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ÖZET 

Devletler kanunların kendilerine yüklemiş olduğu görevlerin finansmanında 

ağırlıklı olarak vergileri kullanmaktadır. Türk vergi sistemi ağırlıklı olarak tüketim ve 

gelir vergilerinden oluşur. Katma Değer Vergisi ülkemizde uygulanan en modern 

tüketim vergisidir. 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 02.11.1984 tarihli Resmi Gazete’de 

yayımlanmış ve 01.01.1985 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Avrupa Birliği üyesi ülkeler 

tarafından ortak muamele vergisi olarak kabul edilen Katma Değer Vergisi’nin 

yürürlüğe girmesinden bu zamana kadar 28 sene geçmiştir. Söz konusu vergiye yönelik 

olarak birtakım yasal düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler temel olarak KDV 

oranlarında, vergi adaletini sağlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir.  

Türkiye’de vergi gelirlerinin dağılımın da dolaylı vergilerin dolaysız vergilere 

oranla vergi gelirleri içindeki payının gittikçe arttığı görülmektedir. Türk vergi 

sisteminde mevcut dolaylı vergiler çok fazla başlık altında iken bunlar Katma Değer 

Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi olmak üzere iki başlık altında toplanmıştır. Dolaylı 

vergi gelirlerinde meydana gelen artışlar ekonominin fren mekanizmaları olmalarına 

rağmen ekonomik göstergelerle (GSMH, GSYİH, v.b) paralellik arz etmeleri onların bu 

yönlerini gizlemekte ve ekonomiye katkı yarattıkları izlenimi oluşmaktadır. Dolaylı 

vergiler ortadan kalkar ya da dolaylı vergi oranları azaltılacak olur ise tüketimin artması 

sonucu artan gelir üzerinden alınacak dolaysız vergi gelirleri artabilecektir. Ülkedeki 

vergi adaletsizliklerini ortadan kaldırabilmek için dolaysız vergilere ağırlık verilmesi 

gerekmektedir. Dolaylı vergilerde ve oranlarında yapılması gerekli değişiklikler sonucu 

vergi gelirlerinde meydana gelecek azalış, dolaysız vergilere başvurulması yolu ile telafi 

edilebilir. 

Çalışmada vergi adaletinin kuramsal çerçevesi incelendikten sonra, Katma 

Değer Vergisi’nin teorik içeriği, tarihçesi, hesaplanması, vergi sistemi içindeki yeri, 

etkileri ve diğer satış vergileriyle karşılaştırılması üzerinde durulacaktır. Türkiye’de 

KDV uygulaması ve özellikleri ortaya konulduktan sonra Avrupa Birliği ülkelerinde var 

olan KDV sistemi açıklanmaya çalışılacaktır. 
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ABSTRACT 

In the financing of the responsibilities they are assigned to do by the laws, states 

mainly rely on tax revenues. The Turkish taxation system is mainly composed of the 

consumption and income taxes. The Value Added Tax is the most modern consumption 

tax applied in our country.  

The Value Added Tax Act number 3065 was published in the Official Gazette 

on 02.11.1984 and came into effect beginning from 01.01.1985. It has been 28 years 

since the Value Added Tax, which is accepted to be the common transaction tax by the 

EU member states, came into effect. And during this period some legal amendments 

have been made in this tax. These changes are mainly regarding the rates of the VAT in 

order to provide the justice of taxation.  

When we look at the distribution of the tax revenues in Turkey, we can see that 

the rate of indirect taxes in the tax revenues has had a steady increase comparing to the 

direct taxes. The indirect taxes applied in the Turkish taxation system, which had 

previously been under a number of headings, were collected under two headings, 

namely the Value Added Tax and the Private Consumption Tax. Though the increases 

in the indirect tax revenues function as the brake mechanisms of the economy in reality, 

the fact that they show parallelism with the economic indicators (GNP, GDP, etc.) hides 

this aspect of theirs and gives the false impression that they are providing contribution 

to the economy. If the indirect taxes are abolished or their rates are decreased, then the 

revenues from direct taxation to be applied on the incomes increasing depending on the 

increasing consumption will increase. In order to be able to eliminate the injustice of 

taxation in the country, it is necessary to give weight to direct taxation. The decrease in 

the tax revenues resulting from the required changes in the indirect taxes and their rates 

can be compensated by applying direct taxes.  

In the present study, after the theoretical framework of the justice of taxation is 

investigated, the theoretical content, history and calculation of the Value Added Tax, as 

well as its place in the taxation system, its effects and its comparison with other sales 

taxes will be discussed. After the application and properties of the VAT in Turkey is 

discussed, the VAT system existing in the EU member states will be explained.  
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ÖNSÖZ 

Türkiye’de Katma Değer Vergisi Uygulamasının Vergi Adaleti Açısından 
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olup; bu çalışmanın bilimsel çalışmalara ışık tutmasını temenni ederim. Bu tezin 

hazırlanması ve tamamlanması sürecinde bilgi birikimiyle yol gösteren danışmanım 

Sayın Prof.Dr.Ramazan GÖKBUNAR’a çok teşekkür eder, en derin saygılarımı 

sunarım. Ayrıca, tez çalışmam süresince benden maddi, manevi desteğini esirgemeyen 

babam Tayfur KUTLUCA ve annem Ayhan KUTLUCA’ya teşekkür ederim. 
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GİRİŞ 

Vergi, devletin kamu hizmetlerini karşılamak amacıyla, tek taraflı olarak ve 

vergilendirme yetkisine dayanarak kişilerin gelir, servet ve harcamaları üzerinden aldığı 

ekonomik bir değerdir. Vergi tahsilatında en önemli unsur, kişilerin rızasından çok 

kanuni bir zorunluluk olarak toplanmasıdır. Devlet, kamu hizmet alanı arttıkça 

egemenlik gücünü kullanmak suretiyle; kişilerden kanuni zorlama ile topladığı vergiyi, 

devletin ihtiyaçlarını karşılayan bir gelir haline dönüştürür. Ayrıca günümüzde vergi, 

birçok ülkede ekonomik hedeflere ulaşabilmek için maliye politikası aracı haline de 

gelmiştir. 

Vergilerin tarihsel gelişim sürecinde üzerinde en fazla tartışılan yönü, adaletli bir 

vergi sisteminin nasıl olacağıdır. Vergi adaleti, vergi yükünün mükellefler arasında 

dengeli dağılımı gerçekleştiği zaman sağlanmış olur. Vergi adaleti sağlanmaya 

çalışıldığında; “vergiler kimlerden ve ne kadar alınmalı, mükelleflerin ödemesi gereken 

vergi miktarı kişilerin sosyal ve ekonomik durumları dikkate alınarak nasıl 

belirlenmeli” gibi sorulara adil bir şekilde cevap verilmesi önemlidir.  

Katma Değer Vergisi KDV, bir ürünün tüketiciye ulaşıncaya kadar bütün 

aşamalarında uygulanan, vergi yükü tamamen nihai tüketici üzerinde kalan bir vergi 

türüdür. KDV, Türk vergi sisteminde önemli gelir sağlayan vergi türü olması ile birlikte 

harcamalar üzerinden alınan vergilerin en gelişmiş ve en modern türüdür.  

Ülkemizde 1985 yılından itibaren uygulanmaya başlayan KDV ile ilgili 

günümüze değin, bir çok yasal düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemeler ile özellikle 

KDV oranları farklılaştırılarak vergi adaletinin sağlanması amaçlanmıştır. 

Çalışmada öncelikle vergi adaleti ve KDV ile ilgili genel açıklamalar ele alınmış 

ardından bu verginin Türkiye’de uygulanması ve vergi adaleti açısından 

değerlendirilmesi üzerinde durulmuştur. Çalışmada, toplam vergi gelirleri içinde 

KDV’nin büyük bir paya sahip olmasının gelir dağılımı açısından olumsuzluk 

oluşturduğu iddiası araştırılmaktadır. Bu çerçevede tez üç bölümden oluşmaktadır. 

Birinci bölümde, önce genel olarak vergi adaleti kavramı teorik çerçevede incelenmiştir. 

Bu bölümde ilk olarak vergi kavramı ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi verilmiş ve 
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daha sonra da vergide adalet kavramı, vergide adalet ilkesi, vergi adaletini etkileyen 

unsurlar ele alınmıştır. 

Tezin ikinci bölümünde KDV ile ilgili teorik açıklamalara yer verilmiştir. Bu 

bölümde ilk olarak KDV kavramsal açıdan ele alınmış, oran yapısı, türleri ve hesaplama 

yöntemleri üzerinde durulmuş; KDV’nin avantaj ve dezavantajları ayrıntılı olarak 

incelenmiştir. 

Tezin son bölümünde ise Türkiye’de KDV uygulaması ve adaleti başlığı altında  

vergi adaletinin anayasal çerçevesi, KDV’nin tarihsel gelişimi, bu vergi türüne geçişi 

zorunlu kılan sebepler, KDV gelirlerinin gelişimi, KDV’nin genel özellikleri, 

uygulanmakta olan KDV oranları ve son olarak da KDV’nin vergi adaleti  

sağlanmasındaki etkisi ve KDV oranlarının vergi adaleti açısından değerlendirilmesi 

üzerinde durulmuştur. Bu bölümün son kısmında ise, Avrupa Birliği ülkelerindeki KDV 

sistemi, yürürlükte olan KDV oranları, dolaylı vergilerin toplam vergiler içindeki payı 

hakkında bilgiler verilmiştir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

VERGİ VE VERGİLEMEDE ADALET 

I. Vergi Kavramı Ve Tarihsel Gelişimi 

Kamu giderlerinin finansmanında başvurulan kaynakların en önemlisi olan 

vergi, tarihi ve sosyal bir kavramdır. Bireyler, siyasi topluluklar halini almaya 

başladıkları zamandan beri, kamusal nitelikteki ihtiyaçları karşılamak üzere toplum 

üyelerini vergiler yoluyla yükümlü kılma yöntemlerini aramışlardır. Fakat söz konusu 

kamusal finansman tekniklerinin niteliği ve amaçları ile iktisadi, mali ve siyasal önemi, 

yüzyıllarca süren tarihsel bir gelişim içinde köklü değişikliklere uğramıştır. 

Vergilemedeki bu değişmeler üzerinde; ekonomik ve toplumsal yapı, devlet şekline 

ilişkin faktörler ile ahlaki ve sosyolojik ideolojilerin büyük etkisi olmuştur
1
. 

Vergi, kamusal hizmetlerin gerektirdiği giderler ile kamu borçları dolayısıyla 

ortaya çıkan yükleri karşılamak amacıyla, devletin egemenlik gücüne dayanarak, 

karşılıksız olarak, gerçek ve tüzel kişilerden cebri olarak aldığı parasal değerlerdir. 

Ekonomik, mali, siyasi ve sosyal nedenlerle vergilemeye başvurulmaktadır. 

Uygulama şekli, yönetimi ve yasal olarak yapılmış olan düzenlemeler, toplumun vergi 

karşısındaki ilgi ve tepkisini belirleyen en önemli faktörlerdir. Vergi; Türkçe bir terim 

olup, kökeni itibariyle anlamı, hediye edilen, karşılıksız verilen bir değeri 

belirtmektedir
2
. 

