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Tezin Adı: Gönüllü Vergi Uyumu ve Türkiye’de Gelir İdaresinin Rolü 

 

Hazırlayan: Zeynep TOPKAN 

 

ÖZET 

 

 Vergiler hukuki cebir altında alınmakla birlikle,  modern vergi sistemlerinin 

amaçlarından birisi de vergiye gönüllü uyumun sağlanmasıdır. Bilinen yöntemler ile 

etkin bir vergi politikasının oluşturulamaması mükelleflerin vergisel ödevlerini 

kendiliğinden yerine getirmelerini sağlayacak çalışmaların yapılmasını gerekli 

kılmıştır. Bu amaç doğrultusunda ülkemizde 5345 sayılı Kanun ile Gelir İdaresi 

Başkanlığı mükellef odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde yeniden yapılandırılmıştır.  

 

Gelir İdaresi Başkanlığının gönüllü vergi uyumunu arttırmadaki rolü ve etkisi 

çalışmamızın konusunu oluşturmaktadır. Bu bağlamda çalışmamızın birinci 

bölümünde vergi kavramına teorik olarak değinilmiştir. İkinci bölümde gönüllü vergi 

uyumu, vergiye gönüllü uyumu etkileyen faktörler ve mükelleflerin vergi 

karşısındaki tutum ve davranışları hakkında bilgi verilmiştir. Son bölümde ise 

Türkiye’de Gelir İdaresi’nin yeniden yapılandırılması ve yapılanma sonrası vergi 

uyumunu arttırmaya yönelik faaliyetleri incelenmiştir. Yapılan çalışma ile Gelir 

İdaresi Başkanlığının faaliyetleri olumlu olarak değerlendirilmiş, ancak Türkiye’de 

halen vergi bilincinin düşük olması nedeniyle, yapılan çalışmaların yetersiz olduğu 

ve gerçekçi anlamda devam etmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.    

 

Anahtar Kelimeler: Vergi Psikolojisi, Vergi Ahlakı, Vergi Uyumu, Gelir 

İdaresi Başkanlığı. 
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Name of thesis: Tax compliance and Revenue Administraiton’s role of Turkey. 

 

Prepared by: Zeynep TOPKAN 

 

ABSTRACT 

 

As well as taxes are collecting by law compulsion, one of the purposes the 

modern tax systems is obtain to tax complience by volunterily. The efficient tax 

policy couldn’t created with known methods necessitate the studies can provide 

taxpayer’s tax duties complated by self-regulate. Towards that purporse by the 5345 

number Law, Revenue Administraiton reconstituded within the framework of 

taxpayer focused service. 

 

Revenue Administraiton’s role and effect on increase compliance on tax 

voluntary constitudes the topic of the study. In this context first section of the study 

mentions theoretically tax concept. Second section informs about voluntary tax 

compliance, the factors which effects voluntary tax compliance and taxpayer’s 

attitudes and behaviors against tax. The last section researched of Turkish Revenue 

Administration’s reconstitution and after that reconstitution their activities about 

increasing tax compliance in Turkey. By the study, Revenue Administraiton’s 

activities evaluated as positive, but the study concluded that all the activities are 

unsufficient and these activities have to continue in real terms because of the low tax 

awareness of Turkey. 

 

Key Words: Tax Psychology, Tax Ethics, Tax Complience, Revenue 

Administraiton. 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

 

 

ÖNSÖZ 

 

 Günümüzde vergi politikalarının başarılı olması için denetim ve ceza 

uygulaması gibi klasik caydırıcı yöntemlerin yetersiz kalışı, mükelleflerin vergiye 

gönüllü uyumlarının sağlanmasına yönelik çalışmaların yapılmasını gerekli kılmıştır. 

Gönüllü vergi uyumunu sağlamak amacıyla ülkemizde 5345 sayılı Gelir İdaresi 

Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Gelir İdaresi Başkanlığı, 

mükellef odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde yeniden yapılandırılmıştır. Bu 

çalışmamızda Türkiye’de Gelir İdaresi Başkanlığının yeniden yapılanma sonrası, 

gönüllü vergi uyumunu arttırmaya yönelik olarak yapmış olduğu yenilikler ve 

çalışmalar incelenmiştir. Çalışmanın her aşamasında görüşleri ve katkıları ile yol 

göstererek yardımcı olan değerli hocam ve tez danışmanım Yrd. Doç. Dr. Bilge 

Hakan Agun’a, çalışmam esnasında bana yön veren Maliye Bölümü hocalarına ve 

bana her zaman destek olan ve yardımlarını esirgemeyen sevgili aileme 

teşekkürlerimi sunuyorum. 
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GİRİŞ 

 

Devlet gelirleri içerisinde en sağlıklı ve düzenli olanı vergi gelirleridir. 

Verginin asıl ve en eski amacı kamu giderlerini finanse etmektir. Ancak müdahaleci 

devlet anlayışının gereği olarak vergiye günümüzde yeni görevler yüklenmiştir. 

Günümüzde verginin çok çeşitli, zamana göre değişen ve bu nedenle 

sınırlandırılması mümkün olmayan birçok mali ve mali olmayan amaçları 

bulunmaktadır. Bu nedenlerle vergi, hem önemli bir finansman kaynağı, hem de 

maliye politikası aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Vergi kişilerin gelirleri, servetleri ve harcamaları üzerinden alınmakta olup,  

verginin insan unsuruna dayanan bu özelliği nedeniyle, mükellefler tarafından nasıl 

algılandığı önemlidir. Vergiden beklenen amaçların gerçekleşmesi için mükelleflerin 

vergi karşısında göstereceği muhtemel davranışların araştırılması gerekmektedir. Bu 

araştırma alanı ise vergi psikolojisinin konusunu oluşturmaktadır. Mükellef 

davranışlarını dikkate almayan vergi politikalarının eksik, hatta hatalı olduğu kabul 

edilmektedir. Bu durum da vergi psikolojisinin önemini ortaya koymaktadır. 

Bir ülkede uygulanan vergi politikalarının başarılı olması ve istenilen 

sonuçları vermesi konusunda Gelir İdaresinin büyük önemi ve etkisi bulunmaktadır. 

Gelir İdaresinin en temel görevi vergilerin tahsil edilmesi ve istenilen seviyeye 

çıkarılmasıdır. Ancak günümüzde vergi psikolojisinin öneminin anlaşılması, Gelir 

İdaresinin mükelleflerin vergiye gönüllü uyumlarını sağlamaya yönelik şekilde 

yeniden yapılandırılması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. 

Ülkemizde de Gelir İdaresinin yeniden yapılandırılması konusunda birçok 

çalışma yapılmış ve 16 Mayıs 2005 tarih ve 25817 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun ile Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) kurulmuştur. Anılan 

kanun ile Gelir İdaresi Başkanlığı mükellef odaklı hizmet anlayışını benimsemiştir. 
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Çalışmamızın amacı gönüllü vergi uyumunu etkileten faktörleri ve 

vergileme sonrası mükellef davranışlarını belirleyerek, Türkiye’de Gelir İdaresi 

Başkanlığının gönüllü vergi uyumunu arttırmaya yönelik yapmış olduğu yenilikleri 

ve çalışmaları incelemektir. 

Çalışmamızın birinci bölümünde, verginin genel olarak tanımı ve amaçları ele 

alınacak, iyi bir vergi sisteminde olması gereken vergileme ilkelerinden ve 

vergilemenin sınırından bahsedilecek ve vergi psikolojisi kavramı incelenecektir.  

Çalışmamızın ikinci bölümünde, gönüllü vergi uyumu kavramı ele 

alınacaktır. Vergilemeye gidilmeden önce verginin mükellefler üzerindeki etkisinin 

ve vergi karşısında mükellef tepkilerinin araştırılması önemlidir. Bu nedenle ikinci 

bölümün devamında, gönüllü vergi uyumunu etkileyen faktörler ve mükelleflerin 

vergi karşısındaki davranışları incelenecektir. 

Çalışmamızın üçüncü bölümünde genel olarak Gelir İdaresinin tarihi gelişimi 

ve yeniden yapılandırılma sürecinden bahsedilecek, yeniden yapılanma sonrası Gelir 

İdaresi Başkanlığının teşkilat yapısı aktarılacaktır. Gönüllü vergi uyumunu 

arttırmaya yönelik olarak Gelir İdaresi Başkanlığının çalışmaları ve özellikle 

mükelleflere sunulan yeni hizmet seçenekleri incelenecektir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 

 

1. VERGİ KAVRAMI, VERGİLEME VE VERGİ PSİKOLOJİSİ 

 

Müdahaleci devlet anlayışının yaygınlaşmasıyla birlikte, devletin üstlenmiş 

olduğu görevlerin boyut ve özelliklerinde görülen artış, devletin gelir ihtiyacının da 

hızla artmasına neden olmuştur. Bu ihtiyaçla beraber, vergi gelirlerinin diğer devlet 

gelirleri içerisindeki göreli büyüklüğü bir arada değerlendirildiğinde, vergi ile ilgili 

konuların önemi kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.1   

 

 Bunun yanı sıra devlet anlayışında meydana gelen değişmeler,  vergilerin 

gelir sağlama amacının dışında çok farklı amaçlar için kullanılmaya başlanmasına 

neden olmuştur. Günümüzde devletler vergi yolu ile ekonomik ve sosyal hayata 

müdahale etmekte olup vergi, önemli bir maliye politikası aracı haline gelmiştir. 

 

Bu denli önemli olan vergiden beklenen çok çeşitli amaçların gerçekleşmesi 

için, bir vergi sisteminde olması gereken kuralların belirlenmesi ve bu kurallara 

uyulması gerekmektedir. Yaygın olarak kabul edilen vergileme ilkelerine göre bir 

ülkede vergilerin genel, eşit ve adaletli olmasının sağlanması gerekmektedir.   

 

  Vergi sisteminin başarılı olması ise, insanlar tarafından kabul görülmesine 

bağlıdır. Bu nedenle vergi politikaları oluşturulurken kişilerin vergilere karşı 

sergileyecekleri muhtemel tepkilerinin göz önüne alınması önem arz etmektedir. 

Mükelleflerin vergi karşısındaki tutum ve davranışlarının incelenmesi, vergi 

psikolojisinin araştırma alanını oluşturmaktadır. Vergisel düzenlemelere vergi 

psikolojisinden elde edilen bilgiler doğrultusunda yön verilmesi, sistemin başarısını 

arttıracaktır. 

 

 

                                                 
1 Mehmet Tunçer, “Hükümet-Birey İlişkilerinin Vergi Uyumuna Etkisi ve Türkiye”, Ankara 

Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 57, Sayı 3, 2002, s. 108.  
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1.1. Verginin Tanımı  

 

Günümüzde kamu hizmetlerinin giderek çeşitlendiği ve büyük boyutlara 

ulaştığı görülmektedir. Devletin bu hizmetleri yerine getirebilmesi için önemli gelir 

kaynaklarına ihtiyacı vardır. Devletin yüklendiği kamu hizmetlerini yerine getirmek 

üzere başvurabileceği en etkin kaynak vergidir.2 

 

Çeşitli faktörlerin etkisiyle şekillenen vergi, çeşitli aşamalardan geçmiş tarihi 

bir olaydır. Vergi zaman içinde çeşitli değişiklikler geçirmiş, anlam ve kavram olarak 

değişik dönemlerde farklı şekillerde yorumlanmış, mali, ekonomik, sosyal, hukuki, 

politik hatta ahlaki yönleri bulunan bir kurumdur. 3 

 

Klasikler ve modern maliyeciler tarafından vergi için farklı tanımlamalar 

yapıldığı görülmüştür. Klasikler verginin sadece kamu giderlerini karşılamak 

amacıyla alındığını ifade ederken, modern maliyecilere göre vergi aynı zamanda 

devletin ekonomik ve sosyal hayata müdahale etmesini sağlayan bir araç olarak 

tanımlanmaktadır. 

 

 Günümüzdeki amaç ve fonksiyonları değerlendirilmek suretiyle vergi; 

devletin ve vergi toplama yetkisi verilen diğer kamu kuruluşlarının, üstlendikleri 

mali ve mali olmayan görevleri yerine getirmek üzere, gerçek veya tüzel kişilerden, 

zorla, karşılıksız olarak ve egemenlik gücüne dayanarak aldığı para şeklindeki 

ekonomik değerler olarak tanımlanabilir.4 

 

Halil Nadaroğlu vergiyi;  “devletin veya devlet tarafından yetki verilen kamu 

tüzel kişilerinin üstlendikleri kamusal görevlerini yerine getirmek amacıyla ve 

yasalara uygun olarak, hukuki cebir altında, belirli bir hizmet karşılığı olmaksızın 

                                                 
2 Sadık Kırbaş, “Çeşitli Yönleriyle Vergileme ve Türk Vergi Sistemi”, Sayıştay Dergisi, Sayı 3, Ocak-

Mart 1991, s. 3.  
3 Halil Nadaroğlu, Kamu Maliyesi Teorisi, Gözden Geçirilmiş ve Düzeltilmiş 11. Baskı, Beta 

Yayınları, İstanbul, 2000, s. 212.  
4 Abdurrahman Akdoğan, Kamu Maliyesi, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 14. baskı, Gazi 

Kitabevi, Ankara, 2011, s.122. 
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geri verilmemek üzere gerçek veya tüzel kişilerden aldıkları para tutarlarıdır.” 

şeklinde tanımlamıştır.5 

 

Türk vergi mevzuatında verginin tanımına ilk ve tek olarak 1924 

Anayasası’nın 84. maddesinde yer verilmiştir. Anılan maddede; “Vergi, devletin 

umumi masarifine halkın iştiraki demektir. Bu esas mugayir olarak hakiki ve hükmü 

şahıslar tarafından veya onlar namına rüsum, aşar ve sair tekalif alınması 

memnudur” hükmü bulunmaktadır. Yapılan tanıma göre vergi, devletin genel 

giderleri için halkın pay vermesidir. Ayrıca bu esasa aykırı olarak gerçek veya tüzel 

kişiler tarafından veya onlar adına resim, aşar ve başka vergiler alınması 

yasaklanmıştır.6 

 

1982 Anayasası’nda verginin tanımı yapılmamakla birlikte, Anayasanın  

“Vergi Ödevi” başlıklı 73. maddesinde, “Herkes kamu giderlerini karşılamak üzere, 

mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi, resim, harç ve benzeri mali 

yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırır.”  hükmü yer almaktadır. 

 

Yapılan tanımlar yanında vergi, “esas itibari ile kamu harcamalarının 

karşılanması amacıyla ve bununla birlikte bir takım mali olmayan amaçlarla, devletin 

gerçek ve tüzel kişilerden kanuni düzenlemeler doğrultusunda, zora dayanarak ve 

belirli bir hizmetin karşılığı olmadan aldığı parasal değerlerdir.” şeklinde 

tanımlanabilir.   

 

 

1.2. Verginin Amaçları 

 

Verginin asıl amacı kamu harcamalarını karşılamak için yeteri kadar gelir 

sağlamaktır. Kamu giderlerini karşılayacak emisyon ve borçlanma gibi başka 

kamusal kaynaklar da bulunmaktadır. Ancak bu kaynaklar enflasyon gibi bir takım 

                                                 
5 Halil Nadaroğlu, a.g.e., s.217. 
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sorunlara neden olabilmektedirler. Bu nedenle kamu gelirlerinin içerisinde en sağlıklı 

ve düzenli olanı vergi gelirleridir.7 

 

Devlet görevlerinin gelişmesine bağlı olarak verginin amaçlarının zaman içinde 

farklı algılandığı görülmüştür. Klasikler devletin ekonomiye müdahalesine karşı 

oldukları için, verginin tarafsız olmasını ve yalnızca kamu harcamalarını finanse 

etmek için alınması gerektiğini savunmuşlardır. Ancak 1929 yılında yaşanan 

ekonomik buhran sonucu devletin ekonomiye müdahale etmesi gerektiği yönünde 

görüşler artmış, vergilerin kamu giderlerinin finansmanının yanı sıra fiyat istikrarı ve 

tam istihdam gibi amaçlar için kullanılması düşünülmeye başlanmıştır.8 

 

Literatürde konu ile ilgili yapılan genel değerlendirmelere göre verginin 

amaçlarını; verginin mali amaçları, mali olmayan amaçları ve diğer amaçları olarak 

gruplandırmak mümkün olup, çalışmamızın devamında bu amaçlar incelenecektir. 

 

 

1.2.1.Verginin Mali Amaçları 

 

Verginin mali amacı, verginin ilk ve en önemli amacını oluşturmaktadır.  

Verginin asıl amacı kamu harcamalarını karşılamaktır. Devletin, üstlendiği 

görevlerini gerçekleştirebilmesi için kamu finansman kaynaklarına ihtiyacı vardır. 

İşte verginin en önemli amacı, devletin ihtiyacı olan bu finansman kaynağını 

sağlamaktır.9 

 

                                                                                                                                          
6 Aykut Tavşancı, “Tanzimattan Günümüze Osmanlı-Türk Anayasalarında Vergilendirmeye İlişkin 

Hükümler”, Prof Dr. Naci Birol Muter’e Armağan, Celal Bayar Üniversitesi Rektörlük Basımevi, 

Manisa, 2014, s. 521. 
7Sadık Kırbaş, “Türk Vergi Sisteminin Sorunları ve Öneriler”,  Prof. Dr. Salih Şanver’e Armağan, 

Marmara Üniversitesi Maliye Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları, İstanbul, 1998, s.291.  
8 Özgür Biyan, “Vergilemenin Nihai Niteliğinden Sapmasının Siyasal, Ekonomik ve Sosyal 

Nedenleri”, 

http://www2.bayar.edu.tr/iibf/maliye/sureyya_sakinc/docs/KamuMaliyesi/OzgurBIYAN.pdf, 

(10.10.2011), s.1. 
9 Şerafetin Aksoy, Kamu Maliyesi, Gözden Geçirilmiş ve İlaveli 3. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul 

1998, s.170,171. 

http://www2.bayar.edu.tr/iibf/maliye/sureyya_sakinc/docs/KamuMaliyesi/OzgurBIYAN.pdf
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Vergilerin ilk amacı olan gelir sağlama amacına ulaşma oranı, kamu 

giderlerinin vergilerle finanse edilme oranı ile ölçülür. Bir başka anlatımla; vergilerin 

asıl amacı gelir sağlamak olduğundan, kamu giderlerinin vergiler ile karşılanma 

oranı yükseldikçe, verginin mali amacına da o oranda ulaşılmış olur.10   

  

Verginin mali amacından sadece kamu harcamalarını karşılamak için gelir 

elde etmeyi değil, ayrıca kamu giderlerini karşılarken vergi yükünün toplumu 

oluşturan kişiler arasında adil bir şekilde dağıtılmasını da anlamak gerekir. Verginin 

tarh edilmesinden tahsil edilmesine kadar geçen süreçte yapılacak olan masrafların 

en aza indirilmesi de ayrıca vergilemenin mali amaçlarından biri olarak karşımıza 

çıkmaktadır.11 

  

Görüleceği üzere vergiye başvurulmasının ilk nedeni kamu harcamalarını 

karşılamak olup, günümüzde verginin mali amacı önemini hala korumaktadır. Ancak 

bunun yanında, herkesten ödeme gücüne göre vergi alınması ve verginin toplanması 

aşamasında mümkün olduğunca az harcama yapılması da mali amacın kapsamına 

girmekte ve oldukça önem arz etmektedir. 1982 Anayasası’nın 73. maddesinin 

birinci fıkrasında yer alan; “Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, malî gücüne 

göre, vergi ödemekle yükümlüdür.” hükmü ile de verginin mali amacı vurgulanmıştır. 

 

 

1.2.2. Verginin Mali Olmayan Amaçları 

 

Verginin mali amaçlarının yanında mali olmayan amaçları olarak adlandırılan 

ekonomik, sosyal, teknik ve politik amaçları da bulunmaktadır. Bu amaçlar devlet 

anlayışında meydana gelen değişmelerle beraber giderek önem kazanmaktadır.12 

 

Vergiler günümüzde yalnızca kamu harcamalarını finanse etmek için değil, 

ekonomik ve sosyal yapıyı etkilemek amacı ile de kullanılmaktadır. Tarafsız vergi 

                                                 
10 İzzettin Önder, Türkiye’de Kamu Maliyesi, Finansal Yapı ve Politikalar, Tarih Vakfı Yurt 

Yayınları, Türkiye Araştırmaları No:2, İstanbul 1993, s. 30,31. 
11 Şerafettin Aksoy, a.g.e., s.171. 
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görüşünün günümüzde, müdahaleci ve düzenleyici vergi anlayışına dönüşmesiyle 

vergi, ekonomik birimlerin kararlarını etkilemek amacıyla da kullanılamaya 

başlanmıştır. Vergi ile ilgili düzenlemeler ve uygulamalardan, ekonomik dengenin 

sağlanması ve korunması, ekonomik büyüme ve kalkınmanın gerçekleştirilmesi, tam 

istihdamın sağlanması ve gelir bölüşümünün düzeltilmesi amaçlarıyla yararlanılmaya 

başlanmasıyla birlikte vergi, genel kabul görmüş bir maliye politikası aracı olarak 

ortaya çıkmıştır.13 

 

Günümüzde verginin asli olan gelir sağlama amacı yanında mali olmayan, 

ekonomik ve sosyal amaçları bulunmaktadır.  

 

1.2.2.1. Verginin Ekonomik Amacı 

 

Devlet anlayışında meydana gelen değişimler sonucu vergi, devletin 

ekonomiye müdahale araçlarından biri haline gelmiştir. Bu bağlamda, ekonomide 

istenilen sonuçları elde etmek amacıyla vergilemeden yararlanılması verginin 

ekonomik amacını oluşturmaktadır.14 

 

Modern maliyecilere göre bütün mali araçlar gibi vergi de ekonomik hayata 

müdahale etmenin bir aracıdır. Bu araç ekonomik faaliyetlerin yönünün 

belirlenmesinde ve değiştirilmesinde etkili olur. Vergi aracılığı ile ekonomiye 

müdahale etmenin birçok yolu bulunmaktadır.15 

 

 Günümüzde, ekonomik istikrarı bozucu olduğu kabul edilen konjonktürel 

dalgalanmalar, vergi politikası önlemleri ile giderilmeye çalışılmaktadır.  Konjonktür 

politikasında başarılı bir sonuca ulaşabilmek için ise ekonomide tam istihdam, fiyat 

                                                                                                                                          
12 Sadık Kırbaş, Çeşitli Yönleriyle…, s.4 
13 Abdurrahman Akdoğan, a.g.e., s.136. 
14 Nihat Edizdoğan-Özhan Çetinkaya-Erhan Gümüş, “Kamu Maliyesi”, 2. Baskı, Ekin Yayınları, 

Bursa, 2011, s.151.  
15 İsmail Türk, Kamu Maliyesi, 8. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara, 2010, s. 131. 
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istikrarı ve dış ekonomik dengenin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Ancak bu 

amaçların bir arada gerçekleştirilmesi oldukça zordur.16 

 

 Ekonominin daralması ve genişlemesi şeklinde ortaya çıkan konjonktürel 

dalgalanma dönemlerinde devletin maliye, para ve dış ticaret politikaları ile önlem 

alması gerekmektedir. Vergileme, maliye politikası araçları içinde en önemli politika 

aracını oluşturmaktadır. Konjonktürün daralma dönemlerinde vergiler azaltılarak 

harcanabilir geliri ve böylece tüketimi artırmak amaçlanmaktadır. Konjonktürün 

genişleme dönemlerinde ise, vergileri arttırmak yoluyla talebi kısma ve enflasyonist 

baskıları azaltmak amaçlanabilmektedir.17 

 

 Eskiden beri, kamu ekonomisinin ekonomik büyüme ve gelişme üzerindeki 

etkileri iktisatçılar arasında tartışılan bir konu olmuştur. Günümüzde hemen hemen 

bütün ülkelerde, ekonomik büyümenin teşviki ve sağlanması, uygulanan ekonomi 

politikaların asıl amacı haline gelmiştir. Bu nedenle, ekonomik büyüme amacının 

gerçekleştirilmesi için de vergi politikasından yararlanılmaya çalışılmaktadır.18 

 

 Vergi devletin uyguladığı ekonomik ve mali politikaların önemli bir aracı 

olup, vergi politikaları ile desteklenmeyen para ve harcama politikaları beklenen 

sonuçları vermeyebilir. Bu nedenle de verginin enflasyon ve deflasyonun önlenmesi, 

sermaye birikiminin gerçekleştirilmesi, ihracatın teşvik edilmesi, ithalatın kısılması, 

gelişmesi istenilen sektörlerin teşvik edilmesi, bölgesel kalkınmanın sağlanması gibi 

ekonomik amaçların gerçekleştirilmesinde etkili bir araç olarak kullanıldığı 

görülmektedir.19 

 

 Görüleceği üzere tarafsız vergi anlayışının değişmesiyle birlikte vergi, 

ekonomi politikasının etkin bir aracı haline gelmiştir. Bu bağlamda vergi, 

konjonktürel dalgalanmaların önlenmesi, ekonomik büyüme ve gelişmenin 

                                                 
16 Salih Turhan, “Vergi Teorisi ve Vergi Politikası”, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 4. Baskı, 

Filiz Kitapevi, İstanbul, 1998, s. 347. 
17 Hülya Kirmanoğlu, “Kamu Ekonomisi Analizi”, 2. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul, 2009, s. 259. 
18 Şerafettin Aksoy, a.g.e., s. 177. 
19 Sadık Kırbaş, Çeşitli Yönleriyle…, s. 4. 
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sağlanması için kullanılmaktadır. Ayrıca para ve harcama politikalarının vergi 

politikaları ile desteklenmesi, beklenen sonuçların gerçekleşmesi açısından önem arz 

etmektedir. 

 

 

1.2.2.2. Verginin Sosyal Amacı 

 

 Piyasa mekanizmasının, tek başına bırakıldığında gerçekleştiremediği gelir ve 

servet dağılımındaki adaleti sağlama bakımından verginin sosyal fonksiyonu büyük 

önem taşımaktadır. Piyasa ekonomisi kurallarına göre işleyen bir ekonomide 

gerçekleşen gelir ve servet dağılımı her zaman adil olmadığından, devletin gelir ve 

servet dağılımındaki adaletsizlikleri gidermek amacı ile piyasaya müdahale etmesi 

gerekir. Çünkü gelir ve servet dağılımında adaletin sağlanması, sosyal devlet 

anlayışının ve sosyal adaletin bir gereğidir.20 

 

 Vergilerin gelir bölüşümünde adaletin sağlanması amacıyla kullanılması için, 

vergilemenin artan oranlılık, muafiyet ve istisnalar gibi çeşitli tekniklerinden 

yararlanılmaktadır.  Özelikle kişisel olma özelliği ağır basan gelir vergileri bu amaçla 

kullanılabilir. Ancak bu amacın tam olarak gerçekleşmesi, vergi politikasını 

tamamlayıcı bir harcama politikasını, yani gelir düzeyi yüksek olan kesimden alınan 

vergileri düşük gelirli kesime aktaran bir kamu harcama yapısını gerektirmektedir.21 

 

 Sosyal güvenliğin sağlanması günümüzde devletlerin görevlerinden 

sayılmaktadır. Bu amaçla sosyal güvenlik primlerinin ve sosyal yardımların vergi 

dışı bırakılması, kişilerin ya da kurumların sosyal yardımlarının vergilendirmede 

gider kabul edilmesi, alan bakımından yardımın vergiye tabi tutulmaması gibi 

uygulamalar da verginin sosyal amacını oluşturmaktadır.22 

 

                                                 
20 Şerafettin Aksoy, a.g.e., s.174. 
21 Hülya Kirmanoğlu, a.g.e., s.259. 
22 Nihat Edizdoğan-Özhan Çetinkaya-Erhan Gümüş, a.g.e., s.153. 
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 Sonuç olarak vergi birçok sosyal amaç için kullanılmakta olup, modern 

yaşamda ortaya çıkan farklı ihtiyaçlar da verginin sosyal amaçlarla kullanılmasını 

zorunlu hale getirmektedir. 

 

 

1.2.2.3. Verginin Diğer Amaçları 

 

 Günümüzde verginin mali olan ve olmayan genel nitelikli amaçlarının yanı 

sıra, özel olarak birçok farklı amaç için kullanıldığı görülmektedir. 

 

 Verginin siyasal amaçları bulunmaktadır. Vergi kitlelerin politik tercihlerini 

etkilemekte olup, ayrıca siyasi partiler de vergisel konuları, propaganda malzemesi 

olarak kullanabilmektedirler.23 

 

 Verginin diğer bir amacının da ahlaki olduğu görülmektedir.  Özellikle 

alkollü içkiler, tütün ve uyuşturucu maddeler üzerine özel tüketim vergileri 

konulmak suretiyle, bu malların tüketiminin azaltılması ve böylece toplumun sağlık 

ve ahlak yönünden korunması amaçlanmaktadır. Bu gibi malların aşırı tüketilmesi, 

kazalara, ailevi geçimsizliklere, sağlık yapısının bozulmasına yol açarak, topluma 

sosyal maliyet yüklemektedir. Bu nedenle sosyal maliyet ile özel maliyet arasında 

toplum aleyhine oluşan farkı önlemek için ise özel tüketim vergilerinden 

yararlanılır.24 

 

 Görüleceği üzere vergilerin çok çeşitli amaçları bulunmaktadır. Uluslararası 

çatışmaların çıkması ihtimaline karşı kendi kendine yetebilmeyi garanti altına alma, 

halk sağlını tehdit edebilecek olan tehlikelerle mücadele etme, belirli sektörleri ya da 

teşebbüs şekillerini koruma, nüfus politikasına ilişkin gayeleri izleme gibi konular da 

verginin diğer amaçları olarak sayılabilir.25 

 

                                                 
23 Sadık Kırbaş, Çeşitli Yönleriyle…, s. 7. 
24Nihat Edizdoğan-Özhan Çetinkaya-Erhan Gümüş, a.g.e., s. 154, 155.  
25 Salih Turhan, a.g.e., s. 348. 
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 Ancak verginin amaçları arasında çatışmalar ve çelişkiler ortaya 

çıkabildiğinden, bu amaçları aynı anda ve tam olarak yerine getirmek imkansız 

derecede zordur. Bu durumda amaçlar arasında tercihler yapılarak uygun bileşimler 

sağlanmalıdır. Amaçlar arasında tercihler yapılırken ise, ülkenin içinde bulunduğu 

ekonomik, sosyal, yönetsel ve siyasi koşulların göz önünde bulundurulması 

gerekmektedir.26 

 

 Devlet anlayışında meydana gelen değişimler ile yaşanan ekonomik, sosyal 

ve teknolojik gelişmeler, toplumlarda yeni ihtiyaçlar doğurabilir. Ortaya çıkan 

ihtiyaçlara bağlı olarak verginin, ekonomik ve sosyal hayatı düzenlemek için 

kullanım alanlarının farklılaşarak artması mümkündür. Bu nedenle çalışmamızın bu 

bölümünde verginin diğer amaçlarına örnekler verilmiş olmakla birlikte, mali 

olmayan amaçlarının sınırlandırılmasının mümkün olmadığını belirtmek gerekir. 

 

 Verginin amaçları konusunda bahsettiğimiz gibi günümüzde artık vergiler, 

asli olan gelir sağlama amacının yanı sıra ekonomik, sosyal, ahlaki, siyasi olmak 

üzere birçok çeşitli amacın gerçekleştirilmesi için kullanılmaktadırlar. Vergilerden 

beklenen bu amaçların gerçekleştirilmesi ise iyi bir vergi sisteminin oluşturulması ve 

vergi politikalarının doğru kullanılmasını gerektirmektedir. 

 

 Vergi sisteminin ve sistem içerisinde yer alan vergilerin başarılı bir şekilde 

uygulanabilmesi, bir takım ilkelerin belirlenmesi ve bu ilkelere uygun düzenlemeler 

yapılmasına bağlıdır.27 Vergiden beklenen amaçların gerçekleştirilmesi için, 

vergilerin seçiminde, tekniğinde ve uygulanmasında dikkate alınması gereken 

hususlar “vergileme ilkeleri” olarak adlandırılmaktadır.28 Aşağıda vergileme 

ilkelerine kısaca değinilecektir. 

 

 

 

                                                 
26 Sadık Kırbaş, Türk Vergi…, s.291. 
27 Gülay Akgül Yılmaz, Kamu Maliyesi, 2. Baskı, Arıkan Yayınlar, İstanbul, 2007, s. 171. 
28 Halil Nadaroğlu, a.g.e., s.299. 
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1.3. Vergileme İlkeleri 

 

 Vergileme ilkeleri sosyal bir olay olarak değil, sosyal olarak bir takım 

görüşlerin ve inançların ifadesi olarak ortaya çıkmıştır. Bu nedenle vergileme ilkeleri 

olanı değil, olması gerekeni amaç edinen kurallar topluluğudur.29  

 

 Vergileme ilkeleri, geçmişten günümüze kadar birçok bilim adamı tarafından 

bilimsel olarak kapsamlı ve farklı şekillerde incelenmiş ve çeşitli adlar altında kabul 

edilmiştir. Bu bakımdan vergileme ilkelerinin, bir kısmının zaman içerisinde önemini 

kaybettiği, bir kısmının da değişime uğradığı görülmüştür.30 

 

 Bu bağlamda çalışmamızın bu bölümünde, günümüzde geçerliliğini koruyan 

vergileme ilkelerinin, farklı yorumlamalar sonucunda birleştiği ana başlıklar üzerinde 

kısaca durulacaktır. Önemi açısından vergilemede kanunilik, adalet ve eşitlik ilkeleri 

daha detaylı incelenecektir.  

 

 

1.3.1. Belirlilik (Kesinlik)  İlkesi 

 

Belirlilik ilkesi, bir vergi sisteminde mükelleflerin ne zaman, ne kadar ve 

nasıl vergi ödeyeceklerini bilmeleri gerektiğini ifade etmektedir. Vergi kanunları, 

verginin ne zaman, nasıl ve ne kadar ödeneceğini belirtmelidir. Vergi mükellefleri 

işlemlerini yaparken vergi konusunda tam bir bilgiye sahip olmalıdırlar. Belirlilik 

ilkesi ayrıca vergi sistemi için de önemlidir. Çünkü bu ilke, mükellefler tarafından 

vergi kanunlarına uyumu arttırır ve sisteme olan saygıyı güçlendirir.31  

 

 

 

 

                                                 
29 Nihat Edizdoğan-Özhan Çetinkaya-Erhan Gümüş, a.g.e., s. 246. 
30 Abdurrahman Akdoğan, a.g.e., s. 202, 203. 
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1.3.2. Açıklık İlkesi 

 

 Vergi kanunları açık bir dille ve herkesin anlayabileceği şekilde 

düzenlenmelidir. Vergi yasalarının uygulanmasına yön veren yönetmelik ve 

genelgeler de kolaylıkla anlaşılabilir olmalıdır. Ayrıca, vergi kanunlarını uygulayan 

kişilerin iyi eğitilmiş, dürüst ve anlayışlı olmaları bu ilkeyi olumlu yönde etkilemesi 

açısından önemlidir. Açıklık ilkesinin amacı, belirli ve özel bir çabaya gerek 

kalmaksızın anlaşılabilir bir vergi sistemi oluşturmaktır. Bu yönüyle açıklık ilkesi bir 

yandan vergiye karşı olumsuz tepkilerin azalmasına, bir yandan da vergi yönetimi ve 

yargısının işleyişi açısından olumlu etkiler meydana getirmesine yardımcı olacaktır.32  

 

 

1.3.3. Verimlilik İlkesi 

 

 Verimlilik ilkesi, belirli bir dönemde verginin, kamu giderlerinin karşılanması 

açısından yeterli finansmanı sağlayabilmesini ifade etmektedir. Bu ilke, vergiden 

beklenen hasılatın elde edilmesini öngörmekte olup, ayrıca mükellefin cebinden 

çıkan para ile devlet hazinesine giren para arasında fark olmamasını zorunlu 

kılmaktadır. Bu bakımdan vergi maliyetleri dikkate alınmalıdır. Vergilerin uygulama 

ve toplama maliyetleri, yarattığı gelire kıyasla çok yüksek tutarlarda olmamalıdır. 

Vergi maliyetlerinin hesaplanmasında da yalnızca gelirin elde edilmesi için 

katlanılan idari maliyetlerin değil, mükelleflerin maliyetlerinin de dikkate alınması 

gerekmektedir.33   

 

 

1.3.4. Uygunluk İlkesi 

 

 Uygunluk ilkesi, vergilerin mükellefler için en uygun zamanda alınmasını 

ifade etmektedir. Bu ilkeye göre vergi tahsilatları mükelleflerin mali yönden uygun 

                                                                                                                                          
31 Akın Akbulut, “İyi Bir Vergi Politikasının Temel İlkeleri”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı 267, Kasım 

2003, s. 37.  
32 Nihat Edizdoğan-Özhan Çetinkaya-Erhan Gümüş, a.g.e., s. 273,274. 
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oldukları zamanlarda yapılmalı ve verginin ödenmesi sırasında mükellefler mali 

yönden zor duruma düşmemelidir.  

 

 Mükellefin ödeme imkânlarına en yüksek düzeyde sahip olduğu zamanda ve 

uygun koşullarda vergisini ödemesi düşüncesinden kaynaklanan bu ilke, uygulama 

bakımından başarılması zor bir özellik taşımaktadır. Uygunluk ilkesinin gereği 

olarak, verginin ödenmesi bakımından en uygun zamanın ve koşulların tespit 

edilmesi oldukça zordur. Çünkü bu koşullar her mükellefin ekonomik, sosyal, mali 

ve psikolojik durumuna göre farklılık göstermektedir. Günümüzde söz konusu 

koşullar, vergi çeşitleri, ülkenin ekonomik, sosyal, mali ve politik durumu dikkate 

alınmak suretiyle mükellef gruplarına göre düzenlenmektedir.34 

 

 

1.3.5. İstikrar İlkesi 

 

 İstikrar ilkesi, vergi kanunlarının sık sık değiştirilmemesini ve düzenli olması 

gerektiğini ifade etmektedir. Bu ilkeye göre, vergi kanunlarının tarh ve tahsil 

işlemleri ile ilgili hükümleri olabildiğince az değiştirilmelidir. Vergi kanunlarının sık 

değiştirilmesi ve yeni hükümler konulması, aslında karmaşık olan vergi 

uygulamalarını ve düzenlemelerini daha da karmaşık hale getirmekte ve 

mükelleflerin vergiye uyumunu zorlaştırmaktadır.35  

 

 

1.3.6. Esneklik İlkesi 

 

 Esneklik ilkesi ile vergilerin konjonktürel dalgalanmalara karşı duyarlılığı 

ifade edilmektedir. Vergi gelirlerinin, milli gelirdeki değişikliklerle doğru orantılı 

olarak artması ya da azalması vergi esnekliğini göstermektedir. Vergi sisteminin belli 

bir esnekliğe sahip olması, ekonominin genişleme dönemlerinde daha fazla vergi 

                                                                                                                                          
33 Abdurrahman Akdoğan, a.g.e., s. 215. 
34 Abdurrahman Akdoğan, a.g.e., s. 215, 216. 
35 Nihat Edizdoğan-Özhan Çetinkaya-Erhan Gümüş, a.g.e., s. 274, 275. 
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geliri elde edilmesi ve ekonomik istikrarın sağlanması bakımından da önemli 

olmakla beraber, belli bir noktadan sonra ekonomik büyüme üzerinde olumsuz etki 

yaratabilir.36 

 

 

1.3.7. Kanunilik İlkesi  

  

 Kanunilik ilkesine göre, vergilemeye ilişkin düzenlemeler, kanunlarla 

belirlenmeli ve vergi uygulamaları da kanunlara uygun olmalıdır. Kanun dışı 

düzenlemelerle mükelleflerin vergisel yükümlülükleri arttırılmamalıdır. Bu tür 

düzenlemelerle, vergilemede hukuki güvence olan verginin kanun ile konulması ve 

kaldırılması kuralı zedelenmemelidir.37 

 

 Demokrasilerde vergilendirme yetkisi kural olarak yasama organı tarafından 

kullanılmaktadır. Bu kural vergilerin ancak kanunla konulması, değiştirilmesi ve 

kaldırılması ile vergilendirme konusunda yürütme ve yargı organlarının yetkisiz 

olmaları anlamına gelmektedir. Vergilendirme yetkisinin anayasalarda sınırlarının 

çizilmesi ve kanunlara bağlı olması kanunilik ilkesinin gereğidir. Bu ilke, kişi hak ve 

özgürlüklerini sınırlayan vergilendirmenin yasal sınırlarının belirlenerek, kişilere 

güvence sağlaması açısından önemlidir.38 

 

 Vergilemede kanunilik ilkesinin gereği olarak vergi kanunlarında kıyas yolu 

ile yorum yapılması engellenmelidir. Aksi durumda vergi idarelerinin ve yargı 

organlarının yeni vergisel yükümlülükler getirme ihtimali ortaya çıkabilir. Bunu 

önlemek için getirilecek olan kıyas yasağı, vergi hukukunda yorumun sınırını 

oluşturmaktadır.39 

 

                                                 
36 Gülay Akgül Yılmaz, Kamu Maliyesi, s. 175. 
37 Sabahattin Benlikol-Muhsin Akgör, Avrupa Birliği’nde Kayıtdışı Faaliyetlerin Kontrolü ve 

Denetimi, 1. Baskı, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, İstanbul, 2002, s. 18. 
38 Gülsen Güneş, Verginin Yasallığı İlkesi, Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 1998, s. 12. 
39 Nami Çağan, “Demokratik Sosyal Hukuk Devletinde Vergilendirme”, Ankara Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Dergisi, Cilt 37, Sayı 1-4, 1980, s.141. 
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 Vergilemede kanunilik ilkesi ayrıca, vergi kanunlarının geçmişte meydana 

gelen vergiyi doğuran olaylara uygulanmaması gerektirir. Bu anlamda “vergi 

kanunlarının geçmişe yürümezliği” kuralı, kanunilik ilkesinin tamamlayıcısı 

niteliğindedir.40 

 

 Yine kanunilik ilkesinin gereği olarak, vergilendirmede kanuna aykırı olarak 

veya kanun sınırlarını aşmak suretiyle verginin tarafları arasında irade özgürlüğü ve 

sözleşmeler yapılmaması esastır. Türk vergi hukukunda, vergi uyuşmazlıklarının 

idari aşamada uzlaşma yolu ile çözülebilmesine imkan veren uzlaşma müessesesi bu 

durumun bir istisnasıdır. Böylece sınırlı da olsa vergi hukukunda irade özgürlüğüne 

ve sözleşmeye yer verilmiştir.41 

 

 Vergilemede kanunilik ilkesi kişiler için tek başına bir güvence 

oluşturmamaktadır. Yeterli güvence, bu ilkelere işlerlik kazandıracak başvurma 

hakkı ve yargısal denetimle sağlanabilir. Kanunlara aykırı bir vergisel işlemle 

karşılaşan mükelleflerin, idareye ve yargıya başvurma imkanlarına sahip olması 

gerekir. Türk vergi sisteminde, kendisi hakkında Anayasa ve yasalara aykırı bir işlem 

yapılan mükelleflerin bu işlemi yargı organlarına götürme hakkı vardır. 

Vergilendirme işlemlerinin yargısal denetimi, vergi mahkemeleri, bölge idare 

mahkemeleri ve Danıştay tarafından yapılmaktadır.42 

 

 1982 Anayasası’nın 2. maddesine göre, “Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir 

hukuk devletidir.” Hukuk devleti, hukukun egemen olduğu ve vatandaşların hukuki 

güvenliğe sahip olduğu devlet olarak tanımlanabilir. Vergi hukukunda hukuk devleti 

kavramı, bir sınır özelliği taşımaktadır. Çünkü devlet vergilendirme yetkisini 

kullanarak kişilerin hak ve özgürlüklerine müdahale etmektedir. Hukuk 

devletlerinde, vergilendirme yetkisinin yasama ve yürütme organları tarafından keyfi 

olarak kullanılmasının önüne geçilmeye çalışılır.43 

                                                 
40 Nami Çağan, a.g.m., s. 141. 
41 Engin Hepaksaz,  a.g.m., s. 97.  
42 Mualla Öncel-Ahmet Kumrulu-Nami Çağan, Vergi Hukuku, 10. Baskı, Turhan Kitabevi Yayınları,  

Ankara, 2002, s. 51. 
43 Mualla Öncel-Ahmet Kumrulu-Nami Çağan, a.g.e., s. 39.  
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 Vergilemede kanunilik ilkesi ile yasal idare ilkesi birbirine sıkı bir şekilde 

bağlıdır. İdare hukukunda yasal idare ilkesi, idarenin anayasa, kanun, tüzük, 

yönetmelik ve diğer düzenleyici idari işlemlere uygun davranması anlamına gelir.44 

1982 Anayasası’nın 8. maddesinde; “Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve 

Bakanlar Kurulu tarafından, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve 

yerine getirilir”, 123. maddesinde ise, “İdare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve 

kanunla düzenlenir” hükümleri yer almaktadır.  

 

 1982 Anayasası’nın 73. maddesinin üçüncü fıkrasında, “Vergi, resim, harç ve 

benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır.” hükmü 

bulunmaktadır. Vergilemede kanunilik ilkesinin ifadesi olan bu hükümle, verginin 

ancak kanunla konulabilmesi, anayasal bir kural haline getirilmiştir.45 

 

 Bununla birlikte, vergileme alanı ekonomik konjonktüre sıkı sıkıya bağlı bir 

alan olduğundan, enflasyonun oluşturduğu aşınmayı telafi etmek, teknolojik 

gelişmeleri, yatırımları ve istihdamı kısa dönemde yönlendirmek ve etkilemek için 

1982 Anayasası ile Bakanlar Kurulu’na vergilendirme konusunda düzenleme yetkisi 

verilmiştir.46 Bakanlar Kurulu’na verilen bu yetki ile yasama organının daha yavaş 

çalıştığı göz önüne alınarak, ekonomiye çabuk ve etkin müdahale edilebilmesi 

amaçlanmıştır. 47 

 

 Bakanlar Kuruluna vergilendirme konusunda verilen yetkilerden biri 1982 

Anayasası’nın 73. maddesi ile düzenlenmiştir. Anılan hükmün dördüncü fıkrasında, 

“Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve 

indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı 

sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi Bakanlar Kuruluna verilebilir.” hükmü 

bulunmaktadır. 

 

                                                 
44 Engin Hepaksaz, “Kamu Tercihi ve Anayasal İktisat Teorisi Perspektifinden Anayasal Mali 

Reforrm”, Finans Politik&Ekonomik Yorumlar Dergisi, Cilt 44, Sayı 514, 2007, s. 97. 
45 Halil Nadaroğlu, a.g.e., s.310. 
46 Gülsen Güneş, a.g.e., s. 158. 
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 Bakanlar Kuruluna vergilendirme konusunda verilen yetkilerden bir diğeri, 

1982 Anayasası’nın 120. ve 121. Maddeleri ile Bakanlar Kuruluna (BK) olağanüstü 

durumlarda ve sıkıyönetim hallerinde kanun hükmünde kararname (KHK) çıkarma 

yetkisidir. Anayasa’nın 121. maddesine göre olağanüstü hal süresince 

Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan BK olağanüstü halin gerekli kıldığı 

konularda ve 122. maddesine göre de sıkıyönetim halinin gerekli kıldığı konularda 

KHK çıkarabilecektir. Bu hükümler gereği BK olağanüstü hal ve sıkıyönetim halinde 

herhangi bir sınırlama söz konusu olmadan vergisel alanda düzenleme 

yapabilecektir.  

 

 Yine Anayasa’nın 167. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan; “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 Kurulu’na yetki 

verilebilir.” hükmü ile Bakanlar Kuruluna vergilendirme konusunda yetki verilmiştir. 

 

 Vergilemede kanunilik ilkesi esas olmakla birlikte, 1982 Anayasası’nın 

bahsedilen hükümleri ile Bakanlar Kurulu’na vergilendirme konusunda düzenleme 

yetkisi verildiği görülmektedir. 

 

 

1.3.8. Genellik İlkesi  

 

 Genellik ilkesi, bir ülkede yaşayanlar arasında cinsiyet, dil, din, ırk ve 

milliyet ayrımı yapılmadan; anayasa ve vergi yasalarında öngörülen ve vergiyi 

doğuran olayla ilgisi olan herkesin vergi mükellefi olmasını ve vergisini ödemesini 

ifade etmektedir.48  

 

                                                                                                                                          
47 Fatih Saraçoğlu, “Vergilendirme Yetkisi ve Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri”, Gazi Üniversitesi, 

İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 5, Sayı 3, 2003, s. 178. 
48 Coşkun Can Aktan, Kamu Ekonomisi ve Kamu Maliyesi, 1. Baskı, Anadolu Matbaacılık, İzmir, 

2001, s. 135. 
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 1982 Anayasası’nın 73. maddesinin birinci fıkrasında yer alan, “Herkes kamu 

giderlerini karşılamak üzere mali gücüne göre vergi vermekle yükümlüdür.” hükmü 

genellik ilkesinin ifadesidir. Ancak kanun hükmünde bulunan “mali gücüne göre” 

ifadesinden, mali gücü yeterli olmayanların vergi ödemeyeceği ve kişilerden mali 

güçleri ölçüsünde farklı miktarlarda vergi alınacağı anlaşılmaktadır. Bu durum 

genellik ilkesine aykırı olmamakla birlikte, ilkenin istisnasını oluşturmaktadır. 

 

 Vergilemenin genel olması, eşitlik ilkesinin ön şartıdır. Ancak vergilemede 

eşitlik ilkesi daha geniş olup, bu ilke vergilemede adalet ilkesini yansıtmaktadır.49 

 

 

1.3.9. Adalet ve Eşitlik İlkesi 

 

Vergilemede adalet ilkesi, üzerinde yüzyıllardan beri tartışılan en önemli 

vergileme ilkelerinden biri olmuştur. Vergide adalet kavramı, zaman içerisinde çok 

farklı şekillerde değerlendirilmiş ve herkes tarafından kabul edilebilir bir şekilde 

sınırları çizilememiştir. Bu kavram, toplumlara, toplumu oluşturan kişilere, yere ve 

zamana göre farklı şekillerde yorumlanmıştır. Toplumu oluşturan kişilerin siyasi, 

iktisadi, sosyal ve ahlaki görüşleri zamana ve yere göre değişebildiğinden, vergide 

adalet kavramının aynı kişiler tarafından bile farklı yer ve zamanlarda farklı 

değerlendirildiği görülmüştür.50 

 

 Vergi sisteminin en eski ve en çok tartışılan ilkelerinden biri olan 

vergilemede adalet ilkesinin amacı, vergi yükünün bireyler arasında ahlaken tatmin 

edilebilir bir şekilde dağılımının sağlanmasıdır.51 

 

 Tarihsel gelişim içinde bakıldığında, vergilemede eşitlik ve adalet ilkelerinin 

sağlanmasına yönelik olarak iki yaklaşım geliştirilmiştir. Bunlardan fayda ilkesine 

göre, kişiler kamusal hizmetlerden elde ettikleri fayda ölçüsüne göre 

                                                 
49 Nami Çağan, a.g.m.,  s.139. 
50 Şerafettin Aksoy, a.g.e., s. 226. 
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vergilendirilmelidir. Diğer bir ilke olan ödeme gücü ilkesi ise, daha yaygın 

kullanılmakta olup, kişilerin kamusal hizmetlerden elde ettikleri faydaya göre değil, 

mali düzeyleriyle orantılı olarak vergi ödemelerini ifade etmektedir. Bu ilkelerden 

faydalanma ilkesi, ekonomide etkinliğin sağlanmasına yardımcı olurken, ödeme gücü 

ilkesi adaletin sağlanması açısından önemli rol oynamaktadır.52 

 

 Vergilemede faydalanma ilkesi, özel sektöre veya ticarete konu olan malların 

bedellerinin kullananlar tarafından ödenmesi kuralının, kamu malları için de 

uygulanmasını gerektirmektedir. Bu yaklaşımda kamu hizmetleri kişilere bedel 

karşılığında sunulacak olup, vergiler elde edilen faydaya göre ayarlanacaktır. Bu 

görüşü kabul edenlere göre adalet, kişilerin elde ettikleri bütün mal ve hizmetlerin 

bedellerini ödemelerini gerektirir. Bu durumda, bazı insanların edindikleri mal ve 

hizmetlerin bedelini başkalarının ödemesi ise adaletsizliğe sebep olacaktır.53 

 

 Vergilemede faydalanma ilkesinin benimsenmesi halinde, kamu 

hizmetlerinden eşit ölçüde yararlananlar aynı miktarda vergi ödeyecek, farklı 

ölçülerde yarar sağlayanlar ise hizmetlerden yararlanma ölçüleri doğrultusunda 

yükümlülük altında kalacaklardır.54 Verginin özelliği gereği karşılığa dayanmaması 

ve temelinde devletin egemenlik gücünün yatması sebebiyle faydalanma yaklaşımı 

fazla kabul görmemektedir.55 Ayrıca faydalanma ilkesi, kaynak dağılımında 

etkinliğin sağlanmasına yardımcı olmakla beraber, gelir bölüşümünde adalet ilkesine 

ters düşmektedir.56 

 

 Günümüzde vergilemede genellikle, ödeme gücü ilkesine uyulmaya 

çalışılmaktadır. Aynı ödeme gücüne sahip olanların eşit miktarda vergi ödemeleri, 

                                                                                                                                          
51 Fritz Neumark, (Çeviren: İclal Cankorel), Vergi Politikası, İstanbul Üniversitesi Yayın No:2090, 

Filiz Kitabevi, İstanbul 1975, s. 73. 
52 Orhan Şener, Teori ve Uygulamada Kamu Ekonomisi, 7. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul, 2001, s. 

203. 
53 John F. Due, (Çevirenler: Sevim Görgün, İzzettin Önder), Maliye-Bir İktisadi Analiz, 3. Baskı, 

Fakülteler Matbaası, İstanbul 1967, s. 114. 
54 Arif Nemli, Kamu Maliyesine Giriş, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 3. Baskı, Filiz Kitabevi, 

İstanbul, 1990, s. 124. 
55 Mehmet Kamil Mutluer-Erdoğan Öner-Ahmet Kesik, Teori ve Uygulamada Kamu Maliyesi, 1. 

Baskı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 185, İstanbul, 2007, s.239. 
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ödeme gücü yüksek olanlardan ise daha fazla miktarda vergi istenmesi, günümüzde 

benimsenmiş bir ilke olarak karşımıza çıkmaktadır.57 

 

 Gelir düzeyi aynı olan ve eşit ödeme gücüne sahip olan mükelleflerin eşit 

miktarda vergi ödemesi yatay adalet; gelir düzeyi farklı olan mükelleflerin farklı 

vergi oranları ile farklı miktarda vergi ödemelerinin sağlanması ise dikey adalet 

olarak tanımlanmaktadır.58 

 

 Yatay adalet kavramı ile aynı durumda olan kişilerin vergilemeden önceki ve 

sonraki durumlarında değişiklik olmaması amaçlanmaktadır. Dikey adalet kavramı 

ile amaçlanan ise, eşit olmayan kişilerin farklı vergi yükleri ile karşı karşıya 

bırakılmalarıdır.59 Dikey adalet kavramı sosyal ve ekonomik durumları birbirinden 

farklı olan kişilerin farklı miktarda vergi ödemelerini öngörmektedir. Kişilerin, gerek 

kişisel ve ailevi, gerekse sahip oldukları ekonomik imkanlar ve yaşam şekillerinde 

bulunan farklılıkların göz önüne alınması suretiyle, vergi yüklerinde farklılıklar 

yapılması, dikey adalet kavramının amacını oluşturmaktadır.60 Dikey adaletin 

sağlanması için, gelir düzeyi yüksek olan bir mükellefin, düşük gelirli bir mükellefe 

göre daha fazla vergi ödemesi gerekmektedir. 

