 

engelleri dikkate alarak vergi uyumlaştırılmasının gerekliliğini ve mevcut durumunu 

göstermeyi planlıyoruz. Aynı zamanda üçüncü ülkeler AB vergi mevzuata tabi 

tutulup tutulmayacağıyla ilgili günümüze kadar çıktıkları sorunlar üzerinde detaylı 

çalışma yapıp, bu tür konuların nasıl çözüldüğünü de göstermeyi planlıyoruz.  

Yukarıda dediğimiz gibi AB vergi politikasının ana ilkesi – vergi 

uyumlaştırma zorunluluğu sadece AB üye ülkeler için değil, aday ve Birliği ile 

ekonomi ve ticari ilişkilerde bulunan ülkeler için de geçerlidir. Türkiye de AB aday 

ülkesi olup bu ilkeye uymak zorundadır. Bu nedenle, ikinci bölümümüzde AB – 

Türkiye arasındaki ilişkilerin tarihi gelişimi ve AB vergi politikasıyla ilgili getirilen 

yükümlülükleri açıklamaya çalışacağız. 

Üçüncü bölümünde ise AB vergi politikası ve vergi sistemi açısından AB – 

Türkiye ilişkiler istinaden mevcut durum değerlendirip gelişmeler, sorunlar ve 

eksikler üzerinde durulacaktır. Burada, ana konusunun açıklamasına başlamadan 

önce, en başta düşündüğümüz önemli olan soruya cevap vermemiz gerekir.  Yani, 

Türkiye vergi sistemini AB vergi sistemi ile uyumlaştırmakla mı, yakınlaştırmakla 

mı yükümlüdür? 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

AVRUPA BİRLİĞİ VERGİ HUKUKUNUN TEMELLERİ 

 

AB hukuku, AB üye ülkelerin ekonomik faaliyetlerinin önemli bir kısmını 

içermektedir. Bu nedenle kendine özgü nitelikler taşıyan bu hukuk koluna “ekonomi 

hukuk” adı verilmektedir1.  

 

I. AVRUPA BİRLİĞİ VERGİ POLİTİKASININ TEMELLERİ 

 

A. AB Vergi Hukukunun Kaynakları 

Avrupa Birliği vergi hukuku AB hukukunun bir dalı olarak ifade edilebilir. 

Bu bağlamında AB hukuk kaynaklarının sınıflandırılmaların çoğunda görüldüğü gibi, 

AB vergi hukukunun kaynakları birincil ve ikincil kaynaklar olmak üzere ikiye 

ayrılarak incelenebilir2. Birincil kaynaklar; AT’nu ve AB’yi kuran Antlaşmalar, 

planlar, bunların ekleri ve protokollerinde yer alan hükümlerden oluşmaktadır.  

İkincil kaynaklar ise AT ve AB’yi Kuran Antlaşmalar çerçevesinde AB 

kurumlar ve organların tarafından hazırlanıp yürürlüğe konulan metinlerden 

oluşmaktadır. Bu kaynaklardan tüzükler, direktifler ve kararlar bağlayıcı nitelik 

taşırken, tavsiyeler ve görüşler bağlayıcı nitelikte değiller.  

Başka bir ifadeyle, AB üye ülkelerin vergilendirme sistemleri ile vergi 

hukukların yakınlaştırmasını, AB’nin bütünleşmesini ve tek pazar oluşmasını 

amaçlayıp, AB’yi kuran Antlaşmalarda yer alan ve onlara dayanarak AB kurumlar 

ve organlarca çıkartılan hükümler ve ekonomik amacı izleyip AB ve üçüncü ülkeler 

arasında imzalanan sözleşmeler ve anlaşmalar. Aynı zamanda AB vergi politikası 

çerçevesinde AB’ne üye olan ve üçüncü ülkelerin aleyhine çıkartılan ABAD 

kararlarının bütünlüğü AB vergi hukuk kaynaklarının temelini oluşmaktadır3. 

 

 

 

 

                                                 
1 Kılıçaslan, s. 74. 
2 Tekinalp-Tekinalp, Avrupa Birliği Hukuku 2000, s. 67. 
3 Zaharov, Nalogovoe Pravo ES s. 24; Tolstopyatenko, s. 3.  
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1. AB Hukuku Birincil Kaynaklarında Yer Alan Vergi ile İlgili Hükümler 

AB vergilendirme sistemi ile vergi politikasını ilgilendiren ve AB vergi 

hukukunun temelini oluşturan ilk düzenlemeler Roma Antlaşması’nda 

öngörülmüştür. 

Lisbon Antlaşması’nın yürürlüğe girmesiyle Avrupa Topluluğunu Kuran 

Antlaşması’nın (Roma Antlaşması) adı Avrupa Birliği’nin İşleyişine İlişkin 

Antlaşması olarak değiştirilmiştir. Böylece, AB’nin İşleyişine İlişkin Antlaşması’nda 

yer alan vergi ile ilgili düzenlemelere örnek olarak; üye ülkeler arasındaki ticarette 

gümrük vergileriyle gümrük vergilerine eş etkili yükümlülüklerin kaldırılması ve 

ortak bir gümrük tarifesinin kabulüne yönelik hükümleri, devlet yardımlarının 

yasağını düzenleyen hükümler, ayrımcı vergilemenin önlenmesi ile ihracatta vergi 

iadesiyle ilgili hükümler, dolaylı ve dolaysız vergilerin uyumlaştırılması ile, çifte 

vergilendirmeyi önleme anlaşmaları ile ilgili hükümleri verebiliriz4.  

Vergilendirme konusu, AB’nin İşleyişine İlişkin Antlaşması’nda esas olarak 

“Topluluk Politikaları” başlığını taşıyan üçüncü bölüm içinde düzenlenmiştir. Bu 

bölümün “Rekabet, Vergi ve Mevzuatın Yakınlaştırılmasına Dair Ortak Kurallar” 

diye adlandırılan 6. Başlığı 81 – 97. maddeleri içirmektedir. Bu Başlık 

vergilendirmeye ilave olarak, rekabet kuralları ve mevzuatın yakınlaştırılması 

konuları içermektedir. Vergi konusu 90 – 93. maddeler arasında düzenlenmiştir5.  

Antlaşması’nın 23. maddesine göre, “Topluluk, mal alışverişlerinin tümünü 

kapsayan ve üye devletlerarasında ithalat ve ihracatta alınan gümrük vergileriyle eş 

etkili bütün yükümlülükleri yasaklayan ve üçüncü ülkelerle olan ilişkilerde ortak bir 

gümrük tarifesinin uygulanmasına dayanan bir gümrük birliği üzerine kurulmuştur”. 

Bu hüküm AB içinde malların serbest dolaşımının engellerini kaldırmayı amaçlar6.  

Antlaşması’nın 24. maddesine göre, “Üçüncü ülkelerden gelen, ithalat 

formaliteleri tamamlanmış, gerekli gümrük vergileri ve eş etkili resimleri bir üye 

ülkede alınmış olan ve bu vergi ve resimlerin tümünün veya bir bölümünün geri 

alınmasından yararlanmayan ürünlerin o üye ülkede serbest dolaşımında olduğu 

kabul edilir”. AB’nin İşleyişine İlişkin Antlaşması’nın bu maddedeki ifadesiyle 

sadece AB çıkışlı malların değil, üçüncü ülkelerden gelen malların da formaliteleri 

                                                 
4 Bilici, Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri, s. 145. 
5 Genç, s. 83 – 90. 
6 Tunçer, s. 284 – 285.  
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geçtikten sonra AB içerisinde serbest dolaşım önündeki engellerin kaldırılması ve 

“formalitelerin” sözcüğü altında AB üye ülkeler arasında üçüncü ülkeler çıkışlı 

mallara uygulanacağı ortak bir gümrük tarifesinin kabulü amaçlanmaktadır. 

Antlaşmasının’nın 25. maddesi üye ülkeler arasında ithalat ve ihracatta 

gümrük vergileri, mali nitelikteki vergileri ve eş etkili vergileri yasaklar. 

Antlaşması’nın 87 – 89. maddeleri, genel kural olarak, üye ülkelerin kendi 

işletme veya sanayilerine üye ülkeler arasındaki ticareti olumsuz etkileyecek nitelikte 

yardım yapmalarını yasaklayan hükümlerini içermektedir. 87. madde “Bu 

Antlaşması’nda aksi öngörülmedikçe, üye ülkeler tarafından ya da devlet kaynakları 

aracılıyla bazı işletme veya bazı malların üretimi yararına yapılan ve rekabeti bozan 

ya da bozma tehlikesi yaratan her çeşit yardım üye ülkeler arasındaki ticareti 

etkilediği ölçüde ortak pazarla bağdaşmaz” denilmektedir.  

Antlaşması’nın 90. maddesine göre, “Hiçbir üye devlet, diğer üye ülkelerin 

ürünlerine yerli ürünlere uygulanandan, daha yüksek, doğrudan ya da dolaylı vergi 

koyamaz”. Bu madde ayrıca, üye ülkelerin, diğer üye ülkelerin ürünlerine yerli 

ürünlerinin dolaylı olarak korunmasını sağlayacak nitelikte bir iç vergilendirme 

uygulamalarını da yasaklar. Böylece, 90. madde, üye ülkelerin vergi yasalarının 

ayrımcılık yapmama ilkesine uymasını sağlamayı öngörmektedir7. 

Antlaşması’nın 91. maddesine göre, “Üye ülkelerden herhangi birisine ihraç 

edilen ürünlere, bunların iç piyasada dolaylı veya dolaysız olarak taşıdıkları vergi 

miktarından daha fazla bir miktarda vergi iadesi yapılamayacaktır”.  

Antlaşması’nın 92. maddesine göre, “Muamele vergileri, ÖTV ve diğer 

dolaylı vergiler dışında, öteki üye ülkelere yapılacak ihracatta vergi istisnaları ve 

iadeleri yapılabilmesi ve üye ülkelerden yapılan ithalata telafi edici vergiler 

konulabilmesi Konsey’in izni olmadıkça mümkün değildir”. Bu madde, dolaylı 

vergilerin dışında kalan dolaysız vergilerin yükümlülüklerini, üyelerin arasındaki 

ticarette rekabet dengesini bozucu etkilerini önlemeye yöneliktir8.  

Antlaşması’nın 93. maddesine göre, “Konsey, Komisyon’dan gelen öneriyi 

Avrupa Parlamentosu ile Ekonomik ve Sosyal Komite’ye danıştıktan sonra oybirliği 

esasına göre değerlendirerek iç pazarın kurulması ve işlemesi için gerekli kabul 

edilen muamele vergileri, ÖTV ve diğer dolaylı vergilere ilişkin mevzuatın 
                                                 
7 Karluk, s. 332. 
8 Tunçer, s. 285. 
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uyumlaştırılması için bazı ortak düzenlemeler oluşturabilir”. Bu maddede, AB’nin 

üye ülkelerin egemenlik sınırları içerisinde bulunan vergi alanına, yukarıda sayılan 

dört özgürlüğün ihlali halinde, iç pazarın düzgün şekilde işlemesi için müdahale 

edebilecek yetkiye sahip olduğu anlaşılmalıdır9. Bu ve 94. maddedeki Ekonomik ve 

Sosyal Komite’ye danışma gerekliliği Maastricht Antlaşması ile ilave edilmiştir.  

Antlaşması’nın 94. maddesine göre “Konsey, Komisyon’un önerisi üzerine ve 

Avrupa Parlamentosu ile Ekonomik ve Sosyal Komite’ye danıştıktan sonra, oybirliği 

ile ortak pazarın kuruluşu ve işleyişini doğrudan etkileyebilecek üye ülkelerin yasa, 

tüzük ve idari düzenlemelerini yakınlaştırmak için direktifler çıkarabilir”.  

Antlaşması’nın 96 ve 97. maddelerinde, ortak pazardaki rekabet koşullarıyla 

ilgili olup vergilemeye ilişkin olarak da kullanılabilir. Bu maddeleri göre, “Komisyon 

üye ülkelerin yasa, tüzük ve idari eylemlerindeki mevcut farklılıkların ortak pazarda 

rekabet koşullarını bozduğunu ve bu nedenle giderilmesi gereken bir dengesizliğin 

ortaya çıktığını saptarsa, ilgili ülkelerle görüşmelerde bulunur” ve bu dengesizliğin 

giderilmesi için 97. madde ve AB’nin diğer yasal mevzuatında öngörülen prosedürü 

izlenerek sonuç alınmaya çalışılır10. 

AB’nin İşleyişine İlişkin Antlaşması’nda vergi uyumlaştırmasıyla ilgili diğer 

konu 293. maddesinde düzenlenmiştir. Burada, üye ülkelerin çifte vergilendirmeyi 

önlemek için aralarında görüşmeler yapabilecekleri belirtilmektedir.  

Roma Antlaşması’nda iç pazarı, serbest dolaşımını önleyen engellere yol açan 

vergilemeye izin verilmemesi ilkesi benimsenmiş olmasına rağmen; Maastricht 

Antlaşması’nda ve AB’nin İşleyişine İlişkin Antlaşması’nda vergileme konusunda 

değişmeyen verginin yerelliği ilkesi temel ilke olarak kabul edilmiştir. Buna göre 

kimin neyi vergilemeye yetkili olduğu hususu, alt yönetim kademelerinde kararların 

daha iyi alınabileceğini ve bu kararların bireylerin tercihlerini daha iyi yansıtacağı 

temeline dayanmaktadır. 

 

2. AB Hukuku Birincil Kaynaklarında Yer Alan Vergi ile İlgili Hükümlerine 

Dayanılarak Oluşturulan Düzenlemeler 

AB’nin İşleyişine İlişkin Antlaşması’nın 249. maddesine göre, “Görevlerini 

yerine getirebilmek için bu Antlaşmanın düzenlemelerine uygun olarak, Konsey ile 
                                                 
9 Oksay-Acar, s. 82. 
10 Tunçer, s. 286. 
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ortaklaşa hareket ederek Avrupa Parlamentosu, ayrıca Konsey ve Komisyon, 

tüzükler hazırlar ve direktifler çıkarır, kararlar alır, tavsiye ve görüşler bildirebilir”.  

Bu madde; tüzük, direktif, karar, tavsiye ve görüşler şeklindeki hukuki 

düzenlemeler AB vergi hukuku ile ilgili düzenlemeleri de kapsar. Bahsettiğimiz AB 

vergi hukuk kaynakları literatürde “ikincil” olarak adlandırılır 11. 

İlk sırada tüzükleri sayılmıştır. Bunlar, AB kurumlarının, ulusal hukuk 

sistemlerine en fazla müdahil olmalarına imkân veren hukuki düzenlemelerdir. Söz 

konusu tüzükler AB çapında aynı hukuku koyar ve bütün üye ülkelerde geçerlidir. 

Tüzükler herhangi bir ulusal hukuka aktarma işlemine gerek kalmaksızın, tüm üye 

ülkeler için bir bütün olarak bağlayıcıdır ve doğrudan uygulanır12. İddialı tüzükler 

ABAD tarafından geçersiz sayılana kadar uygulanmaktadır13.  

Örnek olarak, OGT üzerinden toplanacak vergilerin ve tarımda fark giderici 

vergiler AT Genel Bütçesine ödenmesine ilişkin ve No.218/92 27.01.1992 tarihli, 

dolaylı vergiler konusunda idari yardımlaşmayı öngören Konsey Tüzüğü 

verebiliriz14.  

İkinci sırada yer alan direktiflere de, üye ülkelerin uyma zorunluluğu 

getirilmiştir. AB vergi düzenlemeler ile ilgili direktifler, AB vergi politikasıyla 

belirtilen amaçlara uylaşmak için, üye ülkelerin mevzuat uyumlaştırılması 

yükümlülüğü belirlemektedir. Direktiflerin, kabul edilmesinden sonra ABRG’de 

yayınlanmaları gerekmektedir.  Direktifler, tüm veya tek bir üye ülkeyle ilgili 

olabilir.  

Direktiflerin tüzüklerden farkı, yürürlüğe girmeleriyle gösterilebilir. 

Tüzükler, üye ülkelerde ek bir yasama işlemine gerek kalmadan yürürlüğe girerken, 

direktiflerin ise, yürürlüğe girmeleri doğrudan olmayıp, üye ülkelerin çıkaracağı bir 

yasa veya kararname ile gerçekleşir. Ancak ABAD, direktiflerin üye ülkelere takdir 

yetkisi vermemesi durumunda, doğrudan etkili olacağına, üye ülke ile yürürlüğe 

sokulmamış olsa bile iç mevzuattan önce uygulanması gerektiğine karar verebilir15.  

                                                 
11 Kılıçaslan, s. 76.  
12 Tekinalp-Tekinalp, Avrupa Birliği Hukuku 2000, s. 71 – 72. 
13 Saraçoğlu, s. 1. 
14 Bkz. OJEC, No.: L 24, 01.02.1992. 
15 Bilici, Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri, s. 146. 
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Üçüncü sıradaki kararlar da, uyulması zorunlu AB vergi hukuku kaynağıdır. 

Bunlar genellikle bir üye devlette, bir özel kişiye veya bir işletmeye yönelik olarak 

çıkarılmaktadır yani, bireyseldir. ATRG’de yayınlanmaları gerekmektedir16.  

Sadece muhatabı olan üye ülkeler için bağlayıcı olan direktiflerden farklı 

olarak, kararlar hem üye ülkelere, hem de gerçek ve tüzel kişilere yönelik olabilir. 

Muhatap aldığı ülke ya da kişi için bağlayıcıdır17. Vergiyle ilgili AB Konsey 

kararlarına örnek olarak, İtalya’ya İsviçre ile yaptığı anlaşma uyarınca, ortak suların 

kirlenmesine karşı mücadelede kullanacağı makine ve malzemelerin KDV’den muaf 

ithal hakkını veren Karar; Almanya ile Lüksemburg arasında ve iki ülkenin sınırında 

bulunan bir köprünün yapım masraflarının tamamen Almanya tarafından 

üstlenmesinden dolayı, bu köprü yapımı ile ilgili tüm KDV’nin Almanya tarafından 

alınmasına izin veren Karar18; Dolaylı vergiler alanında çalışan memurların, meslek 

eğitimi konusunda, Topluluk ortak eylem programı ile ilgili Karar19 gösterilebilir.  

Son sırada yer alan tavsiyeler ve görüşler ise, uyulması zorunlu olmayan 

metinlerdir. Bunlar daha çok temenni niteliğinde olup, uygulamaya konulup 

konulmaması ve ne şekilde uygulanacağı üye ülkelerce belirlenir20.  

Vergi konusunu ilgilendiren tavsiyelere örnek olarak, Küçük ve orta boy 

işletmelerin vergilendirme şekli ile ilgili, Komisyon Tavsiyesi21 gösterilebilir.  

AB kurumlarının çeşitli vergi konulardaki görüşlerini açıklayan metinler 

yayınlamaktadırlar. Bu kaynaklara örnek olarak, AB’ye, üye ülkeler arasındaki bilgi 

alışverişinin, bilgisayar vasıtasıyla yayılmasına ilişkin Konsey görüşü verebiliriz22.  

 

3. Diğer Avrupa Birliği Vergi Hukukunun Kaynakları 
“Birincil” ve “İkincil” kaynaklara ilave olarak, uluslar arası anlaşmalar ve 

yargı kararları gibi başka bazı metinler de AB vergi hukukuna kaynak oluşturabilir.   

AB’nin İşleyişine İlişkin Antlaşması’nın 182 – 188. maddelerine göre, 

denizaşırı ülkelerle ve diğer uluslararası kuruluşlarla ticaret sahasında veya 

endüstriyel alanlarda, 310. maddesine dayanılarak, ortaklık veya işbirliği öngören 
                                                 
16 Saraçoğlu, s. 4. 
17 Bozkurt-Özcan-Köktaş, s. 159. 
18 19.01.1983 tarihli Konsey Kararları No. 83/7/AET, ATRG, No.: L 15, 19.01.1983, s. 16.  
19 23.10.1993 tarihli Konsey Kararı No. 93/588/AET, OJEC, No.: L 280, 13.11.1993. 
20 Bilici, Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri, s. 147. 
21 25.05.1994 tarihli Komisyon Tavsiye No. 94/390/CE, OJEC, No.: L 177, 09.07.1994. 
22 Doc. 84/524, OJEC, No.: C 137, 24.05.1984. 
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anlaşma yapma yetkisi verilmiştir. AB Vergi Politikası çerçevesinde ortaklık 

alanında AB Türkiye ile yaptığı anlaşması ve işbirliği alanında AB’nin Fas–Cezayir–

Tunus anlaşmaları örnek olarak verilebilir. Bu anlaşmalar, AB vergi hukuku ile ilgili 

uluslar arası anlaşmalardır23. Bunlar AB ve üye ülkeler tarafından yapılabilirler.  

Antaşması’nın 307. madde hükmüne göre, Roma Antlaşması’ndan önce veya 

katılım tarihinden önce bir veya daha fazla üye ülke veya üçüncü devletler ile yapılan 

anlaşmalardan kaynaklanan hak ve yükümlülükler AB’nin İşleyişine İlişkin 

Antlaşması’ndan etkilenemeyecektir. Ancak üye ülkelerin önceden yaptıkları 

anlaşma ile AB’nin İşleyişine İlişkin Antlaşması arasında çelişki olması halinde üye 

ülke, bu durumu gidermek için gereken önlemleri almak zorundadır24.  

Antlaşması’nın 300. maddesine göre, AB’nin yaptığı uluslar arası anlaşmalar 

üye ülkeler için bağlayıcı nitelik taşımaktadır. ABAD kararlara göre, Topluluk 

tarafından üçüncü ülkelerle yapılan Anlaşmanın bir hükmü, uygulanmak ve hukuksal 

sonuçlar doğurmak bakımından, ileride herhangi bir karar alınması gerekli 

kılmayacak kadar açık ve belirgin yükümlülükler taşıyorsa, bu hüküm doğrudan 

uygulanır25.  

Üye ülkeler arasındaki anlaşmalar da AB vergi hukukunun kaynakları 

arasında yer almaktadır. Bu anlaşmalar, AB’nin faaliyetleriyle yakından bağlantılı 

olan fakat AB kurumlarına herhangi bir yetkinin devredilmemiş olduğu konuların 

çözülmesi için yapılabilmektedir. Bu kapsamda; vergi konusunu ilgilendiren, 

1990’da imzalanan “Ortak İşletmeler Arasında Kar Transferlerinin Ayarlanmasıyla 

İlgili Olarak Çifte Vergilemenin Kaldırılması Üzerine Sözleşme” gösterilebilir.  

AB vergi hukukunun kaynakları arasında yargı organlarından doğan 

kararları da önemli yer alır. ABAD, Topluluk mevzuatına saygılı olmasını sağlamak 

üzere kurulmuş olup, kararları; uyulması zorunlu, tüm AB açısından bağlayıcı 

özelliği olan AB vergi hukukunun kaynakları arasında yer almaktadır.   

 

B. AB Vergi Politikası ve Vergilendirmede Yetki Düzeni 

Vergiler, devletin gelir kaynağı olarak, ulusal egemenliğin sağlanmasında 

temel rol oynamaktadır. Avrupa Birliği bu fikirden hareketle, üye ülkelerin 

                                                 
23 Bozkurt-Özcan-Köktaş, s. 163. 
24 DTM Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, s. 31. 
25 Bozkurt-Özcan-Köktaş, s. 163. 
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uygulayacağı vergi politikalarını, ana hatlarıyla, ulusal hükümetlerin yetkisine 

bırakmıştır. Ancak, farklı vergisel uygulamalar, ekonomik ve finansal alandaki 

bütünleşme politikalarını başarıyla uygulayan ve Tek Pazarı hedefleyen 

bütünleşmelerinin büyük çoğunluğunu tamamlayan AB ülkelerinin önünde önemli 

bir engel olarak durmaktadır. Vergi politikalarına ilişkin yapılan farklı uygulamalar 

serbest rekabeti de engellemektedir26. 

Öte yandan üye devletlerin doğrudan vergi mevzuatlarında Antlaşma 

hükümlerini, özellikle de dört temel özgürlüğü (kişilerin, hizmetlerin, malların ve 

sermayenin serbest dolaşımı) ve serbest rekabetle ilgili olan hükümleri ihlal 

etmemeleri amacıyla sınırlama getirilmiştir. Bu özgürlükleri ihlal etmemek ya da 

kısıtlamamak, üye devletlerin ulusal egemenliklerinin üstündedir. Bu yüzden iç 

hukuk hükümleri bunlarla uyumlu olmalıdır. Bu durumda, Avrupa Birliği Adalet 

Divanı, Antlaşma hükümlerinin tek yorumcusu olarak önemli bir rol oynar27. 

AB vergi yetkileriyle ilgili üye devletler, birincil mevzuatın yanı sıra, ikincil 

mevzuatı da ihlal edecek hiçbir vergi kanunu getiremezler. Bunun en belirgin 

uygulaması 6. Direktif ile getirilen KDV’nin uyumlaştırılmasından sonra, üye 

devletlerin KDV ile aynı özellikleri taşıyan bir “muamele vergisi” getirmelerinin 

yürürlükte olan direktif ile yasaklanmış olmasıdır. 

Kural olarak, ulusal vergi politikalarına ilişkin sorumluluk ve yetki, üye 

devletlere ait olup Komisyon bu konuda tali bir rol oynar28. 

AB’nin İşleyişine İlişkin Antlaşması’nın 93. maddesinde, Konsey, 

Komisyon’un önerisi üzerine oybirliği ile hareket ederek muamele vergisi, özel 

tüketim vergileri ve diğer dolaylı vergiler için, iç pazarın kurulması ve islemesini 

sağlamaya yönelik bir gereklilik olan, mevzuat uyumlaştırmasına yönelik 

düzenlemeleri yapacağını belirtmektedir. 

AB’nin İşleyişine İlişkin Antlaşması’nın 90. maddesinde ayırımcı vergi 

uygulamasını yasaklamaktadır. Bu konu ile ilgili aşağıda bilgi verilmiştir. 

AB’nin İşleyişine İlişkin Antlaşması’nın 99. maddesine göre, Konsey, 

Komisyon'un önerisini Avrupa Parlamentosu ile Ekonomik ve Sosyal Komite'ye 

danıştıktan sonra oybirliği esasına göre değerlendirerek, 7. a maddesinde öngörülen 

                                                 
26 Güngör, s. 2. 
27 İktisadi Kalkınma Vakfı, “Avrupa Birliği’nin Vergi Politikası”, s. 9. 
28 İktisadi Kalkınma Vakfı, “Avrupa Birliği’nin Vergi Politikası”, s. 7. 
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süre içinde iç pazarın tesisi ve işleyişi için gerekli kabul edilen, muamele vergisi 

ÖTV ve diğer dolaylı vergilere ilişkin mevzuatın uyumlaştırılması için bazı ortak 

kurallar oluşturabilir. 

Görüldüğü gibi bu madde genel hüküm niteliği taşımaktadır ve ulusal 

hükümlerin birbirine yakınlaştırılmasını içerir. Burada önemli olan  nokta; Ekonomik 

ve Sosyal Komite ile Avrupa Parlamentosu'na danışma zorunluluğudur. 

AB’nin İşleyişine İlişkin Antlaşması’nın 101. madde rekabet şartlarını bozan 

mevcut uyumsuzlukların elimine edilmesini, 102. madde doğabilecek yeni 

uyumsuzlukları önlemek için gerekli prosedür konusunda temel verileri ortaya koyan 

genel nitelikte maddelerdir.  

Bu maddelerin dışında kalan diğer maddelerden 112/2. madde dış devletlere 

ihracatta dolaysız vergilerle ilgili vergi iadeleri, 12, 13, 16, 17. maddeler gümrük 

resimlerine eşdeğer etkili vergiler ve vergi karakterine haiz gümrük resimleri, 220/2. 

madde çifte vergilendirmeyi önlemek için, akdedilmesi gerekli hükümlerle ilgilidir. 

Uyumlaştırma ile ilgili 100 – 102. maddeler şüphesiz vergileri de kapsar. Bu 

nedenle Antlaşma sadece dolaysız vergilerin uyumlaştırılmasını önermemektedir. 

100. maddenin genel nitelikte hükümler içermesine karşılık,101. madde belli bir üye 

ülkede ortaya çıkacak belirli bozuklukların o devletle anlaşarak, bu başarılamadığı 

takdirde bir direktifle veya diğer bir önlemle giderilmesi için düzenlenmiştir29. 

AB’nin İşleyişine İlişkin Antlaşması’nın 235. maddede bu konuda 

düzenlemeye yer verilmiştir. Bu maddeye göre, “Ortak Pazar’ın işleyişinde AB’nin 

amaçlarından birinin elde edilmesi için AB’nin harekete geçmesi gerekli görülür. 

Antlaşma bu konuda gerekli yetkileri vermemiş olursa Konsey, Komisyon’un önerisi 

üzerine ve Avrupa Parlamentosu’nun görüşü alındıktan sonra oybirliği ile gerekli 

önlemleri alır” denmektedir. Doktrinde dolaysız vergilerin birbirine 

yakınlaştırılmasında Antlaşmanın 100. maddesinden olduğu kadar 235. maddesinden 

de yararlanılabileceği görüşü savunulmaktadır30. 

 

1. AB Vergi Poltikasının İlkelerine Göre Vergi Yetkileri 

AB vergi politikasının AB’nin İşleyişine İlişkin Antlaşmasında AB’nin ayrı 

bir politika olarak gösterilmemiş, ancak iç ve dış politikaların çerçevesinde çok 
                                                 
29 Güngör, s. 4. 
30 Öncel-Kumrulu-Çağan, Vergi Hukuku 1997, s. 11. 
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önemlidir. Bu politika AB’nin ikincil politikası olup, iç vergilemedeki farkların 

azaltılması ve vergi mevzuatların yakınlaştırarak özellikle sermaye kaçışının ve 

üyeler arasında özel tüketim harcamaları sapmasının önlenmesi amacıyla 

yürütülmektedir31.  

AB vergi politikası üye ülkelerin vergi politikasından çok farklıdır. Bir üye 

ülkenin vergi politikası, devletin harcamaları ve politikalarını finanse edebilmek ve 

egemenliğini korumak için, devlet bütçesinin gelir kısmını sağlamak amacıyla vergi 

ve vergilendirme alanında ilgili kurumlar ve organlar tarafından alınan tedbirlerdir. 

AB vergi politikası ise sadece AB kurumlar ve organlar tarafından değil, üye ülkeler 

ve AB ile ilişkilere giren üçüncü ülkeler tarafından de alınan tedbirlinin tümüdür. 

Bunların amacı, iç pazardaki ayrımcılıkları kaldırmak için üye ülkelerin ve üçüncü 

ülkelerin vergi mevzuatını yakınlaştırmak; AB’nin İşleyişine İlişkin 

Antlaşması’ndaki serbestlikleri sağlamak; haksız vergi rekabeti ve devlet yardımları 

önlemek; ayrımcı vergilemeyi ve aşırı vergi iadesini yasaklamak; çifte 

vergilendirmeyi ve vergi kaçakçılığı önlemektir32.  

Görüldüğü gibi, AB vergi politikasının amacı, üye ülkeler ile üçüncü ülkeler 

arasındaki ve AB’ye özgü vergi ile ilgili sorunları çözmektir33.  

AB vergi sisteminden söz edebilmek için öncelikle AB’nin genel bir 

vergileme yetkisine sahip olmalıdır. AB’nin böyle bir yetkisine sahip olabilmesi için 

üye ülkelerin vergi kaynakları içeren bu yetkisini AB’ne devretmelidir. Ancak üye 

ülkeler mali egemenliklerini kaybetmemek için bir vergileme yetkisi devretmemekte, 

bu yüzden AB vergi politikasının amaçlara ulaşması zordur34.  

Ulusal vergi politikalarına ilişkin sorumluluk kural olarak üye ülkelere ait 

olsa da, AB’nin KDV ve ÖTV’nin uyumlaştırılması da mümkündür. Tek pazarın 

işleyişi için hayati öneme sahip dolaylı vergiler konusunda “uyumlaştırma” 

çalışmaları yaşanırken, mal ve hizmetlerde, çok, iç pazarın işleyişinde daha az etkiye 

sahip olan ve kişilerin ve kurumların elde ettiği gelirler üzerinden alınan doğrudan 

vergilere ilişkin olarak da “yakınlaştırma” çalışması yapılmaktadır. Buradaki 

yakınlaştırma ifadesi uyumlaştırmaya göre daha düşük düzeyde bir harmonizasyonu 

                                                 
31 Karluk, s. 332.  
32 Zaharov, Nalogovaya Politika ES, s. 2. 
33 Saraçoğlu, s. 4. 
34 Saraçoğlu, s. 5 



 14

ifade etmektedir. Bu yüzden AB’de dolaylı vergilerde harmonizasyonun doğrudan 

vergilere göre daha fazla olduğunu söylemek hatalı olmayacaktır35.  

AB’nin İşleyişine İlişkin Antlaşması’nın 2. maddesine göre, AB’nin görevi 

ortak bir pazar kurulması ve üye devletlerin ekonomik politikalarının giderek 

birbirine yaklaştırılması amacıyla AT’nun tümünde, ekonomik çabaların uyumlu 

gelişmesini, bir araya getirdiği devletlerarasındaki sık ilişkilerin ve yaşam 

düzeylerinin genişlemesini ve sağlamlığının arttırılmasını gerçekleştirmektir. Bu 

görevini gerçekleştirebilmek için AB vergi politikasıyla ilgili amaçları belirtilmiştir; 

• Üye ülkeler arasında malların giriş ve çıkışlarındaki gümrük vergileri ve 

miktar kısıtlamalarıyla ilgili tüm önlemlerin kaldırılması, 

• Üçüncü ülkelere karşı bir OGT ve bir ortak ticaret politikasının konulması, 

• Üye ülkeler arasında kişilerin, malların, hizmetlerin ve sermayenin serbest 

dolaşım engellerinin kaldırılması, 

• Tarım alanında ortak bir politikanın oluşturulması, 

• Ortak Pazar’da rekabeti sağlayan bir rejim konulması, 

• Üye ülkelerin ekonomik politikalarını düzenlemeye ve onların ödemeler 

dengesindeki uyumsuzlukları gidermeye yardımcı yöntemlerin uygulanması, 

• Ortak pazarın işleyişi için ulusal mevzuatların yakınlaştırılması. 

AB’nin vergi politikası, GB’nin sağlanması aşamasını ilgilendirmektedir ve 

GB’nin oluşturulmasından sonra oluşturulacak iç pazar açısından önem taşımaktadır. 

 

a. Gümrük Birliği’nin Sağlanması ve OGT’nin Oluşturulması Sürecinde  

Vergi Yetkilerinin Düzenlenmesi 

01.01.1958’de yürürlüğe giren Roma Antlaşması, GB’ne dayalı bir ekonomik 

birlik kurulmasını hedefleyen başlangıçta 6 olan ülkenin aralarındaki gümrükleri 

kaldırarak üçüncü ülkelere karşı OGT oluşturmalarını öngörmekteydi. Bu amaca 

ulaşmak için 12 yıllık bir süre belirlenmiştir36. Fakat bu 12 yıllık süre içerisinde 

mevcut durumun kötüleşmemesi için üye ülkelerin bir yükümlülüğe uygun hareket 

edilmesi gerektirilmekteydi, yani gümrük vergilerinin konulması veya mevcut 

olanların yükseltilmesi yasaklanmaktaydı. Roma Antlaşması ile üye ülkeler arasında 

                                                 
35 Oksay-Acar, s. 82. 
36 Bozkurt-Özcan-Köktaş, s. 184. 
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ihracatta alınan gümrük vergileri ile eş etkili mali yüklerin ortadan kaldırılması için 

ise geçiş döneminin birinci aşamasının sonuna kadardır bir süre öngörülmüştür 37.  

Eş etkili vergi kavramı, 25.05.1977 tarihli ATAD kararına göre: “Üye 

ülkelerce tek yanlı olarak, ithalat sırasında ya da ithalat gerçekleştikten sonra, 

benzer yerli mallara uygulanmayıp sadece üye ülkelerden ithal edilen mallara özel 

olarak uygulanan ve böylece söz konusu malın fiyatını yükselterek, malların serbest 

dolaşımı üzerinde bir gümrük vergisi etkisi yapan vergiler”38. 

Üye ülkeler, 1970 yılından itibaren gümrük vergisine benzer etkiye sahip 

resim ve harçların konulması da aynı şekilde yasaklanmıştır. Eş etkili resim ve harç 

kavramı, AB’nin İşleyişine İlişkin Antlaşması’nda tanınmamıştır, resim ve harçların 

söz konusu yasak bakımından birlikte esas aldığı için, bu kavramların birbirinden 

sınırlandırılmasına gerek yoktu, bunun yerine bir aykırılığın bulunduğu 

saptanmasıyla yetinecekti.  

ATAD 314/82, 1984 ve 89/76, 1977 tarihli kararlarında bu kavram altında, 

bir mala sınır aşımı nedeniyle bir üye ülke tarafından tek taraflı olarak konulan ve 

bu nedenle bir gümrük vergisi gibi etki gösteren her türlü mali yükün anlaşılması 

gerekir. ATAD, eş etkili resim ve harç yasağının kapsamını gümrük vergisi 

yasağından çıkarmıştır39. Buna göre eş etkili resim ve harç yasağı, gümrük 

vergisinden husule gelen ticaret engellerinin bertaraf edilmesini tamamlar ve onu 

etkin olarak şekillendirir40. Bu yüzden eş etkili resim ve harçların gümrük vergiler ile 

benzer etkiye sahip olsalar da AB vergi politikası çerçevesinde araştırması yanlıştır.  

AB’nin İşleyişine İlişkin Antlaşması gereğince gümrük vergilerin 

indirimlerin takvimi Komisyon direktifleri ile belirlenecekti, burada indirilmesi 

gereken 01.01.1957 tarihinde uygulanmakta olan gümrük vergiler söz konusudur. 

Buna ilişkin olarak Komisyon 16.12.1958 tarihinde gümrük vergileri ile ilgili bir 

düzenleme yapmıştır, bu düzenlemeye göre gümrük vergilerin oranı geçiş dönemin 

sonuna kadar aşamalı olarak 1/10 orana kadar indirilecekti. Fakat üye ülkelerin bütçe 

gelirlerin garanti edilmesi için gümrük vergileri farklı vergiler ile değiştirmeye 

yetkisi bırakılmıştır41.  

                                                 
37 Can, s. 17. 
38 Güngör, s. 4. 
39 Can, s. 224. 
40 3/69, 1969 tarihli Diamantarbeiders ATAD kararı. 
41 Karluk, s. 281. 
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OGT’nin oluşturulması AT’un iç gümrük vergileri gibi aşamalı 

gerçekleştirilmiştir. AB’nin İşleyişine İlişkin Antlaşması’yla çeşitli mallar için geçici 

olarak OGT’nin oranları Benelüks, Almanya, Fransa ve İtalya’nın 01.01.1957 

tarihinde uygulanmakta olan gümrük tarifelerin aritmetik ortalaması temel alarak 

belirlenmiştir. Ancak burada çok sayıda istisnaya yer verilmiştir ve AB’nin İşleyişine 

İlişkin Antlaşması’na ekli 6 listede (A–F) çeşitli ürünler için uygulanacak OGT 

oranları farklı şekilde hesaplanması mümkün kılınmıştır ve geçiş döneminin sonuna 

kadar tüm üye ülkelerde uygulanması gerekmekteydi. Konsey 13.02.1960 tarihinde 

OGT konusunda hazırlanan tasarıya bağlı olarak, 02.03.1960 tarihinde G listesinde 

bulunan vergiler ile ilgili bir anlaşma imzalanmıştır42. 

01.07.1968 tarihinde GB hedefini ulaşıldı. Şöyle ki, üye ülkeler 26.07.1966 

tarihli Konsey kararı uyarınca üye ülkeler arasında ihracat ve ithalat vergilerini tarım 

ürünleri hariç kaldırıldılar ve 1968’de kabul edilen daha sonra yenilenen 950/68 

sayılı Konsey tüzüğü ile OGT’ni uygulamaya kabul edildi. AB’nin İşleyişine İlişkin 

Antlaşması’ndaki bu amacı belirten metnin önemli kısmı fonksiyonunu tamamladığı 

için metinden çıkarılmıştır43. 

Bu çerçevede üye ülke makamlar üçüncü ülkelerden gelen ve transit 

mallardan OGT’nde belirlenen oranlarda vergi almak zorundadırlar. Vergi 

yükümlüsü malın ithalatçısıdır. Tahsil edilen vergilerin %90’ı AB genel bütçesinin 

gelir kaynağıdır, kalan %10 vergileri tahsil eden ülkede kalmaktadır. Bu %10 miktar 

idari masrafları karşılamaktadır44. Bu vergi bir yandan AB genel bütçesinin geliridir 

ve gümrük vergilerinin alınması, haksız rekabetin önlenmesi açısından önemlidir. 

Ortalama gümrük tarifelerin oranı, AT’un 1958’de yaptı ithalatın değerine 

göre %12,5 olarak öngörülmüştür. AB OGT oranları dünyadaki küreselleşme 

hareketlerine bağlı olarak, özellikle GATT ile yapılan görüşmelerle gittikçe 

azalmaktadır. Bu gelişmelerle, AB OGT’nin ortalama ağırlığı %3’ün altına kadar 

inmiştir. Gelişmekte olan yaklaşık 130 ülke için özel düzenlemeler yapılmıştır. Bu 

ülkelerden gelen ürünler OGT’nden muaf tutulmuştur45.  

                                                 
42 Can, s. 19. 
43 Bilici, Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri, s. 148. 
44 Tekinalp-Tekinalp, Avrupa Birliği Hukuku 2000, s. 312. 
45 Can, s. 234. 
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Üye ülkeler OGT kabul ettiler, ancak buna karşılık ortak bir gümrük 

yönetimleri yoktur. İhtilaf çıktığında konu ABAD tarafından çözümlenmektedir 46. 

Kural olarak, günümüzde OGT, Komisyon’un önerisi üzerinde ağırlıklı 

çoğunlukla Konsey tarafından veya üçüncü ülkeler ile yapılan ticaret anlaşmalar 

çerçevesinde veya ortaklık anlaşmalarıyla belirlenmekte ve değiştirilmektedir47. 

AB’nin İşleyişine İlişkin Antlaşması’nın çeşitli maddelerde mallar serbest 

dolaşımı, GB ve üye ülkelerin arasında miktar kısıtlamalarının yasaklanmasına 

yönelik düzenlemelere yer verilmiştir. Bu hükümler, üye ülkeler arasındaki gümrük 

vergilerinin kaldırılması yanında, eş etkili vergilerin kaldırılmasını da 

gerektirmektedir48. GB, Haziran 1985’te Komisyon’un onayladığı “Beyaz Kitap” ile 

daha ileri bir düzeye taşınmıştır. Tek pazarın başlatılmasına yönelik bu 

düzenlemelerle, hala devam eden gümrük kontrollerin ve teknik engellerin 

kaldırılmasının yanında, vergi sınırlarının kaldırılması da kararlaştırılmıştır. Tek 

Avrupa Senedi’nin 8. A maddesinin gereğince “Avrupa Tek Pazarı” 01.01.1993 

tarihten itibariyle işlerlik kazanmıştır, ulusal ekonomilerin daha da 

yakınlaştırılmasını amaçlayıp mevzuat uyuma önem verilmiştir.  

 

b. Vergi Alanındaki Ayrımcılık ve Aşırı Vergi İadesi 

Gümrük vergisi ve eş etkili vergilerin kaldırmasından sonra, üye ülkeler 

arasında mal alışverişinde rekabet şartlarının bozulmamasını sağlayacak hükümlerin 

uygulanması gerekmekteydi. Bunun için ulusal pazardaki yerli ve yabancı mallara 

aynı vergilerin ve kuralların uygulanması, dolayısıyla vergi ayrımcılığının ve 

korumacılığının yasaklanması gerekmekteydi49.  

Vergi ayrımcılığı yasağı, temel olarak, üye ülkelerin kendi aralarındaki 

ithalatı caydırıcı önlemler almasını önlenmesi amacına dayanmaktadır50.  

AB’nin İşleyişine İlişkin Antlaşması’nın 90. maddesinde üye ülkelerin vergi 

yasalarının ayrımcılık yapmama ilkesine uymasını sağlamayı öngörmektedir. Buna 

göre vergi önlemleri doğrudan ya da dolaylı olarak, yerli bir ürünün rakiplerine karşı 

korunmasını sağlayamaz. Burada, aynı nitelikteki ürünler arasındaki farklı vergi 

                                                 
46 Tekinalp-Tekinalp, Avrupa Birliği Hukuku 2000, s. 312. 
47 Can, s. 232. 
48 Can, s. 18; Bilici, Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri, s. 149. 
49 DTM Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, s. 222. 
50 Saraçoğlu, s. 6. 
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uygulamaları yasaklanmaktadır. ATM’nin kararlarında da, yerli mallar ile diğer üye 

ülke malları arasında iç vergilerde yapılan faklılık ayrımcılık olarak kabul 

edilmiştir51. Ancak farklılığın ürünün niteliğinde bir özellikten kaynaklanması 

halinde uygulamanın haklı olabilir. Üye ülkeler yerini ya da üreticisini esas alarak 

bir ürünün vergilendirilmesini aynı nitelikteki ürünler arasında ayrımcılığa sebep 

olacak şekilde farklılaştıramazlar52.  

ATAD’ın verdiği bir kararda, Fransa’nın 1600 cc’nin üzerindeki otomobiller 

için uyguladığı vergiyi, ayrımcı vergi olarak değerlendirmiştir53. Fransa 1600 cc’nin 

üzerindeki otomobil alımlarında, bu konuda uyguladığı en yüksek vergiden beş misli 

daha fazla vergi uygulanmaktaydı. ATAD kararını gerekçe olarak, 1600 cc’nin 

üstünde otomobil üretiminin yapılmadığı Fransa’nın bu yüksek vergi oranı ile diğer 

üye ülkelerden bu tip otomobillerin ithalatını caydırmayı amaçladığı göstermiştir.   

Ayrımcı vergileme yasağı, aynı nitelikte ürünler için olduğu kadar benzer 

ürünler açısından da geçerlidir. “Benzer ürün”, birbirinin yerine ikame edilebilir 

ürünler anlaşılır54. Bu şekilde ATAD verdiği kararlarında; Danimarka’nın ithal üzüm 

şaraplarını yerli meyve şaraplardan daha yüksek oranda vergilemesini55, İtalya’nın 

ithal ettiği rom içkisini yerli tarım ürünleriyle yapılan benzer içkilerden daha yüksek 

oranda vergilemesini56, Belçika’nın ithal ürün olan üzüm şarabını yerli ürün olan 

biradan daha fazla vergilemesini57 ayrımcı vergileme olarak değerlendirmiştir. 

  ATAD bu kararlara karşılık, verdiği bir başka kararlarda, ithal ürün olan 

viskinin yerli ürün olan likör tipi meyve şarabından daha fazla vergilemesini ayrımcı 

vergileme olarak görmemiştir58. Davayı Londra’da bulunan John Walkers şirketi 

Danimarka Vergiler ve Gümrükler Bakanlığına karşı açmıştır. Davanın açıldığı milli 

mahkemenin, AB’nin İşleyişine İlişkin Antlaşması’nın 234. maddesine dayanarak 

ATAD’dan yorum istemesi üzerine, ATAD verdiği kararında, gerekçe olarak, 

viskinin %40 oranında alkol içirdiğini, likör tipi meyve şarabının içerdiği alkol 

                                                 
51 Tekinalp-Tekinalp, Avrupa Birliği Hukuku 2000, s. 312. 
52 Karluk, s. 332. 
53 112/84, 09.05.1985 tarihli ATAD kararı (Fransa Bakanlığına Karşı Michel Humblot Davası). 
54 Bilici, Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri, s. 150. 
55 106/84, 04.03.1986 tarihli ATAD kararı (Danimarka’ya Karşı Komisyon Davası). 
56 323/87, 11.07.1989 tarihli ATAD kararı (İtalya’ya Karşı Komisyon Davası). 
57 365/85, 09.07.1987 tarihli ATAD kararı (Belçika’ya Karşı Komisyon Davası). 
58 243/84, 04.03.1986 tarihli ATAD kararı (Danimarka Vergiler ve Gümrükler Bakanlığına Karşı John 
Walkers Davası). 
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oranının ise %20’yi geçmediğini, dolayısıyla bunların benzer ürün olarak kabul 

edilmeyeceğini göstermiştir. 

AB’nin İşleyişine İlişkin Antlaşması’nın 90. maddesinin hükmü “üye 

ülkelerin mallarında” ayrımcılık yaratan iç vergi konulmasını öngördüğü için bu 

hükmün üçüncü ülkelerden üye ülkelere gelen malların dolaşımında uygulanıp 

uygulanmayacağı tartışma konusu olmuştur. ATAD Cooperativa Co-Frutta 

kararında sorunu çözdü ve üçüncü ülkelerden gelen ithalatın da 90. maddesi 

kapsamında olduğu belirtti59. Olayda, İtalya, menşei itibarıyla üçüncü ülke ürünü 

olup diğer üye ülkelerden İtalya’ya ithal edilen muzlara vergi uygulamıştır. Bu vergi 

bir iç tüketim vergisi idi ve İtalyan muzu da bu vergiye tabiydi. Yani vergide ürünün 

menşei olan ülkeyle ilgili bir ayrımcılık yoktu. Fakat bu vergi ile diğer İtalyan 

ürünlerinin korunduğu iddiası ATAD tarafından kabul edilirken 90. maddesi 

uyarınca milli ürünlerin dolaylı olarak korunduğuna karar verildi.  

ATAD’ı en çok ilgilendiren sorunlardan biri de, yukarıda dolaylı şekilde 

örneği verilen, bir iç verginin yerli ve yabancı mallara tam eşit uygulanmakla beraber 

bu verginin başka bir yerli malı desteklemek için kullanılması halinde bunun AB’nin 

İşlyeyişine İlişkin Antlaşması’nın 90. maddesine aykırılık teşkil edip etmediğidir. 

İtalya’da yerli ve ithal şekerden, şeker fonuna prim kesilmekteydi. İtalyan şeker 

endüstrisinin desteklemesi planlanmıştır, ancak ithal ile yerli şeker arasında farklı 

vergi uygulandığı için Komisyon İtalya’ya dava açtı. ATAD da 90. maddesinin ihlal 

edildiğine karar verdi60.  

GB’nin AB’nin İşleyişine İlişkin Antlaşması’nın 90. maddesi ile ilgisi 

Türkiye açısından çok büyük önem taşır. 90. maddedeki söz konusu vergi bir iç 

vergidir, gümrükten geçişte uygulanan bir vergi değildir. Sadece GB’ne giren 

Türkiye ile AB arasında bu maddenin uygulanıp uygulanmayacağı sorusu ortaklık 

Konseyinin 06.04.1995 tarihli kararı 48. maddesi ile olumlu cevaplanmıştır. İç 

vergilerde ayrımcılık yapılması yasağına ilişkin kuralın Türkiye – AB arası 

ilişkilerde uygulanması GB’nin sağlıklı temellere oturtulması açısından bir 

gerekliliktir. Aksi halde, GB’den beklenen sonuçlar gerçekleşemez61. 

                                                 
59ATAD kararı 193/85, ATKD 1987, S. 2085.   
60 ATAD kararı 72/79, ATKD 1980, S. 1411. 
61 Tekinalp-Tekinalp,  Avrupa Birliği Hukuku 2000, s. 316. 
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Aşırı vergi iadesi yasağı da temel olarak, üye ülkelerin aralarındaki mal 

alışverişinde ihracatı özendirici önlemler almasını engellemeye amaçlamaktadır. 

AB’nin İşleyişine İlişkin Antlaşması’nın 91. maddesine göre, “bir üye ülkeden diğer 

üye ülkesine ihraç edilen ürünler, kendilerine doğrudan veya dolaylı olarak 

uygulanan vergilerden daha yüksek bir iç vergi iadesinden yararlanamaz”. 

Görüldüğü gibi, ihracatta yapılacak vergi iadesinin, aynı ürünün yurt içinde 

satışında alınan vergiden fazla olmaması gereği vardır.  

İhracat yapan ülkedeki dolaylı ve doğrudan vergi miktarını aşamaz, aksi 

durumda ihracat yapan ülkedeki sanayicinin, vergi ayrımcılığıyla korunduğu bunun 

da 91. maddesine aykırı olduğu sonucu çıkar. İhracatta vergi iadesi kapsamına, 

sadece ÖTV ve diğer dolaylı vergiler girer. Bunların dışında vergi iadesi yapılamaz 

ve ithalat vergilendirilemez. Bu ilke dışındaki uygulamalara Komisyon’un teklifi 

üzerine Konsey’in nitelikli çoğunlukla alacağı kararlar ile ve sınırlı bir süre için izin 

verilebilir, aksine karar verilmediği sürece çıkış ülkesinde vergilendirilir62. Dolaylı 

vergiler uygulamasıyla ilgili bu yasaklar, AB’nin İşleyişine İlişkin Antlaşması’nın 

92. maddesi ile dolaysız vergileri de kapsayacak şekilde genişletilmiştir.  