Geniş anlamda vergi, kamu hizmetlerinin yürütülmesi için; mali, sosyal ve 

ekonomik araçlar ile kamuya zorla ve karşılıksız olarak aktarılan fonlar diye 

tanımlanmaktadır
3
. 

Bu tanımlamaların dışında da birtakım vergi tanımlamaları bulunmaktadır: 

1982 Anayasası 73.maddesinin ‘Vergi Ödevi’ başlıklı kısmında; ‘Herkes, kamu 

giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi 

yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır. Vergi, resim, 

                                                           
1
 Salih Turhan, Vergi Teori ve Politikası, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1993, s.1. 

2
 Sayar N, Kamu Maliyesi – Kamu Gider ve Gelirleri Prensipleri, İstanbul, 1975, s.7. 

3
 Maliye Gelirler Kontrolörleri Derneği, Katma Değer Vergisi, Sevinç Matbaası, Ankara, 1985, s.1. 
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harç ve benzeri yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır’ şeklinde 

tanımlama yapılmıştır. 

Vergi Usul Kanunu’na göre vergiler, “Herhangi bir hizmet karşılığı olmayan ve 

bir kamu tüzel kişisi tarafından gelir temin etmek üzere, kanunun vergiyi bağladığı olay 

ile münasebet halinde bulunan herkesten bir defalık veya, devamlı olarak alınan para 

ödemeleridir
4
.”  

Vergi, kamu hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla ekonomik birimlerden, yasalara 

dayanılarak ve karşılıksız olarak devlete fon aktarılmasıdır
5
. 

Devlet ekonomik ve sosyal görevlerini, kamu hizmetlerini yerine getirebilmek 

için finansal kaynaklara ihtiyaç duymaktadır. Devletin söz konusu görevleri nedeniyle 

ihtiyaç duyduğu finansal kaynaklar, ülkenin benimsediği ekonomik sisteme ve devletin 

sistem içerisinde yüklendiği fonksiyona göre artmakta ya da azalmaktadır. Vergilemeye 

gidilmesinin en önemli tarihsel nedenleri arasında; ülkenin dıştan gelecek tehlikelere 

karşı korunması, iç güvenlik ve adalet hizmetlerinin görülmesi bakımından gerekli 

harcamalara fon sağlamak düşünceleri belirtilebilir. Buna ek olarak sömürgelere yönelik 

dış yönetim alanındaki gelişme ve ihtiyaçlar da ek finansal olanaklar gerektirdiğinden 

başka bir neden olarak gözükmektedir. Bu anlayışın geçerli olduğu sanayi devriminden 

önceki yıllarda hemen tüm ülkelerde görülen  vergileme biçimi; refahın toprak 

mülkiyetine bağlı olduğu görüşü altında, mülk vergilemesi yönünde olmuş ve ayrıca 

dolaylı vergi uygulamaları  yer tutmuştur
6
. Daha sonraki yıllarda serbest ticaret görüşü 

altında gelişen ticari ilişki ve olanaklara bağlı olarak dolaylı vergilerin alanında daralma 

ortaya çıkmış, bu yöndeki gelişme XX. yüzyılın başına kadar sürmüştür. Kişilerin elde 

ettikleri gelirleri vergilendirmeyi amaçlayan gelir vergisi ise, VIII. yüzyılın sonuna 

doğru uygulama alnına girmiş ve XIX. yüzyılın ilk yıllarından itibaren gittikçe önemi 

artan bir gelişim göstermiştir. XIX. yüzyılın başındaki savaş yıllarından sonra, özellikle 

                                                           
4
 Schmölders Günter, Genel Vergi Teorisi, (Çeviren: Salih Turhan),  Fakülteler Matbaası, İstanbul,1976, 

s.65. 
5
 Ekonomik Kavramlar ve Göstergeler Kılavuzu, T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı. 

6
 Abdurrahman Akdoğan, Gelir Vergisi Açısından Vergi Adaletine Teknik Bir Yaklaşım, 3.Baskı, 

Gazi Kitabevi, Ankara,1980, s.3. 
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dolaysız vergi uygulaması alanında; demokratik toplumun yeni istek ve ideallerini 

karşılamak düşüncesiyle yenilikler gerçekleştirilmiştir
7
. 

Vergilerin yukarıda belirtilen gelişim süreci içerisinde hemen hemen sürekli 

olarak göz önünde tutulan en önemli ilkelerden birisi, alınan vergilerin adaletli olmasını 

sağlamak olmuştur.  Gelir vergisinin İngiltere’de ilk uygulanmaya başlandığı XVIII. 

yüzyılın sonlarında dahi gelirin belli bir kısmının vergi dışı bırakılmış olması, borç 

faizleri, hayat sigortası primleri ve yakınlara yapılan ödemelerin gelirden düşülmesi, 

mükelleflerin taşınmaz mal varlıklarının göz önünde tutulması düşüncesine yönelik 

girişimlerden bunu izleme olanağı doğmuştur. Hemen bütün ülkelerde bir taraftan 

indirim uygulamaları, diğer taraftan artan oranlı tarifelere yer verilmesi, sermaye 

gelirlerinin daha yüksek oranda vergilendirilmesi ve benzeri girişimlerle, vergi 

uygulamasının adaletli bir duruma getirilmesine çalışıldığı görülmektedir
8
. 

II. Vergilemede Adalet Kavramı 

Vergi politikasının izlenecek amaçlara göre “tarafsız olması” ve  “ekonomik ve 

sosyal yönden düzenleyici olması” biçiminde iki kısma ayrıldığını görmekteyiz. Vergi 

alındıktan sonra bireylerin gelir ve servetleri arasında, vergi alınmasından önceki 

durumlarının aynen korunmasını, bu nedenle; geliri olan her kişiden ve yararlanılan her 

varlıktan vergi alınmasını amaçlayan verginin tarafsızlığının tersine; ekonomik ve 

sosyal açıdan düzenlemeler yapılmasına yönelik vergi politikası, müdahaleci bir niteliğe 

sahiptir. Bu bakımdan vergi adaletine tarafsız bir vergi politikası izlenmesi biçiminde 

dar bir bakış açısından mı, yoksa sosyal adaleti de içeren geniş bir açıdan mı bakmak 

gerektiğinin saptanması büyük önem taşımaktadır. Tarihsel süreç içerisinde adalet 

kavramının değişik biçimlerde değerlendirilmesi; toplumlara, bireylere, yere ve zamana 

göre farklılık göstermesine bağlı olarak vergi adaleti ilkesi de farklılıklar içermektedir
9
.  

Adalet, olması gerekendir, ama olması gerekenin ne olduğu belirsizdir ve yanıtı 

her zaman bir değer yargısını içerir
10

. Adalet kavramının net bir tanımının 

                                                           
7
 Akdoğan A., a.g.e., s.4. 

8
 Akdoğan A., a.g.e., s.4-5. 

9
 Abdurrahman Akdoğan, a.g.e., (Gelir Vergisi Açısından Vergi Adaletine Teknik Bir Yaklaşım), s.5. 

10
 B.Soydan, “Vergi Adaleti Kuramında Soyuttan Somuta: Türk Anayasa Mahkeme Kararlarını Eşitlik, 

Özgürlük ve Sosyal Devlet Kavramaları İle Okumak”, XIII.Türkiye Maliye Eğitimi Sempozyumu, 

Antalya, 1997, s.81. 
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yapılamamasına rağmen temelde birbirinden farklı iki adalet anlayışından söz edilir: 

Denkleştirici adalet ve dağıtıcı adalet. Denkleştirici adalet, özünde birey özgürlükleri 

olan ve insanların belli bazı özel durumlarına göre farklı uygulamalara maruz kalmasını 

engelleyen, herkese eşit davranan adalet anlayışı iken dağıtıcı adalet, özünde eşitlikçi 

bir zihniyet olan ve insanların belli bazı özelliklerine göre farklı uygulamalara maruz 

kalmasını haklı gösteren adalet anlayışıdır. Buna göre; denkleştirici adalet anlayışında 

bireyler arasındaki eşitsizliklerin giderilmesi hedeflenir. Bu çerçevede vergi adaletine ya 

özgürlükleri koruduğu ya da eşitsizlikleri giderdiği ölçüde ulaşılabileceği ifade 

edilmektedir
11

. 

Adalet kavramı gibi vergi adaleti kavramı da, kişi ve grupların zamana göre 

değişiklik gösteren ekonomik, sosyal, siyasal ve hatta ahlaki düşüncelere sahip 

olmasından dolayı herkesin üzerinde hem fikir olduğu bir durum sergilememektedir
12

. 

Vergi adaleti; ister kişilerin ödeme güçlerine göre vergilendirilmesi gibi pasif, 

ister kişiler arasında var olan servet farklarını gidermeye yönelmiş bir vergi sistemi gibi 

aktif bir kavram olarak değerlendirilsin, gerek vergi alacaklısı olarak devlet ve gerekse 

vergi mükellefleri; vergilemede adaletli koşulların sağlanması bakımından, söz konusu 

kavramı değerlendirme açılarına göre sürekli girişimler yapmışlar ve yapmaktadırlar. 

Bu girişimler; devlet açısından, gerektikçe vergi reformları yapılması, bireyler ve sosyal 

gruplar açısından da, kendi lehlerine olanaklar oluşturacak veya var olan durumlarını 

korumaya olanak verecek içerikte isteklerde bulunma yönünde olmaktadır
13

. 

Vergi yükünün adaletli bir biçimde dağtılmasını amaçlayan adaletli bir vergi 

sisteminde; kimden ne kadar vergi alınacağının, bireylerin kişisel ve mali durumlarına 

göre değişir bir niteliğinin bulunması
14

 herkes için geçerliliği olan değişmez ölçülerin 

saptanmasını olanaksızlaştırmaktadır. Bu durum bazı teknik esasından yararlanılmak 

suretiyle vergi adaletine ulaşmaya çalışma düşüncesinin ilke olarak kabul edilmesine 

neden olmuştur. Bu anlamda; vergi kaçakçılığı ve çifte vergilemenin önlenmesi, vergi 

yükünün mükellefler arasında dengeli dağılımı, zengin ve fakirden aynı tutarda vergi 

                                                           
11

 Ahmet Burçin Yereli, Ahmet Yılmaz Ata,” Vergi Adaletine Ulaşma Yöntemleri Çerçevesinde Fayda 

İlkesinin Teorik Açıdan Değerlendirilmesi”, Maliye Dergisi, S.161, Temmuz-Aralık, 2011, s.23. 
12

 Yereli, Ata, a.g.m., s.29. 
13

 Uluatam Özhan, Yatırımları Teşvik Edici Vergi Politikası, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 

No.311, Sevinç Matbaası, Ankara, 1971, s.93. 
14

 Halil Nadaroğlu, Kamu Maliyesi Teorisi, 9.Baskı, Beta Yayınları, İstanbul, 1996,  s.42. 
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alınmaması, kişinin ancak kendisini geçindirebilecek gelirlerinin vergi dışı tutulması, 

emek ve sermaye gelirlerinin vergilendirilmesinde aynı işlemin yapılmaması,bekar veya 

evli ya da çocuklu veya çocuksuz mükelleflerin aynı vergi yükü altında tutulmaması, ve 

benzeri uygulamalar, vergi adaletine yaklaşılmasına olanak sağlayabilmektedir
15

. 