 

 Yatay adalet ilkesinin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için, gelirin 

ekonomik anlamda tanımının yapılması ve vergi matrahının gelirin tüm unsurlarını 

içermesi gerekmektedir. Vergi kanunlarında yer alan çok sayıdaki muafiyet ve 

istisnalar ile vergisel teşvikler, yatay adalet ilkesinin zedelenmesine neden 

olmaktadır.61 Dikey adalette ise gelir düzeyi yüksek olan kişilerin tabi olduğu vergi 

oranının, düşük gelirli kişilerin tabi olduğu orandan yüksek olması gerekmektedir. 

Bu ise artan oranlı vergiler ile sağlanmaktadır.62 

                                                                                                                                          
56 Nihat Edizdoğan-Özhan Çetinkaya-Erhan Gümüş, a.g.e., s. 253. 
57 Arif Nemli, a.g.e., s. 127. 
58 Şinasi Aydemir, Türkiye’de Kayıtdışı Ekonomi (Vergisel Ağırlıklı Uzlaşma Önerisi), 1. Baskı, 

Maliye Hesap Uzmanları Yayınları, İstanbul, 1995, s. 41. 
59 Mehmet Kamil Mutluer-Erdoğan Öner-Ahmet Kesik, a.g.e., s.239. 
60 Abdurrahman Akdoğan, a.g.e., s.207. 
61 Orhan Şener, a.g.e., s.211. 
62 Nihat Edizdoğan-Özhan Çetinkaya-Erhan Gümüş, a.g.e., s. 255. 
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 Bazı maliyeciler artan oranlı vergilerin uygulanmasını, vergilemede dikey 

adaletin gerçekleştirilmesi için gerekli görmekte olup, bazı maliyeciler ise artan 

oranlı vergilerin çalışmayı ve yatırımı cezalandırdığını, bu açıdan adil olmadığını, 

hatta kanun önünde eşitlik ilkesini ihlal ettiğini savunmaktadırlar.63 

 

 Vergilemede adaletin sağlanması için ödeme gücü ilkesinin belirlenmesi 

önemlidir. Ödeme gücünün göstergeleri ise gelir, servet ve harcamalardır. 

Vergilemeye esas alınacak ödeme gücünün saptanmasında bu göstergelerin, belirli 

ölçüde ve ülkenin genel durumuna göre belirlenmesi gerekmektedir. Nitekim modern 

maliyecilikte, hem gelir, hem servet, hem de harcamaların farklı vergilerin matrahı 

olarak dikkate alındığı görülmektedir.64 

 

 Vergide ödeme gücünün belirlenebilmesi için günümüzde, çeşitli vergi 

teknikleri ve araçlarından yararlanılmaya çalışılmaktadır. Özellikle gelir vergisinde 

uygulama alanı bulan bu teknik ve araçlar; kişinin kendisinin ve ailesinin yaşamını 

asgari düzeyde sürdürmesi için gerekli olan gelirin vergi dışı bırakılmasını 

amaçlayan en az geçim indirimi uygulaması, vergi matrahı arttıkça uygulanacak olan 

oranın da artmasını sağlayan, artan oranlı vergi tarifeleri ve sermaye gelirleri ile 

emek gelirlerinin farklı vergi oranları ile vergilendirilmesi gerekliliğini ifade eden 

ayırma ilkesi olarak sıralanmaktadır. Ayrıca ödeme gücüne ulaşabilmek için çeşitli 

muafiyet ve istisnalardan da yararlanıldığı görülmektedir.65  

 

 Vergilendirme yetkisini elinde bulunduran devletin bu yetkiyi istediği oran ve 

değerde kullanması mümkün değildir. Verginin kişilerin gelirleri, harcamaları ve 

servetleri üzerinden alınması sebebiyle tepkilere yol açması, bu yetkinin sınırının 

olmasını gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle, devletin vergilendirme 

yetkisini kullanırken vergileme kapasitesi, vergi gayreti ve vergilemenin sınırını 

dikkate alması gerekmekte olup, aşağıda bu kavramlar açıklanacaktır. 

  

                                                 
63 Coşkun Can Aktan, a.g.e., s. 135. 
64 Şinasi Aydemir, a.g.e., s. 41,42. 
65 Abdurrahman Akdoğan, a.g.e., s.230. 
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1.4. Vergileme Kapasitesi, Vergi Gayreti ve Vergilemenin Sınırı 

Kavramları 

 

Günümüzde vergiler asli olan gelir sağlama amacının yanı sıra, ekonomik ve 

sosyal anlamda birçok amaç için kullanılmaktadır. Tarafsız vergi anlayışının 

değişmesiyle birlikte vergiler, devletler tarafından ekonomik ve sosyal yapıya 

müdahale edilmesini sağlayan önemli bir maliye politikası aracı haline gelmiştir.  

 

Bu denli önemli görevleri olan verginin teorik bir sınırı bulunmaktadır. Nasıl 

bir düzenleme yapılırsa yapılsın, artık vergi gelirlerinin arttırılamayacağı sınıra 

vergileme kapasitesi denilmektedir. Vergileme kapasitesi, bir ekonominin milli 

gelirine bağlı olarak; milli gelir büyükse artmakta, küçükse azalmaktadır. Bir ülkede 

mükelleflerin vergi ödeme istekleri ya da eğilimlerinin sınırına ise vergi gayreti 

denilmektedir. Devletler vergileme kapasitesi ve vergi gayreti arasındaki farkın 

azaltılması için çalışırlarken, mükellefler ise ödeyecekleri vergiyi düşürmek ya da 

hukuki düzenlemelerde bulunan açıklardan yararlanmak suretiyle ödedikleri vergiyi 

geri almaya çalışmaktadırlar.66 

 

Bu bağlamda çalışmamızın bu bölümünde vergilemede kuramsal sınırı ifade 

eden vergileme kapasitesi67 kavramı ile birlikte vergi gayreti ve vergilemenin 

sınırları alt başlıklar halinde incelenecektir.   

 

 

1.4.1. Vergileme Kapasitesi ve Vergi Gayreti 

 

Vergileme kapasitesi, karışık bir kavram olup kesin bir tanımını yapmak 

oldukça zordur. Genel olarak geniş anlamda vergileme kapasitesi, bir ülkenin 

taşıyabileceği vergi yükünün üst sınırını ifade etmektedir.68 

                                                 
66 İbrahim Atilla Acar, “Ulus Devletin Vergi Açmazı: Kredi Kartları, Hayali İhracat, ve E-Ticaret 

Kapsamında Bir Değerlendirme”, Türkiye’de Vergi Kayıp ve Kaçakları, Önlenmesi Yolları, 19. 

Türkiye Maliye Sempozyumu, Antalya, 10-14 Mayıs, 2004, s. 813. 
67 Özhan Uluatam, Kamu Maliyesi, 8. Baskı, İmaj Kitabevi, Ankara 2003, s.309.  
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Vergileme kapasitesi, bir ülkedeki belli bir dönemde vergilenebilir ekonomik 

potansiyeli göstermektedir. Bir vergi sisteminden beklenen amaçlar belirlendikten 

sonra, bu amaçlara uygun vergilerin konulması ve vergilerden beklenen gelirin 

sağlanması devletin vergileme kapasitesini oluşturmaktadır.69 

 

 Vergileme kapasitesi, kamu giderlerinin karşılanması amacıyla toplumun 

vergiye dayanma gücü olarak tanımlanmaktadır. Teorik olarak da, mükelleflerin 

kendileri ve ailelerinin yaşamlarını sürdürmeye yetecek olan finansal gücün 

üzerindeki kısmı olarak ifade edilebilir.  Bir toplumdaki tüm mükelleflerin vergi 

ödeme güçlerinin toplamı olan vergileme kapasitesi ayrıca toplumun vergi ödeme 

gücünün başladığı yer olarak da ifade edilebilir.70 

 

 Vergileme kapasitesi, ülkelerin ekonomik sistemlerine, siyasi ve kurumsal 

yapılarına ve içinde bulunulan ekonomik koşullara göre değişmektedir. Bu nedenle 

vergileme kapasitesinin, her ekonomide, her zaman doğru ve değişmez bir miktarla 

ve oranla ifade edilmesi mümkün değildir. Bir ülkenin sosyal yapısı, vergi idaresi, 

kamu gelir ve giderleri ve bunların dağılımı, toplumun ahlakı, ülke ekonomisinin 

gelir düzeyi ve gelir bölüşümü vergileme kapasitesini etkileyen faktörler olarak 

kabul edilir. Bazı iktisatçılara göre vergileme kapasitesi gelir düzeyine ve kişi başına 

düşen gelire göre değişmektedir. Gelir düzeyi ile kişi başına düşen gelirin düşük 

olduğu az gelişmiş ülkelerde vergileme kapasitesinin daha az olduğu ve vergileme 

sınırına da daha çabuk ulaşıldığı kabul edilmektedir.71 

 

 Bir ülkede vergileme kapasitesinin kullanım seviyesini gösteren unsur vergi 

gayreti olarak tanımlanmaktadır. Vergi gayreti, bir ülkede bulunduğu tahmin edilen 

vergileme kapasitesi ile fiili vergi hasılatı arasındaki oransal ilişkiyi ifade etmektedir.  

Vergi gayretinin en etkin düzeyde tutulabilmesi, vergi uygulamalarından beklenen 

sonuçların gerçekleşmesine bağlıdır. Vergi idaresinin yapısı, vergi kanunları, vergi 

                                                                                                                                          
68 H. Üren Arsan, Vergi Yükü Üzerine Bir İnceleme, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Yayınları No:264, Ankara, 1968, s. 43. 
69 Hülya Kirmannoğlu, a.g.e., s. 259. 
70 Abdurrahman Akdoğan, a.g.e., s. 185. 
71 H. Üren Arsan, a.g.e., s. 47. 
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yargısının etkinliği ile mükelleflerin vergiye uyum düzeyleri vergi gayretini 

etkilemektedir. Ülkelerin vergileme kapasiteleri aynı olsa bile toplanan vergi miktarı 

vergi gayretine göre değişmekte olup, “vergi gayreti oranı” bunu ölçmek için 

kullanılmaktadır.72 

 

 

1.4.2. Vergilemenin Sınırı 

 

 Devlet kamu giderlerini finanse edebilmek için, ihtiyacı olan mali kaynakları 

vergilendirme yetkisini kullanarak karşılamaktadır. Devletin egemenlik hakkına 

dayanarak kişilerden vergi almasını sağlayan hukuki ve fiili gücüne vergilendirme 

yetkisi denilmektedir. Devlet anlayışında meydana gelen değişmelere paralel olarak 

vergilendirme yetkisinin hukuki niteliğini zaman içinde değişmiştir. Demokrasinin 

gelişimi ile birlikte batı devletlerinde vergilendirme yetkisinin sınırlandırılmaya 

çalışıldığı görülmüştür.73 

 

 Devletin vergilendirme yetkisini ne kadar kullanacağının bilinmesi 

gerekmektedir. Otoriter ya da demokratik yönetim şekillerine göre bu yetkinin 

kullanımı farklılaşmaktadır. Ancak hangi yönetim şekli olursa olsun, devletin 

vergilendirme yetkisinin her ekonomide hukuki, iktisadi, mali, siyasal ve psikolojik 

sınırları bulunduğu görülmüştür. 

 

 Vergilemenin sınırları konusunda, uzun zamandır teoride görüş birliği 

sağlanamamıştır. Karmaşık bir kavram olmasından dolayı, bu sınırın belirlenme şekli 

açık değildir. Bu sınırın belirlenmesi konusunda, vergilemeye bakış açısına göre 

farklı yaklaşımlardan hareketle; vergilemenin hukuki, iktisadi, mali, siyasal ve 

psikolojik sınırlarının olduğu ileri sürülmektedir. Ancak farklı yaklaşımlar sonucu,  

                                                 
72 Nihat Edizdoğan-Özhan Çetinkaya-Erhan Gümüş, a.g.e, s. 233. 
73 Derya Yayman, “Yerel Yönetimlerde Vergilendirme Yetkisi”, E-Yaklaşım Dergisi, 

http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=20090414276.htm, Sayı 196, 

Nisan, 2009, (27.10.2011), s. 1. 
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bu sınırın belirlenmesinde hangi kıstas ele alınırsa alınsın, sonuçta bütün kıstaslar 

mükellef davranışlarına dayandırılmaktadır.74 

 

 

1.4.2.1. Vergilemenin Hukuki Sınırı 

 

 Devletin egemenliğini kullanma hakkı her şeyden önce anayasalarla 

sınırlanmış ve belli bazı kurallara bağlanmıştır. Anayasalarda kişiler için öngörülmüş 

olan haklar aynı zamanda devletin egemenliğinin sınırını belirlemektedir. Tek taraflı 

emretme ve zorlama gücüne sahip olan devlet, egemenliğini anayasalarda öngörülen 

sınırlar içinde kalmak ve kişilerin haklarını zedelememek şartıyla kullanabilmektedir. 

Bu itibarla hukuki sınır, başta anayasa olmak üzere yasalarla belirlenmiştir.75 

  

 Geçmişten günümüze kadar bakıldığında, vergilendirme yetkisinin kullanımı 

ve bu yetkinin sınırlarının, tarihin çok eski dönemlerinden beri ülkelerin 

anayasalarında yer aldığı görülmüştür. Vergilendirme yetkisi ilk olarak 1215 yılında 

İngiltere’de Manga Carta ile başlamış olup, daha sonra tüm dünya ülkelerinin 

anayasalarında bu yetkinin kullanımı ile ilkelere yer verilmiştir. Bu bakımdan 

anayasalar, bir yandan vergilendirme yetkisini devlet yönetimine verirken, bir 

yandan da bu yetkinin sınırlarını belirleyen düzenlemeler içermektedir.76 

  

 Devlet egemenliğini oluşturan yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin devlet 

yönetiminde birbirinden ayrılarak bağımsız organlar tarafından kullanılmasını ifade 

eden güçler ayrılığı kuramının, günümüzde en duyarlı olarak korunmaya çalışıldığı 

alan vergilendirmedir. Vergilerin ancak kanunla konulabileceği kuralı, hemen hemen 

bütün anayasalarda yer almaktadır. Verginin kişilerin hak ve özgürlüklerine yönelen 

en etkin müdahalelerden biri olması sebebiyle, kanunla konulmasının kişilere 

                                                 
74 Doğan Şenyüz, Vergilendirmede Yükümlü Psikolojisi, Bursa 1995, s.17, 18. 
75 Aykut Tavşancı, 1982 Anayasası’nda Merkezi ve Yerel İdarelerin Vergilendirme Yetkilerinin 

Kullanılması, Sınırları ve Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye’nin Vergilendirme Yetkisi, (İstanbul 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı, Basılmamış Doktora Tezi), İstanbul, 

2004, s.42, 43. 
76 Mehmet Kamil Mutluer-Erdoğan Öner-Ahmet Kesik, a.g.e., s.334. 
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sağladığı güvence, güçler ayrılığı kuramının sıkı bir şekilde korunmasının başlıca 

gerekçelerindendir.77 

 

 1982 Anayasası’nın “Vergi Ödevi” başlıklı 73. maddesinde yer alan; “Herkes, 

kamu giderlerini karşılamak üzere, malî gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür.” 

hükmü ile devletin vergilendirme yetkisine anayasal bir sınır getirilmiştir. Anılan 

hükümde yer alan herkes ifadesi ile ülkede yaşayan, vergi ödemeye mali gücü 

bulunan ve vergiyi doğuran olayla ve hukuki durumla doğrudan ilişki kuran tüm 

vatandaşlar ve yabancılar anlaşılmaktadır. Mali güç ölçütü, devletin vergilendirme 

yetkisini kişilerin mali güçlerini aşmayacak şekilde kullanılması gerektiğini ifade 

etmektedir. Böylelikle verginin kanuniliği ilkesi bir yandan keyfi anlamda 

vergilendirmeyi önlerken, diğer yandan mali güç ölçütünün işleviyle ağır ve adaletsiz 

vergilendirmeyi de önlemeye çalışmaktadır.78      

      

 

1.4.2.2. Vergilemenin Ekonomik Sınırı 

 

 Devlet hukuki cebir altında milli gelirin bir kısmını vergi olarak 

toplamaktadır. Burada önemli olan devletin vergilendirme yetkisine dayanarak milli 

gelirden ne kadar pay alacağıdır. Devletin milli gelirin tamamını vergi olarak 

toplaması teorik olarak mümkün görünse de böyle bir uygulamaya gidilmemektedir. 

Çünkü kişilerin aldığı kamu hizmetlerinin dışında özel ihtiyaçları bulunmakta olup, 

bunların karşılanması için kişilerin elinde vergi sonrası kişisel gelirin bulunması 

gerekmektedir. 

  

 Vergilemenin ekonomik bakımdan sınırlarının ne kadar olduğu konusu 

araştırılırken, kamu gelir ve giderlerinin, milli gelir veya milli servetin bir kısmı 

olduğu ve bu nedenle her iki büyüklüğün hacminin sonuç itibari ile milli gelirin 

seviyesi ile sınırlı olduğunun göz önünde bulundurulması gerekir. Çünkü mevcut 

olan milli gelirden daha fazlasının dağıtılması mümkün değildir. Ayrıca uzun vadede 

                                                 
77 Nami Çağan, a.g.m., s. 133. 
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vergilerin verimliliğini azaltmadan vergilemenin uygulanabileceği ekonomik sınır, 

özelikle de piyasa ekonomisinde daha aşağıda bulunmaktadır.79 

 

 Vergilemenin sınırı ile ilgili olarak ilk öneriyi ileri süren fizyokratlara göre, 

alınacak vergi kesinlikle mükellefin kişisel gelirinin %20’sini geçmemelidir. Fransız 

iktisatçı Paul-Leroy Bealieu ise bu oranın %12-15 arasında olması gerektiğini 

savunmuştur. Çağdaş iktisatçılar öncekilerden farklı olarak vergilemenin ekonomik 

sınırını, mükelleflerin kişisel gelirlerine göre belirlemek yerine toplam vergi 

hasılatını milli gelir ile ilişkilendirerek bulmaya çalışmışlardır. Örneğin Amerikalı 

iktisatçı Colin Clark’a göre vergilemenin sınırının milli gelirin %25’i olması 

gerekmektedir. Colin Clark’a göre bu sınır aşıldığında oluşacak enflasyon nedeni ile 

borçlular ile girişimciler avantajlı duruma geçeceklerdir.80 

 

 Vergilemenin sınırını, genel olarak milli gelirin belli bir oranı olarak 

belirlemek imkansızdır. Çünkü çeşitli ülkelerde, vergileri arttırma imkanı; devlet 

borçlarının seviyesine, kişi başına düşen milli gelirin büyüklüğüne, milli gelirin 

dağılış şekline, idarenin etkinliğine, kişilerin vergi ödeme konusundaki 

dürüstlüklerine ve konulan vergilerin çeşitlerine göre büyük değilşiklikler 

göstermektedir.81  

 

 

1.4.2.3. Vergilemenin Mali Sınırı 

 

 Vergilemenin sınırı az veya çok esnektir. Vergilemenin esasları ve sınırları, 

ekonomik sistem, reel ekonomik yapı, vergi hasılatının harcanma ve kullanılma şekli 

tarafından belirlenmektedir. Ancak vergilemenin sınırları hakkında bir yargıya 

varabilmek için sadece ekonomik şartlar yeterli değildir. Eğer vergilemenin ölçüsü, 

mükelleflerin davranışında vergilemenin mali verimliliğini azaltacak veya 

                                                                                                                                          
78 Aykut Tavşancı, a.g.t., s.80.  
79 Günter Schmölders, (Çeviren: Salih Turhan), Genel Vergi Teorisi, Gözden Geçirilmiş İlaveli 4. 

Baskı, İstanbul Üniversitesi Fakülteler Matbaası, İstanbul, 1976, s. 102. 
80 Halil Nadaroğlu, a.g.e., s. 289. 
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istenmeyen etkiler oluşturacak şekilde değişikliklere neden olursa vergilemenin 

sınırlarına ulaşılmış olur. Sonuca etki eden mükellef davranışları ise sadece ve esas 

itibari ile reel ekonomik şartlar tarafından değil, vergi zihniyeti ve vergi ahlakı 

tarafından belirlenmektedir.82 

 

 Vergiler kişilerin gelirleri, harcamaları ve servetleri üzerinden alınmaktadır. 

Gelir üzerinden alınan vergiler, kişilerin harcanabilir gelirlerini azaltmakta, ayrıca 

kişilerin tasarruflarını da azaltarak yatırım istekleri üzerinde olumsuz etkiler 

oluşturabilmektedir. Harcamalar üzerinden alınan vergiler, vergi konan malların 

fiyatlarını yükseltmekte ve kişilerin talep tercihlerini yönlendirmektedir. Servet 

üzerinden alınan vergiler de mükelleflerin servetlerini azaltmakta olup, bu etkiler 

verginin bir sınırının olduğunu göstermektedir. Bu nedenlerle vergilemenin sınırının 

aşılması mükelleflerin tepkilerine ve davranışlarını değiştirmelerine neden olur. 

Mükellef tepkileri bazen vergiden kaçınma ve vergi kaçakçılığı şeklinde, bazen de 

ekonomide toplam harcamalar ile sermaye birikiminin azalması şeklinde ortaya 

çıkabilir.83 

 

 Vergilemenin mali sınırının bulunduğu arz yönlü iktisatçı Arthur Laffer 

tarafından ortaya konan Laffer eğrisinde de görülmektedir. Laffer eğirisi, vergi 

oranları ve vergi gelirleri ile tahmini olarak vergilendirilebilir gelir arasındaki ilişkiyi 

göstermektedir. Laffer eğrisine göre yüksek vergi oranları vergi gelirlerinde kesin 

olarak azaltıcı bir etkiye sahiptir. Buradan çıkan sonuç vergi oranlarında yapılan bir 

artışın vergi gelirlerinde aynı şekilde bir artışı sağlamayacak olmasıdır.84 

 

 

 

 

                                                                                                                                          
81 Kenan Bulutoğlu, Vergi Politikası, İstanbul Üniversitesi Maliye Enstitüsü Yayınları No:11, Sermet 

Matbaası, İstanbul, 1962, s.19. 
82 Günter Schmölders, (Çeviren: Salih Turhan), a.g.e., s. 105,106. 
83 İsmail Türk, a.g.e., s. 222. 
84 Daniel J. Mitchell, (Çeviren: Sinan Çukurçayır), “Laffer Eğrisi Doğrultusunda Vergi Oranları, 

Vergilendirilebilir Gelir ve Vergi Gelirleri Arasındaki İlişkinin Anlaşılması”, Maliye Dergisi, Sayı 

161, Temmuz-Aralık 2011, s. 326,328. 
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Şekil 1: Laffer Eğrisi 

 

Kaynak : Arthur Laffer, “The Laffer Curve: Past, Present and Future”, 

http://www.heritage.org/research/reports/2004/06/the-laffer-curve-past-present-and-

future, (20.02.2016). 

 

 Laffer eğrisine göre devlet vergi oranlarının sıfır olduğu noktada hiç vergi 

geliri elde edemeyecektir. Ancak vergi oranları %100 olduğunda da devlet yine 

herhangi bir vergi geliri elde edemeyecektir. Vergi oranının belli bir noktaya kadar 

yükseltilmesi halinde vergi mükellefleri ödedikleri vergi nedeniyle uğradıkları kaybı 

telafi etmek için daha fazla çalışacaklardır. Ancak vergi oranlarının belli bir 

noktadan sonra daha da artması mükelleflerin çalışma isteklerini azaltacak ve 

böylece vergi gelirleri de azalacaktır. Bununla birlikte yüksek vergi oranları 

ekonominin kayıtdışına kaymasına neden olacak ve böylece en yüksek vergi 

oranında vergi geliri sıfıra inecektir.85 

 

                                                 
85 Arthur Laffer, “The Laffer Curve: Past, Present and Future”, 

http://www.heritage.org/research/reports/2004/06/the-laffer-curve-past-present-and-future, 

(20.02.2016). 

http://www.heritage.org/research/reports/2004/06/the-laffer-curve-past-present-and-future
http://www.heritage.org/research/reports/2004/06/the-laffer-curve-past-present-and-future
http://www.heritage.org/research/reports/2004/06/the-laffer-curve-past-present-and-future
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1.4.2.4. Vergilemenin Siyasal Sınırı 

 

 Zora dayanarak alınan ve mükellefin mali gücünde azalmaya neden olan 

vergi ve vergiye ilişkin kararlar seçmenlerin siyasi tercihlerini etkileyecektir. Bu 

bakımdan da vergilemeye ilişkin kararların alınmasında oy kaybı endişesi, 

vergilemenin siyasal sınırını oluşturmaktadır.86 

 

 Siyasi iktidarlar vergi kanunlarını hazırlarken öncelikle, ülkenin gelir 

bölüşümünü dikkate almak zorundadırlar. Ancak iktidarını koruma endişesi de bu 

kararlarında etkili olmaktadır. Başka bir ifadeyle daha çok seçmenin oyunu kazanma 

isteği, siyasi iktidarın ekonomik kararlarını etkilemektedir.87  

 

 Toplanacak vergi miktarı ile birlikte, vergilerin kimden, hangi sektörden ya 

da ne kadar alınacağı önemli bir siyasi sorundur. Seçmenler, verginin kullanılabilir 

gelirlerini azaltması, çoğu durumda kişisel refahlarında azalmaya sebep olması ve 

“elem verici” bir şey olarak görünmesi sebepleri ile vergi yükünün dağılımını ve 

siyasi iktidarın vergi yüküne ilişkin olan tutumlarını yakından takip etmektedirler. 

Bunun sonucunda seçmenler siyasetçilere izledikleri vergi politikalarına göre farklı 

oylama tepkileri ile mesaj gönderirler. Seçmenler kamu hizmetlerinin finansmanı 

için katılım paylarını minimize etmek istediklerinden, kamu hizmetlerini en düşük 

maliyetle sunacak olan siyasetçiyi tercih ederler.88  

  

 Bu sebeplerden dolayı, vergilemeye ilişkin kararların alınmasında oy kaybı 

endişesi adeta bir siyasal sınır oluşturmaktadır. Böyle bir sınırın somut olarak 

önceden saptanması zordur. Ancak geliştirilen teknikler ile yapılan kamuoyu 

yoklaması sonucu oyların ne zaman ve hangi sebeple düşmeye başladığı az bir hata 

payı ile tespit edilebilmektedir. İşte oyların düşmeye başladığı noktadan bir önceki 

                                                 
86 Halil Nadaroğlu, a.g.e, s. 289. 
87 Halit Çiçek-Mehmet Karakaş-Abdunnur Yıldız,  Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Vergi 

Yükümlülerinin Vergiyi Algılama Tutum ve Analizi: Bir Alan Araştırması, Maliye Bakanlığı Strateji 

Geliştirme Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2008, s. 13.   
88 Turgay Berksoy-İbrahim Demir, “Politik Vergi Çevrimleri:Türkiye’de Vergi Yükü Üzerinde Politik 

Etkiler”, Türkiye’de Vergi Kayıp ve Kaçakları, Önlenmesi Yolları, 19. Türkiye Maliye Sempozyumu, 

Antalya, 10-14 Mayıs, 2004, s. 515, 516. 
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fiili durum vergilemenin siyasal sınırıdır. Nitekim vergi kanunlarının, etkisinin 

zamanla silineceği düşünülerek seçimi izleyen ilk iki yıl içinde çıkarıldığı, kesin bir 

zorunluluk olmadıkça seçime yakın dönemlerde yeni vergilendirmeye 

başvurulmadığı görülmektedir.89 

 

  

1.4.2.5. Vergilemenin Toplumsal ve Kültürel Sınırı 

 

 Toplumlar, etnik, coğrafi, kültürel, ekonomik ve sosyal yapı gibi birçok 

faktörün etkisiyle oluştuğundan, her toplum birbirinden farklı özellikler taşımaktadır. 

Tarihsel süreç içerisinde yaşanan gelişmeler de toplumların yapısını etkilemiştir. Bu 

nedenle, birçok konuda olduğu gibi, toplumların vergiye bakış açılarının da 

birbirinden farklı olduğu görülmüştür. 

 

 Vergilemede sınır konusu her şeyden önce ekonomilerin gelişmişlik düzeyi 

ile ilgili bir sorundur. Gelişmiş ekonomilerde milli gelir düzeyi, servet birikimi, 

harcama gücü ve vergi ödeme gücünün yüksek olması gibi etkenler sebebiyle 

vergilere tespit edilecek tavan, az gelişmiş ülkelere göre daha yüksektedir. Aynı 

zamanda mükelleflerin vergilere katlanabilecekleri ve kabul edebilecekleri fedakarlık 

düzeyi de vergilemenin sınırını etkilemektedir. Gelişmiş ekonomilerde gelir düzeyi 

yüksek olduğu için ağır vergilere katlanmak, gelir düzeyi düşük ekonomilere göre 

daha kolaydır.90  

 

 Toplumu oluşturan ırkın özellikleri ve kültürel faktörler de verginin 

sınırlarının belirlenmesinde etkili olabilmektedir. Örneğin, anglo-sakson ve nordik 

(İskandinav) ülkelerinde kişilerin vergiyi anlayışla karşıladığı ancak Latin ırkında, 

kişilerin vergiye devamlı olarak tepki gösterdikleri bilinmektedir. Konu ile ilgili 

yapılan amprik araştırmalar, bu görüşün kısmen de olsa doğru olduğunu 

göstermiştir.91 

                                                 
89 Halil Nadaroğlu, a.g.e., s. 289, 290. 
90 İsmail Türk, a.g.e., s. 223, 224. 
91 Halil Nadaroğlu, a.g.e., s. 290. 
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 Ülkelerin psikolojik ve sosyal yapılarından etkilenen kişilerin vergiyi 

algılama şekillerine göre, verginin çeşitli toplumlarda farklı şekillerde 

isimlendirildiği görülmektedir. Nitekim vergi kavramını karşılamak üzere Fransızca 

da “impot”, İtalyancada “imposto”, İspanyolcada “impuesto” kelimeleri 

kullanılmaktadır. Bu kelimeler, rahatsız edici bir yükü yüklemek anlamına 

gelmektedirler. Buna karşılık İngilizcede kullanılan “tax”, Almancada kullanılan 

“steuer” ve İskandinav ülkelerinde kullanılan “skat” kelimeleri görev, yardım, aidat, 

harç gibi, devletin varlığının zorunluluğuna inanan bir anlayışı yansıtmaktadırlar.92  

 

 Türkçede vergi, ihtiyacı olanlara yapılan bağış ve verilen armağan 

anlamlarına gelmekte olup, bu anlayış Türklerin vergiyi gönüllü bir katılım olarak 

değerlendirdiklerini göstermektedir.93 Türkçede vergi yerine salma sözcüğü de 

kullanılmıştır. Ancak salma, hazineye zora dayanan usullerle gelir sağlanmasıdır. 

Zamanla salma yerine vergi sözcüğü kullanılmaya başlanmıştır. Schmölders’e göre 

Türk kültüründe, kültürel ve dini olarak önemli bir yeri olan zekat müessesi 

nedeniyle vergiye karşı gösterilen davranışlar, medeni kültür ve sadakat ölçülerine 

uygundur.94 

 

 

1.4.2.6. Vergilemenin Psikolojik Sınırı 

 

 Verginin psikolojik sınırını belirleyen faktörler, diğer “vergilemenin sınırı” 

kavramlarına göre daha geniş ve çok yönlüdür. Vergilemenin psikolojik sınırını 

belirleyen mükellef davranışları vergi ahlakı, verginin alınma amacı, vergilendirme 

teknikleri, milli gelir düzeyi, milli gelirin dağılımı ve verginin alınma zamanı gibi 

birçok faktörden etkilenmektedir. Bu nedenle vergilemenin sınırının, psikolojik bir 

temelle açıklanması daha gerçekçi olacaktır.95 

 

                                                 
92 Günter Schmölders, a.g.e., s.113. 
93 Doğan Şenyüz, a.g.e., s. 47. 
94 Mehmet Tosuner-İhsan Cemil Demir, “Vergi Ahlakının Sosyal ve Kültürel Belirleyenleri”, 

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 18, Sayı 1, 2009, s. 

11. 
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G. Schmölders’e göre vergilemenin sınırları her şeyden önce psikolojik 

özelliktedir ve bu sınır psikolojik şartlar tarafından belirlenmektedir. Psikolojik sınır 

bütün toplumlarda farklı olup, kişilerin devlete olan bakışına ve fedakarlık 

duygusuna, yani vergi zihniyetine ve vergi ahlakına bağlı olarak değişmektedir. 

Vergi ahlakı ne kadar kötü olursa, vergiden kaçınma eğilimleri o derece güçlenmekte 

ve buna paralel olarak vergileme ile elde edilecek gelir o nispette düşük olmaktadır. 

Bu nedenle vergi kanunları hazırlanırken, toplumdaki vergi zihniyeti ve vergi ahlakı 

ile bu unsurları etkileyen ekonomik ve sosyal olayların durumuna göre, mükelleflerin 

olası tepkileri dikkate alınmalıdır.96 

 

Vergi mükellefler için bir yük oluşturmaktadır. Vergi yükünün aşırı derecede 

hissedilmesi durumunda mükellefler vergiden kurtulmanın yollarını arayacaklardır. 

Buna yol açmamak için vergilerin, mükelleflerin katlanabilecekleri en üst seviyede 

tutulması, vergilemenin psikolojik sınırını oluşturmaktadır.  

 

Vergilemenin sınırı mali, ekonomik, siyasal, kültürel ve psikolojik olmak 

üzere birçok kıstasa göre belirlenmeye çalışılmakta olup, sonuç olarak bu sınır 

mükelleflerin davranışlarına dayanmaktadır. Mükellef davranışları bu sınırı etkilediği 

gibi, bu sınırdan da etkilenmektedir. Mükellef davranışlarının nedenlerini daha geniş 

boyutlu ve çok yönlü olarak ele alması nedeniyle vergilemenin sınırını psikolojik 

olarak değerlendiren bu kıstasın, diğerlerine göre daha üstün olduğu söylenebilir.97 

 

 

1.5. Mali Psikoloji ve Vergi Psikolojisi Kavramları 

 

Günümüzde devletin görev alanında ve fonksiyonlarında yaşanan büyük 

değişmeler, maliye ilminin inceleme alanlarını değiştirmiştir. Bunun sonucu olarak 

vergiler karşısında mükelleflerin göstermiş oldukları davranışlar incelenmeye 

başlanmıştır. Vergi konusunda insan faktörünün belirleyici olması ve verginin sosyal 

                                                                                                                                          
95 Doğan Şenyüz, a.g.e., s. 21. 
96 Günter Schmölders, a.g.e., s. 101,114. 
97 Doğan Şenyüz, a.g.e., s. 22. 
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bir olay olması, mükellef davranışlarının vergi psikolojisi başlığı altında 

incelenmesini gerekli kılmıştır.98  

 

 Vergileme, içinde insan unsurunu bulunduran sosyal bir olgudur. Bu nedenle 

vergi uygulamalarından istenilen sonuçların elde edilmesi için, vergiler ile ilgili 

düzenlemeler yapılırken, mükelleflerin vergiyi algılama şekilleri ve psikolojik 

yaklaşımlarının dikkate alınması gerekmektedir. Vergi karşısında mükelleflerin 

yaklaşımlarını ve bu yaklaşımların nedenlerini araştıran ve vergi politikalarına buna 

göre yön veren bir vergi sitemi, kamu gelirleri içinde büyük öneme sahip olan vergi 

gelirlerinin daha fazla artmasını sağlayacaktır.99  

 

 Vergilerin mükellef davranışları üzerindeki etkilerinin incelenmesi, vergi 

psikolojisinin inceleme alanını oluştururken; tüm mali araçların insan davranışları 

üzerindeki etkilerinin incelenmesi ise mali psikolojinin inceleme alanını 

oluşturmaktadır. Dolayısıyla mali psikoloji kavramı daha geniş kapsamlı olup, vergi 

psikolojisi, mali psikoloji alanının içinde yer almaktadır.100 Her bir mali aracın kişiler 

üzerindeki etkilerinin farklı olması, böyle bir ayrım yapılmasını gerektirmiştir.101  

 

 

1.5.1. Mali Psikoloji 

 

 Mali psikoloji, mali olayların kişiler üzerindeki etkileriyle, kişilerin mali araç 

ve olaylar karşısındaki tutum ve davranışlarının araştırılmasını konu edinen bir 

disiplindir. Vergileme ve vergilerin yapısı, bütçe politikası, harcama değişkenleri ve 

                                                 
98 Hilmi Çoban-Selami Sezgin, “Vergi Mükelleflerinin Davranışları Üzerinde Amprik Bir İnceleme: 

Denizli Örneği”, Türkiye’de Vergi Kayıp ve Kaçakları, Önlenmesi Yolları, 19. Türkiye Maliye 

Sempozyumu, Antalya, 10-14 Mayıs, 2004, s. 776.  
99 Selçuk İpek-İlknur Kaynar, “Vergiye Gönüllü Uyum Konusunda Çanakkale İline Yönelik Amprik 

Bir Çalışma”, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt 19, Sayı 1, 2009,  s.174. 
100 İsa Sağbaş-Adem Başoğlu, “İlköğretim Çağındaki Öğrencilerin Vergiyi  

Algılaması:Afyonkarahisar İli Örneği”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 2, 2005, s.125, 126. 
101 Halit Çiçek-Mehmet Karakaş-Abdunnur Yıldız, a.g.e., s.21. 
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borçlanmanın kişiler üzerindeki etkileri ve kişilerin bunlar karşısındaki tutum ve 

davranışlarının araştırılması, mali psikolojinin araştırma alanını oluşturmaktadır.102 

 

 Mali psikoloji, maliye biliminin temellerini genişletmek amacı ile 

incelenmiştir. Mali olayların sadece hukuki, ekonomik ve siyasal yönleriyle ele 

alınması ile sorunlara tam olarak çözüm getirilmesi mümkün değildir. Mali olaylarda 

psikolojik yaklaşımı dikkate almayan bir değerlendirme, konunun eksik ve hatalı 

yorumlanmasına neden olur. Toplumdaki bireylerin mali sorunlarının daha rahat 

anlaşılması için mali olayları tüm yönüyle ele alan bir inceleme ayrıca, toplumsal 

bilimlerin gelişmesine de büyük katkıda bulunur.103 

 

 Mali psikoloji bütün ülkelere ve dönemlere ait maliye politikasıyla ilgili 

tecrübelerin psikolojik görüşler açısından sistematik bir şekilde düzenlenmesinden 

ibaret olup; toplumu oluşturan kişilerin vergi zihniyetinin araştırılması, devletin 

borçlanmalarının psikolojik etkileri ve halkın paranın değeri hakkındaki düşünceleri 

mali psikolojinin başlıca araştırma alanlarını oluşturmaktadır.104  

 

 

1.5.2. Vergi Psikolojisi ve Amaçları 

 

Tüm sistemler gibi vergi sitemi de “insan” odaklı olduğundan, içerisinde 

insan unsuru barındırmaktadır. İnsan odaklı olması sebebi ile vergilemenin 

sosyolojik ve psikolojik boyutları bulunmaktadır. Vergi sisteminin başarısı açısından, 

verginin bu yönünün iyi araştırılması ve dikkate alınması önemlidir. Çünkü neticede 

vergiler insan gelirleri üzerinden alınmakta ve vergiye ilişkin kurallar insanlara 

uygulanmaktadır.105  

 

                                                 
102 Halit Çiçek-Mehmet Karakaş-Abdunnur Yıldız, a.g.e., s.20. 
103 Doğan Şenyüz, a.g.e., s. 3. 
104 Günter Schmölders, “Mali Psikoloji”, 

http://www.journals.istanbul.edu.tr/iumamk/article/view/1023015040/1023014247 , (18.11.2014), s. 

11,13. 
105 Ali Rıza Akbulut, “Vergiye Gönüllü Uyum”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı 266, Ekim, 2003, s. 90. 



38 

 

 

 

Vergi ile insan psikolojisi arasındaki ilişkileri inceleyen maliyecilerin başında 

Alman G. Schmölders gelmektedir. Almanya’da Schmölders ile birlikte bir grup 

maliyeci tarafından vergi psikolojisi alanında bazı çalışmalar yapılmıştır. Gerek 

Avrupa’da, gerekse Amerika’da vergi psikolojisine ilişkin çalışmalar özellikle 

1970’li yıllar sonrasında artmaya başlamıştır.106 

 

 Vergi psikolojisi, vergi ile doğrudan ilgisi olan toplumsal ve bireysel bütün 

psikolojik olayların incelenmesini konu edinmektedir.107 Vergi psikolojisi başlı 

başına bir bilim dalı olmayıp, bireylerin ve grupların vergiyi algılama ve 

değerlendirme şekilleri ile vergiye karşı gösterilen tepkileri inceleyen bir araştırma 

alanı olarak karşımıza çıkmaktadır.108 

 

 Vergi karşısında vergilendirme yetkisine sahip kuruluşlar ile diğer kişi ve 

kuruluşların davranışlarının incelenmesi ve araştırılması vergi psikolojisinin 

konusuna girmektedir. Bu bağlamda yeni bir verginin konulması ya da mevcut 

vergilerde yapılması planlanan değişiklikler sonucu, vergiye karşı oluşacak olası 

tepki ve davranışların değerlendirilmesi, başarılı bir vergi politikası izlenmesi 

açısından önem arz etmektedir.109 

 

 Vergilerin alınması mükellefleri çeşitli davranışlara yöneltmekte olup, bu 

davranışlar, vergi ile gerçekleştirilmesi istenen amaçlarda sapmalara yol açabilir. Bu 

nedenle, mükellef davranışları dikkate alınmadan yapılacak olan vergisel 

düzenlemelerin eksik kaldığı kabul edilmektedir. Bu noktada vergi psikolojisinin 

önemi ortaya çıkmakta, başarılı bir vergi politikasının izlenmesi, bu eksikliğin 

giderilmesine bağlı olmaktadır. Vergi politikalarına ilişkin olarak yapılacak 

düzenlemelerde vergi psikolojisi dikkate alınmalı, göz ardı edilmemelidir. Ancak 

                                                 
106 Coşkun Can Aktan, “Vergi Psikolojisinin Temelleri ve Vergi Ahlakı”, Vergileme Ekonomisi ve 

Vergileme Psikolojisi, 1. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2006, s. 125. 
107 İsa Sağbaş-Adem Başoğlu, a.g.m., s.125. 
108 Halit Çiçek, Psikolojik ve Sosyal Yönden Yükümlülerin Vergiye Karşı Tutum ve Tepkileri, (İstanbul 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Basılmamış Doktora Tezi), 

İstanbul,2006, s.30. 
109 Halit Çiçek-Mehmet Karakaş-Abdunnur Yıldız, a.g.e., s.22. 
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ekonomi ve maliye bilimlerinde geçmişte yapılan araştırmalar incelendiğinde, çoğu 

zaman insan unsurunun ihmal edildiği görülmektedir.110 

 

 Vergi karşısında mükellef davranışlarını iki şekilde ele almak mümkündür. 

Birinci yaklaşımda vergi mükellefi “homo economicus” olarak ele alınmakta; 

mükellefin olabildiğince dikkatli ve rasyonel olduğu, davranışlarına yön verirken 

tüm ekonomik koşulları hesaba katabileceği ve başlıca amacının kendi faydasını en 

fazlaya çıkarmak olduğu kabul edilmektedir.111 

 

 İkinci yaklaşımda ise insan davranışları hakkındaki sabit varsayımlar göz ardı 

edilerek, insan davranışlarının dayanağı olan psikolojik unsurların araştırılması 

amaçlanmaktadır. Bu yaklaşımda psikolojik yöntemlerin kullanılması gerekmekte 

olup, buradaki asıl amaç, mükellefler tarafından verginin algılanış şekli ve bu algı 

sonucunda oluşacak davranışlara hangi tutumların yön verdiğini anlayabilmektir. Bu 

ise vergi psikolojisinden elde edilecek bilgilerle mümkün olacaktır.112 

 

 Mükelleflerin vergiye gönüllü uyumları vergi oranları, vergi ahlakı, vergi 

adaleti, vergi cezalarının caydırıcılığı, mükelleflerin sosyal konumları, gelir düzeyi 

gibi birçok faktör tarafından belirlenmektedir. Bununla birlikte mükellefler vergi 

karşısında birbirinden farklı tepkiler verebilmektedir. Açıklanan nedenlerle vergi 

psikolojisini belirleyen birçok faktörün olması, bu alanın karmaşık ve oldukça zor 

olduğunu ortaya koymaktadır.   

 

Vergi psikolojisinin incelenmesi ile daha etkin bir vergi politikası 

oluşturulması, vergi uyumlaştırmalarını kolaylaştırılması ve toplumsal ilişkilerin 

düzenlenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmamızın bu bölümünde, vergi psikolojisinin 

amaçlarına alt başlıklar halinde değinilecektir. 

 

 

                                                 
110 Doğan Şenyüz, a.g.e., s. 6. 
111 Halit Çiçek, a.g.e., s.31. 
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1.5.2.1. Vergi Politikalarının Etkinliğini Arttırma Amacı 

 

 Başarılı bir vergi politikası izlemek amacıyla yapılacak olan vergisel 

düzenlemelerde mükelleflerin muhtemel tepkilerinin dikkate alınması, hem etkin bir 

vergi politikası izlemek hem de mükellef memnuniyetini arttırmak açısından oldukça 

önemlidir. Böylece vergi ile ilgili düzenlemeler yapılmadan önce mükelleflerin 

algılamalarının araştırılması ve vergisel uygulamalara bu bilgiler ışığında yön 

verilmesi vergi politikalarının etkinliğini olumlu etkileyecektir.113 

 

 

1.5.2.2. Vergi Uyumlaştırmalarını Kolaylaştırma Amacı 

 

 Günümüzde ticaretin uluslararası boyutlara taşınması, ekonomik anlamda 

çeşitli birliklerin oluşumuna neden olmuştur. Ekonomik birlik birden fazla sayıda 

ülkenin meydana getirdiği birliği ifade etmektedir. Birliğe üye ülkelerin ekonomik 

faaliyetlerinin uyumlu olması, vergi yapılarının uyumlu olmasını gerektirmektedir. 

Bunun tersi bir durum, bazı ülkelerin diğerlerine göre daha fazla vergi yüküne maruz 

kalarak dezavantajlı olmalarına sebep olur. Mali terminolojide, farklı vergi 

uygulamalarının oluşturabileceği olumsuzlukları engellemeye yönelik çalışmalar 

uyumlaştırma, ahenkleştirme ya da harmonizasyon deyimleri ile ifade 

edilmektedir.114 

 

 Ekonomik birliğe üye ülkelerin vergi yapılarının aynı olması, uyumlaştırma 

için ilk koşul olmakla birlikte, aynı vergi yapılarına karşı, ülkelerdeki davranış 

şekillerinin farklı olabileceği konusu da dikkate alınmalıdır. Çünkü vergi yapısı aynı 

olan iki ülkede, mükellef davranışlarının birbirinden farklı olması, bir ülkede başarılı 

olan vergi politikasının diğer ülkede tepki ile karşılanmasına neden olabilir. Bu 

nedenle uyumlaştırmaya gidilmeden önce,  birliğe üye olacak ülkelerde bulunan 

                                                                                                                                          
112 İnci User, Vergilemenin Sosyal Psikolojik Sınırı, (Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Basılmamış Doktora Tezi), İstanbul 1992, s. 24, 25. 
113 Halit Çiçek,  a.g.t., s. 37. 
114 Doğan Şenyüz, a.g.e., s. 12. 
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mükelleflerin, vergilere karşı gösterecekleri muhtemel davranış şekillerinin 

araştırılmasında yarar vardır.115  

 

 

1.5.2.3. Toplumsal İlişkileri Düzenleme Amacı 

 

 Toplumu oluşturan kişilere yüklenen vergisel yükümlülüklerin bazı sınıf veya 

gruplar üzerinde belirgin bir şekilde hissedilmesi, gelir bölüşümünü bozmakla 

birlikte, sosyal huzurun da zedelenmesine neden olacaktır. Çünkü üzerlerinde aşırı 

vergi yükü hisseden sınıflar, devlete ve diğer sınıflara karşı cephe alır. Vergi 

psikolojisi alanında yapılacak çalışmalarla, mükellef tepkilerinin nedenleri ve 

gösterecekleri tepkiler tespit edilerek, toplumsal ilişkilerin düzenlenmesi ve 

dengelenmesi sağlanabilir.116 

 

 Verginin amaçlarından birisi de gelir bölüşümündeki adaletsizliğin 

azaltılmasıdır. Bunun için de artan oranlı vergilerin kullanılması, dolaylı vergilerin 

payının azaltılması ve tüketimden alınan vergilerde yüksek oranların, lüks tüketim 

mallarında uygulanması önemlidir. Bu uygulamalar toplumsal huzuru sağlamanın 

yanında vergiye karşı davranışları da olumlu etkileyecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
115 İnci User, a.g.e., s. 27. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

 

2. GÖNÜLLÜ VERGİ UYUMU, MÜKELLEFLERİN VERGİYE 

KARŞI DAVRANIŞLARINI BELİRLEYEN FAKTÖRLER VE DAVRANIŞ 

TÜRLERİ 

 

 Vergi kişilerin gelirinde mutlak bir azalmaya neden olması ve gönüllük ilkesi 

yerine zora dayanması nedeniyle, kişiler üzerinde genelde olumsuz bir etki bırakır. 

Kişinin gelirinden bir miktarını, rızası olmadan devlete vermesi hiç de kolay değildir.  

Vergileme konusunda alınan hiçbir önlem ve hiçbir vergileme ve uygulama tekniği, 

verginin bu özelliğini ortadan kaldırmaz. Yapılması gereken mükellefin vergi 

karşısında duyduğu acıyı, yani vergi yükünü en aza indirecek önlemleri almaktır.117 

 

 Bu nedenle, verginin geleneksel tanımlarında “hukuki cebir” unsurunun 

önemle vurgulanmış olmasına karşılık, günümüz modern vergileme sistemleri, 

vergilemede gönüllü uyumu ön plana çıkarma uğraşı içindedir. Vergiye gönüllü 

uyumun arttırılması için mükelleflerin vergi kaçakçılığına yönelmesine yol açan 

faktörlerin belirlenmesi büyük önem taşımaktadır.118   

   

 Mükelleflerin vergiye gönüllü uyumlarını etkileyen birçok faktör 

bulunmaktadır. Bu faktörler mükelleflerin bir takım kişisel özellikleri olabileceği 

gibi, ülkenin sosyal, siyasal, ekonomik ve mali özellikleriyle yakından ilişkilidir. 

Çünkü kişiler bir yandan çevresindeki değişimlerden etkilenirken, diğer yandan da 

bu değişimleri etkilemektedir. Bu nedenle, mükelleflerin vergi uyumu üzerinde etkili 

                                                                                                                                          
116 Doğan Şenyüz, a.g.e., s. 13. 
117 Cuma Çataloluk, “Vergi Karşısında Mükelleflerin Tutum ve Davranışları”, 

http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/sos_mak/articles/2008/20/CCATALOLUK.PDF, (10.01.2012),  s. 

227. 
118 Birol Naci Muter-Pelin Mastar Özcan, Mali Sosyoloji Üzerine Denemeler,  Maliye Bakanlığı 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Yayın No: 2012/418, Ankara 2012,  s. 15, 16. 

http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/sos_mak/articles/2008/20/CCATALOLUK.PDF
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olan faktörlerin belirlenmesi ve düzenlemelerin bu doğrultuda yapılması son derece 

önemlidir.119  

 

 Verginin maddi zora dayalı ve karşılıksız olması itibariyle doğasında 

potansiyel direnç mevcuttur. Çünkü devlet, egemenlik hakkını kullanarak, 

vergilemede kendisine maddi ve hukuki zor kullanma yetkisi tanımaktadır. 

Psikolojik, sosyolojik ve hukuki faktörleri barındıran vergi ilişkisinde istenilen 

sonuç, devletin vergilemede adil olması, bununla beraber mükelleflerin vergiye 

gönüllü uyum sağlamasıdır. Oysa geçmişten günümüze bakıldığında, çoğu zaman 

mükelleflerin vergiye gönüllü uyum sağlamadıkları ve verginin doğasındaki 

potansiyel direnci harekete geçirdiği görülmektedir.120 

 

 Devletlerin vergi gelirlerini artırma çabaları ile mükelleflerin vergi yükünü 

azaltma çabaları her zaman bir çatışma konusu olmuştur. Mükelleflerin vergiyi 

algılayış şekli birbirinden farklı olabilmekte, bu durum ise vergiye karşı farklı 

mükellef tepkilerine neden olmaktadır. Ortaya çıkan mükellef tepkilerinden bazıları 

yasal sınırlar içinde oluşurken, bazı tepkiler ise tamamen yasal sınırların dışında 

oluşmakta ve suçun ortaya çıkmasına neden olmaktadır.121 

 

 

2.1. Gönüllü Vergi Uyumu 

 

Mükellefler tarafından verginin nasıl algılandığı önemlidir. Psikolojide 

algılama, kişilerin çevresinde bulunan nesneleri ve içindeki oluşumları duyu 

organları ile kavramasıdır. Vergi algılaması vergi psikolojisi içinde ele alınmakta 

olup, algılama kavramından yola çıkarak vergi algılaması, kişilerin vergileri duyu 

organları ile anlamlandırması olarak tanımlanabilir. Vergi algılaması kişilerin 

vergiye bakış açısını yansıtmaktadır. Kişilerin sahip olduğu bilincin, verginin 

                                                 
119 Selçuk İpek-İlknur Kaynar, “Demografik Faktörlerin Vergi Uyumuna Etkisi: Bir Anket 

Çalışmasının Koşullar”, Maliye Dergisi, Sayı 157, Temmuz-Aralık 2009, s. 117. 
120 A. Kerim Gök, “Vergi Direncinin Gelişimi”, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 22, Sayı 

1, 2007, s. 144. 
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topluma yararlı olduğu ve hizmet olarak topluma döneceği yönünde olması vergiye 

olumlu bakılmasını sağlayacaktır. Bununla birlikte verginin, devlet tarafından zora 

dayanarak alınan bir yük ve ceza olarak algılanması kişilerin vergi ödeme isteklerinin 

azalmasına ve vergi alanında kayıtdışı ekonominin artmasına yol açacaktır122  

 

Vergiden beklenen amaçların gerçekleşmesi, vergiye gönüllü uyumun 

sağlanmasına bağlıdır. Verginin asli amacı kamu harcamalarının finansmanı için 

gelir elde etmek olup vergi gelirleri, vergiye gönüllü uyum sağlandığı ölçüde artış 

gösterecektir. Bu denli önemli olan gönüllü uyumun sağlanması için ise öncelikle 

vergi uyumu ve uyumsuzluğu kavramları net olarak tanımlanmalı ve ardından uyumu 

sağlayacak faktörler belirlenerek, buna uygun düzenlemeler yapılmalıdır.123 

 

 

2.1.1. Vergi Uyumu ve Uyumsuzluğu Kavramları 

 

Batı literatüründe mükelleflerin kendi rızaları ile doğru beyanda 

bulunmalarını etkileyen faktörler ve bu faktörlerin mükellef beyanlarına olan etkisi 

konusunda yapılan çalışmalar “Tax Compliance” adı altında yürütülmektedir. “Tax 

Compliance” kavramı vergi ödeme istekliliğini ifade etmektedir. Bu ifadenin Türkçe 

olarak yerleşmiş bir karşılılığı bulunmamakta olup, bu alanda yapılan çalışmalar için 

“gönüllü uyum” ya da “vergi uyumu” ifadeleri kullanılmaktadır.124 

 

Vergi uyumu, mükellefler tarafından vergi ile ilgili yükümlülüklerin tam 

olarak yerine getirilmesi ve yürürlükte olan vergi kanunları ve diğer mevzuat 

hükümleri gereği vergi beyannamelerinin doğru olarak ve zamanında ilgili mercilere 

verilmesidir.  Bir başka deyişle, vergi uyumu, mükelleflerin olması gereken vergi 

borcunu tam olarak beyan etmeleridir. Örneğin, gelir vergisi uygulamasında bir 

                                                                                                                                          
121 Yasemin Taşkın, “Vergi Psikolojisi ve Vergiye Karşı Mükellef Tepkileri”, İstanbul Üniversitesi 

İktisat Fakültesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, 54. Seri, 2010, s. 69.  
122 İsa Sağbaş-Adem Başoğlu, a.g.m., s. 126. 
123 Niyazi Özperhiz, “Vergi Uyumu ve Ülkemizde Vergi Uyumunun Artırılmasına Yönelik Öneriler”, 

Vergi Dünyası Dergisi, Sayı 283, Mart, 2005, s. 90. 
124 İbrahim Kumluca, “Vergiye Gönüllü Uyumu Etkileyen Faktörler”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı 

180, Eylül, 2003, s.91,92. 
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mükellefin gelirinin yarısını beyan etmesi, bu mükellefin vergiye uyumunun %50 

olduğunu göstermektedir.125  

 

Vergi uyumunun, kanunlarda belirtilen bildirimlerin zamanında yapılması, 

vergiye tabi gelirin doğru beyan edilmesi, vergi matrahına ulaşmak için yapılan 

hesaplamaların doğru yapılması, beyannamelerin zamanında verilmesi, kesinleşen 

vergi borcunun zamanında ödenmesi gibi birçok yönü bulunmaktadır. 