Konuyla ilgili ATAD kararlarına şu örnekleri verebiliriz: Almanya’da faaliyet 

gösteren Hollanda firmasının Hollanda’daki ana şirketi ödediği faizlerin gider 

yazılmasına izin vermeyen Alman vergi idaresi işlemi ayrımcı vergilendirme olarak 

değerlendirilmiştir. ATAD bu kararı “fayız ödemeleri iki Alman şirketi arasında 

yapılsaydı gider olarak kabul edilecekti” ifadesiyle vermiştir.  

Finli firmalarca dağıtılan kar paylarına vergi alacağını uygulayan ancak sınır 

ötesinde elde edilen temettülere bu hakkı vermeyen Finlandiya uygulaması ayrımcı 

vergilendirme olarak değerlendirilmiştir. Bu uygulama Finli şirketlerin dağıttıkları 

temettüler üzerindeki vergiyi sıfıra düşürürken, diğer üye ülkeler kaynaklı 

temettülere %29 vergi uygulaması doğruydu63.  

   

c. Vergilendirme Alanındaki Devlet Yardımları 

Devlet yardımları ortak rekabet politikasının bir parçasıdır, çünkü üye ülkeler 

yapılan yardımlarıyla kendi ulusal ekonomilerini düzenlerken, ortak pazarın bir 

parçası olan ulusal pazarın üzerinde ister istemez, etkiler. Bu durum, AB içerisinde 
                                                 
62 Karluk, s. 334. 
63 Bilici, Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri, s. 151. 



 21

önemli bir çatışmaya yol açmaktadır: üye ülkeler devlet yardımlarıyla ekonomi ve 

ticaretini düzenleme yetkisine sahipler, diğer yandan ortak pazara zarar vermemek, 

rekabeti bozmamak ve üye ülkeler arası ticareti engellememek zorundalar64. 

AB’nin İşleyişine İlişkin Antlaşması’nın 87. maddesi 1. fıkrası “Bir üye ülke 

tarafından hangi şekilde olursa olsun devlet kaynakları aracılıyla yapılan ve belirli 

işletmeleri veya ürünleri kayırarak rekabeti bozan veya bozulmasını tehdit eden 

yardımlar, üye ülkeler arası ticareti zedeliyorlarsa ortak pazarla bağdaşmaz” kuralı 

getirmiştir.  

87. maddesi 1. fıkrasındaki “devlet tarafından veya devlet kaynaklarından 

yapılma” ifadesi ile devlet yardımların üç gruba ayrılabilir; (1) devlet tarafından 

sağlanan ve devlet kaynaklardan karşılaşılan yardımlar; (2) devlet tarafından 

sağlanmayan, ancak devlet kaynaklardan karşılaşılan yardımlar ve (3) devlet 

tarafından sağlanan, ancak devlet kaynaklarda karşılanmayan yardımlar.  

Birinci ve ikinci gruptaki yardımlar anlaşılacağı üzere devlet kaynaklardan 

karşılaşıp, devlet veya devletin kurumlar, ya da bir devlet kurumu tarafından 

görevlendirilmiş veya bunun için oluşturulan özel hukuka tabi olan bir kuruluş veya 

organizasyon tarafından yapılan yardımlardır.  

Üçüncü gruptaki yardımlar ile ilgili doktrinde bazı yazarlar bunların devlet 

yardımları görüşündeyken, bazıları ise bu halde devlet yardımının söz konusu 

olmadığı savunmaktadır. ATAD kararlarında, sağlanan yardımlar devlet 

kaynaklarından karşılanmasa bile, bu yardım sonucu rekabet bozuluyor veya üye 

ülkeler arasında ticaret engelleniyorsa bir devlet yardımının varlığını açıklamıştır65. 

Devlet kökenli kaynak sadece ödemeyi değil, devlet gelirlerin azalması de kapsar. 

Bu anlamda borç ödemelerinin, devlet ödentilerin veya vergilerin ertelenmesi 

veya ödenmemesine göz yumulması da bir devlet yardımıdır. Aynı şekilde, pazardaki 

rakiplerine yükümlülükler getirilirken, ilgiliye getirilmemesi de devlet yardımıdır66. 

87. maddesi 1. fıkrası devlet tarafından veya devlet kaynaklarından sağlanan 

yardımlardan belirli işletme veya üretim dallarının yararlanmasından söz etmektedir. 

                                                 
64 DTM Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, s. 125. 
65 68 ve 70/85 sayılı Van der Kooy/Komisyon kararı, ATKD, 1988, 219; 102/87 sayılı 
Fransa/Komisyon kararı, ATKD, 1988, 4067; 57/86 Yunanistan/Komisyon kararı, ATKD, 1988, 
2855; C–303/88 İtalya/Komisyon kararı, ATKD, 1991, I–1433; 39/94 sayılı SFEI/La Poste kararı, 
ATKD, 1996, I–3547.  
66 Tekinalp-Tekinalp, Avrupa Birliği Hukuku 2000, s. 506. 
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Bu ifade devlet yardımların “seçicilik” unsurunu ve “ayrımcılığı” de içirmektedir. 

Seçicilik unsuru, üye devletlerin genel nitelikteki yardım devlet yardımı kavramının 

dışında tutmaktadır. Örneğin devlet kurumlar vergisini düşük tutarak tüm yatırımları 

teşvik ettiği tüm yararlananlara sağladığı hallerde devlet yardımı söz konusu değildir. 

Bu tür genel nitelikli önlemlerin, uygulamada seçici olarak belirli işletmeye yardım 

sağladığında devlet yardımının varlığı kabul edilebilir67.  

AB vergi politikası doğrultusunda AB’nin İşleyişine İlişkin Antlaşması’nın 

87. maddesi 1. fıkrasında 81. maddesi 1. fıkrasına benzer şekilde rekabetin bozulması 

veya bozulma tehlikesinin varlığı hukuka aykırı unsuru olarak öngörerek devlet 

yardımların yasağı getirmiştir. Rekabetin bozulması veya bozulma tehlikesi, devlet 

yardımıyla işletmeler arasındaki rekabet dengesinin rakiplerden birinin lehine 

çevrilmesi halinde söz konusudur68.  

Üye devletlerarası ticaretin zedelenmesi malların, hizmetlerin ve sermayenin 

serbest dolaşımı ilkesinin ve bu ilkelerle yaratılan ortak pazarın yansımasıdır. Devlet 

yardımıyla veya onun sonucu olarak bir üye devlete ithalatın zorlaştığı veya bu üye 

devletten ihracatın kolaylaştı hallerde üye devletlerarası ticaret zedelenmiş olur. 

Bir işletmenin üretim kapasitesinin artmasını sağlayan devlet yardımları da 

diğer üye devletlerde aynı nitelikli veya ikame mal üreten işletmelerin bu üye devlet 

pazarına girmelerini zorlaştırılabilir69.  

AB Komisyonu yapılan yardımların üye ülkeler arasındaki ticareti 

zedelememesi veya yardım ekonomi içindeki çıkar sağlamaması, üye ülkeler hayata 

geçirmeyi planladıkları devlet yardımları Komisyona bildirmekle yükümlüdür.  

 

(1) Vergi Dışı Yollarla Yapılan Devlet Yardımları 

Vergi dışı yollarla yapılan devlet yardımları; belli sanayi kollarının, işletme 

gruplarının veya bölgelerin desteklenmesi biçiminde olabilmektedir. Bunların 

kapsamına, merkezi idare tarafından yapılan yardımlar yanında, yerel idareler ve 

değişik kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan yardımlar da girmektedir. 

Vergi dışı yollarla yapılan devlet yardımlarına örnek olarak; (1) İhraç edilecek mala 

sübvansiyon verilmesi, (2) Bir malın üretilmesinde kullanılan faktörlerde veya 

                                                 
67 DTM Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, s. 126. 
68 730/79 sayılı Philip Moris/Komisyon kararı, ATKD, 1980, 2671.  
69 730/79 sayılı Philip Moris/Komisyon kararı, ATKD, 1980, 2671. 
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taşınmasında uygun şartlar sağlanması, (3) Bir şirkete hibe yoluyla yardım edilmesi, 

(4) Yeni bir şirkete düşük faizli kredi verilmesi, (5) Bir şirketin hisselerinin tamamını 

veya bir kısmını satın alınması verebiliriz. 

 

(2) Vergi Aracı Kullanılarak Yapılan Devlet Yardımları 

Vergi aracı kullanarak yapılan teşvikler, bazı sektörler veya ürünler için vergi 

iadesi; vergi muafiyeti, istisnası veya indirimi biçiminde olabilmektedir. Bu 

destekler, vasıtalı veya vasıtasız vergiler yoluyla yapılabilmektedir70.  

Vasıtalı vergiler kanalıyla uygulanan destekler genellikle; ihraç edilen 

ürünlere uygulanacak vergi iadesi miktarının, benzer ürünlerin ithalatında uygulanan 

dolaylı vergi miktarında daha fazla tutulması şeklinde çıkabilmektedir. Bu olay, 

yukarıda değindiğimiz aşırı vergi iadesi yasağının ihlali anlamına da gelebilir. Bir 

üye ülkenin böyle bir uygulamaya gitmesi halinde, devlet yardımları yasağı 

soruşturmasından önce, eylemin aşırı vergi iadesi yasağına girip girmediği 

araştırılmaktadır, çünkü AB’nin İşleyişine İlişkin Antlaşması’nın 91. maddesinde 

öngörülen bu yolla cezalandırma işleminin, daha kısa sürede 

sonuçlandırılabilmesinden kaynaklanmaktadır. 87. maddesi ise öngörülen devlet 

yardımların yasağı ile ilgili izlek daha uzun sürmektedir. Devlet yardımları yasağı ile 

ilgili uygulanan yol 88 ve 89. maddelerde açıklanmıştır.  

Devlet yardımların vasıtasız vergiler alanındaki uygulamasına örnek olarak; 

İhraç edilen ürünlerinden elde edilen gelirlerinden alınacak verginin, tamamen veya 

kısmen alınmaması veya vergi alınmasının ertelenmesi ve yeni ihracattan sağlanan 

gelirlerle ilgili vergi konusu tespit edilirken, ülke içinden elde edilen gelirlerle 

tanınandan daha fazla indirim imkânları sağlanabilir.  

 

(3) Üçüncü Ülkeler ve Devlet Yardımları 

AB üçüncü ülkeler ile ticaretin AB’nin İşleyişine İlişkin Antlaşması’nın 87. 

maddesi 1. fıkrasının kapsamına girip girmediği ise tartışmalıdır. Böyle bir durum 

üçüncü ülkelerden ithalatın veya üçüncü ülkelere ihracatının kolaylaştırılması veya 

desteklenmesi biçiminde ortaya çıkabilir. Üçüncü ülkeler ile yapılan ticaret 87. 

maddesi 1. fakrasının kapsamına girmemektedir, ancak üçüncü ülkelerde ucuz 

                                                 
70 Bilici, Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri, s. 160. 
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üretilen mallar AB’ne geri ihracı ve dağıtımı dolaylı olarak üye ülkeler arası ticareti 

etkileyebilir. Bir başka görüşe göre ise farklı üye ülkelerde yerleşik işletmelerin dış 

pazardaki ticareti de 87. maddesin 1. fıkra kapsamına girmektedir. Bu konuda her bir 

olayda üçüncü ülkeler ile olan ihracat veya ithalatı etkileyen devlet yardımının AB 

içindeki ticareti etkileyip etkilemediğinin değerlendirilmesi AB’nin İşleyişine İlişkin 

Antlaşması’nın amacına daha uygun görünmektedir71. 

Üçüncü ülkeler yönelik ihracatta uygulanacak devlet yardımları, GATT ve 

OECD kuralları ve AB’nin diğer ülkelerle yaptığı ikili anlaşmalar da göz önünde 

tutularak belirlenmektedir. Bu anlaşmalara örnek olarak; 

• Avrupa Ekonomik Alanı (Norveç, İzlanda, Lihteştayn ile yapıla) 

Anlaşmasını,  

• AB’ne aday ülkeler ile yapılan ortaklık anlaşmalarını,  

• Akdeniz ülkeleriyle yapılan ticaret ve işbirliği anlaşmalarını,  

• Lome (Afrika, Karayıp ülkeleriyle yapılan) Sözleşmelerini gösterebiliriz72. 

AB ihracatı desteklerken ithalata karşı da çeşitli koruma yöntemleri 

alabilmektedir. Bu koruma, üçüncü ülkelere karşı oluşturulan OGT yanında, kotaları 

veya teknik engelleri içiren (anti damping ve anti sübvansiyon gibi çeşitli gözetim ve 

koruma önlemleri) tarife dışı engellerle da yapılabilmektedir. Bu koruma tedbirleri, 

özellikle belli bir ürünün ithalat talebinin aniden artması durumunda uygulanabilir. 

 Diğer taraftan, AB’ye ihraç edilen üçüncü ülke kaynaklı mallarda vergi veya 

vergi dışı yollarla devlet yardımı yapılıp yapılmadığı gözetilmektedir. Böyle bir 

tespit yapılması durumunda, söz konusu ülke hakkında soruşturma açılarak, anti 

damping veya anti sübvansiyon vergisi uygulanması yoluna gidilebilmektedir.      

 

d. Çifte Vergilendirilmesinin Önlenmesi Alanındaki Yetkiler  

AB iç pazarın temel ilkesi kişilerin, malların, hizmetlerin ve sermayenin 

serbest dolaşıma tabi olup, AB vatandaşların ve tüzel kişilerin değişik ülkelerde gelir 

veya servetlerinin bulunması mümkündür. Bu durumda iki farklı ülkenin de vergi 

almak istemesinden dolayı çifte vergilendirme sorunu ortaya çıkabilmektedir.  

                                                 
71 Tekinalp-Tekinalp, Avrupa Birliği Hukuku 2000, s. 514. 
72 Bilici, Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri, s. 164. 
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Ekonominin küreselleşme durumunda çifte vergilendirme sorunu sadece 

AB’nin vatandaşların ve tüzel kişilerin karşısına değil, AB ile ekonomi ilişkileri 

olduğu üçüncü ülkelerin gerçek ve tüzel kişilerin karşısına da çıkmaktadır. Çifte 

vergilendirme ya hukuki ya da ekonomi anlamında söz konusu olmaktadır73. 

Hukuki anlamda çifte vergilendirme, birden fazla devletin aynı vergi 

mükellefi ve aynı vergi konusunu aynı zamanda vergilendirmesidir74. Başka bir 

ifadeyle, hukuki anlamda çifte vergilendirme, aynı kişi ve aynı vergi konusu 

üzerinden, aynı dönemde birden fazla devlet tarafından vergi alınmasını ifade 

etmektedir. Örneğin, A ülkesinde ikamet eden ve B ülkesindeki bir şirketin ortağı 

olan kişinin elde ettiği kar paylarının, her iki ülkede de vergilendirilmesi durumunda, 

hukuki anlamda çifte vergilendirme söz konusu olur.  

Ekonomi anlamda çifte vergilendirme ise, birden fazla kişinin aynı vergi 

konusu üzerinden, ayrı ayrı vergilendirmesini ifade eder, yani aynı vergi konusunun 

farklı vergi mükelleflerinin elinde vergilendirmesidir75. Örneğin, AB üye ülkenin bir 

gerçek veya tüzel kişinin, bir başka üye ülkedeki gerçek veya tüzel kişiye ödediği 

tazminatı gider olarak kabul edilmemesi ve tazminatın ödediği ülkede de gelir olarak 

vergilendirilmesi durumunda ekonomi anlamında çifte vergilendirme ortaya çıkar. 

Diğer tarafından, aynı ülke içinde yer alan şirketin karı üzerinden önce kurumlar 

vergisi alınması, arkasından ortaklara dağıtılan kar payları üzerinden gelir vergisi 

alınması olayında da ekonomi anlamında çifte vergilendirme söz konusudur.   

Çifte vergilendirme ekonomilerin ve uluslar arası ekonomi ilişkilerin 

gelişmesinde bir engel olarak değerlendirilebilir ve bu engeli önlenmesi konusunda 

söz konusu ülkelerin karşılıklı olarak çaba göstermeleri beklenmektedir.  

Çifte vergilendirme, üye ülkelerin tek taraflı olarak iç mevzuatlarına 

koydukları hükümlerle de önlenmeye çalışılmaktadır. Bu hükümler; yurt dışında 

ödenen vergilerin yurt içinde hesaplanan vergiden mahsup edilmesi, yurt dışında 

ödenen verginin belirlenen vergi matrahından indirilmesi veya düşük vergi oranı 

uygulanması şeklinde olabilmektedir. Ancak bir üye ülke içinde çıkabilecek çifte 

vergilerin önlenmesi için bu yöntem yeterli görünse bile, iki üye ülke arasında çıkan 

çifte vergilendirmenin önlenmesi için söz konusu yöntem yetersizdir. Bu durumlarda 

                                                 
73 Bahar, s. 25.  
74 Soydan, Uluslararası Vergi Anlaşmaları. s. 10. 
75 Bilici, Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri, s. 152. 
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çifte vergilendirmenin önlenmesi için ülkelerarası anlaşmalar yapma yöntemi 

uygulamayla en kullanışlı ve etkin görünmektedir. Bu anlaşma sayesinde, iki 

devletin vergilendirme yetkisi arasında sıkışan kişilerin, hangi devlete vergi 

ödeyeceğine, devletlerin çifte vergilendirmenin önlenmesi amacıyla öngördükleri 

ulusal sistemlerden bağımsız ve tarafsız olarak karar verilmektedir76. 

AB İşleyişine İlişkin Antlaşması’nın 293. maddesinde, üye ülkelerin 

aralarında çifte vergilendirmenin önlenmesi için, anlaşmalar yapmasını 

öngörmektedir. Burada kastedilen hukuki anlamında çifte vergilendirmedir. Çifte 

vergilendirmeyi önleme konusunda dört uluslar arası anlaşma modeli vardır:  

1. 1963 tarihli OECD Modeli;  

2. 1979 tarihli Birleşmiş Milletler Modeli;  

3. ABD’nin uyguladığı Modelleri;  

4. Türkiye’nin geliştirdiği Modeli. 

Bu anlaşmalar genel olarak, gelir vergisi ve servet vergileri alanındaki çifte 

vergilendirmenin önlenmesine yöneliktir. AB ülkeleri genel olarak yaptıkları 

anlaşmalarda OECD Modelini esas almışlardır77. Çifte vergilendirmeyi önleme 

anlaşmalar, vergi uyumlaştırmasından arta kalan boşluğu doldurucu niteliktedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
76 Bayar, Giriş kısmı.  
77 Bilici, Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri, s. 152.  
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II. AVRUPA BİRLİĞİ’NDE VERGİ UYUMLAŞTIRMASI 

 

A. Vergi Uyumlaştırması Kavramının Terminolojideki Yeri 

Vergisel işbirliğinin pek çok türü vardır. Vergi uyumlaştırması bunlardan 

birisidir. Ancak kesinlikle en önemlisidir. Zira vergi uyumlaştırması ortak kuralların 

belirlenmesi ve milli farklılıkların ortadan kaldırılmasını içerir. Uyumlaştırma 

yapılamayan alanlarda koordinasyona gidilmesi önemlidir. Bunun anlamı üye 

ülkelerdeki vergi sistemlerinin AB anlaşmalarına saygılı olmasını sağlamaktır78. Bir 

başka ifade ile, yakınlaştırma milli kanunları koruyarak AB anlaşmalarının 

hedeflerine diğer üye ülke kanunları ile bağdaşabilir hale getirmektir.  

Üye ülkeler arasında vergilendirme alanında yapılacak olan yakınlaştırma 

Lizbon Stratejisi ile belirlenen amaçlara ulaşmada son derece önemlidir. 

Yakınlaştırma ekonomilerdeki etkinliğin ve işletmelerin rekabet gücünün artırılması 

katkıda bulunur. Daha rekabetçi bir piyasa oluşmasına yardımcı olur, ticareti 

hareketlendirir ve bilgi ekonomisi ve yenilikçi gelişmeleri destekler79. 

Uyumlaştırmanın daha az olduğu bu alanda, düzen sağlayabilmek için, AB etik 

kuralları belirlenmiştir. Bu kurallara göre, ülkeler, vergi rejimlerini üye devletler 

arasında rekabeti engellemeyecek şekilde belirleyeceklerdir. 

Uyumlaştırma AB’de Tek Pazar’ın oluşturulmasının anahtarıdır. Bu kavram; 

ürün bazında standartlaştırmayı, serbest rekabeti ve Tek Pazar içerisinde şirketlerin 

olabildiğince özgür ticaret yapmasını içerir80. 

Uyumlaştırmanın çeşitli dereceleri vardır. “Tam uyum” ürün dizaynı ya da 

vergilendirmede milli hükümetlerin aynı standartları uygulamasını gerektirir. “Kısmi 

uyum” ise minimum ya da maksimum sınırlar içerisinde ortak uygulamaları 

başarmayı gerektirir. Ya da farklı sistemler olmasına rağmen, Tek Pazar üzerindeki 

etkisinin birbirine yakın olması demektir. Buna karşın vergi uyumlaştırması AB 

içerisinde sorunlarla dolu bir alandır. Bunun bir nedeni de Anglo Sakson ve Kara 

Avrupa hukukunun devletin kamudaki rolü hususundaki yaklaşım farklılıklarıdır.  

Esasen vergi politikası AB’de anayasal düzeyde çözülmesi gereken temel 

sorunlardan birisidir. Vergilendirme üye ülkeler arasında öteden beri süregelen bir 

                                                 
78 Kovacs-Creevy, s. 812. 
79 Graetz-Warren, s. 1213. 
80 Güngör, s. 11. 
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anlaşmazlık alanıdır. Vergi politikası; ekonomik etkinliğin sağlanması, piyasa 

ekonomisinin yerleşmesi ve yerelleşmeyi de içeren geniş bir yelpazede çatışma alanı 

oluşturur. Zira vergi politikası üye ülkelerin özgürlük ve bağımsızlıklarının bir 

sembolüdür. AB’de vergi politikası Birliğin karşılıklı işbirliği ve üye devletlerin 

hakları arasındaki çatışmanın nasıl çözülebileceği noktasında yoğunlaşmaktadır. Zira 

üye ülkeler kendilerine has politikaları halen sürdürmektedirler81. 

AB’nin İşleyişine İlişkin Antlaşması'nın 99. maddesinde dolaylı vergilerin 

“uyumlaştırması”ndan söz edilmektedir. 100. maddede ise, mevzuatların birbirine 

“yakınlaştırılması”ndan söz edilmektedir. Diğer bir çok maddede geçen bu 

kavramların yerine bazı maddelerde (54, 56, 57, 70) ise, koordinasyon ifadesine yer 

verilmiştir. Literatürde bu kavramların farklı anlamlarda kullanıldıkları belirtildikten 

sonra, kavramların bu konunun özelliklerine göre seçildikleri ifade edilmiştir82. 

Diğer yandan literatürde uyumlaştırmanın eşitleme anlamına gelmediği 

savunulur. Eşitleme vergi sisteminin ve vergi oranlarının gittikçe artan biçimde aynı 

düzeye getirilmesini ifade eder. Ekonomik hayatın hiç bir bölümünde bulunmayan 

eşitliğin vergilendirme alanında oluşturulması gereksizdir. Çünkü vergi sistemleri, 

tarihi ve kültürel sürecin bir ürünüdür. Uzun bir alışkanlık devresi içinde 

yükümlülerin psikolojileri, ekonomik ve sosyal alışkanlıkları ile bütünleşir. Bu 

nedenle vergi sisteminin tamamen eşitlenmesi sadece ekonomik ve sosyal yapıların 

eşitlenmesini değil, psikolojik ve sosyolojik davranışlarda da benzerliği gerektirir. 

Vergi uyumlaştırmasını; serbest rekabeti bozan ve malların, sermayenin ve 

işgücünün serbest dolaşımını ve yerleşmesini engelleyen mali karakterdeki 

hükümlerin değiştirilmesi veya yürürlükten kaldırması şeklinde tanımlanabilir83. 

Koordinasyon ise, gerçek ve temel farklılıklara dayanmaktadır. Bu açıdan 

bakıldığında uyumlaştırmanın eşitleme ile koordinasyonun arasında yer alan bir 

kavram olduğu, konuyu inceleyenler tarafından ifade edilmiştir. Uyumlaştırma 

mevzuatın birbirine yakınlaştırılmasına oranla daha geniş kapsamlıdır. 

Uyumlaştırma, bir sistemi oluşturan hukuki kuralların düzenlenmesini ifade ettiği 

                                                 
81 Myles, s. 3. 
82 Güngör, s. 12. 
83 Ekmekçi, s. 18. 
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halde, mevzuatın birbirine yakınlaştırılması tek tek hukuki kuralların düzenlenmesi 

anlamını taşır84.  

Öte yandan uyumlaştırma "hukukların ve sosyal sistemlerin uyumlaştırılması" 

anlamını taşır. Yani, sadece hukuki bir uyumlaştırmayı değil, bütün sosyal sistemleri 

kapsamaktadır. 

 

B. AB’nde Vergi Uyumlaştırmasının Amacı 

Ortak pazar temeli üzerine inşa edilen AB, serbest ticaretin önündeki 

engelleri kaldırarak, ekonomik büyümeyi hızlandırmayı amaçlamıştır. Tek Pazar 

uygulaması çerçevesinde, malların, sermayenin, kişilerin serbest dolaşım ve yerleşme 

serbestliği ile serbest rekabetin önündeki engellerin kaldırması gibi temel 

özgürlüklerin garanti altına alınması amaçlanmıştır85. AB bu amaçlara ulaşmayı 

sağlayacak ölçüde vergi uyumlaştırmasını hedef almaktadır.  

AB üye ülkelerin hala yürürlükte olan farklı vergi mevzuatları bu amaçların 

gerçekleştirilmesinde engel yaratmaktadır. Bu yüzden üye ülkeler arasındaki gümrük 

vergiler ve diğer koruma uygulamaları kaldırılmıştır. Bundan sonra, üye ülkelerin iç 

vergi mevzuatları uyumlu hale getirilmesi çok büyük önem kazanmaktadır86. 

Böylece, AB vergi politikası hususunda üç temel amaç gütmektedir; birincisi, 

üye ülkelerin vergi politikalarının AB iç pazarının ve rekabetin geliştirilmesi 

açısından katkıda bulunmasını sağlamak, ikincisi, kurumlar vergisinin oranlarının 

uyumlaştırılması hususunda aceleci davranmamak, üçüncüsü ise, AB içi serbest 

dolaşımın yanında vergi yönetiminde işbirliğini artırmak. 

AB vergi uyumlaştırmasının amacı; üye ülkelerinin vergi sistemlerini tek ve 

eşit hale getirmek yerine, üretim faktörleri hareketlerinin serbestleştirilmesi 

temelinde üye ülkeler arasında ticaret saptırıcı ve rekabeti bozucu vergi oranları ve 

vergi yapısı farklılıklarının ortadan kaldırılarak birlik içerisinde rekabete ve etkinliğe 

dayalı bir ticari ilişkinin kurulmasıdır87.  

Uyumlaştırmanın gayesi, vergilerde tam bir birleşmeye gitmekten ziyade, üye 

devletlerdeki vergi farklılıklarının Ortak Pazar dahilindeki arz ve talep için önemli 

                                                 
84 Öncel-Kumrulu-Çağan, Vergi Hukuku 1997, s. 13. 
85 Bilici, Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri, s. 152 – 153. 
86 Saraçoğlu, s. 9. 
87 Tunçer,  s. 282 



 30

faktör olmamalarını sağlamak ve dolayısıyla uluslararası rekabet üzerinde bozucu 

etki yapmalarına engel olmaktır88. 

AB seviyesinde sürdürülen yakınlaştırma çalışmalarının amaçları, üye 

devletler arasındaki farklılıkları en aza indirmek, bu şekilde vergileme nedeniyle 

ortaya çıkan rekabet koşulları farklılaşmasının önüne geçmek, yine vergi mevzuat 

farklılıklarının yol açtığı karlılığa bağlı nedenlerle, mal dolaşımındaki trafik 

sapmalarını ve nihayet vergi kaçakçılığını önlemektir89.  

Uyumlaştırma esas olarak mali sınırların kaldırılmasını sağlamak amacını 

güder. Gerçekten AB içinde ihracat vergisi sıfır oranlıdır ve benzer özelliğe sahip 

milli ürünlere aynı oranlı ithalat vergisi sistematik olarak uygulanır. 

Vergilerde yetki, temel olarak üye devletlere aittir. Bu nedenle vergi 

uyumlaştırması ne AB'ye ortak bir vergi politikası oluşturmaya hizmet etmek 

amacındadır, ne de kendi başına bir hedeftir. AB’ye sorumluluklarını yerine getirmek 

için tanınan amaçların ve yetkilerin bir parçasını oluşturur90.  

 

C. AB’nde Vergi Uyumlaştırmasının Sebepleri 

Üye ülkelerin vergi mevzuatı arasındaki farklılıklar, bu ülkelerin vergi 

yüklerinin farklı olmasına yol açmakta, bu da sağlıklı bir serbest rekabet ortamının 

oluşturulmasına engel teşkil etmektedir. Bu engellerin kaldırılması yolunda vergi 

uyumlaştırması önem kazanmaktadır. AB’nin genel bütçesi içinde bazı vergiler öz 

kaynakların önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Dolayısıyla bu vergilerin sağlıklı bir 

şekilde toplanabilmesi gerekmektedir. Bu açıdan da vergi uyumlaştırması 

önemlidir91. 

Vergi yükünün en fazla olduğu üye ülke %50,6 oranıyla İsveç, en düşük 

olduğu üye ülke ise %28,6 oranıyla İrlanda’dır92. İsveç’teki vergi baskısı, 

İrlanda’dan %22 oranıyla daha yüksektir, yani ödenecek vergiler açısından, 

İrlanda’ya yatırım yapmak İsveç’e yatırım yapmaktan çok daha karlı olacaktır. 

İrlanda’nın son 15 yılda gösterdiği olağanüstü ekonomik performansının en önemli 

nedenlerden birinin de, kuşkusuz, bu avantajlı vergi ortamı olduğunu söyleyebiliriz. 

                                                 
88 Turhan, s. 407. 
89 Iktisadi Kalkınma Vakfı, “AT Dolaylı Vergilere Uyum Alt Komisyonu Raporu”, s. 1. 
90 Öncel-Kumrulu-Çağan, Vergi Hukuku 1997, s. 744. 
91 Bilici, Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri, s. 153. 
92 OECD, s. 252 – 255.  
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Uluslararası ticarette dolaysız vergileri düşük olan ülkelerin işletmeleri, daha 

avantajlı konumdadır. Dolaysız vergi bir maliyet unsurudur ve fiyatı doğrudan 

etkiler. Alınan dolaysız vergilerin ihracatta iadesi de yasaklanmıştır. Dolaysız 

vergileri düşük olan ülkeler, yüzen yatırımları çekme bakımından daha şanslıdırlar93.             

 Uluslararası ticarette dolaylı vergilerin düşük olmasının ise, bu vergilerin 

ihraç anında iade edilmesinden dolayı, önemli etkisi olmaz. Dolaylı vergileri düşük 

olan ülkeler ancak; sınıra yakın olanların veya yolcuların alışverişlerinde üstünlük 

sağlayabilirler. Sınıra yakın oturanlar, komşu devletlerde verginin düşük olmasından 

dolayı fiyat ucuz ise, bu ürünü komşu ülkeden satın almayı tercih edebilir94. Örneğin 

Lüksemburg’da benzin, tütün, alkollü içeceklerden alınan dolaylı vergi oranlarının 

Belçika, Almanya, Fransa gibi komşu ülkelerden daha düşük olduğu için söz konusu 

ürünler daha ucuz fiyattan satılıyor, bu nedenle sınırına yakın oturanlar bu ürünleri 

Lüksemburg’dan almayı tercih etmektedir95. 

Oysa sağlıklı bir serbest rekabet ortamında, üye ülkelerin vergileri, rekabeti 

lehlerine çevirmek için bir araç olarak kullanmamaları gerekir. Üretim faktörlerinin 

ve mali kaynakların en verimli şekilde kullanılabilmesi, vergi ile ilgili hükümlerin 

tarafsız kalmasına bağlıdır. Bu sağlandığı taktirde, sermaye hareketleri ve şirketlerin 

kuruluş yerini seçmeleri, hammadde, işçilik gibi ekonomik nedenler dikkate alınarak 

yapılacaktır ve vergi uyumlaştırması yoluyla farklılıklar giderilmelidir. 

KDV payı ve gümrük vergileri gibi bazı vergiler bütçenin öz kaynakları 

arasında yer almaktadır. AB bütçesi kaynağı olan bu vergilerin sağlıklı 

toplanabilmesi için, üye ülkelerdeki ilgili mevzuatın uyumlaştırılması gerekir96. 

Sonuç olarak, sağlıklı bir ortak pazar, üye ülkelerdeki farklı vergi 

mevzuatlarının uyumlaştırılmasını kaçınılmaz kılmaktadır. Ancak burada vergi 

uyumlaştırması ile amaçlananın, üye ülke vergi sistemlerinin mutlak anlamda 

uyumlaştırılması olmadığını da altını çizmek gerekir. Bu zaten de mümkün değildir. 

 

 

 

                                                 
93 Kılıçaslan, s. 85. 
94 Bilici, Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri, s. 155. 
95 OECD, s. 254. 
96 Bilici, Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri, s. 155. 
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D. AB’nde Vergi Uyumlaştırmasının Engelleri 

Uluslararası vergi sorunları, tek taraflı olarak kanunlarla veya karşılıklı olarak 

uluslararası antlaşmalarla çözülmeye çalışılmakta; bu açıdan vergilendirme 

yetkilerinin sınırlandırılması söz konusu olmaktadır97.  

Bilindiği gibi, vergi koyma, para basma ve savunma yetkisi ile birlikte milli 

egemenliğin vazgeçilmesi kolay olmayan üç unsurundan biri olarak sayılır. Vergiler, 

sosyal ve ekonomik hayatın yönlendirilmesinde araç olarak kullanıldığı için, 

ülkelerin vergi egemenliklerinden vazgeçmeleri kolay değildir98.  

Üye devletler de tüm bu nedenlerle, vergi konusundaki egemenlik haklarını 

AB’ye devretme konusunda çekingen davranmaktadırlar. Bu konudaki duyarlılığın 

bir başka nedeni de, vergilerin bütçe gelirleri içendeki çok önemli payıdır. AB’nde 

yapılan vergi uyumlaştırması üye ülkeler bütçe gelirleri uyum haline getirmeleri de 

tasarlar, dolayısıyla harcamaları üzerine doğrudan etkisinde bulunur. Üye ülkeler 

arasında, vergi yükleri arasında önemli farklılıklar hala ortadadır99. 

Vergi uyumlaştırması alanındaki bir diğer engeli de, ortak mevzuatın ancak 

tüm üye ülkelerin oybirliği ile alacağı kararı ile mümkün olabilmesidir. Nice 

Zirvesinde oybirliği ile karar alınan birçok konuda oyçokluğu esasına geçilmesine 

rağmen, vergilendirme konusunun da bu değişiklik yapılamamıştır, bu durumda vergi 

uyumlaştırması alanında ilerleme sağlamak daha da zorlaşacaktır100.    

Sonuç olarak, ortak vergi düzenlemelerinin üye ülkelerin vergi konusundaki 

manevra imkânlarını sınırlandırmaması, AB vergi uyumlaştırması konuda 

günümüze kadar en önemli engeli olarak görünmektedir. Ayrıca, ortak mevzuatın 

tüm üye ülkelerin oy birliği ile alacağı karar ile mümkün olması da vergi 

uyumlaştırması alanındaki çalışmaları yavaşlatır101. 

 

 

 

 

 

                                                 
97 Saraçoğlu, s. 13. 
98 Bilici, Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri, s. 156. 
99 Bkz.: Çalışmamızın Birinci Bölüm III/B başlık içindeki açıklamaları. 
100 Bilici, Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri, s. 156. 
101 Batırel, “Avrupa Birliği’nde Vergi Koordinasyonu”, s. 73.  
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E. AB’nde Vergi Uyumlaştırmasının Mevcut Durumu 

 

1. Dolaylı Vergilerde Uyumlaştırma 

AB içinde Ortak Pazar’ın oluşumu ve işleyişi açısından etkili bir vergi 

politikasının uygulanarak, AB pazarının vergi sınırlarından ve engellerinden 

arındırması gerekmektedir. Nitekim AT, Roma Antlaşması ile kurulduğu yıllarda bile 

muamele vergilerin ve ÖTV üye ülkeler arasındaki ticareti, kurumlar vergisinin de 

üye ülkeler arasındaki sermaye hareketlerini engelleyeceği amacıyla çalışmalara 

başlamıştır. Ancak tek pazarın oluşturmasını ve işleyişini amaçladığından, yapılan 

düzenlemeler, özellikle mal ve hizmet bedelleriyle doğrudan ilişkin olan, mal ve 

hizmetler üzerinden alınan KDV ve ÖTV üzerine yoğunlaşmaktadır102.  

Bu güne kadar AB’nin dolaylı vergilerin (KDV ve ÖTV) uyumlaştırılmasında 

önemli başarılar sağlandığını söyleyebiliriz. 

 

a. Katma Değer Vergisi Alanında Uyumlaştırma 

Mal ve hizmet teslimlerine düşük KDV uygulayan ülkeler, yüksek oran 

uygulayan ülkeler karşısında rekabet üstünlüğü elde edebilirler. Üretim 

maliyetlerinin eşit olduğu durumunda, belli bir ürünün fiyatı KDV oranı düşük olan 

ülkede, yüksek olan ülkeye nazaran daha düşük olur. Bu durumda mükellefler sınırı 

geçerek, alışverişlerini KDV oranların düşük olduğu ülkelerde yapabilirler.  

Mal hareketlerinin ticari nitelikte olması durumunda ise, oran farklılıklarının 

uluslar arası ticarete bir etkisi olmaz. Çünkü ihracat ülkesinde vergi iadesi yapılması 

ve ithalat ülkesinde vergi alınması, KDV’nin etkisini tarafsız kılar103.    

KDV alanında uyumlaştırma çalışmaları, AB’nin kurulmasıyla birlikte 

başlamıştır. 5 Nisan 1960 tarihli Komisyon Kararı ile bu konuların incelenmesi için “ 

Vergi ve Maliye Komitesi” kurulmuştur. Bu komite çalışmalarını sürdürüp 1962 

yılında “Neumark Raporu” olarak adlandırılan raporu sunmuştur. Raporda Ortak 

Pazar’ın sağlıklı işlemesi bakımından en uygun verginin KDV olduğu ve 1955’te 

Fransa’da uygulanmaya alınan KDV ortak muamele vergisi olarak tercih edilmiştir. 

Roma Antlaşması kabul edildiğinde AB’ne üye ülkelerde, yapı ve oranları 

itibariyle çok büyük değişikliler gösteren farklı muamele vergileri uygulanmaktaydı. 
                                                 
102 Saraçoğlu, s. 34. 
103 Bilici, Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri, s. 241. 
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KDV ise, sadece Fransa’da uygulanıyordu. Ancak bu durum, üye ülkeler arasında 

vergi sınırlarının korunmasını gerektiren ortak pazarın amaçlarıyla uyuşmuyordu. 

AB Komisyonu 1960’lı yıllarda üye ülkelerde uygulanan muamele vergileri 

incelemiş ve çok aşamalı artan vergi sistemi yerine, ortak pazarın işleyişi için KDV 

temeli bir vergi sisteminin daha uygun olacağına karar vermiştir. KDV 

uyumlaştırmasındaki temel amaç, AB içinde sadece son tüketicinin ödemesidir. 

KDV Fransa’da zaman içinde değiştirilmiştir. 1968’de Almanya, 1969’da 

Hollanda ve 1970’de ise Lüksemburg’da uygulamaya başlanmıştır. KDV sistemini 

tüm AT’nda kabulü için 01.01.1970 tarih uygun öngörülmüştü. Fakat Belçika ve 

İtalya, 1971 ve 1972 yılları başlarında yeni sisteme geçebileceklerini bildirmişlerdir. 

Böylece, iki yıllık bir gecikme ile tüm üye ülkelerde yürürlüğe konmuştur. AB’ne ilk 

genişlemede katılan ülkelerden Danimarka’da KDV 1967’den, İrlanda’da 1972’den 

bu yana uygulanmaktadır. İngiltere’de ise 1973’te kabul edilmiştir. Yunanistan 

1987’de, benzer şekilde İspanya ve Portekiz’de tüm ülkelerden sonra vergi yürürlüğe 

koymuşlardır104. Bu sisteme geçiş, üye ülkelerin çoğuna büyük sorun yaratmamıştı. 

KDV uyumlaştırmanın ilk aşaması tamamlanınca, Ortak Pazarın doğru 

işleyişi için uyumlaştırmaya devam edilmesinin gerektiği anlaşılmıştır.  

1970’lerdeki bir Konsey Kararı ile KDV, geleneksel gümrük vergileri ve 

tarımsal vergiler ile birlikte AT’un temel gelir kaynaklarından biri haline 

gelmiştir105.  

Dolaylı vergilerde uyum, sadece oranlardaki uyum değil, matrahlarda da 

uyumun sağlanmasıdır. Topluluk ülkelerinde matrahı oluşturan faktörler, bazı küçük 

istisnalar dışında benzer şekilde tanımlanmıştır. 11.04.1967 tarihli Direktif ile AB 

içinde KDV’nin genel ilkeleri belirlenmiş ve çok aşamalı muamele vergi sistemini 

uygulayan Belçika, Almanya, İtalya, Lüksemburg ve Hollanda bu sisteme geçmiştir. 

KDV ile üretimin her aşamasında katılan değer üzerinden vergileme getirmiştir. 

KDV sistemindeki değişiklikler 1979’da, mukim olmayanlar için KDV iadesi 

konusunda getirildi. 1983’te, ithalat KDV muafiyeti hakkında, 1992’de, ÖTV’nin 

uyumlaştırılmasıyla birlikte, 01.01.1993’ten itibaren işlerlik kazanacak olan tek 

pazarın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak getirilmiştir. KDV’ye ilişkin olarak 

                                                 
104 Karluk, s. 335. 
105 Karluk, s. 336. 
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geçiş rejimi olarak adlandırılan bu belge, KDV sisteminde sınır kontrolünün 

kaldırılmasını sonuçlarını incelemedi, temel hükümler üzerinde yoğunlaşmaktadır106. 

Tek Avrupa Senedi çerçevesinde 1987 yılında yayınlanan iki Direktif ile üye 

ülkelerde mevcut KDV oranların dondurulması ve 31.12.1992’ye kadar 

uyumlaştırılması kabul edilmiştir. Böylece, AT içinde standart ve indirilmiş oran 

olarak iki KDV uygulanacaktır. İndirilmiş oran %4 – 9, standart oran ise %14 – 20 

arasında olacaktır. İndirilmiş oran: alkollü içkiler dışında gıda maddelerine, ısıtma ve 

aydınlatma için kullanılan enerjiye, su dağıtımına, kitap, gazete ve dergilere, yolcu 

taşımasına ve eczacılık ürünlerine uygulanacaktır. Standart oran ise, sayılanların 

dışında kalan mal ve hizmetlere geçerli olacaktır. Böylece, değişik mal ve hizmet 

grupları için uygulanan farklı oranlar, 1993 yılı başında ortadan kaldırılmıştır. 

Konsey, 17.07.1969’da sermaye hareketleri üzerindeki dolaylı vergiler 

konusunda direktif kabul etmiştir ve 01.01.1972’de sermaye vergilerine Topluluk 

içinde uyum sağlanmıştır. Ayrıca, hisse senetleri üzerindeki damga resmi 

kaldırılmıştır. Bu Tüzük, 09.04.1973’te değiştirilmiş ve damga resmini, ortak bir 

sermaye vergisine dönüştürmüş, oranını %1 olarak belirlemiştir. Şirketlerin 

birleşmesi, daha sonra şirketlerin yeniden organizasyonu gibi durumlarda bu oranda 

%50 ile %100 indirim yapılması kabul edilmiştir107. 

Genel olara dolaylı vergilerin ve özellikle KDV’nin uyumlaştırılmasını 

amaçlayan çalışmaların ve çıkarılan direktiflerin temel amacı, “verginin tarafsızlığı” 

ilkesini geliştirip, vergilerin ticareti saptırıcı etkilerini önleyerek, öncellikle ulusal 

pazarlarda ve üye ülkeler arasında serbest rekabet şartlarını bozan düzenlemelerin 

ortadan kaldırarak, tam rekabet ortamına yakın şartların oluşturulmasıdır. 

Dolaylı vergilendirme ve özellikle KDV, AB içinde en uyumlaştırılmış 

kurallara sahiptir. Mevcut AB’nin KDV mevzuatı üzerindeki mümkün etkilerini 

değerlendirmek ve bir taraftan vergi tarafsızlığı sağlarken, öte yandan mevcut 

mevzuatın uyarlanması gerekip gerekmediğine, hangi kapsamda uyarlama 

yapılacağına karar vermek için, ayrıntılı bir analiz gerekmektedir108.   

 

 

                                                 
106 Karluk, s. 337. 
107 Karluk, s. 338. 
108 Ekmekçi, s. 58. 
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(1) Katma Değer Vergisi ile İlgili AB Mevzuatı 

KDV konusunda yapılan teorik çalışmalar bir yana, AB’nin İşleyeşine İlişkin 

Antlaşması’nın 93. maddesine dayanarak çıkardığı direktiflerle uyumlaştırma 

çalışmalarını yürütmektedir. 11.04.1967 tarih ve 67/227 sayılı 1. Direktif muamele 

vergilerinin rekabet koşullarını bozmaması, mal ve hizmetlerin serbest dolaşımını 

engellememesi gerektiğini vurgulamıştır. KDV alanında çıkarılan direktifler 

aşağıdaki tabloda gösterilmiştir109. 

Tarih, Sayı AB mevzuatında KDV’ye ilişkin Direktifler110 

11.04.1967, 

67/228/AET 

Ortak KDV Sisteminin Yapısı ve Uygulama Prosedürlerine 

İlişkin 2. Direktif  

17.05.1977, 

77/388/AET 

67/288/AET Direktifi Yürürlükten Kaldıran ve Orta KDV 

sistemi Getiren 6. Direktif 

26.06.1978, 

78/583/AET 

Danimarka, Almanya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lüksemburg ve 

Hollanda’ya 6. Direktifin 1. md. Sapmasına İzin Veren Direktif 

06.12.1979, 

79/1072/AET 

Başka Bir Üye Devlette Yerleşik Olan Vergi Mükelleflerine 

Uygulanan KDV’nin Geri Ödemesine İlişkin 8. Direktif 

26.03.1980, 

8/368/AET 

Fransa’nın Deniz aşırı bölgelerinin 6. Direktif Kapsamı Dışında 

Tutulmasına İlişkin Direktif 

28.03.1983, 

83/:181/AET 

Bazı Ürünlerin Nihai İthalatında, KDV’nden Muafiyete İlişkin 

77/388/AET Direktifin 14 (1/d) md. Kapsamı ile İlgili Direktif 

19.12.1983, 

83/648/AET 

Yunanistan’da Ortak KDV Sisteminin Uygulamaya 

Konulmasının Ertelemesine İlişkin Direktif 

16.06.1986, 

86/247/AET 

Yunanistan’da Ortak KDV Sisteminin Uygulamaya 

Konulmasının Ertelemesine Dair Direktif 

17.12.1986, 

86/560/AET 

Topluluk Sınırları İçinde İkamet Etmeyen Mükelleflere 

Yapılacak KDV İadesi ile İlgili 13. Direktif 

16.12.1991, 

91/680/AET 

Mali Sınırların Kaldırılması Amacıyla 77/388/AET Direktifi 

Değiştiren ve KDV İçin Ortak Sisteme İlave Yapan Direktif 

19.10.1992, 

92/77/AET 

KDV Oranlarının Birbirine Yaklaştırılmasına Dair Direktif 

                                                 
109 Saraçoğlu, s. 36. 
110 Oksay-Acar, s. 100 – 101. 
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14.12.1994, 

94/5/AET 

Ortak KDV Sistemine İlave, 77/388/AET Direktife Değişiklikler 

Getiren İkinci El Mallara, Koleksiyon Eşyalarına, Sanat ve Eski 

Eserlere Uygulanacak Özel Düzenlemelerine İlişkin Direktif 

22.12.1994, 

94/76/AET 

KDV ile ilgili 01.01.1995 tarihinde AB’nin Genişlemesi 

Kapsamında, Uygulanabilir Değişiklik Önlemlerinin Sunulması 

ise 77/388/AET Direktifini Düzelten Direktif 

25.06.1996, 

96/42/AET 

77/388/AET Direktifte değişiklik Yapan Direktif 

17.06.1999, 

99/59/T 

Telekomünikasyon Hizmetlerine Uygulanabilir KDV 

Anlaşmaları Konusunda 77/388/AET Direktifi Düzelten Direktif 

22.10.1999, 

99/85/AT 

Emek Yoğun Hizmetlere Dair Denem Maksadıyla İndirilmiş 

KDV’nin Uygulanmasına 77/388/AET Direktifi Değiştiren 

Direktif 

19.12.2001, 

2001/4/AT 

Asgari Oranının % 15 Olarak Devamına Dair Direktif 

20.12.2001, 

2001/11/AT 

KDV Bağlamında Faturalandırılmaya İlişkin Koşulları 

Basitleştiren 20.12.2001, 2001/11/AT Direktif 

07.05.2002, 

2002/38/AT 

Radyo ve Televizyon Yayın Hizmetleri ve Bazı Elektronik 

Temelli Hizmetlere Uygulanabilecek KDV Düzenlemelerine 

Dair 77/388/AET Direktifi Geçici Olarak Değiştiren Direktif 

20.01.2004, 

2004/7/EC 

KDV Ortak Sistemi Hakkında Uygulama Yetkisi Verme ve 

İstisnaları Kabul Etme Yöntemlerine Dair 77/388/AET Direktifi 

Değiştiren Direktif 

AB üye ülkelerde KDV alanında yürütülen çalışmaların iki önemli noktası 

vardır: 1. ve 2. Direktifi kabul edilmesi ile 6. Direktifi yürürlüğe konmasıdır111.  

1967 yılında çıkarılan 1. Direktif ile KDV’nin ortak gider vergisi olarak kabul 

edilmesinin ardından, yine aynı yılda çıkarılan 67/228/AET sayılı 2. Direktif ile 

KDV’nin temel kuralları ortaya konulmuştur. Bu Direktifin 2. maddesinde verginin 

konusu, 4. maddesinde mükellefleri, 5. maddesinde teslim kavramı, 5/4. maddesinde 

teslim yeri, 6. maddesinde hizmet ifası, 7. maddesinde ithalde vergiyi doğuran olay, 

                                                 
111 Karluk,  s. 337. 
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8. maddesinde muhasebe düzeni, 11. maddesinde vergi indirimi ve 12. maddesinde 

muhasebe düzeni açıklamıştır112.  

Ayrıca, 2. Direktifin vergi oranlarının açıkladığı 9. maddesi, vergi 

muafiyetleri ile ilgili 10. maddesi, KOBİ’lerin vergilendirilmesiyle ilgili 14. maddesi 

ve tarım sektörünün vergilendirilmesiyle ilgili 15. maddesiyle üye ülkelere esneklik 

tanımışlardır113.  

2. Direktif ile AB, ortak KDV sisteminin ayrıntılarını ve işleyişini 

belirlemiştir. Buna göre; KDV’nin hangi mal ve hizmetlere uygulanacağı, KDV 

mükelleflerinin kimler olduğu, matraha ilişkin düzenlemeler, indirim 

mekanizmasının işleyişi, varış ülkesi prensibinin kabulü konuları açıklanmıştır.  

1. ve 2. Direktifler AB üyesi 6 devlet tarafından uygulanmıştır. Bu 

yönetmelikler genel çerçeveyi belirledikleri, KDV’ye yönelik temel konuları yeterli 

ayrıntılar bağlamadıklarından, uygulamada sorunlar ortaya çıkmıştır. 21.04.1970 

tarihinde Konsey tarafından alınan bir kararla Topluluk bütçesinin finansmanında 

“öz kaynaklar” sistemine geçiş öngörülmüştür. Bu sisteme göre ortak KDV 

matrahlarının %1’ini üye ülkeleri Topluluk bütçesine aktaracaklardı114. 

2. Direktif ile vergi matrahı, istisnalar gibi konularda üye ülkelere tanınan 

esnekliklerin daraltılarak üye ülkeler arasındaki farklılıkların giderilmesi ihtiyacı, 

AB’ye yeni bir öz kaynak oluşturulması için vergi matrahın uyumlaştırılması ihtiyacı 

ve vergi sınırların kaldırabilmesi için KDV’nin daha ileri düzeyde uyumlaştırılması 

ihtiyaçtan hareketle 6. Direktif çıkarılıp 2. Direktif yürürlükten kaldırılmış115.  

6. Direktif getirdiği düzenlemeleri üye ülkeler tarafından 01.01.1978 tarihine 

kadar uygulamaya konulması yükümlülüğü getirilmiştir. 

6. Direktifin 2. maddesi erginin konusu, 3. maddesi uygulanacağı coğrafi 

alan, 4. maddesi mükellefleri, 5. maddesi mal teslimi, 6. maddesi hizmet ifası, 7. 

maddesi ithalat, 8. maddesi mal teslimlerinin vergilendirileceği yer, 9. maddesi 

hizmet ifaların vergilendirileceği yer, 10. maddesi vergiyi doğuran olay ve verginin 

tahakkuku, 11. maddesi ülke içinde ithalatta vergi matrahı, 12. maddesi oranlar, 13. 