III. Vergilemede Adaleti Sağlamaya Yönelik Yaklaşımlar 

Tarihsel süreç içerisinde vergi adaletinin sağlanması için birçok fikir ele 

alınmıştır. Adil bir vergi sisteminin gerçekleşmesi için birçok yaklaşım ifade edilmekle 

beraber temelde iki yaklaşımdan söz edilmektedir: fayda yaklaşımı ve ödeme gücü 

yaklaşımı. 

A. Vergilemede Fayda Yaklaşımı 

Locke, Hume, Hobbes ve Rousseau gibi sosyal sözleşme yaklaşımını 

benimseyen filozoflar tarafından, ilk kez 17. ve 18. yüzyıllarda ortaya atılan fayda 

yaklaşımına göre vergi, insanların devlet tarafından korunmalarına karşılık ödedikleri 

bir bedel olarak değerlendirilmiştir
16

. John S. Mill’e göre fayda yaklaşımı ise, bir şeyin 

kendisine eşit olan başka bir şey ile değiştirilmesi esasına dayanmaktadır
17

. 

Fayda prensibinde kamu sektörünün özel sektör gibi yaptığı hizmetleri 

fiyatlandırması ve bu fiyatlandırmayı vergi olarak adlandırması, kamunun yapısı 

bakımından sakıncalı sonuçlar doğurabilir. Kamu sektörü örneğin savunma gibi faydası 

bölünemeyen hizmetleri sunmak zorundadır. Bu hizmetler karakter olarak kollektif 

karakterli olup, hizmeti sadece hizmet bedelini ödeyene sunduğunuzda, diğer bireylerin 

bu hizmetten faydalanmamasını engellemeniz olanaksızdır
18

. 

Fayda ilkesine göre vergilendirme yaklaşımında, piyasa ekonomisi içerisinde, 

bir toplumda ön şart olarak gelir ve servet dağılımının eşit olduğunu kabul etmek 

gerekmektedir. Çünkü, gelir ve servet dağılımının farklı olduğu toplumlarda ki gelir 

dağılımı eşit değildir, devletin toplumun tümüne sunmuş olduğu kamusal mal ve 

hizmetlerin bedelini ödeme gücüne sahip olanlar yararlanabilecek; ödeyemeyenler ise 

                                                           
15

 Akif Erginay, Kamu Maliyesi, 16.Baskı, Savaş Yayınları, Ankara, 1998,  s.43. 
16

 Orhan ŞENER, Kamu Ekonomisi, 5. Baskı, Beta Basım Yayın, İstanbul, 1996, s.208. 
17

 Fatih DEYNELİ, Türk Vergi Sisteminin Vergi Adaleti Açısından İncelenmesi ve OECD Ülkleri İle 

Karşılaştırmalı Analizi, Akademik Bakış, 2006, S,24, s.155. 
18

 DEYNELİ, a.g.m., s.156. 
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yararlanamayacaktır. Bu durum, toplumsal açıdan adil bir sonuç değildir. Ancak bu 

durum, milli güvenlik ve adalet gibi tam kamusal mal ve hizmetler için geçerli 

değildir
19

. 

B. Vergilemede Ödeme Gücü Yaklaşımı ve Göstergeleri 

Fayda prensibi, mükelleflerin ödedikleri vergi oranında kamu hizmetlerinden 

faydalanmasıdır. Fayda yaklaşımı kamunun finansmanına yönelmiş ancak vergi yapısı 

ile ilgili  problemler ve vergi transferi yöntemi ile verginin yeniden dağılım fonksiyonu 

ile ilgilenmemiştir. Bu yüzden adil bir vergileme için yeni bir ilke olarak ödeme gücü 

ilkesi benimsenmiştir. Adam Smith’in ileri sürdüğü vergileme ilkelerinden ilki de adalet 

prensibidir. Bu ilkeyi Smith fayda prensibi ve ödeme gücü prensibi ile açıklamıştır. 

Ancak bu faydanın tespiti ve dağıtımı zor olduğu için Smith adalet ilkesine ödeme gücü 

yaklaşımı ile ulaşılması gerektiğini belirtmiştir
20

. 

Kamusal mal ve hizmetlerin finansmanının sağlanması için gerekli olan 

vergilemenin adil bir biçimde yapılabilmesi , vergilemeye tabi olacak bireylerin toplum 

içerisindeki ekonomik ve sosyal durumlarının göz önünde bulundurulmasını 

gerektirmektedir. Bu açıdan ödeme gücü ilkesi, mükelleflerin vergi ödeme güçleri 

oranında vergilendirmeleri düşüncesine dayanır. Vergi ödeme gücü kavramı 

mükelleflerin kendileri ve ailelerini geçindirebilecek gelirlerinden fazla olan bölümünü 

ifade etmektedir
21

. 

Ödeme gücü ilkesinin temeli fayda yaklaşımına dayanmaktadır. Rousseau, Say 

ve John Stuart Mill 16.yüzyıldan günümüze ödeme gücü ilkesinin önemli 

destekleyicileri arasındadır
22

. 

Ödeme gücü ilkesinde belirlenmesi gereken diğer bir konu ise ödeme gücü 

göstergelerinin neler olduğudur. Vergi adaletinin sağlanması için kişileri ödeme 

güçlerine göre vergilendirirken gelir, servet ve harcamaları arasındaki  farklılığı 

gözetmek gerekmektedir
23

. 

                                                           
19

 Osman PEHLİVAN, Kamu Maliyesi, Trabzon, 2002, s.169. 
20

 DEYNELİ, a.g.m., s.156. 
21

 ERGİNAY, a.g.e., s.51. 
22

 DEYNELİ, a.g.m., s.156. 
23

 Abdurrahman AKDOĞAN, Kamu Maliyesi, Gazi Kitabevi, Ankara, 1993, s.174. 
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1. Gelir 

Kişinin geliri vergi ödeme gücünü yansıtan en önemli ölçüdür. Ancak 

vergilemede gelir, kişi yönünden de bir bütün olarak ele alınmalıdır. Bu şekilde ele 

alındığında gelir bir kimsenin ya da ailenin bir yıl zarfında milli hasıladan aldığı pay 

olarak tanımlanabilir. Bu payın içinde ise, gelirin hem tüketime hem tasarrufa ayrılan 

kısmı yer almaktadır
24

. 

Vergi ödeme gücünü yansıtan en iyi kriter gelir olmasına rağmen, en az geçim 

indirimi ile istisna ve muafiyetler nedeniyle gelirin tamamı vergilendirilmez. 

Vergilendirmede gelir miktarının yanısıra gelir elde eden kimsenin kişisel, medeni, 

ailevi, sağlık durumu gibi subjektif unsurlar ile gelirin elde edildiği kaynak da 

gözönünde bulundurulur
25

. 

2. Servet 

Gelirin birikmiş şekli servettir. Bu nedenle, bir kimsenin veya ailenin vergi 

ödeme gücü sadece bir yıl zarfında elde etmiş olduğu gelire değil, aynı zamanda sahip 

olduğu servete de bağlıdır
26

. Çünkü, gelir getirmeyen servetler sahiplerine verdikleri 

güven hissi ve potansiyel gelir niteliğinden dolayı vergilendirilmelidir. Diğer taraftan 

gelir getirmeyen bir varlıktan özelliklede zarar edilen bir dönemde bu varlıktan vergi 

alınması çokda adil olmayacaktır
27

. 

3. Tüketim 

Tüketim de gelirin elde edilmesi ve servetin mülkiyetine sahip olunması 

yanında, gelir ve servetin harcanması şeklinde ifade edilirken diğer taraftan da ödeme 

gücünü gösteren bir diğer unsurdur
28

. 

Gelir, vergi ödeme gücünün önemli bir göstergesi olarak kabul edilmekte ise de; 

Hobbes, Mill, Fisher ve Kaldor gibi bilim adamları bireylerin vergi ödeme gücünün 

                                                           
24

 NADAROĞLU, a.g.e., s.308. 
25

 NADAROĞLU, a.g.e., s.308. 
26

 NADAROĞLU, a.g.e., s.309. 
27

 Joachim LANG, Vergi Adaletinin Anayasal Temelleri, XIII. Türkiye Maliye Eğitim Sempozyumu, 

Antalya, 1998, s.12. 
28

 NADAROĞLU, a.g.e., s.365. 
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belirlenmesinde harcamaların esas alınmasını savunmuşlardır. Vergi ödeme gücünün 

göstergesi olarak harcamaları kabul edenler şu görüşleri ileri sürmüşlerdir: 

Tüketim, çeşitli yollardan optimal bir vergi matrahını oluşturabilir. Vergi 

matrahını oluşturacak kapasite, kişinin tükettiği şeydir, biriktirdiği ya da yatırıma 

ayırdığı değildir. Bu hususta Hobbes; tasarruf ve yatırım diğer kişilerinde lehinde sosyal 

eylemler olup, tüketim ise bencillik ve sosyal olmayan unsurlar taşır görüşünü ileri 

sürmüştür. Bu nedenle, vergileme gelirden ya da birikimden yapılsın vergi tüketime 

dayanmalıdır
29

.  

Ancak, bu görüşler eleştirilmiştir. Çünkü yalnız başına tüketim harcamalarının 

vergi ödeme gücünün göstergesi olduğunu savunanlar; gelir vergisinin tasarrufu çifte 

vergilemeye tabi tuttuğunu ileri sürmüşler ve bunun adil olmadığını belirtmişlerdir. Bu 

görüşe göre; gelir vergisi tüketim kapasitesini azaltmaktadır. Şöyle ki; ilk önce tasarrufa 

ayrılan gelirden bir kısmını azaltır, sonra da azaltılmış tasarruftan sağlanacak kazançları 

azaltır
30

. 

Ödeme gücüne göre vergilemenin gerçekleştirilmesini sağlayabilmek amacıyla, 

modern vergi sistemlerinde başlıca üç teknikten yararlanılır. Bunlar; en az geçim 

indirimi, ayırma ilkesi ve artan oranlılıktır: 

a. En Az Geçim İndirimi 

Çağdaş vergi teorisinde en önemli ilkelerden birisi kişilerden ödeme gücüyle 

uyumlu vergi alınmasıdır. Ödeme gücünün kişinin varlığını sürdürebilmesi için ihtiyaç 

duyduğu geliri elde ettikten sonra başladığını kabul etmek gerekir. Bu durumda 

geçimini sürdürecek düzeyde gelir elde edemeyenlerin ya da elde ettikleri gelirleri 

ancak geçimlerini sürdürmelerine yetecek düzeyde olan kimselerin ödeme güçlerinin 

olmadığını kabul etmek gerekir. Bu sebeple bu kişilere vergi mükellefiyeti yüklememek 

gerekir. En az geçim indiriminin dayandığı temel mantık bu şekilde açıklanabilir
31

.  