 

Gönüllü vergi uyumunun idari ve teknik yönü bulunmaktadır. İdarenin 

biçimsel vergi kurallarına uymak suretiyle bildirim yükümlülüğüne uyulması ve 

verginin zamanında ödenmesi, idari uyum olarak ifade edilmektedir.  Teknik vergi 

uyumu ise vergi matrahının ve matrah üzerinden hesaplanan vergilerin vergi 

kanunlarında belirlenen şekilde hesaplanması veya mükelleflerin ödemeleri gereken 

gerçek vergiyi, kanunların öngördüğü şekilde beyan ederek ödemesidir. Teknik vergi 

uyumunun sağlanabilmesi için, mükellef tarafından ödenmesi gerekli verginin 

idarenin düzenlemeleri doğrultusunda tam olarak hesaplanabilmesi gereklidir. Bunun 

için de, kanunlar açık ve anlaşılır olmalı, mükellefler açısından karmaşaya yol 

açmamalıdır.126  

 

Vergi uyumu kavramının tersi, olan vergi uyumsuzluğu, mükelleflerin 

vergiden kurtulmak amacı ile vergi ile ilgili görevlerini bilerek ya da bilmeyerek 

yerine getirmemesi, eksik yerine getirmesi ya da zamanında yerine 

getirmemesidir.127 

 

  Vergi uyumsuzluğu kavramı, vergisel yükümlülüğün cezai yaptırımlara 

konu olan bilerek düşük gösterilmesini kapsadığı gibi, yanlış bilgi sahibi olma, yanlış 

anlama, dalgınlık gibi nedenlerle düşük gösterilmesini de kapsamaktadır. Ancak 

mükelleflerin ödemeleri gereken vergileri azaltmak amacıyla mali işlemlerinde 

yaptıkları yasalara uygun düzenlemeler vergi uyumsuzluğu kavramının kapsamına 

                                                 
125 Niyazi Özperhiz, a.g.e., s. 90. 
126 Uğur Anlar, “Vergi Uyumu-Uyumsuzluğu ve Ölçülmesine İlişkin Temel Kavramlar”, Yaklaşım 

Dergisi, Sayı 172, Nisan, 2007, s.133, 134. 
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girmemektedir. Vergi uyumu ve uyumsuzluğu kavramları geniş kapsamlı olarak 

yorumlandığında, kayıtdışı ekonominin vergi uyumsuzluğu kavramının kapsamına 

girdiği söylenebilir. Çünkü kayıtdışı ekonomi de vergiye tabi gelirin gizlenmesi ya 

da vergisel yükümlülüklerin gizlenmesi anlamına gelmekte olup, vergiye tabi gelirin 

hiç beyan edilmemesi ya da eksik beyan edilmesine yol açmaktadır.128 

 

Kayıtdışı ekonominin oluşturduğu bu vergi kaybı sebebiyle, kayıtdışı 

ekonomik faaliyetlerin hacminin hangi boyutta olduğu merak uyandırmış ve bu 

amaçla, günümüze kadar pek çok tahmin yöntemi geliştirilmiştir.129 Mükelleflerin 

vergiye uyum düzeylerini tahmin etmek için kullanılan bu yöntemler doğrudan ve 

dolaylı yaklaşımlar şeklinde iki ana gruba ayrılabilir. Doğrudan yaklaşımlar anket 

çalışmaları ve vergi denetimi bilgilerini derlemeye yöneliktir ve bu nedenle mikro 

yaklaşım olarak da adlandırılmaktadır. Makro ya da gösterge yaklaşımları olarak 

adlandırılan dolaylı yaklaşımlarda bazı makroekonomik göstergelerin zaman içinde 

değişen değerleri dikkate alınmaktadır. Dolaylı yaklaşımlar bağlamında, Gayri Safi 

Yurtiçi Hasıla (GSYİH) yaklaşımı, istihdam yaklaşımı, vergi denetimi yaklaşımı ve 

parasal yaklaşım gibi değişik yöntemler kullanılmaktadır.130 

 

Vergi uyumu ve uyumsuzluğuna ilişkin yapılan tanımlamalardan ilk bakışta, 

vergiye uyumsuzluk göstermenin mükellef lehine sonuçlar doğurduğu anlaşılabilir. 

Ancak uyumsuzluk zamanla, gerek uyumsuzluk gösteren mükellefler gerekse diğer 

mükellefler aleyhine olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Sonuç olarak vergi, kamu 

harcamalarının finansmanı amacıyla, kişilerden ödeme güçleri oranında alınmaktadır. 

Vergi uyumsuzluğunun yaygın olduğu toplumlarda, vergilemeye esas teşkil eden 

genellik, eşitlik ve adalet ilkelerinin uygulanması mümkün olamayacaktır. Özellikle 

                                                                                                                                          
127 İbrahim Kumluca, a.g.m., s. 92. 
128 Mehmet Tunçer, “Vergi Yardımcılarının Vergi Uyumuna Etkisi”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve 

İdari Bilimler Fakülteler Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, 2005, s. 219.  
129 Gülay Akgül Yılmaz, Kayıt Dışı Ekonomi ve Çözüm Yolları, 1. Baskı, Mart Matbaacılık, 

İSMMMO Yayınları, İstanbul, 2006, s. 117. 
130 Hakan Erkuş-Kadir Karagöz, “Türkiye’de Kayıtdışı Ekonomi ve Türkiye’de Vergi Kaybının 

Tahmini”, Maliye Dergisi, Sayı 156, 2009, s. 130, 131. 
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uyumsuzluğun toplumun belli kesimleri tarafından yapılması, vergiye uyum 

gösterenlerin vergi yükünün artmasına neden olacaktır.131  

 

Literatürde vergiye gönüllü uyum konusunu açıklayan, rasyonel tercih teorisi 

ile ahlaki duygular teorisi olmak üzere, başlıca iki teori bulunmakta olup, 

çalışmamızın devamında bu teorilere değinilecektir. 

 

 

2.1.1.1. Rasyonel Tercih Teorisi (Allingham&Sandmo Modeli) 

 

Rasyonel tercihler teorisinin temeli “homo economicus”  insan modeline 

dayanmaktadır. Bu yaklaşımda, insanın doğası gereği faydasını maksimize, içsel 

maliyetlerini ise minimize edecek davranışlara yöneleceği kabul edilmektedir. Bu 

bakımdan kişiler olabildiğince az vergi ödemeyi ya da hiç ödememeyi sağlayacak 

tutum ve davranışları tercih edeceklerdir. Bu temel yaklaşım literatürde 

“Allingham&Sandmo (1972) modeli”, “caydırma modeli”, ya da “beklenen fayda 

teorisi” olarak da ifade edilmektedir.132 

 

Bu yaklaşıma göre vergi mükellefleri bekledikleri faydayı maksimize etmek 

amacı ile vergi kanunlarına uyma ya da uymama arasında rasyonel bir tercih 

yaparlar. Mükellefler, vergi kaçırma ya da vergi kanunlarına uygun davranma 

arasında, beklenen net faydalarını maksimize edecek bir noktada kanuna uyma 

seviyesi tespit ederler.133 Bu çerçevede, mükelleflerin yakalanma ihtimaline göre 

ödemeleri gereken vergi ve ceza miktarı, tam beyanda bulunmaları durumunda 

ödeyecekleri vergi miktarından daha azsa vergi kaçırma eğiliminde olacaklardır. 

Denetim oranları ile cezalandırılma ihtimali yüksek ise vergi kaçırma eğilimi 

azalacaktır.134 

                                                 
131 İbrahim Kumluca, a.g.m., s. 92. 
132 Coşkun Can Aktan, a.g.m., s. 126. 
133 Tayfun Moğol-Mustafa Erkan Üyümez, “Vergi Suç ve Cezalarının Ekonomisi”, Türkiye’de Vergi 

Kayıp ve Kaçakları, Önlenmesi Yolları, 19. Türkiye Maliye Sempozyumu, Antalya, 10-14 Mayıs, 

2004, s. 575. 
134 Ömer Faruk Batırel, “Vergi Kaçakçılığı ve Vergiye Gönüllü Uyum”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı 

175, Mart, 1996, s. 53. 
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Rasyonel tercihler teorisine göre vergi kaçakçılığı riskli bir hisse senedine 

yapılan yatırımla eşdeğerdir. Mükellef ceza miktarı, denetleme oranı, vergi oranı ve 

gelir gibi faktörleri göz önünde bulundurarak, beklenen kişisel faydasını maksimize 

etmek amacı ile vergi kaçırıp kaçırmayacağına, eğer kaçıracaksa miktarına karar 

vermektedir. Modele göre kişilerin fayda fonksiyonları yalnızca gelirden ibarettir. 

Yani kişiler vergi kaçırmalarından dolayı bir utanç duymamakta, vergilerini 

ödedikleri zaman da bir haz almamaktadırlar. Bu modelde, mükelleflerin ceza 

miktarı ve denetleme oranı gibi faktörlerin sayısal değerlerini tam olarak bildiği 

varsayılmakta olup, model bu yönü ile eleştirilmektedir. Çünkü gerçek hayatta 

mükelleflerin bu değişkenleri tam olarak bilmesi oldukça zordur. 135 

 

 Rasyonel tercihler teorisini eleştiren bir başka yaklaşım da literatürde “ihtimal 

teorisi” olarak bilinmektedir. Vergi oranları ile vergi kaçakçılığı arasındaki 

etkileşimin sonucu Allingham&Sandmo modelinde belirsiz kalmaktadır. İşte bu 

çerçevede ihtimal teorisi bir başka yaklaşım üzerinde durmuştur. İhtimal teorisine 

göre vergi oranlarının arttırılması, mükelleflerin vergi kaçırmalarını 

engelleyemeyecek, aksine mükellefleri vergi kaçakçılığına yöneltecektir.136 

 

 Modelin diğer bir eleştirilen yönü ise, vergi kaçakçılığının psikolojik 

maliyetini göz ardı etmesidir. Yapılan amprik çalışmalar; bazı mükelleflerin vergi 

kaçırmanın maliyetinin, beklenen faydasına göre çok düşük olmasına rağmen, ahlaki 

açıdan uygun bulmadıkları için vergi kaçırmadıklarını göstermiştir. Bu nedenle 

dürüst davranmamanın vermiş olduğu rahatsızlık duygusunun da modele eklenmesi 

gerekmektedir.137 

 

 

 

 

                                                 
135 Hasan Hüseyin Bayraklı-Naci Tolga Saruç-İsa Sağbaş, “Vergi Kaçırmayı Etkileyen Faktörlerin 

Belirlenmesi ve Vergi Kaçaklarının Önlenmesi: Anket Çalışmasının Bulguları”, Türkiye’de Vergi 

Kayıp ve Kaçakları, Önlenmesi Yolları, 19. Türkiye Maliye Sempozyumu, Antalya, 10-14 Mayıs, 

2004, s. 209, 211. 
136 Coşkun Can Aktan, a.g.m., s.127. 
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2.1.1.2. Sosyo Kültürel-Sosyo Psikolojik Yaklaşım 

 

 Vergi uyumuna ilişkin klasik model kişileri rasyonel davranan ve ahlakla 

ilgisi olmayan karar vericiler olarak değerlendirmektedir. Ancak denetim olasılığı ve 

cezaların vergi uyumu konusundaki davranışların çoğunu açıklayamadığı bir 

gerçektir. Birçok ülkede ağır olmayan yaptırımlar ve düşük denetim ihtimalleri 

karşısında vergi kaçakçılığının çok daha fazla olması gerekirken ekonomik modelde 

öngörülenden daha yüksek uyum düzeyi gerçekleştiği görülmüştür. Bu durumda ise 

çoğu kişinin rasyonel olması koşuluyla vergi kaçırması gerekeceğinden “kişiler 

neden vergi kaçırır” sorusu yerine “kişiler neden vergi öder” sorusunu sormak 

gerekecektir. Bu nedenle vergi uyumu konusunda klasik yaklaşımın yeterli olmadığı 

anlaşılmış ve kişilerin vergiye uyum düzeylerini etkileyen diğer faktörlerin neler 

olduğu ile bu etkilerin hangi düzeyde olduğunu belirlemeye yönelik çalışmalar 

ekonomistler, psikologlar ve diğer sosyal bilimciler tarafından ayrıntılı olarak 

yapılmaya başlanmıştır.138 

 

 Vergi uyumu konusunda yapılan çalışmalar kapsamında oluşan sosyo 

kültürel-sosyo psikolojik yaklaşıma göre kişilerin vergiye uyum konusundaki 

tercihlerini belirleyen tek faktör kişisel çıkar ya da kişisel faydaları maksimize etmek 

değildir. Literatürde “tutumsal model” ya da “ahlaki duygular teorisi” olarak da ifade 

edilen bu yaklaşıma göre kişilerin vergiye uyum konusundaki tutum ve davranışlarını 

belirleyen faktörlerin başında psikolojik algılama gelmektedir.139  

 

 Geleneksel yaklaşımın aksine ahlaki duygular yaklaşımına göre vergi 

uyumunu sadece yaptırım gücüyle açıklamak doğru değildir. Kişilerin vergi uyumu 

konusundaki tutum ve davranışlarını belirleyen en önemli etkenlerden biri de 

psikolojik faktörlerdir. Bunun yanında idari, siyasal, hukuki, kurumsal, kültürel, 

sosyolojik, ahlaki ve dinsel faktörler de vergi uyumu üzerinde etkilidir. Bu nedenle 

                                                                                                                                          
137 Hasan Hüseyin Bayraklı-Naci Tolga Saruç-İsa Sağbaş, a.g.m., 211. 
138 Mehmet Tunçer, Hükümet-Birey…, s. 110. 
139 Coşkun Can Aktan, a.g.m., s.130. 
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vergi uyumu karmaşık bir yapıya sahiptir ve sosyal, kültürel, psikolojik ve idari 

olarak birçok faktörden etkilenmektir.140 

 

 Bu yaklaşımda ahlaki duygu ve tutumlar onları etkileyen faktörlerle birlikte 

ele alınmıştır. Bunların bir kısmı kişinin kendi öz varlığının ayrılmaz bir parçası olan 

içsel faktörlerdir. Başlıca içsel faktörler; yaş, cinsiyet, medeni durum, gelir düzeyi, 

mesleki çevre, mali memnuniyet ve din olarak sayılabilir. Diğer bir kısım faktörler 

ise çevresel olan dışsal faktörlerdir. Bunlar ise kültürel farklılıklar sonucu oluşan 

ahlaki kurallar, devlete duyulan güven, vergi bürokrasisi ve toplumsal gururdur.141 

 

 Görüleceği üzere vergi uyumunu yalnızca denetim oranları ve cezaların 

caydırıcılığı gibi faktörler belirlememektedir. Vergi kaçırma olanaklarının yanında, 

kişilerin ahlaki duygu ve tutumları da vergi uyumu üzerinde oldukça etkilidir. Bu 

sebeple karmaşık olan gönüllü vergi uyumu konusunun anlaşılabilmesi, birçok 

faktörün bir arada değerlendirilmesini gerekli kılmaktadır. 

 

 

2.2. Vergiye Gönüllü Uyumu Etkileyen Faktörler 

   

Vergiler kişilerin elde ettikleri gelire, birikimleri olan servetlerine ve 

tüketimlerine yöneliktir. Netice olarak kişilerin gelirleri vergi kadar azalmakta ve bu 

aşamada mükelleflerin vergilere karşı psikolojik faktörlerin etkisinde olması ve 

vergiye karşı tepki göstermesi kaçınılmaz olmaktadır. Bu nedenle vergi sistemleri, 

mükellefleri etkileyecek psikolojik faktörleri iyi analiz etmeli ve mükellef 

tepkilerinin temelinde yatan davranışları çözümlemelidir. Bu bakımdan verginin, 

kamu giderleri için sağlıklı bir finansman kaynağı olma özelliğinin sürdürebilmesi 

                                                 
140 Selçuk İpek, “Vergilemede Yükümlü Motivasyonu-2”, Bilanço Dergisi, Sayı 124, Mart, 2010, s. 

69. 
141 Nilgün Serim, “Vergi Ahlakını Biçimlendiren Faktörlerin Mükellef Davranışları Üzerindeki 

Etkisi”, Prof. Dr. Mualla Öncel’e Armağan, Ankara Üniversitesi Yayınları No: 243,  Ankara, 2009, s. 

159. 
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için, vergiye gönüllü uyumun ve bu uyumu etkileyen faktörlerin analiz edilmesi 

gerekmektedir.142 

 

Mükelleflerin vergi ödeme konusunda isteksiz davranmalarının nedenlerini 

araştırmak ve gerekli önlemleri almak, mükelleflerin vergi kaçırma isteklerini 

azaltacak ve onları doğru beyanda bulunmaya yöneltecektir. Bir vergi sisteminin 

başarısı, öncelikle mükellefler tarafından vergisel ödevlerin gönüllü olarak yerine 

getirilmesine bağlıdır. Çünkü vergi kayıp ve kaçaklarının en önemli nedenlerinden 

biri, mükelleflerin vergi ödeme konusunda isteksiz davranmalarıdır. Vergileme 

konusunda mükelleflerin gönüllü uyumunu sağlayamayan yasal ve idari tedbirlerle 

başarıya ulaşmak mümkün değildir. Mükelleflerin psikolojisini olumsuz yönde 

etkileyen nedenlerin tespit edilerek ortadan kaldırılması gerekmektedir.143 

 

 Bu bağlamda mükelleflerin vergi uyumsuzluğu davranışına yönelmelerinin 

altında yatan faktörlerin araştırılması son dönemde maliye bilimi içerisinde incelenen 

ana konulardan birisi olmuş ve konu daha çok mali sosyoloji-mali psikoloji 

kavramları çerçevesinde incelenmiştir.144 

 

 Yapılan incelemeler mükelleflerin vergiye gönüllü uyumlarının kişisel ve 

kişisel olmayan birçok faktör tarafından belirlendiğini ortaya koymakta olup, 

çalışmamızın devamında bu faktörler alt başlıklar halinde incelenecektir. 

 

 

2.2.1.  Kişisel Faktörler 

  

 Vergileme, kişisel ve sosyal yönü ile psikoloji ve sosyoloji ile ilgilidir. 

Verginin kişisel ve psikolojik yönü; vergiyi doğuran olaydan başlayarak verginin 

ödenmesine kadar geçen süreçte, vergiye uyum düzeyinin belirlenmesinin mükellefin 

                                                 
142 Ali Rıza Akbulut, a.g.m., s. 90. 
143 Harun Yeniçeri, “Beyan Esasına Dayanan Vergilerde Vergi Kayıp ve Kaçaklarının Psikolojik 

Nedenlerinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma”, 19. Türkiye Maliye Sempozyumu, Antalya, 10-14 

Mayıs, 2004, s. 908. 
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kendi vicdanına ve inisiyatifine bırakılması veya vergiden kaçınma konusunda 

mükellefin vergiye karşı kendi kişisel düşünceleri ve tepkileri ile ortaya 

çıkmaktadır.145 

 

 Bu bağlamda çalışmamızın bu bölümünde mükelleflerin vergiye karşı uyum 

düzeylerini etkileyen, mükelleflerin kişisel özelliklerinden kaynaklanan ve 

vergilemenin kişisel yönünü oluşturan faktörler incelenecektir. 

 

 

2.2.1.1. Vergi Ödeme Gücü ve Bireysel Vergi Yükü 

 

Vergi ödeme gücünün göstergeleri gelir, servet ve harcama olarak kabul 

edilmektedir. Bu göstergeler, vergi yükünün istenilen şekilde ve adil olarak 

dağılımının sağlanması amacıyla seçilmiştir. Vergi yükünün dağılımında dikkate 

alınan bu göstergelerden en önemli olanı gelirdir. Çünkü belirli bir servet birikimi ve 

harcama yapılabilmesi, yeterli gelire sahip olmayı gerektirmektedir. Bu nedenle 

vergiler servet ya da harcamalar üzerinden alındığında da sonuç olarak mükelleflerin 

gelirleri vergilendirilmektedir.146 

 

Vergileme sırasında mükelleflerin gelir ve servet düzeylerinde bulunan 

farklılıkların dikkate alınması ve herkesin mali gücüne göre vergilendirilmesi, 

vergide adaletin sağlanması için gereklidir. Ancak, kişinin kendisinin ve ailesinin 

yaşamını asgari düzeyde sürdürmesini sağlayacak gelirin üstündeki geliri ifade eden 

vergide ödeme gücü ilkesi, başarılı bir vergi politikası için gerekli olmakla birlikte, 

uygulanabilmesi de oldukça zor olan bir ilkedir.147 

 

Vergilemede ödeme gücüne ulaşmada kullanılan göstergelerden en çok tercih 

edileni “kişisel” olma özelliği nedeni ile gelirdir. Geleneksel olarak ödeme gücüne 

                                                                                                                                          
144 Yaşar Ayyıldız-Tarık Vural-Yunus Demirli, Vergiye Gönüllü Uyumu Etkileyen Faktörler, Bolu İli 

Alan Çalışması, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yayınları,  Bolu, 2014, s. 1. 
145 Şansel Özpınar, “Vergi Anomisi”, Prof. Dr. Mualla Öncel’e Armağan, Ankara Üniversitesi 

Yayınları No: 243,  Ankara, 2009, s. 268, 269. 
146 Doğan Şenyüz, a.g.e., s. 27, 28. 
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ulaşmak için ise vergilemede en az geçim indirimi, ayrıma ilkesi ve artan oranlılık 

gibi tekniklerden yararlanılmaktadır. Ancak gelirin temel gösterge olabilmesi için 

gelir tanımının servet artışlarında meydana gelen her türlü artışı da kapsaması 

gerekmektedir.148 

 

Ödeme gücünün göstergesi olarak gelir yerine tüketimin esas alınması 

gerektiğini savunan görüşler de bulunmaktadır. Bu görüşe göre adalet gelir esas 

alınarak değil, tüketimin vergilendirilmesi ile sağlanmalıdır. Bu görüş, gelir 

vergilerinin tasarruflar aleyhine ayrımcılığa yol açtığı ancak, tüketimden alınan 

vergilerin tasarruflar karşısında tarafsız kaldığı düşüncesine dayanmaktadır. Yine bu 

görüşe göre ödeme gücünün belirlenmesinde kişilerin yaşamları boyunca yaptıkları 

tüketimlerin, diğer göstergelere kıyasla üstünlüğü bulunmaktadır. Ödeme gücünün 

bir başka göstergesi ise servettir. Çünkü servete sahip olmak, servet unsurları somut 

bir gelir yaratmasa da kişilerin vergi ödeme yeteneklerinin bulunduğuna kanıt 

oluşturmaktadır.149 

 

Vergilemede ödeme gücüne ulaşmak için kullanılan çeşitli araçlar ya da 

teknikler vergi psikolojisi açısından oldukça önemlidir. Gelir düzeyleri yakın olan 

mükellefler arasında kullanılan vergileme teknikleri nedeni ile oluşturulan 

farklılaştırma, sonucun kendi aleyhine olduğunu düşünen mükellefin psikolojisinin 

olumsuz etkilenmesine neden olacaktır.150 

 

Mükellefler, gelirlerinde azalmaya neden olduğu için vergilere, ya bir miktar 

tasarruflarını ya da tüketimlerini kısarak tepki verirler. Bu durumda ise mükellefler 

fazla refah kaybına uğramamak için, faydası en az olan tüketimlerinden veya 

tasarruflarından öncelikle vazgeçmeyi tercih ederler.  Gelir grupları bakımından 

değerlendirildiğinde; gelir düzeyi yüksek olanların lüks tüketim ve tasarrufları, gelir 

                                                                                                                                          
147 Abdurrahman Akdoğan, a.g.e., s. 221. 
148 Coşkun Can Aktan-Hilmi Çoban, “Vergileme Ekonomisi ve Vergileme Psikolojisi 

Perspektiflerinden Vergiye Karşı Tutum ve Davranışları Belirleyen Faktörler”, Vergileme Ekonomisi 

ve Vergileme Psikolojisi, 1. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2006, s. 139, 140. 
149 Recai Dönmez, Kamu Maliyesi, , 2. Baskı, Açıköğretim Fakültesi Yayın No 869, Eskişehir, 2007, 

s. 179. 
150 Coşkun Can Aktan-Hilmi Çoban, a.g.m, s. 140. 



54 

 

 

 

düzeyi düşük olanların ise zorunlu tüketimleri vergilendirilmektedir.  Bu ise gelir 

düzeyi düşük kesimlerin vergi yükünün, gelir düzeyi yüksek olan kesimlere göre 

daha fazla olmasına ve sübjektif vergi yükünün artmasına neden olacaktır.  Zorunlu 

harcamalarını bile karşılamakta zorlanan bir kesimin varlığı ise vergiye olan tepkileri 

daha da ağırlaştıracaktır. Bu nedenle mükellefler arasında aynı tür vergilere gelir 

düzeyine göre farklı tepkiler oluşacağından, mükellef tepkilerinin en aza indirilmesi 

için mükelleflerin ödeme gücüne göre vergilendirilmeleri gerekmektedir.151 

 

Vergi her durumda mükellefler için bir yük oluşturmaktadır. Vergiler yoluyla 

mükelleflerin gelir ve servetlerinin bir kısmı devlete aktarılmakta olup, bu durum 

mükellefler tarafından hoş karşılanmamaktadır. Mükellefler, kendileri için rahatsız 

edici olan vergiye karşı isteksiz davranabilmekte ve yükün aşırı hissedilmesi halinde 

vergiye karşı olumsuz tavır alabilmektedirler. 

  

Belirli bir dönemde ödenen vergiler ile aynı dönemde elde edilen gelir 

arasındaki oransal ilişki vergi yükünü vermektedir. Aşağıda yer verilen formülden 

görüleceği gibi vergi yükü, ödenen vergi ile doğru orantılı, ödeme gücü ile ters 

orantılıdır. 152 

 

 

Bireysel vergi yükü; subjektif vergi yükü ve objektif vergi yükü olmak üzere 

iki şekilde ele alınabilir. Mükellefin vergi ödeme nedeni ile hissettiği psikolojik baskı 

subjektif vergi yükü olarak ifade edilmektedir. Subjektif vergi yükü kişilerin 

gelirlerine, zevk ve alışkanlıklarına, yaratılışlarına ve özel durumlarına göre farklılık 

göstermektedir. Bu nedenle, kişiler arası farklılık gösteren subjektif vergi yükünün 

hesaplanması zordur. Objektif vergi yükü ise mükelleflerin belirli bir dönemde 

ödediği vergi ile ekonomik koşulları dikkate alınarak hesaplanabilir. Objektif vergi 

                                                 
151 Cuma Çataloluk, a.g.m., s. 217. 
152 Halil Nadaroğlu, a.g.e., s. 262, 263. 
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yükü gerçekçi olduğundan yapılacak olan uygulamalarda daha fazla dikkate 

alınmaktadır. Bu durumda subjektif vergi yükü ile objektif vergi yükünün toplamı 

kişisel vergi yükünü vermektedir. Ancak objektif vergi yükleri aynı olsa bile, 

subjektif vergi yükleri farklı olacağından mükellefler arası karşılaştırmalarda kişisel 

vergi yükü de farklı olacaktır.153   

 

Vergi yükü özünde subjektif bir özellik taşıdığından objektif vergi yükü 

anlamsız kalmaktadır. Subjektif vergi yükünün psikolojik yapısı nedeniyle fedakarlık 

ve refah kaybı şeklinde kişiden kişiye değişebileceği için ölçülmesi imkansızdır. Bu 

nedenle de aynı ekonomik koşullarda bulunan kişiler eşit objektif vergi yükü altında 

kalsalar bile farklı vergi baskısı hissetmektedirler.154 

 

 

2.2.1.2. Gelir Düzeyi ve Vergi Oranları 

 

 

Gelir düzeyinin vergiye gönüllü uyum üzerindeki etkilerinin araştırılması 

amacıyla yapılan çalışmalar,  gelir arttıkça vergi kaçakçılığının arttırdığını 

göstermiştir. Bunun nedeni; mükelleflerin gelir düzeyi arttıkça nispi olarak olmasa da 

miktar olarak ödeyecekleri verginin artmasıdır. Ödenecek vergi miktarının artması 

ise, vergi kaçakçılığı sonucu elde edilecek faydanın, yakalanma riskini bastırmasına 

neden olmaktadır.155 Ayrıca gelir düzeyi yüksek olan mükelleflerin uzman mali 

danışmanlar aracılığı ile vergi kaçakçılığı yapmaları mümkündür. 

 

Vergi oranları ise gönüllü vergi uyumunu hem olumlu hem de olumsuz 

yönden etkileyebilmektedir. Vergi oranlarındaki artış, vergi kaçakçılığı sonrası elde 

edilecek kazancı arttıracağı için, vergi kaçakçılığını ya da vergiye tabi gelirin doğru 

beyan edilmemesini destekleyecektir. Ancak yüksek vergi oranı sonrası azalan gelir 

düzeyi riske edilecek geliri azalttığından, yanlış beyanı azaltıcı nitelikte de 

                                                 
153 Emine Orhaner, Kamu Maliyesi, 2. Baskı, Gazi Kitapevi,  Ankara, 1997, s. 165. 
154 Doğan Şenyüz, a.g.e., s. 15. 
155 İbrahim Kumluca, a.g.m., s. 93. 
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olabilecektir. Vergi oranlarının gönüllü vergi uyumu üzerindeki etkisi konusunda 

tam bir uzlaşma olmamasına rağmen, yüksek vergi oranlarının doğru beyanda 

bulunmamayı teşvik ettiği daha doğru bir yaklaşım olmaktadır.156 

 

Vergiye gönüllü uyum ile ilgili çalışmalar incelendiğinde vergi oranları ile 

vergiye gönüllü uyum arasında yakın bir ilişki olduğu görülmektedir.  Bu çalışmalar 

içerisinde, Arthur Laffer tarafından ortaya konulan ve vergi oranları ile vergi gelirleri 

arasındaki ilişkiyi gösteren çalışma oldukça önemlidir. Bu analizde, vergi oranlarının 

belli bir orandan sonra artışının, vergiye karşı oluşacak olumsuz tepkiler nedeni ile 

vergi gelirlerini düşüreceği belirtilmektedir.157 

 

 Vergi oranlarının artması mükelleflerin kullanılabilir gelirlerinde ve 

servetlerinde azalmaya neden olmaktadır. Artan vergi oranları mükelleflerin daha 

fazla vergi ödemesine yol açarak, vergi yükünü arttıracağından, mükellefler vergiden 

kurtulmanın yollarını arayacaklardır. Bu nedenle yüksek vergi oranları, gönüllü 

uyumu olumsuz etkileyen bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır.   

 

 Vergi oranlarının yüksekliği vergiye gönüllü uyum konusunda önemli bir 

faktör olmakla beraber, tek başına belirleyici değildir. Vergi kaçakçılığı konusunda 

yapılmış çalışmalar, vergi oranlarının artışı her ne kadar mükelleflerin net gelirlerini 

yükseltmek amacı ile vergi kaçakçılığı eğilimi oluştursa da, vergi ceza oranları ile 

yakalanma olasılığının belirlediği vergi kaçırma olanaklarının, vergi kaçakçılığı 

davranışının fiilen ortaya çıkıp çıkmayacağı konusunda belirleyici olduğunu 

göstermiştir.158 

 

 

 

 

                                                 
156 Ali Rıza Akbulut, a.g.m., s. 92,93. 
157 Elif Tuay-İnci Güvenç, Türkiye’de Mükelleflerin Vergiye Bakışı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Yayın 

No 51, Kasım, 2007, s.31. 
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2.2.1.3. Vergi Ahlakı ve Vergi Zihniyeti 

 

Genel olarak ahlak, kişiler arası sosyal ilişkilerde kişilere yol gösteren 

kurallardan oluşan ve işlevi, kişiler arası ilişkileri bir düzene oturtmak ve 

düzenlemek olan bir sistemdir. Bu bağlamda mükelleflerin vergiler karşısındaki 

davranışları toplumun vergi zihniyeti ya da vergi ahlakı tarafından 

belirlenmektedir.159 Vergi zihniyeti zamana ve yere göre farklılıklar göstermekte 

olup, mükelleflerin bizzat vergiler ve vergiler ile yüklenen yükümlülükler karşısında 

takındıkları tavır olarak tanımlanmaktadır. Vergi zihniyetinin genel çerçevesinde yer 

alan vergi ahlakı ise vergi kaçakçılığı ve vergi cezaları karşısında takınılan 

tavırdır.160  

 

 Vergi ahlakına yönelik ilk çalışmalar 1960’lı yıllarda “Köln Vergi Psikolojisi 

Okulu” tarafından yürütülmüş olmakla birlikte, vergi ahlakı kavramı araştırmacılar 

tarafından çoğu kez ihmal edilmiştir. Bazı çağdaş bilim adamları makale ve 

kitaplarında vergi ahlakı kavramından bahsetmiş ancak sadece birkaçı vergi ahlakını 

ayrıntılı olarak incelemiştir.161 1990’larda vergi ahlakına yönelik olgular giderek 

dikkat çekmeye başlamıştır. Denetim oranları ve cezaların düşük olmasına rağmen, 

birçok insanın vergisini neden ödediği, vergi uyumu literatüründe ana soru 

olmuştur.162 

 

Yakalanma riski olmamasına rağmen mükelleflerin vergilerini gönüllü bir 

şekilde ödemeleri, vergi ahlakı kavramıyla açıklanmaktadır. Bu itibarla, vergiye 

                                                                                                                                          
158 Gülay Akgül Yılmaz, “Kayıtdışı Ekonomi: Ulusal ve Küresel Boyutları ve Dinamiklerinin 

Analizi”, Türkiye’de Vergi Kayıp ve Kaçakları, Önlenmesi Yolları, 19. Türkiye Maliye Sempozyumu, 

Antalya, 10-14 Mayıs, 2004, s.34. 
159 Ali Rıza Gökbunar-Sibel Selim-Halit Yanıkkaya,  “Türkiye’ Vergi Ahlakını Belirleyen Faktörler 

Üzerine Bir Araştırma”, Ekonomik Yaklaşım Dergisi, Cilt 18, Sayı 63, 2007, s. 71.  
160 Günter Schmölders, a.g.e., s. 107. 
161 James Alm-Benno Torgler, “Culture Differences and Tax Morale In The United States and In 

Europe”, Center for Research in Economics, Management and the Arts (CREMA), Working 

Paper No.2004-14, s.5.  
162 Benno Torgler, “Tax Morale: Theory and Empırıcal Analysıs of Tax Complıance”, 

http://edoc.unibas.ch/56/1/DissB_6463.pdf,  (08.02.2015), s.6 

http://edoc.unibas.ch/56/1/DissB_6463.pdf
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gönüllü uyumu açıklayan en önemli konu, vergiye karşı “içsel motivasyon” olarak da 

ifade edilen “vergi ahlakı”dır.163  

 

Vergi kaçakçılığının, hemen hemen bütün ülkelerde sürekli artış gösterdiği 

bilinmektedir. Ancak bunun yanı sıra, diğer mükellefler vergi kaçırıyor olsalar da 

vergi kaçırmanın yollarını bile araştırmayan mükellefler bulunmaktadır. Bu 

mükellefler belki de fırsatları olmasına rağmen vergi kaçakçılığı fikrini akıllarına 

bile getirmemekte ve vergilerini ödemektedirler. Bu bağlamda vergi ahlakı, 

insanların neden vergi kaçakçılığı yaptıklarından çok, neden vergi kaçakçılığı 

yapmadıkları ile ilgili bir kavramdır.164  

 

 Vergi ahlakı, vergi ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilme derecesi olarak 

da tanımlanabilir. Mükellefler tarafından ödenmesi gereken verginin eksiksiz olarak 

ödenmesi yüksek vergi ahlakı olarak nitelendirilmektedir. Vergi ahlakı, vergiden 

kaçınmanın tersine bir davranışı değil, mükelleflerin vergi ödemenin bir ahlaki 

yükümlülük olduğunu düşündükleri bir tutumu ifade etmektedir.165 

 

Vergi ahlakı, kişilerin içsel olarak, vergisel yükümlülüklerini yerine getirme 

isteğidir. Vergi ahlakının artması, mükelleflerin vergi ödeme isteklerini ve buna bağlı 

olarak vergi gelirlerini arttıracaktır. Bu nedenle vergi ahlakı ile gönüllü vergi uyumu 

arasında doğru orantılı bir ilişki bulunmaktadır. Vergi ahlakının artması gönüllü 

vergi uyumunun artmasını sağlayacaktır. Buna karşılık vergi ahlakının azalması ise, 

vergi kaçakçılığının artmasına neden olacaktır. 

 

Vergi ahlakı, içinde bulunulan toplumun sosyal ve kültürel özelliklerini 

taşımasına rağmen, genel ahlaktan önemli farklılıklar gösterebilmektedir. Genel 

ahlak düzeyi yüksek olan bir kişinin, vergi ahlakı düşük olabilmektedir. Kişi vergi 

                                                 
163 Mehmet Tosuner-İhsan Cemil Demir, “Toplumsal Bir Olgu Olarak Vergi Ahlakı”, Gazi 

Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 9, Sayı:3, 2007, s.9. 
164 Handan Kaynar Bilgin, “Vergi Ahlakının Teorik Çerçevesi”, Çukurova Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 20, Sayı 2, 2011, s. 260. 

http://sosyalbilimler.cukurova.edu.tr/dergi/dosyalar/2011.20.2.817.pdf, 29.1.2012 
165 Elif Tuay-İnci Güvenç, a.g.e., s. 23. 

http://sosyalbilimler.cukurova.edu.tr/dergi/dosyalar/2011.20.2.817.pdf
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ahlakının düşük olmasını bir eksiklik olarak görmemektedir.166 Günümüzde vergi 

ahlak düzeyinin genel ahlaktan çok daha düşük olduğu ve daha az geliştiği 

görülmekte ve vergi kaçakçılığı kişiler tarafından bir çeşit “toplumsal yetenek” 

olarak nitelendirilmektedir.167  

 

Bir toplumdaki vergi ahlakının gelişimi başarılı bir vergi politikasının 

yürütülmesi için önemli bir faktördür. Verginin mükellefler tarafından bir görev değil 

de yük olarak algılanması vergiye karşı olumsuz davranışlara neden olacaktır. Bunun 

gibi, vergilerin yararlanılan kamu hizmetlerinin bir karşılığı olarak görülmemesi de 

vergiden kaçınma ya da vergi kaçakçılığı eğilimine neden olabilmektedir. Devlet 

harcamalarının verimli olup olmaması da vergi ahlakının oluşumunda önemlidir. 168  

 

Literatürde vergi ahlakı ve vergi zihniyeti kavramlarının, vergi bilinci ve 

vergi kültürü kavramları ile de ifade edildiği görülmektedir. Vergi kültürü ya da 

vergi bilinci, “toplumu oluşturan bireylerin hür vicdanlarında vergi verme gereğini 

duymaları” şeklinde tanımlanabilir. Kişilerin bu kültür seviyesine ulaşabilmesi için 

ise öncelikle aileden başlayan ve okullarda devam eden, ayrıca görsel ve yazılı 

iletişim araçları ile desteklenen bir eğitim almaları gerekmektedir.169 

 

 

2.2.1.4. Aile Ölçeği (Ailenin Gelir Düzeyi) 

 

 Mükelleflerin vergiye karşı göstereceği davranış şekilleri ailede kişi başına 

düşen gelirle yakın ilişkilidir. Aynı gelir düzeyinde bulunan iki vergi mükellefinin, 

aynı oranda vergiye tabi tutulması, aile ölçeklerinin farklı olması nedeniyle yaşam 

standardının farklı oranda düşmesine neden olacaktır. Mükelleflerin evli, bekar, 

çocuklu ve bakmak zorunda olduğu kişilerin bulunup bulunmamasına göre vergiyi 

hissetmeleri farklı şekillerde olacaktır. Nitekim bekar bir kişi için vergi sonrası 

                                                 
166 Cuma Çataloluk, a.g.m., s. 218. 
167 Günter Schmölders, a.g.e., s. 108. 
168 Cuma Çataloluk, a.g.m., s.218. 
169 Abdülkadir Işık, Kültür ve Kalkınma: Vergi Kültürü Örneği, Ege Akademik Bakış Dergisi, Cilt 9 

Sayı 2, 2009, http://asosindex.com/journal-article-fulltext?id=6310&part=1, (29.01.2012),  s. 856. 

http://asosindex.com/journal-article-fulltext?id=6310&part=1
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yeterli olacak bir gelir, evli ve çocuklu olması durumunda yetersiz kalabilecektir. 

Dolayısıyla bekarken gelirin yeterli olması sebebi ile bir fedakarlık olarak 

algılanmayan vergi, medeni halin değişmesi ile birlikte gelirin yetersiz kalması 

durumunda olumsuz davranışlara neden olabilecektir. Bu nedenle vergiye karşı 

davranışlar değerlendirilirken, toplam gelir yerine ailede kişi başına düşen gelirlerin, 

kişilerin normal ihtiyaçlarını karşılamaya yetip yetmediğine bakılmalıdır 170  

 

 Mükelleflerin aile yapıları nedeniyle, vergi sonrası kişi başına düşen 

gelirlerinin azalması, hissedilen vergi yükünün artmasına neden olacaktır. 

Dolayısıyla, tüketime ayrılan gelirleri azalan mükelleflerin vergiye gönüllü uyumları 

olumsuz etkilenecektir. Bu bağlamda mükelleflerin olumsuz tepkilerinin azaltılması 

için, aile yapılarına göre farklı vergileme tekniklerinden yararlanılabilir. 

 

  Ülkemizde,  193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 32. maddesine göre ücretin 

gerçek usulde vergilendirilmesinde uygulanan asgari geçim indirimi, aile ölçeğine 

göre vergilemeye örnek olarak verilebilir. İlgili kanun maddesine göre asgarî geçim 

indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde 

çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; 

mükellefin kendisi için % 50'si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 

10'u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5, üçüncü 

çocuk için %10, diğer çocuklar için % 5'i olarak hesaplanmaktadır. Bu örnekteki 

gibi, aile ölçeğini dikkate alan vergileme teknikleri ile mükelleflerin olumsuz 

davranışlarının azaltılması sağlanabilir. 

 

 

2.2.1.5. Eğitim Düzeyi 

 

 Kişilerin sosyalleşme sürecini yaşadıkları önemli bir kurum olan eğitim, 

toplumsal değerlerin kişilere ve yeni nesillere aktarılmasını sağlayan ve toplumsal 

uyumu sağlayan bir mekanizma olarak düşünülebilir. Eğitim bir toplumda ahlak, din, 

                                                 
170 Doğan Şenyüz, a.g.e., s. 30, 31. 
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örf ve adetler gibi ortak bir kültür oluşturulmasında etkilidir. Bu sebeple eğitim, 

kişilerin yaşadığı zamana ait zihniyeti kabul etmesini sağlayarak, kişilerin kanuni ve 

ahlaki düzenlemelere olan uyumunu kolaylaştırıcı etki yapar. Buna bağlı olarak 

eğitim seviyesi, toplumdaki kişilerin kanunlara olan uyumunun seviyesini 

belirlemede önemli bir değişken olarak karşımıza çıkmaktadır.171 

 

 Vergiye uyumun sağlamasında eğitimin rolü iki boyutlu olarak düşünülebilir. 

Bazı araştırmalar, eğitim seviyesi yükseldikçe vergiye uyumun azaldığını 

göstermektedir. Buna göre eğitim seviyesi yüksek kişiler, kanundaki boşluklardan 

yararlanarak vergiden kaçınma ve vergi kaçakçılığı yapma fırsatlarını daha iyi 

bildikleri için vergiye daha az uyum gösterebilirler. Ayrıca iyi eğitim almış kişiler 

vergilerin devlet tarafından kullanılma şekli ile devlet harcamalarının ve olası 

savurganlıkların değerlendirmesini daha iyi yapabilirler. Bu eleştirel bakış ise 

eğitimli mükelleflerin vergiye uyumunun azalmasına neden olabilir.172      

 

 Genel olarak eğitim seviyesinin yüksek oluşunun, vergiye uyumu 

kolaylaştırdığı düşünülmektedir. Mükellefin eğitim seviyesi ile bilgiye ulaşma 

imkanı arasında doğru yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Eğitim seviyesinin yüksek 

olması bir yandan mükellefin vergilemeye ilişkin bilgi seviyesinin artmasını 

sağlarken, bir yandan da bilgisizlik nedeni ile ortaya çıkabilecek işlem maliyetlerinin 

azalması sağlar. Bu bakımdan mükellef açısından önemli bir maliyet unsuru olan 

işlem maliyetlerinin azalması, mükelleflerin vergiye uyumunu kolaylaştırır.173 

 

 Eğitimin vergi uyumu üzerindeki bu iki yönlü etkisi, vergiye gönüllü uyumun 

sağlanmasında eğitimin etkilerine yönelik tahminlerin ve analizlerin zorlaşmasına 

neden olmaktadır.174  

                                                 
171 Filiz Baloğlu-Binhan Elif Yılmaz-Murat Şeker, Sosyolojik Açıdan Türkiye’de Halkın Vergiye 

Bakışı, İstanbul Ticaret Odası Yayınları No:2010-61, İstanbul 2010, s.23. 
172 Benno Torgler-Friedrich Schneider, “Does Culture InfluanceTax Morale? Evidence From Different 

Europen Countries”, Center for Research in Economics, Management and the Arts (CREMA),  
Working Paper 2004 No:17, http://www.crema-research.ch/papers/2004-17.pdf,  (24.03.2012), s. 8,9. 
173 Coşkun Can Aktan-Hilmi Çoban, a.g.m., s.148. 
174 Şafak E. Çomaklı, “Mükellef Sosyo-Psikolojisi Açısından Vergi Ödemeyi Etkileyen Genel 

Faktörler”, Vergi Dünyası Dergisi,  Sayı 322, İstanbul 2008, s.116. 

http://www.crema-research.ch/papers/2004-17.pdf
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2.2.1.6. Devlete Olan Bağlılık 

 

 Devlete duyulan güven, vatandaşları kendi kendilerine yasalara, devlet 

kurumlarına ve toplumsal kurallara uyum göstermeleri konusunda etkiler ve teşvik 

eder. Bu nedenle güven, en önemli kurumdur. Devletin güven oluşturması ise, halkın 

istek ve ihtiyaçları doğrultusunda davranmasına bağlıdır. Devlete duyulan güvenin 

yanı sıra, bir ülkedeki mahkemelere ve hukuk sistemine duyulan güven de vergi 

ahlakı üzerinde etkilidir.175  

 

 Vergiye gönüllü uyum, günümüzde devlete duyulan güven ve bağlılık ile 

ilgilidir. Devletin varlığına, yaptığı işlerin ve hizmetlerin yararlı olduğuna inanan bir 

mükellefin vergiye bakışı olumlu olacaktır.  Vatandaşlar tarafından takdir edilen, 

sevilen ve samimi olarak bağlı olunan bir devlete, her türlü vergi büyük bir istekle 

ödenecektir. Bu nedenle devlete duyulan güven düzeyinin yüksek olduğu 

toplumlarda vergiye gönüllü uyum daha kolay sağlanmaktadır.176 

 

 Mükelleflerin devlet ile ilgili düşünceleri vergiye karşı davranışlarını 

belirlemektedir. Mükellefler devletten beklentileri doğrultusunda, devletin 

faaliyetlerini değerlendirerek, devlete vergi vermenin gerekli olup olmadığı 

konusunda bir yargıya varabilirler. Toplumda, devletin kötü yönetildiği, toplanan 

vergilerin israf edildiği ve verimli alanlarda kullanılmadığı yönünde bir kanaat 

oluşması, vergi kaçakçılığının artmasına neden olacaktır. Aynı şekilde, devletin 

vergileme konusunda adil davranmadığı, mükellefin haksız olarak fazla vergi verdiği 

yönündeki görüşler de vergi vermemenin haklı sebepleri olarak görülecek, bu durum 

devlet karşıtlığına ya da düşmanlığına yol açabilecektir.177 

 

 Literatürde, devlet ile mükellefler arasındaki ilişki psikolojik sözleşme olarak 

ifade edilmektedir. Bu sözleşmede her iki tarafın da üzerine düşen sorumlulukları 

yerine getirmesi beklenmektedir. Bunun tersi bir durum ise, sözleşmenin 

                                                 
175 Nilgün Serim, a.g.m., s.170. 
176 Şafak E. Çomaklı, a.g.m., s. 115. 
177 Cuma Çataloluk, a.g.m., s. 219. 
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bozulmasına ve sistemin gerektiği şekilde işlememesine neden olacaktır. Psikolojik 

sözleşmede en önemli etken tarafların birbirlerinin dürüstlüğüne olan inancı olup, 

taraflardan birinin diğerinin dürüstlüğünden şüphe duyması sözleşmenin baştan 

bozulması demektir.178 Bu bağlamda devlet ile mükellef arasında oluşturulacak 

güven ortamı, mükelleflerin devlet tarafından uygulanan vergi yasalarına daha kolay 

uymalarını sağlayacak, vergi ödeme isteklerini gönüllü olarak arttıracaktır. 

 

 Bir ülkede uygulanan demokrasi rejimi de vergi ahlakı konusunda etkilidir. 

Halkın iktidarı anlamına gelen demokrasi rejiminde, anayasa kişilere, devlet 

politikalarını belirleme hakkı ve yetkisi vermektedir. Bir toplumda vergi 

mükellefleri, anayasa ve yasalar aracılığı ile politikacıları kontrol edebildiklerini 

düşünüyorlarsa, mevcut sistemle işbirliği içinde olmayı isteyecekler, böylece vergiye 

olan uyumları da artacaktır. Bazı araştırmalara göre, doğrudan demokrasi geleneği ile 

yüksek vergi ahlakı arasında doğru orantılı bir ilişki bulunmaktadır. Buna göre, 

mükelleflerin kendi temsilcilerini seçmek yerine, siyasi karar alma sürecine 

doğrudan dahil olmaları görev ahlakını daha güçlü şekilde algılamalarını 

sağlayacaktır. Bu durumda mükelleflerin alınan kararları sahiplenmesi, devlet ile 

vatandaş arasında karşılıklı güvenin oluşmasına katkı yapacaktır. Vatandaşların 

siyasi karar alma süreçlerine yaygın bir şekilde ve doğrudan katılmaları, toplumda 

devletin adaletli davranarak vergi gelirlerini yararlı alanlarda kullandığı görüşünü 

oluşturacaktır. Bu görüş ise toplumda vergiye gönüllü uyumu arttıracaktır.179   

 

 Yapılan açıklamalardan çıkan sonuca göre, devlete duyulan güven ve bağlılık 

ile vergiye gönüllü uyum arasında doğru orantılı bir ilişki bulunmaktadır. Devlet 

faaliyetlerinin kişiler tarafından uygun görülmesi vergiye uyumu arttıracaktır. 

Devlete güvenen, devlet tarafından yapılan işleri doğru, adaletli ve gerekli bulan 

mükelleflerin vergi ödeme istekleri olumlu etkilenecektir. Bu bağlamda vergiye 

gönüllü uyumun sağlanması için, devletin güven sağlayan faaliyetlerde bulunması ve 

faaliyetleri hakkında toplumu bilgilendirmesi önem arz etmektedir.   

                                                 
178 Elif Tuay-İnci Güvenç, a.g.e., s. 26. 
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2.2.1.7. Siyasal İktidara Bakış Açısı 

 

 Bir toplumdaki vergi mükellefleri, o ülkedeki seçmen kitlesini 

oluşturmaktadır. Seçmenler, kendilerine sunulan alternatif siyasal tercihler arasından 

seçimini yaparak siyasal iktidarı oluşturacaklardır. Seçmenler tercih yaparken, 

siyasal partilerin seçimden önce sundukları parti programlarını inceleyerek, kendi 

görüşleri ve beklentileri ile uyum sağlayan siyasal partinin iktidara gelmesi için oy 

kullanacaktır.180 

 

 Siyasal iktidarların aldıkları kararların bir kısmının vergi ile ilgili olması 

nedeniyle, bu kararlardan tüm toplum etkilenmektedir. İktidarlar, toplumda oluşacak 

vergi yükünü, yeni vergiler ihdas ederek, uygulanan bir vergiyi kaldırarak, vergi 

oranlarını azaltarak ya da arttırarak, istisna ve muafiyetlerin şartlarını ya da 

miktarlarını değiştirerek, denetim oranlarını arttırarak ya da azaltarak ve vergiye 

uyumu arttırmayı amaçlayan özendirici politikaları benimseyerek etkileyebilirler.181 

 

 İktidardaki siyasal parti tarafından yapılacak vergisel düzenlemeleri, bazı 

mükellefler olumlu, bazıları ise olumsuz karşılama eğiliminde olacaklardır. Bu 

eğilimi belirleyen en önemli faktör ise mükellef tarafından iktidardaki siyasal 

partinin desteklenmiş olup, olmamasıdır. Bu noktada, siyasal iktidarı destekleyen 

mükellefler, alınan kararları da destekleme eğiliminde olacaklardır. Siyasal iktidarı 

desteklemeyen mükellefler ise, biraz da muhalefetteki partilerin yönlendirmeleri ile 

alınan kararlara karşı çıkma ve bu kararları kötüleme eğiliminde olacaklardır.  Sonuç 

olarak, siyasal iktidarı destekleyenlerin vergilere karşı davranışları bir noktaya kadar 

olumlu olacak; desteklemeyenlerin ise siyasal iktidarın kendini temsil etmediği 

düşüncesinden hareketle olumsuz olabilecektir. Bu bakımdan mükelleflerin vergiyle 

ilgili kararları benimseme açısından iktidardaki partiyle aynı görüşte olmaları, 

                                                                                                                                          
179 Nilgün Serim-Nazmi Yükselen Yağanoğlu, “Ahlaki Duygu ve Tutumları Şekillendiren Dışsal 

Faktörlerin Kişilerin Vergi Ahlakını Etkilemede Rolü”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı 353, Ocak 2011, 

s. 142,143.   
180 Hilmi Çoban, Vergi Mükelleflerinin Vergi Karşısındaki Davranışları Üzerine Amprik Bir 

İnceleme: Denizli Örneği, (Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Ana bilim Dalı, 

Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Denizli,  2004, s.  55.  
181 Turgay Berksoy-İbrahim Demir, a.g.m., s. 520.  
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psikolojik açıdan büyük rahatlık sağlamakla birlikte, iktidarı benimseme ölçüsü 

vergiye karşı davranışların ölçüsünün belirlenmesi açısından önemli olacaktır.182  

 

 

2.2.1.8. Mükellefin Diğer Mükellefler Hakkındaki Düşüncesi 

 

 Mükellefler vergiye karşı uyum düzeylerini belirlerken, toplumun değer 

yargıları ile diğer mükelleflerin davranışlarından etkilenmektedirler. Eğer bir 

toplumda vergi kaçakçılığı yaygınsa, bu durum dürüst mükellefleri olumsuz 

etkileyerek, vergi ödeme isteklerinin azalmasına neden olmaktadır.183 

 

 Vergi kaçakçılığının yaygın olduğu toplumlarda, bu davranış şekli 

mükellefler tarafından normal karşılanmakta, ayıp ve yüz kızartıcı bir suç olarak 

görülmemektedir. Bu durum ise mükelleflerin vergi kaçırma eğiliminde olmalarına 

yol açarak, vergiye uyumu olumsuz etkileyecektir. 