                                                 
112 Fantorini-Üzeltürk, s. 22. 
113 Fantorini-Üzeltürk, s. 26 – 29. 
114 Karluk, s. 337. 
115 Bilici, Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri, s. 241 – 242. 
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maddesi istisnalar, 17 – 20. maddeleri indirimler, 22. maddesi mükellefin ödevleri, 

24, 25 ve 26. maddesinde özel rejim uygulamaları konuları içermiştir. 

KDV’nin matrahı AB içinde aynı olması, çok önemlidir. Bunun 

sağlanabilmesi için Komisyon, 29.06.1973 tarihinde Konsey’e, 6. Tüzük olarak 

bilinen teklifini göndermiştir. Üzerinde yapılan çeşitli değişikliklerden sonra Tüzük, 

Konsey tarafından 17.05.1977 tarihinde kabul edilmiş ve KDV matrahı, tüm üye 

ülkelerde uyumlaştırılmıştır, Tüzük ancak 1979 yılında uygulamaya konulmuştur. 

Üye devletler tarafından eşit temellere dayalı olarak toplanan KDV’nin 

%1’ini geçmeyen bir oranın, Topluluk için kendi kaynağını oluşturmaya yeteceği 

sonucuna varılmıştır. Bu amaçla, 6. Direktif 1977’de kabul edilmiştir116. 

6. Direktif’in amacı, ortak KDV sisteminde matrahların uyumlaştırılması ve 

böylece iç pazarın en iyi bir şekilde yerine getirebilmesi için gerekli mali şartları 

yaratmaktır. Üye ülkelerin KDV sistemlerini 6. Direktif’teki esaslar çerçevesinde 

yeniden düzenlemeleri ve bu düzenlemelerin en geç 01.01.1978 tarihinde yürürlüğe 

girmesi öngörülmüştü. Bu direktifte üye ülkeler; tüketim tipi bir KDV sistemini ve 

dış ticarette “ varış ülkesi “ ilkesini benimsemişlerdir. 

6. Direktif ilke olarak sıfır oran uygulamasına karşı olduğu halde, geçici 

hükümlere ilişkin bölümünde bu uygulamaya izin verilmiştir. 6. Direktif oranlar 

konusunda “standart“, “yükseltilmiş“, ve “indirilmiş“ olarak üç tür orana izin 

vermiştir. İthal edilecek mallara uygulanacak oran, bu malların ülke içindeki 

tesliminde uygulanan oran olacaktır. 6. Direktife göre üye ülkeler oranların 

belirlenmesinde esnek davranabilmektedirler. Bu konularda bir sınırlama yoktur. Üye 

ülkelerdeki KDV oranları indirilmiş oranlarda %0 – 9, normal oranlarda %12 – 25 

ve yükseltilmiş oranlarda %25 – 38 arasındadır117. 

21.08.1987 tarihinde açıklanan Cockfield Raporunda yer alan öneriler dikkate 

alınarak 18.09.1987 tarihli Direktif hazırlanmıştır. Bu Direktif KDV oranları iki 

grupta uyumlaştırılmasını teklif etmiştir. 1. gruba giren sağlık hizmetleri ve gıda 

maddeleri gibi zorunlu ihtiyaç maddelerine uygulanacak oranı %4 – 9 arasında, 

bunların dışında kalan mallar ve hizmetlere uygulanacak oran %14 – 20 arasında 

tasarlanmıştır, ancak bu Direktifin yasalaşması mümkün olmamıştır118.   

                                                 
116 Karluk, s. 336. 
117 Karluk, s. 338. 
118 Bilici, Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri, s. 242. 
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            21 Aralık 1987 tarihinde açıklanan Cockfield Raporu’nda Tek Pazar’da 

KDV’nin nasıl uygulanacağı konusunda önerilere yer verilmiş; özellikle üye ülkeler 

arasındaki ticarette, sınırlarda yapılan KDV iade ve tahsilât işlemlerinin kaldırılması 

ile yürürlüğe girecek olan yeni rejimin esasları belirlenmiştir. 

18.05.1989 tarihli Scrivener teklifinde de; Tek Pazar uygulanmasının 

başlayacağı 01.01.1993 tarihinden itibaren telafi rejimin yürürlüğe konulması kesin 

rejim olarak önerilen telafi rejimi yürürlüğe girene kadar özellikle vergi oranlarının 

uyumlaştırılması konusunda ilerleme sağlanması önerilmiştir. 

6. Direktif, AT’da yer alan bazı KDV oranlarını yakınlaştırmayı sağlamıştır. 

6. Direktife göre hem malların hem de hizmetin sağlanması için tek bir standart 

vardır. Direktif ile bütün üye devletler için geçerli olarak uyumlaştırılmış bir oran 

oluşturulmamış, %15 minimum bir eşik belirlenmiştir. Üye devletler, kendi standart 

KDV oranlarını belirlemede özgürdürler, ancak %15’in altında olamaz. İndirilmiş 

oran ise en az %5 olacaktır ve üye ülkeler bir veya iki tane indirilmiş orana sahip 

olabileceklerdir. Düşük oran uygulanması üye ülkelerin isteğine bırakılmıştır119.  

16.12.1991 tarihli Direktif bu öneriler doğrultusunda hazırlanmış olup; bu 

çerçevede 6. Direktifte değişiklikler yapılmış; vergi sınırları kaldırılmıştır. Bu 

direktifle getirilen üye ülkeler arası ticarette uygulanacak olan KDV rejimi ”vergi 

sınırlarının kaldırılması” biçimindedir. 

 

(2) Katma Değer Vergisi ile İlgili Rejimler 

Ticari olarak yapılan mal alım ve satılmalarında, “varış ülkesi prensibi” 

olarak adlandırılan uygulama esas alınmıştır. AB’de 6. Direktifi temel alan KDV 

sistemine göre, varış ülkesi prensibi gereğince, “bir üye devlette satın alınan ürünler, 

satımın gerçekleştiği ülkede değil, nihai tüketimin yapıldığı ülkede vergilendirilir”. 

KDV ile ilgili rejimler; 1993’e kadar uygulanan rejim; 1993’ten günümüze 

uygulanan rejim: Varış Ülkesinde Vergilendirme ve gelecek için planlanan rejim: 

Çıkış Ülkesinde Vergilendirme – Clearing Sistem olarak tanımlanabilir. 

                                                 
119 Bilici, Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri, s. 242. 
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1993’e kadar uygulanan rejim vergiden arındırma ve vergileme işlemleri, 

ihracatçı ve ithalatçı ülkelerin gümrüklerinde yapılmaktadır. Bu rejim tek pazara 

geçilmesiyle birlikte 1993 yılın başından itibaren sona ermiştir120. 

 1993’ten günümüze uygulanan rejim: Varış Ülkesinde Vergilendirme 

16.12.1991 tarihli Direktif ile uygulamaya konulmuştur, gümrükler kaldırılmıştır. 

Vergi sınırlarının kalkmasıyla birlikte KDV işlemlerinin gümrüklerde uygulamasına 

son verilmiştir ve ithalatçı firmanın bulunduğu ülkede vergilendirilmesi yoluna 

gidilmiştir. İhracatçı ülkedeki vergi iadesi ise, malın ülkeden çıkması ve ithalatçı 

ülkede vergisinin ödenmesinden sonra yapılmaktadır. Bu uygulama üye ülkeler 

arasında bilgi alışverişini gerektiğinden, vergi idareleri arasında bilgisayar şebekesi 

oluşturulmuştur. Bu sistemde verilmesi gereken beyanname ve dokümanlar 

firmaların bağlı oldukları vergi dairesine verilmekte ve üye ülkeler arasında mahsup 

işlemleriyle uygulamaya yön verilmektedir121.  

Vergi sınırlarının kaldırılmasıyla varış ülkesinde vergilendirme sistemi zaafa 

uğramış ve bu nedenle AB Komisyonu 01.01.1997 tarihi itibarıyla Çıkış Ülkesinde 

Vergilendirme Sistemine geçeceğini belirtmiştir, ancak bu ilkenin etkin işleyebilmesi 

için gereken Clearing sisteminin tam olarak devreye sokulmaması, çıkış ülkesinde 

vergilemeye geçiş hedefinin ertelenmesine neden olmuştur122. 

Clearing sisteminin esası, varış ülkesinde vergilendirmeden vazgeçilerek 

ihracatın da yurt içi satışlar ölçüsünde vergiye tabi tutulması, buna karşılık, ithalatçı 

ülkenin satış üzerinden hesapladığı vergiden bunun düşülmesine imkân tanınarak, 

Clearing sistemi ile vergi gelirlerinin yeniden dağıtılmasına dayanmaktadır123. 

Tam bir vergi uyumlaştırmasını amaçlayan AB, üye ülkeler arasındaki mal 

hareketlerinin tek bir ülkedeki gibi değerlendirilmeli. Bu ise Clearing sistemin 

kurmasıyla mümkün olacaktır, aksi halde vergi dağıtımında sorunlar çıkabilecektir.   

 

b. Özel Tüketim Vergisi Alanında Uyumlaştırma 

Tüketim üzerinden alınan vergilerin, malların serbest dolaşımı üzerindeki 

doğrudan etkileri konusu, AB’nin İşleyişine İlişkin Antlaşması’nın 99. maddesinde 

                                                 
120 Saraçoğlu, s. 38. 
121 Soydan, “Avrupa Birliği Üğeliğine Doğru Katma Değer Vergisine Uyum”, s. 67 – 107.  
122 Aydoğdu, s. 81. 
123 Saraçoğlu, s. 39. 
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açıklamıştır. Bu çerçevede ÖTV kapsamında Antlaşma düzenlemesine de bağlı 

olarak bir ayırım yapıldığında, analitik nitelikleri vergiler anlamında ÖTV ile 

harcamalar üstünden genel vergiler anlamında İşlem Hacmi Üstünden Alınan 

Vergiler ayrımı yapılmıştır. ÖTV, işlem hacmi üstünden alınan vergiler ile birlikte, 

doğrudan ekonomik politikalara bağlı olduğu için, milliyete dayalı ayrımcılık 

yaratarak üye ülkeler arasındaki rekabeti önemli ölçüde bozmaktadır. Bu vergiler, 

AT tarafından dört kategoriye ayrılarak ele alınmıştır124; (1) Uyumlaştırılması 

gereken ÖTV, (2) Uyumlaştırılmadan önce yapılarının daha derinlemesine 

araştırılması gereken ÖTV, (3) Uyumlaştırılması gerekmeksizin varlıklarını 

sürdürebilecek ÖTV ve KDV ile ikame edilecek ÖTV. 

Komisyon, 08.02.1967’de Konsey’e, ÖTV’nde uyumlaştırma sağlanması için 

bir program taslağı sunmuştur. Program, işlenmiş tütün, şarap ve alkollü içkiler, 

petrol ürünleri, şeker, şekerleme ve birada uyumlaştırma yapılmasını öngörmüştür. 

Bunlardan sadece işlenmiş tütünlerden alınan ÖTV’nin matrahında, 19.12.1972’de 

bir uyumlaştırma yapılabilinmiştir. Böylece, 1985 yılına kadar, işlenmiş tütünden 

alınan ÖTV belli bir oranı geçmemiştir. 28.05.1969’da, AB içinde seyahat edenlerin 

yanlarında bulundukları 100 u.a. kadar olan eşya vergi dışında bırakılmıştır. Ekim 

1978’de bu miktar 200, 1983’te 210 ve 1984’te 280’e çıkarılmıştır125. 

 

(1) Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Direktifler 

KDV gibi Tek Pazarın oluşmasıyla, özel tüketim ürünleri ve ÖTV için de, bu 

malların tek pazarda sekrete uğramadan serbest dolaşımını sağlayabilmek amacıyla 

uyumlaştırma gerekmiştir. Bu amaca yönelik olarak 1992’de ÖTV yapısının 

uyumlaştırılmasına, ÖTV’ye konu olan malların işletilmesi, saklanması ve 

ulaştırılmasına ilişkin direktifler çıkarılmıştır. Özellikle ÖTV uygulama alanını 

uyumlaştırmak için dört direktif kabul edilmiştir. Bu direktifler ÖTV’ye konu olan 

ürünlerin (tütün, alkollü ürünler, petrol ürünleri gibi) kapsamını tanımlar, böylece, 

üye devletlerin hangi ürünlere ÖTV’yi uygulayacakları ve bu vergilerin uygulama 

yöntemleri belirlenmiştir, ürünlerin serbest dolaşımının üye devletlerce 

uyumlaştırılmamış vergi sistemleri tarafından sekteye uğratılamaması sağlanmaya 

                                                 
124 Karluk, s. 335. 
125 Karluk, s. 338. 
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çalışmıştır. ÖTV konu olan ürünler için minimum vergilendirme seviyeleri 

belirlenip, oranlarının yakınlaştırılmasına yönelik yönetmelikler kabul edilmiştir126.  

Üye devletlere ÖTV’ye konu olan ürünler üzerine, direktiflerle getirilen 

minimum seviyelerin altında olmamak şartıyla, ÖTV koyma imkânı tanınmıştır. 

Direktiflerde vergilerin üst seviyeleri için sınırlandırma olmadığından üst seviyeler 

üye devletler tarafından serbestçe belirlenebilmiştir. 1992 yılında da özel 

düzenlemeler yoluyla Komisyon, ÖTV’ye konu olan ürünlerin Tek Pazar içinde 

taşınmaları için kullanılan belgelerin standardizasyonu sağlamıştır127. 

 

2. Dolaysız Vergilerde Uyumlaştırma 

AB’nin İşleyişine İlişkin Antlaşma, dolaylı vergilerin uyumlaştırması 

konusunda olduğu gibi, dolaysız vergiler ile ilgili de açık bir hüküm içirmemektedir, 

ancak dolaysız vergiler alanında, AB’nin temel serbestliklere engel 

oluşturulduğunda, uyumlaştırmanın gerekliliği arz edilmektedir. Bu gereklilik ortaya 

çıktığı zaman, Antlaşması’nın 94 ve 308. maddesinin verdiği yetki çerçevesinde 

dolaysız vergilerde uyumlaştırma yapılabilmektedir. Aynı zamanda, bu 

uyumlaştırmayı gerekli kılan yerleşme özgürlüğü ile ilgili 43 ve 44. maddesi ve 

milliyet üzerine kurulu ayırımcılık yapılamaması konuyla ilgili 12. maddesi. 

Dolaysız verilerde uyumlaştırmanın yavaş ilerlemesi 1969’dan 1990’a kadar 

sadece iki yönerge ve bir anlaşma düzeyinde kalmasıyla kanıtlanabilmektedir. 

Dolaysız vergiler alanında en önemli sonuç, 1977’de üye ülkelerin vergi otoriteleri 

arasında işbirliğini öngören 99/77 AET direktifin çıkarılmasıyla gösterilmiştir. 

AB dolaysız vergiler alanında uyumlaştırmanın yavaş ilerlemesinin, mali 

egemenlik, özellikle üye ülkelerden dış ticarette vergileme yetkisinin daralabileceği 

endişelerinden ve vergilendirme konusunda karar alma süreci yavaş işlemesinden 

kaynaklanmaktadır. Vatandaşların vergilere karşı duyarlılığı artmış olup, vergi 

sisteminin yapısında, toplam vergi yükü ve hâsılatının dağılımında, vergiyi 

kabullenmede, sosyal ve ekonomik yapıdaki farklılıklar etkili olması ve 

vergilendirmede kaynak ülke ilkesinin uygulanması dolaysız vergilerde 

uyumlaştırmanın en önemli engel olarak karşımıza çıkmaktadır.  

                                                 
126 Karluk, s. 335 – 336. 
127 17.12.1992 tarihli Düzenleme No. 2719/92, ATRG, L 276, 19.09.1992; 17.12.1992 tarihli 
Düzenleme No. 3649/92 ATRG, L 276, 18.12.1992. 
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Sermaye hareketlerin hızla artması dolaysız vergilerde indirim yarışı 

başlatabilecek olması AB dolaysız vergilerde uyumlaştırmanın önemini artmaktadır. 

Bu durum Tek Pazardaki rekabeti haksız hale getirmesi ve uluslararası ticarette 

dolaysız vergileri düşük olan ülkelerin işletmeleri rekabet üstünlüğü elde etmekle 

yatırımları çekme bakımından daha şanslı olma durumu ise dolaysız vergileri 

uyumlaştırmasının önemini artmaktadır.  

Sonuç olarak, AB üye ülkelerin tepkileri dikkate alarak gelir vergisi alanında 

uyumlaştırma yapılmamıştır. AB içerisindeki sermaye hareketlerini yakından 

ilgilendiren kurumlar vergisini uyumlaştırma programına dâhil etmiştir. AB’nde 

dolaysız vergilerin uyumlaştırma sorunu yıllardır yoğun araştırmalara konu olmuştur. 

Bu vergilerin uyumlaştırılması için çeşitli öneriler ileri sürülmesine karşın bu hususta 

ciddi ve önemli adımların atılmadığı gözlenmektedir. Vergi konusunda üye ülkelerin 

veto hakkına sahip olmaları ve bu vergiler üzerinde uyumlaştırma konusunda isteksiz 

olmaları nedeniyle, bu çalışmaların önemli bir kısmı teklif safhasında kalmıştır.  

 

a. Gelir Vergisi Alanında Uyumlaştırma 

AB ülkelerinde gelir vergisi uygulamaları bakımından karşılaşılan farklılıklar 

üç temel unsur etrafında yoğunlaşmaktadır; (1) Vergi oranlarının uygulandığı 

dilimlerdeki farklılıklar; (2) Vergi dilimlerine uygulanan oranlardaki farklılıklar ve 

(3) Sosyal kaygılarla getirilen indirim uygulamalarındaki farklılıklardır. 

AB organları gelir vergisi konusunda özellikle kadın ve erkeğin eşit 

uygulamalara tabi tutulması üzerinde yoğunlaşmakta olup, vergi sistemlerinin evli 

çiftler arasında tarafsız olması önerilmektedir128. 

Kişisel gelir vergileri serbest rekabeti fazla etkilemediğinde AB bünyesinde 

bu verginin çok fazla düzenleme ihtiyacı olmamıştır. Üye ülkeler, kendi bütçe ve 

vergi politikalarına göre gerekli gördüklerinde bu vergi alanında düzenleme ve 

değiştirme yapmaktadırlar. Ancak sermaye akımlarının dikkate alınması zorunluluğu 

bu düzenlemelerde üye ülkelerin bağımsız hareket etmelerini engellemektedir129.  

AB’nde gelir vergisinin farklı oranlara yer verilmektedir. Ekonomik Birleşme 

ve Gelişme Örgütünün yaptığı araştırmanın sonuçlara göre, ortalama gelire sahip 

olan çalışanın ödediği gelir vergisi oranı AB ortalamasında %27,9’dur. Belçika, 
                                                 
128 Saraçoğlu, s. 59. 
129 Erkan, s. 7. 
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Danimarka ve Almanya’da %40’ın üzerindedir. Yunanistan, Portekiz ve İrlanda’da 

%16 dolayındadır. Bu fark AB ülkelerinde %10 – 15 arasındadır130.  

Ekonomik bütünleşme açısından, hem işgücünün hem de sermayenin serbest 

dolaşımı etkileyen gelir vergisi alanında da uyumlaştırma gerekmektedir. Ancak 

AB’nde gelir vergisinin tek oranı görülmemesine rağmen, vergi uyumlaştırması tek 

pazar hedefe ulaşmak için önemli araçtır, gelir vergisi kısa ve orta dönemde 

uyumlaştırma programına alınmamıştır ve bu alanda ilerlemeler kaydedilmemiştir131. 

AB gelir vergisi uygulamasında bazı özelliklere sahiptir, bunlar: 

mükelleflerin ikametgâhların bulunduğu ülkede ayrımcılıksız, tam mükellef olarak 

vergilendirmektedir. Burada söylemesi gerekir ki, serbest dolaşım ve yerleşme 

serbestlikleri çerçevesinde mükelleflerin vergilendirme ülkesi değişebilir. Bu 

durumlarda çifte vergilendirme sorunları üye ülkeler arasında imzalanan anlaşmaları 

yoluyla çözülmektedir. Bu alanında uyumlaştırma olmadığı için vergi oranları 

ülkeden ülkeye değişebilmektedirler. Üye ülkelerin gelir vergisi mevzuatı ayrımcılık 

yapmadan uygulanmalıdır, bu kural yükümlülüklerde ve vergi avantajları açısından 

da geçerlidir. Mükellef – işletmeler ikametgâh ülkesinde vergilendirmektedir. Bu 

mükelleflerin iş yerleri başka ülkede bulunması durumunda iş yeri kazançları 

sonuncu ülkede vergilendirmektedir. Serbest meslek sahibi mükellefler de başka 

ülkede elde ettikleri kazancı son ülke tarafından vergilendirmektedir132.  

Gelir vergisi uyumlaştırması çerçevesinde göçmen ve sınır aşan işçilerin 

serbest dolaşımını kolaylaşmak amacıyla bir direktif teklifi hazırlanmıştır133, ancak 

Konsey’de kabul görmemiştir. Bu gelişmeden sonra 21.12.1993’te dar mükelleflerin 

elde ettikleri gelirlerin vergilemesi ile ilgili bir tavsiye yayımlamıştır134. Bu tavsiye 

sınır çalışanları yanında, emekliler, serbest meslek sahipleri, sanatçılar ve sporcular, 

ticari, sınaî, zirai gelir elde eden kişiler de yer almaktadır. Tavsiyeye göre, bu 

mükelleflerin vergilemesi gelirin elde ettikleri ülkede yapılmalıdır. Mükelleflerin 

tavsiye getirdiği imkânlardan yararlanabilmesi için toplam gelirlerin en az %75’ini 

üstünde ikametgâh dışındaki ülkedeki elde edilmesi gerekmektedir. Tavsiye aynı 

ülkedeki dar ve tam mükellefler vergilemesinde ayrımcılığının olmamasını 

                                                 
130 Oksay-Acar, s. 115 – 117. 
131 Saraçoğlu, s. 60. 
132 Bilici, Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri, s. 266. 
133 JOCE, C 21/6, 21 Aralık 1979, COM (79) 737, 26.01.1980. 
134 JOCE, CE L 39, 10.02.1994. 
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önermektedir. Buna karşılık, bu ülkedeki ve ikametgâh ülkelerin sağladıkları vergi 

avantaj ve indirimlerden aynı zamanda yararlanma hakkı tanımamasını önermektedir. 

Tavsiye, dar mükelleflerin vergilemesinde ayrımcılığı önlenmesini amaçlamıştı135. 

Bu tavsiye ABAD kararlarla da desteklenmiştir, vergi alacağından 

yararlanma hakkına, fiili ikametgâhı veya şirket merkezi Fransa’da olmayan kişilere 

tanımayan Fransa uygulaması, AB’nin İşleyişine İlişkin Antlaşması’nın 43. 

maddesinin hükmüne aykırı bulunmuştur136. 

Aynı çerçevede Fransa’nın kar paylarına uyguladığı stopaj oranları da 

Antlaşması’nın 43 ve 48. maddelerine aykırı bulunmuştur. Fransa, diğer üye ülke 

şirketlerinin Fransa’daki iş yerlerinin dağıtacakları kar paylarına farklı stopaj 

oranları uygulamakta idi. Bazı üye ülkeler için Genel Vergi Kanununda öngörülen  

%25 oranı uygulanmakta, başka bazı üye ülkeler için ise yapılan anlaşmalarla bu 

oran %0’a kadar indirilmekte idi. Fransa AB Komisyonunun uyarısı üzerine, AB’nin 

İşleyişine İlişkin Antlaşması’nın ilkelerine aykırı olan bu uygulamasını düzeltmiştir.  

 

b. Kurumlar Vergisi Alanında Uyumlaştırma 

Uluslar arası ticaretin hızlandırma durumunda şirketler arasındaki rekabet ön 

plana çıkmaktadır. Bu nedenle kurumlar vergi oranları düşük olan ülkeler rekabet 

üstünlüğü elde etmekte ve uluslararası sermaye için çekici görünmektedir137.  

Kurumlar vergisinde, şirketlerin karlarının vergilendirilmesi hususunda 

uyumlaştırma üye ülkeler tarafından benimsenmemiştir. Yine de üye devletler, tek 

pazardaki zararlı uygulamaları ortadan kaldırmak amacıyla mali politikalarda belli 

bir koordinasyonu sağlamayı denemişlerdir138. Örneğin, İrlanda’da kurumlar vergisi 

oranının %12,5 olduğu dikkate alındığında, diğer üye ülkelerde uygulanan kurumlar 

vergisi oranı %30 – %40 olup, İrlanda’da kurulacak ve düşük oranlı vergiden 

yararlanacak olan şirketler diğer üye ülkelere göre daha şanslı durumdadırlar. Bu 

nedenle, üye ülkeler arasında doğrudan vergi oranların yakınlaştırmasına yönelik 

çalışılmaktadır139. Bu bağlamda günümüze kadar çok sayıda çalışma yapılmıştır. Bu 

konuda AB Komisyonu çalışmaları yanında, çeşitli raporlar da hazırlanmıştır: 

                                                 
135 Bilici, Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri, s. 266. 
136 Erkan, s. 130. 
137 Saraçoğlu, s. 63. 
138 Fantorini-Üzeltürk, s. 54. 
139 Oksay-Acar, s. 118. 
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1962’de tamamlanan Neumark Raporu’dur. Bu raporunda kurumlar vergisi 

uyumlaştırmasıyla ilgili ilk öneriler yer almıştır; G. Zeitel ve Segre Raporları (1966); 

Van den Tempel Raporu (1970). Burada kar payları üzerindeki çifte vergilendirmenin 

etkilerinin nasıl hafifleteceği konusu incelenmiştir; Komisyonun “Topluluktaki Vergi 

Sistemlerinin Uyum Perspektifleri Konusundaki Burke Raporu” (1980). Burke 

Raporu Van den Tempel Raporunda değinilen konular yanında, kurumlar vergisi 

matrahlarının uyumlaştırılması üzerinde durulmuştur140.  

Son olarak, eski Hollanda Maliye Bakanı Bay Onno Ruding başkanlığındaki 

Komiteye bir rapor hazırlamıştır.”Ruding Raporu” olarak adlandırılan bu çalışma 

kurumlar vergisinin uyumlaştırma alanında çok büyük önem taşımaktadır. Ruding 

raporu, üye ülkelerin birbirinden bağımsız hareketlerle, iç pazarın işleyişine gölge 

düşüren uyumsuzlukları ortadan kaldırabilmelerini pek mümkün görmemektedir.  

Kurumlar vergisi uyumlaştırmasıyla, yatırımcıların sırf vergiye göre ülke 

seçmeyip, ekonomik değerlendirmelere göre karar vermeleri amaçlanır, çünkü üretim 

faktörlerinin ve mali kaynakların daha verimli kullanılacağa düşünülmektedir141.  

 

(1) Kurumlar Vergisi ile İlgili Direktifler 

Günümüze kadar kurumlar vergisi alanında 1973 ve 1977 yıllarında çıkarılan 

iki direktifin arkasından tek pazar uygulaması öncesinde, 1990’da iki direktif daha 

çıkarılmıştır: (1) Şirket kuruluşları ve sermaye artırımlarında eşitliğin sağlanması ile 

ilgili ve (2) tek pazarın kurulması çerçevesinde çıkarılan ve farklı üye ülkelerde iş 

yaparak gelir elde eden ve çifte vergiye maruz kalan şirketlerin durumu ile ilgilidir. 

Bu direktifler değişik ülke şirketlerinin birleşmesini teşvik etmeyi de 

amaçlamaktadır.  

Diğer taraftan Tek Pazar uygulama başlamasının arkasından Komisyon 1977 

yılında, bu çerçevede üye ülkelerdeki zararlı vergi düzenlemeleri ile mücadele etmek 

amacıyla önlemler paketi teklifinde bulunmuştur: İşletmelerin vergilendirilmesi 

alanında uyulması gerekli temel kuralların belirlenmesi; Tasarruf gelirleri üzerindeki 

vergi yükü konusunda AB düzeyinde ortak düzenlemeye gidilmesi; Üye ülkeler 

arasında şirketten şirkete faiz ve telif hakkı ödemelerinde uygulanan stopajın 

kaldırılması. Bu teklifler 02.06.2003’te kabul edilen 3 yeni direktife dönüşmüştür.  
                                                 
140 Erkan, s. 94 – 96. 
141 Bilici, Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri, s. 268. 
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09.04.1973 yılında çıkarılan 73/80 sayılı direktif, “hukuki muamele vergisi” 

olarak isimlendiren dolaylı vergiler konusunda incelenebilecek olmakla birlikte, 

sermayenin serbest dolaşımını sağlamak amacına dayandırılmıştır142.  

Söz konusu direktifle sermaye birikimi üzerinden alınacak vergi oranı %1 

olarak belirlenmiştir. Bir sermaye şirketinin kuruluşunda, bir şahıs işletmesinin 

sermaye işletmesine dönüşmesinde, sermaye şirketlerinde her türlü sermaye artırımı 

sırasında ve herhangi bir şirketin AB dışındaki yasal veya fiili iş merkezinin AB 

üyesi bir ülkeye taşınması durumunda vergi alınması kararlaştırılmıştır143. 

Dünyada işletme birleşmeleri artmış olup, küreselleşmeye uyum stratejisi 

içinde bu tür girişimlerin devam edeceği açıktır. Dolayısıyla bütün ülkeler işletme 

birleşmeleri teşvik edici düzenlemeler yaparak, piyasalardaki rekabeti olumsuz 

etkileyebilecek riskleri azaltmayı amaçlamaktadır144. Konuda vergi uyumlaştırmasına 

gidilmesinin nedeni, bu operasyonların farklı üye ülkeler arasında yapılmasının, ülke 

arasında yapılmasının, ülke içinde yapılanlara göre daha yüksek oranda 

vergilendirilmesi oluşturmaktadır. Oysa, Tek Pazara yönelen bir toplulukta bu tür 

işletmeleri cezalandırmak değil, özendirmek gereklidir. Topluluğun bu konudaki 

temel politikası ile, birleşmelerin vergi maliyetini düşürmek amaçlamıştır.  

Bunun ile ilgili 23.07.1990’da 90/434 sayılı “Farklı Üye Ülkelerin Şirket 

Bölünme ve Aktif Devirlerinde Ortak Vergilendirme Rejimi” isimli Füzyon Direktifi 

çıkarılmıştır. Bu direktifi ile farklı üye ülkelerdeki şirketlerde devir, birleşme, 

bölünme ve hisse değişiminde ortak vergilendirme rejimi belirlenmiş ve AB 

şirketlerinin uluslar arası planda gücünü artırmak için birleşmelerini teşvik edici bir 

düzenleme getirilmesi, birleşmelerin vergi maliyetinin düşürülmesi amaçlanmıştır.   

Direktifin amacı, farklı üye ülkelerde faaliyet gösteren şirketlerin yeniden 

örgütlenme kararlarını ortak vergileme kurallarına bağlamaktadır. 

Vergi kaçakçılığı bütçe kayıplarına yol açtığı gibi, vergi adaletini bozmakta 

ve ekonomik düzen içindeki sermaye hareketlerinde ve eşitsizliklere yol açmaktadır. 

19.12.1977 yılında 77/99 sayılı “Uluslar arası Vergi Kaçakçılığını Önleme ve 

Verginin Tahsilinde Yardımlaşma Direktifi” kabul edilmiştir. Bu direktif ile vergi 

                                                 
142 T.C. Başbakanlık. DPT, s. 32, 33.   
143 Saraçoğlu, s. 63.  
144 Göktaş, “Dünyada ve Türkiye’de Şirket Birleşmeleri”, s. 121.  
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kaçakçılığı ile mücadele amacıyla üye ülkelerin vergi idareleri arasında karşılıklı 

bilgi değişimi konusunda yardımlaşma öngörülmüştür.   

Bu Direktife ilave olarak, üye ülkeler, vergi idareleri temsilcileri ve bağımsız 

bilirkişilerden oluşan, benzer amaçlara hizmet etmek üzere aralarında Hekimlik 

Komisyonunu Kuran Anlaşma’yı imzalamışlardır145. Komisyonun, özellikle akraba 

şirketleri arasında cereyan eden vergisel amaçlı fon transferleri (transfer 

fiyatlandırması) konularını incelemek ve bu işlemlerin vergi kaçakçılığı oluşturup 

oluşturulmadığı konusunda karar vermekle görevlendirilmiştir. Diğer taraftan, 

Komisyon, AB şirketlerinin çifte vergiye maruz kalması durumunda, bu çifte 

vergilemenin önlenmesine yönelik önerilerde bulunmak ile de görevlidir.   

16.01.1969 tarihli Komisyon teklifinden hareketle, 23.07.1990 tarih ve 

90/435/AET sayılı “Farklı Üye Ülkelerin Ana Şirketlerin ve Bağlı Şirketlerinin 

Vergilendirilmesinde Ortak Kurallar” başlıklı direktif kabul edilmiştir. Bu direktifin 

3. maddeye göre yavru şirket, bir üye ülke şirketlerinin bir başka ülkede ortak olduğu 

şirkettir. Yavru şirket olarak kabul edilebilmesi için, ana şirketin ortaklık payının en 

az %25 olması gereklidir146. Bu oran AB üye ülkelerin iç hukuklarında genellikle 

%10’dur. Direktif ile bağlı şirketten ana şirkete yapılan kar payı ödemelerinin 

vergilendirilmesi konusunu düzenlenmiş; çifte vergilendirmeyi önlemek amacıyla 

vergilendirmenin bağlı şirketin bulunduğu ülkede yapılacaktır. 

Direktif, yavru şirketten ana şirkete yapılan kar payı ödemelerinin 

vergilendirilmesi konusunu düzenlemektedir. Daha önce ana şirket ile yavru şirketten 

farklı ülkelerde olması durumunda, çifte vergilendirme olayı buluyordu. Bu durum 

üye ülkelerin şirketleri arasındaki işbirliğini cezalandırıcı nitelikte idi. Vergilendirme 

yerinin neresi olacağı konusuyla ilgili yapılan tartışmalarda, sermaye ihracatçısı 

ülkeler şirket merkezi ülkesini, sermaye ithalatçısı ülkeler ise kaynak ülkesini 

savunmuşlardır. Kabul edilen Direktifle bir orta yol bulunmuştur ve şirketlerin AB 

düzeyinde gruplaşmaların kolaylaştırılması amaçlanmıştır147. 

Direktifin 5 ve 7. maddelerine göre vergilemenin esas olarak, sadece yavru 

şirketin bulunduğu ülkede yapılması kararlaştırılmıştır. Yavru şirket, bulunduğu 

                                                 
145 Convention 90/435/AET, JOCE L. 225, 20.08.1990, 
www.dpt.gov.tr/DocObjects/.../3123/oik685.pdf. 
146 23.07.1990, 90/435/AET, JOCE L.225, 20.08.1990, 
www.cepc.es/rap/Publicaciones/Revistas/4/RDC_002_189.pdf.  
147 Bilici, Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri, s. 273. 
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ülkede kurumlar vergisi ödeyecek, ancak dağıtacağı kar payı üzerinde stopaj 

yapmayacaktır. Böylece, yavru şirketin bulunduğu ülkede yapılan stopaja son 

verilmiştir. Direktifin 4. maddesi ana şirketin bulunduğu ülkede ise seçimlilik hakkı 

vermiştir ve bu ülke, ya yavru şirketten gelen gelirlerin hiç vergilemeyecek, ya da 

matraha dahil edecek ve dışarıda ödenen vergiden çıkarılmasına izin verecektir. 

09.03.1998 tarih üye ülkeler ve Komisyon temsilcilerden oluşan bir grup 

görevlendirilerek işletmelerin vergilendirilmesi alanında uyulması gerekli temel 

ilkelerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu grup hazırladığı raporda Tek Pazar kuralları 

ile uyuşmayan 66 zararlı vergi uygulaması tespit etmiştir.  

Bu uygulamalarla ülkeler, vergi avantajları sağlayarak şirketlerin vergi 

merkezlerinin veya yatırımlarının belirli bir bölgeye çekilmesini amaçlamaktadır. 

Yabancı yatırım, bir ülkeye doğrudan yatırım ve portföy yatırımı şeklinde gelebilir. 

Yabancı sermaye gideceği ülkeye karar verirken; o ülkenin vergi sisteminin sunduğu 

olanaklar yanında, pazara erişim kolaylığı, yatırım ve işletme masrafları ve 

ekonomik ve politik risklerin düzeyi gibi faktörleri de göz önünde tutmaktadır148. 

Komisyon yaptığı incelemeler sonucunda zararlı vergi uygulaması 

karakterindeki bu avantajların geri iade edilmesine karar vermiş, ABAD da 

Komisyonun bu kararını onaylamıştır. Bunun üzerine söz konusu zararlı vergi 

uygulamalarını en geç 2012 tarihinde sona erdirecek olan direktif kabul edilmiştir. 

Faiz üzerindeki vergi yükünün farklı olması, rekabet şartlarını etkileyebilir. 

Bu çerçevede, üye ülkeler, tasarrufu kendi pazarlarına çekmek için vergi 

enstrümanını kullanmak isteyebilmektedir. Diğer taraftan, faiz üzerindeki vergi 

yükünün çok yüksek olması, sermayenin kaçışına sebep olabilmektedir. 

AB içinde bu konuda en fazla hedef alınan ülke, Lüksemburg’dur. Bu ülke 

AB’nin en küçük üyesi olmasına rağmen, dünyanın yedinci büyük mali piyasasıdır. 

Lüksemburg milli gelirinin üçte biri, bankacılık sektöründen elde edilmektedir. Bu 

ülkede faizler üzerindeki verginin yok denecek kadar düşük olması, binlerce AB 

vatandaşının tasarruflarını bu ülkede tutmasına yol açmaktadır.  

20.05.1998 tarihli teklifi ile %15 olan stopaj oranının 01.01.2006’dan itibaren 

%20’ye yükseltilecekti. Lüksemburg, Belçika ve Avusturya 2010’a kadar %15 

oranında kalabilecektir. Vergi stopajlarının %25’i yapılan ülkede kalacak, %75 ise 

                                                 
148 Bilici, Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri, s. 274. 
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yatırımcının ikametgâhının bulunduğu ülkeye gönderilecektir. “Banka gizliliği” 

uygulamasının sona erdirilmesi ve yatırımcının ikametgâhının bulunduğu ülkenin 

talep etmesi durumunda, bilgi verme yükümlülüğü de getirilmiştir.  

Euro bonolardan elde edilen faizler, hisse senedi ile ilgili hesaplar üzerinden 

gelirler öneri dışında tutulmuştur. İçindeki sabit getirili kıymetler oranı %40’ın 

altında kalan yatırım fonlarından gelirleri 2010 yılından itibaren %10’a çekilecekti. 

İkinci teklifle önerilen, faiz üzerindeki asgari %15 stopaj yapılmasından zarar 

görecek olan Lüksemburg, direktife onay vermesini bir şarta bağlamıştır: AB üyesi 

olmayan; İsviçre, Lihtenştayn gibi diğer off-shore merkezlerinin de bu kurallara 

uymaları, aksi durumda Lüksemburg bu teklifi veto edeceğini bildirmiştir149.  

 

(2) Kurumlar Vergisi ile İlgili Direktif Tasarı ve Taslakları 

Kurumlar vergisi sistemi, kurumun elde ettiği karın gerek kurum nezdinde 

gerek ortaklar nezdinde nasıl vergilendirileceği konusu ile ilgilidir. İki ayrı düzeyde 

vergileme ekonomik anlamda çifte vergilendirmeye sebep olur, bu durum hisse 

senetleri piyasasında caydırıcı etkiye sahip olabilmesi, söz konusu çifte 

vergilendirmenin etkisinin giderilmesini veya hafifletilmesini gerektirir.  

Devletler, vergi sistemleri içinde kar paylarının vergilendirme rejimine karar 

vermenin öncesinde, dağıtılan kar payının maruz kalmasını istedikleri vergi yükünü 

belirlenmektedirler. Arkasından, tercih edilen yöntem, ne olursa olsun, alınması 

planlanan vergi gerek kurum aşamasına gerek ortak aşamasına dağıtılarak 

alınmaktadır. Çünkü tüm yöntemlerde kurumlar vergisi, gelir vergisi stopajı ve gelir 

vergisi beyannamesi üzerinden gelir vergisi ödemesi vardır. 

Bu çifte vergilendirmenin etkisinin giderilmesinde uygulanacak yöntemle, 

daha önce alınan kurumlar vergisi bir şekilde indirime konu olmalı, bu şekilde ortak, 

gelir vergisi ile baş başa kalmalıdır. Yani, ortağın ödeyeceği vergi, gelir vergisine 

indirilmelidir. Kar payı üzerindeki çifte vergilendirilmenin etkisinin giderildiğini 

söyleyebilmek için, bu kar payın toplamda maruz kaldığı vergi yükünün gelir vergisi 

tarifesindeki en yüksek oranın altında kalması gerekir.   

                                                 
149 Bilici, Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri, s. 276. 
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 AB Komisyonun 1975 yılında konuyla ilgili hazırladığı Direktif 

Teklifinde150, Fransız modeli olarak bilinen ve bünyesinde vergi alacağını taşıyan 

sistem tercih edilmiştir. Teklif bünyesinde, ortakların verdikleri beyanname 

üzerinden hesaplanan gelir vergisinden, daha önce yapılan stopaja ilave olarak, 

ödenen kurumlar vergisinin %45 – %55’ini de indirebilmeleri imkânını taşımaktaydı. 

Teklif, ekonomik çifte vergilendirmeyi kısmen önleyen bir sistemi tercih etmiştir. 

Ancak kurumlar vergisinin, genel isteksizlik nedeniyle bu alanda da üye ülkeler 

arasında mutabakat sağlanmamıştır ve teklif geri çekilmiştir.151  

Üye ülkelerin vergi matrahını ilgilendiren; amortismanlar, genel giderler, 

stoklar, karşılıklar, kıymet artışları ve azalışları ile ilgili düzenlemeleri arasında 

önemli farklılıklar görülmektedir. Bu farklılıklar, değişik ülke şirketleri arasındaki 

rekabet eşitliliğinin bozulmasında etkili olabilmektedir. 

Kurumlar vergisi matrahının uyumu konusundaki çalışmalar da taslak 

düzeyinde kalmıştır. Komisyon hazırladığı taslakta “normal” matrah ile bölgesel, 

sosyal, politik amaçlı yine matrahı ilgilendiren teşvik tedbirlerinin uyumlaştırılmasını 

birbirinden ayrılıp sadece normal matrahı ilgilendiren konuları ele almıştır. Taslağın 

35. maddesinde yer alan kuralların belirlenmesinde önemli ölçüde 1978 yılındaki 4. 

Direktif ile belirtilen ticaret hukuku prensipleri ile bir paralellik sağlanmıştır152.  

Üye ülkelerde hangi tip şirketlerin kurumlar vergisine tabi olacağı konusunda 

da farklılıklar bulunmaktadır. Bu konuda, sermaye şirketlerinin her zaman kurumlar 

vergisi mükellefleri (kişi işletmeleri hariç) arasında yer almaktadırlar. Şahıs 

şirketlerine gelince, bunlara uygulanan rejim ülkeden ülkeye değişmektedir. 

Komisyon, mükellefiyet konusunda; şahıs şirketlerine, isterlerse kurumlar vergisine 

tabi olma hakkının verilmesi görüşünü taşımaktadır153. 

Bazı ülkelerde zararların ileriki, hatta bazen daha önceki yıl gelirleri ile telafi 

edilmesine müsaade edildiği halde, bazılarında buna imkân verilmemektedir. 

Komisyon bu konuyla ilgili hazırladığı direktif teklifinde, zararların zaman sınırı 

olmaksızın ileriki yıllar gelirleri ile telafisini öngörmüştür. Buna ilave olarak, geride 

kalan iki yılın gelirleri ile zararların telafi edilebilmesi yolu da açık bırakılmıştır154. 

                                                 
150 Bozkurt, s. 91, 92. 
151 Bilici, Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri, s. 281. 
152 TÜRMOB, s. 26. 
153 Saraçoğlu, s. 66. 
154 Erkan, s. 96. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

AVRUPA BİRLİĞİ – TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE VERGİ ALANI 

 

Ekonomik ilişkilerin serbestleştirilmesi yönünde GATT, ve uluslar arası 

ekonomik birleşmelerdir. Ekonomik birleşme örneği AB’dir. Bu bütünleşme, üçüncü 

ülkelerle de ekonomik ilişkiler kurmuştur155. 

“Üçüncü ülkeler” AB üyesi olmayan ülkelerdir. AB üçüncü ülkelerle yapılan 

ortaklık ekonomi anlaşmaları, bu ülkelerden AB pazarına yapılan ürün ithalatını 

kolaylaştırmak ve bu ülkelerin ekonomik yapısını düzeltmek için mali ve teknik 

yardımın yapılmasını amaçlar. AB ile üçüncü ülkeler arasında uluslar arası ekonomik 

birleşmelerin en basit şekli olan ticaret anlaşmalar da yapılır. Bu anlaşmalar tek 

yanlı veya karşılıklı olarak, belirli mallar üzerindeki gümrük tarifelerini indirmelerini 

amaçlar. AB alışverişi serbestleşmeyi, ticari işlemlerle yatırımları kolaylaştırmayı ve 

işbirliği öngören ticaret ve işbirliği anlaşmaları de üçüncü ülkeler arasında yapılır. 

AB – üçüncü ülkeler arasındaki ekonomik ve diğer anlaşmalar anlaşma 

bazında yürütülür ve AB’nin İşleyişine İlişkin Antlaşması’nın 307. maddesine 

dayanılarak yapılır. 

AB üçüncü ülkeler ile olan ilişkileri iki grup olarak incelenmesi doğru 

olacaktır; AB’nin bölgeler itibari ile ve AB’nin kuruluşlar itibari ile ekonomik 

ilişkileri. Bölgeler itibari ile olan AB ekonomi ilişkileri; Afrika, Karayıp ve Pasifik 

ülkeleri, Asya, Latin Amerika, Orta Amerika, Doğu Avrupa ve Orta Asya, Körfez 

ülkeleri, Akdeniz ve Orta Doğu, Kuzey Amerika, Doğu ve Batı Balkanlar ve Batı 

Avrupa ülkeler arasındaki ilişkilerdir. Kuruluşlar itibari ile olan AB ekonomi 

ilişkileri ise; Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği, Avrupa Ekonomik Alanı, Asya – 

Avrupa Toplantısı, Avrupa Konseyi, Sekizler Grubu, Körfez İşbirliği Konseyi, 

Güney Ortak Pazarı, Birleşmiş Milletler ve Dünya ticaret Örgütü arasındaki 

ilişkilerdir. Dünyada AB ile ekonomi ilişkilerde bulunmayan ülke azdır.      

Çalışma yaptığımız tez konusundan hareketle ilerideki bölümlerde Türkiye – 

AB arasındaki ekonomi ilişkiler çerçevesinde araştırmamızı yoğunlaştıracağız.    

 

 

                                                 
155 Dura, s. 17. 
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I. AVRUPA BİRLİĞİ – TÜRKİYE İLİŞKİLERİN GELİŞİMİ 

 

AB vergi politikasına yönelik Türkiye – AB ilişkileri ekonomik alanını 

incelememiz gerekliliği kanaatindeyiz. Türkiye ile AB arasındaki ekonomik 

ilişkilerinin bugün geldiği noktayı irdeleyebilmemiz için bu ilişkilerinin tarihi 

gelişimine bakmamız faydalı olacağı düşencesindeyiz.   

 

A. Avrupa Birliği Vergi Politikası Doğrultusunda AB – Türkiye İlişkilerini 

Düzenleyen Temel Metinler 

 

1. Ankara Anlaşması 

Türkiye 01.01.1958’de kurulan AET ile Temmuz 1959’da müzakerelere 

başlamış ve 12.09.1963’te imzalanan Ankara Anlaşması ile Türkiye’nin zaman 

içinde göstereceği ekonomik gelişmeye bağlı olarak gerçekleştirilecek tam üyeliği 

amaçlayan bir ortaklık ilişkisi kurmuştur. Türkiye ile AET arasında, 1963 yılında 

imzalanan Ankara Anlaşması, AB’nin İşleyişine İlişkin Antlaşması’nda öngörülen 

Ortak Pazar modelini örnek alarak, ortaklık ilişkisinin kurulmasını amaçlamıştır156. 

Ankara Anlaşması Türkiye – AB arasında ilk temel ve resmi belgedir. 

Ankara Anlaşması AB ile imzalandığı için doğrudan uygulanan bir AB hukuk 

belgesi ve AB üyesi ülkeler ile de ayrıca imzalanması dolayısıyla bir uluslararası 

hukuk belgesidir. Ankara Anlaşması’nın hedefleri bir ortaklık anlaşmasının 

hedeflerinden çok daha geniştir ve Ankara Anlaşması ile Türkiye AB’ye “ortak üye” 

olmuştur157. Ankara Anlaşması’nın asıl amacı “Türkiye ekonomisinin hızlandırılmış 

kalkınmasını ve Türk halkının çalıştırılma seviyesini ve hayat şartlarının 

yükseltmesini sağlama gereğini tümü ile göz önünde bulundurarak taraflar 

arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri aralıksız ve dengeli olarak güçlendirmeye 

teşvik etmektir”158.  

 Türkiye’nin tam üyeliğinin üç aşama sonucunda gerçekleşmesini öngören 

Ankara Anlaşması 01.01.1964 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Hazırlık dönemi olarak 

nitelendirilen birinci aşama 1964 – 1972 yıllar arasında tamamlanmıştır. 

                                                 
156 Kaçar, s. 389. 
157 Bozkurt-Özcan-Köktaş,  s. 360.  
158 Paksoy, s. 104. 
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Geçiş dönem olarak adlandırılan ikinci aşama 1973 – 1995 yıllarını 

kapsamıştır. Bu aşama 1 Ocak 1973’te Katma Protokol’ün yürürlüğe girmesi ile 

başlamıştır. Bu dönemde taraflar karşılıklı ve dengeleri yükümler esası üzerinden, 

sanayi ürünleri ticaretinde GB’nin kurulmasını benimsemişlerdir159. Son dönem 

olarak adlandırılan üçüncü aşama ise 1996’dan sonrasını kapsamaktadır.  Son dönem 

gümrük birliğe dayanır ve taraflara arasındaki ekonomi politikaları arasındaki 

koordinasyonun güçlendirilmesini gerektirir. 

 

2. Katma Protokol 

Türkiye ile AT arasında GB kurulmasını amaçlayan ve “Geçiş dönemini” 

düzenleyen Katma Protokol’ün metni, Ortaklık Konseyinin 19.11.1970 tarihli 

toplantısında kabul edilmiş. Bu Protokol, Mali Protokol, AKÇT yetki alanına giren 

maddelerle ilgili Anlaşma ile Son Senet, 23.11.1970’te Brüksel’de imzalanmış ve 

01.01.1973’te TBMM, GATT ve üye ülkeler parlamentolarında da kabul edilerek 

yürürlüğe girmiştir. Bu metin Türkiye ile AT arasında GB’nin hangi sürede ve ne 

şekilde gerçekleştirileceğini belirtip geçiş dönemine ilişkin ikinci temel belgedir160.  

Buna göre AT tek taraflı olarak Türkiye’den ithal ettiği sanayi mallarında ve 

işlenmiş tarım ürünlerinde gümrük vergilerini sıfırlamış ve bazı ürünler hariç kotaları 

kaldırmıştır. Katma Protokol ayrıca işgücünün serbest dolaşımı, sermaye hareketleri, 

yerleşme ve hizmet serbestisi, ekonomi politikaların yakınlaştırılması, rekabet, devlet 

yardımları, ticaret politikası ve mali yardımlar gibi konularda Türkiye’ye önemli bir 

imkân sağlamıştır. Türkiye’nin ise kademeli olarak 22 yıl içinde AT’ndan ithal 

edeceği sanayi mallarında ve işlenmiş tarım ürünlerinde gümrük vergilerini ve 

kotaları kaldırması öngörülmüştür161.   

Türkiye 1974 yılında ortaya çıkan petrol krizi nedeniyle karşılaştığı ekonomik 

güçlükler ve yaşanan siyasi istikrarsızlıklara bağlı olarak Katma Protokol’ün 

öngördüğü ekonomik yükümlülüklerini yerine getirememiş ve 1979’da AT ile 

ekonomik ilişkilerini bir süre askıya almıştır. Türkiye AT ile ekonomik ilişkilerini 

1983 yılından itibaren yeniden geliştirmeye başlamış ve gümrük vergilerini Katma 

Protokol’ün öngördüğü biçimde kademeli olarak indirmiştir. 

                                                 
159 Bozkurt-Özcan-Köktaş, s. 362.  
160 Paksoy-Paksoy, s. 89. 
161 Gürkan s. 173. 
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AT ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkileri etkileyen önemli bir gelişme 

AT’nda 01.07.1987 tarihinde yürürlüğe giren Tek Avrupa Senedi Anlaşması 

olmuştur. Bu anlaşmaya dayanılarak çıkartılan 282 yönetmelik ve direktifin 

yürürlüğe girmesi ile AT’nda 1992’den itibaren Tek Pazar kurulmuştur. Tek Avrupa 

Senedi Anlaşması Türkiye – AT ekonomik ilişkilerinin genişletmiştir. 