                                                           
29

 Ömer Faruk BATIREL, Adnan TEZEL, Kamu Maliyesinde Seçme Yazılar, M.Ü. Yayınları, İstanbul, 

1976, s.135. 
30

 AKDOĞAN, Kamu Maliyesi, a.g.e., s.176. 
31

 Recep KAPLAN, “En Az Geçim İndirimine İlişkin Bazı Yabancı Ülke Uygulamaları Ve Türkiye 

Açısından Değerlendirmeler”, Maliye Dergisi, Temmuz-Aralık 2012, S.163, s.369. 
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En az geçim indirimi tutarı yere ve zaman göre değişebildiğinden sınırları kesin 

olarak belirlenememektedir. Bu yüzden kişinin yiyecek, giyecek, yakacak, gibi zorunlu 

ihtiyaçları için harcadığı tutar düşülerek kalan kısım vergi ödeme gücü olarak ele 

alınabilmektedir
32

. Ülkemiz için en az geçim indirimi tutarı belirlenirken, yukarıda 

değinildiği gibi, fizyolojik, kültürel ya da medeni durum, asgari ücret esas alınır. Ancak 

ülkemizin koşulları göz önünde bulundurulduğunda, asgari ücretin belirlenme şekli de 

göz önüne alınarak, daha çok fizyolojik asgari esasını ele alan bir ihtiyaçlar sepetinden 

hareketle en az geçim indiriminin belirlenmesi yoluna gidilebilir. Teorik olarak doğru 

sayılabilecek bu yöntemin de, uygulamada bazı güçlükleri beraberinde getirebileceği 

belirtilebilir. Örneğin, fizyolojik açıdan zorunlu ihtiyaçların belirlenmesinde güçlükler 

olduğu gibi, bunlar ülkeden ülkeye, aynı ülkedeki kişilere göre ve hatta zaman 

içerisinde değişebilecektir. Dolayısıyla herkesin gerçek geçim giderlerini hesaplama 

yerine, ilke olarak herkes için geçerli olacak genel bir tutarın götürü olarak belirlenmesi 

yoluna gidilebilir
33

. 

En az geçim indirimi tutarının doğru olarak belirlenebilmesi, herkesin yaşamını 

sağlamaya yetecek düzeydeki zorunlu ihtiyaçları için gerekli gider tutarının bulunmasını 

gerektirmekte ve siyasi iktidarın vergi yükünün adil dağılımı konusunda sahip olduğu 

değer ölçüsü indirimin düzeyini belirlemektedir
34

. Bu bakımdan  sağlıklı bir vergi 

tabanının oluşturulması, kişilerin geçinebilmeleri için gerekli olan en az geçim indirimi 

tutarının insanlık onuruna yaraşır bir biçimde, zorunlu ihtiyaçları karşılayacak şekilde 

belirlenmesi gerekmektedir
35

. 

En az geçim indirimi uygulaması, kamu finansmanı imkânları çerçevesinde ve 

vergi güvenlik mekanizmaları oluşturulduktan sonra kademeli olarak başlatılmalıdır. 

Gelir üzerinden alınan vergiler ve servet vergileri hasılatının artırılması, dolaylı vergiler 

payının azaltılmasını gerektirmektedir. Vergi politikası mükellef ve vergilendirme 

                                                           
32

 Metin Taş, “Ödeme Gücü İlkesi Açısından Türk Gelir Vergisi’nin Kısaca Değerlendirilmesi”, Banka 

ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, s.6, (Haziran,1991), s.50 
33

 Fatih SARAÇOĞLU, Asgari Geçim İndirimi (En Az Geçim İndirimi): Türkiye İçin Öneriler. Lebib 

Yalkın Mevzuat Dergisi, S.40, s.191. 
34

 Kenan Bulutoğlu, Türk Vergi Sistemi, 6.B., Fakülteler Matbaası, İstanbul, 1978, s.198-199. 
35

 Alper Alpay, “En Az Geçim İndirimi Sorununa Bir Yaklaşım”, Mali Hukuk Dergisi,Sayıştay 

Denetçileri Derneği Yayını, S.47, (Kasım,1977), s.28. 
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unsurlarında tarafsız olmalı, ancak çok sınırlı amaçlar için muafiyet ve istisna gibi 

araçlar kullanılmalıdır
36

. 

Ülkemizin sosyal ve ekonomik yapısının değişimine parallel olarak kalkınmaya 

uygun modern bir vergi sisteminin getirilmesi gerekçesiyle vergi kanunlarında 

değişiklikler yapılırken, gelir vergisi uygulamasında bir tabu olarak görülen ve 

dokunulamayacağı varsayılan en az geçim indirimi 1986 yılından itibaren 

kaldırılmıştır
37

. Günümüzde ise, en az geçim indirimi, ayırma ilkesinin bir uygulama 

şekli olmuştur. 

b. Ayırma Kuramı  

Ülkemizde ücretlilerin vergi ödeme gücü diğer altı gelir unsuruna oranla daha 

düşük iken, vergi yükü daha yüksektir. Ülkemizde ayırma ilkesi; özel indirim ve 

ücretliler için farklı vergi tarifesi olmak üzere iki şekilde uygulanmaktadır. Ancak yine 

de ayırma ilkesinin gereklerine ulaşılamamıştır
38

.  

Ayırma ilkesi, emekten kaynaklanan gelirin sermaye gelirine kıyasla korunması 

gerektiği anlayışı ile, emek gelirinin, servet ve sermaye gelirinden daha düşük oranda 

vergilendirilmesi anlamına gelmektedir. Gelir; emek, sermaye ve emek ile sermayenin 

birleşiminden elde edilmektedir. Gelirin sağlandığı kaynak ve niteliği göz önünde 

bulundurularak, vergi ödeme gücü açısından emek gelirinin sermaye gelirinden daha 

güçsüz olduğu ileri sürülerek, vergi adaletinin gerçekleşmesi için emek gelirlerine 

sernaye gelirlerinden daha düşük vergi oranları uygulanması gerektiği kabul 

edilmektedir
39

. 

Ayırma ilkesini savunanlar şu görüşleri ileri sürmüşlerdir: “Sermaye gelirleri, 

emek gelirlerine oranla daha sağlam daha devamlı ve istikrarlı bir karaktere sahiptir. 

Ayrıca, sermaye geliri ile emek geliri arasında güvenlik açısından da fark vardır. 

Emekle sağlanan gelir, emeğin devamına bağlıdır. Hastalık, ölüm, ihtiyarlık, işsizlik 

                                                           
36

 İmdat Türkay, Asgari Geçim İndirimi Uygulaması, Uygulama El Kitabı, Ankara, SMMM Odası 

Yayın No: 57, Ankara, 2008, s.12-13. 
37

 Salih Şanver, “Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Yasalarında 1985 Değişiklikleri”, Mali Sorunlara 

Çözüm Dergisi, S. 1-2, (Ocak-Şubat, 1986), s.10. 
38

 Fatih Saraçoğlu, “Gelir Vergisi Sisteminde Ayırma İlkesi Uygulaması ve Değerlendirilmesi”, Maliye 

Araştırma Konferansları, Prof. A.Bora Ocakcıoğlu’na Armağan, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi 

Maliye Araştırma Merkezi Yayın No: 4306/ 567  84, 40. Seri, Yıl: 2000/2001, İstanbul, 2001, s.1. 
39

 Akdoğan, a.g.e., s.186-187. 
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gibi nedenlerle emek geliri tamamen veya kısmen yok olabilir. Sermaye geliri ise 

sahibine sürekli gelir getirir
40

. Sermaye sahiplerinin gelir sağlamak için sarf ettikleri 

çaba daha az olup, emek karşılığı gelir sağlamanın zahmet ve güçlüğü daha fazladır. 

Emeğe kıyasla sermayenin gelir yaratma kapasitesi ve olanağı daha yüksektir. Servet ve 

sermaye sahibine, yeni gelir fırsatları yaratabilir. Bu nedenle, servet ve sermaye 

sahiplerinin vergi ödeme güçleri yükselir. Emek gelirleri kaynakta vergilendirildiğinden 

vergi kaçırma olanağı bulunmadığı halde, sermaye sahibi beyana göre 

vergilendirildiğinden vergi kaçağı daha çok olabilir
41

. Marjinal fayda kuramına göre; 

emek sahibi, gelirini çalışarak elde ettiğinden, sermaye sahibine kıyasla gelirine daha 

çok değer verir. Bu nedenle fedakarlıkta eşitlik sağlayabilmek için, emekten elde edilen 

gelirin daha az vergilendirilmesi gerekir
42

.” 

Ayırma ilkesini eleştirenler şu görüşleri ileri sürmüşlerdir: bu prensip lehine ileri 

sürülen delillerin en güçlüsü görünen, sermaye gelirlerinin sağlamlık, devamlılık, 

güvenlik yönlerinden emek gelirine oranla daha elverişli bulunduğu görüşleri 

günümüzde geçerliliğini kaybetmiştir. Çünkü, sosyal refah devletinin ortaya koyduğu 

sosyal güvenlik örgütleri emek gelirlerine de devamlılık ve güvenlik kazandırmıştır. 

Toplu iş sözleşmesi, asgari ücret, grev hakkı gibi imkanlar da emeği sermaye karşısında 

güçlü duruma taşımış ve korumuştur. Kısıtlamalar, kamulaştırmalar, faizler, kiralar 

rekabet şartları sermayeyi güvenilir bir gelir kaynağı olmaktan çıkarmıştır. Bu 

bakımdan günümüzde emek ile sermayeden hangisinin güçlü olduğunu belirlemek çok 

kolay değildir. Emek gelirlerinin sermaye gelirlerine göre daha az vergilendirilmesinin 

oransal ölçüsü yoktur
43

. 

Vergi tekniğindeki gelişmeler ve vergi idaresinin etkinliği nedenleriyle vergiden 

kaçınma imkanları azalmaktadır. Sermaye gelirlerinden vergi kaçakçılığının yayıldığı 

varsayımı ile çok vergi alınması, ekonomik açıdan sermayenin cezalandırılmasına hatta 

olumsuz neticeler doğmasına neden olabilir. Iktisadi gelişme ve refahın koşulları emek 

kadar, sermayenin de korunmasını gerektirir. Sermaye gelirlerinin yüksek oranlı 

                                                           
40

 Nadaroğlu, a.g.e., s.320. 
41

 Akdoğan, a.g.e., s. 187-188. 
42

 Nadaroğlu, a.g.e., s.321. 
43

 Nadaroğlu, a.g.e., s.321. 
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tarifelerle vergilendirilmesi hak ve adalete uygun olmayıp, en azından fedakarlıkta 

eşitlik ilkesine aykırıdır
44

. 

Ülkemizde ayırma prensibine göre, 2004 yılına kadar ücretliler için “özel 

indirim uygulanıyordu”. Buna göre yasa ile belirlenen belli tutarlar vergi matrahından 

indirilmekte idi. Ancak bu tutarların çok anlamlı olmaması ayırma prensibinin amacına 

hizmet etmesini engeller hale gelmişti. 1999 yılından itibaren Türkiye’de ayırma 

prensibi, 444 sayılı Kanun ile GVK’ya eklenmiş bulunan geçici 57.maddeye göre; gelir 

vergisi tarifesinde yer alan oranların emek gelirlerinde 5’er puan düşürülüp uygulanması 

suretiyle gerçekleştirilmeye başlandı. Bu şekilde ayırma prensibi başka bir şekle 

bürünmüş ve ardından özel indirim müessesesi de 01.01.2004 tarihinden itibaren 

uygulamadan kaldırılmıştır
45

. Ayrıca 2006 yılından itibaren de emek gelirleri lehine 

uygulanan 5’er puanlık indirim de uygulamadan kaldırılarak tüm gelir grupları için aynı 

oranların uygulanmasına geçildi. 

c. Artan Oranlılık 

Matrah büyüdükçe matraha uygulanan vergi oranının da arttığı tarifelere artan 

oranlı tarife denir. Artan oranlı tarifeler de basit ve dilimli artan oranlılık, açık ve gizli 

artan oranlılık, tek elemanlı ve çok elemanlı artan oranlılık, sınıf usulü gibi çeşitli 

şekillerde uygulanabilmektedir
46

. 