 

 Bir toplumda yasalara uygun davranan mükellefler olduğu gibi, yasalara 

uygun davranmayan mükellefler de bulunmaktadır. Yasalara uygun davranan dürüst 

mükellefler, yasalara aykırı davranan ve denetime de maruz kalmayan mükellefleri 

gördükçe haksızlığa uğradıklarını düşünerek, üzerlerindeki vergi yükünü daha ağır 

hissedeceklerdir. Bu durumda ayrıca, bazı kişilerin vergilenmemiş kazançları ile lüks 

bir yaşam sürdükleri düşüncesi, gerçek olmasa bile dürüst mükelleflerin morallerini 

bozacaktır.184  

 

 Mükellefler kendileri ile benzer durumda olan mükellefler ile vergi yüklerini 

karşılaştırarak, vergi adaleti konusunda bir yargıya varmaktadırlar. Eğer mükellef 

kendisi ile aynı durumda olduğunu düşündüğü başka bir mükelleften farklı bir 

vergisel yükümlülük altında ise, vergi adaleti hakkındaki algılamasını değiştirecek ve 

bu algılamaya bağlı olarak tepki gösterecektir. Mükellef kendi aleyhine bir 

                                                 
182 Doğan Şenyüz, a.g.e., s. 39,40. 
183 Mehmet Yüce-Adnan Gerçek, “Mükelleflerin Vergiye Yaklaşımını Belirleyen Faktörler İle İlgili 

Amprik Bir Çalışma”, Sayıştay Dergisi, Sayı 28, Ankara 1998, s.   24. 
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adaletsizlik olduğunu görürse,  kendisi ile karşılaştırdığı mükellef ile aynı duruma 

gelinceye kadar vergiyi yasal ya da yasal olmayan yollarla ödememeye 

çalışacaktır.185 

 

2.2.1.9. Kamu Hizmetlerinin Mükellef Tercihlerine Uyumluluğu ve 

Kamu Gelirlerinin Etkin Kullanımı 

 

 Kamu harcamalarından kişisel faydalar sağlandığından, devletin vergileri 

harcama şekli, kişilerin vergiye karşı davranışlarını belirleme konusunda etkili 

olmaktadır. Devletin iyi hizmetlerde bulunması, vergiye karşı daha olumlu 

bakılmasını sağlayacaktır.186 Dünyanın her yerinde vergi verenler açısından, ödenen 

vergilerin nereye harcandığı sorusu, vergiye karşı davranışları belirleyen en temel 

etkenlerin başında gelmektedir. Bu nedenle topladığı vergileri etkin, verimli ve 

kaliteli bir kamu hizmetine dönüştüren adil, şeffaf ve hesap verebilir bir devlet 

anlayışı ile güçlü bir devlet-birey ilişkisi kurulabilecektir.187 

 

 Kamu hizmetlerinin mükellefin tercihlerine uyumluluğu, mükellefin istediği 

hizmetlerin yeteri kadar üretilmesini ifade etmektedir. Eğer mükellef ödediği vergi 

ile ihtiyacı olan yatırımların karşılandığına inanırsa, mükellefin vergiye karşı daha 

olumlu bir davranış içine girmesi beklenebilir. Aynı zamanda devlet, mükellefin 

desteklemediği veya gerek duymadığı hizmetleri gerçekleştirirse, mükellef ödediği 

vergilerin boşa harcandığını düşüneceğinden, vergiye karşı olumsuz tavırlar daha da 

belirginleşir.188 

 

Mükellefler ödedikleri vergilerin kamu hizmetlerine dağılım şeklinin yanı 

sıra, bu süreçte yaşanan israf ve savurganlığı da göz önünde bulundurmaktadırlar. 

Mükelleflerde, ödedikleri vergilerin israf edildiği ve kamu hizmetlerinin sunumu 

sırasında savurgan davranıldığını yönünde bir algı oluşması, mükelleflerin vergiye 

                                                                                                                                          
184 Doğan Şenyüz, a.g.e., s. 40,41. 
185 Coşkun Can Aktan-Hilmi Çoban, a.g.m., s. 143. 
186 Nilgün Serim-Nazmi Yükselen Yağanoğlu, a.g.m., s. 140. 
187 Gelir İdaresi Başkanlığı, Ödediğiniz Vergiler Nereye Harcanıyor, 

http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1136, (01.04.2012). 

http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1136
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karşı bakış açılarını olumsuz etkileyecek ve sonraki dönemlerde vergiye karşı 

davranışlarını değiştirecektir.189  

 

Kamu hizmetleri karşılığında mükellefe düşen vergi payı, mükellefin kamu 

hizmetlerinden sağladığı faydadan çok veya az olabilir. Mükelleflerin ödemiş olduğu 

vergi payı faydasının, aldığı kamu hizmetleri faydasından düşük olması durumunda 

mükellef net bir kazanç sağlamakta olup, bu durum “mali rant” olarak 

adlandırılmaktadır. Mükellefin aldığı hizmetin faydası, ödemiş olduğu vergi payının 

faydasından düşük ise bu durumda mükellef net bir zarara uğramaktadır. Bu zarar 

“mali sömürü” olarak adlandırılmaktadır.190 Mükelleflerin ödemiş oldukları vergi 

sonrası net zarara uğradıklarını düşünmeleri, onların bu zararın azaltılmasına ya da 

tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik davranışlarda bulunmalarına neden 

olabilecektir. Bu itibarla mükelleflerin vergi rantı ve vergi sömürüsü konusundaki 

algılamaları vergiye karşı tutum ve davranışları konusunda etkili olmaktadır.191 

 

   

2.2.1.10. Mükellefin Mesleği 

 

 Mükelleflerin mesleklerine göre vergiye uyum düzeylerinde farklılıklar 

görülmektedir. Meslekler açısından oluşan bu tepki farklılaşmasının sebepleri; 

mesleğin gelir yaratma esnekliği, gelirin elde edilme şartları ve mükellefin elde ettiği 

net gelir olarak sayılabilir. Tüccarlık ve serbest meslek erbaplığı gelir yaratma 

açısından diğer mesleklere göre daha fazla esnektir. Gelir yaratmadaki esneklik, 

mükellefin ödeme gücünü arttırabilmesini sağlayarak, vergiye uyum düzeyini olumlu 

etkiler. Mükelleflerin çalışma koşulları da vergiye karşı davranışlarda belirleyicidir. 

Çalışma koşulları ağır olan ve zahmet gerektiren mesleki gruplar ödedikleri vergiler 

dolayısıyla vergi yükünü daha fazla hissedeceklerdir. Bu durumda mükellefler, daha 

çok çalışmak yerine, çalışma koşullarının ağırlığı nedeniyle çalışmamayı tercih 

                                                                                                                                          
188 Doğan Şenyüz, a.g.e., s. 41. 
189 Coşkun Can Aktan-Hilmi Çoban, a.g.m., s. 144.  
190 Kenan Bulutoğlu,  Kamu Ekonomisine Giriş, 7. Baskı, Maliye ve Hukuk Yayınları, Ankara, 2008, 

s. 60. 
191 Coşkun Can Aktan-Hilmi Çoban, a.g.m., s. 145. 
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edebileceklerdir.  Vergiye tabi gelir belirlenirken, gayrisafi gelir üzerinden kabul 

edilen indirim kalemlerinin geniş olması da mükellef davranışlarında etkili olacaktır. 

Bu imkana sahip olan mükellefler dürüst davranmayarak, aslında indirim olarak 

kabul edilemeyecek giderleri kapsam dahilindeki giderler kısmında göstererek, 

haksız yere indirim konusu yapabileceklerdir.192 

 

 Mükelleflerin ait olduğu meslek grubundaki vergi kaçakçılığının oranı 

mükellefin vergiye uyum düzeyinde etkili olmaktadır. Bir meslek grubunda vergi 

kaçakçılığının fazla olması, o meslekteki mükelleflerin vergi ödeme isteğini 

azaltacaktır. Bununla birlikte vergi kaçakçılığı ile elde edilen maaş ve ücret geliri 

arasında ters yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Mükelleflerin maaş ya da ücret gelirleri 

arttıkça doğru beyanda bulunmama eğilimleri de artmaktadır.193 

 

 Seçilen mesleklerin vergi kaçakçılığı ile çok yakın ilişkili olduğu 

görülmüştür. “Beyaz yakalı” olarak ifade edilen, ücretleri üzerinden vergi kesintisi 

yapılan bordrolu çalışanlar vergi ödeme konusunda mecburi uyum göstermektedirler. 

Ancak bazı ülkelerde ücretten vergi iadesi yapılması durumunda bu meslek grubu,  

beyannamelerinde indirim olarak göstermiş oldukları tutarları fazla göstererek vergi 

ödememeyi tercih edebilirler. “Mavi yakalı” çalışanlar olarak ifade edilen küçük 

ticaret erbabı ile küçük sanat erbabı kendi işlerini yapmaları durumunda yaptıkları iş 

karşılığında aldıkları küçük tutarlar için fatura ve belge düzenlemeyerek vergiye tabi 

gelirlerini eksik gösterme eğiliminde olmaktadırlar.194 

 

 Mesleklerle ilgili yaygın görüşe göre kendi işini yapan serbest meslek 

erbapları daha fazla vergi kaçırmaktadır. Serbest meslek erbaplarının vergiye uyum 

göstermek için;  defter ve belge düzenlemek, belge bastırmak, defter onaylatmak, 

beyanname vermek, müşavirlik hizmetleri ve bunlar için ayrılan zaman ve emek gibi 

birçok uyum maliyetine katlanıyor olması, vergilerin bu mükellefler açısından daha 

                                                 
192 Doğan Şenyüz, a.g.e., s. 43,44. 
193 Elif Tuay-İnci Güvenç, a.g.e., s. 21,22. 
194 Nilgün Serim, a.g.m, s. 165. 
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fazla hissedilir olmasına sebep olmaktadır. Verginin ağır bir yük olarak hissedilmesi 

ise vergiye uyum düzeyini olumsuz etkileyecektir.195  

 

Torgler ve Schneider tarafından 2006 yılında yapılan çalışmada, doktorlar, 

avukatlar ve muhasebeciler gibi bazı meslek gruplarının mesleki ahlak düzeylerinin 

yüksek olduğu görüşü genel kabul gördüğünden, bu meslek dallarıyla uğraşan 

mükelleflerin vergiye uyumlarının daha yüksek olacağı öne sürülmüştür.196 Bununla 

birlikte avukat,  muhasebeci ve mali müşavirlerin vergi kanunlarındaki boşlukları 

daha iyi bildikleri göz önüne alındığında, bu mükelleflerin vergi kaçakçılığı ve 

vergiden kaçınma yollarına daha kolay başvurabileceklerini de belirtmek gerekir. 

 

Sonuç olarak vergiye uyum maliyetlerinin fazlalığı ile ağır çalışma koşulları, 

vergi yükünün daha fazla hissedilmesine neden olarak vergiye uyumu 

zorlaştırmaktadır. Gelir yaratma esnekliğine sahip olan ve bu sayede vergi yükünü 

azaltabilen meslek gruplarının vergiye uyum düzeyleri daha yüksek olacaktır. Çeşitli 

yollarla, vergi kaçırma ya da vergiden kaçınma imkanına sahip olan meslek grupları 

da hem vergiye bakışı hem de vergi uyumunu olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle 

vergi yüklerinin meslek grupları arasında adaletli dağılımının sağlanması ve 

denetimlerin tüm sektörler üzerinde hissedilmesi, vergi uyumu açısından önemlidir. 

 

 

2.2.1.11. Diğer Kişisel Faktörler 

 

 Mükelleflerin vergiye gönüllü uyumu birçok kişisel faktör tarafından 

belirlenmektedir. Kişisel faktörler olarak ayrı başlık altında incelediklerimiz ile 

birlikte, mükelleflerin yaşı, ait olduğu etnik yapı ve kültürel özellikleri, dini, medeni 

durumu ve cinsiyeti de vergiye gönüllü uyumu üzerinde etkilidir.   

 

 

 

                                                 
195 Nilgün Serim, a.g.m., s. 165,166. 
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 2.2.1.11.1. Yaş 

 

 Yaşlı insanların sosyal sermaye birikiminin daha fazla olduğu, topluma daha 

sıkı ve güçlü bir şekilde bağlı oldukları kabul edilmektedir. Bunun yanı sıra yaşlıların 

kanunlara ve yaptırımlara karşı güçlü duyarlılıkları söz konusudur. Suç bilimi 

alanında yapılmış çalışmalara göre yaş ile kurallara uymama ve aykırı davranma 

konusunda ters yönlü bir ilişki bulunmaktadır.197  

 

 Yaş unsurunun vergiye uyuma etkisi konusunda yapılan araştırmalara göre, 

yaşlılar risk almayı sevmeyen ve verginin önemi konusunda daha bilinçli 

tüketicilerdir. Ayrıca yaşlılar birçok kamu hizmetinden yararlandıkları için verginin 

karşılığını alacaklarını düşünürler. Bu durum da vergi uyumu ile yaş arasında doğru 

orantılı bir ilişki olduğunu ve yaşlıların daha yüksek vergi ahlakına sahip olduklarını 

göstermektedir.198  

 

Yaş ile vergi uyumu arasındaki ilişki konusunda yapılmış çalışmaların 

birbirinden farklı sonuçlar verdiği de görülmüştür. Bir kısım çalışmalara göre genç 

yaştaki mükellefler gelirlerinin büyük kısmını tüketmek ya da tasarrufa ayırmak 

zorundadırlar. Özellikle de 25-30 yaşlarındaki kişilerin henüz yüksek bir gelir 

düzeyine ulaşamadıkları ancak bir aile kurmak zorunda olmaları ya da hayat 

standartlarını yükseltme istekleri, vergiye karşı isteksiz olmalarına neden olacaktır. 

Buna karşılık ileri yaştaki mükelleflerin bu isteklerinin olmaması, vergiye daha 

uyumlu olmaları sonucunu doğuracaktır.199 Bununla birlikte yaşı 55’in üstünde olan 

insanların mali konularda daha tutucu olmalarından dolayı, hem harcamaların hem de 

vergilerin azaltılmasını istemeleri gibi bir durum ortaya çıkabilir.200  

 

 Yaş unsuru ile vergi uyumu arasında ters yönlü bir ilişki olabildiği belirtilmiş 

olsa da, yaşın vergi uyumunu etkileme nedenlerine bakıldığında, bu ilişkinin daha 

                                                                                                                                          
196 Elif Tuay-İnci Güvenç, a.g.e., s. 22. 
197 Şafak E. Çomaklı, a.g.m., s. 116. 
198 Ali Rıza Özdemir-Hasan Ayvalı, “Vergi Bilincine Sahip Bireylerin Fiş veya Fatura Alma 

Duyarlılığını Etkileyen Faktörler”, Maliye Dergisi, Sayı 153, Temmuz-Aralık 2007, s. 57. 
199 Doğan Şenyüz, a.g.e., s. 47. 
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çok doğru yönlü olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda genel olarak yaşlı insanların, 

vergiye uyum düzeylerinin gençlere oranla daha fazla olduğunu söylemek 

mümkündür. 

 

 

2.2.1.11.2. Etnik Yapı ve Irksal Özellikler 

 

 Irksal özelliklerin vergiye uyum üzerinde önemli etkisi olduğu 

düşünülmektedir. Bu konudaki en yaygın ve kabul gören görüş, Latin ırkının vergiye 

karşı fazla tepki duyduğu, Anglo-Sakson ve Nordik halklarının ise vergiye çok daha 

anlayışlı yaklaştıkları şeklindedir. Doğruluğu kanıtlanmamış olmakla birlikte bazı 

deneysel gözlemler bu görüşün bir ölçüde gerçeği yansıttığını göstermiştir. Buna 

göre; çeşitli kültürlerin ve bunların oluşturduğu toplumların tarihsel, coğrafi ve etnik 

kaynaklı olan ortak özellikleri bulunmaktadır. Örneğin, Akdeniz Havzası 

kültürlerinde yetişen insanların fevri, daha uyumsuz ve suç işlemeye yatkın olduğu 

düşünülmektedir. Bu tür toplumsal ve kültürel özellikler de vergiye uyum düzeyi 

üzerinde etkili olmaktadır.201 

 

Latin ırkından olan ve Akdeniz havzası ülke grubunda yer alan ülkemizde 

vergi kaçırma eğiliminin yüksek olduğu bilinmektedir. Ancak, Türkçede vergi 

kelimesi, bağış ve armağan anlamlarında kullanılmaktadır. Bu da Türklerin vergiyi 

gönüllü katılım payı olarak düşünen bir anlayış içinde değerlendirdiklerini 

göstermektedir.202   

 

 

2.2.1.11.3. Cinsiyet 

 

 Vergi uyumu konusunda cinsiyet farklılığının etkisini araştıran ilk çalışma 

1986 yılında Jackson ve Milliron tarafından yapılmıştır. Bardley tarafından 1987 

                                                                                                                                          
200 İnci User, a.g.e., s. 42. 
201 İnci User, a.g.e., s.20 
202 Doğan Şenyüz, a.g.e., s. 47. 
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yılında yapılan çalışmada vergisel değişikliklere karşı kadınların erkeklere göre daha 

uyumlu oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Jackson ve Jaouen tarafından 1989 yılında 

yapılan araştırmada vergi cezaları ile vicdan azaplarının algılanma düzeyinin 

karşılaştırılmasında, kadınların duyacakları vicdan azaplarının vergi cezalarının 

vereceği ıstıraptan daha fazla olduğu görülmüştür. Kadınların daha duygusal olmaları 

sebebiyle vergi kaçırmaya daha olumsuz bakacakları söylenebilir.203 

 

 Vergiye uyum üzerinde cinsiyet farklılıklarının değerlendirilmesi sırasında 

üzerinde durulması gereken diğer bir konu da kadınların çalışma hayatına girmeleri 

ve eğitim seviyelerinin daha önceki nesillere göre yükselmiş olmasıdır. Nitekim 

Tittle cinsiyet ve aykırı davranışlar arasındaki ilişkide, yaşam tarzı ve nesiller 

arasındaki farklılıkların da dikkate alınabileceğini belirtmiştir. Grasmick, Finley ve 

Glasser tarafından yapılmış araştırmada yeni nesil kadınların bağımsız ve geleneksel 

olmaması nedeniyle, vergiye uyum konusunda kadın ve erkek arasındaki farklılığın 

giderek azaldığı görülmüştür. Bu nedenle vergiye uyum konusuna ilişkin yapılacak 

çalışmalarda sadece cinsiyet etkeni tek başına yeterli olmayıp, kadının ekonomik ve 

toplumsal konumundaki değişikliklerin de bu etkenle beraber dikkate alınması 

gerekmektedir.204 

 

 

2.2.1.11.4. Medeni Hal 

 

 Kişilerin evli ya da bekar olmaları yasalara karşı olan davranışlarını 

etkilemektedir. Buna bağlı olarak medeni hal, vergiye uyum üzerinde de olumlu ya 

da olumsuz etkide bulunmaktadır. Genel olarak toplumdaki statüleri itibari ile sosyal 

ilişkileri güçlü olan evli kişilerin, bekarlara oranla vergiye uyum düzeylerinin daha 

yüksek olduğu ifade edilmektedir.205  

 

 

                                                 
203 Hilmi Çoban, a.g.t., s. 47, 48. 
204 Filiz Baloğlu-Binhan Elif Yılmaz-Murat Şeker, a.g.e., s. 20. 
205 Şafak E. Çomaklı, a.g.m., s. 116. 
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2.2.1.11.5. Din 

 

 Toplumsal yaşamda, insanların tutum ve davranışları üzerinde dinin önemli 

etkisi bulunmaktadır. Bu nedenle din ve inançlar ile vergiye gönüllü uyum arasında 

çok yakın bir ilişki olduğu söylenebilir. Yaşamını önemli ölçüde dini inançlarına 

uygun olarak sürdüren kişiler doğal olarak vergileme konusunda kutsal kitapların ve 

diğer dini referansların emir ve tavsiyelerine uyma eğiliminde olacaklardır. Dini 

inançlar ile vergiye uyum arasındaki ilişki, kutsal kitaplarda vergi ile ilgili olan emir 

ve tavsiyelerin daha da önem arz etmesine yol açmaktadır. Örneğin İslam dininin beş 

şartından biri olan zekat her Müslüman için temel bir ödev olarak görülmektedir. 

Günümüzde medeni toplumların vergi sistemleri dini referanslara dayanmamakla 

birlikte, verginin kutsallığına ve bu kutsallığın ihmal edilmesinin dinen hoş 

görülmeyeceğine yönelik yapılacak açıklamalar dini gereklere uyan kişiler için etkili 

olacaktır.206  

 

 

2.2.2. Kişisel Olmayan Faktörler 

 

 Vergiye gönüllü uyumun belirlenmesinde kişisel faktörlerin olduğu kadar, 

kişisel olmayan faktörlerin de etkisi bulunmaktadır. Bu faktörleri vergi sisteminden 

kaynaklanan faktörler, vergi yönetiminden kaynaklanan faktörler, ekonomik faktörler 

ve siyasal faktörler olarak dört alt başlık altında incelemek mümkündür. 

  

 

2.2.2.1. Vergi Sisteminden Kaynaklanan Faktörler 

 

 Vergi sisteminin ideal vergileme ilkelerine yakınlığı vergiye gönüllü uyum 

üzerinde olumlu etkide bulunur. Vergi sistemi ideal vergileme ilkelerinden 

uzaklaştıkça mükellefler vergiye karşı tutum ve davranışlarını değiştirirler. 

                                                 
206 Coşkun Can Aktan-Hilmi Çoban, a.g.m., s. 151. 
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Çalışmamızın devamında mükelleflerin gönüllü vergi uyumlarında etkili olan vergi 

sisteminin özellikleri alt başlıklar halinde incelenecektir. 

 

 

2.2.2.1.1. Vergi Sisteminin Karmaşıklığı 

 

 Vergi yasaları ile mükelleflerin vergisel yükümlülükleri ve vergi idaresinin 

toplayacağı vergilere ilişkin yapması gereken işlemler düzenlenmiştir. Vergi 

yasalarının kolay anlaşılır ve uygulanabilir olması hem mükelleflerin hem de 

idarenin yasalara uygun davranmasını kolaylaştıracaktır. 

 

 Genel olarak vergi ile ilgili yasal düzenlemeler hukukçuların bile anlamakta 

ve yorumlamakta zorluk çektikleri, teknik ve karmaşık bir yapıya sahiptir. Ayrıca bir 

de vergi yasalarının vermiş olduğu yetkiye dayanılarak idarece gerçekleştirilen 

düzenlemeler ile vergi sisteminin kendisine özgü teknikler içeren alanı, sistemin daha 

da karışık hale gelmesine yol açmaktadır. Vergi ile ilgili kanunların bu derece 

karmaşık olması ise hem idare hem de mükellefler açısından kayba yol açmaktadır. 

Mükelleflerin iyi ya da kötü niyetli olmaları da durumu değiştirmeyecektir. İyi 

niyetli mükellef vergi kanunlarına uyma çabasına rağmen, vergi ile ilgili ödevlerini 

yerine getirmede yanılabilecek, bu da vergi kaybına neden olacaktır. Kötü niyetli 

mükellef açısından ise karmaşık sistem, mükellefin vergi kaçakçılığı yapma riskini 

azaltacaktır. Vergi kayıp ve kaçakları tespit edilebilse bile, vergi idaresinin 

mükellefin iyi ya da kötü niyetli olduğunu tespit etmesi ise pek kolay 

olmayacaktır.207  

 

 Vergi ile ilgili yasal düzenlemeler yapılırken bir kısım konuların aşırı ayrıntılı 

düzenlenmesi hem yasaların karmaşık bir hal almasına neden olmakta, hem de 

uygulama açısından sorunlara neden olmaktadır. Vergi kanunlarında yapılan ayrıntılı 

düzenlemeler suretiyle elde edileceği düşünülen faydanın, yol açılan karmaşa ile 

kıyaslanması gerekmektedir. Konu, yasaları uygulama ve yasalara uyma görevi 

                                                 
207 Hilmi Çoban, a.g.t., s. 60, 61. 
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açısından ele alındığında; düzenlemeler yapılırken, vergi mükellefleri ve 

sorumlularının göz önünde bulundurulması önemlidir. Vergisel düzenlemeler ile 

uygulamada tereddütlerin giderilmesi ve birlikteliğin sağlanması çabası büyük önem 

taşımakla birlikte, oluşacak karmaşa ve düzenlemeleri izleme ve uygulama güçlüğü 

gibi olumsuzluklar da dikkate alınmalıdır. Vergi kanunlarının karmaşık yapısı ve 

içinden çıkılma güçlükleri, vergi yasalarının yönelik olduğu tüm kesimler tarafından 

üzerinde titizlikle durulması gereken bir özellik taşımaktadır.208  

 

 Anlaşılamayan bir vergi sistemine uyum göstermek zordur. Bu nedenle 

karmaşık bir vergi sistemi, mükelleflerin vergiye uyum maliyetlerinin artmasına 

neden olmakta, bu durum da vergiye gönüllü uyumu olumsuz etkilemektedir. 

Mükelleflerin vergi kanunlarının karmaşık olduğu konusundaki düşünceleri, vergiye 

uyum derecelerini etkileyecektir. Kaldı ki bu karmaşa sadece mükellefleri değil, 

denetim elemanları ve vergi yargısı için de zorluklar getirmektedir. Karmaşık yapı, 

sistemin yeterince kavranamamasına, kanunlarda boşluklar oluşmasına, dolayısı ile 

vergi uyumsuzluğuna neden olmaktadır. Vergi yasalarının sade olması durumunda, 

gerek mükellefler gerek vergi uygulayıcıları için kanunlar daha anlaşılır hale gelecek, 

bu durum da vergiye gönüllü uyumun artmasını sağlayacaktır.209 

 

 

2.2.2.1.2. Vergi Adaleti 

 

 Vergi sisteminin vergi yükünü mükellefler arasında adil olarak dağıtıp 

dağıtmadığı, mükelleflerin gönüllü uyumunu etkiler. Vergi sisteminde kabul gören 

genel anlayışa göre ise vergi yükünün adil dağıtılması;  sistemde yer alan vergilerin 

oran yapıları, genellik ilkesine ne ölçüde uyulduğu, vergi istisna ve muafiyetlerinin 

durumu, vergi kaçakçılığı, vergi afları, vergiye tabi kazancın tespit şekli, verginin 

tahsil şekli, sistemde dolaylı/dolaysız vergi ayrımı, verginin yansıtılması, vergilerin 

                                                 
208 Abdurrahman Akdoğan, “Vergilendirme Politikası, Gelir ve İkame Etkileri Açısından 

İzlenebilecek Gelir Vergisi Politikasının Değerlendirilmesi”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, 1999, s. 101,102.   
209 İbrahim Kumluca, a.g.m., s. 94. 
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sübjektif olup olmadıkları, en az geçim indiriminin uygulanılıp uygulanmadığı, 

ayırma prensibine uyulup uyulmadığı gibi çok sayıdaki etkene bağlıdır.210 

 

Herkesten gelirine göre ve uygun oranda vergi alınmasını amaçlayan adalet 

ilkesi, uygulanması en zor ilkedir. Çünkü adalet kavramı, soyut, ölçülmesi imkansız, 

zamana ve topluma göre farklılık gösterebilen bir kavramdır. Bu nedenle vergi 

yasalarının adalet ilkesine tam olarak uygun olması gerektiğini savunmak gerçekçi 

bir yaklaşım değildir.211 Ancak her durumda vergide adaletin sağlanmaya çalışılması, 

hem sosyal ahlak açısından hem de vergiden beklenen amaçların gerçekleşmesi 

açısından önemlidir. Çünkü adaletli bir vergi sistemi mükelleflerin vergi dirençlerini 

bir eğilim olarak azaltmaya yardım eder ve bu şekilde vergileme olayının 

rasyonalitesini yükseltir.212 

 

Adalet, vergi kaçırma kararında önemli bir etken olarak kabul edilmektedir.  

Adil olmayan bir vergi sistemi mükelleflerin vergi kaçakçılığı eğilimlerini 

arttırabilir. Birçok çalışma ile vergi kaçırma ve vergi sistemlerinde hissedilen 

eşitsizlikler arasındaki ilişki araştırılmıştır. Bu çalışmaların sonuçlarına göre, vergi 

kaçırma ile vergi adaletsizliği algıları arasında doğru yönlü bir ilişki bulunmaktadır. 

Bir başka deyişle, kişilerin vergi adaleti algılarındaki bozulma, vergi ahlakını 

azaltmakta, dolayısıyla vergi kaçakçılığının artmasına neden olmaktadır.213  

 

 Teorik olarak adaletli bir vergi sisteminin oluşturulması kolay görünebilir. 

Ancak kanun yapıcıların ülke koşullarına ve kendi yargılarına göre istedikleri şekilde 

yönlendirdikleri vergi sistemi, toplumun tüm üyeleri tarafından adaletli 

bulunmayabilir. Bazen bilgisizlik bazen de mali politika gereği kapsamı geniş tutulan 

istisna ve muafiyetler, bu kapsamın dışında kalan mükelleflerin adalet algılamasını 

olumsuz etkilemektedir. Bir kısım mükelleflerin diğerlerine göre daha az vergi 

ödüyor olması hoş karşılanmamakta, bu da vergi kaçakçılığına neden olmaktadır. 

                                                 
210 Gülay Akgül Yılmaz, Kayıtdışı Ekonomi…, s. 76.    
211 Şinasi Aydemir, a.g.e., s. 41. 
212 Fritz Neumark, a.g.e., s. 75. 
213 Handan Kaynar Bilgin, a.g.m., s. 270. 



77 

 

 

 

Vergi kaçakçılığı da vergi adaletsizliğine neden olan en tehlikeli davranış şekli olup, 

ülkemizde oldukça yaygındır.214 

 

 

2.2.2.1.3. Vergi Mevzuatının Değiştirilme Sıklığı 

  

Vergi sisteminin sağlıklı işleyebilmesi, sistemin sağlam ve uzun vadeli 

olmasına ve yasal düzenlemelerle güvence altına alınmasına bağlıdır. Vergisel 

düzenlemelerin esas unsurlarında sık sık yapılacak değişiklikler, sisteme olan 

güvenin azalmasına neden olmaktadır. Vergi kanunlarında çok sık değişiklik 

yapılması, hem vergi uygulayıcıları ile vergi uzmanlarının değişiklikleri takip 

etmesini zorlaştıracak, hem de mükelleflerin vergi planlaması yapmasını imkansız 

hale getirecektir. Ayrıca değişen yasaların anlaşılması zor olup, sık sık geçici 

maddeler yoluyla düzenlemeler yapılması, mükelleflerin vergisel ödevlerini yerine 

getirmelerini zorlaştırmaktadır.215 

 

Vergi yasalarının çok sık değiştirilmesi ve yeni vergiler konulması, her 

defasında yeni hükümlerin öğrenilmesini, yeni kanunların gereği olan formalitelere 

alışmayı gerektirecektir. Özellikle de vergisel konularda bilgisi yetersiz olan 

mükellefler sık yapılan değişiklikler karşısında çok zor durumda kalırlar. Çünkü 

bazen vergi yasalarında çok sık değişiklik yapılması durumunda, vergi 

uygulayıcılarının bile zor durumda kaldıkları günlük hayatta karşılaşılan 

olaylardandır. Vergi yasalarının eskiden beri uygulanıyor olması vergi psikolojisi 

açısından olumlu bir durumdur. Belirli bir vergi türü ve tekniği ile ne kadar uzun 

yaşanırsa, buna o kadar çok alışılır. Uzun zaman uygulanan bir vergi mükellefin 

vergiye karşı direncini körelterek, zamanla hissetmiş olduğu psikolojik baskının 

azalmasını sağlayacaktır. Bu bakımdan, vergi yasalarının devamlılığı vergi 

psikolojisini olumlu etkileyen bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. 216 

 

                                                 
214 Doğan Şenyüz, a.g.e., s. 61, 62. 
215 Harun Yeniçeri, a.g.m., s. 911. 
216 Doğan Şenyüz, a.g.e., s. 65, 66. 
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Vergi yasalarında yapılan sık değişiklikler vergiye uyumu olumsuz 

etkilemekle birlikte, günün koşullarına cevap vermeyen ve işlerliğini kaybeden 

vergisel düzenlemelerin, hatta vergi sisteminin gözden geçirilmesi ve gereken 

değişikliklerin yapılması gerekmektedir. Ancak bu gereklilik, vergi yasalarında sık 

sık ve gelişigüzel değişiklik yapılmasını haklı kılmamaktadır. Vergi yasalarındaki 

değişiklikler belli bir plan ve program dahilinde yapılmalı, ilgililerce izlenebilmeli ve 

uygulanabilmelidir.217  

 

 

2.2.2.1.4. Vergilerin Sayısal Miktarı 

 

Tarihi gelişimi açısından bakıldığında, başlangıçta vergilerin tek bir 

sektörden alınması gerektiği görüşü hakim olmuş, bu sistemin mükellef psikolojisi 

için daha uygun olacağı düşünülmüş ancak, bunun böyle olmadığı görülünce çok 

vergili sisteme geçilmiştir. Yalnız, vergilerin olması gereken sayısal miktarı her 

toplum için aynı olmayabilir. Genel kabul gören vergi sistemleri ise; gelir vergisi, 

kurumlar vergisi, genel servet vergisi, genel tüketim vergisi ve veraset vergisi olarak 

sayılabilir.218 

 

Vergilerin sayısal olarak çok olması, mükelleflerde çok fazla vergi ödedikleri 

düşüncesi oluşturarak, hissedilen vergi yükünün artmasına yol açmaktadır. Vergi 

yükünün fazla olduğu düşüncesi ise vergiye karşı tepkilere neden olacaktır. Bununla 

birlikte vergi sistemindeki her bir vergi türü, ayrı bir kanuni düzenlemeyi 

gerektirerek, vergi kanunlarını karmaşık hale getirmektedir. Karmaşık bir vergi 

sistemi de hem uygulamayı ve denetimi, hem de mükelleflerin vergiye uyumunu 

zorlaştırmaktadır.  

 

 Sonuç olarak vergilerin çeşitliliği ve sayısal olarak çokluğu, vergi yükünü 

arttırarak, vergiye uyum düzeyinin azalmasına yol açmaktadır. Bu nedenle, sade bir 

                                                 
217 Fatih Saraçoğlu, “Vergilemede İstikrarsızlığın İstikrarı: Yürürlüğe Girmeden Değişen Kanunlar”, 

http://fatihsaracoglu.com/dosyalar/Akademik_Calismalar/Makaleler/Makale_11.pdf, (17.06.2012), s. 

1.  

http://fatihsaracoglu.com/dosyalar/Akademik_Calismalar/Makaleler/Makale_11.pdf
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vergi sistemi ve daha az sayıda vergi çeşidinin, vergiye gönüllü uyumu arttıracağı 

söylenebilir. 

 

 

2.2.2.1.5. Vergi Bürokrasisinin Ağırlığı (Kırtasiyecilik) 

 

 Mükellefler öncelikle defter kayıtları ve ellerindeki belgelere göre vergi 

matrahını hesaplarlar. Daha sonra vergi idaresinde verginin tarh ve tahakkuk 

işlemleri yapılır ve verginin ödenmesi ile vergi borcu ortadan kalkmış olur. 

Görüldüğü gibi vergi borcunun ortadan kalkması, çeşitli aşamalardan geçmesi ile 

mümkündür. İlgili aşamaların her biri de çeşitli formalitelerin yerine getirilmesini 

zorunlu kılar. Mükellefler açısından bu formalitelerin yerine getirilmesi, en büyük 

kaygıyı oluşturur. Özellikle de yoğun formalitelerin gerekliliğinde kaygılar 

mükelleflerin çeşitli davranışlarına neden olmaktadır. Genellikle formalitelerden 

kaçınmanın en çok görülen şekillerinden biri ise mükellefiyet oluşturmayacak şekilde 

vergi muafiyetinin bulunduğu alanlara kaymak ve belirli muafiyet sınırlarını 

aşmamaya çalışmaktır. 219  

 

 Mükelleflerin her bir vergisel yükümlülüğü, ayrı bürokratik işlemi 

gerektirmektedir. Ağır bürokrasi, verginin hesaplanmasından ödenmesine kadar olan 

süreçte vergi idaresinin iş yükünü arttırarak, vergi dairelerinde karışıklığa ve sıra 

oluşmasına neden olmaktadır. Bu durum ise vergi idaresinin amacına uygun ve etkin 

çalışmasını zorlaştırmaktadır. Diğer yandan vergisel işlemleri için çok fazla zaman 

ve emek harcamak zorunda kalan ve karmaşa içinde bir vergi idaresi ile karşılaşan 

mükellefin vergiye yaklaşımı olumsuz etkilenmektedir. Bürokratik işlemlerin 

çokluğu ile artan uyum maliyetleri, hissedilen vergi yükünü de arttırarak, vergiye 

uyum düzeyinin düşmesine neden olmaktadır. 

 

 Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile birlikte vergi dairelerine gitmeden 

hemen hemen tüm işlemler yapılabilmektedir. Ülkemizde de vergi daireleri 

                                                                                                                                          
218 Cuma Çataloluk, a.g.m., s. 225. 
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otomasyona geçmiş, birçok vergisel işlemin vergi dairesine gitmeden, elektronik 

ortamda yapılabilmesine olanak sağlanmıştır. Bu uygulamalar ile bir yandan, vergi 

dairelerinin iş yükünün azaltılması, diğer yandan da mükelleflerin vergisel 

yükümlülüklerini daha kolay yerine getirmeleri sağlanarak, gönüllü vergi uyumunun 

arttırılması amaçlanmaktadır. 

 

 

2.2.2.1.6. Vergi Afları 

 

 Vergi affı en sade ifadesi ile devletin egemenlik yetkisini kullanarak almış 

olduğu verginin tahsilinden ve vergilendirme ödevinin eksik yerine getirilmesi 

dolayısı ile uyguladığı yaptırımlardan vazgeçmesidir. Vergi afları toplumda farklı 

şekilde algılanmakta, ekonomiye, mükellef davranışlarına ve genel toplum düzeninin 

akışına olumlu ve olumsuz etkileri bulunmaktadır.220  

 

 Vergi aflarını savunanların görüşlerine göre; bir vergi sisteminde kayıtdışı 

kalmış ancak geçmişte vergi kaçırmış olmalarının ortaya çıkmasından çekinen çok 

sayıda kişi bulunmaktadır. Bu kişiler bilinçli olarak vergi kaçırmış olabileceği gibi, 

mali sıkıntı içinde olmaları nedeni ile vergisel ödevlerini eksik yerine getirmiş 

olabilirler. Bu durumda vergi afları, bu kişilere temiz bir sayfa açmaları ve gelecek 

dönemlerde vergi sistemi ile uyumlu mükellef olmaları için fırsat verilmesini 

sağlayacaktır. Bununla beraber vergi aflarından dürüst mükelleflerin de yararlanması 

söz konusudur. Çünkü af sayesinde kayıt altına alınan mükellefler gelecekteki vergi 

oranlarının düşmesine neden olarak, bu oranlarla aynı vergi gelirini sağlamış 

olacaklardır. Ayrıca dürüst mükellefler, önceden kayıtdışı olan mükelleflerin kayıt 

altına alınarak, kendi paylarına düşeni ödemelerinden memnun olacaklardır.221   

 

                                                                                                                                          
219 Doğan Şenyüz, a.g.e., s. 71. 
220 Semih Öz-Dilek Özkök Çubukçu, “Kronik: Af ya da Adalet: Yeni Mali Af Yasası”, Ankara 

Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 66, Sayı 2, 2012, s. 250. 
221 Ayşe Güner, “Vergi Afları-Vergiye Uyum İlişkisi Üzerine”, Prof. Dr. Salih Şanver’e Armağan, 

Marmara Üniversitesi Maliye Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayın No:10, İstanbul, 1998, s. 262. 



81 

 

 

 

 Vergi afları, değişim süreci içinde olan toplumlarda, yönetim 

değişikliklerinin, devrimlerin, iç karışıklıkların yaşandığı dönemlerde, bunalımlı 

dönemleri atlatabilmek için kolaylık sağlamaktadır. Ekonomik ve mali bunalım 

dönemlerinden sonra da afların faydası olabilir. Çünkü böyle dönemlerde ancak 

içinde bulunulan duruma uygun yasalarla bunalım dönemi atlatılabilir. Bunalım 

dönemlerinde çıkarılacak vergi afları ayrıca toplumsal adaletsizlikleri ve hataları bir 

ölçüde telafi etmek yoluyla toplumsal barışa katkı sağlayacaktır.222 

 

 Gelişmekte olan ülkelerde çok sık affa başvurulmasının nedeni politik 

nedenlerin yanında, acil gelir ihtiyacıdır. Ancak vergi affı nedeniyle geçici olarak 

artan vergi tahsilatının aslında af beklentisi nedeniyle geciktirilmiş vergi 

ödemelerinden kaynaklandığı göz önüne alınırsa, affın savunulmasında en çok öne 

çıkan, gelir atışı sağlama özeliği de dayanaktan yoksun kalmaktadır. Çünkü af 

sonrası oluşan tahsilat artışının nedeni geciktirilmiş ödemelerdir. Uzun dönemde 

vergi aflarının, vergi tahsilatını azaltması ve dürüst mükellefleri de “af bekleyen” 

mükellefler haline getirmesi ihtimali bulunmaktadır.223 

 

 Vergi afları vergi idaresinin vergi tahsilatındaki başarısızlığının bir göstergesi 

olarak kabul edilebilir. Vergi afları vergisini düzenli ödeyen mükellefler açısından 

adaletsiz bir uygulamadır. Çünkü vergi afları, ödemeleri gereken vergiyi faizsiz 

kullanıp daha sonra yine aynı miktarda vergi ödeyenleri ödüllendirirken, kendi 

iradesi ile vergisini zamanında ödeyenler ile stopaj usulü vergi ödeyenleri 

cezalandırmaktadır. Ayrıca vergisel ödevlerini yerine getirmeyen mükelleflerin affa 

uğradığını gören dürüst mükellefler de aynı yönde hareket edebilmektedir.224 Bu 

nedenle çok sık vergi affı çıkarılması vergi ödeme bilinci ve alışkanlığının yok 

olmasına neden olacaktır. Ayrıca vergi afları, vergi ödemeyenler lehine rekabet 

                                                 
222 Güneş Çetin, “Vergi Aflarının Vergi Mükelleflerinin Tutum ve Davranışları Üzerindeki Etkisi”, 

Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt 14, Sayı 2, Manisa, 2007, s. 174. 
223 Fatih Savaşan, “Vergi Afları: Teori ve Türkiye Uygulamaları (Vergi Barışı Uygulama Sonuçları)”, 

Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, 2006, s. 44. 
224 Ayşe Güner, a.g.m., s. 263. 
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üstünlüğü sağlayarak, kayıtlı ekonomiyi zor durumda bırakıp kayıtdışı ekonomiyi 

cazip hale getirecektir.225 

 

 Vergi affı sonrası af beklentilerinin azalarak, gönüllü uyumun olumlu 

etkileneceği de düşünülebilir. Ancak bu durum vergi affına çok az başvuran ülkeler 

için geçerli olabilir. Türkiye gibi ülkelerde, yapılacak açıklamalarla af beklentilerinin 

azaltılması sağlanabilir. Yeni bir affın kesinlikle düşünülmediği, affın bir kereye 

mahsus olduğu yönündeki açıklamalar ise, devletin af çıkarma sıklığına göre beklenti 

oluşumunu etkileyecektir.226  

 

 

2.2.2.1.7. Vergi Cezalarının Caydırıcılığı 

 

 Hukuka ve kanunlara uygun olmayan her eylemin cezai yaptırıma bağlanması 

genel bir hukuk kuralıdır. Dolayısıyla vergi kanunlarına aykırı davrananlar için de 

vergi cezaları öngörülmüştür. Çıkarılan her kanun, getirdiği kurallara uyulmaması 

karşısında çeşitli cezalar öngörür. Çünkü suçlara ilişkin cezaların arttırılması, suç 

işleme sonucunda beklenen yararı azaltacak olan temel faktördür. Bu durum vergi 

kanunları için de geçerlidir. Vergi cezalarının amacı da, mükelleflerin vergi 

kanunlarına uygun davranmalarını sağlamaktır.227  

 

 Vergi cezalarının yüksekliği vergi kaçakçılığını azaltıcı etkide bulunmaktadır. 

Çünkü kaçırılan vergi üzerinden uygulanan ceza oranı, vergi kaçırmanın maliyetini 

oluşturmaktadır.  Vergi cezalarının yüksekliği yükümlüleri risk almaktan uzaklaştırır 

ve vergi kaçakçılığından caydırma bakımından daha etkili olurlar.228 

 

 Mükelleflerin vergilemeye ilişkin suç sayılan davranışlarda bulunma oranı, 

vergi cezalarının etkinliğine bağlıdır. Mükellef denetim etkinliğine bağlı olarak 

                                                 
225 Yusuf Karakoç, “Hukuki Nedenlerden Kaynaklanan Vergi Kayıp ve Kaçakları”, Türkiye’de Vergi 

Kayıp ve Kaçakları, Önlenmesi Yolları, 19. Türkiye Maliye Sempozyumu, Antalya, 10-14 Mayıs, 

2004, s. 98, 99. 
226 Fatih Savaşan, a.g.m., s. 49. 
227 Şafak E. Çomaklı, a.g.m., s. 115. 
228 Gülay Akgül Yılmaz, Kayıtdışı Ekonomi…, s. 70, 71. 
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ortaya çıkan yakalanma olasılığını ve cezaların etkinliğini dikkate alarak, vergiye 

tabi kazancının ne kadarını beyan edip ne kadarını kaçıracağı konusunda tercihini 

yapacaktır. Vergi suçu ve cezaları açısından etkin olan bir sistemde mükellefler, 

vergiye tabi tüm gelirlerini beyan etmeyi tercih edeceklerdir. Vergi cezalarının 

etkinliği aynı zamanda, vergide adaletin sağlandığı yönündeki görüşleri 

güçlendirecek ve mükelleflerin vergiye uyumunu kolaylaştıracaktır.229  

 

 Vergi cezalarının caydırıcılığı ancak, vergi denetimlerinin etkinliği ile 

sağlanabilir. Vergi denetim oranlarının arttırılması, mükelleflerin yakalanma 

olasılığını arttırarak, vergi cezalarının caydırıcı özelliğini tamamlayacaktır. Aksi 

durumda, mükellefler vergi kaybına yol açsa da yakalanmadıkları için, herhangi bir 

cezai yatırımla karşılaşmayacaklardır. Bu nedenle mükelleflerin, vergi kanunlarına 

aykırı davranışlarında denetime tabi tutularak, cezai yaptırıma maruz kalacaklarını 

bilmeleri gerekmektedir. 

 

 Vergi cezalarının caydırıcılığı, cezaların çok iyi tanımlanmasına ve 

işletilmesine bağlıdır. Belirsiz ve yoruma açık cezaların uygulanması her zaman 

zorluklar getirecektir. Vergi cezaları, yargı organlarının bile yorum yapmasını 

gerektirmeyecek belirlilikte olmalıdır. Çünkü yoruma açık cezalar, uygulamada vergi 

adaletsizliği oluşturmaya uygun ortam hazırlayacaklardır.230 Bununla birlikte, kesilen 

cezaların vergi afları ve uzlaşma müessesesi gibi uygulamalarla, caydırıcılığı 

azalmaktadır. Uzlaşma müessesesi, vergi uyuşmazlıklarının azalmasını sağlarken, 

vergi cezalarının etkinliğini azaltmaktadır.231  
 

 

2.2.2.1.8. Vergi Yardımcıları 

 

 Vergi yardımcıları olan muhasebeci ve mali müşavirler, devlet ile mükellef 

arasında bir köprü görevi görecek kişilerdir. Mükelleflerin kayıt ve beyanlarının 

yasalara uygunluğunu ve dolayısı ile ileride herhangi bir cezai yaptırıma maruz 

                                                 
229 Coşkun Can Aktan-Hilmi Çoban, a.g.m., s. 146, 147. 
230 Şinasi Aydemir, a.g.e., s. 51. 
231 Tayfun Moğol-Mustafa Erkan Üyümez,  a.g.m.,  s. 596. 
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kalmamalarını sağlama görevi muhasebeci ve mali müşavirlerindir. Mükellefler, 

vergisel yükümlülüklerini yerine getirirken karşılaştıkları sorunların çözümü için 

muhasebeci ve mali müşavirlere başvurmaktadırlar. Bu nedenle muhasebeci ve mali 

müşavirlerin yeterince bilgili olmaması ya da vergiye yaklaşımlarının yasalara 

uymamak yönünde olması, giderilmesi mümkün olmayan sakıncalar 

doğurabilmektedir.232 

 

 Çağdaş vergilemede en etkili yol olan beyan usulünün başarılı olması, büyük 

ölçüde mükellefin vergi bilincine ve vergi idaresinin mükelleflere ait beyanların 

doğruluğunu denetlemede göstereceği başarıya bağlıdır. Ancak mükelleflerin vergi 

bilincinin geliştirilmesi sadece mükellef açısından ele alınmamalıdır. Çünkü 

mükellefler vergisel ödevlerini çoğu zaman tek başlarına yerine getirememekte, bu 

nedenle vergi yardımcılarına ihtiyaç duymaktadırlar. Vergi yardımcılığı mesleğinin 

önemini ve gereğini kavramış olan gelişmiş ülkelerde muhasebeci ve mali müşavirler 

vergi mükelleflerinin kayıt ve hesaplarını incelemek ve mali tablolarını onaylamak 

gibi önemli bir kamu hizmeti görmektedirler. Çünkü vergi yardımcılarına sorumluluk 

verilmesi durumunda, mükellefle vergi idaresi arasında aracı konumunda olan 

muhasebeci ve mali müşavirler vergi bilincinin yerleşmesinde büyük katkılar 

sağlayacaktır.233  

 

 Muhasebeci ve mali müşavirlerin vergiye gönüllü uyuma etkisi konusunda 

yapılmış çalışmalar değişik sonuçlar vermiştir. Çalışmaların bir kısmına göre vergi 

yardımcıları bazı yönleriyle vergi uyumunu olumlu yönde etkilerken, bazı yönleriyle 

de olumsuz etkide bulunmaktadırlar. Vergi yardımcıları yasal olarak açık olan 

düzenlemeleri daha iyi uygulayarak bir yandan vergi uyumunu arttırırlarken, bir 

yandan da mükelleflerin yasalardaki belirsizliklerin avantajlarından yararlanmalarını 

sağlayarak vergi uyumsuzluğunun artmasına neden olmaktadırlar.234 

  

                                                 
232 Şinasi Aydemir, a.g.e., s. 66. 
233 Yusuf Sürmen, “Vergi Bilincinin Geliştirilmesinde Muhasebecinin Rolü”,  Sayıştay Dergisi, Sayı 

7, Ocak-Mart 1992, s. 26, 27 
234 Mehmet Tunçer, Vergi Yardımcılarının…, s.224. 
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 Mükelleflerin ve vergi idaresinin güvenebileceği bir muhasebeci ve mali 

müşavirlik kurumu, vergi uyuşmazlıklarının azalması yönünde de etkili olacaktır. 

Ancak vergi yardımcılarının gerek eğitimlerinin yetersizliği gerekse mükelleflerle 

olan gelenekselleşmiş ilişkileri yasalara uygun çalışmalarını engellemektedir. 

Yasalara uygun davranmaya çalışan meslek mensupları ya iş bulamamakta ya da 

yasaların dışında çözüm arayan mükelleflerin isteklerini yerine getirmek durumunda 

kalmaktadırlar. Bu durumdan hem mesleğini hakkıyla yapan meslek mensupları 

rahatsız olmakta hem de toplumun vergi ahlakı olumsuz etkilenmektedir.235 

 

Vergi yardımcılarının, mükelleflerin uyum düzeyi üzerindeki etkisi nedeniyle, 

idarenin bu meslek gruplarıyla iyi ilişkilerde bulunması gerekmektedir. Vergi idaresi 

ile iyi ilişkilerde bulunan ve vergi ahlakı yüksek olan muhasebeci ve mali müşavirler, 

mükelleflerin vergisel yükümlülüklerini zamanında ve doğru olarak yerine 

getirmelerine yardımcı olacaklardır. Bununla birlikte, muhasebeci ve mali 

müşavirlerin, vergisel düzenlemeler ve uygulamalarla ilgili olarak idare tarafından 

bilgilendirilmesi, mükelleflerin doğru yönlendirilmelerini sağlayacak ve vergiye 

gönüllü uyum artacaktır.  
 

 

2.2.2.1.9. Vergi Denetim Oranları 

 

 Vergi kaçakçılığını azaltmanın en etkili yollarından birisi, yasalara uyulup 

uyulmadığının denetlenmesidir. Denetim, sistem üzerinde caydırıcı ve önleyici 

etkide bulunmaktadır. Denetimin eğitim, vergi bilincinin yerleştirilmesi, vergide 

eşitlik ve adaletin sağlaması gibi amaçları bulunmakla birlikte en temel amacı, 

kişileri yasalara uygun davranmaya yöneltmektir. Mükelleflerin her an 

denetlenebileceklerinin farkında olmaları, yasalara uygun davranma eğilimlerini 

arttıracaktır. Çünkü etkin olan vergi denetimleri, vergisel ödevlerini yerine 

getirmeyenler için ciddi bir risk oluşturmaktadır. İşte bu noktada, vergi denetimi 

geçirme riski ne kadar yüksek ise denetimin caydırıcı etkisi o denli fazla olacaktır.236 

                                                 
235 Şinasi Aydemir, a.g.e., s. 67. 
236 Şinasi Aydemir, a.g.e., s. 60. 
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 Vergi denetiminin etkin olmaması, kişilerin vergi kaçırma heves ve 

eğilimlerini arttırabilmektedir. Vergi kaçıranların temel amacı kazançlarını arttırmak 

olup, kişileri bu yoldan caydırmanın yolu, denetimin yaygın ve etkin olması, yani 

yakalanma ihtimalinin ve cezalandırılma riskinin fazla olmasıdır. Yakalanma ihtimali 

ile riskin düşük olması vergi kaçırma eğilimine neden olacaktır.237 

 

Etkin bir vergi denetimi hem mükelleflerin yakalanma ihtimallerinin artması 

hem de mükelleflerin vergide adalet algılamalarını olumlu yönde etkilemesi 

nedeniyle mükellef psikolojisi ve buna bağlı oluşan davranışlar üzerinde çok önemli 

etkiye sahiptir.238 Etkin denetim ise; yeterli sayıda denetim elemanının varlığına, 

denetim elemanlarının iyi yetiştirilmiş olmasına ve denetimin vergiyi doğuran tüm 

olayları kavrayabilmesine bağlıdır.239 

 

 Denetim ihtimali ile vergiye gönüllü uyum arasında güçlü bir doğru yönlü 

ilişki bulunmaktadır. Ayrıca bir önceki yapılan denetim, ilerleyen dönemlerde 

denetim geçiren mükellefin vergi kaçırma eğilimini iki yönden etkilemektedir. 