 

3. 1/95 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararı 

Türkiye ile AB arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesi sonucunda 1995’te 

Ankara Anlaşması ve Katma Protokolüne uygun olarak Türkiye ile AB arasında GB 

Anlaşması imzalanmıştır.  Ancak, Türkiye ile AB arasında kurulan GB’nin kapsamı 

Tek Avrupa Senedi Anlaşmasının yürürlüğe girmesi ve AB’ndeki diğer ekonomik 

gelişmeler nedeniyle çok genişlemiştir.  01.01.1996’da yürürlüğe giren bu anlaşma 

GB çerçevesinde Türkiye AB’ne üye 15 ülkeye gümrük vergileri ve kotaları 

kaldırmak ve üçüncü ülkelere AB OGT’ni uygulamak yükümlülüğü yanında Ortak 

Dış Ticaret Politikasını ve Ortak Rekabet Politikasını uygulamayı üstlenmiştir162.  

Ankara Anlaşması ile başta GB’nin oluşturulması olmak üzere, AB’nin 

İşleyişine İlişkin Antlaşması’nın esası oluşturan malların, kişilerin, hizmetlerin ve 

sermayenin serbest dolaşımı sağlanmasını amaçlamıştır163. Türkiye ile AB arasındaki 

GB anlaşması, Türkiye ile AET arasındaki Ortaklık Anlaşması ve 1973 tarihli Katma 

Protokol hükümlerine dayanır. 

Ankara Anlaşması, taraflar arasındaki ortaklığın çerçevesini ve genel 

ilkelerini belirlerken, Katma Protokol, temel olarak, GB’nin ve geçiş döneminin sıra, 

süre ve usullerini düzenlemektedir. Bu çerçevede yürütülen GB süreci, 1963 Ortaklık 

Anlaşmasında öngörülen ekonomik bütünleşme sürecinin üçüncü ve son aşaması 

olarak ifade edilir164. Ankara Anlaşması’yla Türkiye ile AT arasındaki hazırlık, geçiş 

ve son dönem olarak adlandırılan üç kademe içerisinde tamamlanacak bir ortaklık 

ilişkisi kurulmuştur.  

Geçiş dönemi, GB’nin, gelişen bir şekilde yerleşmesini sağlamak ve 

Türkiye’nin ekonomi politikalarını AT’nun ekonomi politikalarına yaklaştırmaya 

hedeflemektedir. Bu dönemin en fazla 12 yıllık bir süreyi kapsaması öngörülmüştür. 

                                                 
162 Morgil, s. 2. 
163 İzmir Ticaret Odası, s. 1. 
164 Aysal, s. 15. 
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Bu dönem fiilen 1971’de, hukuken 01.01.1973’te Katma Protokol’ün yürürlüye 

girmesi ile başlamıştır. Türkiye ile AET arasındaki GB 1971’de hayata 

geçirilmişti165.  

Türkiye ile AT arasında 1963’te Ankara Anlaşması ve 1973 tarihinde 

yürürlüye giren Katma Protokol ile tesis edilen ilişkiler, 1987 yılında Türkiye’nin AT 

tam üyelik başvurusu yapılmasıyla yeni bir ivme kazanmış ve nihayet 1/95 sayılı 

Ortaklık Konsey Kararı’nın 31.12.1995 tarihinden itibaren yürürlüye girmesiyle de, 

Türkiye ile AB arasında malların serbest dolaşımında gümrük vergilerin 

kaldırılmasını ve üçüncü ülkelere karşı OGT’nin uygulamasını öngören GB 

oluşturulmuştur166. 

1/95 sayılı Ortak Konsey Kararı, geçiş dönemi sonrasında, GB’nin uygulama 

usullerini belirleyerek, Türkiye – AT ilişkilerindeki son dönemin işleyişini 

düzenlemektedir. 1/95 sayılı Ortak Konsey Kararı, gerek klasik GB kavramlarının 

ötesinde gerekse Ankara Anlaşması’nın ve Katma Protokol’ünde öngörülen 

bütünleşme sürecinin ilerisinde hükümler içirmektedir. Bunun temel sebebi, AB, 

01.01.1993’te Tek Pazarı tamamlayarak ekonomik bütünleşme sürecinde çok 

derinleşmiş ve Tek Pazarına da uymayı hedeflemiştir167. 

1/95 Ortak Konsey Kararı, son dönemi başlatmış ve GB’nin tamamlanması 

için gerekli şartları düzenlemiştir. 1/95 Ortak Konsey Kararı, Ankara Anlaşması’yla, 

Katma Protokol’ü tamamlayan ve GB’nin koşullarını açıklayan bir belgedir. Bu 

karar, Ankara Anlaşması’nı sona erdiren bir karar değil, geçiş dönemini sona erdiren 

ve AT – Türkiye ilişkilerin son dönemine geçiş sağlayan bir karardır168. Bu dönem, 

gelecekte gün belirlenmemiş bir tarihe kadar sürüp, Türkiye’nin AB üyeliğinin 

gerçekleşmesi durumunda sona erecektir. Son dönemde de, Türkiye Ankara 

Anlaşması, Katma Protokol ve Ortak Konsey Kararıyla sağlayan avantajlardan 

yararlanacaktır. 

 

 

 

                                                 
165 Kaçar, s. 390. 
166 Bozkurt, s. 327 – 328. 
167 Kaçar, s. 391; Bkz. “Türkiye – AB Arasında Gümrük Birliğini Tesis Eden 1/95 Sayılı Ortaklık 
Konsey Kararı” www.abmankara.gov.tr/ab/1-95%20GB%20nedir.doc., s. 1. 
168 Bozkurt- Özcan-Köktaş, s. 380 – 381. 
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B. Gümrük Birliği Sonrası Avrupa Birliği – Türkiye İlişkileri 

AB Parlamentosunun 19.09.1996 tarih toplantısında Türkiye’ye yapılan 

yardımları durdurma kararı alması, ilişkileri tekrar soğuttu ve en az 6 ayda bir 

bakanlar düzeyinde toplanması gereken Ortaklık Konseyi 1997 sonu itibariyle henüz 

toplanmamıştır. Öte yandan AB, 22.06.1993 tarihli Kopenhag Zirvesinde MDAÜ de 

kapsayan yeni bir genişleme kararı almıştır. Genişlemeye ilişkin strateji esas olacak 

Komisyon önerileri 16.07.1997 tarihli Komisyon Başkanı Jacques Santer tarafından 

AB Parlamentosuna sunulan“Gündem 2000” raporunda Türkiye ile de ilişkin 

açıklanmıştır.169: GB, AB – Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesinin temelidir; Politik 

durum, mali işbirliği ile siyasi diyalogun 06.03.1995’te kararlaştırıldığı şekilde 

sürdürülmesini engelliyor; Türkiye birçok alanda AB müktesebatını başarıyla 

üstlenebilir, ancak Türkiye ekonomisi makroekonomik istikrarsızlıklardan 

kurtulmalı, insan hakları sorunu ve Güneydoğu sorunu, siyasi yoldan çözülmelidir. 

AB’ye 15 üye hükümet ve devlet başkanlarının 27.06.1997’de AB adaylığı 

için başvuran 10 MDAÜ ile Türkiye ve Güney Kıbrıs’ın katıldığı Amsterdam 

Zirvesine Türkiye de davet edilmiş, ancak aday ülkeye geçmeyeceği açıklanmıştı170. 

AB genişleme sürecinin dışında bırakılan Türkiye’nin tam üyelik umudu 12 – 

13.12.1997 Lüksemburg Zirvesi ile kırıldı. Bu toplantıda Türkiye ile ilgili kararları 

31 – 36 paragraflarda, “Gündem 2000” raporu ile paralellik taşımaktadır171: Türkiye 

tam üye olmaya ehil bir ülke; Türkiye diğer adaylarla aynı kriterlere göre 

değerlendirilecek; AB, Türkiye’yi tam üyeliğe hazırlamak için bir strateji 

hazırlayacaktı; Gelişmeler ilgili mevzuat çerçevesinde gözden geçirilecektir. 

Türkiye, 14.12.1997 hükümet bildirisinde AB’yi “yanlı ve ayrımcı” olarak 

nitelemiştir172.     

15, 16.06.1998’de Cardiff Zirvesinde Türkiye ile ilgili alınan kararlar173: AB 

Komisyonu tarafından, Türkiye’yi tam üyeliye hazırlamaya amaçlayan “Avrupa 

Stratejisi” onaylanmıştır; Türkiye’nin müktesebatına uyum çalışmalarına devam 

etmesi çağrısı yer almıştır; AB’de Türkiye’nin üyelik için ehil” ifadesi “üyelik 

adayı” tanımlamasının getirmesi ile Türkiye’nin AB genişleme sürecindeki 

                                                 
169 Dura-Atik, Avrupa Birliği Gümrük Birliği ve Türkiye 2003, s. 365. 
170 Karluk-Tonus, s. 345 – 346. 
171 Dura-Atik, Avrupa Birliği Gümrük Birliği ve Türkiye 2000, s. 147 – 148. 
172 Aydoğan, s. 159. 
173 Milliyet, s. 1. 
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konumunu iyileştirmiştir; Tüm aday ülkelerin AB’ye katılma sürecindeki gelişmelere 

ilişkin dönemsel raporlar bağlamında Türkiye için de “ilerleme raporu” 

hazırlanması için Komisyona direktif verilmiştir, ancak Türkiye’nin adaylığı ile ilgili 

beklentisi hukuki bir zemine oturtulmamıştır.   

AB Konseyi 10, 11.12.1999’da Helsinki Zirvesinde, Türkiye oybirliği ile 

“aday ülke” olarak kabul edilip diğer adaylarla eşit konumunda olacağı 

belertilmiştir. 

AB Komisyonu üyeleri, 08.11.2000’de, Türkiye’nin Katılım Ortaklığı 

Belgesi ile diğer aday ülkelerin ilerleme raporlarını görüşerek açıkladılar. Bu belge, 

Türkiye’nin AB’ye tam üyelik sürecinde yol çizen ve müzakerelerin başlayabilmesi 

için şartlarına uyum gerekliliğini ortaya koyan Komisyon belgesidir. Bu belgede 

siyasi, ekonomik ve AB mevzuatına uyum konular hedef alınmıştır174.  

AB hükümet ve devlet başkanları 07, 09.12.2000’de Helsinki’de Nice 

Zirvesinin sonucunda hazırlanan Anlaşma taslağına göre, AB’nin 2010’a kadar olan 

genişleme perspektifi içerisinde Türkiye’ye yer verilmemiştir, ancak Türkiye’ye bazı 

atıflarda bulunulmuştu175: Komisyon tarafından Türkiye için hazırlanan Katılım 

Ortaklığı Belgesinin kabul edilmesi; Bu metnin hukuki ve mali temelini oluşturacak 

olan çerçeve yönetmelik konusunda görüş birliğine varılmalı; Türkiye için öngörülen 

katılım öncesi stratejisinin uygulamaya konulması hususunda 04.12.2000 Genel İşler 

Konseyi toplantısında gelişmelerden memnuniyet duyulduğu belirtilmiştir. 12, 

13.12.2002 tarihli Kopenhag Zirvesinde, AB, Türkiye’yi genişleme sürecinin dışında 

bırakmıştı. Türkiye’ye ise “koşulu olarak müzakereleri başlatma sözü” 

verilmiştir176. 17.12.2004’te Brüksel Zirvesinde, 03.10.2005’te Türkiye ile 

müzakerelerin başlamasına karar verilmişti.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
174 Dura-Atik, Avrupa Birliği Gümrük Birliği ve Türkiye 2003, s. 402 – 403. 
175 Eser, s. 13. 
176 T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı, s. 86. 
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II. AVRUPA BİRLİĞİ VERGİ POLİTİKASI DOĞRULTUSUNDA 

TÜRKİYE’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

 

Türkiye AB vergi politikası doğrultusunda AB – Türkiye ilişkileri düzenleyen 

temel metinlerde düzenlenen yükümlülükleri de yerine getirmekle yükümlüdür.  

 

A. Ortak Pazar ile İlgili Yükümlülükleri 

 

1. Gümrük Birliği ile İlgili Yükümlülükleri 

GB uygulamasının bir ileri aşaması Ortak Pazar uygulamasıdır. Bu sistemde, 

GB’ne ek olarak, mal ve hizmetlerin serbest dolaşımını engelleyen her türlü 

uygulamanın kaldırılması yanında işçi ve sermayenin serbest dolaşımının önündeki 

engelleri kaldırılması amaçlamaktadır. Ek olarak para ve maliye politikaları ortaklaşa 

yürütülmekte; ayrıca, sosyal politika tedbirleri de ortaklaşa alınmaktadır. Türkiye ile 

AB arasındaki kurulan GB bu tür ekonomik bütünleşmenin en iyi örneğidir177.  

AB üyesi ülkelerle Türkiye arasında, GB’nin ulusal üretimi korumak üzere 

ithalat ve ihracata uygulanan gümrük vergileri ve eş etkili her türlü resimlerin, miktar 

sınırlamalarının ve eş etkili her türlü uygulamanın yasaklanması gerektiğini öngörür. 

Aynı şekilde, Türkiye’nin AB’nin üçüncü ülkelere uyguladığı OGT’nin 

benimsemesini ve dış ticarete ilişkin AB’nin diğer kurallarına yakınlaşmasını 

gerekir.  

1958 yılında AB’nin İşleyişine İlişkin Antlaşması’ndaki GB, 1980’li GB 

anlayışı ile tam olarak örtüşmemektedir. AT’nin 1985’te başlattığı gerçek bir İç 

Pazar oluşturma sürecini 1993’te tamamlayarak kendi arasındaki ticareti 

engellerden arındırmış ve AB üye ülkelerin sanayi, ticaret ve rekabet politikalarında 

bir uyum sağlamıştır. Türkiye ile AB arasındaki ekonomi ilişkileri düzenleyen 1964 

ve 1973 tarihli temel metinler konu ile ilgili ayrıntılı bir düzenleme getirmeyerek 

konu Ortak Konseye göndererek 6 Mart 1995 Ortak Konsey Kararı, bu ihtiyacı 

gidermiştir178.  

Bu metin, sadece GB’nin işleyişi kurallarını belirlemeyi amaçlamamakta AB 

ortak rekabet politikası, devlet yardımları sistemi, fikri ve sanayi mülkiyet ve teknik 
                                                 
177 Bozkurt-Özcan-Köktaş s. 369. 
178 Karluk, s. 453. 
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engellerin kaldırılması gibi politikalarının da Türk hukuk sistemine malların serbest 

dolaşımını sağlayacak ölçüde yansıtılmasını hedefleyip Türkiye’ye GB, ortak pazar 

ve vergilemeyle ilgili temel yükümlülükleri belirten en önemli metinidir. 

 

a. AB Vergi Politikası Doğrultusunda Mallar Serbest Dolaşımı 

Böylece Türkiye’nin AB vergi politikasına uyum gerekliliği AB ülkeler 

arasında ve üye ülkelerin üçüncü ülkeler arasındaki ticaret doğrultusunda mallar 

serbest dolaşımı ve buna ilişkin gümrükler ve mevzuat uyumudur. Türkiye – AB 

arasındaki ticari ilişkilerde, sanayi ürünlerinin taraflar arasında serbest dolaşımını 

öngörmektedir179. Taraflar, ithalat ve ihracatı engelleyen tedbirleri kaldırılacaklardır.  

Mallar serbest dolaşımı GB’nin temelindedir. Malların serbest dolaşımının 

GB temeli üzerine kurulduğu, ancak daha kapsamlı bir hukuksal durumu ifade 

etmektedir180. Bir Ortak Pazarın kurulması için ön şart; üretilen malların üye 

ülkelerin iç pazarlarına herhangi bir engelle karşılaşmadan transit geçebilmesidir181.  

Ticaretin serbestleştirilmesi, her iki tarafın ihracatta ve ithalatta uygulanan 

tüm gümrük vergileri ve eş etkili vergileri ile miktar kısıtlamaları ve eş etkili 

tedbirleri kaldırmaları gerekir. Bu kurala genel bir istisna olarak, taraflar kamu 

sağlığı, ahlakı veya kamu güvenliği gibi gerekçelerle ticareti kısıtlayabileceklerdir182. 

Türkiye ilke olarak AB çıkışlı sanayi ürünleri ithalatına uyguladığı gümrük 

vergileri ve eş etkili vergi ve resimleri 12 yılda sıfırlayacaktı. Rekabet gücü az 

olanlar ile çocuk sanayilerin güçlenmesine imkân vermek için Katma Protokolün 3. 

ekinde belirlenen makine mühendisliği, tarım ve elektrik makineleri, taşıt araçları 

gibi malların gümrük vergileri 22 yılda kaldırılacaktır. 

Türkiye – AT arasında 07.11.1988 ve 20, 21.12.1988’de yapılan Ad Hok 

Komite Toplantıları sonucunda, Türkiye’nin 1995’e kadar GB takvimini 

tamamlayarak sanayi ürünlerde gümrük vergilerini sıfırlamayı amaçlanmıştır. 

Böylece 1989 – 1992 döneminde her yıl yapılacak %10 indirim ile 12 yıllık listede 

%70, 22 yıllık listede ise %60 indirim sağlanacaktır. 1992 – 1995 tarihlerde ise iç 

pazarın Türk ekonomisine etkiler, dikkate alarak gümrük vergilerin sıfırlama 

                                                 
179 DTM Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, s. 321. 
180 Can-Özen, s. 139. 
181 Çimen, s. 37. 
182 Dotto, s. 16. 
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prosedürü yeniden belirlenecektir. İthalattan alınan gümrük vergileri ve eş etkili 

vergi ve resimleri 1993 – 1998’e kadar sıfırlanacaktır. 

Bu çerçevede Türkiye’de ya da AB’de üretilmiş ya da üçüncü ülke kaynaklı 

olup Türkiye’de ya da AB’ye serbest dolaşıma girmiş olan tarım ürünleri ticaret 

politikası çerçevesinde mallar serbest dolaşıma tabi tutulmamışlardır. Tarım 

ürünlerinin serbest dolaşımı Türkiye’nin AB tarım politikasını üstlenebilmesinden 

sonra uygulamaya alınacaktır. Türkiye menşeli işlenmiş tarım ürünleri AB pazarında 

rekabet edebilirliği arttırmayı amaçlayan müzakereler 2006’da tamamlanmıştır ve 

onay prosedürün sonunda uygulanacak olan sisteme göre bazı işlenmiş tarım 

ürünlerinde kotalar çerçevesinde gümrük vergisinden muafiyet amaçlanmıştır183.   

Sonuç olarak, Türkiye ve AB’de ithal işlemleri tamamlanmış, gerekli gümrük 

vergisi veya eş etkili vergi veya resimleri tahsil edilmiş ve bu vergi ya da resimleri 

tam veya kısmi bir iadeden yararlanmamış olan üçüncü ülkeler çıkışlı mallar 

Türkiye’de veya AB’de serbest dolaşım durumunda sayılmalıdır. 

 

b. AB İç Pazarı ile İlgili Mevzuata Türkiye’nin Uyumu 

AB vergi politikası doğrultusunda Türkiye’nin yükümlülükler arasındaki 

teknik mevzuat uyum yükümlülüğü en önemli yükümlülüktür, çünkü bu yükümlülük 

tüm yükümlülükleri kapsayıp yol belertmektedir. Katma Protokol’deki gümrük 

vergileri ile eş etkili vergiler ve resimlerin yasağı konulardaki Türkiye’nin AB 

mevzuata uyum yükümlülüğü yanında konumuzla ilgili AB’de sonradan yapılan 

değişiklikleri de Türk mevzuata yansıtma yükümlülüğü büyük önem taşımaktadır.  

Bu nedenle Fikri ve Sanayi mülkiyet haklarının korunması, devlet yardımları, 

AB’nin ortak ticaret, rekabet politikası, anti damping, telafi edici vergiler, kamu 

ihalelerinin karşılıklı açılması, dolaylı ve doğrudan vergilendirme konuyla ilgili AB 

mevzuatı, ayrıca GB yürürlüğe girdiği tarihten itibaren AB’nin gümrük işlemleriyle 

ilgili mevzuatı da Türkiye mevzuatına dahil edilmesi uygun görülmüştür. 

Taraflar arasındaki ticaret saygın hale gelmesi ve sorunları çıkmaması için 

fikri, sanayi ve ticari mülkiyet haklarının korunması hususlarında önlemler alınmış. 

Gelecekte de bu konulurda AB mevzuatına uygun önlemler alınması ve 

                                                 
183 Can, s. 232. 
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düzenlemeler yapılması öngörülmüştür184. Bu ve benzer hakların korunmasına dair 

AT ile üçüncü ülkeler arasında imzalanmış anlaşmalarla, uluslar arası kuruluşların 

kuralları da Türkiye tarafından kabul edilmesi öngörülmüştür. 

Türkiye – AB arasında kurulan GB’nin işleyişi için, bazı alanlardaki AB 

mevzuatının, Türk mevzuatına aktırılması veya iki mevzuatın uyumunun sağlanması 

gerekmiştir. Bu alanda da, OGT ve ticaret politikası konularında olduğu gibi durağan 

ve değişken yükümlülükler söz konusudur. Durağan yükümlülükler, 1/95 sayılı Ortak 

Konsey Kararı’nda açıkça belirtilmiştir. Değişken yükümlülükler ise, ileride 

değişecek AB mevzuatının kabul edileceği güvencesini içeren geleceğe yönelik 

yükümlülüklerdir185.  

Türkiye AB ile kurduğu GB’den doğan yükümlülükleri sadece gümrük 

vergilerini Türkiye Gümrük Tarifesi – AB OGT arasındaki farkı ortadan kaldırmak 

ve bu GB düzenlemelerine ek olarak miktar kısıtlamalarını kaldırarak, 1/95 sayılı 

Ortak Konsey Kararında başlıları sayılmış olan AB hukuk düzenlemelerini kendi 

mevzuatına aktarmakla sınırlı değildir. Söz konusu yükümlülükler Türkiye 

tarafından, GB’ne girmeden önce ve bir kısmı da içeriği belirlendikten sonra GB’nin 

tamamlanması için kısa dönemde gerçekleştirilmesi gereken “durağan” 

yükümlülükleridir. OGT ile ilgili konular da dahil olmak üzere AB mevzuatında 

gelecekte ortaya çıkabilecek değişiklikleri izleme yükümlülüğü Türkiye’nin 

“değişken” yükümlülükleridir. Değişken yükümlülükler, Türkiye’den çok AB’nin 

düzenlemelerine bağlı olarak ortaya çıkan ve zaman içinde değişkenlik arz eder186.    

 

2. Ticaretin Küreselleşme Durumunda AB Vergi Politikası Açısından 

Türkiye’nin Yükümlülükleri    

AB Ortak Ticaret Politikası doğrultusunda AB – Türkiye ilişkiler gelişiminde 

imzalanan 1/95 sayılı Ortak Konsey Kararında AB’nin Ortak Ticaret Politikasına 

uyumunun kuralları belirlenir. Bu bölümündeki hükümler çerçevesinde, taraflar, 

ithalatta ve ihracatta uygulanan; gümrük vergileri ve eş etkili vergiler ile miktar 

kısıtlamaları ve eş etkili tedbirleri tamamen kaldırılmalıdır187.  

                                                 
184 Çimen, s. 179. 
185 Can-Özen, s. 172. 
186 Özen, s. 62.   
187 Kaçar, s. 398. 
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AB ve Türkiye arasındaki ticaret açısından büyük önem taşıyan ve AB 

tarafından yoğun bir şekilde korunan tekstil ve hazır giyim ürünlerinde Türkiye’nin, 

GATT’ın XXIV. maddesi uyarınca, bu ürünlerin ticareti ile ilgili anlaşmalar ve 

düzenlemeler, sektördeki AB ticaret politikası ile uyumlu hale getirmelidir188. 

AB’nin Ortak Ticaret Politikasına uyum konusunda Türkiye bir yükümlülük 

altına girmiştir. Türkiye Ortak Konsey Kararının yürürlüye girmesinden 5 sene 

içerisine, karşılıklı yarar temelinde üçüncü ülkelerle yapacağı müzakereler sonunda 

AB’nin tercihli anlaşmalarını üstlenecektir189.  

“Ticaret Korunma Araçları” bölümde yer alan 45. madde, ticaret politikası 

önlemlerinin üçüncü ülkelere uygulanması konusunda tarafların koşullar ve uluslar 

arası yükümlülükler olanak tanıdığında, bilgi alışverişinde bulunacakları ve 

danışacakları, bu şekilde tedbirlerini koordine etmek için çaba gösterilmelidir. 

AB üye ülkelerin 01.07.1968’de uyum saylanan ve yürürlüye konulan 

OGT’ye Katma Protokol’ün 17, 18. maddeler gereğince Türkiye 12 ve 22 yılda 

uyum sağlayacaktır. OGT’ye uyum Türkiye için zor ve önemli bir yükümlülüktür, 

çünkü o tarihlerde AB’nin OGT ortalaması %7, Türkiye’nin ise %40 – %50 

civarındaydı. Aradaki fark oldukça büyük olduğu için Türkiye, 25.12.1976’da, 

OGT’ye uyum konusundaki yükümlülüklerini de dondurup, 12 yıllık listesine 

1991’de, 22 yıllık listede ise 1992’de %20 indirim yapılacaktır. Böylece 

Türkiye’deki yasal vergi oranı ile OGT oranı arasındaki fark %20 oranında azaltan 

vergi oranı, üçüncü ülkelere karşı uygulanacak vergi oranı olacaktır. 

1/95 sayılı Ortak Konsey Kararının 13 ve 14. maddelerine göre, Türkiye 

AB’nin OGT’ye uyum sağlanması ile üstlenmiştir. Bu çerçevede, Türkiye’nin 

OGT’yi etkileyecek her türlü karardan makul bir süre önce haberdar edilmesi ve GB 

Ortak Komitesinde ön danışmalarda bulunulması öngörülmektedir. Ayrıca, Türkiye, 

ihtiyaçları doğrultusunda vergileri askıya alacağı veya yeniden uygulayacağı hallerde 

AB’ye derhal bilgi verecektir. 1/95 sayılı OKK’nın 15. ve Katma Protokolün 19(2). 

maddesi uyarınca, Türkiye’nin üçüncü ülkelere karşı bazı maddelerde uyguladığı 

OGT haddi üzerindeki gümrük vergilerini aşamalı olarak OGT hadlerine 

yakınlaştırmak şartıyla, 01.01.2001 tarihine kadar uygulanması belirtilmektedir190.   

                                                 
188 DTM Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, s. 326. 
189 Tuğba, s. 9. 
190 Nas, s.43. 
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Türkiye ile AB arasında GB’nin kurulabilmesi için, gümrük vergileri gibi 

miktar kısıtlamalarının da kaldırılması gerekir.  

AB – Türkiye ilişkilerdeki Geçiş Dönemin fiilen yürürlüğe girdiği 01.09.1971 

tarihinde ipek böceği ve ham ipek dışında Türk sanayi ürünlerine uyguladığı bütün 

kotaları kaldırmıştır. Türkiye ise koruyucu nitelikte bu kota koyma hakkına sahipti. 

Bu alandaki AB vergi politikası doğrultusundaki Türkiye yükümlülüğü dolaylı 

nitelik taşımaktadır, çünkü miktar kısıtlamaların yolları arasında çeşitli vergi 

koyması da görünmektedir ve sonuç olarak serbest ticareti engelliyor durumuna 

gelmektedir. Bu nedeniyle, bu alandaki Türkiye yükümlülüğü genel olarak bu tür 

koruyucu vergi koyma yöntemlerden kaçınmakla yüklenmiştir.    

1/95 sayılı OKK’nın yürürlüğe giriş tarihinde, Türkiye, AB Gümrük Kodunu 

oluşturan 2913/92 sayılı ve 12.10.1992 tarihli Konsey Direktifi ile onun uygulama 

hükümlerini belirleyen 2454/93 sayılı ve 02.07.1993 tarihli Komisyon 

Yönetmeliğinin ürünlerin menşei, ürünlerin gümrük değeri, ürünlerin GB alanına 

girişi, gümrük beyanları, serbest dolaşıma giriş, askıya alma düzenlemeleri ve 

ekonomik etkisi olan gümrük işlemleri, malların dolaşımı, gümrük borcu ve başvuru 

hakkı konulara uyum sağlayacaktır. 

 

B. Vergi Teşvikleri, Devlet Yardımları ve Vergi İadesi Yasağına Uyum 

Türkiye’nin de koruyucu nitelikte vergi teşvikleri koyma hakkına sahiptir. 

Ancak Türkiye’nin koruyucu tedbirlerin alınması durumunda AB Ortak Ticaret 

Politikasının mallar serbest dolaşımı ile ilgili prensibi göz önünde bulundurarak 

ticareti engelleyen tedbirlerin kaldırılma yükümlülüğü önem kazanmaktadır. Türkiye 

menşesi olan malların AB’ye ihracatında ortaklık ilişkilerin ana metinlerden 

kaynaklanan karşılıklı hak ve yükümlülükleri değil, AB faydasının ön plana çıkarıp 

koruma tedbirlerin alınması AB tarafından sıkça görünmektedir. Buna örnek olarak,   

02.12.1981 tarih ve 3453/81 sayılı Türkiye’nin pamuk ile iplik ihracatında %16 anti-

damping vergisi koyan AB Direktifidir. AB Komisyonu bu Direktifinde Türkiye’nin 

tekstil ürünlerini iç piyasadan %25 oranında daha ucuz imalat yaptığını ve böylece 

damping yaptığını öne sürmüştür. Buna karşılık Türkiye, damping uygulamadığını, 
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fiyat ucuzluğunun bol üretimden, hammadde ucuzluğundan ve işçi ücretlerinin 

düşüklüğünden olduğu belirtmesine rağmen, AB’yi ikna etmemiştir191.  

1 Ocak 1993 tarihinden itibaren uygulamak üzere, ithalatta ürününe göre tek 

bir gümrük vergisi ve bu kapsamda tek bir fon alınması ilkelerine dayalı olarak 

hazırlanan yeni İthalat Rejimi kararı, Türkiye’nin uymasını gerektirmiştir192.  

Yeni rejimde, Türkiye’ye yapılacak ithalatın maliyeti, çıkış ülkesine ve 

ürününe göre değişiklik gösteren gümrük vergisi ve Toplu Konut Fonu toplamından 

oluşmalıdır. Diğer bir değişle, 1 Ocak 1993 tarihinden itibaren İthalatta Damga 

Resmi, Ulaştırma Altyapıları Resmi, Belediye Hissesi gibi eş etkili vergi ve resimler 

tahsil edilmeyecektir. Ayrıca, İthalatta Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu tahsilâtı da 

yapılmayacaktır193. Böylece Tek Vergi Rejimi ile Türkiye’nin ithalattaki koruma 

mekanizmasına, şeffaflık, kolaylık, anlaşılabilirlik ve uygulanabilirlik sağlamıştır. 

1/95 Ortak Konsey Kararınin 32 – 44. maddelerle, Türkiye rekabet 

kurallarına ilişkin uygulamalarını AB uygulamalarıyla uyumlu hale getirmesiyle 

yüklenmiştir.  

Ortak Rekabet Politikası, serbest rekabet şartlarını bozabilecek her türlü 

davranış ile ürünlere, belirli istisnalar dışında yapılacak devlet yardımlarını da 

yasaklanmaktadır. “Görüş ve İşbirliği “ programında ortaya konulduğu gibi, Türkiye 

ile AB arasında malların serbest dolaşımını sağlayacak GB’nin gerçekleştirdikten 

sonra taraflar arasında tam ekonomik bütünleşmenin gerçekleşmesi için, rekabet ve 

diğer AB politikalarının Türkiye tarafından üstlenebilmesine bağlı bulunmaktadır194.  

Tarafların belli kuruluşları veya belli ürünlerin üretimini özendirmek 

suretiyle rekabeti bozan veya bozma tehdidi oluşturan her türlü devlet yardımı 

yapması yasaklanmaktadır. Ancak, sosyal nitelik taşıyan doğal afetler sonucu ortaya 

çıkan zararları yok etmeyi amaçlayan, az gelişmiş bölgelerin ekonomik kalkınmasına 

katkıda bulunmayı hedefleyen, GB’nin gerektirdiği yapısal uyum önlemlerine 

yönelik AB’nin ortak çıkarlarıyla ilgili projelerin uygulanmasını ve kültür 

                                                 
191 Karluk, s. 461. 
192 Yeni İthalat Rejimi Kararı, 92/3902 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konmuştur. Bu 
kararı ekindeki gümrük vergileri, 1 Ocak 1993 tarihinden itibaren geçerli olacak ek indirim ve uyum 
oranları da dikkate alınarak hazırlanmıştır, 7 Kasım 2010. 
193 İktisadi Kalkınma Vakfı, Gümrük Birliği’nin Etkileri, s. 86. 
194 Karluk, s. 466. 
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değerlerinin korunmasını öngören yardımlar, 1 Ocak 1996’dan itibaren beş yıl 

boyunca GB ile uyumlu sağlanması gerekliliği kabul edilmiştir195.   

Söz konusu kararın 34/1. maddesi uyarınca, AB üyesi ülkelerin veya 

Türkiye’nin belli kuruluşları kayırarak veya belli ürünlerin üretimini özendirmek 

suretiyle rekabeti bozan veya bozma tehdidi oluşturan ve devlet kaynaklarından 

yaptıkları her türlü yardım, Türkiye AB arasındaki ticareti engellediği ölçüde, 

GB’nin düzgün işleyişi ile uyumlu değildir. Böylece Türkiye’nin bu alandaki 

yükümlülüğünün sınırları çizilmiştir. 

İlave olarak, 1/95 sayılı Ortak Konsey Kararının 41. maddesi Türkiye, 

Kararın yürürlüğe girmesinden itibaren AB’nin bu alandaki mevzuata uyum 

yükümlülüğü belirtilmiştir. Bu yükümlülüğü geliştirirken, 42. maddesi belirttiği gibi, 

GB’nin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, ikinci yılın sonunda Türkiye’nin Ortak 

Konsey’in belirttiği takvim ve koşullar çerçevesinde, ticari nitelikli devlet 

yardımlarının üye ülkeler ve Türkiye vatandaşları arasında malların üretim ve 

pazarlanmasına yönelik koşullar ile ilgili ayrımcılık yaratmamasını temin etme 

yükümlülüğü getirilmiştir.   

1/95 sayılı Ortak Konsey Kararının 37. maddesi ile iki yıl içerisinde 

Türkiye’de uygulanan devlet yardımlarının kontrolü ile AB mevzuatı ve diğer 

uluslararası yükümlülüklere uyguluğunun sağlanması fonksiyonları üstlenmesi ve 

aynı zamanda izleme ve denetleme görevleri açısından Komisyonla muhatap olacak 

otoritelerin kurulmasıyla yüklenmiştir. Ayrıca, GB’nin yürürlüğe girmesinden 

itibaren bir yıl içerisinde, AB’de yürürlükte bulunan tüm blok muafiyet 

yönetmeliklerinde ve AB makamlarınca geliştirilen içtihat hukukunda yer alan 

ilkelerin Türkiye’de de uygulamasının sağlanması öngörülmüştür196.    

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
195 DTM Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, s. 379. 
196 DTM Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, s. 380. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

AVRUPA BİRLİĞİ VERGİ HUKUKUNUN TÜRKİYENİN VERGİ 

HUKUKUNA YANSIMALARI 

 

I. AB VERGİ POLİTİKASI AÇISINDAN TÜRKİYE’NİN DURUMU 

 

A. Türkiye Vergi Hukukunun Kaynakları 

Hukuk kurallarının doğduğu organ esas alınmak suretiyle vergi hukukun 

kaynaklarını, “vergi hukukunun yasama organından doğan kaynakları”, “vergi 

hukukunun yürütme organından doğan kaynakları”, “vergi hukukunun yargı 

organından doğan kaynakları”, “doktrin” ile “örf ve adet” biçiminde ele almak 

mümkündür. Vergi hukukunun bu şekilde sınıflandırmaya ve açıklamaya göre, Vergi 

Hukukunun Yasama Organından Doğan Kaynakları; Anayasa, Kanun, Uluslar arası 

Vergi Anlaşmaları. Vergi Hukukunun Yürütme Organından Doğan Kaynakları; 

Kanun Hükmünde Kararname, Bakanlar Kurulu Kararları, Tüzük Yönetmelik, Genel 

Tebliği, Özelgeler, Genelgeler, Genel Yazılardır. Vergi Hukukunun Yargı 

Organından Doğan Kaynakları ise, Anayasa Mahkemesi Kararları, İçtihadı 

Birleştirme Kararları, Diğer Yargı Kararlarıdır197.  

 

1. Aslı Kaynaklar 

Türkiye’de de Hukuk devletlerinde olduğu gibi verginin ancak kanuna 

dayanılarak alınabileceği anayasal bil ilkedir (Anayasa madde 73/III). Bu itibarla, 

gerçek ve tüzel kişilerin  devletle olan vergi borcu / alacağı ilişkilerini düzenleyen 

vergi hukukunun kaynağını öncelikle vergi kanunları oluşturmaktadır. Ayrıca, bu 

kanunlarda yapılan açık yollamalarla Bakanlar Kurulu Kararnameleri, Bakanlık 

Kararları, tüzük ve yönetmelikler de vergi hukukunun aslı kaynağı olabilmektedir. 

Yargı organların yerleşmiş kararları da vergi hukukunda kaynak niteliği taşımaktadır. 

Ancak vergi ödevini belirleyen hükümlerin kanunla düzenlenmesi gereği karşısında, 

vergi hukukunda yargı organlarının kararlarının kaynak olma değeri, diğer hukuk 

dallarına oranla çok daha sınırlıdır198.    

                                                 
197 Karakoç, s. 83 – 84. 
198 Şenyüz-Yüce-Gerçek, s. 14. 
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Vergi konusundaki hükümlerin temel kaynağı olan Anayasanın doğrudan 

veya dolaylı olarak vergi hukukuyla ilgili çeşitli hükümleri içirmektedir.  

Vergilendirme yetkisi, hukuk devleti ilkesi açısından, sosyal devlet ilkesi 

açısından ve uluslararası alanda sınırlandırılmıştır. Ülke sınırları içinde geçerli olan 

vergilendirme yetkisi, uluslararası alanda ülke çıkarları doğrultusunda ve belirli 

ilkeler çerçevesinde belirlenmektedir; kanunlara tek taraflı olarak, uluslararası vergi 

anlaşmalarıyla ya da bütünleşmelere katılma yoluyla sınırlandırılmaktadır199. 

Anayasa’nın “Vergi Ödevi” başlıklı 73. maddesinin 1 ve 2. fıkralarında 

verginin genellik ilkesi, kamu giderlerinin karşılamaya yönelik olduğu ve mali güç 

ile orantılı olarak ödenmesi gerektiği vurgulanmıştır; vergilemenin mali ve sosyal 

amaçları ortaya konularak, temel vergi ilkeleri ortaya konulmuştur.  

73. maddesinin 3. fıkrasında verginin kanuniliği ilkesi açıklanmış ve 4. 

fıkrasında ise kanunilik ilkesi yumuşatılarak yürütme organına yetki verilmiştir. 

Vergi ve başka mali yükümlülüklerin yasama organı tarafından konulabileceği, 

değiştirilebileceği veya kaldırılabileceği hükme bağlanmış olmakla birlikte; yasama 

organının daha yavaş çalışmasını göz önünde bulundurularak, ekonomiye çabuk ve 

etkin müdahale edilebilmesi amacıyla yürütme organına da vergilendirme konusunda 

çeşitli yetkiler verilmiştir. Teknolojik gelişmeler, ekonomik yapıdaki hızlı 

değişiklikler ve hızlı karar alma ihtiyacı, ekonomiyi yönlendiren mevzuatın 

ekonomik durum ile hızlı uyumlaştırılmasını gerektirmektedir, dolayısıyla Bakanlar 

Kuruluna yetki verilmektedir200. 

Anayasanın 121 ve 122. maddelerinde Bakanlar Kuruluna olağanüstü 

durumlarda ve sıkıyönetimde kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verilmiş 

olup; vergi ödevini düzenleyen 73. maddesi, Anayasanın siyasi haklar ve ödevleri 

düzenleyen dördüncü bölümünde yer aldığında Bakanlar Kurulunun 

vergilendirmeyle ilgili kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi normal 

koşullarda bulunmamaktadır201.  

Anayasanın, piyasaların denetimi ve dış ticaretin düzenlenmesi ile ilgili 167. 

maddesinin 2. fıkrasında; “Dış ticaretin ülke ekonomisinin yararına olmak üzere 

düzenlenmesi amacıyla ithalat, ihracat ve diğer dış ticaret işlemleri üzerine vergi ve 

                                                 
199 Saraçoğlu, s. 30. 
200 Doğrusöz, s. 136. 
201 Saraçoğlu, s. 31.  
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benzeri yükümlükler dışında ek mali yükümlülükler koyma ve bunları kaldırmaya 

kanunla Bakanlar Kuruluna yetki verilebilir” hükmü yer almaktadır.  

Bir ülkenin AB’ye katılmasıyla iç hukuk sisteminde hukuki sonuçlar doğuran 

tasarruflar ihdas edebilmesi yetkisinin o ülke ulusuna ait olması çelişir niteliktedir. 

Dolayısıyla AB’ye tam üyelik isteği, Türkiye’nin ekonomik yapısının yanı sıra, AB 

hukuki yapısının uygunluğunu gerektirmektedir. Bu açıdan anayasanın egemenlik, 

yasama, yürütme ve yargı yetkisi ile ilgili hükümlerinin incelenmesi gerekmektedir. 

 

2. İkincil Kaynaklar 

Taraflar ve yargı organları, önüne gelen konularda, öncelikle konuyla ilgili 

esas kaynaklardan birinin bulunması halinde normal hiyerarşisi çerçevesinde 

bunlarla bağlıdır. Ancak, karşılaşılan sorunların çözümünde başvurulabilecek 

bağlayıcı olmayan ve geçerli bir hukuk normu getirmeyen değişik kaynaklar da 

vardır. Bunlardan sadece var olan bir hukuk kuralının açıklanması ve 

yorumlanmasında yararlanılır202.  

Başka bir ifadeyle, yükümlü ve / ya da sorumluları ve özellikle yargı 

organlarını baylayıcı niteliğe sahip olmaya, yeni vergi normu koyma özelliği 

taşımayan, ancak vergi hukuku uygulamalarına yön veren, yol gösteren kaynaklara 

bağlayıcı olmayan (ikincil) kaynaklar denilmektedir. Bağlayıcılık ve yeni vergi 

normu koyma ölçütüne göre asli kaynak niteliği taşımayan yardımcı kaynaklar 

arasında yargı kararları, doktrin ve Maliye Bakanlığının genel tebliğleri, genelgeleri, 

açıklamaları, müktezaları, sirkülerleri, örf ve adet yer almaktadır. Çeşitli vergi 

kanunlarının uygulanmasında ve uygulamanın gelişmesinde bu kaynaklar yardımcı 

işleve sahiptir.  

Bunlar Maliye Bakanlığı bünyesinde vergi işlemlerinin yürütülmesi 

konusunda açıklamalar olup, idari işlem anlamında kesin ve yürütülmesi zorunlu 

objektif ya da sübjektif işlem niteliği taşımaz; dolayısıyla iptal davasına konu 

yapılmazlar. Ancak, bu kaynaklara dayanılarak tesis edilen sübjektiv işlemler, yasaya 

aykırılık koşulu varsa, yükümlülerce iptal ettirilebilir203.   

 

 
                                                 
202 Şenyüz-Yüce-Gerçek, s. 30. 
203 Öncel-Kumrulu-Çağan, Vergi Hukuku 1997, s. 16. 
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B. Ortak Pazar ile İlgili Türkiye’nin Yükümlülüklerine Uyum 

Ortak Pazarın işleyişi açısından; mal, hizmet, kişi ve sermayenin serbest 

dolaşımı öngören ticaret ve rekabet politikalar, ulusal vergilendirmede farklılıkların 

azaltılması ve vergi mevzuatlarının uyumlaştırılarak sermaye kaçışı ve üye ülkeler 

arasında özel tüketim harcamalarındaki sapmaların önlenmesine yöneliktir204.  

GB’nin geleceği Ortak Pazarı’dır. Bu nedenle Ortak Pazar ile ilgili 

yükümlülüklere Türkiye’nin uyum durumu mantıklı olarak GB ile ilgili 

yükümlülüklere uyum durumuna bağlıdırlar.   

 

1. Gümrük Birliği ile İlgili Yükümlülüklerine Uyum Durumu 

Ankara Anlaşmasının öngördüğü GB’nin gerçekleştirilmesi için belirtilen 

takvime göre yapılamamıştır. GB’nin gerçekleşmesi için, AB üye ülkelerden 

yapılacak ithalata uygulanan gümrük vergilerinin kademeli olarak düşürülmesi ve 

AB’nin üçüncü ülkelere uyguladığı ortak dış tarifeye uyulması gibi yükümlülüklere 

Türkiye, bir takım ekonomik gerekçelere uymamıştır. AB üye ülkelerden gelen 

mallara uygulanması gereken gümrük indirimleri sadece 1976’ya kadar yapılmış; 

ortak dış tarifeye ise hiç başlanmamıştır. Türkiye, GB konusunda yerine getirmesi 

gereken yükümlülükleri, 1988’den itibaren yeniden yerine getirmeye başlamış, bu 

konuda 1996’ya kadar kendini hazırlamaya çalışmıştır. Bu nedenle, 1973’ten itibaren 

AB kendi piyasasını Türkiye’den gelecek bütün mallarda (miktar kısıtlamaları hariç) 

sıfır gümrükle açtığından, 1970’lerin sonlarından itibaren Türkiye ile AB arasındaki 

GB yükümlülükleri tek yanlı olarak yerine getirmiştir205.  

 

a. Gümrük Vergilerin ve Eş Etkili Vergilerin Kaldırılması 

Yükümlülüğüne Uyum Durumu 

GB esası oluşturan gümrük vergileri ile eş etkili vergi resimlerin kaldırılması, 

AB’nin OGT’ye uyum ile miktar kısıtlamalarının giderilmesidir. Türkiye’nin bu 

alandaki yükümlülükleri 12 ve 22 yıllık iki farklı grup mallarına uyguladığı vergileri 

ve eş etkili vergi ve resimleri belirtilen süre içerisinde sıfırlayacaktır.  

Türkiye 01.01.1973 ve 01.01.1976’da yükümlülüklerine uymuştur ve 12 

yıllık listede %10, 22 yıllık listede ise %5 indirim yapmıştır. Ancak ilk indirimler 
                                                 
204 Göktaş,”Türkiye’nin Avrupa Birliğine Ekonomik ve Vergisel Uyum” s. 46. 
205 Bozkurt-Özcan-Köktaş, s. 371.  
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yapmadan önce 31.12.1972’de Türkiye, gümrüklerini %10 oranında arttırmış. 

Böylece, fiilen 1 Ocak 1973’te bir indirim yapılmamıştır. 

25.12.1976’da alınan tek taraflı bir karar sonucunda, Türkiye GB ile ilgili 

bütün yükümlülüklerini dondurmuştur. 24.01.1980 kararlarıyla birlikte Türk 

ekonomisinde başlatılan dışa açılma politikasına paralel olarak, 1987’de tam üyelik 

başvurusundan sonra gümrük indirimleri yerine getirmeye başlanmıştır. Türkiye, 22 

yıllık listede 01.01.1988’deki %10’luk indirimi ertelemiş, 12 yıllık listede 

01.01.1978’de yapılması gereken ertelenmiş üçüncü %10’luk indirimi 01.01.1988’de 

22 yıllık listede, 01.01.1979 ve 01.01.1983’te yapılması gereken ertelenmiş %5’lik 

üçüncü ve dördüncü indirimlerin 01.01.1988’de gerçekleştirilmesini onaylamıştır. 

Böylece, 12 yıllık listede %30, 22 yıllık listede ise %20 vergi indirimi oluşmuştur206.  

Türkiye bir yandan AB ülkelerine karşı uygulamakta olduğu gümrük 

vergilerini sıfırlamış, diğer taraftan, gümrük vergilerine eş etkili vergi niteliğinde 

uyguladı; TKF, Damga Resmi, Belediye Hissesi, Rıhtım Resmi, Fiyat İstikrar ve 

Destekleme Fonu, Maden Fonu gibi fonları da uygulamadan kaldırmıştır.  

Bu konuyla bağlantılı olarak, T.C. Anayasasının 167. md., GB yükümlülüğü 

ile çelişmektedir, buna göre, “Dış ticaretin ülke ekonomisinin yararına olmak üzere 

düzenlenmesi amacıyla ithalat, ihracat ve diğer dış ticaret işlemleri üzerine vergi ve 

benzeri yükümlülükler dışında ek malî yükümlülükler koymaya ve bunları kaldırmaya 

kanunla Bakanlar Kuruluna yetki verilebilir”. 

 

b. AB Ortak Gümrük Tarifesi ile İlgili Yükümlülüğüne Uyum Durumu 

OGT’ye uyum yükümlülüğü Türkiye için oldukça zor ve önemli bir 

yükümlülüktür, çünkü o tarihlerinde AB’nin OGT ortalaması %7, Türkiye’nin ise 

%40 – %50 civarındaydı. Aradaki fark oldukça büyük olduğu için Türkiye, 

25.12.1976 tarihinde, OGT’ye uyum konusundaki yükümlülüklerini de 

dondurmuştur. 12 yıl devam eden bu ertelemenin sonunda 17.12.1987 tarihinde 

alınan karar ile 12 ve 22 yıllık liste içinde OGT’ye %20 uyum yapılmıştır. 

OGT’ye uyum teknik açıdan büyük ölçüde kolaylaştıracak olan ve AB’nin 

halen uygulanan sisteme paralel Yasa207 ile, yeni Gümrük Giriş Cetveli 01.01.1989 

                                                 
206 17.12.1987 tarih ve 87/12421 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı. 
207 10 Kasım 1988 tarih ve 3502 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun. 
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tarihinde yürürlüğe konulmuştur. Türkiye Harmonize Mal Tanımı ve Kodlama 

Sistemi Hakkındaki Uluslararası Sözleşmeye 01.01.1989’da katılmış ve 15.12.1950 

tarihli Gümrük Tarifelerindeki Eşya Tasnif Nomenklatürüne Dair Sözleşmeden 

çekilmiştir. Gümrük Giriş Tarife Cetveli, 01.01.1989’dan beri uygulanıyor208.  

Türkiye üçüncü ülkelere karşı, AB’nin OGT’yi kabul etmiştir. Kural olarak 

01.01.1996’da başlayan Türkiye’nin OGT’ye uyumu, “hassas ürün” olarak 

nitelendirilen; otomobil, mobilya, ayakkabı gibi bazı ürünler açısından daha geç 

gerçekleştirilmiştir. Türkiye bu ürünlerle ilgili son gümrük vergisi indirimi, 2000 

yılında yapmış ve AB OGT’sine tam uyum yükümlülüğü, 2001 yılı başından itibaren 

yerine getirilmiştir. Böylece, ileride AB’nin OGT’de yapacağa değişikliklere de 

uyum yükümlülüğü üstlenmiştir.  

 

c. Ayrımcı Vergileme Yasağına ve Normalin Üstünde Vergi İadesi Yasağına 

Uyum Durumu 

1981’de İthal Rejimi ile Türkiye kota sistemini kaldırdığı için AB lehine 

ayrıca kontenjan açılmasına gerek kalmamıştır209. Türkiye kota yükümlülüklerini 

kısmen yerine getirirken AB, Türk sanayi ürünleri ihracatına iki istisna dışında kota 

koymama yükümlülüğüne uymamıştır. İngiltere 02.03.1975 tarihinde aldığı tek taraflı 

karar ile Türkiye’nin pamuk ipliği ihracatını kısıtlamıştır. Bu yolda hareket eden AB 

üye ülkeleri Türkiye ile imzalanan gönüllü miktar kısıtlaması anlaşmalarına rağmen, 

Türkiye’nin tekstil ve hazır giyim ürünleri üretiminde engel olunmayınca doğrudan 

AB Komisyona başvurarak önlem alınmasını istemişlerdir. AB üyesi ülkeler, 

Türkiye’nin tekstil ürünlerini sübvanse ettiğini, iç piyasadan %25 oranında daha ucuz 

imalat yaptığını ve böylece damping yaptığını öne sürmüşlerdir. Buna karşılık 

Türkiye, damping yapmadığını, fiyat ucuzluğundan, bol üretiminden, hammadde 

ucuzluğundan ve işçi ücretlerinin düşük olduğundan kaynaklandığını belirtmesine 

rağmen, AB Komisyonu ikna etmemiştir210. Böylece, AB 02.12.1981 tarih ve 

3453/81 sayılı AB Komisyon Direktifi ile Türkiye’nin pamuk ile iplik ihracatında 

fiyatlarda düşürüm yapıldığını öne sürerek %16 anti-damping vergisi koymuştur.  