Bilindiği üzere açık artan oranlı tarifelerde artan oranlılık bizzat vergi tarifesinde 

açık bir şekilde belirtildiği halde, gizli (dolaylı) artan oranlı tarifelerde, bir takım 

işlemlerde düz oranlı gibi görünmesine rağmen artan oranlılık söz konusu olur. Örneğin, 

yükümlülerin gelirlerinin bir miktarını en az geçim indirimi olarak vergi dışı 

bıraktığımız takdirde, vergi tarifesinde bir gizli artan oranlılık meydana gelmektedir
47

. 

Vergilemede adaleti sağlamaya çalışan bir araç olarak artan oranlılık, özellikle 

gelir vergisinin uygulanmaya başlamasıyla ortaya çıkmıştır. Ancak özellikle yüksek 

gelir grupları için ikame etkisinin varlığı dolayısıyla kaynak dağılımına müdahale ettiği 

                                                           
44

 Nadaroğlu, a.g.e., 321-322. 
45

Gülay Akgül YILMAZ, Kayıtdışı Ekonomi ve Çözüm Yolları, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirler Odası Yayını, İstanbul, 2006, s.85. 
46

 Mehmet Yüce, Kırgız Cumhuriyetinde Uygulanan Merkezi Vergiler, Uluslararası Hakemli Sosyal 

Bilimler E-Dergisi, Sayı:7, (Eylül,2005), s.4. 
47
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ve böylece refah kaybına neden olduğu gerekçesiyle şiddetli eleştirilere hedef 

olmuştur
48

. 

Artan oranlı tarifeler vergileme ile gelir dağılımına müdahele edilerek 

eşitsizliklerin azaltılması için kullanılan araçlardan biridir. Türk vergi sistemine artan 

oranlılık açısından bakıldığında, konunun daha çok tarife sorunu olarak algılandığı, 

gelir vergisi ve veraset ve intikal vergisi ile sınırlı tutulduğu görülmektedir. Gelir vergisi 

bakımından, ilk bakışta tarifenin yetersizliği göze çarpmaktadır. Tarifenin 

basamaklarının genişiliği ve artma oranının, amaca uygun olarak yeniden düzenlenmesi 

gerekmektedir
49

. 

Bu tekniklerin ortak amacı, mükelleflerin ödeme güçlerine önemli ölçüde 

ulaşarak, yapılacak vergilendirmenin adaletli bir yapı içerisinde biçimlendirilmesi ve 

uygulamasını sağlamaktır. Bu nedenle ödeme gücünün saptanmasında, etkili olan söz 

konusu üç aracın kendi içerisinde ayrı ayrı değerlendirilmesi ve belirtilen ortak amaca 

hizmet edecek bir yapıya kavuşturulması zorunludur. Bu yapılırken de; aynı durumdaki 

mükelleflerin aynı, farklı durumda olanların ise aralarındaki durum farklılığını 

değerlendiren bir sistem içinde işleme tabi tutulmaları gereğinin, vergi adaletinin başlıca 

koşulu olduğunun gözden uzak tutulmaması gerekmektedir
50

. 

Artan oranlılık dolaylı vergilerde düşük bir uygulama şansına sahiptir. Çünkü, 

bu tür vergilerin gerçek yükümlülerinin ekonomik, mali ve sosyal durumuna ilişkin hiç 

bir bilgi elde edilemez. Bu nedenle, söz konusu vergilerin geliri az olan yükümlüyü az, 

geliri fazla olan yükümlüyü fazla vergilemesi düşünülemez
51

. 

Bununla beraber, dolaylı vergilerde de artan oranlılığın belirli ölçüler içinde 

kullanılabileceği ileri sürülmektedir. Artan oranlılığın dolaylı vergiler için 

uygulanabilmesi, çeşitli sosyal grupların tüketebilecekleri mal ve hizmetlerin 

sınıflandırılması esasına dayandırılabilir. Bu çerçevede düşük gelirlilerin tükettikleri 

mal ve hizmetlere yüksek vergi oranları uygulanarak bunların farklı oranlarda 

vergilendirilmesi gerçekleştirilmelidir. Böyle bir uygulama sonuçta ödeme gücü fazla 

                                                           
48

 Fatih Sarıoğlu, “Vergi Sisteminin Bütünselliği ve Artan Oranlılık”, Gazi Üniversitesi, İ.İ.B.F.Dergisi, 

1/2002,s.220. 
49

 Sarıoğlu, a.g.m., s.221-222. 
50

 Akdoğan, a.g.e., Gelir Vergisi Açısından Vergi Adaletine Teknik Bir Yaklaşım, s.103. 
51

 Erdem, Şenyüz, Tatlıoğlu, a.g.e., s.116. 
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olanların tükettikleri mal ve hizmetlere daha yüksek vergi oranı uygulanacağından 

bunların ödeme gücü düşük olanlara göre daha fazla vergi ödemelerine yol açacaktır. 

Yapılan bu iş dolaylı vergilerin artan oranlı hale dönüşmesi ve en azından tüketim 

vergilerinin tersine artan oranlılık etkisinin azaltılması demektir
52

. 

Artan oranlılığın etkin bir biçimde uygulandığı vergiler subjektif dolaysız 

vergiler olmaktadır. Özellikle gelir vergisi ile veraset ve intikal vergilerinde artan 

oranlılık, bireylerin ödeme gücünün rahatlıkla gözlenebildiğinden kolay 

uygulanmaktadır. Bütün bunların yanında vergiden kaçınma, kaçırma ve yansıtmanın 

yaygın olduğu bir vergi yapısı içinde artan oranlılığın kendisinden beklenilen sonucu 

vermekten uzaklaşacağı unutulmamalıdır
53

. 

Sonuç olarak söylemek gerekirse, artan oranlılık dolaylı vergilerde ekonomik 

anlamda tam ve etkin biçimde uygulanamamasına rağmen subjektif dolaysız vergilerde 

daha etkin uygulama alanı bulabilmektedir. 

IV. Vergide Adalet İle İlgili İlkeler 

Adaletli bir vergi sisteminin amacı, vergi yükünün adaletli ve dengeli bir şekilde 

dağıtılmasıdır. En adaletli vergi sistemi, toplumda mevcut fikir birliğine göre en adil 

kabul edilen reel gelir bölüşümü ölçülerine uygun olanıdır. Bunun için vergilemede 

adalet sorunu etrafında yapılacak daha derin tartışmalar, adil bir gelir bölüşümünün 

niteliğini belirleyen genel sosyal davranışların araştırılması gerekir
54

. 

Topluluk içinde yaşayan bireyler, toplu halde yaşamanın yararlarından da, 

zararlarından da emek ve yetenekleri oranında yararlanmak isterler. Yeteneklerinin ve 

sarf ettikleri emeğin karşışılını tam olarak alamadıkları zaman huzursuz oldukları gibi, 

topluluk nimetlerinden faydalandıkları orandan çok fazla bir zarar ile karşılaştıkları 

zaman da hoşnut olmazlar. Vergi de, fertlerin topluluk nimetlerinden faydalandıkları 

oranda ödemeleri gereken ortak giderlere katılma payıdır. Vergilerin tarihi gelişim 

boyunca maliyecilerin üzerinde en fazla durdukları konulardan biri, bu katılma payının 

adil bir şekilde dağıtılmasıdır. Yani, vergi yükünün mükellefler arasında dengeli ya da 

haklı sayılan bir şekilde dağıtılmasıdır. 
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Vergiler kimlerden ve ne kadar alınmalıdır? Bunun kişilerin, kişisel ve mali 

durumlarına göre ölçüsü ne olmalıdır? Tüm bu soruların cevaplandırılması, vergileme 

ilkeleri üzerindeki araştırmaların çoğu kez vergi adaleti ilkesi üzerinde yoğunlaşmasına 

neden olmuştur
55

. Fakat adil dağıtımın  saptanması ve  tanımlanması konusunda görüş 

ayrılıkları bulunmaktadır. Genellikle adalette olduğu gibi, vergi adaletinde de kesinlik 

olmamasının başlıca nedeni, kişi veya gruplarının zamana göre değişiklik gösteren 

ekonomik, sosyal, siyasal ve hatta ahlaki görüşleridir. 

Vergi adaleti, içeriği çok farklı şekilde doldurulabilecek bir kavramdır. Bu 

kavram, vergi devletinde, artan kamu harcamalarının finansmanı için vergi yükünün 

artırılmasını haklı göstermek amacıyla sık sık kötüye kullanılmıştır. Siyasi partiler ise 

temsil ettikleri çıkar gruplarının yararına kullanmaktadır. Ayrıca vergi adaleti, farklı 

kültürlerde farklı içeriklerle kabul edilebilir. Nitekim, Hristiyan toplumlar ruhban 

sınıfının vergi ödememesini adil olarak değerlendirmiştir. Çünkü, onlar dualarıyla 

devlete hizmet ediyordu. İslam Hukukuna göre ise Müslüman olmayan kişilerden kendi 

inançlarını muhafaza edebilmeleri için cizye adı altında alınan bir vergi adil olarak 

kabul edilmiştir
56

. 

 Vergi adaleti; kişilerin vergi ödeme güçlerine göre vergilendirilmesi şeklinde 

ele alınabildiği gibi, sosyo-ekonomik düzenlemelere de olanak sağlayabilecek bir 

uygulamanın sağlanması olarak da değerlendirilebilir. Hangi bakış açısından hareket 

edilirse edilsin, en önemli güçlük; adaletin ne olduğunun belirlenmesidir. “Adalet” 

kavramı, tarihsel süreç içerisinde değişik şekillerde değerlendirilmiş, toplumlara, 

toplumu oluşturan kişi ve gruplara göre farklı anlamlarda yorumlanmıştır. Herkes 

tarafından kabul edilebilir bir şekilde sınırlarını çizmek olanağı bulunmamaktadır. 

Adalet kavramının niteliğine bağlı olarak, aynı belirsizlik, vergide adaletin ne 

olduğunun net bir şekilde ortaya konulabilmesi açısından da mevcuttur. Ancak, bu 

belirsizlik vergide adaletin dikkate alınmasından vazgeçilmesi için bir gerekçe de 

olamaz
57

. 
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Vergi yükünün dağılımında adalet sorununda, aynı şartlarda bulunan kişilerin 

farklı durumlarına uygun bir şekilde işleme tabi tutulması sorunu ile karşılaşılmaktadır. 

Bu durumda; eşitlere eşit işlem kaidesi, diğer bir anlatımla aynı şartlarda olan 

kimselerin aynı miktar vergi ödemeleri hemen hemen herkes tarafından kabul 

edilmektedir. Ancak, “eşit şartlar” deyiminin belirtilmesi problemi halen vardır. 