Kendisinin vergi denetimi geçirme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünen mükellefin 

doğru beyanda bulunma eğilimi artarken, bir sonraki denetimin yakın gelecekte 

olmayacağına inanan veya bir daha incelenmeyeceğini düşünen mükellefin vergi 

kaçırma eğilimi artacaktır.240  

  

 Vergi denetim ihtimalinin yüksekliği ve mükellef tarafından bu oranın yüksek 

algılanması vergi kaçırma eğilimini engelleyici bir araç olarak vergi denetimini 

önemli kılmaktadır. Ancak vergi denetim ihtimali gelişmekte olan ülkelerde istenilen 

düzeye getirilememektedir. Bu düzeyin beş yıllık zamanaşımı süresine göre 

ayarlanabilmesi halinde her beş yılda bir denetleneceğini bilen mükellef vergiye daha 

                                                 
237 Yusuf Karakoç, a.g.m., s. 104. 
238 Coşkun Can Aktan-Hilmi Çoban, a.g.m., s. 146. 
239 Turgut Candan, “Yargı Kararları Işığında Vergi Kayıp ve Kaçağı”, Türkiye’de Vergi Kayıp ve 

Kaçakları, Önlenmesi Yolları, 19. Türkiye Maliye Sempozyumu, Antalya, 10-14 Mayıs, 2004, s. 263. 
240 Ali Rıza Akbulut, a.g.m., s. 94. 
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çok uyum sağlayabilecektir. Dolayısı ile %2-3 oranlarındaki denetim ihtimalinin 

vergi kaçakçılığını engellemeyeceği, aksine teşvik edici olabileceği söylenebilir.241  

 

Aşağıda yer alan tabloda ülkemizde yıllar itibari ile yapılan denetim sayısı ve 

mükellef sayısı bilgilerine yer verilerek, denetim oranları hesaplanmıştır. 

 

Tablo 1: Mükelleflerin Denetlenme Oranları 

Yıllar Yapılan İnceleme Sayısı Mükellef Sayısı* Denetim Oranı (%) 

1995 56.096 2.149.693 2,61 

1996 54.536 2.173.144 2,51 

1997 63.198 2.253.041 2,81 

1998 68.748 2.415.771 2,85 

1999 51.353 2.548.418 2,02 

2000 60.335 2.427.868 2,49 

2001        68.286 (**) 2.334.209 2,92 

2002 113.244 2.315.241 4,89 

2003 68.251 2.340.742 2,91 

2004 153.881 2.406.661 6,39 

2005 104.578 2.284.665 4,58 

2006 110.442 2.321.700 4,76 

2007 135.847 2.358.935 5,76 

2008 113.073 2.342.544 4,83 

2009 92.752 2.324.094 3,99 

2010 (***) 2.345.325 (***) 

2011 16.267 2.367.721 0,69 

2012 46.845 2.422.975 1,93 

2013 71.352 2.460.281 2,9 

2014 55.284 2.472.658 2,24 

 1995-2014 Denetim Oranı Ortalaması (****) 3,37 

 (*) Gelir İdaresi Başkanlığının resmi internet sayfasından alınan, faal gelir vergisi mükellef sayıları 

ile faal kurumlar vergisi mükellef sayılarının toplamından oluşmaktadır. 

(**)Vergi dairesi müdürlerinin yaptıkları incelemeler ile ilgili istatistik sonuçlarının istenilmesine 

2001 yılında başlanmıştır. 

(***)2010 yılında “Vergi Denetmenliği” kadrosu kaldırılmış olup, Vergi Denetim Kurulu’nun (VDK) 

2012 yılı faaliyet raporunda Vergi Müfettişlerinin 2010 yılına ilişkin inceleme faaliyet sonuçlarına yer 

verilmediği için veri sunulamamaktadır. 

(****) 2010 yılı hesaplamaya dahil edilmemiştir. 

Kaynak: İlgili yıllar GGM, GİB ve VDK faaliyet raporları, www.gib.gov.tr 

(17.11.2015) 

                                                 
241 Yakup Karabacak, “Vergi Kaçakçılığının Nedenleri: Arz ve Talep Yanı”, Vergi Dünyası Dergisi, 

Sayı 287, Temmuz 2005, s. 134. 

 

http://www.gib.gov.tr/
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 Tabloya göre 1995-2014 yılları arasında her 100 mükelleften 3,37’si 

denetlenebilmiştir. En yüksek vergi oranının 2004 yılında gerçekleştiği 

görülmektedir. Buna karşılık en düşük denetim oranı ise 2011 yılında gerçekleşmiş 

olup, bu dönemde bilindiği gibi vergi denetiminde etkinliğin sağlanması amacı ile 

10.07.2011 tarihinde yayımlanan 646 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 

doğrudan Bakan’a bağlı olarak Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı kurulmuştur. 2011 

yılında düşük hesaplanan vergi denetim oranının izleyen yıllarda arttığı 

görülmektedir. 1995-2013 yılları arasında ortalamanın üzerinde kaldığı yıllar 2002, 

2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009’dur. Diğer yıllarda gerçekleşen denetim oranı, 

ortalamanın altında kalmıştır. Tabloda yer alan verilerden, ülkemizde denetim 

oranlarının düşük ve yetersiz olduğu anlaşılmakta olup, bu durum gönüllü vergi 

uyumunu zorlaştırmaktadır. 

 

 

2.2.2.2. Vergi İdaresinden Kaynaklanan Faktörler 

 

 Vergi idaresi vergi konusunun seçilmesinden başlayarak vergi uygulama 

aşamalarının tümünü ifade etmektedir. İyi bir vergi idaresi, vergi konusunun 

seçimindeki etkinlikten başlayarak, verginin tarhı ya da salınması için gerekli uygun 

vergi matrahı ve tarh usullerinin seçimini, vergi matrahı ile vergi oranları arasında 

belli amaçlarla en uygun ilişkinin kurulmasını, uygulamada vergi adaletini 

gerçekleştirmeyi ve vergi idaresinde ekonomik olarak etkin olmayı gerektirir.242 

  

 Vergilemede başarı sağlanması için, yasal düzenlemelerle birlikte mevcut 

yasaların gereği gibi uygulanması da büyük öneme sahiptir. Yani amaçlanan vergi 

tahsilatında iyi bir vergi mevzuatı kadar, iyi işleyen ve organize çalışan bir vergi 

idaresinin varlığı önemlidir. Vergi yasalarını adil bir şekilde uygulama gücüne sahip 

                                                 
242 Ömer Faruk Batırel, Kamu Maliyesi ve Yönetimi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Yayınları No:24, 

İstanbul, 2007, s. 113. 
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etkin ve becerikli bir vergi idaresinin olmayışı mükelleflerde vergiye karşı tepki 

oluşturarak vergi kayıplarını arttırabilecektir.243  

 

Vergi idaresinde etkinliğin sağlanabilmesi, belli bir gelirin elde edilmesi 

aşamasında yapılacak olan harcamaların en düşük seviyede tutulmasına bağlıdır. 

Vergi toplanması aşamasında yapılacak olan harcamalar hem vergi idaresinin yapmış 

olduğu personel masrafları ve bina, kırtasiye gibi diğer masrafları hem de daha geniş 

bir şekilde vergi mükelleflerinin yapmış olduğu masrafları kapsamaktadır. Gerçekten 

mükelleflerin vergi borçlarını hesaplamak ve ödemek için yaptıkları bütün masraflar 

vergi sebebiyle toplumun katlandığı maliyete dahildir.244 

  

Etkin bir vergi idaresi, amaçlanan vergi tahsilat düzeyine ulaşmayı gerektirir. 

Seçilen vergi konularının yeterince kavranamaması, mükelleflerin vergisel ödevlerini 

yerine getirmemesi veya verginin uygulanması aşamasında aksaklılar olması 

durumlarında vergi idaresinde etkinlik sağlanamıyor demektir. Dolayısıyla vergi 

idaresinin etkinliği, vergi mükelleflerinin vergisel ödevlerini tam ve doğru bir şekilde 

yerinde getirmelerinin sağlanmasıdır. Ancak bu şekilde amaçlanan vergi hasılat 

düzeyi elde edilebilir.245  

 

 Vergi idaresi ile mükellef ilişkileri de gönüllü uyum üzerinde etkilidir. Lars 

P. Feld ve Bruno S. Frey, vergi idaresinin mükelleflere olan davranışlarını, vergi 

ahlakı ile ilişkili olarak, birbirine tamamen zıt iki gruba ayırmıştır. Bunlar; idarenin, 

vergi ahlakını arttıran saygılı davranışları ve vergi ahlakını olumsuz etkileyen 

otoriter davranışlarıdır. Feld ve Frey’e göre idarenin mükelleflere saygılı davranması 

vergi ahlakını arttırırken, caydırıcı araçlar kullanması ve otoriter tutumu iki zıt etkiye 

neden olmaktadır. Cezalandırılma olasılığının artması vergi kaçırma eğilimini 

azaltırken, vergi ahlakını olumsuz etkilemektedir.246   

                                                 
243 Sadettin Doğanyiğit, “Vergi Kaybının Önlenmesinde Mükellefle Olan İlişkilerin Önemi”, Sayıştay 

Dergisi, Sayı 13, Temmuz-Eylül 1993, s. 38. 
244 Kenan Bulutoğlu, Vergi Politikası., s.11. 
245 Ömer Faruk Batırel, Kamu Maliyesi…, s. 119. 
246 Lars P. Feld-Bruno S. Frey, “Deterrence and Tax Morale:How Tax Admınıstratıons And Tax 

Payers Interact”, http://www.oecd.org/tax/administration/2789923.pdf, (08.02.2015), s. 2,3. 

http://www.oecd.org/tax/administration/2789923.pdf
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Bir ülkedeki vergi idaresinin mükellef odaklı çalışması, mükelleflerin vergiye 

bakışını olumlu etkileyecektir. Ülkemizde 16.05.2005 tarihinde yayımlanan 5345 

sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 1. 

maddesinde bu kanunun amacının; “gelir politikasını adalet ve tarafsızlık içinde 

uygulamak; vergi ve diğer gelirleri en az maliyetle toplamak; mükelleflerin vergiye 

gönüllü uyumunu sağlamak; mükellef haklarını gözeterek yüksek kalitede hizmet 

sunmak suretiyle yükümlülüklerini kolayca yerine getirmeleri için gerekli tedbirleri 

almak; saydamlık, hesap verebilirlik, katılımcılık, verimlilik, etkililik ve mükellef 

odaklılık temel ilkelerine göre görev yapmak üzere Maliye Bakanlığına bağlı Gelir 

İdaresi Başkanlığının kurulması…” olduğu belirtilmiştir. Bahse konu kanun hükmü 

ile ülkemizde, vergi idaresinin, mükelleflerin gönüllü uyumlarını sağlayacak şekilde 

yapılandırılmaya çalışıldığı ve mükellef odaklı çalışmasının amaçlandığı 

görülmektedir. 

 

 Vergi idaresinin personel yapısı, çalışma koşulları, teknolojik imkanları ve 

mükellefler ile kurduğu ilişkinin yapısı gönüllü vergi uyumunu etkilemekte olup, 

çalışmamızın devamında, vergi idaresinin gönüllü vergi uyumu üzerindeki etkisi alt 

başlıklar halinde incelenecektir. 

 

 

2.2.2.2.1. Personel Yapısı 

 

Vergi idaresinin idari kadrosu ve personeli bir bütün olarak vergi 

bürokrasisini oluşturmaktadır. Vergi bürokrasisinin mükellef üzerinde oluşturduğu 

memnuniyet ya da memnuniyetsizlik vergi uyumu üzerinde doğrudan etkilidir. Vergi 

idaresi ile mükellefler arasındaki sosyo-psikolojik ilişki aslında yazılı olmayan ve 

gözle görülmeyen bir “psikolojik sözleşme”yi içermektedir. Mükelleflerin 

beklentilerinin yerine getirilmesi, yani; vergi yasalarından, idari uygulamalardan ve 

kamu harcamalarından memnun olma düzeyinin yükseltilmesi vergiye uyumun 

artmasına yardımcı olacaktır. Bu nedenle vergi idaresi ile mükellefler arasındaki 
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psikolojik sözleşmenin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi, iki tarafı da ilgilendiren 

belirli davranış kalıplarına uyulmasıyla mümkündür.247 

 

Vergi idaresi personeli, vergilemede mükellefler ile yüz yüze iletişim 

sağladıkları için vergi ahlakının oluşumu açısından önemli bir yer tutmaktadırlar. 

Mükelleflere karşı tavır ve davranışların olumsuz olması durumunda mükelleflerin 

vergiye bakışları olumsuz etkilenebilmektedir. Maliyenin soğuk yüzü olarak ifade 

edilen bu durum biçimsel formalitelerin çokluğu, vergi dairesine gelen mükelleflere 

karşı olumsuz davranışlar ve vergi denetim elemanlarının gerekli özeni 

gösterememeleri gibi davranışlarla ortaya çıkabilmektedir. Bu tür tavır ve davranışlar 

mükellefler tarafından hoş karşılanmayacağından, toplumun vergi ahlakı olumsuz 

etkilenebilecektir.248 Bu bağlamda vergi idaresi personelinin hem niteliksel hem de 

niceliksel olarak yeterli olması önemlidir. 

 

Vergi idaresinin oldukça kapsamlı olan vergicilik hizmetlerini yerine 

getirmesi için istihdam edilen personelin gereken sayının altında olması, vergi 

personelinin aşırı iş hacmi ile karşı karşıya bırakır. Personelin sayısal 

yetersizliğinden kaynaklanan ağır iş hacmi personelin verimliliğini düşürerek işlerin 

uzamasına ve karışmasına neden olur. İşlerdeki karışıklık ve uzamalar da 

mükelleflerin sübjektif vergi yükünün artmasına yol açabilecektir. Bu nedenle vergi 

uyumunun olumsuz etkilenmemesi için iş analizleri ve etütleri ile vergicilik 

hizmetinin nitelikleri belirlenerek, işin gereklerini yerine getirebilecek yeterli sayıda 

personelin istihdamı sağlanmalıdır.249 

 

Vergi uyumunun arttırılması açısından önemli olan diğer bir konu da vergi 

idaresinde en alttan en üste kadar her kademedeki personelin niteliği, sorunları ve 

bunların çözülebilmesidir.250 Hizmet üreten kurumların en önemli kaynağı olan 

insanın belirli nitelikte ve yeterlilikte olması, beklenen hizmet kalitesini doğrudan 

                                                 
247 Nilgün Serim-Nazmi Yükselen Yağanoğlu, a.g.m., s. 144, 145. 
248 Mehmet Tosuner-İhsan Cemil Demir, Toplumsal Bir…, s. 16. 
249 Doğan Şenyüz, a.g.e., s. 50. 
250 Mehmet Tunçer, Vergi Uyumunun Arttırılması ve Türkiye, (Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Basılmamış Doktora Tezi), İstanbul 2002, s.189. 
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etkilemektedir. Vergi idaresinde kaliteli hizmet verilmesi ise vergi uyumunu 

arttıracağından, vergi dairesi personelinin belirli mesleki ve ahlaki değerler ile yeterli 

yeteneğe sahip olması gerektiğini söylemek mümkündür.251  

 

 Vergi ile amaçlanan politikaları uygulamada vergi yasaları kadar, yasaları 

uygulayacak olan personelin bilgi birikimi de önem arz etmektedir. Günümüzün en 

karmaşık konularından biri olan vergi uygulamalarında çeşitli sorunlarla karşılaşan 

mükelleflere yardımcı olabilmek, ancak personelin yeterli bilgiye sahip olmasıyla 

mümkündür. Gerekli bilgi düzeyinden yoksun, kanunları yorumlama ve kavrama 

yeteneği bulunmayan personelle yasalar uygulanmaya çalışırsa keyfilik yaygınlaşır. 

Personelin niteliksel yetersizliği nedeniyle uygulamada göstereceği tereddüt ve 

gecikmeler, mükellefin endişelenmesine ve vergiden soğumasına neden olarak 

vergiye uyumu olumsuz etkiler.252   

 

Vergi idaresinde nitelikli personel yapısının oluşturulması için, vergicilik 

hizmetinin gerektirdiği alanlarda yükseköğrenim görmüş personelin istihdam 

edilmesi ve mevcut personelin kurum içi eğitimler ile mesleki yeterliliklerinin ve 

gelişiminin sağlanması gerekmektedir. 

 

 

2.2.2.2.2. Çalışma Koşulları  

 

 Vergi idaresi personelinin daha istekli çalışmasını sağlamak amacıyla çalışma 

koşullarının iyileştirilmesi gerekmekte olup, bu bağlamda ücretler ile çalışma ortamı 

önem arz etmektedir. 

 

 Vergi idaresi personelinden verimli, üretken ve güler yüzlü bir hizmet elde 

edebilmek için öncelikle ücret düzeylerinin yeterli seviyeye getirilmesi 

gerekmektedir. Hem mevcut personelin verimli ve etkin çalışması hem de nitelikli 

                                                 
251 Nazmi Karyağdı, Toplam Kalite Yönetimi ve Türk Vergi İdaresi, Ankara Sanayi Odası Yayın 

No:51, s. 66. 
252 Doğan Şenyüz, a.g.e., s. 51,52. 
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elemanların vergi idaresini tercih etmesi ve yetişmiş nitelikli personelin idare içinde 

kalmasının sağlanması amacıyla ücretler mutlaka gerçekçi bir şekilde 

arttırılmalıdır.253 

 

 Personelden verimli, üretken ve güler yüzlü bir hizmet temin edebilmenin 

yolu, ona insan onuruna yaraşır şartlar içinde yaşamlarını sağlayabilecek ücreti 

vermekten geçmektedir. Aksi bir durum ise personelden istenilen verimin 

alınamamasının yanı sıra vergi idaresinde yolsuzluklara ve 213 sayılı VUK ile 

yasaklanmış olan mükellefin özel işini yapan memur tipinin artmasına neden 

olabilecektir.254 

 

 Vergi idaresi personelinin uygun görevde çalıştırılması ve meslekte yükselme 

imkanları da personelin çalışma isteğini etkileyecektir. Personelin, mesleki yükselme 

imkanlarının sağlanması ile meslekte yükselmelerin objektif ve gerçekçi kıstaslara 

göre yapılması, personelin hem çalışma hem de kendini geliştirme isteğini 

arttıracaktır. Bunun yanında, vergi idaresinin personeli ile ilişkilerinin iyi olması da 

önem arz etmektedir. Vergi personelinin çalışmakta olduğu kurumu sevmesi ve 

sahiplenmesi, daha iyi hizmet sunma isteği oluşturacaktır. Daha iyi sunulan vergi 

hizmeti ise mükellef memnuniyetini sağlayarak vergiye bakışı olumlu etkileyecektir.  

 

 Vergi idarelerinin fiziksel ortamı da personelin çalışma isteğini 

etkilemektedir. Personele uygun çalışma ortamının sağlanması amacıyla vergi 

daireleri yeterli sağlık koşullarına sahip, aydınlık ve ferah olmalı, yeterince oturacak 

yerleri bulunmalıdır. Hizmetin yürütülmesi için gerekli olan malzemenin yeterli 

olmasının işleri hızlandıracağı açıktır. Çalışma yerinin ve malzemelerinin iyi ve kötü 

olması hem personelin hem de mükelleflerin psikolojisini etkilemektedir. Bu nedenle 

çalışma yeri ve malzeme durumunun mükellef psikolojisine uygun hale getirilmesi 

önemli olmaktadır.255 

 

                                                 
253 Mehmet Tunçer, a.g.t., s. 191. 
254 Nazmi Karyağdı, a.g.e. ,s. 108. 
255 Doğan Şenyüz, a.g.e., s. 55, 56. 
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 Mükelleflerin vergi idaresi ile yüz yüze geldiği yer olan vergi dairesi halkla 

en fazla ilişkide bulunan kamu kuruluşu olma özelliğini de taşımaktadır. Bu nedenle 

vergi dairelerinin fiziksel görünümü ve araç-gereç donanımı ile burada sunulan 

hizmetin niteliği ve kalitesi vatandaşların genelde kamu hizmetlerine bakışını etkiler. 

Daha da önemlisi bu durum, vatandaşların hiç olmazsa vergisinin karşılığını vergi 

dairesinde sunulan kamu hizmeti olarak yeterince ve kaliteli olarak alabildiği inancı 

için son derece önemlidir.256 
 

 

2.2.2.2.3. Halkla İlişkiler 

 

 Vergi idareleri için en önemli unsurlardan birisi vergiye gönüllü uyumu 

arttırmaktır. İdarenin mükellefler ile kurduğu iletişim ile halkın vergi sistemini 

algılama şeklinin gönüllü uyumun derecesi üzerinde önemli etkisi vardır. Hak ve 

yükümlülüklerinin bilincinde olan mükellefler adil, verimli ve kaliteli uygulamalar 

beklemekte, bunu elde ettiklerinde ise gönüllü uyuma daha istekli olmaktadırlar. 

Bunun yanı sıra mükellefler için açık, basit ve kolay kullanılan sistem ve süreçler de 

önemlidir. Mükelleflerin vergisel ödevlerini yerine getirmeleri kolaylaştığı ölçüde 

gönüllü uyum artmaktadır.257 

 

Çağımızın bilgi çağı olması nedeniyle halkla ilişkiler giderek önem 

kazanmaktadır. Bu kapsamda vergi idarelerinde mükellefin doğru bilgiye ulaşmasına 

yardımcı olacak halkla ilişkiler birimlerinin oluşturulmasında yarar vardır. Mükellefe 

en doğru bilgiyi en kısa sürede vermek için ise hem personelin hem de elektronik alt 

yapının hazırlanması gerekir.258  

 

Genel olarak vergi idarelerinin halkla ilişkiler faaliyetleri mükelleflerin 

vergisel ödevlerini daha rahat bir ortamda yerine getirmelerini sağlamaya yönelik 

                                                 
256 Mehmet Tunçer, a.g.t., s. 192. 
257 Gelir İdaresi Başkanlığı, 2009-2013 Stratejik Plan,  Gelir İdaresi Başkanlığı Strateji Geliştirme 

Daire Başkanlığı, Yayın No:74, Ankara, 2008, s. 19 
258 Nazmi Karyağdı, a.g.e., 119. 
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çabaları içermektedir. Bu tür çabaların başarılı sonuçlar vermesi, mükellef ile idare 

arasında oluşturulacak karşılıklı işbirliği anlayışına dayanır.259  

 

Mükelleflerin vergi idaresine olumsuz bakışını ortadan kaldırmak için 

idarenin vatandaş ile devleti kaynaştıracak uygulamalara ağırlık vermesi 

gerekmektedir. Mükelleflerin vergi idaresinin daima iyi gittiğini düşünmeleri, onların 

vergi konularına ve vergi idaresine olan saygısını arttırır. Ayrıca ulusal ve yerel 

düzeydeki kitle iletişim araçlarından yararlanılarak vatandaş olma bilinci ile 

vatandaşlık görevlerinden olan verginin önemi konusunda çalışmalar yapılması, 

vergi uyumu üzerinde olumlu etkide bulunacaktır.260  

 

Ülkemizde GİB tarafından, vergi uygulamaları ile ilgili kolay anlaşılır rehber 

ve broşürler hazırlanarak, hem vergi dairelerinde hem de Başkanlığın internet 

sitesinde mükelleflerin erişimine sunulmaktadır. Bu sayede mükelleflerin ihtiyaç 

duydukları bilgiye doğrudan ve kolay erişebilmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca vergi 

dairelerine vergi bilincini aşılayan afişler asılmakta, her yıl vergi haftası kapsamında 

yapılan çeşitli etkinlikler ile toplumun vergiye bakışı olumlu hale getirilmeye 

çalışılmaktadır. Yapılan bu olumlu çalışmalar ile gönüllü vergi uyumunun artması, 

vergi kayıp ve kaçağının azaltılması amaçlanmaktadır. 

 

2.2.2.2.4. Teknolojik İmkanlar 

 

 Vergi idaresinde mükellef takibinin tam olarak yapılabilmesi için yaygın ve 

etkin bir bilgisayar kullanımına gereksinim vardır. Bilgisayarların vergi işlemlerinde 

etkin kullanılması; vergiyi doğuran olayların izlenmesini ve belgelendirilmesini 

kolaylaştırma, mükelleflerin kendi içerisindeki karşılıklı ilişkilerinin izlenebilmesi, 

mükelleflerin takibi ve işlemlerinin hızlandırılması ve denetim elemanlarına sağlıklı 

ve hızlı karar alabilme imkanları sağlamaktadır.261 

 

                                                 
259 Doğan Şenyüz, a.g.e., s. 57. 
260 Nazmi Karyağdı, a.g.e., 120. 
261 Mehmet Tunçer, a.g.t., s. 194. 
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 Vergi idaresinde etkinliğin arttırılması amacı ile vergi dairelerinin bütün 

işlemlerini kapsayacak nitelikte otomasyon uygulaması tüm vergi dairelerinde 

yaygınlaştırılmalıdır. Ayrıca vergi idaresinin tapu idaresi, gümrük idaresi, 

belediyeler, bankalar, noterler gibi kurum ve kuruluşlar ile yakın ilişki ve eşgüdüm 

içinde çalışması, vergiyi doğuran olaylara ilişkin bilgilerin bu kuruluşlardan kısa 

sürede vergi idaresine aktarılması açısından önemlidir.262   

 

 Vergi idaresinin teknolojik gelişmelerden yararlanmasının gönüllü uyum 

üzerinde olumlu etkisi bulunmaktadır. Bu bağlamda mükelleflerin beyanname ve 

bildirimlerinin internet ortamında verilebilmesi gibi bir takım vergisel 

yükümlülüklerin internet üzerinden yerine getirilmesi, hem idare hem de mükellefler 

için zaman ve emek tasarrufu sağlayacaktır. Teknolojik yenilikler sayesinde gereksiz 

iş yükünden kurtulan idare daha iyi hizmet sunacak bu da gönüllü uyumun artmasına 

yardımcı olacaktır. Vergisel işlemlerin kolaylıkla yerine getirilmesi ayrıca 

mükellefler üzerinde hissedilen vergi yükünün azalmasını sağlayarak, vergiye bakışı 

olumlu etkileyecektir.  

  

2.2.2.3. Ekonomik Yapıdan Kaynaklanan Faktörler 

 

 Bir ülkede ekonominin içinde bulunduğu durum, hem kişilerin hem de vergi 

mükelleflerinin davranışlarını çeşitli şekillerde etkilemektedir. Vergiler karşılık 

beklenmeden yerine getirilmesi gereken zorunlu ödemeler olduğundan, kişilerin 

sahip olduğu ekonomik değerleri üzerindeki tasarruf özgürlüğünün kısılmasına neden 

olmaktadır. Bir ülkenin vergi sistemi ekonomik yaşamından ayrı düşünülemeyeceği 

için, milli gelir düzeyi,  enflasyon ve ekonomideki dağılım mekanizmasının adil olup 

olmadığı gibi faktörler mükelleflerin vergiye yaklaşımını etkilemektedir.263   

 

Mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu etkileyen ekonomik yapıdan 

kaynaklanan faktörler; enflasyon, milli gelir ve kayıtdışı ekonomi başlıkları altında 

incelenecektir. 

                                                 
262 Mustafa Ali Sarılı, “Türkiye’de Vergi Tahsilatında Etkinliğin Sağlanabilmesi İçin Gelir İdaresi 

Nasıl Yapılandırılmalıdır?”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı 262, Haziran 2003, s. 218. 
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2.2.2.3.1. Enflasyon 

 

 Enflasyon, gelişmekte olan ülkelerde ekonomik istikrarı bozan en önemli 

sorunlardan biridir. Enflasyon cari fiyatlarda, ülkedeki toplam talebin toplam arzdan 

fazla olması sonucu, talep fazlasının ortaya çıkardığı fiyat artışları nedeniyle, para 

değerinde meydana gelen düşme sonucu, fiyatlar genel düzeyinin devamlı olarak 

yükselmesi olarak tanımlanabilir. Enflasyon kısa dönemde kaynak kullanımı ve gelir 

bölüşümünün bozulmasına neden olurken, uzun dönemde ekonomik kalkınma ve 

büyümeyi olumsuz etkilemektedir.264  

 

 Vergi sistemini olumsuz etkileyen en önemli faktörlerden birisi de 

enflasyondur. Eğer vergi sistemi, enflasyonun oluşturduğu etkileri kendi içinde 

gideremezse, mükelleflerin vergi hakkındaki düşünceleri olumsuz etkilenir. 

Enflasyon bir ekonomide diğer alanlarda olduğu gibi ödenecek vergi konusunda da 

belirsizliğe neden olmaktadır. Bunun nedeni ise; vergi kanunlarında yer alan ve vergi 

matrahının tespiti açısından önem taşıyan bir takım dilim, oran ve tutarların 

enflasyon nedeniyle aşınmasıdır.265 
 

 Sürekli hale gelmiş bir enflasyon, çeşitli muafiyet ve istisnaları eriterek, vergi 

dışı kalması gereken küçük gelirlerin de vergilendirilmesine sebep olmaktadır. 

Enflasyon dönemlerinde vergi yükü daha çok, düşük ve orta gelirliler üzerinde 

kalmakta, hatta tüketiciler üzerinde yaygınlaşmaktadır. Çünkü artan oranlı gelir 

vergisi dilimleri genellikle yüksek gelir gruplarına doğru daha azalan oranlarda 

artmaktadır. Buna karşın düşük ve orta gelir gruplarının vergi dilimleri, enflasyon 

nedeniyle daha üst dilimlere kaymakta, böylece bu grupların gelirlerinde fazla bir 

artış olmadığı halde, nominal gelirleri arttığı için, daha yüksek vergi oranlarından 

vergilendirilmelerine neden olmaktadır.266 

 

 Diğer taraftan enflasyon, işletmelerde mali tabloları gerçeği yansıtmaktan 

uzaklaştırarak, mükelleflerin enflasyondan kaynaklanan ve gerçek olmayan kârın 

                                                                                                                                          
263 Halit Çiçek, a.g.e.,, s. 81. 
264 Şevki Özbilen, “Vergi-Enflasyon İlişkisi Üzerine İnceleme”, 

http://www.econturk.org/Turkiyeekonomisi/enflasyon.pdf,  (23.02.2013),  s.1. 
265 Şinasi Aydemir, a.g.e., s. 52, 53. 
266 Şevki Özbilen, a.g.m., s. 2, 3. 

http://www.econturk.org/Turkiyeekonomisi/enflasyon.pdf
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vergisini ödemelerine neden olur. Bu durum ise işletmelerin öz sermayelerinin 

erimesine neden olacaktır.267 

 

Yüksek enflasyon ortamında, vergisini yansıtabilen ya da vergiden 

kaçınabilen gruplar vergi kaçakçılığına yönelmeyeceklerdir. Bu olanaklardan daha 

çok, büyük ticari işletmeler yararlanabilmektedir. Çünkü bu firmaların özellikle de 

aksak rekabet koşullarında fiyat belirleme gücü bulunmaktadır. Oysa küçük 

işletmeler fiyat belirleme gücünden yoksundurlar. Bu nedenle küçük işletmelerin ve 

vergisi kaynakta kesilen ücret ve maaş geliri elde edenlerin enflasyonun olumsuz 

etkilerinde kurtulmaları daha zordur.268  

  

 Bunun yanında enflasyon mükellef davranışlarını da etkilemektedir. 

Enflasyon sonucu fiyatlar belirsizleşmekte, ödeme şekil ve yöntemleri enflasyona 

göre belirlenmektedir. Yapılan alışverişlerde vade farkı ve vergi üzerinden 

hesaplamalar yapılarak ödenecek tutarın belirlenmesine çalışılmaktadır. Bir 

ekonomideki pazarlık ortamının yaygınlaşması ise ekonomik birimlerin karşılıklı 

sırdaş olmalarına ve kayıtdışılıklarında birbirlerini desteklemeleri sonucunu 

doğurmaktadır.269 

 

 

2.2.2.3.2. Milli Gelir 

 

 Vergilemeyle ilgili olarak, bir ülkede kişi başına düşen milli gelir ile vergi 

yükü karşılaştırılarak, kişilerin katlandıkları fedakarlık hakkında bilgi sahibi 

olunabilir.270 

 

 Aşağıda yer alan tabloda Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) 

ülkelerinde toplam vergi gelirlerinin GSYİH’ya oranı görülmektedir.   

                                                 
267 Şinasi Aydemir, a.g.e., s. 53. 
268 Yakup Karabacak, a.g.m., s. 138. 
269 Şinasi Aydemir, a.g.e., s. 53, 54. 
270 Halit Çiçek, a.g.e., s. 81. 
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Tablo 2: OECD Ülkelerinde Toplam Vergi Gelirlerinin GSYİH İçindeki Payı 

Ülke   2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Avustralya 29,9 30,3 29,9 29,5 29,7 27,0 25,8 25,6 26,3 27,3 27,5 .. 

Avusturya 42,3 41,8 40,9 40,4 40,5 41,4 41,0 40,8 41,0 41,7 42,5 43,0 

Belçika 43,1 43,3 43,1 42,8 42,6 43,0 42,1 42,4 43,0 44,0 44,7 44,7 

Kanada 32,7 32,5 32,3 32,6 32,3 31,5 31,4 30,4 30,2 30,7 30,5 30,8 

Şili 18,7 19,1 20,7 22,0 22,8 21,4 17,2 19,5 21,2 21,5 20,0 19,8 

Çek 

Cumhuriyeti 34,4 34,7 34,5 34,1 34,3 33,5 32,4 32,5 33,4 33,8 34,3 33,5 

Danimarka 45,6 46,4 48,0 46,4 46,4 44,9 45,2 45,3 45,4 46,4 47,6 50,9 

Estonya 30,8 31,1 29,9 30,4 31,1 31,3 34,9 33,2 31,9 32,1 31,8 32,9 

Finlandiya 42,4 41,8 42,1 42,2 41,5 41,2 40,9 40,8 42,0 42,7 43,7 43,9 

Fransa 42,0 42,2 42,8 43,1 42,4 42,2 41,3 41,6 42,9 44,1 45,0 45,2 

Almanya 34,6 33,9 33,9 34,5 34,9 35,4 36,1 35,0 35,7 36,4 36,5 36,1 

Yunanistan 31,0 30,0 31,2 30,3 31,2 31,0 30,8 32,0 33,5 34,5 34,4 35,9 

Macaristan 37,4 37,2 36,8 36,7 39,6 39,5 39,0 37,3 36,5 38,6 38,4 38,5 

İzlanda 35,6 36,6 39,4 40,4 38,7 35,1 32,0 33,3 34,4 35,2 35,9 38,7 

İrlanda 28,3 29,1 29,2 31,0 30,4 28,6 27,6 27,5 27,4 27,9 29,0 29,9 

İsrail 33,5 33,5 34,8 34,4 34,3 31,9 29,7 30,4 30,8 29,7 30,6 31,1 

İtalya 40,1 39,3 39,1 40,6 41,7 41,6 42,1 41,8 41,9 43,9 43,9 43,6 

Japonya 25,3 26,1 27,3 28,1 28,5 28,5 27,0 27,6 28,6 29,4 30,3 .. 

Kore 22,7 22,0 22,5 23,6 24,8 24,6 23,8 23,4 24,2 24,8 24,3 24,6 

Lüksenburg 38,1 37,0 38,3 36,3 36,6 37,2 39,0 38,1 37,9 38,8 38,4 37,8 

Meksika 17,1 16,8 17,7 17,9 17,6 20,7 17,2 18,5 19,5 19,5 19,7 19,5 

Hollanda 34,6 34,8 36,1 36,4 36,1 36,5 35,4 36,2 35,9 36,1 36,7 .. 

Yeni 

Zellanda 33,1 34,1 36,0 35,4 34,0 33,3 30,5 30,6 30,9 32,4 31,4 32,4 

Norveç 41,6 42,3 42,6 42,8 42,1 41,5 41,2 41,9 42,0 41,5 40,5 39,1 

Polonya 32,6 32,2 33,3 33,9 34,8 34,5 31,5 31,4 32,0 32,3 31,9 .. 

Portekiz 31,5 30,3 30,9 31,5 32,0 31,9 30,0 30,6 32,5 32,0 34,5 34,4 

Slovak 

Cumhuriyeti 32,4 31,4 31,2 29,3 29,2 29,1 28,9 28,1 28,7 28,5 30,4 31,0 

Slovenya 37,3 37,4 38,0 37,6 37,1 36,4 36,2 36,9 36,5 36,8 36,8 36,6 

İspanya 33,3 34,3 35,3 36,1 36,5 32,3 29,8 29,9 31,3 32,1 32,7 33,2 

İsveç 45,5 45,6 46,6 46,0 45,0 44,0 44,1 43,2 42,5 42,6 42,8 42,7 

İsviçre 26,8 26,5 26,5 26,4 26,1 26,7 27,1 26,5 27,0 26,9 26,9 26,6 

Büyük 

Britanya 32,9 33,4 33,8 34,4 34,1 34,0 32,3 32,8 33,6 33,0 32,9 32,6 

ABD 24,4 24,6 25,9 26,6 26,7 25,2 23,0 23,2 23,6 24,1 25,4 26,0 

Türkiye 25,9 24,1 24,3 24,5 24,1 24,2 24,6 26,2 27,8 27,6 29,3 28,7 

OECD - 

Ortalama 33,5 33,4 33,9 34,1 34,1 33,6 32,7 32,8 33,3 33,8 34,2 34,4 

Kaynak: http://stats.oecd.org/Index.aspx?QueryId=21699 (20.02.2016) 

http://stats.oecd.org/Index.aspx?QueryId=21699
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Şekil 2: Seçilmiş OECD Ülkelerinde 2014 Yılında Toplam Vergi Gelirlerinin 

GSYİH İçindeki Payı 

 

Kaynak: http://stats.oecd.org/Index.aspx?QueryId=21699 (20.02.2016) 

 

 Bir ülkedeki vergi gelirlerinin GSYİH miktarına oranı vergi yükünü vermekte 

olup, tablodaki veriler incelendiğinde, Türkiye’nin vergi yükünün OECD ülkeleri 

ortalamasından az olduğu görülmektedir.  OECD ülkelerinde vergi yükünün 

yüksek olması, bu ülkelerde vergi sisteminin daha adaletli olması ve vergilerin daha 

geniş bir tabana yayılması ile mümkün olmaktadır. Türkiye’de ise vergi yükü daha 

çok orta gelir düzeyine sahip vatandaşlar üzerine yüklenmiştir. OECD ülkelerinde 

kişi başına düşen milli gelir düzeyinin daha yüksek olması ve vergi sisteminin basit, 

anlaşılır ve şeffaf bir şekilde uygulanmasına bağlı olarak mükelleflerin vergi 

ödemeleri kolaylaşmakta, böylece vergi uyumu artmaktadır. Türkiye’de ise vergi 

yükü oranlarının düşük olması, hem kişi başına düşen milli gelir düzeyinin düşük 

olması hem de verginin tabana yayılmamış olması ve vergi sisteminin sağlıksız 

işleyişinden kaynaklanmaktadır.271 

                                                 
271 Nihat Işık-Efe Can Kılınç, “OECD Ülkelerinde Vergi Yükü ve Vergi Türleri: Karşılaştırmalı Bir 

Analiz”, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı 17, 

Karaman 2009, s. 170. 
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2.2.2.3.3. Kayıtdışı Ekonomi 

  

Kayıtdışı ekonominin çok boyutlu, değişik faaliyetleri kapsayan oldukça 

karmaşık bir olgu olması nedeniyle, isimlendirilmesinde değişik görüşler ortaya 

çıkmıştır. Kayıtdışı ekonomi; kara ekonomi, nakit ekonomisi, gizli ekonomi, saklı 

ekonomi, yasadışı ekonomi, informal sektör, yeraltı ekonomisi, gözlenemeyen 

ekonomi gibi farklı isimlerle ifade edilmektedir. Kayıtdışı ekonominin 

isimlendirilmesindeki bu çeşitlilik, kayıtdışı ekonomiyi oluşturan faaliyetlerin 

içeriğindeki çeşitlilikten kaynaklanmaktadır.272 

 

Kayıtdışı ekonomiyi ifade etmek için kullanılan terimlerdeki çeşitlilik tanımı 

konusunda da görülmektedir. Kayıtdışı ekonomi hakkında değişik araştırmacılarca 

çok sayıda değişik tanımlama yapılmış olmakla birlikte, yapılan tanımları iki grupta 

toplamak mümkündür. Kayıtdışı ekonomiyi tanımlayanlardan bir kısmı, kayıtdışı 

ekonomiyi esas itibari ile “vergilemeden kaçan işlemler, vergi idaresine 

bildirilmeyen ekonomik faaliyetler” olarak tanımlarken, başka bir kısım ise “resmi 

Gayri Safi Milli Hasıla’yı (GSMH) tahmin etmek için kullanılan mevcut istatistiki 

yöntemlerle ölçülemeyen ve bu sebeple resmi GSMH hesapları dışında kalan gelir 

yaratıcı ekonomik faaliyetler” olarak tanımlamışlardır.273 

 

Kayıtdışı ekonomik faaliyetlerin bazıları yasalarla yasaklanmış faaliyetler 

şeklinde, bazıları da yasak olmayan faaliyetlerin bilinçli olarak kayıtlara 

geçirilmemesi şeklinde ortaya çıkmaktadır. Yasal faaliyetler olduğu halde, işlemlerin 

bilinçli olarak gizlenmesindeki amaç, vergiden ve başka yükümlülüklerden kaçmak 

ya da kaçınmaktır. Daha az vergi ödemek için kayıtdışı kalan işlemler bilinçli olarak 

yapıldığı gibi, bazen kanunların izin vermesi de kayıtdışı ekonomiye neden 

olmaktadır. Bir başka ifadeyle, kayıtdışı ekonominin esas kaynağını mevcut yasal 

                                                 
272Gelir İdaresi Başkanlığı,  Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planı (2008-2010), Gelir İdaresi 

Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Yayın No:87, Ankara, 2009, s. 3. 
273 Gülay Akgül Yılmaz, a.g.m., s.16.  



102 

 

 

 

düzenlemeler oluşturmaktadır. Bunların başında da bazı faaliyetlerin yasalarla 

vergiden muaf veya istisna tutulması gelmektedir.274 

 

 Kayıtdışı ekonominin oluşumunda olmasa bile, boyutlarının genişlemesine en 

önemli faktörlerden biri, yine kayıtdışı ekonominin kendisidir. Kayıtdışı ekonomi, 

kendisini üreten bir karaktere sahiptir. Çünkü kayıtdışı faaliyetlerin kayıtlı 

faaliyetlere karşı sağladığı avantajlar, kayıtdışı ekonomiye yönelişe neden 

olmaktadır.275 

 

Kayıtdışı ekonomi nedeniyle kayıtlı olması gereken faaliyetler vergi dışı 

kalmakta ve toplanabilecek vergi hasılatı sağlanamamaktadır. Bu da vergiden 

beklenen amaçların gerçekleşmesini engellemektedir. Kayıtdışı alanların varlığı, 

vergide adalet ve eşitlik ilkesini zedeleyerek, mükelleflerin vergiye bakışını olumsuz 

etkileyecektir. Ayrıca kayıtdışı alanların çokluğu, toplumun vergi ahlakını bozarak, 

mükelleflerin vergi kaçırma eğilimlerinin artmasına neden olmaktadır. 

 

 Kayıtdışı alanların genişlemesi fiili vergi tabanını daralttığından dolayı, 

gerekli vergi gelirlerine ulaşabilmek için vergi oranlarının yükseltilmesi gerekir. Bu 

süreç, kayıtdışı ekonomi ile birlikte yüksek vergi oranlarının ve sonuçta da, daha 

büyük kayıtdışı alanların oluşmasına neden olur. Bu nedenle vergi ve kayıtdışı 

ekonomi birbirini besleyen ve güçlendiren süreçlerdir. Vergi, kayıtdışı ekonomiye 

neden olurken, kayıtdışı kesimlerin genişlemesi de vergilerin ağırlaşmasına yol 

açmaktadır.276 

 

 

 

 

 

                                                 
274 Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) , Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Kayıtdışı Ekonomi Özel 

İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara, 2001, s.31. 
275 Şinasi Aydemir, a.g.e., s. 59. 
276 İzzettin Önder, “Kayıtdışı Ekonomi ve Vergileme”, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Dergisi, No:23-24, Ekim 2000-Mart 2001.  



103 

 

 

 

2.2.2.4. Siyasal Yapıdan Kaynaklanan Faktörler 

 

 Vergiye gönüllü uyumu etkileyen faktörlerden birisi de siyasal yapıdan 

kaynaklanmaktadır. Bir ülkede uygulanmakta olan yönetim şekli, mükelleflerin vergi 

hakkındaki düşüncelerini etkilemektedir. Ayrıca ülkenin içinde bulunduğu ekonomik 

ve sosyal koşullar, verginin psikolojik sınırı üzerinde etkilidir.  

 

 Mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu etkileyen siyasal yapıdan 

kaynaklanan faktörler; vergi politikasının belirlenmesinde halkın katılımı ve verginin 

alındığı dönemin içinde bulunduğu özellikler başlıkları altında incelenecektir. 

 

 

2.2.2.4.1. Vergi Politikasının Belirlenmesine Halkın Katılımı 

  

 Vergi politikası ile ilgili kararlar, temelde otoriter ve demokratik olmak üzere, 

iki yönetim şeklinin gereklerine uygun olarak alınırlar. Otoriter yönetimlerde kolektif 

kararlar bir tek kişi ya da o kişinin temsilcileri tarafından alınmaktadır. Bu yönetim 

şeklinde seçim mekanizması olmadığı için, toplumu oluşturan vatandaşlar, kolektif 

kararlar hakkındaki düşüncelerini açık bir şekilde ifade edememektedirler. Bu 

durumdan, yönetimin alacağı kararlarda hiçbir zaman toplum üyelerinin çoğunun 

desteğinin alınmadığı anlaşılmaktadır. Otoriter yönetimlerde alınan kararlara 

zamanla tepki gösterilmeye başlanmış ve bu sayede vergilendirme yetkisi üzerinde 

geniş özgürlüklerin sınırlanması sağlanmıştır. Bu sınırlamalar ise demokratik 

yönetimlerin başlangıç noktasını oluşturmuştur.277 

 

 Demokrasi rejiminde kişiler sahip oldukları hak ve özgürlüklere dayanarak, 

toplumu ilgilendiren kararları almaktadırlar. Halkın iktidarı anlamına gelen 

demokrasi rejiminde, devlet politikalarını şekillendirme hakkı ve yetkisi vatandaşlara 

anayasa ile verilmiştir. Eğer bir ülkede vergi mükellefleri anayasa ve yasalar yolu ile 

devlet yönetimini izlemek ve kontrol etmek konusunda daha iyi bir konumda 

                                                 
277 Doğan Şenyüz, a.g.e., s. 80, 81. 
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olduklarını düşünüyorlarsa mevcut sistemle işbirliği konusunda isteklilikleri ve 

vergiye uyumları artar.278 

 

 Sonuçta,  halkın yönetime katılma derecesi arttıkça vergiye uyumun da arttığı 

görülmektedir. Kişiler, söz sahibi olmadığını düşündüğü politikalara tepki gösterme 

eğilimindedirler. Bu itibarla, demokratik yönetim sistemleri, vergiye bakışı olumlu 

etkileyen bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 

 

2.2.2.4.2. Verginin Alındığı Dönemin İçinde Bulunduğu Özellikler 

 

 Normal koşullar altında vergiler arttırıldığında, mükellefler tarafından bir yük 

olarak algılanacağından, büyük tepki ile karşılanırlar. Oysa savaş, sosyal devrim, afet 

gibi siyasal ve sosyal özellikteki olağanüstü koşullar altında mükelleflerden daha 

fazla vergi istenmesi halinde normal koşullarda gösterilen tepki ile karşılaşılmaz. 

Çünkü bu dönemlerde toplanılacak verginin en üst sınırını gösteren psikolojik sınır 

yukarıya doğru kayma gösterir. Böylelikle, olağanüstü dönemlerde vergileri birden 

bire arttırmak mümkün olabilmektedir. Olağanüstü olaylara bağlı olarak vergilerin 

kolaylıkla arttırılabileceği maliye teorisinde çeşitli modeller ile açıklanmış olup, 

bunun en belirgin şekli “sıçrama tezi” olarak bilinen Peacock-Wıseman modelidir.279 

 

 Peacock-Wıseman modeline göre; vergi mükelleflerinin kamusal mal ve 

hizmetlere olan talepleri daima, katlanabilmeyi kabul ettikleri vergi yükünün 

üzerindedir. Ancak savaş, kriz gibi olağanüstü dönemlerde durum değişir ve 

harcamalar sıçrama gösterir. Çünkü olağanüstü koşullar devletin yeni görevler 

üstlenmesini ve yeni harcamalar yapmasını gerektir. Bu gibi dönemlerde 

mükelleflerin de vergi yükü hakkındaki düşünceleri değişir. Yeni koşullar, 

vatandaşların eskisine oranla daha ağır olan vergi yükünü daha anlayışla 

karşılamalarına sebep olur. Olağanüstü koşullar geçtikten sonra hem harcamalar hem 

de vergi oranları azalmaz. Devlet de bu durumda eskisine oranla artan vergi 

                                                 
278 Nilgün Serim-Nazmi Yükselen Yağanoğlu, a.g.m., s. 142. 
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gelirlerini, yeni amaçlar için kullanmaya başlar. Mükellefler ise esasen vergi 

yükünün bu yeni düzeyine alışmışlar ve onu normal karşılar hale gelmişlerdir. Yeni 

bir sıçrama sebebi ortaya çıkana kadar bu yeni durum aynı şekilde devam eder.280 

 

 

2.3. Mükelleflerin Vergiye Karşı Davranış Şekilleri 

  

Uygulamaya konulan her vergi kişi için bir yük oluşturur ve kişide bu yükten 

kurtulma isteği uyandırır. Bunun için ilk yapılacak olan; vergi matrahının 

daraltılması ya da yok edilmesi yoluyla vergiyi hiç ödememeye ya da az ödemeye 

çalışmaktır. Mükelleflerin bu çabalarında başarılı olmaları durumunda vergi geliri 

azalmakta ya da tamamen ortadan kalkmaktadır. Diğer yandan bu çabalara rağmen 

mükellefler vergiyi ödemek zorunda kalırsa, bu kez de vergi yükünü üzerinden atma 

çarelerini arayacaklardır. Bu durumda verginin matrahının daralması ya da tamamen 

yok olması söz konusu değildir. Bu açıdan, devlet amaçladığı vergi gelirini 

sağlayacak, ancak vergiyi öder görünenler ile fiili olarak ödeyenler farklı kişiler 

olacaktır.281 

 

Verginin kişiler üzerinde etkisiz kalması ve tarafsız olması mümkün değildir. 

Mükelleflerin vergiye karşı tepki göstermesinin en temel nedeni, verginin zora 

dayanarak alınması ve tekrar mükelleflere iade edilmemesidir. Bu tepkilerden 

bazıları olumlu olup, vergi kanunları düzenlenirken bu tepkilerin teşvik edilmesi 

gerekir. Ancak tepkiler genelde olumsuzdur ve vergi kanunları düzenlenirken bu 

tepkilerin önlenmesi gerekir. Vergi mükelleflerinin, vergiye karşı gösterdikleri 

tepkilerin bir kısmı vergi kanunlarındaki boşluklardan ve piyasa şartlarından 

kaynaklanır. Bu tepkilerin bilinmesi ve vergi kanunları düzenlenirken bu konuların 

göz önünde tutularak, kanunların buna göre çıkarılması, vergiye uyumun sağlanması 

için bir zorunluluktur.282 

 

                                                                                                                                          
279 Doğan Şenyüz, a.g.e., s. 82, 83. 
280 Halil Nadaroğlu, a.g.e., s. 145, 146. 
281 Özhan Uluatam, a.g.e., s. 297. 
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Vergi karşısında çok çeşitli mükellef tepkileri görülmektedir. Vergiye karşı 

pasif tepki ve aktif tepki alt başlıkları altında incelenecek olan bu tepkilerin amacı, 

vergi yükünden kurtulmak ya da bu yükü azaltmaktır. 

  

 

2.3.1. Vergiye Karşı Pasif Tepki 

 

 Vergi yükündeki artış, mükelleflerin davranışları yönünden öncelikle pasif 

tepki özelliği göstermektedir. Çünkü vergi yükü artışı ilk olarak kullanılabilir geliri 

azaltmakta ve mükelleflerin karar ve tercihleri üzerinde etkili olmaktadır.283 

 

 Vergilere karşı pasif tepki aşaması, çok farklı şekillerde karşımıza çıkmakta 

olup, pasif tepki türleri alt başlıklar halinde incelenecektir.   

 

 

2.3.1.1. Aylaklığı Tercih Etme (İkame Etkisi) 

 

 Bir vergi uygulamasının, verginin ekonomik, sosyal ve mali özelliklerinden 

dolayı çeşitli toplum kesimlerini çeşitli şekillerde etkilemesi söz konusu 

olabilmektedir. Uygulamaya konulan bir vergi kişiyi çalışmaya ya da çalışmanın 

yerine boş durmaya sevk edebilir. Vergi nedeniyle kişinin çalışmayı tercih etmesi 

“gelir etkisi”, boş durmayı tercih etmesi ise “ikame etkisi” olarak ifade edilmektedir. 

Verginin ikame etkisi; mükellefin, ödemiş olduğu verginin gelirini azaltması dolayısı 

ile çalışma ve üretme isteğini kaybetmesi sonucunda, çalışmak ve üretimde 

bulunmaktansa boş durmayı, aylaklığı tercih etmesi şeklinde ortaya çıkmaktadır. 

Çalışıp ve üretimde bulunup, yüksek tutarda vergi ödemesi sonucunda, bireysel 

olarak çalışmasının karşılığını alamayacağını düşünen kişi, daha az çalışması halinde 

daha az maliyete katlanmak durumunda kalacağını düşünebilir. Gerek bireysel 

gerekse sosyal olarak refah kaybına yol açan bu etki, uygulamaya konulan vergilerin 

                                                                                                                                          
282 İsmail Türk, a.g.e., s. 197. 
283 Coşkun Can Aktan-Dilek Dinleyici-Özgür Saraç, “Vergilere Karşı Tepkiler ve Vergilerin Ahlaki 

ve Sosyo-Psikolojik Sınırları”, Vergileme Ekonomisi ve Vergileme Psikolojisi, 1. Baskı, Seçkin 

Yayıncılık, Ankara, 2006, s. 165. 
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amaçlarının gerçekleşmesini de engelleyeceği gibi, toplumun vergi bilincinin 

olumsuz etkilenmesine de neden olabilecek özelliktedir.284 

 

 Verginin ikame etkisi, insan hayatının sürdürülebilirliği açısından 

değerlendirilecek olursa, genelde bu tercihin sürekli olması mümkün değildir. 