                                                 
208 Diriöz, s.112. 
209 Katma Protokolün 27. maddesi uyarınca, ilgili taraf, diğer lehine bir yandan istatistik verileri 
bulunan son üç yıllık ihracatın ortalamasını, diğer taraftan da gitgide gerçekleşecek GB içinde 
alışverişlerin normal gelişmesini göz önünde bulundurarak, bir kontenjan açacaktır.   
210 Karluk, s. 461. 
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Ayrımcı vergileme yasağına, eğlence resmi konusunda, Türkiye’nin uymadığı 

ileri sürülmüştür. Türkiye Belediye Gelirleri Kanunun 21/I (a) ve (b) bendine göre, 

yabancı filmlerin gösteriminde %25 oranında eğlence resmi uygulamakta idi. Film 

izleyicilere yansıtılan bu resim, Türk filmler için öngörülmemiştir. AB 

makamlarından gelen, ayrımcı vergileme yasağının ihlali uyarıları üzerine, Türkiye 

bu konuda değişiklik yapmak zorunda kalmıştır211. 16.12.1997 tarih Resmi Gazetede 

yayınlanan 97/10349 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, ilgili %25 oranı %10’a 

çekilmiş ve yerli film gösterimleri de aynı oranla verginin konusu içine alınmıştır212.  

Vergi iadesi ile ilgili yükümlülüklere Türkiye’nin yaklaşımı alanında 

bahsetmemiz gerektiren 3824 sayılı Kanunun 26. maddesi. Bu madde ile 31.12.1960 

tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 3393 sayılı Kanuna eklenen geçici 28. 

maddesinin (b) – (f) fıkraların yürürlükten kaldırılmış olup213, 01.01.1993’ten 

itibaren İthalatta Damga Resmi, Ulaştırma Altyapıları Resmi, Belediye Hissesi gibi 

eş etkili vergi ve resimler tahsil edilmemektedir, yani Türkiye’ye yapılacak ithalatın 

maliyeti, sadece çıkış ülkesine ve ürününe göre değişiklik gösteren gümrük vergisi 

ve Toplu Konut Fonundan oluşacaktır. 

     

d. Mallar Serbest Dolaşımı ile İlgili Yükümlülüğe Uyum Durumu 

Buradaki sorun serbest dolaşıma tabi tutulacak olan malların ve dolaşma 

alanın belirlemesiyle ilgilidir. Yukarıda açıkladığımız gibi, tarım ürünü dışında214 

kalan, Türkiye ya da AB’de ürütülen ya da üçüncü ülke çıkışlı olup serbest dolaşıma 

tabi tutulan sanayi ürünleridir. Türkiye menşeli işlenmiş tarım ürünlerin AB iç 

pazarındaki serbest dolaşımının gelişmesine yönelik müzakereler Eylül 2006’da 

                                                 
211 Bilici, Türkiye – Avru Birliği İlişkileri, s. 169. 
212 Bilici, “Türk Vergi Sisteminin AB ile Uyum”, s. 2.  
213 25.06.1992 tarih 3824 sayılı Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (213 
Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 
492 Sayılı Harçlar Kanunu ile, 474 Sayılı Kanuna Ekli Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde Değişiklik 
Yapılması; Gelir ve Kurumlar Vergileri Üzerinde Ödenen Fonların Birleştirilmesi; Gümrük Vergisi 
Hasılatı ile Fon Payı Hasılatının Dağılımı; 26.1.1967 Tarihli ve 827 Sayılı Kanun ile 31.10.1990 
Tarihli ve 3675 Sayılı Kanunun, 31.12. 1960 Tarihli ve 193 Sayılı, 2.2.1981 Tarih ve 2380 Sayılı, 
7.11.1985 Tarihli ve 3238 Sayılı, 29.5.1986 Tarihli ve 3294 Sayılı Kanunların Bazı Hükümlerinin 
Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun), Resmi Gazete, S. 21281, 11.07.1992. 
214 AB’nin 3448/93/AT sayılı Konsey Yönetmeliğin ekinde yer alan işlenmiş tarım ürünleri de GB 
kapsamında yer almaktadır. Türkiye menşeli işlenmiş tarım ürünlerin AB iç pazarındaki serbest 
dolaşımının gelişmesine yönelik müzakereler Eylül 2006’da tamamlanmıştır ve mevcut tercihli rejime 
ilaveten önemli miktardaki karşılıklı kotalar çerçevesinde gümrük vergisinden muaf tutulması 
amaçlanmıştır.  
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tamamlanmıştır ve mevcut tercihli rejime ilaveten önemli miktardaki karşılıklı 

kotalar çerçevesinde gümrük vergisinden muaf tutulması amaçlanmıştır215.  

AB vergi politikası doğrultusunda GB ile ilgili Türkiye’nin yükümlülükleri 

genelleştirecek olursak, karşımıza mallar serbest dolaşımı çıkar, çünkü tüm 

yukarıdaki bölümlerde incelediğimiz yükümlülüklerin amacı malların serbest 

dolaşımını sağlamaktır. Taraflar, ithalatta ve ihracatta uyguladıkları gümrük vergileri 

ve eş etkili vergileri, miktar kısıtlamalarını ve eş etkili tedbirleri tamamen 

kaldıracaklardır. Konu ile ilgili Türkiye’nin uyum durumunu “Gümrük Birliği ile 

ilgili Yükümlülüklere Uyum Durumu” başlık altında açıklanmıştır.  

Türkiye – AB GB’nin temel hedefi, GB ve ondan sonra Ortak Pazar alanı 

içerisinde mallar serbest dolaşımı gerçekleştirmeye yönelik tedbirleri sağlayıp 

üçüncü ülke kaynaklı mallar da bu serbestinden yararlanmalarını sağlamaktır. Bu 

bakımdan, Türkiye ile AB arasında, ticaret politikalarının ve bu politikalarının 

yürütülmesine yönelik araçların koordine edilmesi ve AB’nin üçüncü ülkelere karşı 

uyguladığı tercihli ticaret düzenlemeleri ile otonom tedbirlerin Türkiye tarafından 

benimsenmesi doğal bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır216.  

Türkiye 1991 yılında EFTA ülkeleri ile STA’nın imzalamış ve bu günü itibari 

ile 20’den fazla STA’ları akdetmiş olup yükümlülüğünü yerine getirmiştir217.   

Türkiye AB’nin ortak ticaret politikasına uyum konusunda MDAÜ, İsrail, 

Estonya, Lituanya, Letonya, Fas, Tunus ve Mısır’la STA’ları imzalamıştır. Bu 

ülkeler ile STA’ları imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Ancak, (Mısır hariç) 

Macaristan, Çek ve Slovak Cumhuriyetleri, Letonya, Lituanya, Estonya, Slovenya ve 

Polonya ile imzalanan serbest ticaret anlaşmaları 30.04.2004, Bulgaristan ve 

Romanya ise, 01.01.2007’de AB’ye tam üye oldukları nedeniyle, söz konusu 

ülkelerle mevcut STA’lar anılan tarihinden itibaren fesh edilmiştir218. 

Diğer taraftan, Türkiye’nin bu alandaki yükümlülüklere uyma gerekliliği 

yanında Batı Balkanlar ülkeleri ile yakın ilişkisi, bölge ülkeleri ile köklü tarihi, 

sosyal ve kültürel bağlarının yanı sıra bölgedeki ticaret ve yatırım fırsatları nedeniyle 

STA’ları önem kazanmaktadır. Bu meyanda, sırasıyla Makedonya, Hırvatistan ile 

                                                 
215 DTM Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, s. 321.  
216 DTM Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, s. 326. 
217 T.C. Dış Ticaret Müsteşarlığı, s. 35.  
218 Taş, s. 152. 
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Bosna ve Hersek STA’ları uygulamaya konulmuştur. Arnavutluk ile STA 

22.12.2006’da imzalanmıştır, Karadağ ile konu hakkında ilk görüşmeler Mayıs 

2007’de gerçekleştirilip halen devam etmektedir219. 

27 – 28.11.1995’te Barselona’da yapılan ve Türkiye’nin de katıldığı Avrupa-

Akdeniz Dışişleri Bakanları Konferansında kabul edilen Barselona Deklarasyonu ile 

Avrupa – Akdeniz Ortaklığı kurulmuştur. Barselona Deklarasyonu ile 2010 yılına 

kadar Akdeniz ülkeleri arasında STA’ların imzalanması belirlenmiştir. 

İlk olarak Türkiye ile İsrail arasında 01.05.1997’de ve halen yürürlükte olan 

STA imzalanmıştır. Bundan sonra sırasıyla Filistin, Tunus, Fas, Suriye ve Mısır ile 

2003’te STA’lar yürürlüğe girmiştir. Lübnan, Ürdün ve Faroe Adaları ile 

müzakereler başlatılmıştır, ancak sonuca bağlanmadan halen devam etmektedir. 

30.05.2005’te imzalanan Çerçeve Anlaşmaları kapsamında, 2005’te Körfez 

İşbirliği Konseyi220 ile STA müzakereler başlamış, ilk tür müzakereler 14.04.2006’da 

Ankara’da gerçekleştirilmiştir ve sonuca bağlanmadan halen devam etmektedir221.  

Türkiye, bu alandaki yükümlülüklerine uyum amacıyla, Meksika, Şili, Güney 

Afrika ve MERCOSUR ülkeleri ile de STA imzalamayı hedeflemiştir. 

Diğer taraftan AB ile AKPÜ arasındaki ekonomik ilişkileri belirten Lome 

Konvansiyonu çerçevesindeki AB yükümlülükleri yerine geçmeleri için Türkiye de 

kendi yatırımını yapmıştır. Türkiye Benin, Burkina Faso, Burundi, Cape Verde, 

Cibuti, Kongo, Ekvator Ginesi, Eritre, Etiyopya, Fildişi Sahili, Gabon, Gambiya, 

Gana, Gine, Gine-Bissau, Kamerun, Kenya, Liberya, Madagaskar, Malavi, 

Mauritius, Mali, Nijer, Nijerya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Ruanda, Sao Tome ve 

Principe, Senegal, Seyşeller, Sierra Leone, Sudan, Togo, Uganda, Zambia ve 

Zimbabvaile STA’ları imzalamaya devam etmektedir.   

Türkiye’de 29.06.2007’de Ukrayna ile STA müzakerelerin başlatılmasına 

ilişkin bir toplantı yapılmıştı. Türkiye, mallar serbest dolaşımını sağlamak amacıyla 

AB – üçüncü ülkeler arasında şu ana kadar imzalanan ve imzalanmayı planlanan 

STA’ları takip edip bu alandaki görüşmelerini gerçekleştirmeye çalışmaktadır. 

Türkiye bazı üçüncü ülkeleri çıkışlı sanayi mallarından gümrük vergilerinin 

tamamen sıfırlamıştır. Burada 01.01.1996 tarih EFTA ülkeleri, 01.01.2000 tarih 

                                                 
219DTM Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, s. 347.  
220 Söz konusu ülkeler arasında GB mevcuttur. 
221 TCDB, s. 1, 
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İsrail, 01.01.2008 tarih Makedonya, 01.01.2007 tarih Bosna ve Hersek ile 

Hırvatistan, 01.06.2005 tarih Filistin yer almışlardır. Ayrıca imzalanan STA gereği 

ile bazı ülkeler çıkışlı mallar için gelecekte gümrük vergilerin kalkacağı tarih 

belirlenmiştir. Bunlar 01.07.2014’te Tunus, 01.01.2015’te Fas, 01.01.2019’da Suriye, 

01.01.2020’de Mısır. Ayrıca, Arnavutluk ile Türkiye arasında 22.12.2006’da 

imzalanan ve halen yürürlüğe girmeyen STA’nın gereği ile “anlaşmanın yürürlüğe 

giriş tarihinden itibaren 5. yılın başında gümrük vergileri sıfırlanacaklardır”222.   

 Türkiye’nin mallar serbest dolaşımını sağlamak için teknik mevzuata uyum 

durumunu çok büyük önem kazanmaktadır. DTM’nin koordinasyonunda yürütülen 

çalışmalar nitecisinde bu alanda uyumu gerçekleştirecek olan kamu kuruluşları 1997 

tarih Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilmiştir223. Karar kapsamında: malların 

ortak pazarda serbestçe dolaşabilmesinin ön koşulu olan ürün güvenliği ile ilgili 

mevzuat; CE uygunluk işaretinin iliştirilmesi ve kullanılmasına dair genel 

hükümlerin yer aldığı mevzuat; Türkiye ile AB arasında taslak teknik mevzuatın ve 

malların piyasaya arzının kısıtlandığı veya yasaklandığı durumlarda konuya ilişkin 

olarak alınan önlemlerin bildirilmesine ilişkin mevzuat yer almaktadır224. 

Teknik mevzuatın etkin bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli hukuki 

altyapının oluşturulma yolunda ilgili kamu kuruluşlarının katkısıyla DTM tarafından 

hazırlanan 4703 sayılı “Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve 

Uygulanmasına Dair Kanun”, 11.07.2001 tarihli ve 24459 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanmıştır ve 11.01.2002 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir225. 

GB çerçevesinde Türkiye’nin Tek Pazara dâhil olması öngörüsü dikkate 

alındığında, bu Kanunun işlevinin; orta ve uzun vadede Türkiye’deki kamu 

birimlerinin mevzuat hazırlama ve bu mevzuatı uygulama yönteminin ve Türk 

üreticisinin de söz konusu mevzuat uyarınca üretim tekniğinin AB’dekine 

benzeştirilmesini sağlamak gerekliliği görülecektir. Yeni sistemle Türk ürünlerin 

sadece AB pazarına serbestçe girebilmesi imkanı yaratılmakla kalınmayacak, bu 

gelişmiş sistem çerçevesinde ürünlerin dünya piyasalarında da teknik engellere 

                                                 
222 DTM Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, s. 349.  
223 15 Ocak 1997 tarih ve 97/9196 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 29 Nissan 1997 tarih ve 22974 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanmıştır.  
224 YB., “CE İşaretin Kullanım Alanları ve Türkiye”, s. 95. 
225 DTM Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, s. 323.  
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maruz kalmaları büyük ölçüde engellenmiş ve ayrıca güvenli olmayan ürünlerin 

Türkiye piyasasına girişi de önlenmiş olacaktır226. 

Böylece, anılan Kanun Türk mevzuatında dağınık bir şekilde yer alan ve etkin 

bir şekilde uygulama imkânı bulamayan piyasa gözetimi ve denetimi kavramına 

büyük önem vermekte. Mevcut mevzuatta yer almayan, üretimde teknik kurallara 

uyulduğunun üretim esnasında uygunluk değerlendirme kuruluşları vasıtasıyla 

denetlenmesi ve piyasada güvensiz ürün tespit edildiği takdirde bu ürünlerden zarar 

görmesi muhtemel kişilerin durumdan haberdar edilmesi mekanizmalarının hukuksal 

altyapısını oluşturmakta ve AB ortak mevzuatının bulunmadığı alanlarda teknik 

mevzuat geliştirirken ilgili mevzuatın ticarete gereksiz teknik engel teşkil edip 

etmeyeceğinin belirlenmesi amacıyla AB tarafından geliştirilen karşılıklı bildirim 

mekanizmasına Türkiye’yi de dâhil etmiştir227.  

Aynı zamanda bu kanunun uygulama usul ve esasları belirleyen yönetmeliler 

kabul edilip yürürlüğe konulmuştur. Bunlar: (1)“Uygunluk Değerlendirme 

Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşları Dair Yönetmelik”; (2)“CE Uygunluk 

İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik”; (3)“Ürünlerin 

Piyasa Gözetimi ve Denetime Dair Yönetmelik”  ve (4)“Teknik Mevzuatın ve 

Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmelik”. 

Türkiye’de uluslar arası düzeyde kabul gören ilkelere göre faaliyet gösterecek 

AB sistemine denk bir akreditasyon sistemi oluşturulması amacıyla 1999’da 

TÜRKAK kurulmuştur ve 2001’den itibaren faaliyetlerine başlamıştır. TÜRKAK, 

2002 yılı sonlarında Avrupa Akreditasyon İşbirliğiye üye olmuştur.  

Bundan sonra TÜRKAK uluslar arası ve bölgesel akreditasyon kuruluşları ile 

karşılıklı tanıma anlaşmaları yapmaya başlamıştır. Böylelikle sistem belgelendirme, 

muayene, test etme ve kalibrasyon alanlarında TÜRKAK ve kuruluşları tarafından 

verilen belgeler tüm AB üyesi ülkelerde ve Avrupa Akreditasyon İşbirliği benzeri 

anlaşması olduğu tüm ülke ve bölgesel kuruluşlarda tanınabilir hale gelmiştir, ancak 

personel, ürün ve çevre koruma alanlarda Avrupa Akreditasyon İşbirliği ile halen 

anlaşma imzalanmamıştır.  

 

                                                 
226 YB., “Kanun Hakkında Soru ve Cevaplar”, s. 23. 
227 DTM Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, s. 324. 
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C. AB Vergi Politikası Doğrultusunda Rekabet Kuralları Etkisi Açısından 

Türkiye’nin Yükümlülüklerine Uyum 

Türkiye GB’ni kabul etmiş ve AB’ye aday ülke olarak, rekabet politikasını 

AB mevzuatına uyumlu hale getirmek amacıyla bir takım düzenlemelere gitmiştir228. 

1/95 sayılı Ortak Konsey Kararının 32 – 44. maddelerde rekabet kurallara uyum 

yükümlülüğe yer verilmiştir. Burada öngörülen mevzuat uyumu yükümlülüğü ile 

bağlantılı olarak, işletmelere ilişkin rekabet kuralları kapsamında, 13.12.1994 tarihli 

ve 22140 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 17.12.1994 tarih ve 

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkına Kanun kabul edilmiştir. 

Kanunun amacı 1. maddesinde şu şekilde düzeltilmiştir, “mal ve hizmet 

piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma karar ve 

uygulamaları ve piyasaya hakim olan teşebbüslerin bu hakimiyetlerini kötüye 

kullanmalarını önlemek, bunun için gerekli düzenleme ve denetlemeleri yaparak 

rekabetin korunmasını sağlamaktır”.   

Kanun, 32 ve 33. maddeleri ile AB – Türkiye arasındaki ticareti engellediği 

ölçüde, “teşebbüsler arasında rekabeti bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve 

uygulamalar” ile “hakim durumu kötüye kullanması” yasaklanmıştır229.  

1/95 sayılı Ortak Konsey Kararının 42. maddesinde şart koşulmuş ticari 

nitelikli yükümlülüklere uyum amacıyla, Türkiye’de bazı devlet yardımlarının yasal 

yapıları incelenmekte ve gerekli değişikliklere yapılmaktadır. Bu kapsamda, 1997’de 

ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla, TEKEL mevzuatının230 AB’nin ilgili 

mevzuatıyla uyumlaştırmasına yönelik çalışmalar, AB Komisyonuna danışarak 

yürütülmüştür.  

Alkollü içkiler sektörünün belirgin bir şekilde piyasa ekonomisi şartları 

doğrultusunda serbestleştirilmesini sağlayan 20.01.2001 tarih ve 4619 sayılı Kanun 

ile 4250 sayılı Alkol ve Alkollü İçkiler Tekeli Kanununda değişiklik yapılmıştır. 

05.02.2001 tarihinde, TEKEL özelleştirilmesi programına dâhil edilmiş ve üç yıl 

içerisinde mülkiyet devri yoluyla özelleştirilmesi öngörülmüştür. 4619 sayılı Kanun 

ile TEKEL’in özel haklarının beş yıllık bir geçiş sürecinde kademeli olarak ortadan 

kaldırılacağı hükme bağlanmıştır. Bu süre içerisinde yıllık 1 milyon litre ithalat veya 

                                                 
228 Karagöl-Masatçı, s. 167. 
229 Müftüoğlu, s. 5 – 23. 
230 12 Haziran 1942 tarih ve 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu. 
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satış veya üretim kapasitesine sahip olan firmalar ithal ettikleri veya ürettikleri 

ürünleri serbestçe dağıtma ve fiyatlandırma hakkına sahip olacaklardır. Serbest 

dağıtım ve fiyatlandırma ölçüsü olan bu miktar her yıl 100 bin litrelik indirimlerle 5. 

yılın sonunda 600 bin litreye ulaşacaktır. 5. yılın sonunda Bakanlar Kurulu eşik 

değeri kaldırmaya yetkili kılınmıştır. Söz konusu yetki çerçevesinde, 08.11.2006 

tarih ve 26340 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2006/11133 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı ile 4250 Kanunda öngörülen dış alım ve satış miktarı ölçüsü 2007’den 

itibaren sıfırlanmıştır231. 

Diğer yandan, 4733 sayılı Tütün Kanunu TBMM tarafından 03.01.2002’de 

onaylanmış ve 09.01.2002’de Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Yeni Tütün Kanunu alkollü içkiler konusunda yeni düzenlemeler getirmekte ve 

TEKEL’in lisans verme gibi düzenleyici haklarını üretim ve dağıtım gibi ticari 

faaliyetlerinden ayırarak bağımsız bir organa “ Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü 

İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu’na” transferlerini ve TEKEL’in ticari bir organ 

olarak yeniden yapılandırılmasını şart koşmaktadır. Kanunun 2. maddesine istinaden 

çıkarılan ve 20.07.2002’de Resmi Gazetede yayımlanan 27.05.2002 tarih ve 

2002/4378 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kurul fiilen çalışmaya başlamıştır.  

Bu kapsamda değerlendirdiğimizde TEKEL’in tütün, alkol ve tuz ticaretinde 

tekel statüsü halen devam etmektedir ve bu konuda somut bir adım atılmamıştır. Bu 

konuda tam olarak uyum sağlanmış sayılabilinmesi için ithal, ihraç ve toptan 

dağıtıma yönelik tekel haklar kaldırılmalıdır. Ayrıca TEKEL diğer girişimcilere 

ithalat lisansı vermek konusunda taktir yetkisine sahiptir. Bu yüzden bağımsız bir 

otoritenin tesis edilerek şeffaf ve ayrımcılığa yer vermeyen kriterler konulmalıdır.          

 Türkiye’de AB rekabet kurallarının uyumlaştırma işlemleri yapılabilmesi 

için yetkili organ kurulması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu yolu izlerken, 27.02.1997 

tarih ve 22918 sayılı Resmi Gazetede Rekabet Kurulu’nun Oluşturmasına İlişkin 

Kararname yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Rekabet Korunması Hakkında Kanunu 

uygulamakla görevli Rekabet Kurumu teşkilatını 05.11.1997 itibari ile oluşturduğunu 

04.11.1997 tarih ve 23160 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1997/5 sayılı Tebliği 

ile ilan etmiş ve çalışmalarına başlamıştır. 

                                                 
231 DTM Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, s. 379. 
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Bu Tebliğin ilanı ile 4045 sayılı Rekabetin Korunması Hakkına Kanun 

hükümleri çerçevesinde, Türkiye sınırları çerçevesindeki mal ve hizmet piyasalarında 

faaliyet gösteren ya da bu piyasaları etkileyen teşebbüslerin ve teşebbüs birliklerinin 

hak ve yükümlülüklerinin hatırlatılması gerekli görülmüştür232. 

Türkiye’de uygulanan devlet yardımlarının kontrolü ile AB mevzuatı ve diğer 

uluslar arası yükümlülüklere uygunluğunun sağlanması fonksiyonları üstlenecek ve 

aynı zamanda izleme ve denetleme görevleri açısından Komisyonla muhatap olacak 

bir otoritenin kurulmasına yönelik çalışmalar henüz tamamlanamamış ve dolayısıyla 

1/95 sayılı Ortak Konsey Kararının 37. maddedeki uygulama kuralları hayata 

geçirilememiştir233.  

Bunun dışında Türkiye, devlet yardımları konusunda da yeterli ilerleme 

kaydetmemiştir. Rekabet Kurulunun kapsamı, 4045 sayılı yasanın 2. maddesinde 

belirletmektedir. Buna göre: “T.C. sınırları içinde mal ve hizmet piyasalarında 

faaliyet gösteren ya da bu piyasaları etkileyen her türlü teşebbüsün aralarında 

yaptığı rekabeti engelleyici, bozucu ve kısıtlayıcı anlaşama, uygulama ve kararlar ile 

piyasaya hâkim olan teşebbüslerin bu hâkimiyetlerini kötüye kullanmaları ve 

rekabeti önemli ölçüde azaltacak birleşme ve devralma niteliğindeki her türlü hukuki 

işlem ve davranışlar, rekabetin korunmasına yönelik tedbir, tespit, düzenleme ve 

denetlemeye ilişkin işlemler bu kanun kapsamına girer”.  

Tahakkuk etmiş bir verginin affedilmesi şeklinde gerçekleştirilecek bir devlet 

yardımın rekabeti bozucu etkileri göz önüne alındığında; bu tür yardımlar da rekabet 

politikası kapsamında denetlendirilmelidir. Ancak Türkiye’de devlet yardımların 

kontrolü ile ilgili bir kurum yoktur. Bu nedenle en kısa zamanda bir devlet 

yardımlarını inceleme ve denetleme kurumunun, ayrıca kurum işleyişini sistematik 

şekline getirmek için devlet yardımlarının temelini oluşturan istatistik bir sistemin 

oluşturulması gerekmekteyken, durumu daha da karıştırır234.  

Devlet yardımları ile ilgili, Hazine Müsteşarlığı, DTM, Exim Bank ve Halk 

Bankası tarafından yürütülmekte, fakat bu uygulamaları, rekabeti bozucu etkileri 

açısından, denetlenecek bir kurum yoktur. Bu nedenle, görüldüğü gibi, Türkiye’de 

                                                 
232 Rekabet Kurumu Teşkilatının Oluşturmasından Sonra Teşebbüslerin ve Teşebbüs Birliklerinin 
4054 Sayılı Kanun’dan Doğan Hak ve Yükümlülüklerine İlişkin Tebliğ No. 1997/6, 1. madde, s. 1. 
233 DTM Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, s. 379. 
234 Karagöl-Masatçı, s. 172. 
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devlet yardımları ile ilgili uygulamaları farklı kurumlar tarafından yürütüldüğü için 

uygulamaya yönelik değişik mevzuat bir araya getirerek, birbirlerini tamamlayıcı 

hale getirilmesi gerekmektedir.   

Türkiye’de uygulanan devlet yardımları yatırım yardımları ve ihracat 

yardımları olarak ikiye bölünmüştür. Türkiye’nin mevcut devlet yardımları 

mevzuatında sektör bazında çok özel bir yardım uygulaması bulunmamakta, bu 

çerçevede, 06.10.2006 tarih ve 26311 sayılı Resmi Gazetesinde yayımlanarak 

yürürlüğe giren “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” bütün sektörlerde 

uygulanmaktadır235. Bu karar gelişmiş ve batılı ülkelerin uygulamalarına paralel bir 

şekilde ve “bir faaliyetin yapılması” şartıyla gerçekleştirilmektedir. 

Karar yatırımlarda sağlanabilecek destek unsurları; teşvik belgesi kapsamında 

gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası ve kalkınmada öncelikli alanlarda yapılacak 

yatırımlar, KOBİ’lerce yapılacak yatırımlar ile Ar–Ge ve çevre konularında 

yapılacak yatırımlar için faiz desteği olarak belirlenmiştir.  

Dışa açık büyüme modeline geçildiği 1980’den sonra ihracatın teşvik 

edilmesi amacıyla, Hazine ve DTM, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Maliye 

Bakanlığı, T.C. Merkez Bankası ve Türk Eximbank gibi kuruluşlar tarafından; 

İhracatta vergi iadesi ödemesi, DFİF primi ödemesi, KKDF ödemesi, İhracatta 

Kurumlar Vergisi İstisnası, Enerji desteği, navlun ödemesi, Kamu kaynaklı giderlerin 

mahsup yoluyla karşılanması gibi ana teması doğrudan parasal ödemeler, istisnalar 

veya düşük faizli krediler olan teşvik araçları uygulanmıştır236. 

Bakanlar Kurulunun 27.12.1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Kararının 4. 

maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak DTM tarafından AB ve GATT normlarına 

uygun olarak hazırlanan devlet yardımları enstrümanları belirtilmektedir. 

Gerçekleştirilen düzenlemeler ile Türkiye’de devlet desteği prensip olarak 

gelişmiş ve AB üye ülkelerin uygulamalarına paralel bir şekilde ve bir “faaliyetin 

yapılması” şartına bağlı olarak sağlanmaktadır. 

Rekabet ve devlet yardımları alanında GB ile ilgili yükümlülüklerinin yerine 

getirilmesinin, 1/95 sayılı Ortak Konsey Kararının 43. maddesi çerçevesinde, 

                                                 
235 2010/39 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın Uygulanmasına İlişkin 2009/1 Sayılı,  
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğ Yayımlanmıştır, 18 Haziran 2010 tarih ve 27615 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan 2010/1 Sayılı Tebliğ ile “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 
Uygulanmasına ilişkin 2009/1 Sayılı Tebliğ”de değişiklikler yapılmıştır. 
236 DTM Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, s. 380 – 381. 
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Türkiye – AB arasında dampinge karşı önlemler gibi ticareti engelleyici tedbirlerin 

kaldırılması için bir önkoşul oluşturduğu göz önüne alındığında, Komisyonun 

Türkiye’ye yönelik stratejisinde, özellikle GB ile doğrudan ilgili alanlarda mevzuat 

uyumu konusunda tesis edilmesi öngörülen işbirliği mekanizmasının tüm unsurları 

kapsayacak şekilde en kısa zamanında hayata geçirilmesi gereği ortaya çıkmaktadır.  

 

D. Türkiye’nin AB Çifte Vergilendirme Kurallarına Uyum Durumu 

Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları ile vergilendirme yetkisi 

paylaşılarak mükellefin iki kez aynı konu üzerinden vergi ödemesi önlenmeye 

çalışılmaktadır. Anlaşmalarda vergilendirme yetkisi ya kaynak devlete, ya mukim 

devlete verilmekte veya ikisi arasında paylaşılmaktadır. Kaynak devlet, gelirin elde 

edildiği veya servetin bulundu ülkedir. Mukim devlet ise geliri elde eden kişinin veya 

servet sahibinin ikamet ettiği ülkedir.  

Başka ülkelerdeki yatırımlarından veya servetinden gelir elde eden kişiler 

daha çok gelişmiş ülkelerin mukimlerindir. Bu açıdan gelişmiş ülkeler çifte 

vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında vergilendirme yetkisinin mukim devlete 

verilmesini, kalkınmakta olan ülkeler ise bu yetkinin kaynak ülkede kalmasını 

arzulamaktadırlar. OECD Modeli “mukimlik ilkesini” ön plana çıkarmaktadır. 

AB’nin zengin ülkeleri, imzaladıkları anlaşmalarda OECD Modelini tercih ediyor237.  

Yurt dışında Türk işçilerin yoğun olarak bulundukları Almanya, Fransa, 

Hollanda, Belçika, Avusturya, İngiltere, İsveç, Norveç ile imzalanan alaşmalarda 

OECD Modeli temel alınmıştır ancak Türkiye’nin menfaatlerini koruyan farklı 

düzenlemelere de yer verilmiştir. Vergilendirme yetkisi ya paylaşılmaktadır, ya da 

kaynak ülkeye verilmektedir. Kaynak ülkede vergilendirilen bu gelirler karşı ülkede 

ya istisna, ya da mahsup edilmektedir238.  

Türkiye yaptığı anlaşmalarda, Türkiye’de avantajlı vergiye tabi olan yabancı 

sermaye gelirlerinin, karşı ülkede vergilendirilerek, Türkiye’de alınmayan verginin, 

karşı devletin hazinesine girişini arzulanmaktadır. Amaç, yabancı sermayeyi teşvik 

etmektir. Ancak istisna yöntemi, AB çevrelerinde, yatırımcıları vergi yükünün düşük 

olduğu ülkelere yönlendirdiği, dolayısıyla sermayenin ve kişilerin serbest 

dolaşımında haksızlık yarattığı gerekçeleriyle eleştiri konusu yapılmaktadır.  
                                                 
237 Ertürk, s. 5.  
238 Bayar, s. 12 – 18. 
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II. TÜRKİYE’NİN AB VERGİ SİSTEMİNE UYUM DURUMU 

 

Türkiye – AB vergi uyumlaştırılması sürecinde dolaylı ve dolaysız vergilerin 

dışında vergi idaresiyle ilgili olarak da yapılması gerekenler bulunmaktadır. Bu 

durum, İlerleme Raporlarında ve 2003 yılındaki Katılım Ortaklığı Belgesinde de 

“vergi mükelleflerinin gönüllü uyumunu temin etmek, katılımlarını artırmak ve vergi 

gelirlerinin toplanmasını iyileştirmek amacıyla vergi idaresinin modernleştirilmesi ve 

güçlendirilmesi gerektiği” şeklinde belirtilmektedir239. 

Tam üyeliğe aday olarak tanınan 1999 Helsinki Zirvesi ve Aralık 2004’te 

katılım müzakerelerinin başlanabileceğinin belirtildiği 2002 Kopenhag Zirvesi 

sonrası, Türkiye vergi uyumlaştırmasına ilişkin daha kapsamlı değerlendirmelerle 

tam üyelik öncesi ve tam üyelik sırasındaki değişikliklerin belirlenmesi ve gerekli 

hazırlıkların yapılması gerekmektedir. Ayrıca, AB vergilendirme alanında, hem 

dolaylı, hem de dolaysız vergilerde ilgili bugünkünden daha ileri bir vergi 

uyumlaştırmasının gerçekleştirileceğine de şüphe yoktur. Bundan dolayı, vergi 

uyumlaştırmasına ilişkin bu çalışmalar izlenmeli ve önlemler alınmalı.  

Aşağıda, dolaylı ve dolaysız vergilerde uyumlaştırma başlıkları altında, 

İlerleme Raporlarda kaydedilen gelişmelerle Türk Vergi Mevzuatının AB – Türkiye 

vergi uyumlaştırması sürecindeki durumu değerlendirilecektir.  

 

A. Dolaylı Vergilerde Yakınlaştırma 

Dolaylı vergilere tabi malların başka bir ülkeye gittiğinde vergilerin 

tarafsızlığının korunması asıldır. Tarafsızlığın korunması açısından 6. Direktif 

çerçevesinde , “varış ülkesi ilkesi” benimsenmiştir. Bu ilke vergilendirme yetkisini 

malların tüketildiği ülkeye vermiştir. O halde bir üye devlette satın alınan ürünler, 

satışın gerçekleştiği ülkede değil, nihai tüketimin yapıldığı ülkede 

vergilendirilecektir. Mal üretildiği ülkeden çıkarken bu mal üzerindeki dolaylı 

vergiler ihracatçıya iade yoluyla sıfırlanırken, ithal edildiği ülkeye girmesi sırasında 

ithalatçı ülkenin dolaylı vergilerine tabi tutulur. İthal edilen mal ihraç ettiği ülke ile 

vergisel ilişkisi kesilir ve ithal edildiği ülkedeki benzer mallarala aynı vergisel 

                                                 
239 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Avrupa Birliği Ofisi, s. 139 – 141. 
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akıbeti paylaşır. Sonuçta, bir mal hangi ülkede tüketilmiş olursa olsun verginin 

tarafsızlığı korunmuş olur240.   

Türkiye’de KDV uygulaması, AB üyesi Yunanistan ve İspanya’dan önce 

1985 yılında başlamıştır241. Türkiye, AB ile olan ekonomi ilişkiler çerçevesinde 

AB’nin vergi sistemine de uyum sağlama yükümlülüğü de hayata geçirmelidir. 

KDV açısından uyum gösteren yapının tüm üye ülkeler açısından oran 

itibarıyla sağlandığı söylenemez, çünkü AB genelinde bütün üye devletler için 

uyumlaştırılmış ortak bir oran bulunmuyor. Üye devletler kendi standart oranlarını 

saptamakta serbest olmakla birlikte, minimum eşik değer olarak %15’in altına 

inemezler. Bazı devletlerin standart oranı %25 olarak tespit ettikleri dikkate alınırsa, 

standart oranda %10 farklar olduğu görülmektedir. Oranlardaki farklılıklar ötesinde 

hangi mallara standart, hangi mallara indirilmiş oranın uygulanacağını gösteren 

listelerinde farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıkların Tek Pazar felsefesi içinde 

açıklanması zordur. Türkiye açısından AB’nin KDV’ye önemli ölçüde uyum 

sağlandığını söyleyebiliriz. Ancak muaf tutulan işlemler ile uygulanan standart ve 

indirimli oran listelerinin kapsamı başta olmak üzere, birtakım alanlarda ciddi 

farklılıklar görülmektedir242.  

 Türkiye’nin AB vergi politikasına uyum sürecinin değerlendirilmesinde 

ilerleme raporları önem arz etmektedir. Bu raporlar; AB Komisyonu tarafından, AB 

aday ülkelerin Kopenhag Kriterlerini karşılayıp karşılamadığının tespit edilmesi için 

hazırlanır. Türkiye için ilk rapor 1998’de hazırlanmış ve her yıl düzenli olarak 

hazırlanmaktadır. 4. bölümde vergilerle ilgili fasılda değerlendirmeler açıklanır243. 

Türkiye’nin AB’ye karşı dolaylı vergiler konusundaki yükümlülüklerini 

yerine getirme durumunu gösteren İlerleme Raporlarının arasında en önemlisi 2002 

İlerleme Raporudur. Bu önem 2002 yılın sonunda Türkiye’nin kaydettiği olumlu 

gelişmeler ile gösterilmektedir. Dolaylı vergilendirme alanında, vergi mevzuatının 

müktesebata uyumu konusunda önemli ilerlemeler kaydedilmiştir.  

                                                 
240 Şenyüz-Yüce-Gerçek, s. 310. 
241 3065 sayılı Türk Katma Değer Vergisi Kanununun Uygulaması, 1 Ocak 1985’te başlamıştır. 
242 Şenyüz-Yüce-Gerçek, s. 309. 
243 Atilla, s. 119. 
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Dolaylı vergilendirme alanında, KDV ile ilgili kanun kabul edilmiştir244. Bu 

kanun ile hizmet bedelinin vergilendirilebilir miktara dâhil olduğu ithalat ile 

bağlantılı hizmet sunumunda, çifte vergilendirme kaldırılmış ve böylece bu alanda 

müktesebata uyum sağlanmıştır. Ancak, kanunda öngörülen ilkeler için gerekli olan 

uygulama düzenlemeleri henüz çıkarılmamıştır. Türkiye, karşılıklılık ilkesi 

çerçevesinde, Türkiye’de yerleşik olmayan vergiye tâbi yabancıların KDV iadesi 

alabilmesine imkân veren bir hükmü de kabul etmiştir. Müktesebata uygun olarak, 

%26 ve %40’lık KDV oranları kaldırılmıştır.  

Mal üzerinden alınan önemli ikinci vergi ÖTV’dir. AB’de pazarda malların 

serbest dolaşımının sağlanması amacıyla üye ülkelerde mallar üzerinden alınan 

ÖTV’lerinin de uyumlaştırılması gündeme getirilmiştir. Türkiye’de dağınık olan 

sistematiklikten uzak vergi kaldırılarak 01.08.2002’de yürürlüğe girmek üzere ÖTV 

çıkarılmıştır. Bu vergi alanında da uyumlaştırmaya yönelik çeşitli direktifler 

çıkartılmıştır. Türkiye’de uygulanan ÖTV’nin AB’de uygulanan ÖTV’den en önemli 

faklılığı, lüks mal dediğimiz malları kapsayan dört nolu cetvelin bulunması ve 

vergiye tabi tutulmasıdır. Bunun dışında oranlar ve muafiyetlerin kapsamında da 

uyum gerekiyor245.   

Haziran 2002’de, ÖTV mevzuatına bir değişiklik getirilmiştir. Bu değişiklik 

ile, ÖTV’nin kapsamı uyumlaştırılmış, madeni yağlara spesifik ve tütün ürünleri ile 

alkollü içkilere ad valorem vergi getirilmiştir. Madeni yağlar konusunda, bu 

değişiklik, müktesebat ile kayda değer bir uyumu ifade etmektedir ve söz konusu 

ürünlere uygulanan oranlar, asgari AB oranları ile büyük ölçüde uyum haline 

gelmiştir. Alkollü içkilerle ilgili olarak, söz konusu değişiklik bir iyileştirme 

getirmektedir, ancak verginin yapısı ve vergi kapsamı alanlarında daha ileri bir 

uyuma ihtiyaç bulunmaktadır. Ayrıca, ÖTV belirli ürünler için önemli oranlarda 

artırılabilindiğinden, bu durum bazı ürünler aleyhine ayırımcılığa sebep olabilir246.  

1985’te başlayan KDV uygulaması 2003’te de devam etmiştir. Bununla 

birlikte, uyumlaştırma henüz tamamlanmamış olup, özellikle muafiyetlerin kapsamı, 

                                                 
244 30 Aralık 2001 tarih ve 24626   sayılı   Resmi  Gazete'de  yayımlanan  28  Aralık 2001  tarih   ve 
 4731 sayılı “KDV ile ilgili Kanun”. 
245 Şenyüz-Yüce-Gerçek, s. 310. 
246 DPT Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürlüğü, 2002 Yılı İlerleme Raporu, s. 75 – 76.  
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uygulanmakta olan indirimli vergilerin kapsamı ve indirim oranları ile özel 

uygulamalar konusunda, uyum açısından daha fazla çaba gösterilmemiştir. 

2003 İlerleme Raporuna göre, dolaylı vergiler alanında kaydedilen ilerlemeler 

oldukça sınırlı kalmıştır. Bu gelişmeler, sadece ÖTV alanında gerçekleştirilmiş olup, 

sigara üzerindeki ad valorem vergi miktarı artırılarak toplam ÖTV oranı, KDV oranı 

hariç, satış fiyatının %55,3’üne yükseltilmiş ve böylece AB müktesebatında 

öngörülen %57’lik orana daha da yaklaşılmıştır. Türk bandıralı gemiler tarafından 

Türk kara sularında yapılan ticari nitelikli deniz taşımacılığında ve özel amaçlar için 

kullanılan yakıt, ÖTV kapsamı dışında tutulmuştur247. 

2004’te vergilendirmeye ilişkin müktesebat kapsamlı olarak KDV ve 

ÖTV’leri içermektedir. Tüketim vergileri, enerji, tütün ürünleri ve alkollü içecekler 

üzerinden alınan ÖTV’leri, vergilerin yapılarına, minimum oranlarına tüketim vergisi 

konusu vergilendirilebilir ürünlerin bulundurulması ve hareketlerine göre, AB 

Direktiflerine tabi olurken KDV’ye ilişkin tanımlamalar ve ilkeler getirmektedir248.  

Görüldüğü gibi, bu İlerleme Raporundan, gerek mevzuat açısından gerekse 

idari kapasite açısından vergilendirme alanında sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. 

Dolaylı vergiler alanında; KDV konusunda herhangi bir ilerleme kaydedilememiştir. 

ÖTV konusunda, Türkiye sigaralara, şark tipi tütün içeriğine göre değişen maktu 

vergi uygulamaktadır. Bu, ithal ürünlere karşı defakto bir ayrımcılığa sebep olduğu 

için müktesebata aykırıydı. Türkiye ayrıca alkollü içkilere de minimum vergi 

seviyesi uygulaması getirmiştir; ancak bu da yine müktesebat ile uyumlu değildi. 

Minimum vergi uygulamasında maktu vergi ürünün ad valorem değerinden daha 

yüksek uygulanıyordu. Bunun dışında yeni vergi, müktesebatta öngörüldüğü gibi 

alkol içeriğine göre değil, içeceğin türüne göre belirlenir. Bu durum, benzer alkol 

içeriğine sahip yerli ürünlere nazaran daha yüksek oranda vergilendirilen ithal 

ürünlere karşı bir ayrımcılıkla sonuçlanmaktadır.  

2005 İlerleme Raporuna göre, vergilendirmeye ilişkin müktesebat, kapsamlı 

olarak KDV ve ÖTV’leri içermektedir. Müktesebat, KDV'nin kapsamını, ilkelerini 

ve tanımlarını belirlemektedir. Tütün ürünlerine, alkollü içeceklere ve enerji 

ürünlerine uygulanan ÖTV’leri de AB mevzuatına tabidir249.  

                                                 
247 DPT Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürlüğü, 2003 Yılı İlerleme Raporu, s. 78. 
248 Avrupa Toplulukları Komisyonu, 2004 Yılı Düzenli Raporu, s. 89. 
249 Avrupa Toplulukları Komisyonu, 2005 Yılı İlerleme Raporu, s. 104. 
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Yani, 2005’te Türkiye, vergilendirme alanında sınırlı gelişme kaydetmiştir. 

Dolaylı vergiler alanında, KDV mevzuatı ile uyumlaştırma konusunda somut bir 

ilerleme kaydedilememiştir. KDV sistemi 1985’ten bu yana uygulanmakla birlikte, 

muafiyetlerin kapsamı, özel düzenlemeler, uygulanan indirimli oranların kapsamı ve 

düzeyi gibi konularda müktesebat ile tam uyum sağlanması için somut adımların 

atılması gerekli görülmüştür. Müktesebat, Türkiye’nin, gıda, tıp ve sağlık hizmetleri, 

eğitim ve eğitim malzemeleri için uyguladığı %8’lik indirilmiş KDV oranına izin 

veriliyordu. Ancak, Türkiye'de, biri gerekli düzey olan %5'in altında olmak üzere, iki 

ayrı indirimli oranın bulunması müktesebata uygun değildir.  

Türkiye, ÖTV alanında, tütün ürünleri konusunda müktesebatla uyumlaştırma 

yönünde bazı ilerlemeler kaydetmiştir. 2005 Temmuz ayında kabul edilen mevzuat 

değişiklikleri, ithal sigaralara yönelik ayrımcı vergileri ortadan kaldırmıştır250. Bu 

durum, ithal ürünlerin benzeri yerli ürünlere oranla fiili daha yüksek vergi 

uygulanmakta olduğu alkollü içecekler için geçerli değildir. Alkollü içeceklere 

uygulanan gümrük vergileri müktesebatla uyumlu değildir. Vergiler, alkolün içeriği 

ve ürünün cinsine bağlı olarak kısmen farklılık arz etmekte ve Türkiye’de üretilen 

bazı alkollü içeceklere (örneğin rakı), alkol içeriği aynı olmasına rağmen, ithal 

içkilere (viski, rom, vb) göre, daha düşük vergi uygulanmaktadır. İthal tütün 

ürünlerine ve sigaralara uygulanan özel gümrük vergileri de Tütün Fonu’nun ayrımcı 

uygulamaları arasındadır. Bu tür ayrımcı uygulamalar, müktesebat ile ve Türkiye'nin 

GB Anlaşması ve Dünya Ticaret Örgütünün kuralları çerçevesindeki 

yükümlülükleriyle de çelişmektedir.  

Türkiye’nin, alkollü içeceklere ilişkin ayrımcı vergi yapısına ve Tütün 

Fonu’nun ayrımcı uygulamalarına son vermesinin yanı sıra, sigaralar konusunda 

sadece kısmen uyum sağlamış bulunduğu, müktesebat çerçevesinde öngörülen 

vergilere ve oranlarına daha fazla uyum göstermesi gerekli kılınmıştır. Ayrıca, mali 

antrepolar ve iç piyasa hareketleri için gümrük vergilerinin zamanlıca askıya 

alınmasına yönelik gerekli adımlar atılmalıdır.  

2006’da dolaylı vergilendirme alanında çok sınırlı bir ilerleme kaydedilmiştir. 

Türkiye mevzuatını kısmen uyumlaştırmıştır. Müktesebattan farklı KDV 

uygulamaları yapısal niteliktedir ve bunlar arasında, muafiyetler, özel düzenlemeler 

                                                 
250 Aslan, s. 44.    
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ve indirimli oranların uygulanması bulunmaktadır. Tekstil ürünleri için indirimli %8 

oranının uygulamaya konulmasıyla, Türkiye müktesebattan uzaklaşmıştır.  

ÖTV alanında hiçbir ilerleme kaydedilmemiştir. Yeni bir vergi kanunu, 

sadece ad valorem oranların ve en az tüketim vergisi seviyelerinin belirlenmesiyle, 

tütün ürünlerine uygulanan özel vergiyi ortadan kaldırmıştır. Bu yapı müktesebatla 

uyumlu değildir. Üstelik kanun ithal edilmiş tütün ve sigaralara uygulanan vergiyi 

ortadan kaldırmamıştır. Bu ayırımcı uygulama müktesebatla uyumlu değildir ve GB 

ile Dünya Ticaret Örgütünün kuralları çerçevesinde bir ihlal oluşturmaktadır. 

Türkiye henüz iç piyasa hareketleri ve mali antrepolar için gümrük vergilerinin 

askıya alınması rejimini getirmemiştir. Türkiye, belirli bir miktardan az olan alkollü 

içeceklere ad valorem gümrük vergisi uygulamaktadır. Yine, bu sistem, alkolün 

içeriğine göre değil, ürünün çeşidine göre ayrımcı vergi kullandığından müktesebata 

uymamaktadır. Sonuçta, yerel ürünlerle kıyaslandığında, ithal ürünler için daha 

yüksek oranlar ortaya çıkmaktadır. Türkiye, Bakanlar Kurulunun arttırabileceği vergi 

oranları aralığını düşürerek gelecekteki oranların daha kolay tahmin edilmesi 

imkânını sağlamıştır251.  

2007’de Türkiye dolaylı vergilendirme konusunda hiç bir ilerleme 

kaydetmemiştir. KDV alanında kısmi uyumlaştırma gerçekleştirilmiştir. Yapı, 

oranlar, muafiyetler ve özel düzenlemeler alanında dikkate değer farklılıklar devam 

etmektedir. Türkiye tekstilde ve hazır giyimde fason üretim, lokantacılık hizmetleri, 

bakım ve huzurevlerindeki hizmetlere indirimli oranlar uygulaması başlatmıştır. %1 

indirimli oranın kapsamı tanen, şalgam, meyan kökü ve diğer tohumlar gibi bazı 

tarımsal ürünler bakımından genişletilmiştir. Bu değişiklikler müktesebata aykırıdır.  

ÖTV konusunda Türkiye sınırlı bir ilerleme kaydetmiştir. Tütün 

ürünlerindeki asgari tüketim vergisi oranı arttırılmıştır. Ancak, tütün ve tütün 

ürünlerindeki tüketim vergisinin yapısı müktesebatla uyumlu değildir. Türkiye, 

Tütün Fonu çerçevesinde ithal edilen tütün ve sigaraya, benzer yerli ürünler için 

geçerli olmayan özel bir gümrük vergisi uygulamaktadır. Alkollü içkilerin 

vergilendirmesi, belirli bir miktardan az olan durumlarda özel bir çeşit vergi ilave 

edilerek ve belirli minimum vergi gelirlerine tabi olmak suretiyle, ad valorem vergi 

uygulamasına dayanıyordu. Vergi oranları, alkol içeriğinden çok ürün tipine göre 
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belirlenmiştir. Bu durum, müktesebata, GB ile Dünya Ticaret Örgütünün kurallarına 

uygun değildir. Bu uygulamanın ayrıca ayrımcı sonuçları da bulunmaktadır: 

uygulanan oranlar, karşılaştırılabilir yerli ürünlere kıyasla ithal edilen ürünler 

bakımından genellikle daha yüksekti. Türkiye, henüz iç piyasa hareketleri ve mali 

antrepolar için gümrük vergilerinin askıya alınması rejimini getirmemiştir252.  

Dolaylı vergilendirme alanında 2008 yılın içerisinde az ilerleme 

kaydedilmiştir. Türkiye’nin KDV mevzuatı müktesebat ile kısmen uyumludur.   

ÖTV alanında, tütün ürünleri üzerindeki asgari seviyeler artırılmıştır. 

Bununla birlikte, tütün ve tütün ürünleri üzerindeki ÖTV’nin yapısına dair Türk 

mevzuatı ile müktesebat arasındaki farklılıklarda bir değişiklik olmamıştır. Türkiye, 

ad valorem oranlar uygulamaktadır ve spesifik ÖTV 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 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 gösterilmeye devem ettirilmiştir. Belirlenen seviyeler, ithal 

ürünler için, karşılaştırılabilecekleri yerli ürünlerden daha yüksektir. Bu ayırımcı 

etki, müktesebatla, uyumlu değildir. Ayırımcı vergi uygulamalarının ortadan 

kaldırılması, bu faslın katılım müzakerelerinde ilerleme sağlanması için kilit 

niteliktedir253.  

2009’da Türkiye dolaylı vergilendirme konusunda düzensiz ilerleme 

kaydetmiştir. KDV konusundaki mevzuatı AB mevzuatıyla kısmen uyumludur254.  

Alkollü içecekler ve ithal tütün üzerindeki ayrımcı vergilendirmenin aşamalı 

olarak tamamen kaldırılmasına yönelik açık hedefler ortaya koyan bir Eylem 

Planının 18.05.2009’da kabul edilmesi ile birlikte, ÖTV konusunda bazı ilerlemeler 

kaydedilmiştir. Bununla birlikte, tütün ve tütün ürünleri üzerindeki ÖTV yapısına 

ilişkin Türk mevzuatı ile AB müktesebatı arasındaki farklılıklarda bir değişiklik 

olmamıştır. Türkiye’de ad valorem oranlar uygulanmaktadır ve spesifik ÖTV unsuru 

                                                 
252 Avrupa Komisyonu, 2007 İlerleme Raporu”, s. 51. 
253 Avrupa Komisyonu, 2008 İlerleme Raporu, s. 59. 
254 Avrupa Toplulukları Komisyonu, 2009 Yılı Türkiye İlerleme Raporu, s. 60. 
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bulunmamıştır. Tütün Fonu ayrımcı bir uygulamadır. Sadece ithal edilen tütün ve 

sigaraya, yerli ürünlere uygulanmayan özel bir vergi uygulanıyordu. Alkollü 

içeceklerin vergilendirilmesi konusunda önemli ilerlemeler kaydedilmişti. 