Durumları, diğerlerine göre daha iyi olan kimselerin daha fazla vergi ödemeleri 

çoğunlukla kabul edilmiştir. Fakat “daha iyi durumun” kıstaslarını ve farklı şartlarda 

bulunan kimseler için uygun nisbi vergi yükünün belirtilmesini sağlayacak fikir birliği 

kesin değildir
58

 

Vergi yükünün adaletli bir şekilde dağıtılmasını amaçlayan bir vergi sisteminde 

önemli olan; kimden ne kadar vergi alınacağının, bireylerin kişisel ve mali durumlarına 

göre ölçüsünün ne olacağının belirlenmesidir. Ayrıca, adalet kavramına bağlı olarak, 

vergide adaletin de kişiye, topluma, yere ve zamana göre değişir bir yapısının  

bulunması, herkes için geçerliliği olan değişmez ölçülerin bulunmasını olanaksız 

kılmaktadır. Bu durum, bazı teknik esaslardan yararlanılması suretiyle vergi adaletine 

ulaşmaya çalışmak düşüncesinin ilke olarak kabulüne yol açmıştır. Vergi kaçakçılığı ve 

çifte vergilemenin önlenmesi, vergi yükünün mükellefler arasında dengeli dağılımı, 

farklı durumlarda olanlardan aynı vergi alınmaması, kişinin geçimine ancak yetecek 

gelirin vergilendirilmemesi, ailevi duruma göre vergi yükünün farklılaştırılması, gelirin 

kaynağına göre farklı işleme tabi tutulması bu anlamda yararlanılan ve dikkate alınan 

uygulamalardır
59

. 

Adalet-hak subjektif bir kavramdır. Toplumda bir kesimin adil olarak kabul 

ettiğini başkaları insafsız görebilir. Kişileri eşit olarak vergilemek çeşitli anlamlara 

gelebilir. Vergi adaleti kişinin aynı vergiyi vermesi anlamına veya herkesin gelirinden 

aynı oranda vergi vermesi anlamına gelebilir. Adalet; herkesin vergi sonrası gelirleri 

eşitlencek şekilde vergi vermesi anlamına da gelebilir. Bireyler hangi yeniden dağılım 

şeklinin adil olduğu konusunda görüş birliği halinde olmamakla birlikte, fiilen ne tür bir 

yeniden dağılımın gerçekleştiği konusunda anlaşabilirler. Vergi adaleti, ülkenin politik 

sisteminin demokratik bir yapı içerisinde örgütlenmesinden, yasama ve yürütme 
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organlarının yapısına ve niteliğine, ülke insanlarının kültürel ve sosyal gelişmişlik 

düzeyine toplumun ve kişilerin gelir düzeyine ve enflasyon oranına göre 

değişmektedir
60

. 

Vergi adaletinin sağlanması açısından vergi ilkeleri; genellik ilkesi, uygunluk 

ilkesi, açıklık ilkesi, belirlilik ilkesi ve eşitlik ilkesi olarak incelenebilir. 

A. Genellik İlkesi 

Bir ülkede yaşayan herkes genellik ilkesine göre, sosyal sınıf farkı gözetilmeden, 

kendi gelir ve mallarından vergi vermek zorundadır
61

. Bu nedenle bir ülkede oturan 

vatandaş ve yabancılarla dışarda oturmakla beraber ülke içinde iktisadi faaliyette 

bulunan veya malı olan herkes vergi ödemek zorundadır. Bu ilkeyle ülke sınırları içinde 

yaşayan herkesin vergi yüküne katılması öngörülmektedir. Çünkü devletin 

geçekleştirdiği kamu hizmetlerinin yararları topluma yöneliktir ve hiç bir ayrım 

olmaksızın bütün topluma sunulmaktadır. Günümüzde devlet, topladığı kamu 

gelirleriyle topluma yönelik fayda sağladığı için, yerli ve yabancı herkesin ödeme 

gücüne göre kamu harcamalarının finansmanına katılması gerekir
62

. 

Vatandaşlar arasında dil, ırk, cinsiyet, siyasi ve düşünce vb. iktisat dışı 

ayırımlara dayanılarak vergilendirilmeye gidilmesi vergilemede genellik ilkesi 

açısından uygun değildir. Herkesin vergi ödemek zorunda olması ilkesine rağmen, hiç 

bir ülkede bunun tam olarak gerçekleştirilebilme olanağı yoktur. Çünkü herhangi bir 

kazanç veya  serveti olmayan veya başkasının yardımıyla geçinen kişilerden vergi 

alınabilmesi mümkün değildir. Yardım dernekleri, siyasi partiler ve kamu hizmeti gören 

kuruluşlar genellikle vergilemeye tabi tutulmazlar
63

.  

Gerek ekonomik, sosyal, politik ve gerekse vergi adaleti ile ilgili nedenlerle 

mükelleflere indirimler, bağışlar ve istisnalar tanınmaktadır. Böylece bir kısım 

mükellefler, ya da vergi konuları vergi dışında tutulmuş olmaktadır. Var olma 

amaçlarına bağlı olarak yararlı sonuçlar yaratabilen söz konusu uygulamalar, 
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niteliklerine göre zaman zaman vergi adaletini bozucu etkilere yol açabilmektedir
64

. 

Herkesin vergi ödeme gücüne göre vergi ödemesi gerektiğini belirten genellik ilkesi; 

ödeme gücü zayıf olanların vergilendirilmemesi şeklinde yorumlanmakta ise de, vergi 

indirimi, bağışlar ve istisnalar ile genellik ilkesi bozulmamalıdır
65

. Sosyal ve ekonomik 

olarak gerçekten faydası olmayan bütün vergi istisna ve muafiyetlerine son verilip, 

genellik ilkesine uygun bir vergileme gerçekleştirilmelidir
66

.  

Vergi adaleti vergilerin genel olması ve eşit durumda olanlara eşit, eşit durumda 

olmayanlara eşitsizlikleri derecesinde farklı davranılmasını gerektirmektedir. Yatay 

adalet, vergilendirme bakımından benzer durumda olanların belirli bir vergiyle ilgili 

olarak aynı işleme tabi tutulması, dikey adalet ise vergilendirme bakımından farklı 

şartlar taşıyan kişilerin farklı vergilendirilmesi anlamına gelmektedir. Yatay adalet 

kanun önünde eşitlik ilkesinin sonucudur. Dikey adalet de kanun koyucunun değer 

yargılarına ve sosyal devlet anlayışına göre biçimlenmektedir.  

B. Uygunluk İlkesi 

Bu ilkeye göre, verginin mükelleflerden, en uygun biçim ve zamanda alınması 

gerekmektedir. Bu ilke mükellefin ödeme olanaklarına en yüksek düzeyde sahip 

bulunduğu zamanda ve uygun koşullarda vergisini ödemesi düşüncesinden 

kaynaklanmakta ve verginin yük olarak mükellefler arasında dağılımı bakımından değil, 

tutarların alınma dönemleri ve koşulları bakımından eşit ve uygun olarak dağılımını 

gerektirmesi nedeniyle önem taşımaktadır. Vergi dolayısıyla mükelleflerin fazla 

zorlanmamasını amaçlayan bu ilke, mükellefler arasında ayırım yapılmaksızın 

uygulandığı ölçüde vergi adaleti bakımından olumlu sonuçlar yaratabilmektedir. 

Vergide uygunluk ilkesi verginin toplumun yapısına uyumlu, ekonomiyi zorlamadan 

istenilen geliri sağlaması şeklinde de açıklanmaktadır
67

. 

Uygunluk ilkesi, teorik olarak çok olumlu bir yapısının olmasına rağmen 

uygulama bakımından başarılması güç bir nitelik taşımaktadır. İlke, bireysel ölçüde ele 

alındığında, verginin ödenmesi açısından en uygun zamanın ve koşulların sağlanması ve 
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verginin elde olunan bulgulara göre toplanması çok güçtür. Mükelleften mükellefe 

ekonomik, sosyal, mali ve psikolojik durumuna göre farklılık gösteren söz konusu 

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

göz önünde tutulmak suretiyle mükellef grupları açısından düzenlenmektedir
68

. 

Uygunluk ilkesi başka bir yönü ile de uygun vergi çeşitlerinin seçilmesi ile ilgili 

bulunmaktadır. Vergi adaleti bakımından verginin servet, harcama ve gelir üzerinden mi 

alınmasının daha anlamlı olacağı, koyulacak vergi çeşidinin yansıma mekanizması 

sonucu mükellefler üzerindeki yük dağılımının nasıl gerçekleşeceği burada önem 

taşımaktadır
69

. 

C. Açıklık İlkesi 

Açıklık ilkesi, vergi uygulamasının amacı bakımından olsun, yasal düzenlemeler 

ve idari önlemler açısından olsun; gerçekleştirilmesi öngörülen hedeflerin ve yapılması 

istenen işlemlerin açıkça ortaya konulmasını gerekli kılar. Vergi uygulamasının başarısı 

ve etkinliği bakımından vergi yasalarının açık ve herkes tarafından kolaylıkla 

anlaşılabilir bir şekilde düzenlenmiş olması gerekir. Gerçekleştirmek durumunda 

bulunduğu işlemlerin ne olduğunu açıkça görmeyen bir mükellefin, vergi yasalarına; 

yasa koyucunun amaçladığı bir şekilde davranması güçtür. Mükelleflerin davranışları 

birbirlerinden çok farklı bir şekilde gerçekleşir
70

. 

D. Belirlilik İlkesi 

Bu ilke, mükelleflerin ödeyecekleri vergiler ile ilgili olarak mükellefiyete ilişkin 

konu, matrah, oran, ödeme zamanı, yeri ve biçimi konularında bilgili olmalarına 

yöneliktir. Mükelleflerin belirtilen konulardaki bilgi yetersizlikleri ve kuşkuları, bir 

taraftan kendi yaşamlarını amaçlarına uygun bir biçimde planlayamamalarına, öteki 

taraftan da ortaya çıkan cezalandırmaya tabi uygulamalar sonucu birtakım 

yükümlülüklerle başbaşa kalmalarına neden olabilmektedir. İyi niyetli mükellefler 

açısından, söz konusu ilkenin taşıdığı önem ortadadır
71

. 
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Kuşku içerisinde kalmaları ve karşılarına çıkacak belirsizlikler, mükellefleri, 

vergiye karşı çeşitli tepkiler gösterme yolunda özendirebilecek ve sonuç olarak kamu 

otoritesinin sarsılmasına neden olabileceketkiler yaratabilecektir
72

. Böyle bir durumun 

vergi uygulamasının adaletli koşullar içerisinde gerçekleştirilmesi bakımından olumsuz 

sonuçlarla karşılaşılmasına neden olabilecektir. Bu nedenle, her mükellefin ne zaman, 

nerede ve ne kadar vergi vermesi gerektiğini açık ve kesin olarak önceden bilmesi 

gerekmektedir
73

. 