Dolayısıyla mükellefler ancak belli bir süre aylaklığı tercih edebileceklerdir. Ancak 

burada önemli olan tercih edilen aylaklığın özellik değiştirmesidir. Çünkü ikame 

etkisi nedeniyle aylaklığı tercih eden mükellef zamanla kayıtdışı faaliyetlere 

yönelebilmektedir.285 

 

 Günümüzde vergi düzenlemeleri, ekonomik kalkınmayı ekonomik istikrar 

içinde gerçekleştirmek için yapıldığına göre, vergi düzenlemeleri bakımından 

üzerinde durulması gereken konu, verginin ikame etkisinin oluşumuna engel 

olmaktır. Bu nedenle, vergi düzenlemeleri yapılırken verginin ikame etkisinden 

kaçınılması, verginin gelir etkisinin ise özendirilmesi gerekmektedir.286  

 

 

2.3.1.2. Tüketimi ve Tasarrufu Kısma  

 

 Vergiler, zorunlu olarak kişilerin tüketim ve tasarruflarının azalmasına yol 

açmaktadır. Kişisel olarak tüketimle tasarrufun ne ölçüde azalacağını belirleyen 

faktör marjinal tüketim eğilimidir. Kişinin marjinal tüketim eğiliminin yüksekliğine 

göre verginin tüketimi kısıtlayıcı etkisi büyük olacaktır. Farklı gelir düzeylerindeki 

insanların marjinal tüketim eğilimleri farklılık göstermektedir. Bu nedenle bir 

verginin tüketimi kısıtlayıcı etkisini belirlemek için, verginin hangi gelir gruplarına, 

ne ölçüde yüklendiği ve bu gelir gruplarının marjinal tüketim eğiliminin ne olduğunu 

bilmek gerekir. Gelir arttıkça, bu gelirden tüketime ayrılan kısım azaldığı gibi, gelir 

düzeyi yüksek kişiler, gelir düzeyi daha az olan kişilere göre gelirlerinin daha küçük 

bir oranını tüketime ayırmaktadırlar. Bu nedenle, genellikle yüksek gelirliler üzerine 

                                                 
284 Abdurrahman Akdoğan, a.g.m., s. 98. 
285Coşkun Can Aktan-Dilek Dinleyici-Özgür Saraç, a.g.m., s. 166. 
286 İsmail Türk, a.g.e., s. 198. 
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düşen vergilerin tasarrufu azaltıcı etkisi, düşük gelirlilere yüklenenden büyük 

olacaktır. Harcamalar üzerinde alınan vergiler, gelir düzeyi düşük olan kişiler 

açısından daha ağır bir yük oluşturduğundan, artan oranlı bir gelir vergisine kıyasla, 

tüketimi daha çok, tasarrufu daha az kısıcı etki yapar.287  

 

 Mükelleflerin vergi sonucu hissettiği baskı, ilk olarak lüks maddelerinin 

tüketiminde ve tasarruf hacminde bir azalmaya, daha sonra da en zorunlu ihtiyaç 

maddelerine doğru dereceli bir azalmaya yol açmaktadır. Diğer bir deyişle, 

mükelleflerin hissettiği baskı, tüketimin ya da tasarrufun azaltılması yoluyla, 

mükellefi bütçesinde değişiklik yapmaya zorlamaktadır.  Burada amaç, ödenen 

verginin kişisel gelirde neden olduğu azalmanın, olabildiğince giderilmesi, vergi 

gideri ile mevcut gelir arasındaki dengenin yeniden sağlanmasıdır.288  

 

 

2.3.1.3. Üretimden Vazgeçme ve Yatırımı Azaltma 

 

 Vergiler, üretim masraflarının artmasını ya da düşmesini sağlayarak üretim 

üzerinde etkide bulunabilir. İşletmelerin satın aldıkları mallar üzerinden ödedikleri 

Katma Değer Vergisi (KDV) tipi vergiler işletmelerin üretim maliyetleri ve 

fiyatlarını etkiler. İşletmelerin satın aldıkları mallar ve hizmetler üzerinden alınan 

vergilerin arttırılması ya da düşürülmesi üretim maliyetlerine ve fiyatlarına yansır. 

İşletmeler mümkün olduğu ölçüde, bu vergileri tüketicilere yansıtmak isterler. 

Ancak, vergiler tüketicilere yansıtılabilse bile, bir süre işletmenin üzerinde kalır. 

Dolayısıyla vergiler, işletmelerin üretim maliyetlerini ve fiyatlarını etkilemek 

suretiyle, üretim hacimleri üzerinde de etkide bulunur.289 

 

 Vergiler esas olarak, özel kesimden kamu kesimine kaynak aktarımını 

sağlaması nedeni ile özel kesim yatırımları üzerinde sınırlayıcı etki yapar. Vergileme 

sonucu kullanılabilir gelirleri azalan kişiler hem tüketimlerini hem de tasarruflarını 

                                                 
287 Özhan Uluatam, a.g.e., s. 306, 307. 
288 Coşkun Can Aktan-Dilek Dinleyici-Özgür Saraç, a.g.m., s. 167. 
289 İsmail Türk, a.g.e., s. 227. 
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azaltmak zorunda kalacaklarından, vergileme özel kesimin yatırıma ayıracağı fonları 

azaltacaktır. Bununla birlikte, vergilemenin tüketim ve tasarrufta yol açacağı 

azalmaya bağlı toplam talep düşüşü, yatırımcıların elde etmeyi umdukları gelirle 

ilgili beklentilerini değiştirecek, yani yatırımlarım vergi öncesi karlılık umudunu 

azaltacaktır. Vergileme ayrıca, yatırımların vergi sonrası karlılığını da 

değiştireceğinden, yatırım kararları etkilenecektir.290  

 

 

2.3.1.4. Verginin Yansıtılması 

 

 Vergi kişilerin gelir, servet ve harcamaları üzerinden alınmakta olup, alınan 

her vergi mükellefler için bir yük oluşturmaktadır. Vergi kişiler ve işletmeler 

üzerinde bir yük oluşturması sebebiyle, kişiler ve işletmeler kendilerinin ödedikleri 

ve ödeyecekleri vergileri kısmen veya tamamen başkalarına devretme çabası içine 

girerler ve şartların uygun olması halinde bu yükten kurtulurlar. Diğer bir ifadeyle 

mükellefler vergi yükünden kurtulmak için çeşitli davranışlarda bulunmakta olup, bu 

davranışlardan biri de verginin yansıtılmasıdır. Vergiyi ödeyen kişi eğer gerçekte o 

verginin yükünü taşımıyorsa, bu durumda vergi yansıyor demektir. Vergi 

mükellefinin vergi yükünü kısmen veya tamamen başkasına ya da başkalarına belirli 

koşullar altında devretmesi, verginin yansıması olarak ifade edilmektedir.291 

 

 Verginin yansıması; ödeme, vurgu, devretme ve yayılma ile yerleşme olmak 

üzere dört aşamanın gerçekleşmesi ile ortaya çıkar. Yansımadan bahsedebilmek için, 

öncelikle verginin mükellefi tarafından, kanunlarla belirlenmiş koşullara uygun 

olarak ödenmesi gerekmektedir. Bu ödeme aşamasıdır. Vergi mükellefi, vergi 

ödemiş olmaktan dolayı rahatsızlık duymalıdır. Vurgu aşaması,  mükellefin vergi 

ödemesi sebebiyle hoşnutsuzluk hissetmesidir. Yansıma, vergiyi ödedikten sonra 

huzur duyan kişilerin değil, rahatsızlık hisseden kişilerin başvurdukları bir yoldur. 

Verginin devredilmesi ve yayılmasının sağlanması için ayrıca ekonomik imkanların 

uygun olması gerekir. Ekonomik imkanlar ile kastedilen; üretilen veya satılan malın 

                                                 
290 Özhan Uluatam, a.g.e., s. 307, 308. 
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arz ve talep esneklikleri, piyasanın yapısı, ödenen verginin türüdür. Son olarak, 

verginin artık devredilememesi sebebiyle, birilerinin üzerinde kalması durumunda, 

yerleşme aşamasına gelinmiş olmaktadır.292  

 

 Vergilemenin maliye politikasının alanına giren amaçlarının 

gerçekleştirilmesi için, yansımanın yönü, ölçüsü ve dolayısı ile gerçek vergi 

taşıyıcısının bilinmesi gereklidir. Gerçekten, hem gelir bölüşümünde adaleti 

sağlamak, hem de konjonktürü daralma ve genişleme yönünde etkilemek isteyen bir 

vergi politikasının, etkili ve amaca uygun olabilmesi için yansıma olayını dikkate 

alması zorunludur. Ekonomide etkili bir büyüme politikasının uygulanması da 

vergilerin uzun dönemde yansıması hakkında yeterli bilginin edinilmesine bağlıdır. 

Diğer yandan, ulusal ve uluslararası düzeyde vergi yükü, verginin mükerrerliği ve 

vergi yükünün adil dağılımı ile ilgili sorunların çözümü de yansıma kurallarının 

bilinmesini gerekli kılar.293 

 

 

2.3.1.5. Vergiden Kaçınma 

 

 Vergiden kaçınma, vergiyi doğuran olaya sebep olunmaması yolu ile vergi 

yükünün dışında kalma çabalarını ifade etmektedir. Vergi kanunları ile kural olarak 

vergi borcunun doğumu, vergiyi doğuran olayın gerçekleşmesine bağlanmıştır. 

Mükelleflerin vergiyi doğuran olaya sebep olmamaları ya da kendileri için hukuki bir 

durumun gerçekleşmesine yol açmamaları durumunda, kendileri için vergi borcu 

ortaya çıkmayacaktır. Mükelleflerin; vergi kapsamında olmayan kaynaklardan 

kazanç ve irat elde etmeye çalışması veya vergi dışı servet unsurlarını edinmeye 

yönelmesi vergiden kaçınmaya yol açar.294 

 

                                                                                                                                          
291 Şerafettin Aksoy, a.g.e., s. 274. 
292 Gülay Akgül Yılmaz, Kamu Maliyesi, s. 153, 154. 
293 Salih Turhan, a.g.e., s. 245. 
294 Abdullah Savaş, “Vergi Dışı Piyasa Ekonomisi: Kapsamı, Etkileri ve Öneriler”, Sayıştay Dergisi, 

Sayı 72, Ocak-Mart 2009, s. 54. 
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 Vergiden kaçınma esasen yasal ve riski olmayan bir davranıştır. Vergiden 

kaçınılması halinde, vergi suçu işlenmiş olmaz. Ancak yüksek vergi oranları, kanun 

boşlukları, muafiyet ve istisnaların yaygın olarak kullanılması gibi nedenlerle, 

vergiden kaçınma arttığı zaman, amaçlanan vergi gelirine ulaşılamayacaktır. Vergi 

gelirlerinin düşmesi ise, devletin kıt kaynaklarını etkin değerlendirememesi ve 

yapılması amaçlanan bazı kamu hizmetlerinin gerçekleştirilememesi demektir.295    

 

 Vergiden kaçınma uygulamada çok çeşitli şekillerde gerçekleşmekte olup,  

genel olarak üç şekilde yapıldığı görülmektedir. Vergiden kaçınma ya vergilendirilen 

malı satın almayarak, ya vergilendirilmesi öngörülen mallardan çok miktarda alıp 

depo yaparak, ya da vergiyi doğuran olayı vergilendirilmediği yere kaydırmak yolu 

ile yapılabilmektedir.296  

 

 Vergiden kaçınma; gelir aktarımı, vergilerin ertelenmesi ve sermaye 

gelirlerinin vergilendirildiği farklı vergi oranları arasında arbitraj yapılması olmak 

üzere üç temel şekilde gerçekleştirilebilir:297 

 

a) Gelir Aktarımı: Artan marjinal oranlı bir vergi sisteminde, yüksek marjinal 

oranda vergilendirilen bir mükellef, gelirini daha düşük marjinal orana kaydırmaya 

çalışır. Mesela, anne-babalar çocuklarına hisse senetlerini vererek, gelirlerini onlara 

kaydırabilirler. ABD’deki 1986 Vergi Reformu Yasası, 14 yaşın altındakilerden, 

anne ve babalarının tabi olduğu marjinal oranlarda vergi alarak, bu kaçınma 

yöntemini sınırlamaya çalışmıştır. Gelir kaydırma yöntemi, ailelerin çocuklarına 

maddi varlıklarını aktarmaları suretiyle uygulanabilmekte olup, ücretlilerin bu 

yöntemden yaralanması mümkün değildir.298  

 

 b) Vergilerin Ertelenmesi: Paranın zamanla değer kaybetmesi nedeniyle, 

kişinin seçme hakkı olsa, verginin ertelenmesi kişi için daima daha karlıdır. Vergileri 

                                                 
295 Emine Orhaner, a.g.e., s. 168. 
296 Şerafettin Aksoy, a.g.e., s. 230 
297 Joseph E. Stiglitz, (Çeviren: Ömer Faruk Batırel), Kamu Kesimi Ekonomisi, 2. Baskı,  Marmara 

Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayın No: 396, İstanbul, 1994, s. 732.  
298 İnci User, a.g.e., s. 80, 81. 
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ertelemenin de çeşitli yolları vardır. Muhasebe hileleri ile gelirin oluşması 

ertelenebilir. Örneğin, bir varlığın satışından elde edilen kazancın vergisini 

ertelemenin bir yolu, varlığın el değiştirme tarihini gerçekte olduğundan daha geç bir 

tarih olarak göstermektir. Bunun dışında, değeri artan bir varlığın satışı geciktirilerek 

ödenmesi gereken vergi ertelenebilir.299   

 

 c) Vergi Arbitrajı: Arbitraj fiyat farklılıklarından yararlanarak, herhangi bir 

menkul kıymetin, dövizin veya malın eş zamanlı olarak bir piyasadan alınıp diğer bir 

piyasada satılarak, risksiz bir şekilde gelir elde edilmesi işlemidir. Vergi arbitrajı, 

herhangi bir riske girmeksizin aynı zamanda farklı vergi türleri veya farklı vergi 

oranlarından yararlanarak vergi avantajı elde edilmesi olarak ifade edilebilir.300 

Mesela, bir yatırım faaliyetinin, vergi oranları düşük olan bir bölgede yapılması 

sonucu vergi arbitrajı oluşmaktadır.  

 

 Vergi kaçakçılığı ile vergiden kaçınmanın arasındaki fark tartışılmaya açıktır. 

Her iki davranışta da bir verginin ödenmemesi esas olduğundan, vergi kaçakçılığı 

vergiden kaçınmanın bir türü olarak görülebilir. Ancak vergiden kaçınma yasal bir 

davranışken, vergi kaçakçılığı yasal değildir. Kimi zaman vergi yasalarının vergiden 

kaçınma için gerekli imkanları hazırladığı göz önüne alındığında, vergiden 

kaçınmanın zararlı bir davranış olmadığı söylenebilir. Ancak insanlar, vergi 

yasalarının karmaşık yapısından yararlanmak suretiyle, vergi yüklerini en aza 

indirme çabası içinde olurlarsa, vergiden kaçınmanın vergi yasalarının lafzını olmasa 

da ruhunu zedelediği sonucuna varılabilir.301    

 

 

2.3.1.6. Vergi Planlaması 

 

 Vergi ödeyenlerin vergiden kaçınma ve vergi avantajlarından yararlanma 

hakları vardır. Bu haklar hem yasal hem de riski olmayan yöntemlerdir. Bunu 

                                                 
299 Joseph E. Stiglitz, (Çeviren: Ömer Faruk Batırel), a.g.e., s. 733, 734. 
300 Yasemin Taşkın, a.g.m., s. 80. 
301 İnci User, a.g.e., s. 82. 
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gerçekleştirebilmek için firmaların ciddi bir vergi planlaması yapmaları 

gerekmektedir. Vergi planlaması, firmaların ulusal ve uluslararası hukuk ve vergi 

yasalarının boşluklarından yararlanarak, üzerlerinde oluşacak vergi yükünü en aza 

indirme çabaları olarak tanımlanabilir. Bu durum, vergi planlamacısı olarak ifade 

edilen, vergi mevzuatına hakim ve yasal değişiklikleri takip eden bir meslek grubunu 

ortaya çıkarmıştır. Vergi planlamacısının işi, firmaların mali işlemlerini, vergi 

sonrası karlarını artıracak şekilde yeniden yapılanmasını sağlamaktır.302   

 

 Vergi planlaması kavramı, devlet açısından ise farklı bir anlam taşımaktadır. 

Devlet açısından vergi planlamasının amacı; devletin ihtiyaç duyduğu kamu gelirinin 

en uygun kaynaklardan toplanması, toplumun tepkilerini dikkate alan, vergiden 

beklenen amaçlara uygun ve en fazla kamu hizmetini sağlayacak şekilde vergi 

uygulamasının gerçekleştirilmesidir.303   

 

 Mükelleflerin vergi karşısındaki davranış şekillerine nispeten yeni 

kullanılmaya başlanmış bir kavram olan vergi planlaması, kişiler ve işletmeler 

açısından vergi yükünü en aza indirmeye yönelik gerçekleştirilen tüm çabaları 

kapsamaktadır. Bu bakımdan vergiden kaçınma kavramına çok benzemektedir. Kişi 

ya da firmanın vergi yükünü azaltmak amacıyla; vergi istisna ve muaflıkları ile vergi 

boşluklarını tespit edip bu alanlarda faaliyette bulunması ya da vergiyi doğuran 

olayla ilişki kurmaması kişisel vergi planlaması kapsamına girmektedir. Diğer 

taraftan küreselleşmenin getirdiği imkanlar dahilinde vergi cenneti ülkelerde ya da 

serbest bölgelerde üretim yapma çabaları, ya da transfer fiyatlaması yoluyla kârı, 

verginin daha düşük olduğu ülkeye kaydırılması da kişisel vergi planlaması 

kapsamında değerlendirilir.304    

 

 

 

 

                                                 
302 Nevzat Erdağ, “Avantajları Kullanın! Vergi Kaçırmayın!”, http://www.nevzaterdag.com/vergi-

planlamasi-yapin-avantajlari-kullanin-vergi-kacirmayin/, (24.03.2013). 
303 Nihat Edizdoğan-Özhan Çetinkaya-Erhan Gümüş, a.g.e., s. 235. 

http://www.nevzaterdag.com/vergi-planlamasi-yapin-avantajlari-kullanin-vergi-kacirmayin/
http://www.nevzaterdag.com/vergi-planlamasi-yapin-avantajlari-kullanin-vergi-kacirmayin/
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 2.3.1.7. Oy Kayması 

 

 Oy kayması seçmenlerin büyük bir kısmının, davranışlarını ani olarak 

değiştirerek, hem seçimlere katılım oranını arttırması, hem de parti tercihlerini 

değiştirmesidir. Oy kayması durumunda, seçimlere katılan partilerin oy dağılımı ani 

ve büyük oranda değişir.  Oy kayması; önemli sosyal, politik, ekonomik olayların bir 

sonucu olarak, seçmenlerin tercihlerinin etkilenmesi ile ortaya çıkmaktadır.305 

 

 Seçmenler, vergi yükünün dağılımının adil olup olmadığını ve siyasetçilerin 

vergi yüküne ilişkin tutumlarını yakından takip ederler ve siyasetçilere izledikleri 

vergi politikalarına karşılık farklı oylama tercihleri ile sinyaller gönderirler.306 

Nitekim iktidardaki partinin politikalarını desteklemeyen mükellefler, oyunu vergi 

konusundaki düşüncelerini benimsediği başka bir partiye verebilir. Böylelikle 

iktidara gelen yeni parti, çıkaracağı vergi kanunları ve yapacağı vergisel 

düzenlemeler ile mükellefi kısmen de olsa vergiden kurtarabilir. Başka bir partiye oy 

kaymasına neden olan bu davranış şekli, sonuç olarak mükellefin vergi yükünü 

azaltmaktadır.307 

  

 

2.3.1.8. Baskı Gruplarını Harekete Geçirme 

 

Mükelleflerin vergileme karşısındaki davranış türlerinden biri de baskı 

gruplarını harekete geçirerek siyasal karar alma sürecini etkilemektir. Hükümetler 

sınırlı kaynakları kendi kararları doğrultusunda dağıtırken, birçok kişi ve grup bu 

dağılımın kendi isteklerince belirlenmesi için siyasete katılırlar. Bu nedenle siyasette 

çatışma kaçınılmaz olup, çatışmanın temelinde farklı paylaşım talepleri yatmaktadır. 

Çoğu zaman çatışan gruplar, sistemin özü ve kökten değişimler için değil, belirli 

                                                                                                                                          
304 Gülay Akgül Yılmaz, Kamu Maliyesi, s. 164. 
305 İnci User, a.g.e., s. 70. 
306 Turgay Berksoy-İbrahim Demir, a.g.m., s. 516. 
307 Doğan Şenyüz, a.g..e., s. 89. 
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çıkarları için mücadele etmektedir. Baskı gruplarının amacı, temsil ettikleri 

toplumsal kesimin taleplerini siyasal iktidara iletmek ve ondan cevap almaktır.308 

 

Mükellefler baskı grupları aracılığı ile yasaları etkileyerek vergiden 

kurtulmaya çalışabilirler. Ancak baskı gruplarının siyasal iktidarı kişisel veya firma 

yararı doğrultusunda etkileme çabaları, tutarsız politikalarla sonuçlanır. 

Siyasetçilerin tutarsızlığı; ya vergi yasalarında baskı gruplarının çıkarlarına uygun 

hükümler bulunmasını ya da çıkarlarına ters gelecek hükümlerin yasalarda yer 

almamasını sağlamak şeklinde ortaya çıkmaktadır. Baskı grupları çeşitli olup, işveren 

ve işçi kuruluşları, sendikalar, dernekler, esnaf ve çiftçi odaları olarak organize 

olurlar. Baskı gruplarında kişilerin istekleri grubun isteği olarak ortaya çıkar. Bütün 

amaç, yasama organını bu istek doğrultusunda etkilemektir. Adil vergi yükünün 

sağlanmasında baskı gruplarının nispi etkinlik ve ağırlıkları büyük önem 

taşımaktadır. Güçlü bir baskı grubu vergi yükünün dağılımını kendi lehine 

etkileyerek, vergi avantajları sağlayabilir.309 

 

Baskı gruplarının olumsuz etkilerinin yanında olumlu etkileri de 

bulunmaktadır. Bir çeşit baskı grubu sayılabilen Ticaret ve Meslek Odaları’nın vergi 

sisteminde yaşanan sorunlar ve çözüm yolları konusunda hazırladıkları yayınlar ve 

projeler, vergi politikasının oluşturulmasına katkıda bulunur. Baskı gruplarının 

faaliyetlerini olumsuz olarak değerlendirmek yerine, bu grupların vergi politikasının 

oluşturulmasına ve vergi bilincinin yerleştirilmesine katkıda bulunacak şekilde 

yönlendirmesini sağlamak gerekmektedir.310   

 

 

2.3.1.9. Vergi Borcunun Geç Ödenmesi 

 

 Vergi borcunun geç ödenmesi, kredi faiz oranı ile gecikme zammı oranı 

arasındaki farktan kaynaklanmaktadır. Geç ödeme, kredi faiz oranı ile gecikme 

                                                 
308 İnci User, a.g.e., s. 73. 
309 Doğan Şenyüz, a.g.e., s. 89, 90. 
310 Hilmi Çoban, a.g.t., s. 93. 
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zammı oranı arasındaki farka bağlı olarak artma eğilimi gösterir. Şöyle ki; mükellef 

alacağı kredinin faiz tutarını, vergiyi geç ödemesi sonucu maruz kalacağı gecikme 

zammı tutarından fazla bulduğunda, tahakkuk ettirdiği vergiyi ödememe yoluna 

gidebilir. Yani mükellef, vergisini geç ödeyerek, ödenmeyen vergiyi ucuz kredi 

olarak kullanmayı tercih edebilir.311  

 

 Özellikle enflasyon oranlarının yüksek olması durumunda, vergi borcunu 

ödemeyi geciktirmek, elinde nakit bulundurduğu için borçluya fayda sağlamaktadır. 

Çünkü her geçen gün paranın değeri düştüğünden, ertelenen borç için elde tutulan 

nakit paranın enflasyon nedeni ile yüksek getirisi olan finansal araçlarla arttırılması 

imkanı, kişinin borcunu geciktirmesinin faydası olarak görülebilir. Vergi borcunun 

geciktirilmesini belirleyen tek faktör gecikme zammı oranı ile getirilerin 

karşılaştırılması değildir. Bununla birlikte; mükellefin vergi borcunu geç ödemesi 

nedeni ile inceleme geçirmesi veya vergi idaresi tarafından fişlenmesi, sürekli 

inceleme riskinin bulunması ve finansal araçları kullanabilme yeteneği de vergi 

borcunun geç ödenip ödenmeyeceği konusundaki kararları etkileyecektir.312 

 

 

2.3.1.10. Vergi Cennetlerine Göç 

 

 Dünya ekonomisinin küreselleşmesi ve uluslararası piyasaların gelişmesiyle 

de, kişilerin ve firmaların fonlarını sınırsız olarak vergi sonrası en yüksek getiriyi 

alabilecekleri yerlerde değerlendirme imkanı beraberinde gelmektedir. Mükelleflerin 

vergiden kaçınmasını sağlayan ve gizli şartlar altında işlemlerin yapılabildiği yapısal 

düzenlemeler, vergi cennetleri olarak ifade edilmektedir. OECD’nin vergi 

cennetlerini tanımlamada kullandığı dört kıstas ise;  vergi oranlarının çok düşük ve 

etkili olmaması, açıklık ve saydamlığın bulunmaması,  bilgi paylaşımında gösterilen 

çekinceler ve etkin ekonomik faaliyetlerin bulunmamasıdır. Genel olarak yabancı 

                                                 
311 Doğan Şenyüz, a.g.e., s. 108. 
312 Hilmi Çoban, a.g.t., s. 86, 87. 
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sermayenin ya da mükelleflerin vergi cenneti ülkelerini tercih etme nedenleri vergi 

alınmaması ya da vergi oranlarının çok düşük olmasıdır.313 

 

 Vergi cennetleri, vergi yükünü en aza indirmek ve finansal gizlilik elde etmek 

için bir yol sunduğundan, hem kurumsal hem de kişisel yatırımcıların ilgisini 

çekmektedir. Vergi cennetlerinin amacı; mükelleflerin pasif yatırımlarının 

muhafazası için ve kağıt üzerinde karların oluşturulduğu bir yer sağlamak ve 

mükelleflerin özellikle de banka hesaplarının diğer ülkelerin vergi idarelerinin sıkı 

incelemesinden gizlenmesine izin vermektir.314 

 

 Vergisel avantajları olan yabancı ülkelerde ana şirketler kurmak ve bunlar 

aracılığı ile ekonomik faaliyetlerde bulunmak girişimci açısından genellikle çok 

çekici olmaktadır. Ancak uluslararası düzeydeki bu vergiden kaçınma olayı hem ülke 

içinde kalan vatandaşların nispi vergi yükünü ağırlaştıran gelir kayıplarına neden 

olmakta hem de milli ekonomi üzerinde olumsuz etkiler oluşturmaktadır. Bir 

ülkedeki sermayenin istemeyerek yurt dışına çıkması ile ödemeler bilançosu pasif 

yönde etkilenir, sermaye çıkışı faiz oranlarını yükseltir, yabancı kredilerin ülke içine 

akmasına yol açar ve böylelikle aslında ülkeye ait para, bir bakıma ödünç olarak 

tekrar ekonomiye geri döner.315 

 

 

2.3.2. Vergiye Karşı Aktif Tepki 

 

 Vergi yükünün artması karşısında mükelleflerin tepkileri güçlenerek, belli 

noktadan sonra aktif tepki aşamasına geçmektedir. Mükelleflerin vergilere karşı 

duymuş olduğu nefret duygusu, aktif tepki aşamasında gösterilen tepkilerin en genel 

özelliğidir. Ayrıca bu aşamada gösterilen tepkiler vergi kanunlarına karşı gelme 

                                                 
313 Ekrem Kayı, “Vergi Cennetleri”, 

http://www.dengeymm.com.tr/userfiles/File/vergi%20cennetleri(3).pdf,, (27.03.2013), s. 1. 
314 İhsan Günaydın-Serkan Benk, “Globalleşme Sonucu Oluşan Vergi Kayıp ve Kaçaklarını Önlemede 

Uluslararası İşbirliğinin Önemi”, 19. Türkiye Maliye Sempozyumu, Antalya, 10-14 Mayıs, 2004, s. 

393. 
315 Salih Turhan, a.g..e., s. 242. 

http://www.dengeymm.com.tr/userfiles/File/vergi%20cennetleri(3).pdf
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şeklinde gerçekleştiğinden, otoriteye itaatsizlik anlamına gelmektedir. Bu ise vergi 

suçunu oluşturmakta ve karşılığında ceza uygulamasını gerektirmektedir.316 

 

Vergiye karşı gösterilen aktif tepkiler, vergi grevi ve verginin reddi ile vergi 

kaçakçılığı başlıkları altında incelenecektir.   

 

 

2.3.2.1. Vergi Grevi ve Verginin Reddi 

 

 Devletin vergilendirme yetkisini etkin ve adil kullanamaması durumunda 

vergiye karşı tepki veya direniş ortaya çıkmaktadır. Vergiye karşı diğer tepki 

türlerine göre daha az rastlanmakla beraber verginin reddi ya da vergi grevi olgusu 

mükelleflerin tepkisel olarak oluşturdukları bir tepki türüdür. Şüphesiz, ortak 

tepkilerin başarıya ulaşması için grubun iyi örgütlenmesi ve dayanıklılığı önem arz 

etmektedir. Vergi grevi,  vergiye karşı yasal güvence altında girişilen toplumsal bir 

harekettir. Verginin reddi ise vergi mükelleflerinin vergi ödememelerine yönelik 

toplu ve yasadışı bir davranıştır. Verginin reddi, vergiye karşı olan diğer tepki 

türlerine göre daha etkili sonuçlar meydana getirebilmektedir.317 

 

 Vergiye karşı gösterilen tepkilerin ne türde olacağı genel olarak mükelleflerin 

hislerine göre değişmektedir. Verginin reddinde bu hislerin en yoğun şekilde yer 

aldığı ve gösterilen tepkinin bu tür olayların şiddetini belirlediği söylenebilir. Özetle 

verginin reddi, vergiden kaçınma ve vergi kaçakçılığından tamamen farklı bir sosyo-

psikolojik olaydır. Vergi kaçakçılığında verginin ödenmemesi hile ve gizli yollarla 

yapılırken, verginin reddinde bu fiil açık şekilde yapılmaktadır. Hatta daha ileri 

gidilerek, vergi idaresine karşı eylemlerde bulunulmaktadır. Verginin reddi şeklinde 

gerçekleşen olaylar genel olarak şiddet kullanımını içerdiğinden, vergi isyanları 

olarak incelenmektedir. Tarihsel süreç içerisinde de birçok ülkede vergi isyanı 

                                                 
316 Coşkun Can Aktan-Dilek Dinleyici-Özgür Saraç, a.g.m., s. 168, 169. 
317 Nihat Edizdoğan-Özhan Çetinkaya-Erhan Gümüş, a.g.e., s. 214, 215. 
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niteliğinde toplumsal olayların yaşandığı ve bu olaylar sonucunda önemli 

değişimlerin olduğu görülmüştür.318 

 

 Vergiye karşı direnişin söz konusu olabilmesi için önce usulüne uygun 

konulmuş bir verginin varlığı gerekmektedir. Devlet otoritesinin zayıf olduğu 

ülkelerde ve dönemlerde gerçekleştirilen böyle bir hareket, vergilerin kaldırılması 

veya hafifletilmesi gibi sonuçlar verebilir. Tersi durumda ise sorumluların 

cezalandırılması gibi hukuki sonuçlar ile nihayete erer.319 

 

 Literatüre “Poujade Hareketi (İsyanı)” olarak giren hareket vergiye karşı 

oluşturulan en güçlü kolektif tepkilerden biridir. 1953 yılında başlayan Poujade 

hareketi kısa zamanda yayılarak bir vergi grevine dönüşmüştür. Bu toplu direnişi 

başlatan ve yöneten küçük bir kasabada kırtasiyecilikle uğraşan Pierre Poujade isimli 

bir Fransız’dır. Poujade önce kendi kasabasında vergi karşıtı bir eylem başlatmış, 

daha sonra 1953 yılında “Küçük Esnaf ve Sanatkârlar Birliği”ni kurmuştur. Kısa 

sürede üye sayısını arttıran birlik hızla yayılmış ve Poujade 1956 yılında yapılan 

genel seçimlerde 2,5 milyon oy alarak 53 milletvekili ile parlamentoya girmiştir. 

Poujade parlamentoya girerek vergi grevi hareketinin siyasal bir zafer kazanmasını 

sağlamıştır. Vergiye karşı kolektif bir tepkinin oluşabilmesi için ülkede demokrasi 

kültürünün yerleşmiş olması gerekmekte olup, günümüzde kolektif tepkiler, ülkedeki 

sivil toplum kuruluşlarının ve diğer baskı gruplarının harekete geçirilmesi ile 

gerçekleşmektedir.320 

 

 

2.3.2.2. Vergi Kaçakçılığı 

 

 Vergi kaçakçılığı, vergi ödememek veya daha az vergi ödemek amacıyla 

vergi kanunlarına aykırı davranışlarda bulunmaktır. Diğer bir deyişle, yasadışı 

yollara başvurarak, vergiden kurtulmak ya da kurtulma girişiminde bulunmaktır. 

                                                 
318 Coşkun Can Aktan-Dilek Dileyici-Özgür Saraç, a.g.m., s. 170. 
319 Halil Nadaroğlu, a.g.e., s. 283. 
320 Hilmi Çoban, a.g.t., s. 87, 88. 
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Vergi kaçakçılığı vergi suçunun oluşumuna neden olmaktadır. Bununla birlikte, 

vergilemede eşitlik ilkesini zedelediği ve verginin verimini azalttığı için üzerinde 

önemle durulması gereken sosyal ve ekonomik bir olaydır.321 

 

 Vergi kaçırma kavramı, kasıtlı olarak hileli bir şekilde vergi yükünü 

azaltmayı kavradığı gibi, vergi kanunlarını bilmeme, hatalı yorumlama, 

beyannamede istemeden yapılan hatalar veya mükellefin ihmali nedeniyle vergi 

matrahının düşük gösterilmesini de kapsar. Hem kasten hem de bilmeden vergi 

kaçırma vergi gelirlerinin azalmasına neden olsa da, kasten vergi kaçıran mükellefler 

ile bilmeden vergi kaçıran mükelleflerin karakterleri birbirinden oldukça farklıdır. 

Bu nedenle vergi kaçırma konusunda yapılan bir çok çalışmada kasıtlı olarak yapılan 

vergi kaçırma ile ilgilenilmiş, istemeden yapılan vergi kaçırma genel olarak 

araştırmalara dahil edilmemiştir.322   

 

 Vergi kaçakçılığı, kanunlara aykırı bir takım faaliyetlerin gerçekleştirilmesi 

ile ortaya çıkmakta ve bu nedenle içeriğinde yakalanma riskini barındırmaktadır. 

Yakalanma halinde ise kanunlara uymama nedeni ile cezalandırılmaya 

başvurulmaktadır.323 

  

 Vergi kaçakçılığı kavramına Türk Vergi Sistemi açısından bakıldığında, 

kaçakçılığın neden olduğu vergi kaybının, 213 Sayılı VUK’un 341. maddesinde 

“Vergi Ziyaı” başlığı altında tanımlandığı görülmektedir. Anılan kanun hükmünde, 

“Vergi ziyaı, mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini 

zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden verginin 

zamanında tahakkuk ettirilmemesini veya eksik tahakkuk ettirilmesi” olarak 

tanımlanmıştır. Aynı kanunun “Kaçakçılık Suçları ve Cezaları” başlıklı 359. 

maddesinde ise kaçakçılık suçları belirtilmiş ve bu suç sonucu uygulanacak cezalar 

hüküm altına alınmıştır. Vergi Usul Kanuna göre vergi kaçakçılığı suçu işleyenler 

                                                 
321 Halil Nadaroğlu, a.g.e., s. 280. 
322 Hasan Hüseyin Bayraklı-Naci Tolga Saruç-İsa Sağbaş, a.g.e., s. 206, 207. 
323 Coşkun Can Aktan-Dilek Dileyici-Özgür Saraç, a.g.m., s. 169. 
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hakkında hapis cezası verilebilmekte ve vergi ziyaı cezası arttırılmak suretiyle, tarhı 

gereken verginin üç katı tutarında uygulanmaktadır.  

 

 

2.3.2.2.1. Vergi Kaçakçılığının Şekilleri 

 

 Vergi kaçakçılığının temel nedeni, insanların değişen hayat şartları sonucu 

olan sınırsız ihtiyaçlarının karşılanmasında, olabildiğince fazla kaynak yaratma 

isteğidir. İnsanların bu isteği, onu özellikle kazanç getirici faaliyetlere yöneltecektir. 

Bu bağlamda, kazancından yapılacak zorunlu ödemelerin azaltılmaya çalışılması da 

bir kaynak sağlama yöntemidir. Vergiler sonucu kişilerin kazançları azaldığından, 

kişi en az zorunlu ödemeyle kazandığını elde tutabilmek, yani vergi ödememek ya da 

daha az vergi ödemek için, aklını kullanarak, yeni yöntemler icat eder ve yeni araçlar 

keşfeder.324  

 

 Vergi kaçırmanın yollarından birisi, mükellefiyetin gizlenmesidir. Bazı 

mükellefler, vergiye tabi faaliyette bulunduğu halde vergi dairesine bildirimde 

bulunmamakta ya da geç bildirimde bulunmaktadırlar. Bununla birlikte yanlış 

mükellefiyet kaydı açılmasına neden olmak, sahte mükellefiyet tesis ettirmek ve basit 

usulden yararlanmak için yalan beyanda bulunmak da, vergi kaçırma şekilleri olarak 

karşımıza çıkmaktadır.325 

 

 Mükelleflerin mal ve hizmet satışları sonucu fatura ve fiş düzenlememesi ya 

da eksik düzenlemesi, muhasebe kayıtlarında geliri azaltmaya yönelik hileler 

yapılması, giderleri ya da maliyetleri arttırmak amacı ile sahte belge kullanılması, 

vergiye tabi kazançların tespitini engellemek amacıyla ödemelerin ve tahsilatların 

banka yoluyla değil de elden yapılması, en yaygın vergi kaçakçılığı şekillerindendir.  

 

 

 

                                                 
324 Turgut Candan, a.g.m., s. 258. 
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2.3.2.2.2. Vergi Kaçakçılığının Etkileri  

 

 Vergi kaçakçılığı sonucu, bir yandan devletin vergi gelirleri, dolayısıyla bütçe 

gelirleri azalırken, diğer yandan da bütçe dengeleri de bozulduğu için borçlanma 

maliyeti artmaktadır. Bu nedenle, vergi kaçağının doğrudan gelir azaltıcı ve gider 

artırıcı bir özelliği bulunmaktadır. Türkiye’de borçlanmanın önemli nedenleri 

arasında yer alan kamu finansal açıklarının yapısı incelendiğinde, bu açıkların en 

önemli nedeninin artan kamu harcamaları olduğu kabul edilmektedir. Ancak bu 

konuda, vergi gelirleri ile konsolide bütçe gelirlerinin artırılamaması da önemli 

derecede etkilidir. Kayıtdışı ekonominin neden olduğu vergi kayıp ve kaçakları 

konsolide bütçe gelirlerinin artırılamamasında önemli rol oynamakta ve vergi 

gelirlerinin yeterli olmaması nedeniyle oluşan bütçe açıkları ekonomiyi olumsuz 

etkilemektedir.326 

 

 Vergi mükellefleri her dönem belirli bir vergi miktarına yani vergi yüküne 

katlanmak zorunda kalmaktadırlar. Vergi kaçakçılığı oranlarının yüksek olduğu 

ekonomilerde, kaçakçılığın neden olduğu vergi kaybı miktarı dolaylı olarak vergisini 

tam olarak ödeyen mükelleflerden tahsil edilmekte ve bu nedenle kayıt içi kesimin 

vergi yükü artırılmaktadır. Bu durum toplumda hem vergi adaletsizliğine ve tepkiye 

neden olmakta, hem de vergisel ödevlerini tam olarak yerine getiren mükellefleri 

vergi kaçırma konusunda teşvik etmektedir. Bu yönde oluşacak etkiler ise ülke 

ekonomisi açısından önemli kayıplara yol açabilecektir.327 

 

 Vergi kaçakçılığı yapan işletmeler mal ve hizmetlerini daha ucuza satarak 

haksız rekabete neden olmaktadırlar. Rekabet şartları vergisini tam ödeyen kesimler 

aleyhine gelişir ve kaçakçılık yapmayanların vergi yükü artar. Ayrıca vergi 

kaçakçılığı, ekonomik gelişme ve kalkınma amaçlarının gerçekleştirilmesini engeller. 

                                                                                                                                          
325 Nihat Edizdoğan-Özhan Çetinkaya-Erhan Gümüş, a.g.e., s. 212.  
326 Metin Meriç-Ayşe Günay, “Vergi Kayıp ve Kaçaklarının Bütçe Gelirlerine Etkisi”, Türkiye’de 

Vergi Kayıp ve Kaçakları, Önlenmesi Yolları, 19. Türkiye Maliye Sempozyumu, Antalya, 10-14 

Mayıs, 2004, s. 848. 
327 Ayhan Kapusuzoğlu, “Vergi Kaçakçılığı ve Kayıtdışı Ekonominin Vergi Kaçakçılığı 

Oluşumundaki Rolü”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 

16, Bolu, 2008, s. 128. 
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Devletin ekonomik gelişmeyi sağlamak için yapacağı yatırımların en önemli 

finansman kaynağı vergilerdir. Vergi kaçakçılığı sebebiyle oluşan vergi kaybı ise 

yatırımları ve ekonomik gelişmeyi olumsuz etkileyecektir.328 

 

Vergi kaçakçılığının toplumda kınanan bir fiil olarak benimsenmesi halinde, 

kaçakçılık yapan mükellefler saygınlıklarını kaybetme durumu ile karşı karşıya 

gelebilirler. Ancak vergi kaçakçılığının yoğun olduğu toplumlarda, vergi kaçakçılığı 

mükellefleri kanunlara ve kamu düzenine saygı duymamaya alıştırır. Böylelikle 

mükellef, kanunları ve devleti hafife alma alışkanlığı kazanır.329 Bu ise vergiye 

gönüllü uyumda çok önemli bir etken olan vergi ahlakını olumsuz etkiler. 

 

 

2.3.2.2.3. Türk Vergi Sisteminde Vergi Kayıp ve Kaçakçılığının 

Nedenleri 

  

 Geçmişten günümüze kadar vergiler bir yandan devletler için sağlıklı ve 

düzenli bir gelir kaynağı özelliği taşırken, diğer yandan mükellefler için katlanılması 

zor bir yük olarak algılanmıştır. Bu nedenle mükellefler vergi sonucu bir takım içsel 

ve dışsal faktörlerin etkisiyle vergiye karşı değişik tepkiler göstererek, bundan 

kurtulmaya çalışmışlardır. Bir ülkede mükelleflerin vergi sistemini kavrayabilmesi, 

kolaylıkla anlayabilmesi ve buna uyum sağlayabilmesi için, vergi sisteminin istikrarlı 

ve belirli kurallara oturmuş olması gerekir. Bu kurallar göz önüne alınarak, bir vergi 

sisteminin ne kadar istikrarlı ve etkin olduğu değerlendirilebilir. Türk vergi 

sisteminin etkin olmasını engelleyen sorunların, aynı zamanda mükelleflerin vergiye 

bakışını ve yaklaşımını belirleyen faktörler olduğu söylenebilir.330 

 

 Vergi kayıp ve kaçakları tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de önemli bir 

sorundur. Bu nedenle vergi kayıp ve kaçaklarının olup olmadığı değil, nedenleri, 

yöntemleri ve boyutları araştırılmaktadır. Bir üst kavram olan vergi kaybı, hem vergi 

                                                 
328 Emine Orhaner, a.g.e., s. 169. 
329 Nihat Edizdoğan-Özhan Çetinkaya-Erhan Gümüş, a.g.e., s. 214. 
330 Mehmet Yüce-Adnan Gerçek, a.g.m., s. 20, 21. 
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kaybını hem de vergi kaçağını ifade etmektedir. Geniş anlamda vergi kaybı, “bir 

ülkede var olan vergi kanunları kapsamında doğan veya doğması gereken vergi 

alacağının çeşitli neden ve gerekçelerle hazineye intikal etmemesi ya da 

ettirilememesi” anlamına gelmektedir. Dar anlamda vergi kaybı ise, “tahsili gereken 

verginin kanunlara aykırı olmayan neden ya da gerekçelerle hazineye intikal 

etmemesidir”.331   

 

 Türk Vergi Sisteminde vergi kayıp ve kaçağına neden olan birçok faktör 

bulunmaktadır. Ülkemizde vergi bilincinin oluşmamış olması, etkin olmayan vergi 

denetimleri nedeniyle vergi kaçırma olanaklarının yüksek oluşu, vergilemenin 

adaletsiz olduğu algısı, çok sık yapılan kanun değişiklikleri ve vergi afları, 

kanunlarda yer alan muafiyet ve istisnaların fazlalığı, vergi kayıp ve kaçağını 

oluşturan en yaygın ve etkili faktörlerdir. Çalışmamızın devamında bu faktörler alt 

başlıklar halinde incelenecektir. 

 

 

2.3.2.2.3.1. Vergi Ahlakı 

 

 Genel bir ifadeyle, ülkemizdeki vergi ahlak düzeyinin yeterli bir vergi uyumu 

için düşük olduğu söylenebilir. Ancak vergi ahlakının yetersiz oluşu tek başına 

oluşmuş bir olgu değildir. Bu yetersizliğinin arkasında ülkemizin sosyal, ekonomik 

ve siyasal gelişiminden kaynaklanan pek çok unsur vardır. Bu unsurlar arasında, hızlı 

nüfus artışı, bölgesel dengesizliğe bağlı göçler, işsizlik, çarpık kentleşme ve eğitim 

ihtiyacının tam olarak sağlanamaması gibi faktörler sayılabilir. Bununla birlikte, 

ülkemizde geçmişte yaşanan yüksek enflasyon oranları, devlet anlayışı ve devlete 

olan bağlılıktaki değişmeler, sık sık başvurulan vergi afları, verginin adaletsiz 

olduğuna yönelik algılamalar, bizzat uyumsuzluğun kendisi gibi birçok faktör de 

vergi ahlakını olumsuz yönde etkilemektedir.332  

 

                                                 
331 Yusuf Karakoç, a.g.e., s. 90. 
332 Mehmet Tunçer, a.g.t., s. 156, 157. 
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 Başarılı bir vergi sisteminin koşullarından olan vatandaşlık ile vergi 

mükellefiyeti arasında bağ kurulması Türk Vergi Sistemi uygulamasında tam olarak 

gerçekleştirilememiştir. Bir ülkede yapılacak uygulamaların toplum tarafından 

benimsenmesi ve sahiplenilmesi uygulamanın kalıcılığı açısından önemlidir. Bu 

nedenle verginin en temel vatandaşlık ödevlerinden biri olduğuna yönelik bir eğitim 

anlayışının benimsenmesi gerekmektedir. Ülke sevgisi, vatandaşlık anlayışı ve daha 

iyi bir gelecek için kurallara uymanın gerekliliği daha küçük yaşlardan insanlara 

öğretilmelidir.333  

 

 

2.3.2.2.3.2. Vergilemede Adalet 

 

 Bir vergi sistemi oluşturulurken, bir takım konulara dikkat edilmeli, her 

şeyden önce bir ekonomik sistem benimsenmeli ve buna uygun vergi sistemi 

planlanmalıdır. Vergi kişilerin gelir, servet ve tüketimlerine kamu yararına el koyma 

işlemi olduğundan bir hukuk devletinin en nazik uygulamalarından biri olmalıdır. 

Bunun için vergi kanunlarının bir takım ilkelere uygun olması gerekir. Vergi 

kanunlarının vergi adaletini sağlamaya uygun olması önemlidir. Vergi adaletine 

yaklaşma amacıyla, vergilemede genellik ve eşitlik ilkelerine uygun düzenlemeler 

yapılması gerekmektedir.334   

  

 OECD ülkeleri ile karşılaştırma yapıldığında, Türkiye’nin düşük vergi 

yüküne sahip bir ekonomi olduğu, ancak bu vergi yükünün ağırlıklı olarak dolaylı 

vergilere dayandığı sonucuna ulaşılmaktadır. Bu durum ise Türk Vergi Sistemi’nin 

adaletsiz bir yapısı olduğunu göstermektedir. Dolaylı vergilerin devlet açısından 

tercih nedeni, diğer vergilere göre toplanma kolaylığıdır. Ancak dolaysız vergiler çok 

kazanandan çok, az kazanandan az alındığı için vergi adaletini sağlarken, dolaylı 

vergiler az kazanandan göreli olarak çok alındığı için vergi adaletini bozmaktadır. Bu 

nedenle Türkiye açısından, bu yapıyı değiştirecek düzenlemelerin yapılması 

                                                 
333 Devlet Planlama Teşkilatı,  Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Vergi Özel İhtisas Komisyonu 

Raporu, Ankara, 2001, s. 12.  
334 Yusuf Karakoç, a.g.e., s. 92. 
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gerekmektedir. Bunu yaparken dolaysız vergilerin arttırılması yerine, vergi kayıp ve 

kaçaklarının azaltılması yani, vergi kaydı dışında kalmış kazançların sisteme 

alınması önemlidir.335  

 

 Türkiye’de kayıtdışı ekonominin yaygın olması, istenilen vergi hasılatının 

elde edilememesine neden olmaktadır. Vergi gelirlerinin istenilen seviyeye gelmesi 

için ise kayıtlı kesimin vergi yükü arttırılmakta, dolaylı vergi oranları yükseltilmekte 

ya da yeni dolaylı vergiler çıkartılmaktadır. Yapılan bu düzenlemeler ise vergi 

adaletsizliğinin daha da artmasına yol açmaktadır. Bu nedenle, vergi kaçaklarının 

azaltılmasına yönelik olarak yapılacak çalışmalar, daha adaletli bir vergi sisteminin 

oluşmasını sağlayarak, vergiye bakışı olumlu yönde etkileyebilecektir. 

 

 

2.3.2.2.3.3. Vergi Kaçırma Olanakları 

 

 Gelir vergisi konusundaki klasik hale gelmiş teorik çalışmada, mükelleflerin 

faydalarını artırmak için gelirlerini gerçekte olduğundan daha düşük gösterdikleri, 

fayda fonksiyonunu belirleyen şeyin ise net gelir olduğu belirtilmektedir. Ancak 

marjinal vergi oranlarındaki yükseklik her ne kadar mükellefin net gelirini 

yükseltmek amacıyla mükellefleri vergi kaçırmaya yöneltse de, vergi ceza oranları ve 

yakalanma olasılığının belirlediği vergi kaçırma olanakları vergi kaçakçılığı 

davranışının fiilen ortaya çıkıp çıkmayacağını belirlemektedir.336 

 

 Türk Vergi Sisteminde vergi cezaları genel olarak 213 Sayılı VUK’da 

düzenlenmiş olup, bunun dışında diğer kanunlarda da vergi cezalarına ilişkin 

düzenlemeler yapılmıştır. 213 sayılı VUK’un 331. maddesinde;  “Vergi kanunları 

hükümlerine aykırı hareket edenler, bu kitapta yazılı vergi cezaları (vergi ziyaı 

cezası ve usulsüzlük cezaları) ve diğer cezalar ile cezalandırılırlar.” hükmü yer 

almaktadır. Türk vergi mevzuatında vergi mükellefleri için öngörülen vergi cezaları; 

                                                 
335 Mahfi Eğilmez, “Vergi Yükü”, http://www.mahfiegilmez.com/2012/12/vergi-yuku-bir-ulkede-

vergi-yuku-hesab.html, (07.04.2013). 
336 Gülay Akgül Yılmaz, a.g.m., s. 34. 

http://www.mahfiegilmez.com/2012/12/vergi-yuku-bir-ulkede-vergi-yuku-hesab.html
http://www.mahfiegilmez.com/2012/12/vergi-yuku-bir-ulkede-vergi-yuku-hesab.html
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213 sayılı VUK’nun 344. maddesi ile düzenlenen vergi ziyaı cezaı, 352, 353 ve 355. 

maddeleri ile düzenlenen usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları,  359. maddesi ile 

düzenlenen hürriyeti bağlayıcı cezalar, 112. maddesinin üçüncü fıkrası ile 

düzenlenen gecikme faizi ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanun’un (AATUHK) 51. maddesi ile düzenlenen gecikme zammı olarak 

sayılabilir. 

 

 Ülkemizde çok sık vergi affına başvurulması vergi cezalarının caydırıcılığını 

azaltmaktadır. Bununla birlikte ülkemizde vergi denetim oranlarının düşük olması, 

cezaların büyüklüğüne bağlı caydırma stratejisinin etkin olmamasına neden 

olmaktadır. Ülkemizde vergi cezalarının etkisiz olmasının diğer bir nedeni yasal 

yaptırımların dışında kalan sosyal yaptırımların yetersizliğidir. Vergi kaçakçılığı 

yapanlara karşı toplumsal bir tepki gösterilmesi, bu yönde yaygın bir kamuoyunun 

oluşması son derece önemlidir. Bu nedenle ülkemizde, vergi ahlakının gelişiminin 

sağlanmasıyla birlikte, bireysel düzeydeki ayıplamanın neden olacağı ahlaki suçluluk 

etkisi kişilerin suç işlemesini engelleyebilecektir.337  

 

 Vergi kayıp ve kaçağına neden olan ekonomik faaliyetlerin vergi idaresi 

tarafından incelenmesi ve denetlenmesi şarttır. Vergi idaresi tarafından 

denetlenmeyeceğini düşünen mükellefler, ekonomik faaliyetlerinin birçoğunu 

kolaylıkla kayıtdışı yürütecektir. Diğer yandan ülkemizde vergi denetimleri sayısal 

olarak yetersiz olduğundan, mükellefler vergi denetiminden çekinmemektedirler.338 

 

 Ülkemizde vergi denetiminde etkinliğin sağlanması amacı ile 10.07.2011 

tarihinde yayımlanan 646 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile doğrudan Bakan’a 

bağlı olarak Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı kurulmuş ve mevcut vergi denetim 

birimleri Vergi Müfettişi unvanı altında birleştirilmiştir. Daha önce ise;  vergi 

denetim birimleri, Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı Vergi Denetmenleri ile Bakana 

bağlı Maliye Müfettişleri, Hesap Uzmanları ve Gelirler Kontrolörlerinden 

oluşmaktaydı. 

                                                 
337 Mehmet Tunçer, a.g.t., s. 132. 
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2.3.2.2.3.4. Vergi Kanunlarında Yer Alan İstisna ve Muafiyetler 

 

Vergilemede kullanılan istisna ve muafiyet kavramları, vergiye tabi olması 

gereken gelir ya da kişilerin kanuni düzenlemelerle, geçici ya da sürekli olarak vergi 

dışı tutulmasını ifade etmektedir. Vergi kanunlarına göre vergi ödemesi gereken 

kişilerin vergi dışı bırakılması muafiyet, verginin konusuna giren bir takım gelir 

kaynaklarının vergi dışı bırakılması ise istisna kavramını oluşturmaktadır. 

 

 Vergi hukukunda sistem tercihinde temel yaklaşım belirlenmediği için, hangi 

kanunların vergilendirilmesi gerektiği konusunda sürekli değişimler yaşanmaktadır. 

İyi hazırlanmamış kanunlarda yer alan boşluklardan yararlanan mükellefler vergi 

kaçırabilmekte ya da vergiden kaçınabilmektedir. Bu durum ise aslında 

vergilendirilmesi gereken alanların vergi dışı kalabilmesine yol açmaktadır.339 

 

Türk Vergi Sisteminde, ekonomik ve sosyal politikalar nedeniyle yasalarla 

vergiden muaf ve istisna tutulan kazanç ve iratların sayısı oldukça çoktur. Yasal 

düzenleme sonucu vergiden muaf tutulan faaliyetler için defter ve belge düzenleme 

zorunluluğu bulunmamaktadır. Bazı faaliyetler yasalarla kayda geçirilme 

zorunluluğu dışında bırakılmıştır. Resmi olarak kayda alınmayan ve dolayısıyla vergi 

tahsilatını azaltan her türlü ekonomik faaliyeti ve işlemi kayıtdışı saymak 

gerekmektedir.340 

 

 

2.3.2.2.3.5. Kanunlarda Yapılan Değişikliklerin Sıklığı 

 

 Türk Vergi Sistemine yapılan en önemli eleştirilerden birisi vergilemede 

uyulması gereken vergileme ilkelerinde devamlılık unsurunun bulunmamasıdır. 

Özellikle vergilemede genellik, eşitlik, verginin yasallığı, açıklığı, belirliliği, 

uygulanabilir olması gibi ilkelerde zaman içinde uyulması gereken kurallarda 

                                                                                                                                          
338 DPT, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Kayıtdışı Ekonomi…,  s.34. 
339 Yusuf Karakoç, a.g.e., s. 93, 94. 
340 DPT, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Kayıtdışı Ekonomi…, s. 31, 32. 
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farklılıklara gidilmektedir. Vergi kanunlarında sık yapılan bu değişikliklerle mevzuat 

karışık hale getirilerek girişimcilerin vergi planlaması yapmalarını imkansız hale 

getirmektedir.341 

 

 İstikrarlı bir yapıya sahip olması gereken vergi siteminde yapılan 

değişikliklerin sıklığının artması, vergi uygulamalarında sorunlara neden olmakta ve 

vergi mevzuatının sistematiğini bozmaktadır. Bunun sonucunda vergi kanunlarında 

boşluklar ve çelişkili hükümler oluşmakta, kanunlar yoruma açık hale gelmektedir. 