18.05.2009 tarihli Eylem Planı ile bağlantılı olarak, 06.04.2009’da kabul edilen 

Bakanlar Kurulu Kararı ile 14.04.2009’dan itibaren nispi vergilendirme tümüyle 

kaldırılmış ve kalan diğer ayrımcı vergi uygulamalarının tamamen kaldırılmasına 

yönelik, AB tarafının da kabul ettiği açık hedefler çerçevesinde, yeni spesifik vergi 

oranları belirlenmiştir. Türkiye, iç piyasa hareketleri ve mali antrepolar için gümrük 

vergilerinin askıya alınması rejimini henüz uygulamaya koymamıştır255. 

Dolaylı vergilendirme konusunda 2010 yılın içerisinde kısıtlı ilerleme 

kaydedilmiştir. Türkiye’nin KDV konusundaki mevzuatı AB müktesebatıyla tam 

uyumlu değildir. Bu nedeniyle, yapı, muafiyetler, özel planlar ve indirimli oran 

uygulamalarının daha fazla uyumlaştırılması gerekmektedir. ÖTV’ye ilişkin olarak 

bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. 18.05.2009’da kabul edilen eylem planı 

çerçevesinde, Türkiye, işlenmiş tütüne uygulanan tütün fonu vergisini 01.01.2010’da 

kaldırmıştır. Bu, tütünün vergilendirmesinde ayrımcı uygulamaların tamamıyla 

kaldırılması yolunda olumlu bir adımdır. Tütün fonu, ithal edilen işlenmemiş tütün 

için yerli ürünlere uygulanmayan özel bir vergi belirlemektedir. Tütün ürünlerine 

uygulanan ÖTV’nin asgari maktu tutarları ve oranları artırılmıştır. Ancak, AB 

müktesebatı ile Türk mevzuatı arasında tütün ve tütün ürünlerindeki ÖTV’nin yapısı 

bakımından uyumsuzluklar devam etmektedir. Türk ÖTV mevzuatında ad valorem 

oranlar ve asgari vergi tutarları belirlenmekte, ancak spesifik vergi unsuru 

bulunmamaktadır256.  

Alkollü içeceklerin vergilendirilmesi konusunda bazı düzensiz ilerlemeler 

kaydedilmiştir. Alkollü içkilere, içerdiği alkol oranı yerine ürünün tipine göre belirli 

spesifik vergiler uygulanmaktadır. İthal ürünler için belirlenen vergi, eşdeğer yerli 

ürünlere göre daha yüksektir. Ayrımcı vergilendirmenin kaldırılmasına yönelik 

taraflarca kabul görmüş açık hedefler ortaya koyan 18.05.2009 tarihli Eylem 

Planı’nın bir parçası olarak Türkiye, Nisan 2009’da kabul edilen Bakanlar Kurulu 

Kararı ile bu farklılıkları azaltmıştır. Türk mevzuatını AB müktesebatı ile uyumlu 

hale getiren alkollü içeceklerin vergilendirmesindeki diğer değişiklikler, örneğin 
                                                 
255 T.C. Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, giriş kısmı. 
256 Avrupa Toplulukları Komisyonu, 2010 Yılı Türkiye İlerleme Raporu”, s. 66. 
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şaraba uygulanan kıymet esaslı vergilerin tümüyle kaldırılması da bu yönde 

olmuştur. Ancak, Ocak ve Ekim aylarında, bütün alkollü içeceklere uygulanan ÖTV 

oranı sırasıyla genel olarak %10 ve %30 arttırılmıştır. Bu durum, eylem planına 

aykırı olarak, yerli alkollü içeceklerle ithal içeceklere uygulanan vergiler arasındaki 

farkı rakamsal olarak artırmıştır. Türkiye’nin, bu fasıldaki müzakerelerde eylem 

planındaki taahhütlere uyması gerekmektedir. Türkiye’nin üyelik öncesinde, iç 

piyasa hareketleri ve mali antrepolar için gümrük vergilerinin askıya alınması 

rejimini uygulamaya hala koyulmamıştır257.  

Türkiye’nin AB müktesebatıyla devam etmekte olan uyumsuzluklara rağmen, 

başta tütün üzerindeki ayrımcı vergilendirmenin kaldırılmasına yönelik gelişmeler 

olmak üzere, mevzuat uyumuna yönelik ilerlemeler kaydedilmiştir. Vergi idaresinin 

güçlendirilmesi, kayıt dışı ekonomi ile mücadele ve gönüllü uyumun arttırılması 

çabaları devam etmektedir. Ancak, alkollü içecekler üzerindeki ÖTV’deki artışlar, 

ithal ve yerli ürünler arasındaki farklılıkların kaldırılmasına yönelik eylem planına 

aykırıdır. Türk vergi mevzuatının, Vergilendirme faslının açılması bağlamında 

Türkiye’nin üstlenmiş olduğu taahhütlerle yeniden uyumlaştırılması gecikmeksizin 

sağlanmalıdır. Vergilendirmede ayrımcı uygulamaların kaldırılması, dolaylı vergiler 

ile ilgili katılım müzakerelerinde daha fazla ilerleme sağlanması gerekir.  
 

1. Türkiye’de Uygulanan KDV’nin Temel Esaslar Bakımından  

AB ile Yakınlaştırma 

Bilindiği gibi KDV’de, yatırım malları üzerinden ödenen verginin indirimi 

konu yapılabilmesi açısından üç ayrı uygulama biçimi ortaya çıkmaktadır. “Gelir 

tipi” KDV’de yatırım malları alımı nedeniyle yüklenilen KDV indirimine izin vardır; 

ancak bu işlem yatırım malının satın alındığı yıl içinde değil, malın amortisman 

süresi içinde parça parça yapılır. Türkiye vergi sisteminde 1998’de yapılan kapsamlı 

değişiklikliklerden önce uygulamakta olan vergimiz için ilke olarak “gelir tipi” 

nitelemesi yapılabilir. Çünkü Kanunun 31. maddesine göre amortismana tabi iktisadi 

kıymetlerin KDV, bunların aktife girdiği ya da kullanılmaya başlandığı 

vergilendirme döneminden itibaren üç yıl içerisinde ve üç eşit miktarda vergi 

indirimine konu yapılabiliyordu. Bu hüküm uyarınca işletmelerin, diğer 
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işletmelerden satın aldıkları yatırım malları nedeniyle yüklendikleri KDV, mal ve 

hizmet satışları sırasında devlete borçlandıkları KDV’den üç yıllık amorisman süresi 

içinde indirilebilirdi. KDV’nin diğer bir çeşidi olan “gayrisafi hasıla tipi KDV’de” 

yatırım malları alımı dolayısıyla ödenen KDV’nin hiçbir şekilde borçlanılan vergiden 

indirilmesine izin verilmez. KDV’nin üçüncü çeşidi olan “tüketim tipi KDV’de” ise 

yatırımlar için ödenen verginin, borçlanılan vergiden bir defada indirilmesi kabul 

edilir. AB’nin benimsdiği tüketim tipi KDV, yatırımları vergi dışı bırakarak 

özendirmektedir. 1998’de getirilen yasayla değiştirilmeden önce Türk KDV Kanunu 

yatırımları özendirmek amacıyla sektör ya da mal grupları itibariyle Bakanlar 

Kuruluna üç yıllık amortisman süresini azaltma yetkisi vermişti. Bakanlar Kurulu bu 

yetkiyi kullanarak DPT tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlarda kullanılan 

amortismana tabi iktisadi kıymetlerin KDV’nin indirim süresini bir yıl olarak 

belirlemek suretiyle bu yatırımlar bakımından KDV’yi tüketim tipine dönüştürdü258. 

Türk KDV Kanunu Avrupa Konseyi’nin 6. Direktifi model alınarak 

hazırlanmıştır. Bu Kanuna kadar uygulanan banka ve sigorta muameleleri vergisi 

hariç sekiz değişik gider vergisi uygulamadan kalkmıştı ve onların yerine tek vergi 

uygulamaya alınmıştır. Kaldırılan vergiler arsında; dâhilde alınan istihsal vergisi, 

ithalde alınan istihsal vergisi, işletme vergisi, PTT hizmetleri vergisi, spor – toto 

vergisi, şeker ve tuz tüketim vergisi, perakende satış vergisi ve nakliyat vergisiydi.   

Bundan dolayı ve zaman içinde yapılan uyumlaştırma çalışmaları sonucunda 

Türk KDV mevzuatıyla AB mevzuatının uyumlu hale geldiği söylenebilir. Vergi 

istisna ve oranlarına ilişkin uyumlaştırılması gereken farklılıklar ise hala vardır. 

4760 sayılı ÖTV Yasasının 01.08.2002’den itibaren yürürlüğe girmesiyle 

birlikte Türk KDV mevzuatındaki, AB mevzuatına aykırı olan, yükseltilmiş oran 

uygulaması sona ermiştir. Bu çerçevede, Türkiye’deki normal KDV oranının da 

(%18) AB’ndeki asgari sınırı (%15) üzerinde olmasıyla bu konudaki AB mevzuatıyla 

uyumlu bir yapının olduğu söylenebilir.  

Türk KDV’ndeki oran yapısının AB mevzuatına uygun olmayan yönü 

indirilmiş oranlardan kaynaklanmaktadır. AB KDV hukukuna göre, üye ülkeler her 

biri %5 oranında az olmayan en fazla iki indirilmiş oran uygulayabilirler. Türk 

KDV’nde halen %1 ve %8 şeklinde iki indirilmiş oran uygulanmaktadır. İndirilmiş 
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oranların sayısı açısından bir sorun bulunmamaktadır. Ancak %1’lik oran 

uygulaması en az %5’lik indirilmiş vergi oranı kuralıyla açık biçimde çelişmektedir.  

Türk KDV’nin AB KDV hukuku ile yakınlaştırma sorununun olduğu bir 

diğer konu, indirimli oran uygulanan mal ve hizmetlerden kaynaklanmaktadır. AB 

Hukuku indirimli KDV oranı uygulanabilecek mal ve hizmetleri liste halinde (H 

listesi) sıralamıştır. Bu çerçevede, Türk KDV uygulamasındaki bir kısım indirimli 

oran uygulamaları AB normları ile belirlenmiş mal ve hizmet kapsamı ile 

çelişmektedir.  

Vergi istisnaları alanında ise AB mevzuatına uygunluğun sağlanabilmesi için, 

KDV Kanununda yer alan bazı vergi istisnalarının kısmen daraltılması, bazılarının da 

tamamen kaldırılması gerekmektedir259.    

 

a. Vergi Konusu ve Vergi Mükellefiyeti Açısından Yakınlaştırma 

6. Direktifin 2. maddesi KDV’nin konusu; mal teslimi, hizmet ifası ve ithalat 

biçiminde ortaya koymuş olup 5 ve 6. maddeleri ise mal ve hizmet tedariki olarak 

açıklanmıştır. 6. Direktifin 2. maddesinde münhasıran mükellefiyete esas teşkil eden 

faaliyet çerçevesinde ve bir bedel karşılığında olmak koşuluyla bir “KDV mükellefi” 

tarafından yapılan mal teslimi veya hizmet ifasının KDV’ye tabi olduğu 

belirtilmiştir. Ancak, burada sadece mükellefiyetin nedenini oluşturan faaliyet 

çerçevesinde yapılan mal teslimi veya hizmet ifasının dikkate alınması gerektiği, 

mükellefin iş hayatı dışındaki mal teslimi veya hizmet ifasının vergiyi 

doğurmayacağı anlaşılır260.  

Mal tedariki, maddi mallar üzerindeki mülkiyet hakkının devri amacıyla 

zilyetliğin devri olarak, hizmet tedariki, mal tedarikin dışındaki her türlü alım ve 

satım olarak ifade edilmektedir. Hizmet tedariki, böylesine geniş bir şekilde 

tanımlanarak, verginin tüm tüketim şekillerini kapsaması amaçlamıştır261.   

KDV konusuna giren işlemler Türk KDV Kanunun 1. maddesi ayrıntılı 

olarak belirtmiştir: (1) ticarî, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest meslek faaliyeti 

çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetleri; (2) her türlü mal ve hizmet ithalatı; (3) 

Diğer faaliyetlerden doğan teslim ve hizmetleri, bunlar: posta, telefon, telgraf, teleks 

                                                 
259 Soydan, “Avrupa Brliği üyeliyne Doğru  Katma Değer Vergisine Uyum”, s. 67 – 106. 
260 Balcı, s. 1.  
261 Saraçoğlu, s. 41. 
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ve bunlara benzer hizmetler ile radyo ve televizyon hizmetleri; spor – toto 

oynanması, piyango tertiplenmesi; at yarışları ve diğer müşterek bahis ve talih 

oyunları tertiplenmesi, oynanması; profesyonel sanatçıların yer aldığı gösteriler ve 

konserler ile profesyonel sporcuların katıldığı sportif faaliyetler, maçlar, yarışlar ve 

yarışmalar tertiplenmesi, gösterilmesi; hazinece yapılan taşınmaz mal satışları hariç 

müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışlar; boru hattı ile ham 

petrol, gaz ve bunların ürünlerinin taşınmaları; Gelir Vergisi Kanunun 70. 

maddesinin belirttiği mal ve hakların kiralanması işlemleri; genel ve katma bütçeli 

idarelere, il özel idarelerine, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri 

birliklere, üniversitelere, dernek ve vakıflara, her türlü mesleki kuruluşlara ait veya 

tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile döner 

sermayeli kuruluşların veya bunlara ait veya tabi diğer müesseselerin ticarî, sınaî, 

ziraî ve meslekî nitelikteki teslim ve hizmetleri; rekabet eşitsizliğini gidermek 

amacıyla vergilendirilecek teslim ve hizmetleridir. 

Buradaki teslim kavramı, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya 

onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya onun adına hareket edenlere devredilmesi 

anlamını taşır262. Hizmet ise, teslim ve teslim sayılan durumlar ile mal ithalatı 

dışında kalan durumlar, bunlar bir şeyi yapmak, işletmek, meydana getirmek, 

üretmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, kiralamak gibi 

durumlardır263. Görüldüğü gibi, Türk KDV Kanunun, KDV’ye konu olan teslim ve 

hizmetleri geniş bir şekilde saymıştır. 6. Direktif ise, konuları ayrıntılı açıklamak 

yerine “mal teslimi” ve “hizmet ifası” kavramlarını tanımlamakla yetinmiştir.   

  

b. İstisnalar Açısından Yakınlaştırma 

Türkiye’nin AB KDV istisnaları açısından kaydettiği ilerlemeleri ve eksikleri 

detaylı göstermek amacıyla, konu aşağıdaki alt başlıklara ayırtıp incelenecektir.     

 

(1) Türkiye’de Uygulanmayan AB’de Uygulanan ve AB’de Uygulanmayan 

Türkiye’de Uygulanan İstisnalar Açısından Yakınlaştırma 

6. Direktif, bir yandan 13 – 16. maddeleri arasında sürekli istisnaları 

düzenlemiş, diğer yandan 28. maddesi, bu istisnalar rejimi dışında uygulama 
                                                 
262 Öncel-Kumrulu-Çağan, Vergi Hukuku 2010, s. 402. 
263 Bilici, Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri, s. 221. 
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yapılabilmesine olanak tanıyan geçici düzenlemelere yer vermiştir. Birinci grup 

genel istisnalar rejimi, ikinci ise geçici istisnalar rejimi başlığı altında toplanmıştır. 

13. maddesi, üye ülkeler içinde uygulanacak istisnaları düzenlemektedir. Bu 

istisnalar AB yararına yönelik faaliyetlerle ilgili istisnalar ve diğer istisnalar olmak 

üzere iki başlık altında düzenlenmiştir. AB yararına yönelik faaliyetlerle ilgili 

istisnalar, maddenin A, B ve C bendinde sayılmıştır.  

6. Direktifin 14. maddesi ithalatta uygulanan KDV istisnalarını; geçici ithalat 

istisnası ve diğer ithalat istisnaları olmak üzere iki başlık altında göstermiştir. 

Geçici ithalata örnek olarak ithal edilmiş olan ancak değiştirilmeden yeniden 

ihraç edilmiş bir malı veya ithalat yapıldığı ülkede oturmayan birine ait olan, yani 

tekrar ülke dışına çıkması söz konusu olan bir malı verebiliriz. Geçici ithalatta mal, 

ithalatın yapıldığı ülkede kullanılmamaktadır.  

6. Direktif 14 (1), (c) maddesinde, geçici ithalat rejimine tabi olduğu beyan 

edildiği için gümrük vergilerinden istisnaya hak kazanmış malların, ithalinde KDV 

istisnası uygulanacağını ve konunun ayrıntılarının AB Komisyonu’nun hazırlayacağı 

öneride belirleneceğini öngörülmüştür. 17. Direktif, 6. Direktifin bu emredici hükmü 

gereğince kabul edilmiştir. Bu direktif; geçici ithalatta KDV alınmasını ancak, malın 

geçici ithalatın yapıldığı ülkede kullanılması durumunda ise, alınmayan vergilerin 

tahsil edilmesi esasını getirmektedir.  

Bazı durumlarda geçici ithalat rejiminin uygulanabilmesi için, teminat 

gösterilmesi gerekmektedir. Geçici ithalat süresi, 24 aya kadar çıkabilmektedir. 

Diğer taraftan direktif, sergilemek amacıyla getirilen sanat eserlerinde ve satış 

ihtimalini içiren bazı ithalat mallara da geçici ithalat istisnası tanınmaktadır.  

6. Direktifin 14. maddesi diğer ithalat istisnaları arasında: ülke içinde 

vergiden istisna tutulmuş malların ithalatı; ülkeden transit geçeceği beyan edilen ithal 

mallar; OGT’ye göre muafiyet tanınmış olan malların ithalatı; ithal edilen malların 

reimportasyonu; diplomatik ve konsüler ilişkiler çerçevesinde yapılan ithalat; 

uluslararası anlaşmalar çerçevesinde kurulan uluslararası kuruluşlar adına yapılan 

ithalat; NATO Anlaşması çerçevesinde yapılan ithalat, deniz balıkçılığı ile uğraşan 

işletmelerin balık avı ürünleri ithalatı ve merkez bankaları tarafından gerçekleştirilen 

altın ithalatıdır. 
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   6. Direktifin 15. maddesinin açıkladığı ihracat alanında uygulanan 

istisnalar ve benzer işlemler ile uluslar arası taşımacılık istisnalar arasında: ülke 

dışına ihraç edilen mallar; ülkeye kiralanmak üzere giren, sahibi ülke dışında 

bulunan menkul malların hizmet sunulmasından sonra yeniden ihracatı, hava ve 

deniz taşıma araçlarının yakıt ve diğer ihtiyaçlarının tedariki için yapılan teslimler ile 

bunların tamiri, bakımı, kiralanması ve teslimleri; diplomatik ve konsüler ilişkiler 

çerçevesinde sağlanan mal ve hizmet teslimleri; uluslararası anlaşmalar çerçevesinde 

kurulan uluslararası kuruluşlar ve NATO adına sunulan mal ve hizmet teslimleri; üye 

ülke merkez bankalarına yapılan altın ihracatı; insani amaçlarla veya eğitim amaçlı 

faaliyetlerde bulunan kuruluşların, yurt dışındaki aynı amaçlı faaliyetlerinde 

kullanılmak üzere mal ihracatı; transit taşınan malların istisnası ve buradaki 

işlemlerle ilgili, başkası adına aracılık yapan kişilerin hizmet teslimleridir. 

 6. Direktifin 16. maddesinde malların uluslar arası dolaşımı ile ilgili bazı 

özel istisnaları KDV dışında bırakmıştır. Bunlar; gümrükteki geçici depolara 

konulan mallar, serbest bölge rejimi altında ithal edilen mallar, gümrük antrepo 

rejimi ile ithal edilen malları vs. ve bunlarla ilgili hizmet teslimleridir.    

Türk KDV Kanunu, KDV istisnalarını 7 ayrı grup içinde toplamıştır. Bunlar 

şu sırada yerleştirilmiştir: İhracat istisnası (madde 11); Araçlar ve petrol 

aramalarında istisna (madde 13); Transit taşımacılık (madde 14); Diplomatik 

istisnalar (madde 15); İthalat istisnası (madde 16); Sosyal ve askeri amaçlı istisnalar 

(madde 17); Diğer istisnalar (madde 17). 

Türk KDV Kanunun 11. maddesi ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin 

hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetleri KDV’den istisna 

edilmiştir. Bu durum “varış ülkesinde vergilendirme prensibinin” doğal bir 

sonucudur. 

Türk KDV Kanunun 13. maddesi mükelleflere işletmelerinde kullanacakları; 

deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların teslimleri ile 

bunların bakımı ve onarımı hizmetleri KDV dışında tutulmuştur. Aynı madde, deniz 

ve hava taşıtları için liman ve hava alanlarında yapılan hizmetleri de KDV’den 

istisna ederek bu konuları teşvik etmiştir. Ayrıca, petrol arama faaliyetlerini 

yürütenlere yapılan hizmetler ve mal teslimleri de KDV’den istisna edilmiştir. 



 98

Türk KDV Kanunun 14. maddesi Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan 

deniz, hava, kara ve demiryolu ile yapılan tüm taşımacılık işleri KDV dışında 

tutmuştur. İstisna, yabancı taşıma şirketleri için de uygulanmaktadır. Ancak bu 

işletmeler açısından karşılıklılık şartı arınmaktadır264. 

Türk KDV Kanunun 15. maddesi karşılıklı olmak şartıyla yabancı ülkelerin 

Türkiye’deki diplomatik temsilcilerine ve bunların diplomatik haklarına sahip 

mensuplarına yapılan teslim ve hizmetler KDV dışında tutmuştur. 

Türk KDV Kanunun 16. maddesi ithalat istinaslarından faydalanan mal ve 

hizmetler arasında; bu kanuna göre teslimleri KDV’den istisna edilen mal ve 

hizmetlerin ithali, transit, aktarma, gümrük antreposu, geçici depo, gümrük sahası, 

serbest bölge rejimlerinin uyguladıkları mal ve hizmetler, Gümrük Kanunun ilgili 

maddelerine göre, gümrük vergisinden muaf ve müstesna olarak ithal edilen eşyaları 

saymıştır. Gümrük Kanunun 119. maddesi, vergiyi teminata bağlamak suretiyle 

Türkiye’ye geçici alarak ithal edilmesi mümkün olan yabancı eşyalar 13 bent olarak 

saymıştır. 

Türk KDV Kanunun 17. maddesi sosyal ve askeri amaçlı istisnaları kültürel 

ile eğitim, sosyal ve askeri amaç taşıyan istisnalar olmak üzere üçe ayırmıştır. 

Kültür ve eğitim amacı taşıyan istisnadan yararlananlar arasında; genel ve 

katma bütçeli daireler, belediyeler, köyler, üniversiteler, döner sermayeli kuruluşlar 

gibi kamu idaresi, kurumu veya kamu menfaatine çalışan kuruluşlar sayılmıştır. Söz 

konusu kuruluşların; bilim, fen ve güzel sanatlar, tarımı yaymak, ıslah ve teşvik 

etmek maksadıyla yaptıkları teslim ve hizmetleridir, tiyatro, konser salonu 

kütüphane… ile spor tesisleri işletmek veya yönetmek suretiyle yaptıkları kültür ve 

eğitim faaliyetlerinin ilgilendiren teslim ve hizmetleri KDV’den istisna tutulmuştur.  

Sosyal amaçlı istisnalardan da, yukarıda söze ettiğimiz kamu kurum ve 

kuruluşları yararlanmaktadır. Bu kurum ve kuruluşların Hastane, dispanser…, 

öğrenci yurtları, huzurevleri… işletmek veya yönetmek suretiyle ifa ettikleri kuruluş 

amaçlarına uygun teslim ve hizmetleri, KDV’den istisna edilmiştir.  

Bu kuruluşlara bedelsiz olarak yapılan teslimler ile, ifa edilen hizmetler de 

KDV dışına çıkarılmıştır. Sosyal amaçlı istisnalara bir başka örnek olarak, konut yapı 

                                                 
264 Bilici, Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri, s. 233. 
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kooperatiflerinin, inşaatın tamamlanmasından sonra, üyelerine yaptıkları konut 

teslimleri verebiliriz (Türk KDV Kanunun 17/4 (k) maddesi). 

Askeri amaçlı istisna çerçevesinde de askeri fabrika, tersane ve atölyelerin 

kuruluş amaçlarına uygun olarak yaptıkları teslim ve hizmetler KDV’den istisna 

edilmiştir. Bu istisnaya göre, bir askeri fabrikanın, ordunun herhangi bir birimine 

yaptığı silah, askeri araç vs. teslimleri KDV dışında kalmaktadır. Teslimin askeri 

kuruluşlar yerine, özel kişilere yapılması durumu ise KDV’ye tabidir265.  

Türk KDV Kanunun 17/4. maddesi saydığı diğer istisnalara örnek verebiliriz: 

gelir vergisi kanununa göre – basit usulde vergilendirilen mükellefler, vergiden muaf 

esnaf, gerçek usulde vergilendirmeyen çiftçi ve vergiden muaf serbest meslek 

kazançlı sahiplerinin yaptıkları teslim ve hizmetler, iktisadi işletmelere dahil 

olmayan gayri menkullerin kiraya verilmesi, banka ve sigorta muameleleri vergisi 

kapsamına giren işlemler, külçe altın, döviz, pul, para, hisse senedi ve tahvil 

teslimleri.  

Türk KDV Kanunun 17/4. maddesi gelir vergisi kanununa göre vergiden 

muaf esnaf tarafından yapılan teslim ve hizmetler ile yine gerçek usulde vergiye tabi 

olmayan çiftçiler ve vergiden muaf olan serbest meslek erbabı tarafından yapılan 

teslim ve hizmetleri, KDV’den istisna etmiştir (Türk KDV Kanunun 17/4 (a) ve 17/4 

(b) maddeleri). Benzeri uygulamaların AB’de de mevcuttur. Buna karşılık, sanat 

eserleri, ikinci el mallar ve koleksiyon ürünlerinin vergilendirilmesi konusunda özel 

düzenlemeler getirmiştir. Türkiye’de ise bu ürünlerin pazarlanması genel vergi 

rejimine tabi olmaktadır266.  

AB KDV uygulamasında yer alan, ancak Türkiye uygulamasında yer 

verilmeyen, bizim tespit edebildiğimiz bazı istisnalar aşağıdadır:  

Resmi post idarelerinin hizmetleri ve kamu kuruluşu niteliğinde çalışan radyo 

ve televizyon kuruluşlarının teslim ve hizmetleri, Türk KDV Kanunun 1. maddesinin 

bent 3 (a) KDV’nin konusu içine alınmıştır. Bu şekilde, örneğin posta pulu satışları 

KDV’ye tabi olmaktadır. Oysa 6. Direktif, resmi posta idarelerinin hizmetleriyle, 

ticari nitelikte olmamak şartıyla, kamu kuruluşu niteliğinde çalışan radyo ve 

televizyon kuruluşlarının teslim ve hizmetlerin KDV’den istisna etmişti (6. Direktif, 

13A/1 (a) ve 13A/1 (q) maddeleri).  
                                                 
265 Bilici, Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri, s. 235. 
266 Bilici, Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri, s. 222. 
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Kamu yararına çalışan hastaneler ve benzeri kuruluşlar tarafından ifa edilen 

tıbbi teşhis ve tedaviler, bunlara bağlı bakım, ameliyat ve diğer hizmetler KDV’den 

istisna edilmiştir (6. Direktif, 13A/1 (b) maddesi).  

Müşterek bahis ve piyango tertiplenmesi, Türk KDV Kanun vergiye tabi 

kılınmıştır (1/3 (b) maddesi). Bu tip faaliyetler AB’de, üye devletlerin 

belirleyecekleri şartlarda ve sınırlarda KDV’den istisna edilmiştir (6. Direktif, 13 B 

(f) maddesi).  

Kamu yararının ön planda olduğu; müze, hayvanat bahçesi gibi kuruluşların 

hizmetleri.  

AB’de sağlık alanındaki bazı hizmetler ve teslimler de KDV dışında 

bırakılmıştır. Bu istisnaların hukuki dayanağı, 6. Direktifin 13. maddesi. Türkiye 

uygulamasında bu tip teslim ve hizmetler, Türk KDV Kanunun 17/2 (a) maddesi ile 

sayılan bazı kamu kuruluşları dışında, ticari faaliyet olarak vergiye tabi 

tutulmaktadır267.  

AB KDV uygulamasında yer almayan, ancak, Türk KDV’nin kabul ettiği ve 

bizim tespit edebildiğimiz bazı istisnalar arasında, Demir taşıma araçları teslimleri 

(Türk KDV Kanunun 13 (a) maddesi); Askeri amaç taşıyan teslim ve hizmetler 

istisnası (Türk KDV Kanunun 17/3 maddesi); Petrol arama faaliyetleri ile ilgili 

istisna (Türk KDV Kanunun 13 maddesi), Deniz ve hava taşıma araçları teslimleri 

istisnası sayılmıştır. Bu istisnaya 6. Direktifte de yer verilmiştir. Ancak, 6. 

Direktifteki çerçeve oldukça sınırlı tutulmuştur (15/4, 15/5, 15/6 maddeleri). Türkiye 

ise, bu istisnanın sınırlarını özel spor teknelerini ve uçaklarını da içine alacak şekilde 

geniş tutmuştur (Türk KDV Kanunun 13 (a), (b) maddesi). Bu farklılık, aynı araçları 

liman ve hava meydanlarında verilen hizmetler açısından da geçerlidirler268.  

Sonuç olarak, yapılan bu sınırlı karşılaştırma, AB KDV istisnalarının daha 

çok sosyal ve kültürel amaçlarda, Türk KDV istisnalarının ise, ekonomik ve askeri 

amaçları yoğun bir şekilde ortaya koymaktadır. Diğer taraftan Türk KDV 

uygulamasında istisnalar, genellikle kamu kuruluşlarına yönelik olarak 

getirilmişlerdir. AB’de ise, özel kuruluş – kamu kuruluşu ayırımından çok, istisna 

edilecek konu ön plana çıkarılmıştır.   

 
                                                 
267 Saraçoğlu, s. 42. 
268 Saraçoğlu, s. 43. 
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(2) Hizmet İhracatında KDV İstisnası Açısından Yakınlaştırma 

Varış ülkesinde vergilendirme rejimde ülkeye giren mallar verilendirilmekte, 

ihraç edilen mallar üzerindeki KDV iade edilmektedir. Bu nedenle ihracat teslimlere 

ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler vergiden istisna 

tutulmaktadır. Türkiye’de yapılan mal ihracatı ilgili alınan ihracat komisyonları 

istisna kapsamındadır. Ancak,  mal ithalatı için alınan komisyonlar istisna kapsamına 

girmemektedir. AB uygulamasında ise yurt dışındaki kişiler adına mal ithalatı ile 

ilgili verilen hizmetler KDV dışında tutulmuştur. AB uygulamasında hizmetin nerede 

ve kime verildiği ön planda olup; kim tarafından verildiği önemli değildir. 

Dolayısıyla hizmet tüketiminin müşterinin bulunduğu ülkede gerçekleştiği kabul 

edilmekte ve istisna uygulanmaktadır269. 

İthalatın da KDV konusu içine alınmasıyla, AB ülkelerinde geçerli olan 

“varış ülkesinde vergileme” ilkesine uygunluk sağlanmıştır. Bu usulde, ülkeye giren 

mallar vergilenirken, ihraç edilen mallar üzerindeki KDV iade edilmekte, böylelikle 

bu mallar vergiden arındırılmaktadır. (Türk KDV Kanunun 11. maddesi).  

Hem Türkiye’de hem AB’de “varış ülkesinde vergileme” ilkesi 

yürürlüktedir. Ancak AB gelecekte, kesin rejim olarak addedilen malların üretildiği 

ülke vergilendirilmesi uygulaması geçmeyi planlamaktadır. Bu rejimin kesinleşerek 

yürürlüğe girmesi ve Türkiye’yi de kapsaması, AB’den yaptığı ithalatı, ihracatına 

nazaran daha fazla olan Türkiye açısından aleyhe sonuçlar doğuracaktır.  

Hizmet ihracatı, yurt dışındaki müşterilere; mühendislik, müşavirlik, 

temsilcilik hizmeti sunulması veya fikri, sanayi hak satılması şeklinde 

olabilmektedir. 

Somut bir örnek vermek gerekirse, B, Almanya’daki A firmasının mallarının 

Türkiye’de pazarlamasına aracılık etmektedir. Ancak, bu örnek çerçevesinde 

konumuzla ilgili bazı sorunlar ile karşılaşmaktayız. Bunlar; B’nin bu hizmeti 

karşılığında aldığı komisyonlar KDV’ye tabi olacak mıdır, yoksa bu iş karşılığında 

elde edilen kazanç, hizmet ihracatı istisnasından yararlanabilecek midir? 

Türk KDV Kanunun 6. maddesi uyarınca, Türkiye’de yapılacak hizmetleri 

KDV kapsamındadır. Aynı madde, “hizmetin Türkiye’de değerlendirilmesi” 

durumunda da, Türkiye’de yapılmış sayılacağı öngörülmüştür. Hizmetin Türkiye’de 

                                                 
269 Saraçoğlu, s. 42. 
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değerlendirilmesinin ne anlamına geldiği ise, 6. maddesi atıf yaptığı Gümrük Vergisi 

Kanunun 7. maddesinin son fıkrasında açıklanmıştır. Buna göre: “Değerlendirmeden 

maksat, ödemenin Türkiye’de yapılması veya ödeme yabancı memlekette yapılmışsa, 

Türkiye’de ödeyenin veya nam ve hesabına ödeme yapılanın hesaplarına intikal 

ettirilmesi veya karından ayrılmasıdır”.  

Hizmetin ticari kazanç çerçevesinde verilmesi durumunda ise, Türk KDV 

Kanunu 12. maddesi ihracat istisnasını iki şarta bağlamıştır: hizmet yurtdışındaki bir 

müşteri için yapılmıştır ve hizmetten yurtdışında faydalanılmalıdır.   

AB uygulaması ise, Türkiye uygulamasının aksi yönündedir. 6. Direktif, 

yurt dışında bulunan kişiler adına mal ithalatı ile ilgili verilen hizmetleri KDV 

dışında tutulmuştur (6. Direktif, 14/1 (i) ve 15/14 maddeleri). 6. Direktif, hizmetin 

kim tarafından yapıldığını değil, nerede ve kime yapıldığı ön plana çıkmaktadır. Bu 

hükümlere göre, hizmetin aynı ülkedeki müşteriye değil de, üçüncü ülkede bulunan 

bir kişiye yapılsı durumunda hizmet ihracatı gerçekleşir. Yukarıda verdiğimiz örneğe 

dönersek; burada hizmetten yararlanan Almanya’daki satıcı firma olduğu, dolayısıyla 

hizmet ihracatının gerçekleştiği kabul edilmektedir ve KDV istisnası 

uygulanmaktadır. 6. Direktif, hizmeti verenle hizmetten yararlananın aynı ülkede 

bulunmadığı örneğimizdeki gibi durumlarda, hizmet müşterinin bulunduğu ülkede 

gerçekleştiğini kabul etmekte, dolayısıyla KDV istisnası uygulanmaktadır.  

Hizmetten yararlanan ülke olarak, müşterinin bulunduğu ülkeyi kabul eden 

AB uygulamasının daha doğru olduğu kanaatindeyiz, çünkü zaten ithal edilen ürünle 

ilgili KDV matrahına, satıcının fiyata eklediği komisyon bedeli de dâhildir. 

 Türkiye uygulaması kendi içinde de yoğun eleştiriler almaktadır270. Bu 

eleştirilerin de etkisiyle 4503 sayılı Kanunun271 3. maddesi ile KDV 6. maddede yer 

alan “hizmetin Türkiye’de değerlendirilmesi” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. 

Bu şekilde, serbest meslek kazancı çerçevesinde yapılan hizmetler açısından, AB 

mevzuatı ile uyum sağlanmış gibi gözükmektedir. Ancak, mal ve hizmet ihracat 

istisnası ile ilgili 11 ve 12. maddelerde bir değişiklik yapılmamıştır. Bu açıdan 6. 

madde ile ilgili yeni düzenlemenin, gerek vergi idaresi, gerek yargı organları 

tarafından nasıl değerlendireceğinin beklenmesi gerekmektedir.     

                                                 
270 Duman, s. 114 – 120; Ayaz-Sönmez, s. 121 – 127. 
271 29 Ocak 2000 tarih ve 23948 sayılı Resmi Gazetesinde yayınlanan 4503 sayılı 25.10.1984 tarihli 
ve 3065 sayılı “Katma Değer Vergisi Kanununun Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”.    
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(3) Tam veya Kısmi İstisna Uygulaması 

Bazı teslimlerin ve hizmetlerin ya tam, ya da kısmi olarak istisna edilmiştir.  

Tam istisnada, mal ve hizmetin son teslim aşaması vergiye tabi tutulmadığı 

gibi, daha önceki aşamalarda bünyeye girmiş olan KDV’ler de iade edilmektedir. Bu 

istisnaya konu olan ürünlerin KDV’si nihai tüketiciye ulaşınca  sıfıra inmektedir272. 

Tam istisnaya örnek olarak; Türkiye’de ve AB’de uygulanan ihracat, 

taşımacılık, diplomatik istisnalar ile Türkiye’de uygulanan araçlar ve petrol aramaları 

istisnasını verebiliriz (Türk KDV Kanunu 32. maddesi; 6. Direktif, 17/3 (b) ve 17/3 

(c) maddeleri). 

Kısmi istisna uygulamasında ise, belirli mal ve hizmetlerden, sadece 

istisnanın uygulandığı aşamada vergi alınmamaktadır. Daha önce malın veya 

hizmetin bünyesine girmiş olan KDV’nin ise, indirim veya iade yoluyla geri 

verilmesi söz konusu olmamaktadır. Kısmi istisna uygulaması bu özelliği ile bazı 

durumlarda işletmelere yarar yerine zarar verdiğinden, onlara istisnadan vazgeçme 

hakkı verilmiştir. Bu şekilde istisnadan vazgeçenler, daha önceki aşamada ödedikleri 

vergileri indirebilme imkânına kavuşmaktadır273.  

İstisnadan vazgeçme hakkı Türk KDV Kanunun bazı istisnalar dışında tüm 

konuları kapsayacak şekilde düzenlenmiştir (madde 18). 6. Direktif, 13/C 

maddesinde ise, gayrimenkul kiralaması, belirli bazı banka işlemleri, eski bina ve 

arazi teslimleri ile istisnadan vazgeçme hakkı sınırlı olarak verilmiştir274. 

Türk hukukundaki düzenlemenin, müteşebbisler zincirinde vergi birikiminin 

önlenmesine hizmet ettiği için daha olumlu olduğu söylenebilir. 

Kısmi istisnaya örnek olarak, Türkiye’den sosyal ve askeri istisnalar ve konut 

yapı kooperatiflerindeki konut teslimleri verilebilir. AB’de ise 6. Direktifin 13/A 

maddesinde yer alan sosyal karakterli istisnalar kısmi istisna şeklinde düzenlenmiştir. 

Örneğin, bazı sağlık hizmetleri, eğitim, kültür, sosyal güvenlik amaçlı bazı teslim ve 

hizmetler, posta hizmetleri bu grup içerisinde yer almaktadır. 

Kısmi istisna uygulamasında, daha önceki aşamalarda alınan vergiler; ürünün 

bünyesinde kalmaktadır, yani indirilemeyen KDV, fiyatta alıcılara yansıtılmaktadır.  

                                                 
272 Bilici, Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri, s. 236. 
273 Saraçoğlu, s. 43. 
274 Bilici, Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri, s. 236. 
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Bu olay, istisnanın alıcılara sağlayacağı yararı sınırlamaktadır275. 

 

c. Vergi Oranı Açısından Yakınlaştırma 

Vergi tür ve oranlarındaki farklılıklar, aynı nitelikteki malların AB üyesi 

ülkeler arasındaki akışına yön vermektedir. Aynı nitelikteki ürünlerin maliyeti düşük 

olan ülkelerden yüksek olan ülkelere tek yönlü akışı meydana gelecek ve yüksek 

maliyetli ülkelerin üretici ve satıcıları zor duruma düşecektir276.  

Böyle bir durumla karşılaşılmaması bazı önlemlerin alınması gerektirmekte 

olup; maliyeti yüksek olan ülkeler aşağıdaki alternatiflerden birini seçeceklerdir277; o 

sanayi dalındaki üretim faaliyetlerini durduracak, vergi tür ve oranlarını maliyeti 

düşük ülkelerin seviyesine indirecek, başka desteklemelerle aradaki fark kapatılmaya 

çalışılacak, maliyeti düşük ülkelerin vergi türlerini ve oranlarını yükseltmesi 

istenilecek ve denge sağlanmaya çalışılacaktır. Birlik ruhuna uygun hareket edilmesi 

ise ikinci alternatif olarak kararlar alınmasını ve uygulanmasını gerektirmektedir.  

KDV oranlarının haksız rekabete yol açmaması için uyumlaştırılması 

gerekmektedir. Ancak vergi oranı indirmeyi veya yükseltilmeyi kabul eden ülkenin, 

bu durumun ortaya çıkaracağı bazı ekonomik, bütçesel ve sosyal sonuçları 

göğüslemek zorunda olması vergi oranlarının uyumlaştırılmasını zorlaştırmaktadır278.  

AB bünyesinde KDV oranları 6. Direktifin 12. maddesi düzeltmiştir; bu 

madde üzerinde 19.09.1992 ve 20.12.1996 tarihli Direktiflerle önemli değişiklikler 

yapılmıştır. 19.10.1992 tarih ve 92/77/AET sayılı Direktif ile 6. Direktifte yapılan 

değişiklikler çerçevesinde iki oranlı yapı benimsenmiştir. Bu doğrultuda şekillenen 

mevcut rejim, geçici rejim olup, kesin uygulama başlatılmamıştır. Geçici rejim 

uygulamasında; 6. Direktife göre tüm üye ülkelerin mal teslimi ve hizmet ifalarında 

standart bir oran uygulaması ve bunun da %15’ten aşağı olmayacağına 

kararlaştırılmış; tek bir oran belirlenmemiş, asgari sınır belirlenerek ortak 

uygulamanın şekli oluşturulmuştur. 

                                                 
275 TOBB, s. 143. 
276 Bilici, Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri, s. 178. 
277 Gülerman, s. 9. 
278 Bilici, “Avrupa Birliği’nde ve Türkiye’de KDV oranları”, s. 1. 
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Türk KDV Kanunun 28. maddesine göre, KDV oranı %10’dur ve Bakanlar 

Kuruluna bu oranı dört katına kadar artırmaya ve %1’e kadar indirmeye yetki 

verilmiştir.  

Bakanlar Kurulu bu yetkisini kullanarak farklı tarihlerde oranlar üzerinde 

değişiklik yapmıştır. Bunlardan bir tanesinde 4 grup listede yer alan mal ve hizmet 

teslimleri ile bunların dışında kalan işlemler için 5 KDV oranı kabul edilmiştir279. 

Mal ve hizmet grupları kararnamenin ekinde yayımlanmıştır.  

Bundan sonra, KDV oranları tekrar değişikliğe uğramıştır. Bu değişiklikten 

önce %1, %6, %12, %13 ve %20 olmak üzere 5 olan KDV oran sayısı, %12 oranının 

kaldırılması suretiyle KDV oranları dörde indirilmiştir280.  

Bu dört oran üzerinde, çeşitli tarihlerde değişiklikler yapılmıştır. Bu oranlar 

%1, %8, %17, %26 olarak uygulanmakta iken 01.01.1996 tarihinden itibaren 

yürürlüğe giren %40 oranı ile, oran çeşidi tekrar beşe çıkmıştır281. 

01.08.2002 tarihinden itibaren ÖTV’nin yürürlüğe girmesiyle %26 ve %40 

oranına tabi olan konular ÖTV’nin konusu içine kaydırılmıştır282. Bu şekilde KDV 

oran sayısı; %1, %8 ve %18 olmak üzere üçe indirilmiştir. Bu oranların uygulandığı 

mal ve hizmet teslimleri aşağıda açıklanmıştır. 

%1 KDV oranı uygulanan mal teslimlere ve hizmet ifalara I. listede yer 

verilmiştir. Aşağıdaki işlemler %1 oranlı KDV’ye tabi tutularak, bu işlemlerin düşük 

KDV ile teşvik edilmesi amaçlanmıştır: kuru üzüm, kuru incir, fındık, Antep fıstığı, 

kuru fasulye, zeytinyağı, mercimek, leblebi, nohut gibi ihraç potansiyeli yüksek olan 

bazı zirai mahsul teslimleri; gazete, dergi (poşetlenmemiş) satışları; finansal kiralama 

işlemleri; net alanı 150 metrekareye kadar olan konut teslimleri; konut yapı 

kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri.   

%8 KDV oranı uygulanan mal teslimlere ve hizmet ifalara II. listede yer 

verilmiştir. Bunlar: et, süt, beyaz peynir, yumurta, zeytin, makarna, buğday unu, 

paketlenmiş kuru çay, toz – kesme şeker, yemeklik yağlar, taze sebze ve meyveler, 

hayvan yemekleri vb. temel gıda maddeleri; sinema, tiyatro, opera, operet, bale giriş 

                                                 
279 22.12.1992 tarih ve 92/3896 sayılı karar, 31.12.1992 tarih ve 21457 sayılı Resmi Gazete. 
280 27.10.1993 tarih ve 93/4932 sayılı kararname, 30.10.1993 tarih ve 21743 sayılı Resmi Gazete. 
281 21.12.1995 tarih ve 95/7612 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 30.12.1995 tarih ve S. 22509 sayılı 
Resmi Gazetesi. 
282 Bilici, Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri, s. 246. 
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ücretleri, doğal gaz teslimleri, yazar kasa, takograf cihazı teslimleri; kitap ve benzeri 

yayın teslimleri; gazete kâğıdı ile baskı ve yazı kâğıtları teslimleri. 

%18 KDV oranı (genel oran) diğer iki listede yer almayan tüm mal 

teslimleri ve hizmet ifaları için uygulanmaktadır. Bunlar: normal, süper ve 

kurşunsuz benzin, motorin, gaz yağı, kalorifer yakıtı, fuel – oil; otomobil, otobüs, 

traktör, kamyon, minibüs teslimleri; beyaz ve kahverengi eşya teslimleri; ilaç 

teslimleri; %1 oranı uygulanan tarım ürünlerinin perakende satışları; mobilya 

ürünleri; konfeksiyon ürünleri; çeşitli serbest meslek teslimleri; plastik çöp torbası; 

sakatlar tarafından kullanılan binek otomobilleri ve motosikletler; eğitim, sağlık 

hizmetleri; turizm işletme belgeli tesislerde verilen hizmetler. 

AB, düşük (%5) ve standart (%15) olmak üzere iki oranlı bir uygulamayı 

hedef almıştır. Geçici rejim olarak adlandırılan bu uygulamanın, kendi içinde bazı 

istisnaları vardır. Adı geçen rejim, istisnai bazı durumlarda, belirlenen oranların 

üstüne çıkılmasına ve %5’in altına inilmesine izin vermektedir.  

Gelecekte, AB KDV oranlarının istisnalardan arınmış, daha kesin bir yapıyı 

inşa etmesini amaçlar. AB, fazla sayıda oranlı bir sistemin yol açtığı; idari, iktisadi 

güçlükleri göz önünde tutarak, iki oranlı bir KDV uygulamasını hedeflemektedir283.  

Gerçekten çok oranlı bir KDV sistemi; gerek idare, gerekse mükellef iş 

yükünü artırmaktadır. Diğer taraftan, çok oranlı bir sistemde, farklı vergi oranına tabi 

malları satan mükellefler, satışlardan yüksek oranlı mal satmalarına rağmen düşük 

oranları uygulayarak, vergi kayıplarına sebep olabilirler. Örneğin unlu mamuller 

satan bir dükken sahibi, pasta satmasına rağmen ekmek fişi keserek vergi kayba 

sebep olabilmektedir. Zira Türkiye’de KDV halen, pasta teslimlerinde %18, ekmek 

teslimlerinde ise %1 olarak uygulanmaktadır. Yufka satan yufkacının un fişi kesmesi 

durumunda da, aynı şey söz konusu olmaktadır. Bu da, yufka teslimlerinde KDV 

oranının %8, un satışlarındaki KDV oranının %1 olmasından kaynaklanmaktadır284.  

Fazla sayıda KDV oranı uygulamasının ortaya çıkaracağı bir değer sorun da; 

girdileri için yüksek, satışlar için düşük vergi oranına tabi mükelleflerle ilgilidir. Bu 

mükellefler açısından, yüklenilen KDV’nin indirilmemesinden dolayı ilave finans 

sorunu ortaya çıkabilmektedir. 

                                                 
283 Saraçoğlu, s. 47. 
284 Bilici, Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri, s. 247. 
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Sonuç olarak, AB’de aşamalı olarak oran sayısının azaltıldığı ve %5 – 15’ten 

oluşan iki oranlı bir yapıya doğru gidildiği görülmektedir. Türk KDV oran yapısının 

da bugün itibariyle, AB’nin hedeflediği oran yapısına yakın olduğu söyleyebiliriz.         

Mevcut Türk KDV oranlarının, bazı konularda ortak AB uygulaması 

karşısında yüksek kaldığı görülmektedir. Örneğin: AB’de gıda maddelerinin tamamı 

için %5 oranı öngörülmüştür, Türkiye’de gıda maddelerine %8 oranı 

uygulanmaktadır. İstisna edilmemiş olan sağlık harcamalarında ve ilaç 

alımlarında, AB’nin öngördüğü oran yine %5, Türkiye’de uygulanan oran ise 

%8’dir. AB’de; dinlenme, ulaşım, temizlik gibi alanlarda da düşük oran 

uygulamasına rağmen bu konular Türkiye’de normal orana tabi tutulmuş.  

Yunanistan, Portekiz, İspanya gibi kalkınışlık seviyeleri daha düşük olan üye 

ülkelerde, 12.10.1992 tarihli Direktifle hedeflenen %5 ve %15 oranlarına yakın bir 

uygulamanın bulunduğu görülmektedir. Bu üç ülke Türkiye’nin özellikle turizm 

alanında rakipleri olması açısından önem taşımaktadır. Yunanistan, Portekiz ve 

İspanya’da genel uygulamaya paralel olarak yükseltilmiş oranlar kaldırılmıştır. 

Yüksek KDV oranı uygulaması, faturasız satışları veya fiş – fatura 

pazarlıklarını ortaya çıkarılmaktadır. Belge verilmeden yapılan alım satımlar, KDV 

kaybının yanında gelir vergisi ve kurumlar vergisi hâsılatının da düşmesine yol 

açmaktadır. Bu yüzden, Türk KDV oranları AB’nin hedef sistemi olan ve %5-

%15’ten oluşan iki oranlı sisteme daha da yaklaştırılmasında yarar görülmektedir285.   

 

d. İndirimler ve Verginin Hesaplanması Açısından Yakınlaştırma 

AB’de KDV uygulamasında ön vergi indirimi ya da vergiden vergi indirimi 

yöntemi tercih edilmiş olup; bu yöntem 1. Direktifin 2/2 maddesinde açıklamıştır: 

“Her işlemde, o işleme konu olan mal veya hizmetin fiyatına, o mal veya hizmet için 

geçerli olan oranın uygulanmasıyla bulunacak vergiden, o mal veya hizmetin maliyet 

unsurları üzerinden ödenen verginin düşülmesi sonucunda kalan miktar, o işlem için 

ödenecek vergiyi belirleyecektir”286. 

Mükellefler, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV’de, 

kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanan KDV’yi ve ithal 

                                                 
285 Saraçoğlu, s. 48. 
286 Saraçoğlu, s. 48. 
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olunan mal ve hizmetler dolayısıyla ödenen KDV’yi indirebilirler (Türk KDV 

Kanunun 29. maddesi).  

Bir vergilendirme döneminde indirilecek KDV toplamı, mükellefin vergiye 

tabi işlemleri dolayısıyla hesaplanan KDV toplamından fazla ise, aradaki fark 

mükellefe iade edilmez, sonraki dönemlere aktırılır (Türk KDV Kanunun 29/2. 

maddesi)287.  

AB’de ve Türkiye’de ödenecek vergi borcunun hesaplanmasında, satışlar 

esnasında tahsil edilen vergiden, alışlar esnasında ödenen vergi düşülmektedir .  

Toplanan vergi ödenen vergiden fazla ise, fark vergi dairesine yatırılır.  

Toplanan verginin ödenen vergiden daha az ise, aradaki fark AB 

uygulamasında mükellefin isteğine göre; ya mükellefe hemen iade edilmekte, ya da 

sonraki döneme devredilmektedir. Türkiye uygulamasında ise mükellefe bu seçim 

imkânı tanınmamış ve aradaki farkın mükellefe iade edilmeyip sonraki dönemlere 

aktarılacağı hüküm altına alınmıştır288. Türk Sistemi, mükelleflerinin aleyhine bir 

uygulamadır. İdare açısından ise, iş yükünü azalttığı için olumlu özelliği vardır. 