E. Eşitlik İlkesi 

Vergi adaletinde, vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı açısından en önemli 

ilke eşitlik ilkesidir. Vergide eşitlik ilkesi, öncelikli olarak mükelleflerin genel vergi 

yüküne, ödeme güçlerine göre katılmaları anlam taşır
74

. Vergilemede eşitlik ilkesi 

ödeme gücü kavramından ayırt edilmeli; başlıca gelir, servet ve harcama olgularına göre 

ölçülen vergiyi ödeyebilme gücü olarak tanımlanan ödeme gücü
75

 hukuki eşitliğin 

vergilendirme alanındaki görünümü olan ve vergilendirmede adaleti ölçmeye yarayan 

eşitlik ilkesine ilişkin bir vergilendirme ölçütüdür
76

. Bunun yanında   vergi adaleti 

bakımından, vergi önünde eşitlik ilkesinin hukuki temeli daha kesindir. Eşitlik ilkesinin 

anlamlarından biri olan vergi kanunu önünde eşitlik, vergi adaletinin en önemli 

unsurudur. Buna göre, vergi kanunu ile belirtilen bir durumda olan bütün mükellefler, 

aynı vergi rejimine tabi tutulmalıdırlar. Eşitlik ilkesi, bir vergi memuru veya vergi 

yargıcının kanuna bağlı olarak, aynı durumda olan mükelleflere aynı ölçüleri 

uygulamaları gerektiğini de ifade etmektedir. Aksi halde, aynı durumda olan 

mükelleflere aynı muamele yapılmaması vergi adaletini bozacaktır. Vergi kanunu 

önünde eşitlik, tarafsız ve yetkili vergi yargısı organlarının bulunmasına bağlıdır
77

. 

Diğer yandan ayrım yapmama ilkesi hukukun genel ilkelerinden biridir ve “bütün 
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devletler ya da yurttaşları arasında eşit davranılmasını öngören ve her türlü hukuksal 

ayrımı yasaklayan bir ilke” olarak anlaşılmaktadır
78

. 

Bu ilkenin sonucu olarak mükelleflerin vergi yüküne ödeme güçlerine göre 

katılmaları gerekmekte ve bunun nasıl belirleneceği konusunda güçlüklerle 

karşılaşılmaktadır. Ödeme gücünün belirlenmesi için mükellefin ödediği vergi 

nedeniyle katlandığı fedakarlığın göz önünde tutulması gerektiği ileri sürülmüştür. Bu 

noktadan hareketle eşit fedakarlık, eşit oranlı fedakarlık ve en az toplam fedakarlık 

olmak üzere üç görüşe yer verilmiştir. Bunlar
79

: 

 Eşit fedakarlık görüşü, ödenmesi söz konusu vergi dolayısıyla mükelleflerin 

sahip oldukları toplam faydadaki azalmanın aynı düzeyde olması, bu açıdan katlanılan 

fedakarlığın eşit kılınmasını öngörmektedir. Bu durumda; matrahın büyüklüğüne 

bakılmaksızın, farklı gelire veya varlığa sahip olan kişiler aynı miktarda vergi 

ödeyebilecektir. Önemli olan, vergi olarak alınan kısmın faydası dolayısıyla, 

mükelleflerin katlandıkları fedakarlığın eşit olmasıdır. Böylece, vergi dolayısıyla 

katlanılan fedakarlık  her gelir düzeyinde eşitlenecek ve buna bağlı olarak da herkesin 

katlandığı fedakarlık eşit olacaktır
80

.  

Eşit oranlı fedakarlık görüşü ise, her bir mükellef üzerine düşecek yükün, 

mükellefin gelirden sağladığı ekonomik refaha göre belirlenmesi gerektiğini ileri 

sürmektedir. Olanakları yüksek mükelleflerin daha fazla yarar sağladıkları düşüncesiyle 

bunların daha fazla vergilendirilmelerine yöneliktir
81

.  

En az toplam fedakarlık ise, vergileme amacıyla sağlanan toplam gelirin, 

toplumun tüm kesimleri üzerinde yarattığı toplam fedakarlığın en az düzeyde olmasını 

öngörmektedir. Böylece, verginin reel yükü mükellefler üzerinde az hissedilebilir 

şekilde dağıtılmış olacaktır. Burada, mükellefler arasında eşitlik değil de toplum 

açısından verginin bir bütün olarak uygulandığı dikkate alınarak, verginin; varlık veya 

gelirin daha az faydalı marjinal birimlerinden alınması gerektiği kabul edilmektedir
82

. 
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V. Vergi Adaletini Etkileyen Unsurlar 

Vergi adaleti kavramının şekillenmesinde etken olan birçok unsur 

bulunmaktadır. Bu bölümde bu unsurlar hakkında bilgi verilecektir. 

A. Vergi Yükü Kavramı 

Ödenen vergi kişinin varlığında bir eksilmeye veya azalmaya neden olduğundan 

vergi, ödeyen üzerinde bir yüktür. Vergi yükü, bir ülkede bir yıl içerisinde toplanan 

kamu gelirlerinin o ülke milli gelirine olan oranını gösterir. Vergi yükünün 

hesaplanması açısından vergi kapsamında ele alınacak unsurların belirlenmesi yönünden 

dar ve geniş anlamda vergi yükü tanımlamaları vardır. Sadece genel bütçe (veya 

konsolide bütçe) vergi gelirlerinin milli gelire oranı dar vergi yükü olarak ifade edilir. 

Vergi ve benzeri gelirler ile kamu fonlarının gelirleri ve devletin ekonomik 

kurumlarının gelirlerinin toplamının milli gelire oranı ise geniş anlamda vergi yükü 

olarak kabul edilmektedir
83

.  Devletin borçlanma yoluyla sağladığı gelirler vergi yükü 

hesaplamalarında dikkate alınmaz
84

. 

Vergi yükünün hesaplanması çeşitli açılardan önemlidir. Buna göre; vergi yükü 

analizleri bireylerin veya sosyal kesimlerin katlanmak zorunda kaldığı yükün tespiti, 

ekonominin gelişmesi, gelir dağılımında adaletin sağlanması, yatırımların artırılması, 

ekonomik istikrarın gerçekleştirilmesi gibi makro seviyedeki hedeflerin tespiti için 

yapılır
85

. 

Vergi yükü, bireyler açısından (mikro yaklaşım) veya toplum açısından (makro 

yaklaşım) değerlendirilebilir. Ferdi açıdan vergi yükünün hesaplanmasında tek bir kişi, 

sosyal grup veya sektör ele alınır ve bunların ödedikleri vergi miktarları, vergiye tabi 

gelirlerine oranlanır. Toplam vergi yükü ise, toplam vergi gelirlerinin (konsolide bütçe 

vergi gelirleri) gayri safi milli hasılaya oranlaması ile elde edilir
86

. 
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Ferdi vergi yükü farklı açılardan değerlendirilerek ayrımlara tabi tutulmaktadır. 

Bunların en yaygını “subjektif” ve  “objektif” yük ayrımıdır. Sübjektif vergi yükü, 

yükümlünün ödediği vergi dolayısıyla gelirinde ve sahip olduğu iktisadi değerlerdeki 

azalmanın neden olduğu fedakarlık ya da refah kaybının yükü taşıyanın bilinme 

derecesine dayanır. Sübjektif vergi yükü bireylere göre değiştiğinden ve kişisel bir 

değer şeklinde olduğundan saptanması ve bireyler arasında karşılaştırma yapılması 

olanaksızdır. Objektif vergi yükü, ödenen verginin yükümlünün geliri, bakmak zorunda 

olduğu kimseler gibi iktisadi durumu göz önünde bulundurularak ölçülmesi ile 

belirlenir
87

. 

Diğer taraftan, “net vergi yükü” toplam vergi ve vergi benzeri gelirlerden 

kişilere ödenen transfer gelirlerinin ve mali yardımların çıkartılması ile bulunur. Gerçek 

vergi yükü ise, verginin ekonomiye dolaylı, dolaysız bütün etkileri hesaba alınarak hasıl 

ettiği bütün kayıp ve kazançların birlikte düşünülmesi ile elde edilir. Teorik olarak 

gerçek vergi yükü, marjinal analizle verginin belirli miktarının artırılması halinde bu 

değişmeden ekonomiye hasıl olan gerçek etki olarak gösterilebilir. Zararı faydasından 

fazla ise vergi gerçek yük olmakta, az ise gerçek yükü negatif olur ve yük olmaktan 

çıkar
88

. 

B. Vergi Esnekliği 

Vergi esnekliği, vergi gelirlerinin milli gelirdeki değişimlere karşı duyarlılığını 

ifade etmektedir
89

. Vergi esnekliği oranının 1 olması, milli gelirde meydan gelen artış 

kadar vergi gelirlerinin artmış olduğunu gösterir. Eğer bu oran 1’in üstünde ise, vergi 

gelirlerindeki artışın, milli gelirdeki artıştan daha fazla olarak gerçekleştiğini ifade eder. 

VI. Vergi Adaletini Olumsuz Yönde Etkileyen Faktörler 

A. Vergiden Kaçınma 

Vergiden kaçınma kavramı, yükümlülerin yasaları çiğnemeden ödemeleri 

gereken verginin yükünü azaltabilme çabalarını kapsamaktadır. Vergiden kaçınma 

tamamen yasal ve risksiz bir davranış şekli olduğu için ceza da gerektirmemektedir. 
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Hatta, kimi zaman vergiden kaçınmanın koşulları yasalar tarafından 

belirlenebilmektedir. Yasaların belli kazançları vergilendirme dışı bırakması halinde 

tüm bireylerin bundan yararlanabilmesi  rasyonel bir davranış ve  bir hak olarak kabul 

edilmektedir
90

. 

Yukarıda ifade edildiği gibi, vergiden kaçınma yasalara aykırı olmayıp her hangi 

bir suç ta oluşturmamaktadır. Örneğin, emlak vergisi ödememek için kat satın almak 

yerine kirada oturmayı tercih etmek bir suç değildir, herkesin yararlanabileceği doğal 

bir haktır
91

. 

Vergiden kaçınma, yükümlülerin vergi karşısında vergilerin ikame etkisi 

nedeniyle tercihlerini değiştirme şeklinde olabileceği gibi, bazen de ödeyeceği vergiden 

ziyade, beraberinde getireceği şekli yükümlülükler ve bunların sonuçları nedeniyle de 

vergiden kaçınmaya eğilim gösterme şeklinde karşımıza çıkabilmektedir
92

. 

Vergiden kaçınmanın uygulamada bir çok şekilde gerçekleşebildiği 

görülmektedir. Ancak genel olarak bunları iki grup altında toplamak mümkündür. Buna 

göre, mükellefin  vergiyi doğuran olayın ortaya çıkması bakımından vergi konusu ile 

ilişki kurmaması birinci gruptaki vergiden kaçınma faaliyetleri olarak 

değerlendirilmektedir
93

. Emlak vergisi ödememek için bireylerin mülk edinmekten 

kaçınması bu çeşit bir vergiden kaçınmaya örnek olarak gösterilebilir
94

. İkinci gruptaki 

vergiden kaçınma ise, mükelleflerin vergi kanunlarının boşluklarından yararlanması ve 

bu şekilde vergi yüklerini hafifletmesi olarak değerlendirilmektedir. Burada vergiyi 

doğuran olayın ortaya çıkması bakımından vergi konusu ile ilişki kurulmakta, fakat bu 

ilişki vergi kanunlarındaki boşluklar sayesinde yasaya uygun olarak 

gizlenebilmektedir
95

. Bir işletmenin kurulurken, şirketin türünün veya konumunun vergi 
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yükümlülüğünü en düşük seviyeye indirecek şekilde ve alanlarda belirlenmesi bu tarz 

bir vergiden kaçınmaya örnek olarak verilebilir
96

. 