Kanunla düzenlenmesi gereken konularda idari düzenlemelere gidilmesi ve bunların 

yargı tarafından iptali halinde de uygulamada boşluklar oluşmaktadır. Diğer yandan 

vergilerin kanuniliği ilkesi çok sık ihlal edilmiştir. Hazine yararı sebebiyle hukuk 

kavramına dikkat edilmemesi, vergi sisteminde vergi-hukuk ilişkisinin zayıflamasına 

neden olmuştur. Bütün bu gelişmeler vergi alanının sistem olma özelliğini 

kaybetmesine yol açmıştır.342  

 

 

2.3.2.2.3.6. Vergi Afları 

 

 Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar ülkemizde çok sayıda vergi affı 

kanunu çıkarılmıştır. Çıkarılan vergi afları, kapsamına göre farklılık 

gösterebilmektedir. 1960 öncesi dönem ile 1960 sonrası dönem içinde uygulanan af 

kanunları, nitelik bakımından birbirlerinden farklıdır. Özellikle 1980’li yıllardan 

sonra getirilen vergi aflarıyla ilgili düzenlemelerde kullanılan yöntemlerin 

farklılaştığı görülmüştür. Vergi sistemimizin yakın tarihine bakıldığında ise matrah 

artırımı, vergi barışı, varlık barışı gibi isimlerle af niteliğinde düzenlemeler yapıldığı 

görülmüştür. Bu uygulamalar ile kanunda öngörülen koşullara uygun durumdaki 

mükellefler vergisel yükümlülüklerini avantajlı olarak yerine getirebilmekte, daha 

                                                 
341 DPT, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Vergi Özel…, s. 16. 
342 DPT,  Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı (2007-2013)Vergi Özel İhtisas Komisyonu Raporu, 

Ankara, 2006, s. 26, 27. 
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önce bildirmedikleri parasal değerleri daha düşük vergisel yükümlülük çerçevesinde 

bildirerek herhangi bir kaynak sorgulamasına muhatap kalmayabilmektedirler.343 

 

Ülkemizde 25.02.2011 tarihli ve mükerrer 27857 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal 

Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Cumhuriyet 

tarihinin en büyük mali yapılandırması olarak ifade edilmiştir.  Anılan Kanun ile 

birikmiş vergi borçlarına ödeme kolaylığı, inceleme ve tarhiyat safhasındaki borçlar 

için Kanundan yararlanma, matrah ve vergi artırımında bulunan mükelleflere 

incelenmeme avantajı, pişmanlıkla beyan uygulamasının teşviki, yapılandırılan 

borçların düşük oranlı katsayı ile taksitli olarak ödenebilmesi gibi imkanlar 

getirilmiştir. 

 

 Ülkemizde en son 11.09.2014 tarih ve mükerrer 29116 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden 

Yapılandırılmasına Dair Kanun ile vergi affı niteliğinde düzenleme yapılmıştır. 

Anılan Kanun ile birikmiş borçların enflasyon oranında güncellenerek, faiz ve 

zamların silinmesi, yapılandırılan borçların taksitler halinde ödenmesi, 31.07.2012 

tarihi öncesine ait 50,00 TL ve altındaki borçların silinmesi gibi birçok imkan 

getirilmiştir. 

 

 Ülkemizde vergi tahsilatının artırılması amacıyla yapılan düzenlemeler farklı 

Kanun isimleriyle çıkartılmış olsa da, bu düzenlemeler esas itibari ile vergi affı 

niteliğinde değerlendirilmektedir. Ülkemizde, istenilen vergi tahsilatının 

sağlanamaması nedeniyle sık aralıklarla yapılan vergi affı niteliğindeki 

düzenlemeler, mükelleflerde af beklentisi ve talebi oluşturmakta, bu da yine vergi 

aflarının çıkarılmasına yol açarak, kısır döngü oluşturmaktadır. Bu durum vergisini 

zamanında ödeyen mükelleflerin adalet algılarının bozulmasına ve uyum 

                                                 
343 Nihat Edizdoğan-Erhan Gümüş, “Vergi Afları ve Türkiye’de Vergi Aflarının Değerlendirilmesi”, 
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düzeylerinin düşmesine neden olmaktadır. Vergi afları, kısa dönemde vergi 

tahsilatını arttırsa da, af kanunlarından sonra oluşacak vergi affı beklentisi nedeniyle 

mükellefler vergi borçlarını ödeme konusunda esnek davranacaklardır. Açıklanan 

nedenlerle çok sık vergi affına başvurulmasının vergiye gönüllü uyumu olumsuz 

etkilediği ve vergi affına ancak, ülkede oluşacak ekonomik krizler, doğal afet gibi 

olağanüstü durumlarda başvurulması gerektiği düşünülmektedir. 

 

 

2.3.2.2.3.7. Vergi Yargısı 

 

 Ülkemizde vergi uyuşmazlıklarının yaygın ve yoğun olması iki yönlü vergi 

kaybına neden olmaktadır. Bir yandan, mükellefler açısından ödenmesi gereken 

vergilerin zamanında ödenmemesi şeklinde bir kayıp ortaya çıkmaktadır. Diğer 

yandan, açılan davaların büyük çoğunluğunun idare aleyhine sonuçlanması 

nedeniyle, tahsil edilen vergiler yargılama giderleri için harcanarak 

kaybedilmektedir. Ülkemizdeki vergi uyuşmazlıklarının bir kısmı düzenleme ve 

uygulama hatalarından kaynaklanmaktadır. Buna bir de yargı organlarının hataları ve 

çelişkili kararları eklenince, uyuşmazlık sayısı artmaktadır.344  

 

 Ülkemizde kanunların yorumlanması sırasında vergi idaresi ile vergi yargısı 

arasında görüş ayrılıkları bulunmaktadır. Vergi idaresi tarafından yapılan işlemlere 

ya da mükellefler hakkında yapılan cezalı tarhiyatlara karşı açılan davalarda vergi 

yargısı tarafından çoğu zaman, işlemin kanuni dayanaklarının bulunmadığı ya da 

ceza kesme için koşulların tam olarak oluşmadığı gerekçeleriyle idare aleyhine 

kararlar verildiği görülmektedir. Oysa idare açısından bakıldığında, bu işlemlerin 

kanuni dayanakları mevcuttur. Uygulamada idarenin bir kısım işlemlerinin sürekli 

olarak mükellefler ile davaya konu olduğu ve her seferinde, aynı gerekçelerle idare 

aleyhine kararlar alınmasına rağmen, idarenin de bu uygulamalarından vazgeçmediği 

görülmektedir. 

 

                                                                                                                                          
Maliye Dergisi, Sayı 164, 2013, s. 113, 115. 
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 Vergi yargısında, hakimlerin karar alırken, bazen ekonomik ağırlıklı, bazen 

hukuk mantığı ağırlıklı, bazen de hakkaniyet ağırlıklı yorumlar yaptığı bilinmektedir. 

Aynı durum vergi idaresi ile denetim birimleri için de geçerlidir. Yani hem birimler 

arasında hem de birimlerin kendi içinde yorum farklılıkları ortaya çıkmaktadır. 

Sonuç olarak; idare, denetim ve yargı arasında kronikleşmiş olan anlaşmazlık 

konularının karşılıklı görüş alışverişi ve kurumlaşmış mekanizmalar ile ele alınması 

önemlidir. Bu durum hem idari uygulamaların hem de vergi yargısının işlerliğine güç 

kazandıracaktır.345 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          
344 Yusuf Karakoç, a.g.e., s. 105. 
345 Şinasi Aydemir, a.g.e., s. 250. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

 

3. TÜRKİYE’DE GELİR İDARESİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE 

GÖNÜLLÜ VERGİ UYUMUNU ARTTIRMAYA YÖNELİK YAPILAN 

ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Gelir idaresinin yeniden yapılandırılması gerektiği, ülkemizde geçmişten 

itibaren üzerinde durulan bir konu olmuştur. Etkin bir vergi politikasının 

oluşturulamaması ve vergiden beklenen amaçların tam olarak sağlanamamış olması, 

gelir idaresinin yeniden yapılandırılması gerektiğini gündeme getirmiştir. Bu 

bağlamda Türkiye’de gelir idaresinin sorunlarını ortaya koyan ve yeniden 

yapılandırılması gereğini vurgulayan birçok çalışma yapılmıştır. 

 

Yapılan çalışmalar nihayetinde 16 Mayıs 2005 tarih ve 25817 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Gelir İdaresi Başkanlığı kurulmuştur. 

 

Çalışmamızın bu bölümünde GİB’in yeniden yapılandırılma süreci ve teşkilat 

yapısı anlatıldıktan sonra, gönüllü vergi uyumunu arttırmaya yönelik faaliyetleri 

incelenecektir. Bununla birlikte gelir idaresinin halen, yeni hizmet seçeneklerinin 

sunulması konusunda değişim ve gelişim çalışmalarına devam ettiğini belirtmek 

gerekir. 

  

 

3.1. Gelir İdaresi Başkanlığının Yeniden Yapılanma Öncesi Tarihi 

Gelişimi 

 

Osmanlı döneminde ilk mali teşkilat 1. Murat (1359-1389) zamanında 

kurulmuştur. Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman zamanında 

imparatorluğun hem gelirlerinde, hem giderlerindeki önemli artış nedeniyle bu yapı 
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geliştirilmiştir. 1838 yılına kadar Osmanlılarda tam anlamıyla bir Maliye Bakanlığı 

bulunmamaktadır. Bu tarihe kadar, mali işlerle uğraşan teşkilatın başında "Nazır" 

yerine ancak "Birinci Sınıf Muhasip" veya "Defterdar" olarak adlandırılan bir memur 

bulunmaktadır.346 

 

1838 yılında yayınlanan bir “Hattı-Hümayun”la devlet teşkilatı içinde resmen 

bir Maliye Nezareti kurulmuştur. Bu nezaretin yapısı her biri bir "Reis"in 

başkanlığında dairelerden oluşmakta olup, bir anlamda bugünkü Gelirler Genel 

Müdürlüğünün görevlerinin bu daireler tarafından yürütüldüğü anlaşılmaktadır. 1881 

yılında Maliye Nezareti "Heyet-i Merkeziye" ve "Heyet-i Mülhaka" olarak iki ayrı 

kuruluş haline getirilmiştir. Meşrutiyet döneminde, 1908 yılında, Maliye Nezaretinde 

görev ve teşkilat değişiklikleri yapılmıştır. O dönem görevli olan Maliye Müşaviri 

Mösyö Loran, Nezareti aralarında Gelirler Umum Müdürlüğü de bulunan sekiz 

müdüriyetten oluşan bir yapı üzerine oturtmaktadır.347 

 

1920 yılında bakanlar kurulu seçilmiş ve o tarihten itibaren Türkiye Maliyesi, 

Maliye Bakanı tarafından yönetilmeye başlanmıştır. 1924 yılında vergi idaresi, 

maliye bütçesinden ayrı bir bütçe ile yönetilmeye başlanmış ve bu yıldan itibaren 

Genel Müdürlük olarak örgütlenerek görevini sürdürmüştür. Maliye Bakanlığının ilk 

kuruluşunda idari örgütleri, Meşrutiyet döneminin Maliye Nezaretinin örgütlerinden 

fazla farklı olmamış, maliye teşkilatında bir kısım değişiklikler hariç 1983 yılına 

kadarki dönemde çok önemli değişiklikler yapılamamış, etkinliğe ve verimliliğe 

ilişkin düşünceden hareket eden bir değişime gidilmemiştir.348 

07.06.1946 tarih ve 6327 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 29.05.1946 

tarih ve 4910 sayılı Kanun ile Vasıtasız Vergiler ve Vasıtalı Vergiler Umum 

Müdürlükleri kaldırılmış ve Gelirler Genel Müdürlüğü adına ilk kez rastlanmıştır. 

                                                 
346Gelir İdaresi Başkanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığının Tarihi Gelişimi, 

http://www.gib.gov.tr/index.php?id=103, (20.04.2013). 
347 Altar Ömer Arpacı, “Vergide Yeni Örgütlenme”, 

http://www.alomaliye.com/altar_omer_vergide_yeni_orgutlenme.htm, (20.04.2013). 
348 Keramettin Tezcan, “Türk Vergi İdaresi’nin Tarihsel Gelişimi ve Bu Süreçte Geçirdiği Aşamaların 

Etkinlik Açısından Değerlendirilmesi”, 

http://sosyalbilimler.cukurova.edu.tr/dergi/dosyalar/2003.12.12.10.pdf, (20.04.2013), s. 133. 

http://www.gib.gov.tr/index.php?id=103
http://www.alomaliye.com/altar_omer_vergide_yeni_orgutlenme.htm
http://sosyalbilimler.cukurova.edu.tr/dergi/dosyalar/2003.12.12.10.pdf
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4910 sayılı Kanun’un 2. maddesi ile de 2996 sayılı Kanun'un 4286 sayılı Kanunla 

10.  maddesi değiştirilerek Gelirler Genel Müdürlüğünün görevleri belirlenmiştir.349 

Gelirler Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri 178 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname ve 178 sayılı Kanun Hükmünde değişiklik yapan 543 sayılı Maliye 

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile son 

şeklini almıştır.350 Vergi idaresinde ilk köklü değişiklik, 14.02.1983 tarihinde 

yürürlüğe giren 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılmış, idarenin 

teşkilat yapısı, görev ve yetkileri yeniden düzenlenmiş, Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

birleştirilmiş, böylece bugünkü Maliye Bakanlığı kurulmuştur. 351  

 

 

3.2. Gelir İdaresi Başkanlığının Yeniden Yapılandırılma Süreci 

 

 Gelir idaresinin yeniden yapılandırılması sorunu, geçmişten itibaren tartışılan 

bir konudur. Kamu kesimi açıklarının sürekli hale gelmesi, vergilerin yeterince 

toplanamaması ve borçlanmanın sürekli artış göstermesi, gelir idaresi tartışmalarının 

her dönemde ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu nedenle, gelir idaresinin yeniden 

yapılandırılması tartışmalarında her dönem öne çıkan temel amaçlar; vergi tabanının 

genişletilmesi, vergiye uyumun arttırılması ve kayıt dışı ekonominin önlenmesidir.352 

 

 Gelişmiş ülkelerde gelir idaresi en iyi örgütlenmiş idarelerin başında yer 

alırken, gelişmekte olan ülkelerde gelir idarelerinin gelişmesine fazla önem 

verilmemiştir. Türkiye’de gelir idaresinin sorunlarını ortaya koyan ve yeniden 

yapılandırılması gereğini vurgulayan birçok çalışma yapılmış olup, bu çalışmalar 

kronolojik olarak şu şekilde sıralanabilir: Frank White Raporu (1963), Leif Muten 

Raporu (1972), A. Başer Kafaoğlu Raporu (1982), TOBB Raporu (1992), Kalkınma 

                                                 
349 http://www.gib.gov.tr/index.php?id=103, (20.04.2013). 
350 Altar Ömer Arpacı, a.g.m., http://www.alomaliye.com/altar_omer_vergide_yeni_orgutlenme.htm, 

(20.04.2013). 
351 Keramettin Tezcan, a.g.m., s. 134. 
352 Ahmet Barbak, Gelir İdaresinde Yeniden Yapılanma ve Özerklik Tartışmaları (1980-2010), 

(Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı Seminer 

Çalışmaları), Ankara, 2010, s. 1. 

http://www.gib.gov.tr/index.php?id=103
http://www.alomaliye.com/altar_omer_vergide_yeni_orgutlenme.htm
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Planları (özellikle 7. ve 8.), IMF Raporu (2000) Maliye Gelirler Kontrolörleri Raporu 

(2000), Maliye Hesap Uzmanları Vakfı Çalışması (2002), Vergi Denetmenleri 

Derneği Raporu (2003).  Yapılmış olan bu çalışmalarda Türk gelir idaresinde 

yeniden yapılanmayı gerektiren sorunlar ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir.353 

 

 Türkiye’de 1950’li yıllara kadar giden gelir idaresinin yapılandırma 

çalışmaları, etkinliği sağlama arayışının sonucudur. IMF ile olan ilişkilerin şartları 

arasında yer alan bu yeniden yapılanma ihtiyacı aynı zamanda, önümüzde bir ödev 

olarak uzun yıllardır duran Avrupa Birliği’ne girmenin de şartlarından biridir.354 

 

Bu bağlamda; Türkiye’de gelir idaresinde değişiklik yapma çabaların bir 

bölümü iç kurum ve kesimlerden kaynaklanırken, bir bölümü de IMF ve Dünya 

Bankası gibi dış ekonomik ve mali kurumlardan kaynaklanmıştır. Yapılan çalışmalar 

ile Gelirler Genel Müdürlüğünün, Maliye Bakanlığının dışına çıkarılması 

girişimlerinde bulunulmuş ancak, bu konuda aşırı dirençle karşılaşılınca, konu iç 

bürokratik mekanizmaların da özel çabalarıyla IMF niyet mektuplarına yapısal kriter 

olarak konulmuştur. Arka arkaya Hazine tarafından kaleme alınan her niyet 

mektubunda “Gelir İdaresinin Yeniden Yapılandırılması” taahhüdünde bulunulmuş 

ancak, 2004 yılında verilen son niyet mektubuna kadar, bu konu yapısal kriter boyutu 

kazanmamıştır. 2004 yılı başından itibaren bu konu uyulması zorunlu yapısal kriter 

olarak niyet mektubunda yerini almıştır.355 

 

Tüm bu çalışmalarda gelir idaresine ilişkin olarak ileri sürülen sorunlar 

aşağıdaki şekilde özetlenebilir:356  

 

 

                                                 
353 Adnan Gerçek, “Gelir İdaresi ve Vergi Denetiminin Yeniden Yapılandırılması: Dünü, Bugünü ve 

Yarını”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı 254, Kasım, 2009, s. 24. 
354 Ersan Öz-Birol Karakurt, “Türk Gelir İdaresinde Yeniden Yapılanma ve Gelinen Nokta”, Finans 

Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, Cilt 44, Sayı 510, İstanbul 2007, s. 82. 
355 Ahmet Erol, “Gelir İdaresinin Başkanlık Şeklinde Yeniden Yapılandırılması”, 

http://www.ahmeterol.com.tr/makaleler/GEL%DDR%20%DDDARES%DDN%DDN%20BA%DEKA

NLIK%20%DEEKL%DDNDE%20YEN%DDDEN%20YAPILANDIRILMASI.pdf,  (21.04.2013). 
356 Ersan Öz-Birol Karakurt, a.g.m., s.83, 84. 

http://www.ahmeterol.com.tr/makaleler/GEL%DDR%20%DDDARES%DDN%DDN%20BA%DEKANLIK%20%DEEKL%DDNDE%20YEN%DDDEN%20YAPILANDIRILMASI.pdf
http://www.ahmeterol.com.tr/makaleler/GEL%DDR%20%DDDARES%DDN%DDN%20BA%DEKANLIK%20%DEEKL%DDNDE%20YEN%DDDEN%20YAPILANDIRILMASI.pdf
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• Vergiye ve gelir idaresine gerekli önem verilmemektedir, 

 

• Gelir idaresinin merkez ve taşra teşkilatı ihtiyacı karşılayacak fonksiyonel bir 

örgütlenme yapısına sahip değildir, 

 

• İdarenin merkez ve taşra teşkilatının örgütlenişinde hiyerarşik sorunlar söz 

konusudur, 

 

• Gelir idaresinin merkez ve taşra teşkilatının görev, yetki ve sorumlulukları net 

olarak belirlenmemiştir, 

 

• Gelir idaresinde performans değerlemesi ve denetimi yapılamamaktadır, 

 

• Vergi daireleri, yetki bölgesi içerisindeki mükelleflerin faaliyetlerini yakından takip 

edemez durumdadır, 

 

• Vergi uygulamalarında bilgi ve iletişim teknolojilerinin olanaklarından yeterli 

ölçüde yararlanılamamaktadır, 

 

• Gelir idaresinin faaliyetleri hakkında kamuoyunun yeterli ve düzenli bilgi eksikliği 

söz konusudur, 

 

• Gelir idaresi insiyatif kullanmaya imkân veren yapıcı, eğitici ve yol gösterici iç 

denetim anlayışından yoksundur, 

 

• Gelir idaresinin kaliteli ve işin niteliklerine uygun personel eksikliği ile personelin 

atanma, yükseltilme ve ek ücret ödemelerinde objektif kriterleri kullanma sorunları 

vardır, 

 

• Gelir idaresinin sıklıkla dış etkilere (siyasi baskılar) maruz kalması nedeniyle 

kanunları objektif ve tarafsız şekilde uygulamada problemler söz konusudur, 

 



138 

 

 

 

İdarenin sorunları ve yöneltilen eleştiriler dikkate alınarak yapılan çeşitli 

girişimler sonucunda Gelirler Genel Müdürlüğünün adının Gelir İdaresi Başkanlığı 

olarak değişmesi ve ana hizmet birimi olmaktan çıkarılarak, Maliye Bakanlığının 

bağlı kuruluşu şeklinde örgütlenmesine ve gelir birimlerinin Osmanlı 

İmparatorluğu’nun kuruluş yıllarından bu güne kadar devem eden ve değişim gören 

Defterdarlık kurumunun dışına çıkarılmasına karar verilmiştir.357 

 

 Bu kapsamda; 05.05.2005 tarihinde kabul edilen ve 16 Mayıs 2005 tarih ve 

25817 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5345 sayılı Kanun ile 

Gelirler Genel Müdürlüğü kaldırılarak, Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi 

Başkanlığı kurulmuştur. 

 

 

3.3. Gelir İdaresi Başkanlığının Yetki, Görev ve Sorumlulukları 

 

 16 Mayıs 2005 tarih ve 25817 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun’un 1. maddesinde kanunun amacı; “Gelir politikasını adalet ve 

tarafsızlık içinde uygulamak; vergi ve diğer gelirleri en az maliyetle toplamak; 

mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu sağlamak; mükellef haklarını gözeterek 

yüksek kalitede hizmet sunmak suretiyle yükümlülüklerini kolayca yerine getirmeleri 

için gerekli tedbirleri almak; saydamlık, hesap verebilirlik, katılımcılık, verimlilik, 

etkililik ve mükellef odaklılık temel ilkelerine göre görev yapmak üzere Maliye 

Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığının kurulmasına, teşkilat, görev, yetki ve 

sorumluluklarına ilişkin esasları düzenlemektir.” şeklinde belirtilmiştir. 

 

 Gelir İdaresi Başkanlığının görevleri aynı Kanun’un 4. maddesinde 

açıklanmış bulunmaktadır. Buna göre Başkanlığın görevleri şunlardır:  

 

                                                 
357 Ahmet Erol, a.g.m., 

http://www.ahmeterol.com.tr/makaleler/GEL%DDR%20%DDDARES%DDN%DDN%20BA%DEKA

NLIK%20%DEEKL%DDNDE%20YEN%DDDEN%20YAPILANDIRILMASI.pdf,  (21.04.2013). 

http://www.ahmeterol.com.tr/makaleler/GEL%DDR%20%DDDARES%DDN%DDN%20BA%DEKANLIK%20%DEEKL%DDNDE%20YEN%DDDEN%20YAPILANDIRILMASI.pdf
http://www.ahmeterol.com.tr/makaleler/GEL%DDR%20%DDDARES%DDN%DDN%20BA%DEKANLIK%20%DEEKL%DDNDE%20YEN%DDDEN%20YAPILANDIRILMASI.pdf
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• “Bakanlıkça belirlenen devlet gelirleri politikasını uygulamak, 

 

• Mükelleflerin vergiye uyumunu kolaylaştırmak ve hizmetlerini yerine getirmek, 

 

• Mükellef haklarının korunması ve mükellef ile Başkanlık ilişkilerinin karşılıklı 

güven esasına dayanması konusunda gerekli tedbirleri almak, 

 

• Mükellefleri vergi mevzuatından doğan hakları ve ödevleri konusunda 

bilgilendirmek, 

 

• Devlet gelirleri politikasıyla ilgili kanun ve kararname çalışmalarına katılmak, 

 

• Devlet alacaklarının tahsilini sağlamak ve bu konuda gerekli tedbirleri almak, 

 

• İşlem ve eylemlerinden dolayı idarî yargı mercilerinde yaratılan ihtilaflarla ilgili 

olarak bu merciler nezdinde talep ve savunmalarda bulunmak, gerektiğinde itiraz, 

temyiz ve tashihi karar yoluna gitmek; temyiz yoluna gidilip gidilmeyeceği 

hususunda taşra teşkilâtına muvafakat vermek; şikâyet başvurularını karara 

bağlamak; uygulamada ortaya çıkan ihtilafların en aza indirilmesine ve uygulama 

birliğinin sağlanmasına yönelik tedbirleri almak, 

 

• Vergilendirmeyle ilgili bilgileri toplamak ve bilgi işlem faaliyetlerini yürütmek, 

 

• Vergi kanunlarında veya diğer mali kanunlarda yer alan her türlü istisna, muaflık ve 

indirimlerin maliyetlerini ölçmek, ekonomik ve sosyal etkilerini analiz etmek, 

 

• Vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi konusunda gerekli tedbirleri almak, 

 

• Mahallî idare gelirleri politikası ile devlet gelirleri politikasının uygulanmasında 

uyumu sağlayıcı tedbirler almak, 
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• Gelirleri etkileyen her türlü kanun tasarı ve tekliflerini, vergi tekniği ve 

uygulamaları açısından inceleyerek görüş bildirmek, 

 

• Gelir mevzuatının uygulanmasına ilişkin olarak diğer kurum ve kuruluşlarla 

işbirliği yapmak, bu amaçla veri alışverişini gerçekleştirmek, 

 

• Görev alanına giren konularda, uluslararası gelişmeleri izlemek ve Avrupa Birliği, 

uluslararası kuruluşlar ve diğer devletlerle işbirliği yapmak, 

 

• Terkini gereken vergiler ile tahsili zamanaşımına uğrayan hazine alacaklarının 

kanunlar gereğince terkin edilmesiyle ilgili işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak, 

 

• Nitelikli insan kaynağının kazandırılması, yetkinliklerin geliştirilmesi, kariyer 

planlarının yapılması ve performanslarının ölçülmesini sağlamak, 

 

• Kamu Görevlileri Etik Kurulunun belirlediği ilkeler çerçevesinde kurumsal etik 

kurallar düzenleyerek personele ve mükelleflere duyurmak, 

 

• Faaliyet sonuçlarını, düzenli aralıklarla kamuoyuna duyurmak ve yıllık faaliyet 

raporunu izleyen yıl kamuoyuna açıklamak, 

 

• Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.” 

 

 

3.4. Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat Yapısı 

 

 Gelir İdaresi Başkanlığı, Maliye Bakanlığının bağlı kuruluşudur ve genel 

bütçeli idareler kapsamındadır. 5345 sayılı Kanun ile Başkanlık merkez ve taşra 

teşkilatı olarak yapılanmıştır. 
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Şekil 3: GİB’in Organizasyon Şeması 

 

BAŞKAN 

            

 

  

            
BAŞKAN 

YARDIMCILARI 

 

ANA HİZMET 

BİRİMLERİ 

 

DANIŞMA 

BİRİMLERİ 

 

YARDIMCI 

HİZMET 

BİRİMLERİ 

 

TAŞRA 

TEŞKİLATI 

    

  

  

  

  

  

  

  

Başkan 

Yardımcısı 

 

Gelir Yönetimi 

Daire Başkanlığı 

 

Strateji 

Geliştirme 

Daire 

Başkanlığı 

 

İnsan 

Kaynakları 

Daire 

Başkanlığı 

 

Vergi Dairesi 

Başkanlıkları 

              

Başkan 

Yardımcısı 

 

Mükellef 

Hizmetleri Daire 

Başkanlığı 

 

Hukuk 

Müşavirliği 

 

Destek 

Hizmetleri 

Daire 

Başkanlığı 

 

Defterdarlık 

Gelir 

Birimleri 

              
Başkan 

Yardımcısı 

 

Uygulama ve Veri 

Yönetimi Daire 

Başkanlığı 

 

Basın ve Halkla 

İlişkiler 

Müşavirliği 

      
              

Başkan 

Yardımcısı 

 

Tahsilat ve 

İhtilaflı İşler Daire 

Başkanlığı 

         
              

Başkan 

Yardımcısı 

 

Denetim ve Uyum 

Yönetimi Daire 

Başkanlığı 

         
              

Başkan 

Yardımcısı 

 

Avrupa Birliği ve 

Dış İlişkiler Daire 

Başkanlığı 

          

Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı, 2015 Yılı Performans Programı, Gelir İdaresi 

Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Yayın No:188, 2015, s.19. 
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3.4.1. Gelir İdaresi Başkanlığının Merkez Teşkilatı  

 

 Merkez teşkilatının başında Gelir İdaresi Başkanı bulunmaktadır.  

Başkanlığın merkez teşkilatı, “Gelir Yönetimi, Mükellef Hizmetleri, Avrupa Birliği 

ve Dış İlişkiler, Uygulama ve Veri Yönetimi, Denetim ve Uyum Yönetimi ile 

Tahsilat ve İhtilaflı İşler Daire Başkanlıkları”ndan oluşan ana hizmet birimlerinden; 

danışma birimleri; “Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ve 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği”nden, yardımcı hizmet birimleri; “İnsan 

Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlıkları”ndan oluşmaktadır.358 

 

  

3.4.2. Gelir İdaresi Başkanlığının Taşra Teşkilatı 

 

 Gelir İdaresi Başkanlığının taşra teşkilatı ise “vergi dairesi başkanlıkları ile 

vergi dairesi başkanlığı kurulmayan illerde defterdarlıklara bağlı olarak görevlerine 

devam eden vergi dairesi müdürlükleri, gelir müdürlükleri ve malmüdürlüklerine 

bağlı gelir servisleri”nden oluşmaktadır.359 

 Gelir İdaresi Başkanlığının taşra teşkilatı 5345 sayılı kanunun 23. maddesi ile 

düzenlenmiştir. İlgili madde ile vergi dairesi başkanlıklarının kuruluş yerleri ve 

sayıları ile bunlara ilişkin değişikliklerin Bakanlar Kurulunca belirleneceği, vergi 

dairesi başkanlıklarına bağlı vergi dairesi müdürlükleri ile şubeler kurulmasına ve 

bunların faaliyete geçirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye ise Bakan’ın 

yetkili olduğu hususları hüküm altına alınmıştır. 

 Aşağıdaki tabloda başkanlığın taşra teşkilatı birimleri ve birimlerin sayısal 

durumu verilmiş olup, çalışmamızın devamında başkanlığın taşra teşkilatını 

oluşturan birimler kısaca incelenecektir. 

 

                                                 
358 Gelir İdaresi Başkanlığı, 2013 Yılı Performans Programı, Gelir İdaresi Başkanlığı Strateji 

Geliştirme Daire Başkanlığı, Yayın No:156, 2013, s. 20. 
359 Gelir İdaresi Başkanlığı, 2013 Yılı Performans Programı, s. 20. 
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Tablo 3: GİB’in Taşra Teşkilatı Birimlerinin Sayısal Durumu 

Birimin Adı 2014 

Vergi Dairesi Başkanlığı 30 

Grup Müdürlüğü 149 

Müdürlük 274 

Gelir Müdürlüğü 52 

Vergi Dairesi Müdürlüğü 449 

Bağlı Vergi Dairesi (Malmüdürlüğü) 583 

Daimi Takdir Komisyonu 57 

TOPLAM 1.594 

Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı, 2015 Yılı Performans Programı, s.20. 

 

3.4.2.1. Vergi Dairesi Başkanlığı 

 

 5345 sayılı kanunun 24’üncü maddesine göre; “Vergi Dairesi Başkanlığının 

amacı, yetki alanı içinde ekonomik faaliyetleri ve gelişmeleri yakından takip etmek, 

sektör ve mükellef gruplarının ihtiyaçlarına uygun hizmetleri en iyi şekilde sunmak 

ve yetkinlikleri geliştirmek suretiyle vergi yükümlülüklerini yerine getirmelerini 

sağlamaktır.” 

 

 Anılan kanun maddesinin ikinci fıkrasına göre; “Vergi dairesi başkanlıkları; 

yetki alanı içindeki mükellefi tespit eden, vergi ve benzeri mali yükümlülüklere 

ilişkin tarh, tahakkuk, tebliğ, tahsil, terkin, tecil, iade, ödeme, muhasebe ve benzeri 

işlemleri yapan, bu işlemlere ilişkin olarak yaratılan ihtilaflarla ilgili yargı mercileri 

nezdinde talep ve savunmalarda bulunan, gerektiğinde itiraz, temyiz ve tashihi karar 

talebinde bulunan, yargı kararlarının uygulanması işlemlerini yürüten, vergi 

uygulamalarını geliştiren ve iyileştiren, mükelleflere kanunların uygulanması ile 

ilgili görüş bildiren, mükellefleri hak ve ödevleri konusunda bilgilendiren ve 

uygulamalarında mükellef haklarını gözeten, mükellef hizmetleri ile bilgi işlem, 

istatistik, bilgi toplama, insan kaynakları yönetimi, satın alma, kiralama, vergi 

inceleme ve denetim, uzlaşma, takdir ve benzeri görevleri ve işlemleri yürüten 

dairelerdir.” 

                                                 
 Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 23’üncü maddesine göre 

Bakanlar Kurulu Kararıyla kurulan 29 Vergi Dairesi Başkanlığı ile Büyük Mükellefler Vergi Dairesi 

Başkanlığı. 
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Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde 29 ilde vergi dairesi başkanlığı kurulmuş 

olup, bunlarla birlikte yeniden yapılanma kapsamında, 05/08/2006 tarih ve 

2006/10788 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İstanbul’da Büyük Mükellefler Vergi 

Dairesi Başkanlığı   kurulmuştur. 

 

Şekil 4: Vergi Dairesi Başkanlığı Organizasyon Şeması  

 

   

                        VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 

      

  

       
Mükellef 

Hizmetleri 

Gelir Grup 

Müdürlüğü 

 

Mükellef 

Hizmetleri 

Usul                     

Grup 

Müdürlüğü 

 

Denetim Grup Müdürlüğü 

 

İnsan 

Kaynakları 

Grup 

Müdürlüğü 

 

Destek 

Hizmetleri 

Grup 

Müdürlüğü 

 

  

  

  

 

    

  

  

  

  

Gelir ve 

Kurumlar 

Vergileri 

Müdürlüğü 

 

Mükellef 

Hakları ve 

İletişim 

Müdürlüğü 

 

Denetim Koordinasyon 

Müdürlüğü 

 

Strateji 

Müdürlüğü 

 

İdari ve 

Mali İşler 

Müdürlüğü 

 

  

  

  

 

  

   

  

   Katma 

Değer, Özel 

Tüketim, 

Diğer 

Vergiler ve 

Anlaşmalar 

Uygulama 

Müdürlüğü 

 

Usul ve 

Tahsilat 

Müdürlüğü 

 

  

  

İnsan 

Kaynakları 

Müdürlüğü 

   

      

  

   

  

   

      

  

  

Eğitim 

Müdürlüğü 

   

    

Vergi Dairesi 

Müdürlükleri, 

Komisyonlar, 

Şubeler 

        

 

Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı 2015 Yılı Performans Programı, s.22. 
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3.4.2.2. Defterdarlıklar 

 

Defterdarlığa bağlı olarak kurulan gelir müdürlükleri; “vergilendirme ile ilgili 

soruları defterdar adına cevaplandırmakla, teftişlerde defterdar adına verilecek cevap 

ve emirleri hazırlamakla, vergi dairelerinden toplanan istatistikî bilgileri il bazında 

derleyip, Gelir İdaresi Başkanlığına göndermekle terkini gereken amme alacaklarının 

terkinine ilişkin işlemleri yapmakla görevli taşra birimleridir.”360 

 

 

3.4.2.3. Vergi Daireleri 

 

213 Sayılı VUK’un 4. maddesinde vergi dairesinin tanımı yapılmıştır. Anılan 

maddeye göre, “Vergi dairesi; mükellefi tespit eden, vergi tarh eden, tahakkuk 

ettiren ve tahsil eden dairedir. Mükelleflerin, vergi uygulaması bakımından hangi 

vergi dairesine bağlı oldukları vergi kanunları ile belirlenir. Ancak, Maliye 

Bakanlığı, gerekli gördüğü hallerde, mükelleflerin işyeri ve ikametgâh adresleri ile il 

ve ilçelerin idarî sınırlarına bağlı kalmaksızın vergi daireleri ve bölge bilgi işlem 

merkezleri kurmaya, vergi dairelerine bağlı şubeler açmaya ve vergi dairelerinin 

yetki alanı ile vergi türleri, meslek ve iş grupları itibariyle mükelleflerin bağlı 

olacakları vergi dairesini belirlemeye yetkilidir.”  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
360 Gelir İdaresi Başkanlığı, 2013 Yılı Performans Programı, s. 21. 
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Şekil 5: Vergi Dairesi Müdürlükleri Örgüt Şeması 

         VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 

     

  

     

     

  

   

Yazışma, Arşiv 

ve Özlük 

Hizmetleri 

Servisi 

     

        

 

                  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

Vergilendirme 

Bölümü 

 

Muhasebe Bölümü 

 

Kovuşturma 

Bölümü 

 

Tarama ve 

Kontrol 

Bölümü 

           Sicil-Yoklama 

Servisi 

 

-Vezne Servisi                                            

-Muhasebe Kayıt Servisi 

 

-İcra Servisi                

-Satış Servisi 

   
           

Sürekli 

Yükümlülükler 

Vergilendirme 

Servisi 

→ 

-Beyanname Kabul Masası                     

-Değerlendirme Masası                           

-Diğer Tarh İşlemleri Masası     

 -Hesap ve Takip Masası                          

-Diğer İşlemler Masası 

      
           

Süreksiz 

Yükümlülükler 

Vergilendirme 

Servisi 

→ 

-Motorlu Taşıtlar Vergisi 

Masası                                       

-Taşıt Alım Vergisi Masası 

(ÖTV)                                       

-Tapu ve Kadastro Harçları 

Masası                                       

-Veraset ve İntikal Vergisi 

Masası                                       

-Diğer Süreksiz Yükümlülükler 

Masası 

      
           İhtilaflı İşler 

Servisi 

         
           Diğer İşlemler 

Servisi 

          

Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı, 2015 Yılı Performans Programı, s.23. 
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İlçelerdeki vergi tahakkuk ve tahsilatına ilişkin işlerin kanuna uygun olarak 

yürütülmesi, bağlı vergi daireleri (malmüdürlükleri) yolu ile sağlanmaktadır. 

 

 

Şekil 6: Bağlı Vergi Daireleri ( Malmüdürlükleri) Örgüt Şeması 

 

                         BAĞLI VERGİ DAİRESİ   

 

  

 

  

 Tahakkuk Servisi 

 

Tahsilat Servisi 

 

 

Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı, 2015 Yılı Performans Programı, s.23. 

 

 

3.4.2.4. Takdir Komisyonları 

 

Takdir komisyonları 213 Sayılı VUK’un 72.,73., 74. ve 75. maddeleri ile 

düzenlenmiştir.  İlgili maddelere göre; “takdir komisyonları yetkili makamlar 

tarafından istenilen matrah, servet takdirlerini yapmak ve vergi kanunlarında yazılı 

fiyat, ücret veya sair matrah ve kıymetleri takdir etmek üzere, illerde vergi dairesi 

başkanının, başkanlık bulunmayan yerlerde defterdarın, ilçelerde malmüdürünün, 

müstakil vergi dairesi olan ilçelerde ilgili vergi dairesi müdürünün veya bunların 

tevkil edecekleri memurların başkanlığı altında ilgili vergi dairesinin yetkili iki 

memuru ile seçilmiş iki üyeden oluşarak kurulurlar. Takdir komisyonları geçici ve 

daimi olurlar.”  

 

 

3.4.3. Diğer Birimler 

 

 Gelir İdaresi Başkanlığının merkez ya da taşra teşkilatında yer almaması 

nedeniyle, başkanlık ile yakından ilişkili olan Koordinasyon Kurulu, İzleme 

Komitesi ve Vergi Konseyi, diğer birimler başlığı altında incelenecektir.  
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3.4.3.1. Koordinasyon Kurulu 

 

 5345 Sayılı Kanun’un 7. maddesinde; “Başkanlığın amaçlarına ve sürekli 

gelişim ile performans hedeflerine ulaşılmasına katkıda bulunmak, birimler arasında 

koordinasyonu, bilgi akışını ve uygulama birliğini sağlamak, sorunlara ortak 

çözümler üretmek üzere Koordinasyon Kurulu oluşturulacağı” belirtilmiştir.  

 

 Anılan kanun maddesine göre; “Kurul, Başkanın başkanlığında, başkan 

yardımcıları, daire başkanları, I. Hukuk Müşaviri ile Ankara, İstanbul ve İzmir vergi 

dairesi başkanlarından oluşur. Başkan gündeme göre diğer vergi dairesi 

başkanlarını da toplantılara davet edebilir. Kurul yılda en az bir defa toplanır. 

Kurulun sekretarya hizmetleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca yürütülür.” 

 

 

3.4.3.2. Vergi Danışma Komitesi 

 

 Vergi Danışma Komitesi 5345 Sayılı Kanun’un 31. maddesinde 

düzenlenmiştir. Anılan kanun maddesine göre; “Vergi Danışma Komitesi, vergi 

kanunlarının uygulanması sırasında ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi ve 

uygulama birliğinin sağlanması için ilke ve prensiplerin oluşturulmasına yönelik 

önerilerde bulunmak üzere; ilgili başkan yardımcısının başkanlığında ilgili daire 

başkanları, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ve ilgili meslek birliği temsilcileri ile 

akademisyenlerden oluşur. Komitenin teşkili ile çalışma usul ve esasları Başkanlıkça 

belirlenir.”  

 

 

3.4.3.3. İzleme Komitesi 

 

 5345 sayılı kanunun geçici 6. maddesinde, “Başkanlığın çalışmaları ve 

uygulamaları ile yönetim sistemini on yıl süreyle stratejik plan ve hedefler açısından 

gözlemlemek ve tavsiyelerde bulunmak üzere Bakanlık bünyesinde İzleme Komitesi 

kurulacağı” belirtilmiştir. “İzleme Komitesi; Bakanın başkanlığında, Bakanlık 
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Müsteşarı, Gelir İdaresi Başkanı ve Vergi Konseyi Başkanı ile hukuk, 

makroekonomi, kamu maliyesi, insan kaynakları, halkla ilişkiler alanlarında birer 

uzman ile yönetim bilimleri alanında iki uzman olmak üzere ve en az onbeş yıl 

deneyime sahip üniversite öğretim üyesi veya kamu kesimi dışındaki kişiler 

arasından Bakan tarafından seçilen toplam on üyeden oluşur. Kamu kesimi dışındaki 

üyelerin görev süresi üç yıldır. İzleme Komitesi üyelerinin görev süreleri ile çalışma 

usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir. İzleme Komitesinin sekretarya hizmetlerini 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı yürütür.” 

 

 

3.4.3.4. Vergi Konseyi 

 

 Vergi Konseyi, 1992 yılında kurulmuş, ancak faaliyeti 2003 yılına kadar 

kesintili olarak ve kısa dönemli çalışma süreleriyle sınırlı kalmıştır. 2003 yılında 

yeniden faaliyete geçen Vergi Konseyi’nin yasal statüye kavuşması, 178 sayılı 

Kanun Hükmündeki Kararname’de 31 Temmuz 2004’de yapılan değişiklik ile 

gerçekleşmiştir.361 

 

 178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname’nin 33/A maddesinde; “Bakanlığa vergi politikalarının 

oluşturulması ve uygulanması ile ilgili olarak görüş bildirmek ve bu konularda 

araştırma ve çalışmalar yapmak üzere Vergi Konseyi kurulacağı öngörülmüştür. 

Vergi Konseyi bakanlığın danışma organıdır.” 

 

 Vergi Konseyi’nin amaçları ve hedefleri şunlardır:362 

 

• “Tüm sektörlerin ve mükellef gruplarının büyümelerine ve sorunlarına tüm yönleri 

ile odaklamak, 

                                                 
361 Vergi Konseyi, Tarihçe, 

http://www.vergikonseyi.org.tr/hakkimizda.php?baslik=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b 

(27.04.2013). 

http://www.vergikonseyi.org.tr/hakkimizda.php?baslik=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b
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• Ülkemiz vergi sisteminin ana felsefesinin tespiti ve bu çerçevede, sistemin yeniden 

düzenlenerek vergi kanunlarının yeniden yazılması, 

 

• Kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması için bir stratejik eylem planının 

hazırlanması, 

  

• Yeniden yapılandırılma sürecinde olan Vergi idaresinin performansını artırma 

çalışmalarına her türlü desteğin verilmesi,  

 

• Vergi Konseyi çalışmalarının kamu oyuna mal edilmesi ve toplumsal mutabakatın 

tüm çalışmalara yansımasına azami özen gösterilmesi, 

 

• Kamu maliyesi ve vergi hukuku konusunda üniversite ile işbirliğine gidilerek, 

araştırma kurumlarının kurulmasına öncülük edilmesi, 

 

• Vergi uyumunun sağlanması amacıyla, toplanan vergilerin yerinde ve verimli 

harcanması konusunda görüş oluşturulması, 

 

• Vergi Konseyi’nin kurumsallaşarak, benzeri yapılanmalar için öncü rol üstlenmesi, 

 

• Vergi Konseyi’nin mali kaynaklarının oluşturulması ve güçlendirilmesi, 

 

• Vergi Konseyi’nin ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtılması.” 

 

 

 

 

                                                                                                                                          
362 Vergi Konseyi, Amaçlar ve Hedefler, 

http://www.vergikonseyi.org.tr/hakkimizda.php?baslik=1679091c5a880faf6fb5e6087eb1b2dc, 

(27.04.2013). 

http://www.vergikonseyi.org.tr/hakkimizda.php?baslik=1679091c5a880faf6fb5e6087eb1b2dc
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3.5. Gelir İdaresi Başkanlığında Vergiye Gönüllü Uyumu Arttırmaya 

Yönelik Yapılan Yenilikler 

 

 Günümüzde, beyan esasına dayanan çağdaş vergi sistemlerinin başarılı 

olması için vergi kanunlarının basit, adil ve verimli olmasının yanında, gelir 

idaresinin güçlü bir şekilde örgütlenmesi gerekmektedir. Gelir idaresi bir taraftan 

mükelleflere çağdaş bir vergilendirme hizmeti sunmalı, diğer taraftan da mükellef 

beyanlarını denetlemelidir. Dolayısıyla, gelir idaresinin modernizasyonu ve 

vergilendirme hizmetinin etkin ve verimli bir şekilde sunulması, son yıllarda tüm 

çağdaş gelir idarelerinin üzerinde durdukları ve çeşitli projeler geliştirdikleri 

konuların başında gelmektedir.363 

 

 Türkiye vergi gelirlerini artırma şansına sahip bir ülke olmasına rağmen bu 

konuda geçen dönemlerde yapılan çalışmalar yeterli olmamıştır. Mevcut vergi 

gelirlerinin istenilen seviyede olmamasının yanında kayıtdışı ekonomi nedeniyle 

vergi dışı bırakılan alanların büyüklüğü, bu konuda yapılması gereken çalışmaların 

ne derece önemli olduğunu göstermektedir.364 

 

 Türkiye’de yeniden yapılanma sonrasında GİB’in vergiye gönüllü uyumu 

arttırmak amacı ile birçok yeniliği hayata geçirdiği görülmüş olup, bu bağlamda, 

çalışmamızın bu bölümünde GİB’in yapılanma sonrası yapmış olduğu çalışmalar ve 

yenilikler hakkında bilgi verilecektir.  

 

 

3.5.1. Mükellef Hizmetleri  

 

 Mükellef hizmetleri birimi, GİB’in merkez teşkilatında ana hizmet birimi 

olarak Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı, taşrada Vergi Dairesi Başkanlıkları 

bünyesinde Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlükleri şeklinde örgütlenmiştir. 

                                                 
363 Adnan Gerçek, a.g.m., s. 7. 



152 

 

 

 

 Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın görevleri 5345 sayılı kanunun 10. 

maddesinde aşağıdaki gibi belirlenmiştir: 

 

• “Vergi bilincinin artırılması için gerekli çalışmaları yapmak, 

 

• Mükellefleri vergi mevzuatından doğan hakları ve ödevleri konusunda 

bilgilendirmek, 

 

• Mükelleflere yönelik hizmetlerin ve her türlü iletişimin, hızlı ve etkin bir şekilde 

yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak, 

 

• Mükellef haklarının korunmasını sağlamak ve buna ilişkin gerekli alt yapıyı 

hazırlamak, 

 

• Mükellef şikayetlerini değerlendirmek ve bu konuda gerekli tedbirleri almak, 

 

• Mükellef memnuniyetini ölçmek ve değerlendirmek, 

 

• Vergi mevzuatının adil uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak, 

 

• Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak, 

 

Mükellef hizmetleri, mükellef grupları ve sektörler ile bunların hizmet 

ihtiyaçları da dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilir.”  

 

 

3.5.2. Mükellef Hakları Bildirgesi 

 

GİB’in kuruluş amaçlarından birisi de; “mükellef haklarını gözeterek yüksek 

kalitede hizmet sunmak suretiyle mükelleflerin, yükümlülüklerini kolayca yerine 

                                                                                                                                          
364 Fatih Acar, “Vergi Konusunda Son Dönemde Yaşanan Gelişmeler”, 

http://www.muhasebenet.net/makale_fatih_acar_vergi%20konusunda%20son%20donemde%20yasan

http://www.muhasebenet.net/makale_fatih_acar_vergi%20konusunda%20son%20donemde%20yasanan%20gelismeler.html
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getirmeleri için gerekli tedbirleri almak” olarak açıklanmıştır. 5345 sayılı Kanun’un 

4. maddesinde “mükellef haklarının korunması ve mükellef ile Başkanlık ilişkilerinin 

karşılıklı güven esasına dayanması konusunda gerekli tedbirleri almak” GİB’in 

görevleri arasında sayılmıştır. 

 

GİB bu kapsamda ve mükellefleri bilgilendirmek amacıyla Şubat 2006 

tarihinde, aşağıda belirtildiği şekliyle “Mükellef Hakları Bidirgesi”ni yayımlamıştır: 

 

“Bu bildirge, Türk Gelir İdaresinin mükellef odaklı, kaliteli hizmet sunma 

anlayışı içerisinde, saygılı ve dürüst olma temel ilkesiyle çalışmaya, vergi ödemenin 

sadece bir yükümlülük değil vatandaş olma ve sorgulama hakkı olduğu bilinciyle 

kendisinden hizmet alan herkesi memnun etmeye ve sorunları çözmeye olan 

bağlılığını onaylar. 

 

Bu nedenle;  

 

• Açık, güvenilir, zamanında ve yeterli bilgi ile hizmet vereceğiz, 

 

• Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde öğrenmek istediğiniz her bilgi için doğru 

insanlarla temasa geçmeniz konusunda sizleri yönlendireceğiz, 

 

• Vergi konusundaki gelişmeleri sürekli güncellenen internet sayfamızla ve basılı 

yayınlarla sizlere en kısa zamanda duyuracağız, 

 

• Ücretsiz e-posta sistemimize kaydolmanız durumunda vergisel gelişmeleri 

kaynağından ve anında öğrenmiş olacaksınız, 

 

• Şahsi ve gizli bilgilerinize saygılıyız. Bu bilgileri VUK’un öngördüğü haller dışında 

açıklamayacağız ve kullanmayacağız, 

 

                                                                                                                                          
an%20gelismeler.html, (28.04.2013). 

http://www.muhasebenet.net/makale_fatih_acar_vergi%20konusunda%20son%20donemde%20yasanan%20gelismeler.html
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• Vergi ile ilgili yükümlülüklerinizin yerine getirilmesinde sizlere her türlü kolaylığı

sağlayacağız, 

• Yaptığımız işlemlerde ve gerçekleştirdiğimiz düzenlemelerde vergi kanunlarının

adil, hukuksal, tarafsız ve rekabeti koruyucu bir şekilde uygulanmasını esas alacağız, 

• Vergi incelemelerinde kanunları doğru, tarafsız ve tutarlı bir şekilde

uygulayacağız. İncelemenin her aşamasında sizi bilgilendireceğiz, 

• Şikayetlerinizi gerçek kimlik ve iletişim bilgilerinizle iletmeniz halinde, en kısa

sürede sonuç ile beraber size döneceğiz, 

• Sürekli olarak kendimizi yenileyecek, daha iyi hizmet sunmanın arayışı içinde

olacağız.” 

Mükellef hakları bildirgesi ile GİB’in, mükelleflerle olan ilişkilerinde uyacağı 

esaslar belirlemiş olup, bildirge bu haliyle idare için bir taahhütname niteliğindedir.  

3.5.3. Toplam Kalite Yönetimi (TKY) 

20. yüzyılın başından itibaren özel sektörde gelişen yeni bir yönetim anlayışı

II. Dünya Savaşı sonrası kamu sektörüne de uyarlamaya başlanılmıştır. 1950’li

yıllarda Japonya’da temelleri atılan bu yeni yönetim anlayışı 1980’li yıllardan 

itibaren tüm dünyaya yayılarak, “Toplam Kalite Yönetimi (TKY)” olarak geniş bir 

uygulama alanı bulmuştur. Müşteri odaklı bir yönetim felsefesi olan TKY’de, temel 

amaç hem iç, hem de dış müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanması olup, 

yönetim etkinlik, etkililik ve verimlilik esaslarına dayanmaktadır.365 

TKY, bir kuruluştaki tüm faaliyetlerin sürekli olarak iyileştirilmesi ve 

organizasyondaki tüm çalışanların kesin aktif katılımıyla, çalışanların, müşterilerin 
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ve toplumun memnun edilerek kârlılığa ulaşılması olarak ifade edilmektedir. TKY, 

sadece ürün ve hizmet kalitesi ile ilgili olmayıp günümüzün çağdaş yönetim 

anlayışıdır. Kurum çalışanlarının tam katılımı ve yapılan tüm işlerin sürekli 

iyileştirilmesi, bu anlayışın iki temel unsurudur.366 

 

Maliye Bakanlığı merkez ve taşra birimlerinde; hizmetlerin hızlı, güvenilir, 

doğru, etkili ve güler yüzle sunulması; Bakanlığın tüm birimlerinin gerek 

çalışanlarının gerekse hizmet sunduğu kişi ve kuruluşların beklenti ve önerilerini 

dikkate alan, "sürekli iyileşmeyi" amaç edinen birer kamu birimi olarak hizmet 

sunması için 2001 yılından itibaren yedi pilot ilde belirlenen vergi dairelerinde 

"TKY" anlayışına geçilmesine yönelik çalışmalar başlatılmıştır.367 

 

Maliye Bakanlığı, hizmetlerin kaliteli, etkin ve ekonomik olarak yapılmasına 

yönelik çağdaş ve katılımcı bir yönetim kültürü oluşturmak üzere TKY anlayışının 

Bakanlıkta yerleşmesi için gerekli usul ve esasları düzenleyen “TKY Uygulama ve 

Ödül Yönergesi”ni 01.01.2007 tarihinde yürürlüğe koymuştur.  