Diğer taraftan, Türk KDV Kanunu bazı durumlarda ödenen KDV’nin 

indirilmesine izin vermemektedir. Bunlara örnek olarak: zayi olan malların alış 

vesikalardan gösterilen KDV’ni (Türk KDV Kanunu 30/c. maddesi), yurtdışında 

yapılacak teslimlerle ilgili ödenebilecek vergileri (Türk KDV Kanunun 30/a 

maddesi), işletme için alınan binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen 

KDV’ni gösterebiliriz (Türk KDV Kanunun 30/a maddesi). Faaliyetleri kısmen veya 

tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi 

olanların, bu amaçla kullanan araçların alışlarında KDV’ler hariç289.  

Türk KDV Kanunu binek otomobilli alışlarında ödenen KDV’nin 

indirilmesine izin vermemekte, diğer taraftan bu binek otomobillerin ileride elden 

çıkarılmasını (örneğin satışını) vergi konusu içine alarak (Türk KDV Kanunun 3 (a) 

maddesi) çifte vergilendirmeye yol açmaktadır. AB uygulamasında ise, 6. Direktif, 

bu tip ön vergi indirimi tanınmayan durumlarda, bu malların satılması veya özel 

kullanımlarını vergi dışında tutarak, çifte vergilendirmeyi bertaraf etmiştir (6. 

Direktif, 5 (b) maddesi).   

                                                 
287 Öncel-Kumrulu-Çağan, Vergi Hukuku 2010, s. 424. 
288 Bilici, Vergi Hukuku, s. 252 ve devamı.  
289 Bilici, Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri, s. 223. 
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Bu Kanunla getirilen değişikliye kadar yatırım malları için ödene KDV, 3 yıl 

içinde ve 3 eşit miktarda indirim konusu yapılmaktaydı (Türk KDV Kanunun 31. 

maddesi). Bu haliyle Türk KDV, genelde – “gelir tipi” özelliğine sahipti. İstisna 

olarak, Hazine Müsteşarlığı tarafından teşvik belgeli yatırımlarda kullanılan 

amortismana tabi mallar için ödenen KDN’nin bir yıl içinde indirilebilmesi imkânı 

da sağlanmıştır. Bu ikinci durumda Türk KDV sistemi AB’nin uyguladığı “tüketim 

tipine” uymaktaydı.  

4369 sayılı Kanun öncelikle Hazine Müsteşarlığının teşvik belgesi verdiği 

yatırımlarda kullanılan amortismana tabi malları, KDV istisnaları arasına almıştır 

(Türk KDV Kanunun 13 (d) maddesi). Diğer yandan da teşvik belgesi alınmadan 

yapılan yatırımlarda kullanılan malların KDV’nin, tüketim tipi şeklinde 

indirilmesine imkân sağlamıştır.  

Türk KDV bu hali ile AB’nin uyguladığı model olan, yatırım malları için 

ödenen KDV’nin tamamının bir çırpıda indirilmesine müsaade ederek, “tüketim tipi” 

KDV modeline uyum sağlamıştır. Teşvikli yatırım mallarının teslimini KDV’den 

istisna ederek, konu ile ilgili alanında AB’den daha ileri bir düzeye ulaşmıştır.    

 

e. Sınırlarda KDV Kontrolü Açısından Yakınlaştırma 

16.12.1991 tarihli Direktif ile 01.01.1993’ten itibaren uygulamaya konulan 

yeni rejim ile AB üyesi ülkelerin sınırlardaki KDV kontrolleri kaldırılmıştır290. 

Türkiye, AB ile GB’ne girmesine rağmen üçüncü ülke olarak 

değerlendirmektedir. Türkiye AB ülkelerine yaptığı ihracatta yeni uygulamanın 

kolaylıklarından yararlanamamaktadır. Türk ürünleri için gümrük kontrolü 

yapılmakta ve KDV gümrüklerde ödenmektedir291.  

AB ülkeleri arasında, ticari nitelikte olmayıp ihtiyaçları karşılamak amacıyla 

getirilen eşyalar için, bir iki istisna dışında KDV ödenmemektedir. Türkiye’den 

alınıp AB’ye götürülen mallar açısından ise, sınırlardaki kontroller devam 

etmektedir. Türkiye çıkışlı yolcu beraberi mallardan, KDV tahsilâtı yapılmaktadır292. 

Buna karşılık, Türkiye de, bazı istisnalar dışında yolcu beraberi gelen eşyaları 

vergiye tabi tutmaktadır. Posta ile gönderilen eşyalara uygulanacak muafiyet ve 

                                                 
290 Saraçoğlu, s. 49. 
291 Bilici, Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri, s. 225. 
292 Bilici, Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri, s. 226. 
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evlenme, miras, göç gibi durumlarda getirilecek eşyalarla ilgili muafiyetler 

konusunda da, sınırlamalar vardır. AB’de ise, söz konusu sınırlamalar kaldırılmıştır.       

 

f. Banka ve Sigorta Muameleleri Üzerinden Alınan Vergiler Sorunu 

AB’de 1990 Temmuz ayından itibaren, banka ve sigortacılık hizmetlerinin 

serbest dolaşımı sağlanmıştır. Üye ülkelerin bankacılık ve sigortacılık alanında 

çalışan işletmeleri, artık bir engelle karşılaşmadan, eşit şartlar altında diğer üye 

ülkelerde faaliyette bulunabilmektedirler. 

Bu gelişme, banka ve sigorta hizmetleri üzerinden alınan muamele 

vergilerinin uyumlaştırılmasının önemini bir kat daha artırmıştır. Gerçekten, banka 

ve sigorta hizmetleri üzerinden alınan vergilerin uyumlaştırılmaması durumunda, söz 

konusu hizmetler üzerinden vergi almayan veya düşük oranda vergi alan ülkelerin 

rekabet üstünlüğü elde etme imkânı doğabilecek, bu konularda adı geçen ülkeler 

lehine bir ticaret sapması ortaya çıkabilecektir. 

Bu gerçeği de göz önünde bulunduran 6. Direktif; banka, sigorta ve reasürans 

şirketlerinin işletmelerinin tamamını KDV’den istisna edilmiştir (6. Direktif 13/B 

maddesi). Bu istisna, sigorta ve reasürans şirketleri açısından kesin bir özellik 

taşımasına rağmen, bankacılık hizmetleri açısından seçimlik bir istisna şeklinde 

düzenlenmiştir. 

Tamamen KDV dışında kalan sigorta işlemleri ile, seçimlik olarak KDV 

dışında kalan banka hizmetleri üzerinden, KDV istisnaları başlıkta da açıklandığı 

gibi başka bazı ÖTV alınması yolu açık bırakılmıştır. Ancak uygulamada, yine daha 

önce açıkladığımız gibi, banka hizmetleri üye ülkelerde genellikle KDV dışında 

bırakılmakta ve başka tüketim vergisine de tabi tutulmamaktadır. 

Türk KDV Kanunda da, banka ve sigorta işlemleri KDV uygulaması dışında 

bırakılmıştır (Türk KDV Kanunun 17. maddesi). Bu istisna uygulaması, 6. Direktifte 

olduğu gibi seçimlik bir uygulama olmayıp, kesin bir düzenlemedir. KDV dışında 

bırakılan bankacılık ve sigortacılık hizmetler, Gider Vergileri Kanunu ile düzenlenen 

banka ve sigorta muameleleri vergisinin konusu içine alınmıştır293.     

   

 

                                                 
293 Soydan, Avrupa Birliği’nde Dolaysız Vergiler, s. 83 – 104. 
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2.Türkiye’de Uygulanan ÖTV’nin Temel Esaslar Bakımından  

AB ile Yakınlaştırma 

Tütün, alkollü içkiler, tuz, çay, kahve gibibir kısım tüketim mallarına ait 

talebin fiyat esnekliğin çok zayıf oluşu, bunları her zaman ve her yerde hazineler için 

verimli bir gelir kaynağı kılar. Birçok ülke ikamesi bulunmayan bu tür mallar yüksek 

oranlarda vergi uygulamak için bunları diğer mal ve hizmetlere uyguladıkları genel 

gider vergileri içine dahil etmeyerek ÖTV’ye tabi tuturlar. Türk KDV Kanunundan 

önce yürürlükte olan Gider Vergileri Kanunu gerçi bu tür malları da istihsal vergisi 

kapsamına almıştı; ancak bunlara uygulanan oranlar %70’lere uzanabilen ölçülerde 

farklılaştırılmıştı. KDV uygulamasına geçilirken bu mallar da KDV oranına tabi 

kılınırsa hazine gelir kaybına uğrayacaktı. Hasılat kaybını önlemek için bu tür mallar 

üzerine Ek Vergi adıyla, eski oranlarla yeni oran arasındaki farkı kapatacak ilave bir 

yükümlülük konuldu. Türk KDV Kanunun 60. maddesinde düzenlenmiş olan Ek 

Vergisi, bu kısım KDV konularına, KDV dışına ve ona ilave olarak konuşmuş bir 

ÖTV niteliği taşıyordu. Böyleci taşıt alım vergisi ve akaryakıt tüketim vergisi dışında 

tek tek uygulamakta olan ÖTV de yürürlükten kaldırılmış ve hepsi Türk KDV 

Kanunu çatısı altında toplanmıştır. Ancak zaman içerisinde finansman kaynağı 

ihtiyacından doğan nedenlerle izleyen yıllarda yeniden ÖTV nitelikte vergi kanunları 

çikartılmış, fon, pay adı altında mali yükümlülükler konulmuştur. Bunların büyük bir 

kısmı Ek Vergiye çeşitli isimlerle yapılan zam niteliği taşımaktadır. Sigaralar, 

alkollü, alkolsüz içecekler üzerinde spesifik yükümlülük olan eğitim, gençlik, spor ve 

sağlık hizmetleri vergisi, tütün mamulleri ve alkollü içkilerden alınan mera payı, 

tütün mamulleri ve alkollü içeceklerin ithal veya satışında alınan tütün, tütün 

mamulleri ve alkollü içkiler düzenleme kurumu payı, malüller ile şehit dul ve 

yetimlerine tütün ve alkol ürünlerinin satış bedelinden verilen pay, tütün mamulleri 

ve alkollü içeceklerin ithal veya satışında alınan savunma sanayii destekleme fonu, 

sigaralar, alkollü içkiler üzerinde ad valorem yükümlülük olan federasyon fonu, 

bunun örnekleridir. Bu ilave ödentiler Ek Vergi konuları üzerindeki vergi yükünün 

ağırlığını bir ölçüde gizleyip, bol hasılat sağlayan, bir ölçüde de “bütçede ademi 

tahsis ilkesi”nden kurtulup belli hizmetleri bir miktar kaynak aktarmayı güvenceye 

alan mali yükümlerdi. Aynı durum taşıt alım vergisinin zammı niteliğindeki ek taşıt 

alım vergisi, trafik tescil harcı, motorlu taşıtların kayıt, tescil ve devirlerinde alınan 



 112

eğitime katkı payı ve özel işlem vergisi, taşıt alım vergisinin ¼’ü oranında alınan 

çevre kirliliğini önleme fonu için de geçerlidir294.   

01.01.1996’da Türkiye ile AB üye ülkeleri arasında yapılan GB çerçevesinde 

gümrük vergileri ve diğer eş etkili vergiler kaldırılmış, üçüncü ülkelerden yapılan 

ithalatta OGT uygulaması getirilmiştir. Bunun sonucunda oluşan, ithalattan alınan 

kamu gelirlerindeki azalma nedeniyle uygulaması basit, etkin ve tek safhada bir kez 

alınabilinmesini sağlayan, ÖTV Kanunu kabul edilmiştir. 

ÖTV Yasası öncesi uygulanan ve ÖTV özelliğini taşıyan vergi ve fonlar 

şunlardır;295 (1) KDV’ye Ek Vergi (Türk KDV Kanunun 60. maddesi): tütün 

mamulleri, alkollü içkiler, ispirtolar, oyun kâğıtları, röntgen filmleri, satışında ad 

valorem vergileri. (2) Eğitim, gençlik, spor ve sağlık hizmetleri vergisi296: sigaralar, 

alkollü ve alkolsüz içkilerin (su, soda, gazoz, meyve suları hariç) satışında ad 

valorem vergileri. (3) Akaryakıt tüketim vergisi297: akaryakıt tüketimi üzerine 

spesifik yükümlülükleri. (4) Taşıt alım vergisi298: taşıt alımında spesifik 

yükümlülükleri. (5) Ek taşıt alım vergisi299: yeni taşıt alımında ad valorem 

yükümlülük. Bu verginin uygulama süresi 31.03.1998 tarihinde sona ermiştir, ancak 

1998 yılı Bütçe Kanununa konulan bir hükümle (70. madde) bu süre 31.12.1998’e 

kadar uzatılmıştır. 4369 sayılı Kanunla ek taşıt alım vergisinin yürürlük süresi 

01.04.2003’e kadar yeniden uzatılmıştır300. (6) Savunma Sanayi Destekleme Fonu: 

tütün, tütün mamulleri ve alkollü içkiler üzerine spesifik yükümlülükleri. (7) 

Federasyon Fonu: sigaralar ve alkollü içkiler üzerinde ad valorem yükümlülükleri. 

(8) Tütün Üretimini Geliştirme Fonu: yerli ve yabancı tütünle harmanlanmış 

sigaralar üzerinde spesifik yükümlülükleri. (9) Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu: petrol 

ürünleri satışında ad valorem vergileri. 

Görüldüğü gibi, Türk ÖTV’leri aynen AB’de olduğu gibi; tütün mamulleri, 

alkollü içkiler ve petrol ürünlerinde yoğunlaşmaktaydı. Bu mevzuat, aynı konular 

üzerine birden fazla vergi ve fon konulduğunu göstermektedir. Bu uygulamanın 
                                                 
294 Öncel-Kumrulu-Çağan, Vergi Hukuku 2010, s. 425-426. 
295 ÖTV Yasasına geçiş öncesinde uygulanan ve ÖTV özelliğini taşıyan vergi ve fonların tam listesi 
için bkz. DPT 1994: 27. 
296 31.03.1988 tarih ve 3418 sayılı Kanun. 
297 20.11.1984 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 3074 sayılı Kanun. 
298 10.08.1970 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 1318 sayılı Finansman Kanunu ile getirilmiştir. 
299 10.08.1970 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 1318 sayılı Finansman Kanunun taşıt alım vergisi 
ile ilgili hükümlerinin sonuna 3418 sayılı Kanunun 22. maddesi ile eklenen geçici 2. maddesi. 
300 Bilici, Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri, s. 257. 
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nedenleri: vergi yükünün ağırlığının gizlenmek istenmesi ve bütçedeki ademi tahsis 

ilkesinden kurtularak bazı hizmetlere doğrudan kaynak sağlama düşüncesidir301. 

İlk ÖTV Kanun taslağı 1995’te Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 

kamuoyunun tartışmasına açılmıştı. Bu ilk taslak özellikle AB ürünlerine aynı 

cinsten yerli ürünler için öngörülenden daha yüksek oranlar öngörüldüğü için eleştiri 

konusu olmuştur302. Söz konusu yanlışlık, 1996’da ikinci defa hazırlanan Taslakta 

düzeltilmiştir. İkinci ÖTV Kanun Taslağı, Tasarı haline getirilerek 22.05.1996’da 

TBBM Başkanlığına sunulmuştur. 6 yıl gibi bir süre boyunca Mecliste bekleyen 

Tasarının kanunlaşması, ancak 06.06.2002’de olabilmiştir. 12.06.2002 tarihli Resmi 

Gazetede yayınlanan 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunun önemli kısmı, 

01.08.2002’den itibaren yürürlüğe girmiştir ve Kanunun 18. maddesi açıkladığı 13 

adet vergi ve benzeri yükümlülük kaldırılmıştır.  

ÖTV Kanunun kabul edilmesine üç temel neden gösterilmiştir: Uluslar arası 

Para Fonuna verilen taahhüt, AB mevzuatına uyum ve Türk vergi mevzuatının 

sadeleştirilmesidir.  

Görüldüğü gibi, Türkiye’de ÖTV uygulaması 2002 yılı itibariyle başlamıştır 

ve Türkiye’nin AB yolunda vergilendirme alanında kaydettiği ilerlemeleri gösteren 

Türkiye – AB İlerleme Raporlarında kaydedilmiştir. Böylece, Haziran 2002’de, ÖTV 

mevzuatına bir değişiklik getirilmiştir. Bu değişiklik ile, ÖTV’nin kapsamı 

uyumlaştırılmış, madeni yaşlara spesifik ve tütün ürünleri ile alkollü içkilere ad 

valorem vergi getirilmiştir. Madeni yağlar konusunda, bu değişiklik, müktesebat ile 

kayda değer bir uyumu ifade etmektedir ve söz konusu ürünlere uygulanan oranlar, 

asgari AT oranları ile büyük ölçüde uyum haline getirilmiştir. Alkollü içkilerle ilgili 

olarak, söz konusu değişiklik bir iyileştirme getirmektedir, ancak verginin yapısı ve 

vergi kapsamı alanlarında daha ileri bir uyuma ihtiyaç bulunmaktaydı. Ayrıca, ÖTV 

belirli ürünler için önemli oranlarda artırılabildiğinden, bu durum belirli ürünler 

aleyhine ayırımcılığa yol açabileceğini kaydedilmiştir303.  

2003’te ÖTV alanında bir ilerleme gerçekleştirilmiş olup, sigara üzerindeki 

ad valorem vergi miktarı artırılarak toplam ÖTV oranı, KDV oranı hariç, satış 

                                                 
301 Bilici, Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri, s. 258. 
302 Bu düzenleme çalışmamızın BİRİNCİ BÖLÜM III/E-1, b başlık altında açıklanmıştır ve “ayırımcı 
vergileme yasağının” ihlali anlamına geliyordur.   
303 DPT Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürlüğü, 2002 Yılı İlerleme Raporu, s. 75 – 76. 
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fiyatının % 55,3’üne yükseltilmiş ve böylece AB müktesebatında öngörülen %57’lik 

orana daha da yaklaşılmıştır. Türk bandıralı gemiler tarafından Türk kara sularında 

yapılan ticari nitelikli deniz taşımacılığında ve özel amaçlar için kullanılan yakıt, 

ÖTV kapsamı dışında tutulmuştur. Böylece, ÖTV alanında, verginin yapısı ve 

muafiyetlere ilişkin kısmi uyum sağlanmıştır. Ancak, bu alanda daha fazla 

uyumlaştırmaya ihtiyaç bulunmaktaydı. Sigaralardan spesifik vergi alınmaya 

başlanmalı ve alkollü içeceklerden alınan vergi, ürün miktarı başına hesaplanan bir 

spesifik vergiyle değiştirilmeliydi. Puro, sigarillo, tütün ve diğer tütün ürünlerinden 

alınan vergi oranları AB asgari oranlarıyla uyumlu görülmüştür. Ancak, sigara ve 

alkollü içkilere uygulanan vergi oranları, hâlâ AB asgari oranlarının oldukça altında 

olup, özellikle alkollü ürünler ve bazı madeni yağlar olmak üzere çeşitli mallara 

sağlanan vergi muafiyetleri, AB müktesebatıyla kısmen uyumlu görülmüştür. 1986 

yılından beri uygulanmakta olan Tütün Fonu çerçevesinde ithal tütün ve sigaralardan 

ÖTV alınması ayrımcı bir uygulama olarak görülmüştür. Ticari nitelikli deniz 

taşımacılığında kullanılan yakıtlara ilişkin 2003’te yapılan düzenlemeler konusunda, 

menşee dayalı farklı vergi oranları uygulamasına AB müktesebatı çerçevesinde izin 

verilmediği dikkate alınmalıydı ve söz konusu muafiyet, Türk kara sularında faaliyet 

gösteren tüm gemileri kapsayacak şekilde genişletilmeliydi304. 

2003’te olan uygulamaya göre, ÖTV, Türkiye sigaralara, şark tipi tütün 

içeriğine göre değişen maktu vergi uygulamaktaydı. Bu, ithal ürünlere karşı de fakto 

bir ayrımcılığa sebep olduğu için müktesebata aykırı görülmüştür. Türkiye ayrıca 

alkollü içkilere de minimum vergi seviyesi uygulaması getirmiştir; ancak bu da yine 

müktesebat ile uyumlu değildi. Minimum vergi uygulamasında maktu vergi ürünün 

ad valorem değerinden daha yüksek uygulanıyordu. Bunun dışında yeni vergi, 

müktesebatta öngörüldüğü gibi alkol içeriğine göre değil, içeceğin türüne göre 

belirleniyordu. Bu durum, benzer alkol içeriğine sahip yerli ürünlere nazaran daha 

yüksek oranda vergilendirilen ithal ürünlere karşı bir ayrımcılıkla sonuçlanıyordu305.  

Türkiye, ÖTV alanında, tütün ürünleri konusunda AB ile uyumlaştırma 

yönünde bazı ilerlemeler kaydetmişti. 2005 Temmuz ayında kabul edilen mevzuat 

değişiklikleri, ithal sigaralara yönelik ayrımcı vergileri ortadan kaldırmıştır. Bu 

durum, ithal ürünlerin benzeri yerli ürünlere oranla fiili daha yüksek vergi 
                                                 
304 DPT Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürlüğü, 2003 Yılı İlerleme Raporu, s. 78 – 79. 
305 Avrupa Toplulukları Komisyonu, 2004 Yılı Düzenli Raporu, s. 89. 
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uygulanmakta olduğu alkollü içecekler için geçerli değildi. Alkollü içeceklere 

uygulanan gümrük vergileri müktesebatla uyumlu değildi. Vergiler, alkolün içeriği 

ve ürünün cinsine bağlı olarak kısmen farklılık arz etmekte ve Türkiye'de üretilen 

bazı alkollü içeceklere, alkol içeriği aynı olmasına rağmen, ithal içkilere göre, daha 

düşük vergi uygulanmaktaydı. İthal tütün ürünlerine ve sigaralara uygulanan ÖTV de 

Tütün Fonu'nun ayrımcı uygulamaları arasında görülmüştü. Bu tür ayrımcı 

uygulamalar, sadece AB ile değil, Türkiye'nin GB Anlaşması ve Dünya Ticaret 

Örgütü kuralları çerçevesindeki yükümlülüklere de aykırıydı306.  

2006’da ÖTV alanında bir ilerleme kaydedilmemiştir.  

2007’de ÖTV konusunda Türkiye sınırlı bir ilerleme kaydetmişti. Tütün 

ürünlerindeki asgari ÖTV oranı arttırılmıştı. Ancak, tütün ve tütün ürünlerindeki 

ÖTV yapısı AB ile uyumlu görülmemiştir. Türkiye, Tütün Fonu çerçevesinde ithal 

edilen tütün ve sigaraya, benzer yerli ürünler için geçerli olmayan özel bir gümrük 

vergisi uygulamaktaydı. Alkollü içkilerin vergilendirmesi, belirli bir miktardan az 

olan durumlarda özel bir çeşit vergi ilave edilerek ve belirli minimum vergi 

gelirlerine tabi olmak suretiyle, kıymet esaslı (ad valorem) vergi uygulamasına 

dayanmaktaydı. Vergi oranları, alkol içeriğinden çok ürün tipine göre 

belirlenmekteydi. Bu durum, AB’ye, GB’ye ve DTÖ kurallarına uygun 

görülmemişti. Bu uygulamanın ayrıca ayrımcı sonuçları da bulunmaktaydı: 

uygulanan oranlar, karşılaştırılabilir yerli ürünlere kıyasla ithal edilen ürünlere göre 

daha yüksekti. Türkiye, henüz iç piyasa hareketleri ve mali antrepolar için gümrük 

vergilerinin askıya alınması rejimini getirmemişti307.  

2008’de ÖTV alanında, tütün ürünleri üzerindeki asgari seviyeler artırılmıştı. 

Bununla birlikte, tütün ve tütün ürünleri üzerindeki ÖTV yapısına dair Türk 

mevzuatı ile AB arasındaki farklılıklarda bir değişiklik görülmemişti. Türkiye, 

kıymet esaslı oranlar uygulamaktaydı ve spesifik ÖTV unsuru bulunmamaktaydı. 

Tütün Fonu ayrımcıydı. Sadece ithal edilen tütün ve sigaraya, yerli ürünlere 

uygulanmayan özel bir vergi uygulamaktaydı. 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 
                                                 
306 Avrupa Toplulukları Komisyonu, 2005 Yılı İlerleme Raporu, s. 104. 
307 Avrupa Komisyonu, 2007 İlerleme Raporu, s. 51. 
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vergi ilave edilmesi suretiyle yapılmaktaydı. Söz konusu ÖTV seviyeleri, alkol 

içeriğine değil, ürün çeşidine göre farklılık göstermekteydi. Belirlenen seviyeler, 

ithal ürünler için, karşılaştırılabilecekleri yerli ürünlerden daha yüksekti. Bu ayırımcı 

etki, AB ile uyumlu değildi. Ayırımcı vergi uygulamalarının ortadan kaldırılması, bu 

faslın katılım müzakerelerinde ilerleme sağlanması için kilit nitelikte görülmüştü308.  

2009’da alkollü içecekler ve ithal tütün üzerindeki ayrımcı vergilendirmenin 

aşamalı olarak tamamen kaldırılmasına yönelik açık hedefler ortaya koyan bir Eylem 

Planının 18.05.2009’da kabul edilmesi ile birlikte, ÖTV konusunda bazı ilerlemeler 

kaydedilmişti. Bununla birlikte, tütün ve tütün ürünleri üzerindeki ÖTV yapısına 

ilişkin Türk mevzuatı ile AB müktesebatı arasındaki farklılıklarda bir değişiklik 

olmamıştı. Türkiye’de kıymet esaslı oranlar uygulanmaktaydı ve spesifik ÖTV 

unsuru bulunmamaktaydı. Tütün Fonu ayrımcı bir uygulamaydı. Sadece ithal edilen 

tütün ve sigaraya, yerli ürünlere uygulanmayan özel bir vergi uygulanmaktaydı. 

Alkollü içeceklerin vergilendirilmesi konusunda önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. 

18.05.2009 tarihli Eylem Planı ile bağlantılı olarak, 06.04.2009’da kabul edilen 

Bakanlar Kurulu Kararı ile 14.04.2009’dan itibaren nispi vergilendirme tümüyle 

kaldırılmış ve kalan diğer ayrımcı vergi uygulamalarının tamamen kaldırılmasına 

yönelik, AB tarafının da kabul ettiği açık hedefler çerçevesinde, yeni spesifik vergi 

oranları belirlenmişti. Türkiye, iç piyasa hareketleri ve mali antrepolar için gümrük 

vergilerinin askıya alınması rejimini henüz uygulamaya koymamıştı309.  

Sonuç olarak, Türkiye’nin, AB’ye uyum çerçevesinde gerçekleştirdiği en 

kapsamlı çalışmalardan biri olan ÖTV, 12.06.2002 tarihi 4760 sayılı Kanun ile Türk 

vergi sistemine girmiştir. 

 

a. Vergi Konusu Açısından Yakınlaştırma 

ÖTV Yasasının konusunu oluşturan ürünler daha önce de vergilendirilmekte 

olmasına karşın, işleyiş tekniği olarak AB ÖTV mevzuatıyla karşılaştırılmasında bile 

güçlük bulunuyordu. Çünkü verginin konusu, mükellefi, istisnalar, verginin 

ödenmesi vb. temel özellikleri belirleyen kurallar çok dağınık ve karmaşık bir 

durumda bulunmaktaydı. Bu yasayla birlikte, AB müktesebatı ile karşılaştırılabilir 

bir ÖTV mevzuatı oluşturulmuş ve Türkiye’de uzun yıllardır gerçekleştirilmeyen 
                                                 
308 Avrupa Komisyonu, 2008 İlerleme Raporu, s. 59. 
309 Avrupa Toplulukları Komisyonu, 2009 Yılı Türkiye İlerleme Raporu, s. 60. 
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(KDV dışında) dolaylı vergilerdeki karmaşık yapı tek bir kanun adı altında 

birleştirilerek uygulama basitliği sağlanmıştır310.  

Türk ÖTV’nin konusunu, 4760 sayılı ÖTV Kanunu’nun 1. maddesi ile 

Kanuna ekli I – IV sayılı listelerde yer alan malların ithalatı, ilk iktisabı veya satışı 

oluşturmaktadır. ÖTV kapsamına giren mallar aşağıdaki dört listede belirtilmektedir.  

ÖTV Kanununa ekli, A ve B cetvellerinden oluşan I sayılı listenin A cetveli 

uçak ve jet benzini, motorin, kurşunlu ve kurşunsuz benzin, motor yağları, fuel oil, 

sıvılaştırılmış petrol gazı, doğal gaz, propan, bütan, bio dizel gibi çeşitli mallarıdır.  

B cetvelinde ise benzol, petrol eteri, solvent nafta, henzak, hafif mineral 

yağlar için müstahzar katkılar, vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma 

çözücüler ve incelticiler yer verilmiştir.  

I sayılı listenin, A ve B cetvellerinin kapsadığı malların ithalatçıları veya 

rafineriler dahil imal edenler tarafından teslimi ÖTV’nin konusudur311.  

Bu gruba halk arasında “solvent” diye anılan, gerçekte boya ve kimya 

hammaddesi olarak kullanılan, ancak mevcut vergi yükü çok düşük olduğu için taşıt 

araçlarının yakıtlarına karıştırılarak haksız kazanç elde edilmemesine yol açan ürün 

de dahil edilmiştir. Bu ürün haksız kazanç elde edilmesine yol açtığı gibi araçlarda 

arızalara da neden olmaktadır312.  

II sayılı liste, kar araçları, golf arabaları, otomobil, uçak, helikopter, 

motosiklet, yat, sürat teknesi gibi çeşitli hava, kara ve deniz araçlarını kapsamakta 

olup, bu listedeki malların aksam ve parçaları kapsama dahil değildir. Bu listedeki 

mallardan, kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabı ile tabi olmayanların ithalatı veya 

imal ya da inşa edenler tarafından teslimi ÖTV’nin konusudur.  

Verginin kapsamına sadece yeni motorlu taşıt teslimi girmektedir, kullanılmış 

motorlu taşıtlar ise verginin kapsamı dışında kalmaktadır. Daha önceki Finansman 

Kanunun taşıt alım vergisi ile ilgili uygulamasında, kullanılmış motorlu araç 

teslimlerinden de vergi alınmaktaydı ÖTV Kanunu yürürlüğe girmesiyle, motorlu 

taşıt teslimlerinin sadece ilk iktisabı vergilendirilir hale gelmiştir313.  

                                                 
310 Kulu, “2002 İlerleme Raporunda Vergilendirmeye İlişkin Değerlendirmeler”, s. 40 – 48. 
311 İlhan, s. 321. 
312 Bilici, Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri, s. 259. 
313 Bilici, Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri, s. 259 – 260. 
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ÖTV Kanununa ekli, A ve B cetvellerinden oluşan III sayılı listenin A 

cetvelinde yer alan kolalı gazozlar, malttan üretilen biralar, taze üzüm şarabı, 

köpüklü şaraplar, fermente edilmiş diğer içkiler, cin ve geneva, votka, rakı gibi 

içecekler ile B cetvelinde yer alan tütün, tütün içeren purolar, uçları açık purolar ve 

sigarillolar ile enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün gibi tütün mamullerinin ithalatçı ve 

imalatçılar tarafından teslimi ÖTV konusuna girmektedir. 

Bu listedeki ürünlerden daha önce; ek vergi, eğitim gençlik spor sağlık 

hizmetleri vergisi ve savunma sanayi destekleme fonu gibi çeşitli fonlar 

alınmaktaydı.  

IV sayılı listede ise havyar, parfüm, güzellik ve makyaj malzemeleri, elmas, 

altın veya gümüş kaplı kaşık – çatal, video, kasetçalar, radyo, televizyon, kamera, 

postlar, kürkler ve taklit kürkler ile bunların mamulleri, revolverler ve tabancalar gibi 

lüks tüketim mallarının ithali veya imal ya da inşa edenler tarafından teslimi 

ÖTV’nin konusunu oluşturmaktadır.  

AB’ye uyum konusuna, kapsama giren ürünler açısından bakıldığında I ve III 

sayılı listede yer alan petrol ürünleri ile madeni yağlar, tütün, sigara, alkol ve alkollü 

içecekler kapsam ve ürünlerin yapısı itibarıyla, AB ÖTV direktiflerinden, 

92/83/AET, 92/81/AET, 92/79/AET, 92/80/AET sayılı direktifler ve 92/12/AET 

sayılı Direktifin 1 ve 3. maddeleri ile uyumludur. Ayrıca bu madde ile AB’de olduğu 

gibi bu ürünlerin bir defaya mahsus vergilenmesi öngörülmektedir314.  

Ayrıca AB’de tütün ve tütün mamullerinden, petrol ürünlerinden, alkol ve 

alkollü içeceklerden ÖTV alınırken, Türk Vergi Sistemi bu mallara ek olarak II sayılı 

listede yer alan motorlu taşıtlar ile bazı beyaz eşya, elektronik eşya, silah, mücevher, 

kürk gibi eşyaların yer aldığı IV sayılı listede yer alan çeşitli ürünleri de ÖTV 

kapsamına katmıştır. Bu nedenle Türk ÖTV’si daha çok genel tüketim vergisi 

şeklinde algılanmaktadır. AB ise KDV’den başka genel tüketim vergisini yasaklar315. 

Türk ÖTV, konusu itibariyle değerlendirildiği vakit, kapsamının AB ÖTV 

karşısında çok geniş tutulduğu görülmektedir. Yukarıda açıkladığımız gibi; AB ÖTV; 

tütün mamulleri, petrol ürünleri, bira, şarap ve diğer alkollü içkilerden alınmaktadır. 

Türk ÖTV içinde yer alan; motorlu taşıtlar ve çeşitli tüketim malları ortak AB ÖTV 

kapsamında yoktur. Türk ÖTV bu haliyle genel tüketim vergisine bürünmüştür.   
                                                 
314 Avrupa Birliği Genel Sekriterliği, giriş kısmı. 
315 Saraçoğlu, s. 55.  
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AB’de ÖTV uygulaması, genel olarak sağlıya ve çevreye zarar veren 

maddelerin, malların vergilendirilmesi eylemi söz konusuyken, Türkiye’de ÖTV 

kapsamında bu nitelikte olmayan malların da yer aldığı görülmektedir. Bu yapısıyla 

verginin AB’de siyasal amaçla uygulandığı, ancak Türkiye’de ise ağırlıklı olarak 

mali amaçla uygulandığı belirtilebilir316.   

ÖTV Kanunun 2. maddesinde vergiyi doğuran olay, Kanuna ekli listelerde 

belirtilen malların teslimi, ithalatı veya ilk iktisabı olarak açıklanmaktadır. Malların 

tesliminden önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi durumunda düzenlenen 

belgeler, komisyonlar tarafından yapılan satışlarda malların teslimi, 4458 sayılı 

Gümrük Kanununa göre ithalatta gümrük yükümlülüğünün doğması, ithalat 

vergilerine tabi olmayan mallarda ise gümrük beyannamesinin tescili ile vergiyi 

doğuran olay gerçekleşmektedir317.  

Burada karşımıza çıkan soru ÖTV mükellefleri ile ilgilidir. Vergi mükellefi, 

vergi kanunları gereğince üzerine vergi borcu düşen gerçek veya tüzel kişidir. 

ÖTV’de mükellef, vergiye tabi mal ve hizmetleri harcamalarına göre konu edenler 

ile imalatçılar, inşa edenler ve ithalatçılardır318. Kanunun 4. maddesi ile verginin 

mükellefi, I sayılı listede yer alan benzin ve benzeri ürünlerin ithalatçı ve rafineri 

şirketleri, II sayılı listede yer alan motorlu taşıtlardan kayıt ve tescile tabi 

olmayanların imalatçı ve ithalatçıları, III sayılı listede yer alan tütün, alkol ve alkollü 

içecekler ile alkolsüz içeceklerin üretici ve ithalatçıları, IV sayılı listede yer alan 

güzellik ve makyaj malzemeleri, elmas, elektronik eşyalar, kürkler gibi lüks tüketim 

mallarını üreten ve ithal edenler olarak belirlenmiştir.  

 

b. İstisnalar Açısından Yakınlaştırma 

Türk ÖTV Kanunun 5. maddesinde ihracat istisnası, diplomatik istisna ve 

diğer istisnalara yer vermiştir. Varış ülkesinde vergileme ilkesinin gereği olarak 

ÖTV’de ihracat istisnası söz konusu olmaktadır. İhraç edilen mallara önceden 

ödenmiş olan ÖTV, ihracatçı adına düzenlenen faturada gösterilmek kaydıyla 

                                                 
316 Öz-Aslan, s. 33. 
317 Gelir İdaresi Başkanlığı, s. 7.  
318 Aydın, s. 29 – 44 . 
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ihracatçıya iade edilir. AB’de ise fiktif antrepo uygulaması nedeniyle ÖTV iadesi 

uygulanmıyor319.  

Kanunun 6. maddesi diplomatik istisna ile 92/12/AET sayılı AB direktifine 

uyumlu olarak I ve III sayılı listede yer alan tütün, alkol ve alkollü içecekler ve 

madeni yağların diplomatik ve konsolosluk ilişkileri çerçevesinde teslimi karşılıklı 

olmak kaydıyla, uluslar arası kuruluşlara yapılan teslimler belli koşullarla vergiden 

istisna tutulmaktadır. Kanunun 7. maddesinin 1/b fıkrasındaki petrol arama ve 

istihsal faaliyetlerinde kullanılmak üzere bu faaliyetleri yapanlara teslimi istisnası ile 

92/81 sayılı AB Direktifinin 4. maddesi madeni yağ üreten bir işletme bünyesinde 

tüketilen madeni yağlar, üretim yapılması amacıyla tüketildiği sürece istisna 

edileceği hükmüne, uyumlu bir düzenleme getirilmektedir.  

Kanunun 7. maddesinin 6. fıkrasında getirilen düzenleme ile geçici ithalat, 

gümrük antreposu, transit gibi gümrük rejimine tabi tutulan ürünler ile serbest bölge 

geçici depolarına konulan ürünler vergiden istisna tutularak esas itibarıyla 

92/12/EEC sayılı Direktifin 5. maddesine uyumlu bir düzenleme getirilmektedir. 

Ayrıca, diğer istisnalar adı altında: askeri amaçlı istisnalar; sakatlara yönelik 

özel araç istisnası ve Gümrük Kanununun: antrepo, transit gümrük dâhilde işleme, 

serbest bölgeler ve geçici ithalat rejimlerinin uygulandığı mallara yönelik istisna 

uygulamalarına da yer verilmiştir.  

 

c. Vergi Oranları Açısından Yakınlaştırma 

AB kuralarına göre ÖTV, vergiye konu olan malların tanımları, ölçü birimleri 

ve istisnaları açısından uyumlu olmalıdır. AB üyesi ülkeler belli istisnalara ortak 

minimum vergi hadlerinin üzerinde vergi oranı belirleyebiliriz. Ayrıca vergiye tabi 

mallar üye ülkelerde serbest dolaşıma konu olabilmelidir320.  

ÖTV matrahı Türk ÖTV Kanununda, akaryakıt ürünleri için kilogram, litre, 

metreküp, standart metreküp birimleri esas olarak alınır. Alkol ve alkollü içeceklerde 

malın teslimi, ithalatı veya ilk iktisabında hesaplanacak ÖTV hariç, KDV matrahını 

oluşturan unsurlardan teşekkül eder. B cetvelindeki tütün mamulleri için perakende 

satışa sunulan sigaraların birim ambalajı içinde yer alan her bir sigara, diğer tütün 

mamullerinin birim ambalajı içindeki mamulün her bir gramı itibarıyla matrah 
                                                 
319 Saraçoğlu, s. 55.  
320 Batırel, “Özel Tüketim Vergilemesi ve 4760 Sayılı Yasası Üzerinde Bazı Düşenceler”, s. 6. 
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belirlenir. Vergileme ölçülerinin ve matrahların açıklandığı Kanunun 11. maddesi, 

sigara ve tütün mamullerinde matrah ve vergi yükü oranı, sigaralar üzerinden 

alınacak minimum ÖTV belirleyen 92/79/AET sayılı AB direktifine, sigaralar 

dışındaki işlenmiş tütün ürünleri üzerinden alınacak minimum ÖTV belirleyen 

92/80/AET sayılı AB direktifine, madeni yağlar üzerinden alınacak minimum 

ÖTV’yi belirleyen 92/82 AET sayılı AB direktifine ve bunlarda değişiklik yapan 

2002/10/AT sayılı AB direktifine uyumlu olarak belirlenmektedir321.  

Kanunun 12. maddesi ile Bakanlar Kurulu, I sayılı listedeki mallar için 

uygulanan maktu vergi tutarlarını, her bir mal itibarıyla en yüksek vergi tutarının 

yarısına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, bu sınırlar içinde mal cinsleri, 

özellikleri, kullanım yerleri veya ithalatın şekline göre farklı tutarlar tespit etmeye, II 

sayılı listedeki mallar için belirlenen oranları bir katına kadar artırmaya, sıfıra 

kadar indirmeye, III sayılı listedeki mallar için belirlenen oranları her bir mal 

itibarıyla sıfıra kadar indirmeye, A cetvelindeki mallar için dört katına, B 

cetvelindeki mallar için yarısına kadar artırmaya, asgari maktu vergiyi her bir mal 

itibarıyla sıfıra kadar indirmeye, IV sayılı listedeki mallar için belirlenen oranları 

sıfıra kadar indirmeye, % 25’e kadar artırmaya yetkilidir322.  

Bakanlar Kuruluna vergileme konusunda verilen bu yetkilerle alkollü içkiler, 

tütün ürünleri, sigara ve madeni yağlarda AB’de uygulanan vergileme ölçüleri ve 

tutarları ile bu alanda AB’nin ileride yapması muhtemel değişikliklere kanun 

değişikliği yapmadan, kolayca uyum sağlanması imkânı getirilmektedir. Bakanlar 

Kurulu’nun bu yetkisini kullanması halinde AB’nin 92/84/AET ve 92/827AET sayılı 

Direktiflerine uyum sağlanmış olacaktır. Kanunda uygulanması öngörülen vergi 

tutarları ve oranları ile vergi matrahının hesabı, verginin tahakkuku ve ödenmesi 

konusunda dahilde ve ithalde aynı uygulamanın yapılması öngörülmektedir. 

Dolayısıyla yerli ve ithal ürünler arasında ayrımcılık yaratılmamaktadır323.  

Türk ÖTV’de uygulanan oranlarına bakacak olursak; I sayılı listede motorinin 

litre başına ÖTV tutarı 0,927 TL, motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olan 

doğal gazın standart m³ başına 0,5463 TL, benzinli motor yağlarında kilogram başına 

0,35 TL olarak belirlenmiştir. II sayılı listede yer alan ürünler için uygulanan en 

                                                 
321 Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, giriş kısmı. 
322 Gelir İdaresi Başkanlığı, s. 9. 
323 İlhan, s. 324. 
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düşük ÖTV oranı otobüslerde % 1, en yüksek oran ise istiap haddi 850 kilogramı 

geçip motor silindir hacmi 2000 cm³  olan motorlu araçlarda %84 olarak 

uygulanmaktadır. III sayılı listenin A cetvelinde yer alan mallardan kolalı gazozlara 

%25, cin ve rakı gibi alkollü içeceklere %275,6 ÖTV uygulanırken, B cetvelinde yer 

alan tütün ve tütün mamulleri için adet üzerinden alınan maktu vergi tutarı 0,07 

TL/gram veya 0,07 TL/adet olarak hesaplanmakta yani paket başına 1,4 TL maktu 

vergi alınmaktadır. IV sayılı listede yer alan mallardan havyar, parfüm, güzellik ve 

makyaj malzemeleri, elmas, altın veya gümüş kaplı kaşık, çatal gibi ürünlere %20, 

radyo, televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi gibi elektrikli ürünlere %6,7 oranında 

ÖTV uygulanmaktadır324. I sayılı listede yer alan ürünler için uygulanacak ÖTV 

tutarları litre ve kilogram başına, Devlet İstatistik Enstitüsünün toptan eşya fiyat 

endeksine bağlı olarak her ay maktu olarak düzenlenmekte, II, III, IV sayılı listelerde 

ise ÖTV oranları nispi olarak belirlenmektedir. Ayrıca Türk ÖTV’de petrol ürünleri 

hariç tüm malların vergi oranları ad valorem tekniğine göre belirlenirken AB’de 

tütün mamulleri dışındaki tüm mallara uygulanacak oranlar spesifik esasına göre 

belirlenmektedir325. 

Türk ÖTV’si vergi oranları ve AB ÖTV’si arasında karşılaştırma 

yapıldığında, tütün mamulleri ile ilgili oranlar, her iki tarafta da ad valorem esasa 

göre belirlenmiştir. Tütün mamullerinde AB ÖTV’si %5 ile %57 arasında değişen 

minimum oranlar öngörmüştür. Türk ÖTV’si ise tütün mamullerinin tamamı için 

%49,5 oranını öngörmüştür.  

Akaryakıt ürünlerinin vergisi, iki tarafta da maktu esasa göre belirlenmiştir.  

Alkollü içeceklerde ise, iki taraf vergileme ölçülerinin farklı olması 

karşılaştırma yapılmasını zorlaştırmaktadır. AB spesifik esası benimsememesine 

rağmen Türk ÖTV Kanununda ad valorem esas tercih edilmiştir. Ancak, bu konuda 

maddede Bakanlar Kurulu’na oran yapısını değiştirme yetkisi de verilmiştir.  

Sonuç olarak, ÖTV’ye konu olan bu ürünler üzerinden ayrıca KDV 

alındığının da not edilmesi gerekir. Hatta KDV bölümünde de ifade edildiği gibi, 

hesaplanan ÖTV’leri KDV matrahına dahil edilmektedir. Yani hesaplanan ÖTV 

üzerinden de KDV ödenmesi söz konusu olmaktadır.  

                                                 
324 İlhan, s. 323. 
325 Bilici, Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri, s. 260 – 261. 
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Örneğin 2000 cm³’ü geçen bir otomobilin, 100 liraya satın alınması 

durumunda; önce %84 oranında ÖTV hesaplanmakta, arkasından 184 TL üzerine 

%18 KDV eklenmektedir. Böylece, alıcının ödeyeceği bedel 217 TL’ye 

yükselmektedir. Bu da %117 oranlı vergi yükünü ifade eder. Aynı hesaplamayla, 

binek otomobilleri üzerindeki en düşük vergi %61,66 olarak çıkmaktadır326. 

 

B. Dolaysız Vergilerde Yakınlaştırma 

Başta gelir ve kurumlar vergisi olmak üzere uyumlaştırna konusunda üye 

ülkeler arasında dahi tam bir uyumun sağlandığını söylemek zordur. Türkiye de bu 

durumda nasibini almış. Gerçek kişilerin gelirleri üzerinden alınan gelir vergisindeki 

farklılıkların şimdilik ekonomik ve parasal birlik sürecini etkilemeyeceği 

düşünüldüğünde büyük ölçüde üye ülkelerin ulusal egemenliklerine göre 

şekillenmesi öngörülmüştür327. Ulusal tercih ve uygulamamlar birbirine yakın olduğu 

ölçüde uyumlaştırmanın kendiliğinden oluşan bir şey olacağını söyleyebiliriz. Ancak 

şu kadarını belirtelim ki tasarrufların serbest dolaşımına bağlı olarak bunlardan elde 

edilen faiz gelirlerinin vergilendirilmesi konusunda adeta vergi rekabetine dayanan 

kendiliğinden bir uyumlaştırmanın olduğunu ifade edebiliriz. Çünkü ülkeler yüksek 

hareket kabiliyetine sahip (mobil, seyyal) sermayeyi kendilerine çekmeye çalışır328.  

Kurumlar vergisinde , verginin büyuk ölçüde şirketleri vergilendiren bir vergi 

olması ve şirketlrin ülkelere dağılmış yavru şirket, şube vb. yapılanmalar nedeniyle 

ortak bir vergilendirme politikasına ihtiyaç daha fazla hissedilmiştir. Bunun sonucu 

olarak bazı uyumlaştırmalar yapılmışsa da önemli bir mesafe alındığı söylenemez. 

Türkiye son olarak 01.01.2007’de yürürlüğe girmek üzere 5520 sayılı yeni Kurumlar 

Vergisi Kanununu çıkarmıştır. Kununda AB müktesebatına uyumlu olması yönünde 

ciddi çaba sarf edilmiş, bu çerçevede yeni müesseselere yer verilmiştir329.  

Üye ülkeler arasında dolaysız vergilerin uyumlaştırılması açısından fazla 

ilerleme sağlandığı söylenemez. Uumlaştırma konusunda daha koordineli bir 

yaklaşımın hayata geçirilmesine ve Türkiye açısından özellikle gelir vergisinin 

müktesebatla uyumlu hale getirilmesi için çabalara ihtiyaç duyulduğu açıktır.    

                                                 
326 Bilici, Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri, s. 262. 
327 Öncel-Kumrulu-Çağan, Vergi Hukuku 2010, 237. 
328 Şenyüz-Yüce-Gerçek, s. 308. 
329 Şenyüz-Yüce-Gerçek, s. 308. 
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AB vergi uyumlaştırma politikası bugüne kadar daha çok dolaylı vergiler 

alanında yoğunlaşmıştır. Buna göre, dolaysız vergiler alanında fazla bir ilerleme 

sağlanamamış olup, dolaylı vergilerde olduğu gibi uyumlaştırılmış bir alan 

oluşturulamamıştır. Dolaysız vergiler alanındaki bu eksikler üye ülkeler arsındaki 

çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarıyla aşılmaya çalışılmaktadır. Bu çerçevede, 

Türkiye ile AB ülkeleri arasında da ikili düzeyde çifte vergilendirmeyi önleme 

anlaşmaları imzalanmıştır. 

AB’nin ekonomik bütünleşme yolunda attı adımları göz önüne aldığımızda, 

dolaysız vergiler alanında da büyük ölçüde uyumlaştırılması gerektiği ve bu konuda 

yakın gelecekte önemli adımların atılacağı öngörüşünü yapmak yanlış olmayacaktır. 

Bu çerçevede, Türkiye açısından, AB dolaysız vergiler alanındaki bugünkü 

düzenlemelerden daha önemli olan, yakın gelecekte yapılacak olan düzenlemelerin 

izlenmesi ve gerekli hazırlıkların yapılabilmesidir330.  

Dolaysız vergilerde yavaş ilerleme ve 1969’dan 1990’a kadar geçen 21 yılda 

sadece 2 yönerge ve 1 anlaşma düzeyinde kalması vergilendirme yetkisine sıkı sıkıya 

bağlılık ve ekonomik bütünleşme sürecinin gereksinimleriyle açıklanabilmektedir331. 

Dolaysız vergiler alanında alınan en önemli sonuç, 1977’de üye ülkelerin 

vergi otoriteleri arasında işbirliğini öngören bir direktifin (99/77) çıkarılmasıdır. 

AB’de üye ülkelerin olası tepkileri dikkate alınarak gelir vergisi, kısa ve orta vadede 

uyumlaştırma konusu yapılmamış, AB içi sermaye hareketlerini yakından 

ilgilendiren kurumlar vergisini uyumlaştırma programına dahil etmiştir332.   

AB, üye ülkelerdeki dar mükelleflerin ayrımcı vergilenmesine yol açan 

düzenlemelere son verilmesi, gerek Komisyon Tavsiyeleri, gerekse ABAD kararları 

yoluyla sağlamaya çalışmaktadır. Türk vergi mevzuatında da benzeri düzenlemeler 

vardır. Örneğin, sakatlık indirimden yararlanma imkanını sadece tam mükelleflere 

tanıyan Türk Gümrük Vergisi Kanunun 36. maddesinin, f. 2 (y). Bu uygulamalar, 

ABAD ile AB’nin ortak vergilendirme ilkelerine aykırı bulunup kaldırılması 

istenir333. 

                                                 
330 Tunçer, s. 297. 
331 Soydan, Avrupa Birliğinde Dolaysız Vergiler, s. 22 – 23.  
332 Saraçoğlu, s. 58. 
333 Bilici, Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri, s. 283. 
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Türkiye’de asgari ücreti vergi dışında tutulmasına yönelik düzenlemelerin 

bulunmaması da, AB ile uyumlu olmayan bir başka konudur. 

Dolaysız vergiler alanında da Türkiye’nin kaydettiği ilerlemeler AB – 

Türkiye İlerleme Raporlarında gösterilmiştir. Böylece, 2002 – 2010 yılları sonunda 

yazılan raporları inceledikten sonra, doğrudan vergilendirme alanında ilk 

ilerlemeler 2005’te kaydedilmiş gözükmektedir. Türkiye, serbest bölgelere ilişkin 

mevzuatına, 2008’e kadar kademeli olarak vergi teşviklerine son verilmesini ve 

mevcut durumdan geri gidilmesine engel olan hükmü içeren değişiklikler getirmiştir. 

Yeni yasa çerçevesinde, serbest bölgelerde faaliyet göstermeye yeni başlayanlar, bu 

tip teşviklere elverişli olmayacaktı. Doğrudan vergilendirme alanında müktesebatla 

uyumlaştırmanın tamamlanması için daha fazla çaba sarf edilmesi gerekmektedir. Bu 

çabaları yaparken, Türkiye’nin işletme vergilendirmesi davranış kuralları ilkelerine 

aykırı düşecek yeni vergi önlemleri getirmekten kaçınması gerekiyordu334.  