 

  

3.5.4. Vergi Daireleri Otomasyon Projesi (VEDOP) 

 

Gelir İdaresi Başkanlığı, “Vergi Daireleri Tam Otomasyonu Projesi 

(VEDOP)” ile birlikte vergi dairelerindeki tüm işlemlerin bilgisayar aracılığı ile 

yapılmasına imkan veren entegre bir bilgi sistemi projesini hayata geçirmiştir. GİB 

tarafından uygulamaya konulan VEDOP projesi ile “vergi dairesi işlemlerinin 

tümünün bilgisayarla yapılarak iş yükünün azaltılması, vergi dairesi çalışmalarında 

etkinlik, verimliliğin artırılması ve bilgisayar ortamında toplanan bilgilerden sağlıklı 

bir karar, destek ve yönetim bilgi sisteminin oluşturulması” amaçlanmıştır. VEDOP, 

                                                                                                                                          
365 Gelir İdaresi Başkanlığı, Mükellef Hizmetleri Temel Teknikleri Katılımcı Ders Kitabı, Ağustos, 

2007, s. 15. 
366 Nazmi Karyağdı, a.g.e., s. 17, 18. 
367 Adnan Gerçek, “Çağdaş Eğilimler Çerçevesinde Türkiye’de Vergi İdaresi’nin Modernizasyonuna 

Yönelik Çalışmaların Değerlendirilmesi”, İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt 

5, Sayı 2, 2003., http://www.isgucdergi.org/index.php?p=article&id=146&cilt=5&sayi=2&yil=2003, 

(25.01.2014) 

http://www.isgucdergi.org/index.php?p=article&id=146&cilt=5&sayi=2&yil=2003
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ilk olarak 1995 yılında vergi dairelerinin otomasyonu amacıyla bir pilot proje olarak 

başlamış olup, projenin temel amaçları şöyle özetlenebilir;368 

• “Vergi gelirlerinin arttırılması,

• Mükelleflere sunulan hizmet kalitesinin artırılması,

• Maliye Bakanlığı ile sürekli iletişim içinde olan bankalar ve Gümrük Müsteşarlığı

gibi kurumlarla bilgi sistemleri anlamında birlikte etkin çalışabilirliğin sağlanması, 

• Vergi politikalarının ve denetim stratejilerinin belirlenmesinde karar vericilerin

ihtiyacı olan bilginin sağlanması.” 

3.5.4.1. VEDOP-1 

VEDOP projesinin başarılı olmasından sonra 1998 yılında VEDOP-1 

başlatılarak, 2 yıl içerisinde 22 ildeki 155 vergi dairesi ve 5 defterdarlığın 

otomasyonunun gerçekleştirilmesi ile proje tamamlanmıştır. Bu projenin maliyeti 75 

milyon dolardır. VEDOP-1 projesi sayesinde Türkiye genelinde, vergi gelirlerinin 

yaklaşık %80’nin toplandığı ve tahakkuk ile tahsilât işlemlerinin %85’inin takip 

edilebilir hale geldiği söylenebilir.369 

VEDOP uygulamaları ile evrak girişinden başlayarak sicil, tahakkuk, tahsilat, 

düzeltme, tarhiyat, takip, iade, araç tescil, muhasebe, özlük işlemleri gibi vergi 

dairesinin bütün işlemlerinin birbiriyle entegre şekilde bilgisayar ortamında 

yapılması ve uygulamada kullanılan defter, belge ve çeşitli raporların bilgisayar 

yardımıyla hazırlanması sağlanmıştır. Kademeli güvenlik önlemleriyle yapılan tüm 

368 Ahmet Atilla Uğur-İbrahim Çütcü, “E-Devlet ve Tasarruf Etkisi Kapsamında Vedop Projesi”, 

Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi (Online), Cilt 1, Sayı 2, s. 11, 

http://sobiad.org/eJOURNALS/dergi_SBD/arsiv/sbd-2009/01atilla_ugur.pdf, (11.05.2013)  
369 Ersan Öz-Doğan Bozdoğan, “Türk Vergi Sisteminde E-Maliye Uygulamaları”, Süleyman Demirel 

Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 17, Sayı 2, 2012, s. 78. 

http://sobiad.org/eJOURNALS/dergi_SBD/arsiv/sbd-2009/01atilla_ugur.pdf
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işlemler izlenebilmektedir. Ayrıca vergi dairesi yöneticilerine karar destek hizmeti de 

verilmektedir.370 

VEDOP projesi; “Cebit-Eurasia 2002-Bilişim etkinlikleri çerçevesinde Türk 

Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) tarafından dağıtılan ‘e-Türkiye için e-

devlet ödülleri’ içinde kamu sektöründeki yönetimler tarafından sağlanan ve rekabet 

gücünü artıran, yeni girişim alanları yaratan, yeni kitlelere hitap eden, internet tabanlı 

toplumsal uygulamalardaki iyileştirmeyi teşvik etmeyi amaçlayan ‘Devletten Bireye’ 

kategorisindeki ödülü” almıştır.371 

VEDOP projesi ile vergi dairelerinin etkinliğinin ve verimliliğinin artmasını 

kolaylaştıracak bir altyapı oluşturulmuştur. VEDOP projesi ve internet vergi dairesi 

uygulamaları ile birlikte mükelleflerin vergisel işlemlerini internet üzerinden 

sorgulayabilmeleri sağlanmıştır. Ayrıca proje ile vergi dairelerinde yapılan işlemlerin 

teknolojiden yararlanarak yapılması sayesinde vergi dairelerine gelen mükelleflerin 

işlemlerinin, rahat bir ortamda ve daha kısa sürede bitirilmesi amaçlanmıştır. Bu 

nedenle VEDOP projesi vergisel işlemlerde, tasarrufun ve verimliliğin sağlanmasına 

ciddi katkıları olan bir projedir.372 

3.5.4.2. VEDOP -2 

VEDOP’un ikinci aşaması olan VEDOP-2 ile 2004-2006 yılları arasında 

kayıtdışı ekonominin kayıt altına alınması için önemli bir adım atılmakla birlikte 

mükelleflere daha kaliteli ve hızlı kamu hizmeti sunulması sağlanmıştır. VEDOP-2 

ile otomasyon kapsamına dahil olmayan 283 vergi dairesi otomasyon kapsamına 

alınmıştır. Bunun yanı sıra VEDOP-2 kapsamında gelir müdürlükleri, vergi 

denetmenleri birimleri de otomasyona dahil edilmiş, e-beyanname, veri ambarı 

(VERİA), motorlu taşıtlar vergisini tahsile yetkili vergi dairelerinin otomasyonu ve 

370 Gelir İdaresi Başkanlığı, 2009-2011 Performans Programı, Gelir İdaresi Başkanlığı Strateji 

Geliştirme Daire Başkanlığı, Yayın No:73, 2008, s. 17. 
371 Gelir İdaresi Başkanlığı, 2013 Yılı Performans Programı, s. 26. 
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çağrı merkezi sistemleri oluşturulmuş, genişleyen kapasite doğrultusunda merkez 

sunucuların altyapısı güçlendirilmiş ve web tabanlı merkezi vergi dairesi sistemine 

(e-VDO) geçiş işlemleri başlatılmıştır.373 

Maliye Bakanlığı VEDOP-2 projesi ile bilgi ekonomisinde yaşanan 

gelişmelere bağlı olarak, mükelleflerin artan talep ve beklentilerini karşılamak 

istemiştir. VEDOP-2 ile gelir idaresinin hizmet ve faaliyetlerinde mükellef odaklılık, 

şeffaflık ve etkinliğin sağlanması amaçlanmıştır. VEDOP-2 ile geliştirilen 

e-beyanname uygulaması ile mükelleflere vergi beyannamelerini internet üzerinden 

verebilme imkanı getirilmiştir. Vergi dairelerinin otomasyonu ile çalışanların 

işlemlerini daha kolay ve hızlı şekilde yapabilmeleri sağlanmakta, böylelikle 

personelin performansı ve memnuniyeti artmaktadır. Bunların yan sıra, gelir 

idaresinin yaklaşık 15.000 personelinin bilgisayar okur-yazarlığı ve sistemin 

kullanımıyla ilgili eğitim alması, projenin katkılarından biridir.374 

3.5.4.3. VEDOP -3 

Türkiye’deki tüm defterdarlıkları, vergi dairelerini, mal müdürlüklerini, takdir 

komisyonlarını ve Maliye Bakanlığına bağlı bilgi işlem merkezlerini tam 

otomasyona kavuşturmayı amaçlayan VEDOP projelerinin üçüncü aşaması Siemens 

tarafından gerçekleştirilmiştir. 2007 yılında başlayan ve 99 milyon dolara mal olan 

üçüncü aşamanın yapımı 2 yılda tamamlanmıştır. Projeyle birlikte “e-imza” 

uygulaması da devreye girmiş olup, bütün işlemlerin internet üzerinden 

gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. Tam otomasyonun hedeflendiği Vedop-3, web 

tabanlı olup, on-line sistem üzerinden çalışmaktadır.375 

372 Ahmet Atilla Uğur-İbrahim Çütcü, a.g.m., s. 12. 
373 Gelir İdaresi Başkanlığı, 2009-2011 Performans Programı, s. 17. 
374 Hakkı Mümin Ay, “Türkiye’de Kayıtdışı Ekonomiyi Önlemede Bilgi Ekonomisinin Etkinliği ve 

Gelir İdaresinin Rolü”, Selçuk Üniversitesi Karaman İ.İ.B.F Dergisi, Sayı 11, 2006, s. 69. 
375 Ersan Öz-Doğan Bozdoğan, a.g.m., s. 79. 



159 

 

 

 

VEDOP-3 projesi Türkiye’nin en kapsamlı e-devlet projesi olarak 

gösterilmiştir.  GİB proje kapsamında, artırılacak donanım kapasiteleri ve yeni 

geliştirilecek uygulamalar ile mükelleflere vergi daireleri ve internet üzerinden 

vermekte olduğu hizmetlerin kalitesini ve hızını artırmayı hedeflemiştir.376 

 

2012 yılsonu itibari ile “448 vergi dairesi, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi 

Başkanlığı, 584 malmüdürlüğü” e-VDO otomasyon kapsamında bulunmaktadır. 

Vergi daireleri otomasyon projesi, bütün vergi daireleri ve malmüdürlüklerinin web 

tabanlı otomasyonda yer aldığı, iş sürekliliğinin sağlandığı ve felaket kurtarma 

merkeziyle desteklenen bir sistem durumundadır.377 

 

 

3.5.5. Elektronik Vergi (E-Vergi) Hizmetleri 

 

 Küreselleşme ile birlikte günümüz dünyasında, bilişim ve enformasyon 

teknolojisi büyük bir hızla ilerlemektedir. Bilişim teknolojilerinde yaşanan 

gelişmelerle internet hayatın her alanına girmiştir. Devletlerin de bilişim 

teknolojilerinden yararlanmaya başlamasıyla elektronik devlet kavramı ortaya 

çıkmıştır. Elektronik devlet (e-devlet) olgusu ile Türkiye ilk kez 1980’li yıllarda 

tanışmıştır. Türkiye’de e-devlet uygulamalarının en yoğun olarak yaşandığı kurum 

Maliye Bakanlığıdır.  E-devlet uygulamaları konusunda Maliye Bakanlığının ciddi 

otomasyon çalışmalarının olduğu görülmektedir.378 

 

 E-vergi yönetimi; vergi beyannamelerinin mükellefler veya vergi sorumluları 

tarafından elektronik ortamda doldurulup vergi idaresine verilmesidir. Vergiler, 

internete bağlı bilgisayarlar ve çevrimiçi haberleşme araçları yoluyla vergi dairesine 

gitmeden ödenebilmektedir. E-devlet uygulamasıyla çoğu gelişmiş ve gelişmekte 

olan ülkede e-vergi hizmetleri sunulmaktadır. E-vergi hizmetleri, verginin tahakkuku 

ve tahsilini sağlayan bir e-devlet uygulamasıdır. Vergi dairelerinin otomasyonu 

                                                 
376 Ahmet Atilla Uğur-İbrahim Çütcü, a.g.m., s. 13, 14. 
377 Gelir İdaresi Başkanlığı, 2013 Yılı Performans Programı, s. 26. 
378 Ersan Öz-Doğan Bozdoğan, a.g.m., s. 68. 
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konusunda bilgi iletişim teknolojileri gelişmeleri faydalı olmuştur. Bu gelişmelerle 

birlikte, vergi mükelleflerinin beyannamelerini elektronik ortamda verebilmeleri, 

beyannamelerle ilgili tahakkuk ve tahsilat işlemlerini bilgisayar yardımıyla 

gerçekleştirmeleri, vergi mükelleflerinin gelir servet ve harcamaları ile ilgili bilgileri 

elektronik ortamda toplayabilmesi, vergi denetiminin bilgisayar destekli olması 

sağlanmıştır. Bu yenilikler 21. yüzyılda kayıtdışı ekonominin azalmasına katkıda 

bulunacaktır.379 

 

 Günümüzde Türkiye’de birçok vergisel işlem mükellefler tarafından internet 

ortamında yapılabilmektedir. Bununla birlikte GİB bir yandan, teknolojik 

yeniliklerden yararlanma ve mükellefleri de yararlandırma yönünde çalışmalarına 

devam etmektedir. Bu bağlamda çalışmamızın devamında, GİB’in vermiş olduğu    

e-vergi hizmetleri alt başlıklar halinde anlatılacaktır. 

 

 

3.5.5.1. GİB İnternet Sayfası (www.gib.gov.tr) 

 

 GİB internet sayfası 1999 yılının Mart ayında erişime açılmıştır.  GİB internet 

sayfası ile GİB’in faaliyetleri hakkında mükelleflerin ve ilgili kişilerin 

bilgilendirilmesi ve daha hızlı bir şekilde duyurulması amaçlanmış olup, böylelikle  

daha saydam bir vergi idaresinin ilk adımları atılmıştır.380 

 

 GİB internet sayfasında; düzenli olarak güncellenen tüm vergi mevzuatı, 

vergi konusundaki gelişmeler, güncel değişiklikler ve yenilikler, internet vergi 

dairesi hizmetleri, bilgilendirme rehberleri, vergi mevzuatına ilişkin olarak sıkça 

sorulan sorular ve cevapları, genel tebliğ taslakları ve daha pek çok bilgi, ana 

kaynağından anında ve doğru bir şekilde sunulmaktadır. GİB internet sayfası, 

mükelleflere vergisel işlemlerini en kısa sürede yapabilmeleri imkanı veren ve 

bilgiye hızla ulaşmalarını sağlayan teknolojik altyapı ile desteklenerek 

                                                 
379 Güneş Çetin, “Bilişim Teknolojisindeki Gelişmelerin Vergilemede Kayıt Düzeni ve Denetim 

Uygulamalarına Etkisi”, Ekonomi Bilimleri Dergisi (Online), Cilt 2, Sayı 1, 2010, 

http://www.sobiad.org/eJOURNALS/dergi_EBD/arsiv/2010_1/09gunes_cetin.pdf,  s. 81. 

http://www.gib.gov.tr/
http://www.sobiad.org/eJOURNALS/dergi_EBD/arsiv/2010_1/09gunes_cetin.pdf
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oluşturulmuştur. Ayrıca başta kurum tanıtımı olmak üzere özellikli görülen bazı 

sayfalara İngilizce, Almanca ve İspanyolca erişim de sağlanmaktadır.381 

 

 

3.5.5.2. Elektronik Posta (E-Posta) Bilgilendirme Hizmeti 

 

 E-Posta bilgilendirme hizmeti, GİB internet sayfasının geliştirilmesi 

çalışmalarının devamı olan bir uygulamadır. Bu hizmet ile vergi uygulamaları ile 

ilgili bilgi ve gelişmeler, vergi istatistikleri gibi bilgiler sisteme abone olanlara 

ücretsiz olarak gönderilmektedir. E-posta bilgilendirme abone sayısı 2014 yılı 

itibariyle 333.876 olarak gerçekleşmiştir.382 

 

 

3.5.5.3. Kısa Mesaj Bilgilendirme Servisi (KMBS) - 1189 

 

 KMBS, GİB tarafından açıklanan bilgilerin kullanıcılara otomatik olarak kısa 

mesaj bildirimi ile iletilmesi ve/veya sistem kullanıcılarının sorgulama yaparak cevap 

alması şeklinde sunulmaktadır. Bahse konu sistem ile “Haber Bildirim Aboneliği, 

Motorlu Taşıt Vergisi Miktarı Hesaplama, Motorlu Taşıt Vergisi Borç Sorgulama, 

Trafik Para Cezası Borcu Sorgulama” hizmetleri de sunulmaktadır. Bununla birlikte, 

servisin kapsamı genişletilerek, 16.06.2014 tarihinden itibaren sisteme kayıtlı güncel 

tüm vergi borç bilgilerinin öğrenilebilmesine KMBS ile imkan sağlanmıştır.383 

 

 

3.5.5.4. Elektronik Beyanname (E-Beyanname) Uygulaması 

 

 E-beyanname projesi bir e-devlet uygulaması olup, proje kapsamında 

beyannameler ve ekleri 01.10.2014 tarihinden itibaren internet üzerinden 

                                                                                                                                          
380 Hakkı Mümin Ay, a.g.m., s. 70. 
381 Gelir İdaresi Başkanlığı, 2013 Yılı Performans Programı, s. 42. 
382 Gelir İdaresi Başkanlığı, 2015 Yılı Performans Programı, Gelir İdaresi Başkanlığı Strateji 

Geliştirme Daire Başkanlığı, Yayın No:188, 2015, s. 76,79,80. 
383 Gelir İdaresi Başkanlığı, 2013 Yılı Performans Programı, s. 80. 
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verilebilmektedir. Ülkemizde e-beyanname uygulamasına 8 çeşit beyanname ile 

başlanılmış olup, Ocak 2005 tarihi itibariyle 41 çeşit beyanname ve bildirim,             

e-beyanname sisteminden alınmaktadır. Beyannameler,  vergi mevzuatı değişiklikleri 

veya ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli geliştirilmektedir.384 

 

 213 Sayılı VUK’un 5228 sayılı Kanun ile değiştirilen 28. maddesinin ikinci 

fıkrasında, “beyannamenin elektronik ortamda gönderilmesi halinde, tahakkuk fişinin 

elektronik ortamda düzenleneceği ve mükellef veya elektronik ortamda beyanname 

gönderme yetkisi verilmiş gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda iletileceği, bu 

iletinin tahakkuk fişinin mükellefe tebliği yerine geçeceği” hükme bağlanmıştır.  

 

 03.03.2005 tarihli ve 25744 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 346 Sıra 

No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bazı beyannamelerin internet üzerinden 

verilmesi zorunlu hale getirilerek, tam otomasyonlu olmayan vergi dairesi 

mükellefleri ve aracılık yetkisi almak isteyen meslek mensuplarına kullanıcı kodu, 

parola ve şifre verilmesi imkanı sağlanmıştır.  

 

6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar 

ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun gereği uygulamaya konulan 

15 çeşit yeni beyannamenin elektronik ortamda alınması sağlanmıştır. E-Beyanname 

sistemi ile beyanname gönderme oranı % 99’dur.  1 Ekim 2004 tarihinde kurulan 

çağrı merkezi ile e-beyanname sistemi ile internet vergi dairesini kullanmak isteyen 

mükelleflere 444 0 435 No’lu telefondan 7 gün 24 saat hizmet verilmektedir. Çağrı 

merkezinde çalışan personele gelişmeler doğrultusunda eğitim verilmekte olup, yıllık 

ortalama 350.000 çağrıya cevap verilmektedir.385 

                                                 
 30.09.2004 tarih ve 25599 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 340 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu 

Genel Tebliği ile Katma Değer Vergisi beyannameleri (1 veya 2 no’lu), Özel Tüketim Vergisi 

beyannamesi (2a beyannamesi hariç), Muhtasar beyanname, Damga Vergisi beyannamesi, Banka ve 

Sigorta Muameleleri Vergisi beyannamesi, Özel İletişim Vergisi beyannamesi ve Şans Oyunları 

Vergisi beyannamesinin, elektronik ortamda gönderilebileceği açıklanmıştır. 
384 Gelir İdaresi Başkanlığı, 2014 Yılı Faaliyet Raporu, Gelir İdaresi Başkanlığı Strateji Geliştirme 

Daire Başkanlığı, Yayın No:199, 2015 s.68. 
385 Gelir İdaresi Başkanlığı, 2015 Yılı Performans Programı, s. 81. 
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 E-Beyanname uygulamasından aşağıda belirtilen somut faydaların elde 

edilmesi beklenmiştir:386 

 

• “Her yıl 6.000 ton kağıt tasarrufu: 117.000 ağaç (3 milyon $/Yıl), 

 

• Vergi dairesi banko işlemleri ve iş yükünün hafifletilmesi ile diğer işlemler için 

yıllık 14,000 adam/ay (4.2 milyon dolar) işgücü tasarrufu, 

 

• Vergi mükelleflerinin beyanları ile üçüncü taraflardan alınan bilgilerin karşılıklı 

kontrol edilerek vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi, 

 

• Vergi tabanının yaygınlaştırılması, 

 

• “Vergi Politikaları ve Denetim Stratejileri”ni oluşturmaya yönelik bilgi desteğinin 

sağlanması, 

 

• Diğer kurum ve kuruluşlar ile çevrimiçi, doğru ve hızlı veri iletişimi ve 

paylaşımının sağlanması, 

 

• İnternet tabanlı merkezi vergi daireleri (e-VDO) uygulaması ile vergi dairesi 

duvarlarının kalkarak “Türkiye Vergi Dairesi” hedefinin gerçekleştirilmesi.” 

 

E-Beyanname ile beyannamelerin internet üzerinden alınmasının mükellefler 

ve meslek mensupları üzerinde olumlu etkileri olmuştur. Bu sayede beyanname 

vermek üzere vergi dairesine gidilmesi zorunluluğu ortadan kaldırılmış, hem 

mükelleflerin hem de vergi dairesinde çalışan personelin zamanını daha etkin bir 

şekilde değerlendirmesi sağlanmıştır. 

 

 

 

                                                 
386 DPT,  E-Devlet Proje ve Uygulamaları, Bilgi Toplumu Dairesi, 2005, s. 79, 80. 
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3.5.5.5. Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi 

E-vergi hizmetlerinden birisi de; 01/03/2012 tarihinde uygulamaya başlanan 

“Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi”dir. Söz konusu sistem ile gelişen 

bilgi işlem teknolojilerinden yararlanılarak, vergi beyannamelerinin kolay, hızlı, 

ekonomik ve güvenilir bir şekilde idareye intikali sağlanmaktadır. Bu sistem ile vergi 

beyannamelerinin doldurulması sırasındaki hataları da en aza indirerek mükellef 

mağduriyeti önlenmektedir.387 

Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi ile mükelleflerin gönüllü 

uyumuna katkı sağlanmakta, vergi dairelerinin iş yükü hafifletilmektedir. GİB’in 

2015 yılı Performans Programı’nda; “Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname 

Sistemi’nin diğer gelir vergisi unsurlarının bu yöntemle doldurulması için bir alt yapı 

oluşturacağı” belirtilmiştir. 

3.5.5.6. Elektronik Defter (E-Defter) Uygulaması 

13.12.2011 tarihli ve 28141 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Sıra No’lu 

“e-Defter Genel Tebliği” ile  “VUK ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) kapsamında 

tutulan yevmiye defteri ve defterikebirin elektronik ortamda tutulması, muhafaza ve 

ibraz edilebilmesi ile açılış ve kapanışlarına ilişkin tasdik işlemlerinin elektronik 

ortamda yapılabilmesine” imkan tanınmıştır. 

Bu sistem ile kağıt kullanımının önüne geçilmekte, defterlerin notere tasdik 

zorunluluğunun kaldırılması ile mükelleflere önemli maliyet avantajları sağlanmakta 

ve yasal defterler üzerinde ilgili birimlerin elektronik denetim yapabilmesine imkan 

sağlanmaktadır. 2013 yılında 47, 2014 yılında 18.500, 2015 yılında 40.000 mükellef 

e-defter uygulamasından yararlanmıştır.388  

387 Gelir İdaresi Başkanlığı, 2012 Yılı Faaliyet Raporu, Gelir İdaresi Başkanlığı Strateji Geliştirme 

Daire Başkanlığı, Yayın No:167, 2013, s. 70. 
388 Gelir İdaresi Başkanlığı, 2015 Yılı Performans Programı, s.76 
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3.5.5.7. Elektronik Fatura (E-Fatura) Uygulaması 

 

Türkiye’de 05.03.2010 tarihli ve 27512 sayılı Resmi Gezete’de yayımlanan 

397 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile hayata geçirilen ve 5 Mart 2010 

tarihinden itibaren uygulamada olan e-fatura, veri format ve standardı GİB tarafından 

belirlenen, Vergi Usul Kanunu gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin 

içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin merkezi bir platform 

üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir. E-fatura yeni bir belge türü 

olmayıp, kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. GİB tarafından yönetilen           

e-fatura uygulamasında amaç tek format ve standarda göre satıcı ve alıcı arasında 

güvenli, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan bir sistem oluşturmaktır.389  

 

397 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile tüzel kişiler sistemden 

faydalanabilirken, 28.06.2012 tarihli ve 28337 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

416 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile gerçek kişilere de e-fatura 

uygulmasına dahil olma hakkı tanınmıştır. 2013 yılında 16.270, 2014 yılında 19.375, 

2015 yılında 40.000 mükellef e-fatura uygulamasından yararlanmıştır.390  

 

 

3.5.5.8. Elektronik Arşiv (E-Arşiv) Uygulaması 

 

E-arşiv uygulaması, çok sayıda belge üreten ve ürettikleri belgelerin ikinci 

nüshalarını kağıt ortamında saklamaları kendileri için ağır yük oluşturan 

mükelleflerin, düzenledikleri belgelere ait örnek nüshalarını elektronik ortamda 

arşivlemelerine imkan veren bir uygulamadır.  E-arşiv uygulaması GİB tarafından 

“Elektronik Fatura Kayıt Sistemini (EFKS)”de kapsayacak şekilde geliştirilmiştir.391 

 

 E-arşiv uygulamasına 30/12/2013 tarih ve 28867 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan 433 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile başlanmıştır. Bahse 

                                                 
389 http://www.efatura.gov.tr/efaturahakkinda.html, (19.01.2014) 
390 Gelir İdaresi Başkanlığı, 2015 Yılı Performans Programı, s.76 
391 Gelir İdaresi Başkanlığı, 2014 Yılı Faaliyet Raporu, s.70. 

http://www.efatura.gov.tr/efaturahakkinda.html
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konu Genel Tebliğ ile e-fatura uygulaması kapsamı dışında düzenlenmesi gereken 

diğer faturaların da elektronik ortamda düzenlenmesi ile saklanması ve ibraz 

edilmesi ve alıcılarına elektronik ortamda iletilmesi imkanı sağlanmıştır.  

 

 

3.5.5.9. Elektronik Bilet (E-Bilet) Uygulaması 

 

26.06.2012 tarihli ve 28335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 415 Sıra 

No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile birlikte; “Kara ve Deniz yolu ile 

şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı faaliyeti kapsamında düzenlenen yolcu 

biletleri ile yolcu listelerinin elektronik ortamda düzenlenebilmesine, muhafaza ve 

ibraz edilebilmesine” imkan sağlanmıştır. Bu kapsamda 2014 yılı içinde 1 mükellefe 

e-bilet uygulamasından yararlanma izni verilmiş ve 23.849.473 adet biletin 

elektronik ortamda düzenlenmesi sağlanmış ve bu yolla mükelleflere önemli maliyet 

avantajları sağlanmıştır.392 2014 yılında e-bilet uygulamasından 1 mükellef 

yararlanırken, 2015 yılında 100 mükellef e-bilet uygulamasından yararlanmıştır.393 

 

 

3.5.5.10. İnternet Vergi Dairesi (İVD)Yönetimi 

 

 İnternet vergi dairesi uygulamaları 1999 yılında başlatılmış olup, sistem 

ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirmektedir. Mükellefler, bağlı 

bulundukları vergi dairesinden kullanıcı kodu, şifre ve parola alarak, internet vergi 

dairesi tarafından sunulan aşağıdaki hizmetlerden yararlanabilmektedirler;394 

 

•“Mükellefler ‘Borcu Yoktur Yazısı’ ve ‘Mükellefiyet Yazısı’ için talepte 

bulunabilmekte ve işlemlerin aşamalarını ekrandan izleyebilmektedir, 

 

• Yeminli mali müşavirler sözleşme bilgilerine ait işlemleri yapabilmektedirler, 

                                                 
392 Gelir İdaresi Başkanlığı,2014 Yılı Faaliyet Raporu, s.72 
393 Gelir İdaresi Başkanlığı, 2015 Yılı Performans Programı, s.76. 
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• KDV iadesi talebi sisteme girilebilmektedir, 

 

•Vergi kimlik numarası ve belge türüne göre belge basım bilgileri 

görüntülenmektedir, 

 

• Mükellefe ait motorlu taşıtların plaka listesi, bunların vergi ve trafik para 

cezalarının görüntülenmesi ve motorlu taşıtlar ile trafik para cezalarının kredi kartı 

ile ödenmesi sağlanabilmektedir, 

 

• Hesaplamalar bölümü ile gecikme zammı ve faizi, gelir vergisi ve gayrimenkul 

sermaye iradı hesaplamaları yapılabilmektedir, 

 

•Mobil imza ile de giriş yapılarak, elektronik ortamda kimlik doğrulanmakta ve 

işlemler daha güvenli bir şekilde gerçekleştirilmektedir, 

 

• Mükellefler tarafından yetki verilen gerçek/tüzel kişiler, yetki veren adına ve yetki 

çerçevesince İVD’de işlem yapabilmektedir, 

 

• Mükelleflere vergi kimlik numarası esas alınarak özel mesajlar 

gönderilebilmektedir.” 

 

 

3.5.6. Tahsilat Faaliyetleri 

 

 VEDOP projesinden önce, vergi tahsilat yetkisinin verildiği 17 bankaya 

yapılan vergi ödemeleri, bankalardan kağıt ortamında gelen alındıların mükellef 

hesaplarına elle girişi yapılarak sağlanıyordu. VEDOP kapsamında “Elektronik 

Banka Tahsilatları İşleme Projesi (EBTİS)” geliştirilerek, bankalara yapılan vergi 

ödemelerinin bankaların bilgi işlem merkezinden GİB bilgi işlem merkezine 

                                                                                                                                          
394 Gelir İdaresi Başkanlığı, 2012 Yılı Performans Programı, Gelir İdaresi Başkanlığı Strateji 



168 

 

 

 

manyetik ortamda gönderilmesi ve mükellef hesaplarına yine manyetik ortamda 

işlenmesi sağlanmıştır.395 

 

 VEDOP‐2 aşamasına geçildikten sonra EBTİS uygulaması geliştirilmiş ve 

Ağustos 2005 tarihinden itibaren vergi tahakkuk bilgileri yetkili bankalara açılarak 

doğrudan elektronik tahsilat (e‐tahsilat) uygulaması başlatılmıştır.396 

 

 E-tahsilat sistemi ile GİB’in anlaşmalı olduğu bankalar ile yaptığı protokol 

kapsamında, bankaların mükelleflerin borç bilgilerini sorgulayarak tahsilat 

yapabilmesi ve yapılan tahsilatların mükellef hesaplarına anında işlenmesi imkanı 

sağlanmıştır. Bu sistem 27 banka ve Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) 

ile yürütülmektedir. Vadesi geçen vergi borçlarının tahsilatının yetkili bankalar 

tarafından yapılabilmesi için program değişikliği yapılmıştır. 24 banka tarafından 

internet bankacılığı üzerinden vergi tahsilatı yapılabilmekte olup, bu uygulamanın da 

bütün bankalara yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir.397 

 

 Vergiye uyum maliyetlerinin azaltılması amacıyla, mükelleflerin kredi kartı 

ile vergi ödemelerini yapma imkanı bulunmaktadır. GİB’in 2015 yılı Performans 

Programında; “ geçiş ücreti ve buna bağlı idari para cezası, karayolları taşıma kanunu 

idari para cezası, motorlu taşıtlar vergisi ve trafik para cezaları, gayrimenkul sermaye 

iradından kaynaklı gelir vergisi, 6111 sayılı Kanun kapsamında yapılan ödemelerin 

kredi kartı ile yapılabildiği” belirtilerek, diğer yandan diğer vergi ve ceza türleri için 

de kredi kartı ile tahsilat yapılabilmesi amacıyla çalışmaların devam ettiği 

açıklanmıştır. 

 

 

                                                                                                                                          
Geliştirme Daire Başkanlığı, Yayın No:140, 2012, s. 43. 
395 Mehmet Akif Hamzaçebi, “Gelirler Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Projeleri”, Mali Çözüm Dergisi, 

Sayı 58, 2002, http://archive.ismmmo.org.tr/docs/malicozum/58MaliCozum/05%20-

%2058%20M.%20AKİF%20HAMZAÇEBİ.doc, (13.05.2013) 
396 Gelir İdaresi Başkanlığında E-Devlet Uygulamaları, http://www.bursa-

smmmo.org.tr/yazarlar/makaleler/122AGE.pdf, (13.05.2013), s. 4, 5. 
397 Gelir İdaresi Başkanlığı, 2015 Yılı Performans Programı, s. 46,47. 

http://archive.ismmmo.org.tr/docs/malicozum/58MaliCozum/05%20-%2058%20M.%20AKİF%20HAMZAÇEBİ.doc
http://archive.ismmmo.org.tr/docs/malicozum/58MaliCozum/05%20-%2058%20M.%20AKİF%20HAMZAÇEBİ.doc
http://www.bursa-smmmo.org.tr/yazarlar/makaleler/122AGE.pdf
http://www.bursa-smmmo.org.tr/yazarlar/makaleler/122AGE.pdf
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3.5.7. Diğer Faaliyetler 

  

 GİB, gönüllü uyumu arttırma amacı kapsamında son yıllarda birçok yeniliği 

hayata geçirmiştir. Bununla birlikte bir yandan da teknolojide yaşanan ilerlemeler 

takip edilerek, mükelleflere daha kaliteli bir hizmet sunulması için yapılan çalışmalar 

devam etmektedir. Çalışmamızın bu bölümünde GİB’in diğer faaliyetleri 

anlatılacaktır. 

 

 Bu faaliyetlerden birisi mükelleflerin ihtiyaç duydukları bilgiye kısa zamanda 

ve doğru bir şekilde telefon yardımıyla ulaşabilmeleri amacıyla 25 Aralık 2007 

tarihinde Ankara’da faaliyete geçirilen “Vergi İletişim Merkezi (VİMER)”dir. 

Mükelleflerin vergi ile ilgili soru ve sorunlarına cevap verebilmek amacıyla bir çağrı 

merkezi olarak kurulan VİMER, 01 Mart 2008 tarihinden itibaren tüm illerden gelen 

çağrılara yönelik olarak hizmet vermektedir.398 

 

 Çağın gereği olarak mükellefler ile “Mükellef Geri Bildirim Sistemi 

(MÜGER)”, Twitter, Google+, Youtube, Facebook gibi sosyal medya platformları 

üzerinden iletişim sağlanabilmektedir.399 

 

 “Elektronik özelge (e-Özelge) Sistemi” ile mükelleflerce vergisel ödevleri 

bakımından tereddüde düştükleri ve açıklanmasını istedikleri konular hakkında vergi 

dairesi başkanlıklarına/defterdarlıklara elektronik ortamda başvuru yapmaları ve 

cevap almaları imkanı tanınmıştır. Bu uygulama ile mükelleflere kısa zamanda doğru 

ve net cevap vermek, başvuruları ve cevapları bir standarda kavuşturmak, 

amaçlanmıştır.400 

 

 Çalışan Öneri Sistemi ile Gelir İdaresi Başkanlığının tüm personelinin 

mevzuat, iş süreçleri ve çalışma ortamı ile ilgili konularda var olan durumun 

iyileşmesine yönelik yeni fikirlerin önerilmesine imkan verildiği, gelen önerilerin 

                                                 
398 Gelir İdaresi Başkanlığı, 2009-2011Performans Programı, s.85. 
399 Gelir İdaresi Başkanlığı, 2014-2018 Stratejik Planı, Gelir İdaresi Başkanlığı Strateji Geliştirme 

Daire Başkanlığı, Yayın No: 171, 2013, s. 36 
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değerlendirildiği ve öneride bulunanların ödüllendirilebildiği web tabanlı bir 

uygulama oluşturulmuştur.401 

 

GİB, mükelleflerin eğitilmesi, gönüllü uyumlarının sağlanması ve 

mükelleflerin sorumluluk ve hakları konusunda bilinçlendirilmeleri konularında 

çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmalar kapsamında beyanname düzenleme 

rehberleri, güncellenen vergi rehberleri ve bilgilendirme yayınlarının basım ve 

dağıtımı yapılmaktadır. 

 

GİB’in toplumda sağlıklı bir vergi bilincinin oluşturulması amacıyla da çeşitli 

çalışmalar yürüttüğü görülmektedir. Bu kapsamda, üniversiteler, Serbest Muhasebeci 

Mali Müşavirler (SMMM) odaları, Yeminli Mali Müşavirler (YMM) odaları ve 

sanayi odaları ile mevzuata ve uygulama sonuçlarına ilişkin seminer, konferans, 

panel, sempozyum ve bilgilendirme toplantıları düzenlenmektedir.402 

 

GİB tarafından 02.05.2015 tarihinde vergi bilincinin ve gönüllü uyumun 

arttırılması çalıştayı yapılmış olup, çalıştaya diğer kamu kurumlarının temsilcileri, 

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları 

Birliği (TÜRMOB) temsilcileri, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu 

(TESK) temsilcileri ve akademisyenler tarafından katılım sağlanmıştır. Bu çalıştay 

ile toplumda vergi bilincini ve gönüllü uyumu etkileyen faktörler, bu alanda yapılmış 

olan ulusal ve uluslararası akademik çalışmalar ile mükelleflerin ve meslek 

mensuplarının problem ve gelişim alanlarına ilişkin çözüm önerileri 

değerlendirilerek gönüllü uyum stratejisi ve eylem planı oluşturulması 

amaçlanmıştır.403 

 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ilköğretim çağındaki çocukların gelişim 

düzeylerine uygun olarak vergi konusunda bilgilendirilmesi ve konu ile duyarlılık 

kazanmalarını sağlamak amacıyla “Vergibilir Projesi” hayata geçirilmiştir. Proje 

                                                                                                                                          
400 GİB, 2014 Yılı Faaliyet Raporu, s. 65. 
401 GİB, 2014 Yılı Faaliyet Raporu, s. 76. 
402 Gelir İdaresi Başkanlığı, 2015 Yılı Performans Programı, s. 64. 



171 

 

 

 

kapsamında ilköğretim çocuklarına kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla kendi 

alanında uzman kişiler tarafından eğitim ve seminerler verilmektedir. Ayrıca, 

çocuklar için vergi ile ilgili öğretici ve eğlendirici oyunların, hikayelerin ve çeşitli 

faaliyetlerin bulunduğu “www.vergibilir.gov.tr” adresli internet sayfası ile vergi 

konusunda öğrencilere interaktif bir eğitim ortamı sunulmaktadır.404 

  

Gönüllü uyumu arttırmaya yönelik faaliyetlerden birisi de, her yıl Şubat 

ayının son haftasında düzenlenen “Vergi Haftası” etkinlikleridir. 

 

 Hafta boyunca toplumun vergi karşısındaki tutum ve davranışlarının olumlu 

yönde değiştirilmesi amacıyla çeşitli faaliyetlerde bulunulmaktadır. Bu kapsamda; 

“vergi üzerine paneller düzenlenmekte, yerel gazete, radyo ve televizyonlarda 

verginin önemini vurgulayan reklam ve reklam kampanyaları yapılmakta, vergi ile 

ilgili sloganların yer aldığı afişler asılmakta, mükelleflere işyerlerinde ziyaretler 

yapılarak, görüş ve önerileri alınmakta, vergi rekortmenleri, vergisel 

yükümlülüklerini zamanında yerine getiren mükellefler ile öğrenciler için hediye 

setleri hazırlatılarak dağıtımı yapılmakta, sivil toplum örgütleri ve meslek kuruluşları 

ile vergi konusunda bilgilendirme toplantıları düzenlenmekte” olup, vergi haftası 

gönüllü uyumu arttırmaya yönelik faaliyetler ile kutlanmaktadır. .405 

 

 

3.6. Gelir İdaresi Başkanlığında Vergiye Gönüllü Uyumu Arttırmaya 

Yönelik Yapılması Amaçlanan Çalışmalar 

 

 GİB tarafından yayımlanan, “2014 Yılı Faaliyet Raporu”, “2014 yılı 

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” ve “2014-2018 Stratejik Plan”da 

mükelleflerin gönüllü uyumunu arttırmaya yönelik amaçlanan projeler ve çalışmalar 

açıklanmıştır. Bahse konu raporlar ile GİB’in faaliyetlerinin kaliteli hizmet sunma 

anlayışı içinde yürütüleceği ve mükelleflerin vergiye uyumlarının arttırılmasının 

                                                                                                                                          
403 http://www.gib.gov.tr/node/102034, (10.11.2015) 
404 Gelir İdaresi Başkanlığı, 2012 Yılı Performans Programı, s. 67, 67. 
405 Gelir İdaresi Başkanlığı, 2013 Yılı Performans Programı, 67. 

http://www.vergibilir.gov.tr/
http://www.gib.gov.tr/node/102034
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amaçlandığı belirtilmiş olup, bu kapsamda amaçlanan çalışmalara aşağıda kısaca 

değinilmiştir: 

 

 • “GİB Mobil telefon uygulaması ile vergi takvimine, güncel haberlere, sıkça 

sorulan sorulara, güncel vergi rehberlerine, yararlı bilgilere, www.gib.gov.tr adresi 

aracılığıyla sunulan servis bağlantılarına ve GİB ile ilgili dış bağlantılara IOS, 

Android ve Microsoft platformlarında hızlı erişim sağlanması planlanmakta olup, 

GİB Mobil uygulamasının söz konusu platformlarda kullanıma açılması 

çalışmalarının yapılması amaçlanmaktadır, 

 

 • Mükelleflerin vergi dairesine gitmeden işlemlerini internet ortamına 

taşıyarak tüm işlemlerinde mükellef memnuniyeti ile yapılan işlemlerde birlik 

sağlamak ve mükelleflerin önceden vermiş oldukları bilgileri kullanarak 

“akıllı/konuşan” beyannameyi uygulamaya koymak amaçlanmaktadır, 

 

 • Mükellef memnuniyetini arttırmak amacıyla “İnternet Vergiciliği” altında 

verilen hizmetlere yönelik olarak mükelleflere hitaben bir eğitim ve bilgilendirme 

sistemi kurmak amaçlanmaktadır, 

 

 • GİB’in tüm birimlerinden mükelleflere yönelik olarak yapılacak resmi veya 

gayriresmi nitelikteki bildirimlerin ve tebligatların elektronik yolla hızlı ve etkin bir 

şekilde yapılmasına olanak veren e-tebligat sisteminin kurulması amaçlanmaktadır, 

 

 • Mükelleflerin vergisel uyum düzeylerini ölçmeyi amaçlayan “Vergisel 

Uyum Analiz Modeli” ve “Mükellef Değerlendirme Sistemi Projesi” ve sektörel 

ve/veya mükellef bazlı vergisel uyumsuzlukları tespit etmek amacıyla oluşturulan 

“Sektör Bilgi Sistemi Projesi” ile gönüllü uyum çalışmalarında vergi dairelerinin 

etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması amaçlanmaktadır, 

 

 • Mükellef odaklı hizmet anlayışının sonucu olarak “Tek Vergi Dairesi 

Projesi” ile vergi dairelerinin farklı birimler vasıtasıyla yapmış oldukları iş ve 

işlemler tek çatı altında toplanacaktır. Proje kapsamında; mükelleflerin vergi 

http://www.gib.gov.tr/
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bilincinin artırılması ve iletişim olanaklarının daha aktif kullanılması amacıyla yeni 

hizmet birimleri oluşturulması, nüfusun ve ekonomik aktivitelerin fazla olduğu 

yerlerde şubeler açılmak suretiyle vergi ödemesi, mükellefiyet başlama/terk 

işlemleri, beyanname kabul, borcu yoktur yazısı gibi işlemlerin buralardan yapılması 

amaçlanmaktadır, 

 

 • GİB görev alanı çerçevesinde etkin bir yaygın yoğun denetim stratejisi 

benimsemiştir. Bu kapsamda denetim faaliyetlerine katılacak personel, denetim 

konularına göre uygulamalı eğitimlere tabi tutulmuştur. Denetimin etkinliğini ve 

verimliliğini artıracak faaliyetlere azami önem verileceği, Başkanlığın görev alanı 

çerçevesinde, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (VDK) ile ahenk içerisinde, 

kendisine tanınan yetkileri tam ve eksiksiz olarak kullanacağı, böylece vergide 

gönüllü uyumu teşvik edici ve vergi kayıp kaçağını önleyici denetim faaliyetlerinin 

saha performansında artış sağlanacağı açıklanmıştır, 

 

 • GİB tarafından e-vergi hizmetlerini geliştirme çalışmaları yapılmaktadır, 

 

 • Başkanlık bünyesindeki yazışmaların bilgisayar sistemi üzerinden yapılması 

çalışmalarına bazı birimler ile başlanılmış olup, “Kurumsal Elektronik Belge Yönetim 

Sistemi (KEYS)”in Türkiye çapında tüm vergi dairesi başkanlıkları ve defterdarlıklar 

ile vergi dairelerinde tüm iç ve dış yazışmalarda kullanılması, böylece GİB 

bünyesinde tüm birimlerin birbirleriyle etkin ve hızlı bir şekilde iletişim halinde 

olması amaçlanmaktadır, 

 

 • GİB’in bilgisayar sistemi ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının otomasyon 

sistemleri arasında veri alışverişini sağlayacak uyumlaştırma çalışmalarına devam 

edilmektedir.” 

 

GİB’in gelecekteki projeleri ile mükelleflerin uyum maliyetlerinin ve 

kayıtdışı ekonominin azaltılarak gönüllü uyumun arttırılmasının amaçlandığı 

görülmektedir. Başkanlığın bu kapsamdaki faaliyetleri önem arz etmekle birlikte, 

amaçların gerçekleşmesi, projelerin uygulanabilirliğine ve başarısına bağlı olacaktır. 
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SONUÇ 

 

 Vergileme, içinde insan unsurunu barındıran sosyal bir olgudur. Başarılı bir 

vergi politikası oluşturulması için vergiler ile ilgili düzenlemeler yapılırken, vergi 

karşısında mükelleflerin tutum ve davranışlarının araştırılması gerekmektedir. Ayrıca 

günümüzde vergi politikalarının başarılı olması için denetim ve ceza uygulaması gibi 

klasik caydırıcı yöntemlerin yetersiz kaldığı görülmektedir. Bu durum da vergi 

psikolojisinin önemini ortaya çıkarmış,  mükelleflerin vergisel ödevlerini 

kendiliğinden yerine getirmelerini sağlayacak çalışmaların yapılmasını gerekli 

kılmıştır. Günümüz modern vergileme sistemlerinin de, vergilemede gönüllü uyumu 

ön plana çıkarma uğraşı içinde olduğu görülmektedir.   

  

 Mükelleflerin vergiye gönüllü uyumlarının sağlanması için ilk olarak, uyumu 

etkileyen faktörlerin belirlenmesi gerekmektedir. Mükelleflerin gönüllü uyumları, 

kişisel özellikler, toplumun vergi ahlakı, vergi idaresinin yapısı, vergi kaçırma 

olanakları, vergi sisteminin özellikleri, ekonomik yapı gibi birçok faktör tarafından 

etkilenmektedir. Ancak vergi uyumunu etkileyen en önemli faktörün vergi ahlakı 

olduğu düşünülmektedir. Vergi ahlakının yüksek olduğu ve verginin bir vatandaşlık  

ödevi olarak görüldüğü toplumlarda, denetim oranları ve cezalandırılma olasılığı 

düşük olsa da mükellefler kendiliğinden vergi ödeme eğiliminde olacaklardır. Bu 

bağlamda yüksek vergi ahlakının varlığı, bir vergi sisteminin başarısını sağlayan 

önemli bir faktördür. 

 

 Toplumda vergi ahlakının oluşturulması için ise mükellefler ile doğrudan 

iletişim halinde olan GİB’e önemli görevler düşmektedir. GİB’e bağlı vergi daireleri, 

vergi idaresinin mükellefe görünen yüzüdür. GİB’in uygulamaları ve sağladığı 

hizmetler, gönüllü uyumun artmasında önemli derecede etkili olacaktır.  

 

 Gönüllü uyumu artırmadaki rolü, ülkemizde GİB’in mükellef odaklı hizmet 

anlayışı çerçevesinde, yeniden yapılandırılmasını gerekli kılmış, 5345 sayılı Gelir 
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İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Gelir İdaresi 

Başkanlığı kurulmuştur.  

  

GİB’in gönüllü vergi uyumunu arttırmadaki rolü, uygulamaya yönelik hizmet 

faaliyetleri ile mümkündür. Bu nedenle çalışmamızda, GİB’in yeniden yapılanma 

sonrası gönüllü uyumu arttırmaya yönelik faaliyetleri ve yaptığı yenilikler 

incelenmiştir. 

 

Yapılan çalışma sonucu GİB’in yeniden yapılanma sonrası, kuruluş 

kanununda belirlenen amaçları ve görevleri doğrultusunda birçok yeniliği hayata 

geçirdiği görülmüştür. Bu yeniliklerden en belirleyici olanları teknolojik 

yeniliklerden yararlanmak suretiyle yeni çalışma sistemlerinin oluşturulması ve 

mükelleflere yeni hizmet seçeneklerinin sunulmasıdır.  

 

 GİB’in yaptığı çalışmalardan biri, VEDOP ile tüm işlemlerin bilgisayar 

üzerinden yapılmasının sağlayan entegre bir sistemin hayata geçirilmesidir. Bu 

sistem ile vergi dairelerinde iş yükü azaltılmış, vergi dairesi çalışmalarında etkinliğin 

ve verimliliğin atması sağlanmıştır.  

 

GİB’in teknolojik yeniliklerden yararlanmak suretiyle yaptığı bir diğer 

çalışma alanı, mükelleflere sunulan e-vergi hizmetleridir. Günümüzde mükellefler 

beyannamelerini vergi dairesine gelmeden internet üzerinden verebilmekte, vergi 

borçlarını öğrenebilmekte ve ödeyebilmektedir. Bu hizmetler de mükellefler için 

büyük kolaylık sağlamakta ve mükelleflerin işlem maliyetlerini azaltarak, gönüllü 

uyumun artmasını sağlamaktadır. Ayrıca mükellefler GİB internet sayfasında bir 

takım vergisel işlemlerini yapabilmektedir. Sürekli güncellenen GİB internet 

sayfasının, sunduğu hizmetler ile mükelleflerin gönüllü uyumlarının artmasına 

yardımcı olan faydalı bir çalışma olduğu düşünülmektedir.   

 

GİB, toplumda vergi bilincinin oluşması amacıyla da birçok faaliyette 

bulunmaktadır. Bu kapsamda seminer, konferans, panel, sempozyum ve 

bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi, ilköğretim çağındaki çocukların gelişim 
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düzeylerine uygun olarak vergi konusunda bilgilendirilmesi amacıyla vergibilir 

projesinin hayata geçirilmesi olumlu gelişmelerdir. Gönüllü uyumu arttırmaya 

yönelik olarak her yıl Şubat ayının son haftasında düzenlenen Vergi Haftası 

etkinlikleri çerçevesinde yapılan çeşitli sosyal faaliyetlerin de toplumun vergi 

bilincinin artmasına yardımcı olacağı düşünülmektedir.  

 

GİB tarafında gönüllü uyumu arttırmaya yönelik yapılan çalışmaların başarılı 

olması ise eğitimli, güler yüzle hizmet verecek, vergi mevzuatına hakim ve işini 

severek yapan personelin varlığını gerekli kılmaktadır. Bu kapsamda GİB’e personel 

alımı üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olan ve özel sınavlardan geçen 

kişiler arasından seçilmektedir. Personelin işe alım süreci sonrasında da kurum içi 

eğitimine önem verilmesi, işlerin doğru ve hızlı yapılması konusunda önemlidir. 

Vergi kanunları konusunda yeterli bilgiye sahip personel, mükellefe de güven 

verecek ve böylelikle mükellefin idareye bakışı olumlu etkilenecektir. Bu doğrultuda, 

GİB personelinin, hizmete ve uygulamaya dayalı eğitimlerine ağırlık verilmesi 

gerekmektedir. 

 

GİB’in gönüllü uyumu arttırmaya yönelik birçok olumlu faaliyeti bulunmakla 

birlikte, daha birçok çalışmanın yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Ülkemizde vergi 

sisteminde halen sorunlu alanların olduğu görülmektedir. 

 

Vergi sistemimizin sorunlarından birisi, vergisel işlemlerdeki çeşitliliğin ve 

karmaşanın giderilememesidir. Mükellefleri bilgilendirmeye yönelik olarak yapılan 

birçok çalışmaya rağmen halen vergi mevzuatı ve vergisel işlemler, karmaşık olma 

özelliğini korumaktadır. Teknolojik yeniliklerden yararlanılmasına rağmen bazı 

işlemlerin halen vergi dairelerinde yavaş işlediği görülmektedir. Bu nedenle vergi 

dairelerindeki işlemler basitleştirilmeli, bürokratik işlemler azaltılmalı, diğer 

kurumların otomasyon sistemleri ile anlık veri alışverişine imkan sağlayan bir 

otomasyon sistemi oluşturulmalıdır. 

 

GİB e-vergi hizmetlerini arttırmıştır. Ancak ülkemizde internet kullanımının 

belirli bir yaşın üzerindeki kişilerde yetersiz oluşu sebebiyle, bu hizmetlerden yeterli 
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sayıda mükellef yararlanamamaktadır. GİB, mükelleflerin işlemlerini, vergi 

dairelerine daha az gelerek yapabilmelerini amaçlamaktadır. Başkanlığın yayımlamış 

olduğu faaliyet raporlarında e-vergi hizmetlerinden yararlanan mükellef sayısının her 

geçen yıl arttığı açıklanmakla birlikte, ülkemizde hem internet kullanımının yetersiz 

oluşu hem de mükelleflerin eski alışkanlıklarından vazgeçememesi nedeniyle, bu 

konuda halen istenilen noktaya gelinememiştir. Vergi uygulamalarında internet 

kullanımının yaygınlaşması için mükelleflerin bu yönde eğitilmesi, meslek 

mensuplarına yetki verilmesi önerilebilir. Bununla birlikte; hali hazırda uygulanan, 

bazı bildirimlerin internet üzerinden verilmesinin zorunlu kılınması gibi bir yöntemin 

diğer uygulamalar için de yaygınlaşması yönünde çalışmaların yapılması 

gerekmektedir. 

 

Vergi sistemimizin sorunlu alanlarından birisi de günümüzde vergi 

dairelerinin, yaşanan iş yoğunluğu nedeniyle, halen “mükellefi tespit etme” görevini 

yeteri kadar yerine getirememesidir. Bu bağlamda teknolojik yeniliklerden daha çok 

yararlanarak vergisel işlemlerin kavranması, tespit edilmesi ve kayıt altına 

alınmasının sağlanması yönündeki çalışmalara devam edilmesi gerekmektedir.  

 

 Yapılan bu çalışma sonucu ülkemizde vergi ahlakının genel olarak düşük 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. GİB’in tüm çalışmalarına rağmen ülkemizde vergi 

bilinci halen tam olarak oluşturulamamıştır. Toplumda vergi kaçakçılığı, ahlak dışı 

bir davranış olarak görülmemektedir. Vergi adaletinin tam olarak sağlanamamış 

olması vergi ahlakını olumsuz etkilemektedir. Vergi bilincinin oluşturulması 

açısından vergilemede adaletin sağlanması ve GİB’in vergi bilincini arttırmaya 

yönelik sosyal faaliyetlerine daha etkili olarak devam etmesi gerekmektedir.   

 

GİB yayımlamış olduğu faaliyet raporlarında vergi kayıp ve kaçağını 

azaltmak ve mükelleflerin gönüllü uyumunu arttırmak amacı ile çalışmalarına devam 

ettiğini ve yeni projelerin hayata geçirilmesinin amaçlandığını açıklamaktadır.  

 

Bu bağlamda GİB’in sürekli gelişim ve değişim çabasında olduğu göz önüne 

alındığında, yapılan çalışmalar olumlu olarak değerlendirilmektedir. Amaçlanan 
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projelerin ve yeniliklerin hayata geçirilmesi ile gönüllü uyumun daha da artacağı 

düşünülmektedir. Bu ise GİB’in, temel değerleri ve edinmiş olduğu misyonu 

doğrultusunda, gerçekçi anlamda çalışmalarına devam etmesi ve projeleri hayata 

geçirmesine bağlı olacaktır. 
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