2006’da doğrudan vergilendirme alanında sınırlı bir ilerleme kaydedilmişti. 

Kurumlar Vergisi Kanunu, şirket bölünmesi ve şirket ayrılması gibi konulara hitap 

edebilecek şekilde biraz daha uyumlaştırılmıştı. Türkiye, işletme vergilerine yönelik 

davranış kurallarına aykırı tedbirler getirmekten kaçınması gerekliliği 

gösterilmişti335.  

2007’de Türkiye, doğrudan vergilendirme alanında bir miktar ilerleme 

kaydetmişti. Değişiklikler yapılan Kurumlar Vergisi Kanunu, şirket bölünmesi, şirket 

ayrılması ve transfer fiyatlandırması gibi kavramları da getirmişti336.  

2008’de doğrudan vergilendirme alanında bir miktar ilerleme kaydedilmişti. 

Türkiye, Gelir Vergisi Kanunu’nu, 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 

uygulama kurallarına dair ilkelere ters düşecek önlemler almaktan kaçınmalıdır337.  

                                                 
334 Avrupa Toplulukları Komisyonu, 2005 Yılı İlerleme Raporu, s. 105. 
335 Avrupa Komisyonu, 2006 İlerleme Raporu, s. 49. 
336 Avrupa Komisyonu, 2007 İlerleme Raporu, s. 51. 
337 Avrupa Komisyonu, 2008 İlerleme Raporu, s. 59. 
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2009’da doğrudan vergilendirme konusunda bazı ilerlemeler 

kaydedilmiştir. Asgari ücret üzerindeki vergi yükü azaltılmış ve gelir vergisi 

dilimleri artırılmıştır. Gelir Vergisi Kanunu gözden geçirilmişti. Türkiye’nin 

kurumlar vergisi konusundaki uygulama kuralları ilkelerine aykırı önlemler almaktan 

kaçınması gerekiyordur338. 

Geçen yılın içerisinde herhangi bir ilerleme kaydedilmemiştir. 

  

1. Türkiye’de Uygulanan Gelir Vergisinin Temel Esaslar Bakımından AB ile 

Yakınlaştırma 

Gelir vergisinin yükümlüsü, vergiyi doğuran olay üzerinde gerçekleşen 

kişidir; dolayısıyla gelir elde eden kişi yükümlü statusüne girer. Ancak Türk Gelir 

Vergisi Kanunu hükümleri uyarınca, bu verginin yükümlüsü gerçek kişilerdir. Öyle 

ise, tanımımızı daha doğru bir kapsamda yenilemek gerekirse, gelir yelde eden 

gerçek kişilerin vergi yükümlüsü olacaklarını söyleyebiliriz339.  

AB ülkelerinde gelir vergisi uygulamalar vergi oranların uygulandığı 

dilimlerdeki farklılıklar, vergi dilimlerine uygulanan oranlardaki farklılıklar ve 

sosyal kaygılarla getirilen indirim uygulamalarındaki farklılıklar etrafındadır340.  

AB organları gelir vergisi konusunda özellikle kadın ve erkeğin eşit 

uygulamalar tabi tutulması üzerinde yoğunlaşmakta olup, vergi sistemlerinin evli 

çiftler arasında tarafsız olması önerilmektedir.  

Kişisel gelir vergileri serbest rekabeti fazla etkilemediğinde AB bünyesinde 

bu verginin mükellef, matrah ve oranları konularında çok fazla düzenleme ihtiyacı 

olmamıştır. Üye ülkeler, kendi bütçe ve vergi politikalarına göre bu hususları 

düzenlemekte ve gerekli gördüklerinde bunları değiştirmektedir. Ancak sermaye 

akımlarının dikkate alınması zorunluluğu bu düzenlemelerinde üye ülkelerinin 

tamamen birbirlerinden bağımsız hareket etmelerine engellemektedir341.  

AB üyesi ülkeler; gelirin tanımı, indirim ve istisnalar, vergileme ve denetim 

usulleri gibi konularda benzer anlayışları sergilemektedir ve her üye devlet, kendi 

mülki sınırları içinde elde edilen tüm kazançları vergi kapsamında dahil etmek 

                                                 
338 Avrupa Toplulukları Komisyonu, 2005 Yılı Türkiye İlerleme Raporu, s. 61. 
339 Öncel-Kumrulu-Çağan, Vergi Hukuku 2010, s. 238. 
340 Göktaş, “Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Ekonomik ve Vergisel Uyum”, 53. 
341 Erkan, s. 7. 
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ilkesine bağlıdır. Ayrıca indirim ve istisnalar sosyal amaçlarla yer verilmekte ve 

bunların haklı ve adil ölçüler içine almasına dikkat edilmektedir342. 

Ortak Pazarın vergi modelinde gelir; bütün kaynaklardan elde edilen, çeşitli 

gelir unsurlarını kapsayan, ancak bu unsurlarla sınırlı bulunmayan bütün gelir 

çeşitleri olarak tanımlanmış ve gelirin vergilendirmesinde safi tutarın dikkate 

alınması öngörülmüştür. Dolayısıyla ekonomik faktör arzına bağlı olarak vergiye tabi 

gelirin tespit edilmesinde, giderlerin gayrisafi hâsılattan indirilmesi gerekmektedir343.  

AB’de gelir vergisi açısından net bir oran verilmemekte; AB üyesi ülkelerde 

ortak olarak uygulanan bir oran bulunmamakta, farklı oranlara yer verilmektedir.  

Türkiye’de 29.07.1998’de Resmi Gazetede yayımlanan 4369 sayılı Kanun ile 

yapılan değişikliklerle gelir vergisi sistemi AB ülkelerinde uygulanan mevzuata 

uygun hale getirilmeye çalışılmıştır. Özellikle gelirin tanımında yapılan değişiklikle 

kaynağı ne olursa olsun, bütün kazançların vergilendirilmesi amaçlanmıştır. Şöyle ki; 

Türkiye’de 4369 sayılı Kanun ile Gümrük Vergisi Kanunun 1 ve 2. maddelerinde 

yapılan değişiklikle tasarruf veya harcamalara kaynak teşvik eden her türlü kazanç ve 

iratların gelirin konusunu oluşturacağı ve kaynağı ne olursa olsun, diğer her türlü 

kazanç ve iratların gelir unsuru olduğu öngörülerek AB’nin bütün kaynaklarından 

elde edilen gelirin vergilendirilmesi hususundaki yaklaşımında uyulması 

amaçlanmıştır. Ancak 4444 sayılı Kanun ile ertelenen bu düzenleme, 09.01.2003 

tarihinde yürürlüğe giren 4783 sayılı Kanun ile uygulamadan kalktı. 

4369 Kanun ile götürü usul uygulaması kaldırılarak gerçek gelirlerin 

vergilendirmesi ilkesi doğrultusunda değişiklikler yapılmıştır. 

AB’de gerçek gider sistemi benimsenmiş olmasına rağmen, Türkiye’de 

mükelleflerin giderlerinin ancak bir kısmının indirilebilecek gider olarak kabul 

edilmesi ve giderlerin birçoğunun ise matrahtan indirilememesi AB sistemi ile çelişir 

durumundadı.  

AB’de gelir vergisi oranlarının uyumlaştırılması konusundaki çalışmalarında 

net bir oran verilmemektedir. Nitekim AB üyesi ülkelerde ortak olarak uygulanan bir 

oran bulunmamakta, farklı oranlara yer verilmektedir. Türkiye’de geçerli oran vergisi 

tarifesi ve oranları ise diğer ülkelerin alt ve üst sınırları bakımından orta sıralardadır. 

                                                 
342 Saraçoğlu, s. 59. 
343 Günay, s. 148. 
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Vergi gelirlerinin toplam vergi hasılatı içindeki payı incelendiğinde ise, 

Türkiye’de dolaylı vergilerlerin payının arttığı, bu durumun ise vergi adaletini 

bozduğu ve AB ile uyumlu olmadığı görülmektedir.   

 

2. Türkiye’de Uygulanan Kurumlar Vergisinin Temel Esaslar Bakımından AB 

ile Yakınlaştırma 

Kurumlar vergisi Türk Vergi Sisteminde geliri vergilendiren ikinci vergi 

türüdür; gelir vergisinden ayrı bir yasa ile düzenlenmiştir. Kurumlar vergisi gerçek 

kişiler, bireysel işletmeler ve şahıs şirketleri dışında bir kısım tüzel kişilerle tüzel 

kişiliği bulunmayan bir kısım oluşumların gelirini vergilendirir. Batı ülkelerde I. 

Dünya Savaşından sonra yaygınlaşan kurumlar vergisi, Türkiye’de 1950 Reformu ile 

kabul edilmiştir. 1949 yılında kabul edilmiş olan 5422 sayılı Türk Kurumlar Vergisi 

Kanunu önemli değişiklikler geçirerek 56 yıl uygulandıktan sonra, yerini 2006 

yılında kabul edilen 5520 sayılı Kanuna bırakmıştır.  

Vergi sınıflandırmaları içnde kurumlar vergisi, gelir vergisi gibi dolaysız 

vergi niteliği taşımaktadır; çünkü yöneldiği yasal yükümlünün ödeme gücünü 

vergilendirmeyi hedef alır. Ancak gelir vergisinden farklı olarak kurumlar vergisi 

kişisel (sübjektif) bir vergi değil, nesnel (objektif) bir randıman vergisidir, bu özelliği 

ile de artan oranlı değil, tek oranlı vergi tarifesinin uygulamasına daha elverişli bir 

vergi türüdür344.  

Vergi sistemlerinde gelir vergisinden ayrı olarak kurumlar vergisi kabul 

edilmesinin temel gerekçesi, “kurum” statüsünün ayrıcalıklarından yararlanan, 

ortaklarının sorumluluklarını sınırlı olan sermaye şirketlerini ortaklarından bağımsız 

ve daha etkili vergilindirmek düşüncisidir. Bu düşünce, sermaye gelirlerinin emek 

gelirlerine göre daha ağır vergilendirilmesi gerektiği yaklaşımına (ayırma ilkesi) da 

uygun düşmektedir. Gerçekten hisse senedi ve tahvil ihraç ederek mali yapılarını 

güçlendirme olanağına sahip olan sermaye şirketleri bir yandan ortaklarından ayrı bir 

kişiliğe sahiptir; diğer yandan da ayrı bir vergi ödeme gücünü temsil etmektedir. 

Dolayısıyla aynı gelirin önce sermaye şirketi yapısı içinde sonra da ortakların geliri 

olarak iki kez vergilendirilmesi (ekonomik anlamda çifte vergilendirme) haklı bir 

temele dayanmaktadır. Bununla beraber zaman içinde ve uygulanan liberal iktisat 

                                                 
344 Öncel-Kumrulu-Çağan, Vergi Hukuku 2010, s. 329. 
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politikalarının etkisi ile çeşitli ülkelerde ekonomik anlamdaki çifte vergilendirmeyi 

tamamen ya da kısmen önlemek, ortadan kaldırmak yönündeki yaklaşımlar ağırlık 

kazanmış ve kurumlaşma, kurum biçiminin seçimindeki vergi etkisi yolu ile 

özendirilmeye çalışılmıştır. Nitekim Türkiye’de 1981 yılına kadar sadece ortaklara 

dağıtılan ve dağıtılmayan kurum kazançları arasında vergi yükü farklılaştırılması 

yapılırken bu tarihten sonra ekonomik anlamda çifte vergilendirmeyi hafifleten 

“vergi alacağı sistemi” kabul edilmiş ancak bu uygulama 2003 yılında yürürlükten 

kaldırılmıştır. 2006 yılında uluslar arası gelişmelere de yer veren 5520 sayılı 

Kurumlar Vergisi Kanunu kabul edilmiştir345.    

 Kurumlar vergisi alanında AB’ndeki 1990 yılına ait 434, 435 ve 436 sayılı 

Direktiflere ilişkin Türkiye’deki mevzuat eksiklikleri 2001 yılındaki 4684 sayılı 

yasayla büyük ölçüde giderilmiştir. Bu gelişme İlerleme Raporlarında da 

belirtilmiştir. Türkiye dolaysız vergilendirme alanında özellikle, bölünme, hisse 

değişimi ve tasfiyeden doğan sermaye kazançları konusunda ilerlemiştir346.  

AB üyesi ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de kurumlar vergisi esas itibariye 

sermaye şirketlerinin vergilendirilmesine yönelik, kişisel gelir vergisinden ayrı bir 

vergi olarak uygulanmaktadır. Kurum kazancının vergilendirilmesinde ikametgâh 

ilkesi veya kaynak ilkesi tercih edilebilir. Bu durumda, farklı devletlerin bu kazanç 

üzerinden vergi almasına sebep olur ve çifte vergilendirme sorunu doğabilir347. 

Bunun giderilmesi amacıyla uygulamada ülkelerarasında iki taraflı olarak 

çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları yapılmaktadır. Sayısı oldukça gizli ve 

farklı esaslara tabi olan bu anlaşmaların izlenmesi de son derece zordur. Ancak, çok 

taraflı bir anlaşmanın zorluklar sebebiyle iki taraflı çifte vergilendirme 

anlaşmalarından vazgeçilememekte, Türkiye de bu yolu izlemektedir348. 

Kurumlar vergisi sistem konusu, Türk vergi hukukundaki sık değişikliğe 

uğrayan konular arasındadır. AB’de kurumların dağıttığı kar paylarının, maruz 

kaldığı çifte vergilendirmenin önlenmesiyle ilgili Direktif Teklifi kabul edilememiş 

ve geri çekilmiştir. Bu Teklif, vergi alacağı yoluyla ekonomik çifte vergilendirmenin 

                                                 
345 Öncel-Kumrulu-Çağan, Vergi Hukuku 2010, s. 330. 
346 Kulu, “AB Kurumlar Vergisi”, s. 19 – 27. 
347 Saraçoğlu, s. 66. 
348 Erkan, s. 11. 
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kısmen önlenmesi amaçlamaktaydı349. Teklif geri çekilse de, günümüzde üye 

ülkelerin çoğunda, değişik ölçülerde de olsa, kısmi bütünleştirme sistemi uygulanır.  

Türkiye’de 1980’den önce, ortak düzeyinde kısmi mahsup uygulaması var 

iken, 1981’de kurumlar vergisi oranı %50’ye çıkarılmış ve “vergi alacağı” 

uygulamasına geçilmiştir. Bu düzenleme ile, vergi alacağının oranı, kurumlar 

vergisinin %50’si olarak belirlenmişti. Bu uygulama, AB’nin 1975’te hazırlanan 

Direktif Teklifindeki esaslarla uyum içinde görünmekteydi. Ancak AB’ye uyum göz 

önünde tutularak, yapılan bu düzenlemenin iki yıl sonra değişikliğe uğramıştır.  

1983’ten itibaren kurumlar vergisinin oranı %40’a, vergi alacağının oranı da 

1/3’e düşürülmüştür. Kurumlar vergisi yükünü azaltmayı amaçlayan, ancak sistemin 

özüne dokunmayan bu yeni uygulama da üç yıl yürürlükte kalmıştır. Toplam beş yıl 

süre ile uygulanan vergi alacağı yönteminden “uygulamada bazı zorluklar 

göstermesi” gibi gerekçelerle 1985 yılı sonunda vazgeçilmiştir.  

1986’dan itibaren, AB ülkelerinde görülmeyen bir yeni uygulama yürürlüğe 

koyulmuştur. Bu yeni uygulamada kurumlar, sadece (%46 oranında) kurumlar 

vergisine maruz kalmakta, ayrıca kar payı üzerinden stopaj yapılmamakta, kar 

payının beyan edilmesi de istenmemekteydi. %46 oranı daha önceki %40 kurumlar 

vergisi ve kalan kar payının üzerindeki %10 vergi yerine uygulanıyordu. Yeni 

yöntem ayrıca, çifte vergilendirme sorununu da ortadan kaldırıyordu. Ancak söz 

konusu yöntem, gelir vergisinin temel ilkelerinden biri olan mükelleflerin kar payları 

dahil, “tüm gelirlerinin toplaması” prensibine uymamaktaydı. Bu yöntem, gelir 

vergisi mükelleflerin kar payı geliri ile diğer gelirlerinin farklı oranlarda 

vergilendirmesine yol açtığı için vergi adaletine de aykırıydı350. 

 

a. Füzyon Direktifi ve Türkiye’de Şirket Birleşmeleri Açısından Yakınlaştırma 

Yeni şirket kurulması, şirketin sermayesinin artırılması gibi sermaye birikimi 

ile ilgili konular, Türkiye’de damga vergisinin konusudur. Bu işlemlerin damga 

vergisi oranı Türk Damga Vergisi Kanunun binde 5, Ek 1 tablo, 1, 3’te açıklanmış351.  

                                                 
349 Bilici, Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri, s. 285. 
350 Bilici, Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri, s. 286. 
351 11 Temmuz 1964 Tarihli 11751 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan No: 488 Damga Vergisi 
Kanuna Ek 1 Sayılı Tablo 26 Aralık 2003 Tarihli 25328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.   
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Füzyon Direktifi ile ilgili olarak; Türkiye’de şirket birleşmeleri kural olarak 

kurumlar vergisine tabidir. Bu işlemler esnasında ortaya çıkan birleşme karı vergiye 

konu olmaktadır (Türk Kürumlar Vergisi Kanunun 36. maddesi). Birleşmenin veya 

katılmanın “devir” şartlarını taşıması durumunda ise vergi alınmamaktadır (Türk 

Kurumlar Vergisi Kanunun 37 – 39. maddeleri). Devir şartlarından bir tanesi, 

birleşen ve birleşilen şirketin her ikisinin de tam mükellef olması ile ilgilidir. Türk 

Kurumlar Vergisi Kanunun 37. maddesinde öngörülen bu şart, AB’nin “Füzyon 

Direktifi” ile getirilen düzenlemelerle uyumsuzluk taşımaktadır.  

Türk Kurumlar Vergisi Kanununda 4684 sayılı Kanun ile yapılan 

düzenlemeler incelendiğinde, Füzyon Direktifinin etkili olduğu ve bu direktif 

doğrultusunda bölünme ve hisse değişimi işlemlerine yer verildiği görülmektedir. 

Füzyon Direktifinin amacı, farklı ülkelerde faaliyet gösteren şirketlerin yeniden 

yapılanma kararlarını ortak vergileme kurallarına bağlamak olup; bu direktif 

doğrultusunda Türk Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan değişikliklerle, sınır ötesi 

birleşmelerde gerçek olmayan sermaye kazançlarının vergilendirilmesi engellenir352.  

4684 sayılı Kanun gerekçesinde Füzyon Direktifi çerçevesinde, iç pazarın 

oluşturulması ve iyi işleyişinin sağlanması için farklı üye ülkelerin şirketleri arasında 

birleşme, bölünme, sermaye koyma ve hisse değişiminin gerekliliği vurgulanmıştır. 

Ayrıca bu işlemlerin üye ülkeler mevzuatında yer alan düzenlemelerle 

engellenmemesi, üye ülkelerdeki işletmelerin Ortak Pazara uyumunun sağlanması, 

verimliliklerinin ve rekabet gücünün artırılması amacıyla Türk Kurumlar Vergisi 

Kanununda değişiklik yapıldığı belirtilmiştir. Bu değişiklikler ile, işletmelerin ülke 

içinde ve AB içindeki diğer üye ülkelerin işletmeleriyle birleşmeleri yoluyla 

kurumlaşmalarının sağlanmaya çalıştığı, bu açıdan vergilendirme engellerin 

kaldırmasını da amaçlar. 

 

b. Ana ve Bağlı Şirketlerin Vergilendirilmesi Direktifi Açısından Yakınlaştırma 

“Farklı Üye Ülkelerin Ana Şirketlerin ve Bağlı Şirketlerinin 

Vergilendirilmesinde Ortak Kurallar” direktifi ile bağlı şirketten ana şirkete yapılan 

kar payı ödemelerinin vergilendirilmesi konusunu düzenlenmiştir.  

                                                 
352 Saraçoğlu, s. 67. 
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Ana şirket – yavru şirket rejimi Türkiye’de de uygulanmaktadır. Ana şirketin 

elde ettiği kar payları “iştirak kazancı” olarak değerlendirilmekte ve vergiden istisna 

edilmektedir. Yavru şirket tarafından kar paylarının dağıtılması esnasında ise, şirket 

ortağının Türkiye’de veya yurtdışında olduğuna bakılmaksızın stopaj yapılmaktadır. 

Buruda AB’ye uyum açısında tartışılabilecek üç nokta dikkati çekmektedir353.  

Bunlardan birincisi, kurumlar vergisinin alınmasının ardından yapılacak 

gelir vergisi stopajı ile ilgilidir. Vergilendirilen kurumun tam mükellef olması 

durumunda, bu stopaj sadece karın dağıtılması halinde yapılmaktadır. Oysa dar 

mükellef kurumlarda, kar dağıtılsın dağıtılmasın stopaj söz konusu olmaktadır 

(Gümrük Vergisi Kanunun 75/4, 94/6 (b) iii maddeleri). Uygulama bu şekilde iken, 

4842 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, bu konudaki tam mükelleflerle, dar 

mükellefler arasındaki ayırıma son verilmiştir. Yeni düzenleme ile, stopaj yapılması 

dar mükelleflerde de karın yurtdışındaki ortağa dağıtılması aşamasına ertelenmiştir.  

Aynı gelir üzerinden yapılacak stopaj oranında da farklılık bulunmaktadır. 

Buna göre, kurumlar vergisi ödenmesinden sonra kalan tutar üzerinden yapılacak 

stopaj oranı; dar mükelleflerde %15 (Gümrük Vergisi Kanunun, 94/6 (b) iii 

maddesi), tam mükelleflerde halka açık olup olmamasına göre %5 veya %15 olarak 

belirlenmiştir (Gümrük Vergisi Kanunun, 94/6 (b) i maddesi). 4842 sayılı Kanun bu 

konudaki eşitsizliği de düzeltmiştir. Yeni uygulama ile dar mükellef kurumların 

yapmakla yükümlü olduğu stopaj oranı, aynen tam mükellef kurumlarda olduğu gibi 

%10 olarak belirlenmiştir.  

Diğer taraftan Türkiye uygulaması, AB Direktifi ile getirilen ana şirketin 

yurtdışında olması durumunda stopaj yapılmayacağı kuralı ile çelişmektedir. 2001 

yılında 4684 sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi Kanunun konu ile ilgili 38 ve 39. 

maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler yapılırken AB’nin 90/434, 

90/435 sayılı direktifleri göz önünde tutulmuştur.  

Türk Kurumlar Vergisi Kanunun 8/1. maddesi ve iştirak kazançları istisnasını 

düzenleyen hüküm, söz konusu direktife paraleldir. Ancak, AB direktifi tüm üye 

ülkelerdeki iştiraklerden elde edilecek kazançlara yöneliktir. 5228 Sayılı Kanun ile 

Türk Kurumlar Vergisi Kanununda 8. maddesinde bu direktif doğrultusunda 

düzenlemeler yapılmıştır.  

                                                 
353 Bilici, Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri, s. 284. 
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Direktife göre bir düzenleme yapılmaması durumunda, tam mükellef 

kurumların tam mükellef kurumlara iştiraklerden sağladıkları iştirak kazançları 

vergiden istisna tutulurken; bunların yurt dışındaki kurumlara iştiraklerinden 

sağladıkları kar paylarının vergiye tabi olması, yerleşme hakkını ve sermayenin 

serbest dolaşımını kısıtlayacaktır354. Dolayısıyla AB’ye üyelik sürecinde Türk 

Kurumlar Vergisi Kanununda bu konuda düzenleme yapılarak sermayenin serbest 

dolaşımı açısından önemli bir adım atılmış olmaktadır. 

 

c. Kurum Tarafından Dağıtılan Kar Payının Vergilendirme Rejimi 

Açısından Yakınlaştırma 

AB’nde kurumların dağıttıkları kar payları üzerindeki ekonomik çifte 

vergilendirmenin önlenmesi konusundaki direktif kabul edilmemiş olmakla birlikte, 

bu direktif teklifinde vergi alacağı yoluyla çifte vergilendirmenin önlenmesi 

hedeflenmiştir. AB üyesi ülkelerin çoğunda vergi alacağı yöntemi uygulanmaktadır.  

Türkiye’de de 4842 sayılı Kanunla değişiklik yapılmadan önce vergi alacağı 

yöntemi uygulanıyordu. Ancak bu uygulama sonucunda dağıtılan kurum kazancı 

üzerindeki toplam vergi yükü %65 gibi yüksek bir düzeye ulaşıyordu. 4842 sayılı 

Kanun ile yapılan düzenlemeler çerçevesinde kar paylarında yarım beyan yöntemine 

geçilerek dağıtılan kazanç üzerindeki toplam vergi yükü gelir vergisi tarifesinin en 

üst dilimine karşılık gelen orana yaklaştırılmış bulunmaktadır. Bu açıdan olumlu bir 

yaklaşım olduğu belirtilebilir. Ancak, AB üyesi ülkelerde farklı uygulamalar olmakla 

birlikte, genel yaklaşımın vergi alacağı yönteminden vazgeçilmesinin yanlış olduğu 

belirtilebilir. Zira vergi alacağı yöntemi çerçevesinde de kurum kazancı üzerindeki 

toplam vergi yükünün düşürülmesi imkân bulunmaktadır. 

 

d. Kurumlar Vergisi Sistemleri ile İlgili Uygulamalar 

Üniter vergileme prensibine uyum gereği, Türkiye’de 1995 yılı başından 

itibaren, yeniden vergi alacağı uygulamasına geri dönülmesi ile sonuçlanmıştır. Bu 

uygulama üzerinde de 4369 sayılı Kanunla, 1999 yılbaşından itibaren yürürlüğe giren 

bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu konu üzerinde aşağıda daha detaylı durulacaktır. 

 

                                                 
354 Soydan, Avrupa Birliği’nin Geleceği, s. 174. 
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(1) 01.01.1999 Tarihine Kadar Geçerli Uygulama 

1995 yılı başında başlayan uygulama ile kurumlar vergisi oranı %40’dan 

%25’e çekilmiş, buna karşılık kurumun halka açık veya kapalı olmasına göre kar 

payı üzerinden %10 veya %20 oranında stopaj alınıyordur.  

Kurumlar vergisinin alınmasından sonra, kalan tutar üzerine gelir vergisi 

stopajı konulması, vergi kaçakçılığına karşı bir önlem olarak düşünülmüştür. Zira 

hamiline yazılmış hisse senedi uygulamasının yürürlükte olduğu Türkiye’de, kar payı 

elde eden ortakların bu kar payını beyan edip etmediklerini kontrol etmek oldukça 

zordur. Bu bakımdan gelir vergisinin önemli bir kısmının kaynakta peşin alınması ile 

vergi idaresinin işinin kolaylaştırılması amaçlanmıştır355.  

Diğer taraftan, kar payını elde eden gerçek kişiye ve beyan yükümlülüğü 

getirilmiştir. Beyannamede kar payı yanında, bu kar payının 1/3’ünün tekabül eden 

miktar da vergi alacağı olarak gösterilecektir. Kar payının 1/3’ünün, daha önce 

toplam gelir üzerinden alınan kurumlar vergisine tekabül ettiği varsayılmaktadır. 

Vergi alacağının beyannameye dâhil edilmesi ile kar payı brüt tutarıyla 

gösterilmiştir. İlave edilen bu tutar, daha sonra hesaplanan gelir vergisinden 

düşülmektedir.  

 

(2) 01.01.1999 Tarihinden 4842 Sayılı Kanuna356 Kadar 

Geçerli Olan Uygulama 

Türk vergi sisteminde önemli değişiklikler yapan 4369 sayılı Kanun, 

kurumlar vergisi konusunda da bazı yenilikler getirmiştir. Bu yeniliklerle, kurumlar 

vergisinin oranı %30 olarak belirlenmiştir (Türk Kurumlar Vergis Kanunun, 25. 

maddesi). Bu verginin %10 oranında alınan “fon payı” ile kurumlar vergisi yükü 

%33’e çıkmaktadır. Karın dağıtılmaması durumunda %33’lük vergi nihai vergi 

olmaktadır. Kron dağıtılması durumunda ise, halka açık anonim şirketlerde %5, 

diğerlerinde ise %15 gelir vergisi stopajı yapılmaktadır. İstisna kazançlar farklı 

                                                 
355 Gelir vergisi stopajı AB üyesi ülkelerin önemli kısmında da uygulanmaktadır. Stopajın oranı %0 
ile %30 arasında değişmektedir. Ancak AB ülkelerinde yapılan stopaj, bir güvenlik önemi olarak 
düşünülmüş olup, daha sonra bu stopajın aynen vergi alacağı gibi, hesaplanacak gelir vergisinden 
düşülmesine izin verilmektedir. Türkiye vergisinde ise, yapılan stopaj hesaplanan gelir vergisinden 
düşülememektedir.  
356 24.04.2003 tarih ve 25088 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 09.04.2003 tarih ve 
4842 sayılı Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun. 
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oranlarda stopaj tabi tutulmuştur. Bu oranların üzerine %10 oranlı Fon Payı ilavesi 

de yapılmaktadır.  

Karın tamamının dağıtılması durumunda, kurum aşamasında 100 TL’nin 

42,6’sı vergi olarak alınmaktadır. Arkasından gerçek kişi ortak açısından beyan 

yoluyla ilave vergilendirme yapılmakta ve toplam yük %65’lere kadar çıkmaktadır. 

Bu da gelir vergisi tarifemizin en yüksek oranında 20 puan civarında bu fazlalığı 

ifade etmektedir. Sonuçta Türkiye uygulamasında, dağıtılan kar payları aşırı 

derecede ekonomik çifte vergilendirmeye maruz kalmaktadır357.  

Türkiye uygulamasında da, çifte vergilemenin etkisini gidermeye yönelik 

modellerden “vergi alacağı sistemi” uygulanmaktadır. Vergi alacağı uygulaması 

Türk vergi sistemine AB’ye uyum da göz önünde tutularak, 3946 sayılı Kanunla 

dâhil edilmiştir. Vergi alacağı oranı %20 olarak uygulanmaktadır. Buna göre ortak, 

elde ettiği kar payına %20 oranında vergi alacağı ilave ederek beyan etmekte ve gelir 

vergisi tarifesine göre vergi hesaplanmaktadır. Hesaplanan vergiden daha önce 

yapılan stopajın düşülmesine izin verilmemekte, sadece düşük miktarlı vergi alacağı 

düşülebilmektedir. Bu şekilde dağıtılan kar payları 30 – 33 puanlık bir ilave gelir 

vergisine maruz kalmakta, dolayısıyla toplam vergi yükü 33 puanlık kurumlar vergisi 

ile birlikte 63 – 66 puana kadar çıkmaktadır. 

 

(3) 4842 Sayılı Kanunla Getirilen Yeni Değişiklik 

24.04.2003 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 4842 sayılı Kanun ile kar 

paylarının vergilendirilmesi konusunda değişiklikler yapılmış ve vergi yükünü 

düşürmeyi ve kar paylarının vergilendirilmesi rejimini de değiştirmeyi planlamıştır. 

Türkiye uygulamasında, kar paylarının çifte vergilendirilmesini önlemek 

üzere planlanan vergi alacağı yöntemi, ilave vergi alma aracı haline dönüştü. %65’i 

bulan yükte; oranların yüksek tutulması, gelir vergisi stopajının düşülmesine izin 

verilmemesi ile beraber, vergi alacağı oranının düşük tutulması da etkili idi.   

Türkiye açısından kar paylarının toplam vergi yükü %30’u geçmemelidir. 

Mevcut %65’i bulan vergi yükünün izahı mümkün görülmemektedir. Diğer menkul 

sermaye iratlarında %15 – %17’lik vergi yükü ile yetinir ve kamu kâğıtlarında 0 

vergi yükü uygulanır, kar paylarındaki bu uygulamayı açıklamak mümkün değildir.  

                                                 
357 Bilici, Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri, s. 288.  
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Bu yükün; AB üyesi ülkelerden bile daha yüksek tutarda olup yatırımlar 

artırılamaz ve yabanci sermaye için çekicilik söz konusu olunamaz.  

Bu yüksek vergi yükü, Türkiye’de ciddi boyutlarda olan, vergi kaçakçılığının 

ve kayıt dışı ekonominin de başlıca nedenlerinden biridir. Yüksek vergi yükü 

karşısında, kurum ortaklarının beyan yükümlülüğünü ne ölçüde yerini getirdikleri de 

şüphe konusudur. Anonim şirketlerde hisse senetlerinin hamiline yazılı olması da, 

denetimi güçleştirdiği için, bu şüpheyi kuvvetlendirmektedir. Bu açıdan, bu konuda 

değişiklik yapılması gerekliydi, ancak bu değişikliğin şekli de çok önemliydi.  

4842 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerle; fiilen %33’ü bulan kurumlar 

vergisi oranı Fon Payı kaldırılarak %30’a düşürülmüştür, gelir vergisi stopajı oranı 

da tüm durumlarda %10’a çekilmiştir. Ortak düzeyinde vergilemeye gelince; vergi 

alacağı uygulamasından vazgeçilmiş, elde edilen kar payının yarısı vergiden istisna 

edilmiş, kalan kar payı beyanname verme sınırını geçiyorsa beyana tabi tutulmuş, 

beyanname verilmesi durumunda kar payının üzerinden yapılan gelir vergisi 

stopajının tamamının indirilmesi mümkün hale gelmiştir. Bu değişikliklerle; önceki 

uygulamada %65’leri bulan toplam yük, %50’nin altına çekilmiş, vergi alacağı 

uygulamasından da vazgeçilmiştir. AB modeli olan ve kar paylarını ekonomik 

anlamda çifte vergilendirilmesini önleme aracı olarak düşünülen, vergi alacağı 

yönteminden vazgeçilmesi Türkiye’ye göre yanlıştır358. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
358 Bilici, Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri, s. 289. 
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SONUÇ 

 

AB vergi hukukunun kaynakları üç grup olarak gösterilebilir, bunlar: Kurucu 

Antlaşmalar ile bunların ekleri ve protokollerindeki ilgili hükümler, tadil 

antlaşmaları, katılma anlaşmalarını kapsayan birincil kaynaklar; Bu Antlaşmaların 

verdiği yetkiye dayanılarak AB organları tarafından yürürlüğe giren ikincil 

kaynaklar (Tüzükleri, Direktifler, Kararlar, Tavsiye ve Görüşler); Bunlara ilave 

olarak, diğer bazı kaynaklardır (uluslararası anlaşmalar ve ABAD kararlar).  

Araştırma esnasında AB vergi politikasının birçok sorunlarla karşılaştığını 

sonuca ulaştık. Bunların arasında ulusal vergi politikaların AB kurumlar ve 

organların yetki alanı içerisinde olup olmayacağıyla; AB vergi mevzuatı uluslar üstü 

niteliğe sahip olup olmayacağıyla; üçüncü ülkeler AB vergi mevzuata tabi tutulup 

tutulmayacağı ve AB mevzuatında vergilerin uyumlaştırılmasıyla ilgili değil, 

yakınlaştırılmasıyla ilgili söz edildiği için Tek Pazarın işleyişi için uyumlaştırmaya 

ihtiyaç gösterilirken, vergilerin uyumlaştırılması nasıl yapılacağıyla ilgilidir. 

Ulusal vergi politikalarına ilişkin sorumluluk ve yetki AB’de üye ülkelere 

ayıttır. Komisyon bu konuda yetkili değildir. AB komisyonu, muamele vergileri ve 

dolaylı vergiler izlemede yetkiliyken, doğrudan vergilendirme alanında açık 

düzenlemeler yer almamaktadır. Üye devletler, Antlaşma yükümlülükleri 

çerçevesinde ulusal önceliklerini korumaktadırlar. Dolayısıyla AB vergi mevzuatının 

uluslar üstü niteliği sınırlıdır. Üçüncü ülkelerin AB vergi mevzuata tabi tutulmasıyla 

ilgili sorunları genellikle ABAD tarafından çözülmektedir, ancak GB alanın 

içerisinde olan ülkelere karşı, GB’nin amaçlara ulaşılabilmesi için AB vergi 

mevzuatına tabi tutulma ilkesinin kullanılmasıyla karşılaşmıştık.  

Genel olarak, ticareti engelleyen ve rekabeti bozan devlet yardımların kural 

olarak yasak kabul edilmiştir. Üçüncü ülkelerin devlet yardımların yasağına tabi 

tutulmayacağı konusunda her bir olayda üçüncü ülkeler ile olan ihracat veya ithalatı 

etkileyen devlet yardımının AB içindeki ticareti etkileyip etkilemediğinin 

değerlendirilmesi ve her olayda AB faydasının izlenmesi kuralı geçerlidir.  

Ticareti ve ekonomilerin gelişmesini engelleyen çifte vergilendirmenin 

önlenmesi konusunda iki yol izlenmelidir; birinci, üye ülkelerin ve/veya üçüncü 
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ülkelerin tek taraflı iç hukukunda düzenlemeler yapmasıyla ve ikinci olarak bu 

konuyla ilgili uluslar arası anlaşmalar imzalanmasıyla ilgilidir. 

İncelediğimiz başka bir önemli konu AB vergi uyumlaştırması ila ilgilidir. Bu 

konuda doktrinde birçok fikir ile karşılaştık. Kanaatimizca, AB üye ülkeler 

arasındaki vergi sistemleririni koordine etme yolunda sonuç olarak uyum 

sağlanmalıdır ve vergi sistemleri tek bir sistem olarak çalışmalıdır. Altını çizmemiz 

gerekir, ki uymlaştırma yükümlülüğü üye ülkeler için dolaylı bir yükümlülüktür, 

çünkü tüm üye ülkeler kendi vergi sistemlerini kurulmasında serbesttirler, ancak 

ticeretin küreselleşme durumunda konu ile ilgili AB hükümlerine uyum sağlamak 

zoruda bırakılmıştır. Bu yana kadar yapılanlara bakıldığı zaman, dolaylı vergiler 

alanında daha fazla, dolaysız vergiler alanında ise daha az uyum sağlanmıştır, bu 

nedenle dolaylı vergiler alanında uyum, dolaysız vergiler alanında ise yakınlaştırma 

yapıldığını söylenebilir.  

Görüldüğü gibi, AB üye ülkeler arsında vergi uyumlaştırması sorunlu bir 

alandır. AB’nin ticari ilişkilerde bulundu üçüncü ülkelerin AB vergi sistemine uyum 

zorunluluğu daha da sorunlu görünmektedir, çünkü buradaki uyum zorunluluğundan 

değil, karşılıklı çıkarlara bağlıdır. Sonuç olarak, üçüncü ülkeler AB ile imzalanan 

uluslaraarsı Anlaşmalardan dolayı AB vergi sistemi ile en fazla yakınlaştırma 

yükümlülükleri olabilir. Bu sonuç AB’nin ve üçüncü ülkelerin vergi sistemleri 

arasındaki mevcut farklılıklar ile de gösterilir  

40 yılı aşan Türkiye – AB ilişkilerinde, hala istenen sonuca ulaşılmamış 

olması üzücü bir durumdur. Zamanla üye sayısı 6’dan 15’e, sonra 25’e ve son olarak 

27’ye çıkması ile durum zorlaştırılmıştır, çünkü 6 ülke ile zor olan işi 27 ile daha da 

zorlaştırılmıştır. Ekonomik sorunların çözümü ve Türkiye bütünlüğü AB’ye 

entegrasyonla daha rahat sağlanabileceği çok geç fark edilmiştir. Türkiye 50 – 60’lı 

yıllarda kendisinden geride kalan ülkeler, yarışta ileriye geçmişlerdir. 

Burada Türkiye – AB ilişkilerini ve AB vergi politikası doğrultusunda en 

önemli ortak metinler arasında: Ankara Anlaşması, Katma Protokol ve 1/95 sayılı 

Ortak Konsey Kararıdır. Bu metinlerde, diğer konular ile birlikte, AB vergi politikası 

doğrultusunda da Türkiye’nin yükümlülüklerine yer verilmiştir. 

Türkiye 20. yüzyılın ilk yarısında, AB ülkelerle işbirliğine yönelik 1 Ocak 

1996’da başlatılan Türkiye – AB Gümrük Birliği, sanayi ürünlerini kapsamış, tarım 
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ürünlerinin ve hizmetlerin serbest dolaşımını ise içine almamış. Gümrük Birliği 

süreci, 2011 yılı sonu itibariyle 10 yılını tamamlayacaktır. Sonuçlar genel olarak 

olumludur, ancak daha detaylı incelendiğinde, eksikler de ortaya çıkmaktadır, bunlar 

Türkiye’nin AB’ye karşı yükümlülüklerini yerine getirince, yeni engeller ile 

karşılaşmaktadır. 

 AB’ndeki ortak vergi düzenlemelerine Türk vergi sisteminin uyumu 

konusuna gelince, bu konu, çalışmamızın son bölümünde incelenmiştir.           

AB – Türkiye ilişkilerinde vergi uyumlaştırması alanında, özellikle son 

yıllarda, önemli ilerlemeler sağlanmıştır. Türk vergi mevzuatının AB Hukukuyla 

uyumlaştırılması için gereken değişikliklerin bir kısmı tam üyelik sürecinde bir kısmı 

da tam üyelik sırasında yapılması gerekmektedir.  

Türkiye’nin bu konudaki olumlu gelişmeler arasında: gümrük vergilerin ve eş 

etkili vergilerin kaldırılması, AB’nin ortak gümrük tarifesinin kabulü, ayrımcı 

vergileme ve aşırı vergi iadesi yasağına uygun hareket edilmesi ve devlet yardımları 

yasağı konusundaki yükümlülüklere uygun davranılması gibi konular yer almaktadır. 

Bunlara karşılık, Türkiye’nin Gümrük Birliği aşamasında, vergi 

uyumlaştırması yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Türkiye, bu aşamada ayrımcı 

vergileme, aşırı vergi iadesi ve devlet yardımları yasağı kurallarına uygun davranmak 

koşuluyla, iç vergilerde istediği gibi düzenleme yapabilecektir. Vergi uyumlaştırması 

konusu, tam üyelik aşamasını ilgilendiren bir konudur. Ancak, doğal olarak, bir 

yükümlülük olmamasına rağmen, Türkiye’nin AB ortak vergi düzenlemelerini kendi 

yapısına uygun olanlarını yakınlaştırmasından yarar görülmektedir. 

Bilindiği gibi, Türkiye, vergi uyumlaştırması yükümlülüğü olmamasına 

rağmen, AB’nin ortak genel gider vergisi olan KDV’yi vergi mevzuatına dahil etmiş 

ve 01.01.1985’ten bu yana uygulamaktadır. Türk KDV’si ana prensipleri itibariyle 

AB KDV ile uyum içindedir, ancak bazı farklılıklar hala ortadadır.  

Çalışmamızda AB KDV doğrultusunda incelediğimiz Türk KDV’nin temel 

özellikleri ile ilgili, dört hususu burada vurgulamakta yarar vardır. Bunlardan 

birincisi, 01.01.1993’ten itibariyle AB üye ülkeler arasındaki mal hareketlerinde 

uygulaması sona eren KDV kontrolleri ile ilgilidir. KDV artık gümrükte değil, 

ithalatçının ülkesinde ödenmektedir. Üçüncü ülkelerden ve Türkiye’den yapılan 
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ithalatta ise, sınırlarda KDV kontrolleri devam etmekte. Türkiye’nin yeni rejime 

dahil edilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.  

İkinci konu, ülkeden ülkeye ticaretinde, KDV’nin tahsil ediliş tekniği 

hakkındadır. Bu konuda AB KDV’de halen uygulanmakta olan rejim, varış ülkesinde 

vergileme rejimidir. Bu rejime göre malın ihraç edildiği ülkede 0 KDV 

uygulanmakta, ithalatçı ülkede ise bu ülkenin KDV oranları üzerinden vergi tahsil 

edilmektedir. Ancak bu rejim geçici rejim olarak öngörülmüş ve ileride çıkış 

ülkesinde vergileme uygulamasına geçilmesi planlanmıştır. Çıkış ülkesinde alınan 

vergi, AB Komisyonun organize edeceği bu telafi mekanizması ile tüketimin 

yapıldığı ülkeye iade edilecektir. Yeni sistemin kabulü ve Türkiye’nin de bu sisteme 

dahil edilmesi, AB’den yaptığı ithalatı, ihracatına göre yüksek olduğu için aleyhe bir 

gelişme olacaktır. Zira bu sistemde, Türk ithalatçıları KDV’yi malın bedeliyle 

birlikte, malı satın aldıkları AB ülkesine ödeyeceklerdir.  

Üçüncü konu, alışlarda ödenen KDV’nin indirimi açısından AB 

uygulamasıyla Türkiye uygulaması arasındaki farklılıkla ilgilidir. Bilindiği gibi 

mükelleflerin ödeyecekleri KDV borcunu hesaplanmasında satışlar esnasında tahsil 

edilen vergiden, alışlar esnasında ödenen vergi düşülmektedir. Toplanan vergi 

ödenen vergiden fazla ise, aradaki fark vergi dairesine yattırılmaktadır. Toplanan 

verginin ödenen vergiden daha az olması durumunda ise; aradaki fark, AB 

uygulamasında mükellefin isteğine göre ya mükellefe hemen iade edilmekte, ya da 

bir sonraki döneme devredilmektedir. Türkiye uygulamasında ise kural olarak, 

mükellefe bu seçim imkanı tanınmamış ve aradaki farkın mükellefe iade edilmeyip 

sonraki dönemlere aktarılacağı hüküm altına alınmıştır. Bu da enflasyonun yüksek 

boyutlarda seyrettiği Türkiye’de mükellef aleyhine sonuç olarak ortaya çıkmaktadır.  

Son olarak, yatırım malları için ödenen KDV’nin indirimi konusunda Türkiye 

uygulaması başlangıçta AB uygulamasının gerisinde kalırken, 4369 sayılı Kanunla 

gelir tipinden tüketim tipi uygulamasına geçilmesi ile AB modeline uyum 

sağlanmıştır. Hatta teşvik belgeli yatırım malları KDV’den istisna ederek, AB 

modelinin de önüne geçilmiştir.   

İstisnalar açısından AB ve Türkiye KDV’leri karşılaştığımızda, AB KDV 

uygulamasında yer almayan bazı istisnaların Türk KDV’de yer aldığı veya AB 

KDV’de yer alan bazı istisnaların Türk KDV’de yer almadığı görülmektedir. AB 
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KDV istisnaların daha çok sosyal ve kültürel amaçlarda, Türk KDV istisnaları ise 

ekonomik ve askeri amaçlarda yoğunlaştığı görülmektedir. Ayrıca Türk KDV 

uygulamasında istisnaların genellikle kamu kuruluşlarına yönelik olarak 

düzenlendiği, AB uygulamasında ise özel kuruluş – kamu kuruluşu ayırımından çok, 

istisna edilecek konunun ön plana çıkarıldığı görülmektedir. 

Son olarak, AB’de izlenen, üye ülkelerde uygulanan KDV istisnalarının 

sayısının sınırlandırılması yönündeki politikanın, Türkiye’de de dikkate alınmalıdır. 

KDV oranları açısından değerlendirme yaptığımızda, AB direktifleri, iki 

oranlı bir KDV sistemini esas aldıklarını göz önüne çıkmıştır. Bu sistem, %5 olarak 

belirlenen düşük oranı ile %15 olarak belirlenen standart orandan oluşmaktadır. 

Geçiş dönemi içinde, bu oranların üstüne çıkılmasına ve bazı istisnai durumlarda 

%5’in altındaki mevcut oranların korunmasına izin verilmiştir. Gelecekte ise, KDV 

oranlarının istisnalardan alınmış daha kesin bir yapıya kavuşması beklenmektedir. 

Türk KDV oran yapısı, yükseltilmiş oranı ÖTV’ye taşınmasıyla AB 

hedeflerine yaklaştırılmıştır. Yüksek oranlı KDV uygulamasının, faturasız satışları 

veya fiş – fatura pazarlıklarını ortaya çıkardığı bilenmektedir. Belge verilmeden 

yapılan alım satımlar da, KDV kaybının yanında, gelir vergisi ve kurumlar vergisi 

hâsılatının da düşmesine yol açar. 

AB KDV’de olduğu gibi, rekabet şartlarını doğrudan etkileyen ÖTV 

uyumlaştırmasına özel bir önem verir. Bu konudaki ciddi ortak düzenlemeler, Tek 

Pazar uygulamasının hemen öncesinde 1992’de gerçekleştirilmiştir. 19.10.1992’de 

çıkarılan 6 ayrı direktifle; ÖTV konusu, matrahı ve oranları uyumlaştırılmıştır.  

Bu direktifler ile ÖTV’ye konu ürünler; sigara, sigara dışındaki tütün 

mamulleri, benzin – mazot gibi petrol ürünleri, bira – şarap ve bira – şarap dışında 

kalan alkollü içkiler olmak üzere beş grupta toplanmıştır. 

Oran konusunda, üye ülke arasındaki, yüksek farklılıklar, bu alanda kesin 

sınırları olan oran veya miktarlar kabul edilmesine imkân vermemiştir. Üye ülkeler, 

bu değişikliğin bütçelerinde doğuracağı etkileri göz önünde tutarak, konuya hassas 

yaklaşmışlardır. Sonuçta, ancak minimum oranlar üzerinde görüş birliği 

sağlanabilmiş ve bu miktarların üzerine çıkılabilmesine izin verilmiştir.  

Türkiye uygulamasında ÖTV’leri; aynen AB’de olduğu gibi, tütün mamulleri, 

alkollü içkiler ve petrol ürünlerinde yoğunlaşmaktadır. Bu ürünler üzerinde çok 
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sayıda vergi ve fon uygulaması bulunmaktayken, bu çok sayıdaki vergi kanunu veya 

fon uygulaması, 2002’de çıkarılan 4760 sayılı ÖTV Kanunu içinde toplanmıştır. Bu 

şekilde dolaylı vergiler alanında KDV ile başlatılan reformun, ikinci ayağı da 

gerçekleştirilmiş olmaktadır. Ancak çıkarılan kanun, AB ortak ÖTV uygulamasına 

uyum içinde değildir. Bu uyumsuzluk, öncelikle, Türk ÖTV’nin kapsamına alınan 

konularda kendini göstermektedir. Konu çok geniş tutulmuştur. Kapsama AB ÖTV 

konu içinde yer alan beş grup ürünün yanında; otomobil, beyaz eşya, bazı lüks 

tüketim maddeleri gibi çeşitli ürünler de alınmıştır. Bu haliyle Türk ÖTV Kanunu, 

ÖTV’den daha çok, KDV’ye ilave ikinci bir genel tüketim vergisi olmuştu. 

Diğer taraftan Türk ÖTV oranları da, AB ÖTV’den daha yüksektir. Ayrıca, 

AB ÖTV’de oranların belirlenmesinde, esas olarak miktar esası geçerli tutulmuş, 

Türk ÖTV Kanunda ise tam tersine ad valorem esas ön plana tutulmuştur. 

Çalışmamızda dolaysız vergiler konusu incelerken, daha çok kurumlar vergisi 

alanında yoğunlaştırılmıştır, gelir vergisi ise ikinci planda tutulmuştur, çünkü 

kişilerin serbest dolaşımının vergiye karşı duyarlılığının, sermayeye göre daha zayıf 

olmasıdır. Buna karşılık, kurumlar vergisi uygulamalarındaki farklılıklar rekabet 

şartlarının bozulmasına yol açabilmektedir. Gerçekten, şirketlerin maruz kaldığı 

vergi yüklerinin bir ülkeden diğerine farklı olması, vergi yükünün düşük olduğu ülke 

şirketleri lehine rekabet avantajı sağlayabilmektedir. Bu da AB içindeki ekonomik 

bütünleşmeye engel olarak görünür. Bu sebepleri göz önünde tutularak, kurumlar 

vergisi alanında ortak düzenlemelere gidilebilmesi için yoğun çalışmalar yapılmıştır. 

Bu çalışmalardan direktif haline gelebilenler ise, sınırlıdır. Birincisi, sermaye 

birikimi üzerinden alınan damga vergisini uyumlaştırmaktadır. Diğer direktif ise, 

değişik ülke şirketlerinin birleşmelerinin önündeki vergi engellerinin kaldırılmasını 

ve şirket birleşmelerini AB düzeyinde teşvik eder.     

Kurumlar vergisi oranları ve sistemleri konusunda henüz uyum 

sağlanamamıştır. Ancak bu konuda üye ülkelerin çoğunluğu, içinde vergi alacağı 

uygulamasını barındıran kısmi mahsup sistemini uygulamaktadır. Türkiye 1995’ten 

beri vergi alacağı uygulamasıyla AB ile uyum içinde iken, 24.04.2003 tarihli Resmi 

Gazetede yayımlanan 4842 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle bu uygulamaya son 

verilmiştir. Bu şekilde AB’ye uyum açısından geri adım atılmıştır.   
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AB vergi uyumlaştırmasında bugün gelinen aşamanın ve daha ileri bir 

ekonomik bütünleşme için yapılacak çalışmaların Türkiye tarafından dikkatle 

izlenmesi, mevzuat değişikliklerinin ve ön hazırlıkların yapılması yararlı olacağı 

düşüncesindeyiz. Bu çalışmalar, Türkiye’nin AB’ne tam üyeliği sürecinde vergiler 

açısından bir sorun yaşanmasını engelleyeceği gibi, tam üyelik sırasında da vergi 

politikası açısından öngörülmeyen dengesizlikleri giderecektir.  
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