Vergiden kaçınmanın üç temel şekli olduğu söylenebilir: 

i- Geliri kaydırmak: Artan marjinal oranlı yapıya sahip olan bir vergi 

sisteminde, yüksek marjinal oranlı bir yapıda vergilendirilen yükümlü, 

ödeyeceği verginin yükünü azaltabilmek için gelirini daha düşük marjinal 

oranın bulunduğu dilime kaydırmaya çalışır. Bu çeşit bir vergiden kaçınma, 

ancak gelirle birlikte marjinal vergi oranlarının da yükseldiği bir sistemde 

geçerli olacaktır. ABD’deki 1990’ların başında oranları indirilen sermaye 

kazançları vergileri (ABD’de hisse ve gayrimenkul değerlerindeki artıştan 

alınmaktadır) ile birlikte, yüksek oranda vergilendirildiği için o güne kadar 

hisse ve gayrimenkul alım satımını dondurmuş olan yatırımcıların harekete 

geçerek paraya çevirmeleri örnek olarak verilebilir
97

. 

ii- Vergilerin ertelenmesi: Enflasyonun yüksek olduğu ekonomilerde, paranın 

zamanla değerini yitirmesi nedeniyle vergilerin mümkün olabildiğince 

ileriye ertelenmesi yükümlüler açısından kârlı olmaktadır. Yükümlülerin 

çeşitli muhasebe hileleri ile, gelirlerinin tahakkuk tarihlerini daha geç beyan 

etmek suretiyle vergi ödemelerini geciktirmeleri, bunun sonucunda da reel 

olarak daha düşük vergi ödemeleri buna örnek gösterilebilir. Burada yine de, 

verginin ödenmesi ile sonuçlanan bir durum söz konusu olduğu için verginin 

ertelenmesini vergiden kaçınmadan farklı bir tepki olarak görenler de 

bulunmaktadır
98

. 

iii- Vergi arbitrajı: Farklı gelir türleri ve farklı bireylerin vergilendirildiği farklı 

oranların avantajından yararlanmayı ifade eder. Sermaye gelirlerinin çeşitli 

şekillerinin farklı vergi uygulamalarının avantajından ve özellikle birey 

hesabından çekinceye kadar vergilenmeyen sermaye gelirlerinin belli 

türlerine izin verilen hükümlerden yararlanır
99

. 
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Vergiden kaçınma, vergilerin olumsuz özendirme yaratması nedeniyle ortaya 

çıkan bir tepki çeşididir. Sağlanmış olan vergiden kaçınma olanakları nedeniyle, vergi 

oranlarındaki belirli bir artışın vergiden kaçınmayı arttırabileceği kabul edilmektedir
100

. 

Vergiden kaçınma, kimi zaman hükümetler tarafından ekonomik ve sosyal açıdan 

yararlı sonuçları doğurduğundan dolayı teşvik edilebilmektedir, fakat sonuçlarının 

beklendiği gibi çıkmadığı durumlar da söz konusudur. Örneğin, sigara üzerinden alınan 

yüksek vergiler, tüketimi kısarak faydalı bir sonucun doğmasına katkı sağlarken, yüksek 

gelir vergisi kişilerin uzmanlık alanları dışında olan kendi işlerini yapmaya 

yöneltebileceği için, ekonomik açıdan düşük verimliliklerin doğmasına neden 

olabilecektir. Ancak, yükümlülerin vergi düzenlemelerinin açıklarından alışılmamış 

biçimlerde yararlanarak vergilerini minimize etmeye çalışma yolunu seçmeleri, ilgili 

yasaların lafzını olmasa bile ruhunu zedeleyeceği görüşünde olanlar da mevcuttur 
101

.      

Vergiden kaçınma olanakları, ücretli olmayan, vergiden muaf yatırımları yapma 

olanağına sahip olan, hisse senetleri satın alabilen ve kurucusu oldukları vakıflara bağış 

yapıp vergiden düşebilen varlıklı kesimler için daha fazladır. Bu nedenle, artan oranlı 

vergiler vasıtasıyla düzeltilmesi amaçlanan gelir dağılımındaki adaletsizlikler, bu tür 

vergiden kaçınma olanaklarının artması ile beklenen düzeyde olamayacaktır. Bu durum, 

artan oranlı sistemin eşitsizliği düzeltebilme durumuna yöneltilebilecek bir eleştiri 

olarak değerlendirilmektedir
102

. 

B. Vergi Kaçakçılığı 

Vergi konusuyla şu veya bu şekilde ilgilenmeyen kimseler açısından dış 

görünüşü itibarıyle; vergiden kaçınma ile vergi kaçakçılığı arasında pek fark 

gözükmemekle birlikte, dikkati çeken husus yasalara aykırılık yönünden ortaya çıkar. 

Her ikisi de amaçlanan vergi hasılatının yeterince sağlanamaması sonucunu yaratmakla 

birlikte, vergi kaçakçılığı yasalara aykırı nitelik taşır ve vergi suçu oluşturur. 

Mükellefler, vergi ödememek için bir taraftan yasal yollardan giderek vergi 
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kanunlarındaki boşluklardan yararlanırken, diğer taraftan da yasalara aykırı yollara 

başvurmak suretiyle vergi kaçırmaya çalışabilmektedirler
103

. 

Vergi kaçakçılığı dar anlamı ile “vergi kanunlarına aykırı davranmak ve 

kanunları uygulamakla görevli bulunan idarenin aldığı önlemlere karşı gelmek suretiyle, 

ya da az vergi ödemek şeklinde olabilmektedir”. Başka bir tanımla vergi kaçakçılığı, 

“İşletmenin ödeyeceği vergiyi azaltmaya imkan veren, vergi baskısına karşı vergi 

kanunlarına aykırı hareketlerdir”. Ayrıca; “Mükelleflerin bilerek veya bilmeyerek 

vergiye tabi olan geliri beyan dışı bırakmaları durumunda meydan gelen ve suç teşkil 

eden bir kavram” olarak tanımlandığı gibi, “elde edilmiş fakat vergi otoritelerince beyan 

edilmemiş gelirlerin bütünü” olarak da tanımlanmaktadır
104

. 

Vergi kaçakçılığı yasalara aykırı olduğundan suç oluşturmaktadır. Ancak vergi 

kaçakçılığının en olumsuz tarafı vergi adaletine etkisidir. Yasal olarak vergi borcu 

doğduğu halde ödemeyenler, vergisini dürüst olarak ödeyenler karşısında haksız, yasal 

olmayan ve adaletsiz bir avantaj elde etmektedirler. Vergi adaletinde eşitliği bozucu en 

önemli davranışlardan biri vergi kaçakçılığıdır. Vergi kaçakçılığı kurumsal açıdan vergi 

ahlakına, kültür seviyesine, gelişmişlik düzeyine, milletlerin iktisadi ve sosyal yapısına, 

vergi ödeme eğilimlerine bağlı bir olay olarak karşımıza çıkar
105

. Ancak vergi 

kaçakçılığı genel olarak vergi ahlakına bağlı bir olay olarak kabul edilir. Vergi 

ahlâkından anlaşılan; vergi yükümlüsünün vergi borcunu tam olarak ödemesidir. Vergi 

ahlâkı, mükellefin sosyo-kültürel düzeyinin bir işlevi olduğu kadar yaşadığı toplumun 

kültür seviyesi ile de ilgilidir. Toplumun ahlak ve din yapısı, sosyo-kültür seviyesine 

etkendir. Gelirin yüksek olması kültür seviyesine bağlanmakta ve vergi kaçakçılığının 

gelişmiş ülkelerde, az gelişmiş ülkelere göre daha az yaygın olduğu kabul edilmektedir. 

Ancak, vergi kaçakçılığını gelir, ahlak ve gelişmişlik düzeyine bağlamanın başlı başına 

bir etken olmadığı, iyi uygulanmayan vergi sistemlerinden dolayı da vergi 

kaçakçılığının yaygın olduğu görülmektedir
106

. 
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Vergi kaçakçılığının önlenmesi kolay görünmemektedir. Bunun için, her ülkede 

vergi kaçakçılığını önleyici tedbirler alınmaktadır. Bu tedbirler vergi ahlakını 

geliştirme, vergi idaresinin yapısını düzeltme ve vergi yasalarının günün şartlarına göre 

düzenlenmesi ile vergi kaçakçılığı suçlarının cezalandırılması ve vergileme tekniklerine 

yönelme şeklinde olmaktadır
107

.  

Vergi kaçakçılığının önlenmesi için alınan hukuki tedbirlerin başında vergi 

kaçakçılığının cezalandırılması gelmektedir. Vergi kaçakçılığı için hapis cezası mı, 

yoksa para cezası mı verilmesi konusunda çeşitli görüşler bulunmaktadır. Dünyada 

birçok ülkede, vergi kaçakçılığı suçu için para cezasının yanında ağır hapis cezaları 

uygulanmaktadır. Ancak, dünyadaki son gelişmeler, vergi kaçakçılığı için hapis cezası 

yerine, malî ve idarî tedbirler alınmasının daha iyi olacağını düşünerek, eğer ceza 

verilecekse para cezasının uygulanmasını önermektedir
108

. 

Ülkedeki vergi kaçırma olanaklarının büyüklüğü ölçüsünde vergi adaletini 

zedeleyici etkiler yaratan vergi kaçakçılığı, özellikle vergilerini kaynakta ödeyen 

mükellefler ile, vergilerini tam ödeyen mükelleflerin vergi yükü bakımından olumsuz 

bir biçimde etkilenmelerine neden olmaktadır. Ayrıca vergi kaçırma eğilimine sahip 

kitlenin genellikle ödeme güçleri yüksek kimseler oldukları düşünüldüğünde, sorunun 

önemi daha iyi anlaşılacaktır
109

. 

Faaliyet ya da vergiye tabi bir unsurun vergi idaresinin bilgisinin dışına 

çıkarılması yani gelirin beyan edilmemiş olması, gelir, servet veya harcamaların 

kayıtlara geçirilmemesi, vergi kaçakçılığı şekilleri olarak sayılabilir. Kayıt dışı 

ekonomik faaliyetler ile de vergi kaçakçılığı oluşmaktadır
110

. Bunun dışında sahte ve 

yanıltıcı belge düzenlemek, belgesiz alım satım işlemleri yapmak, maliyetlerin olması 

gerekenden fazla gösterilmesi, stok tespiti yapılamaması ya da yanlış tespit yapılması 

durumları da vergi kaçırmanın en çok rastlanan şekillerindendir
111

. 
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Vergi kanunları uygulanırken bazı mükellefleri bilmeden vergi kaçakçısı 

durumuna düştüğü göz önünde bulundurularak, bilerek vergi kaçıran ile bilmeden vergi 

kaçakçısı konumunda olana aynı cezanın uygulanmaması gerektiği de tartışılan konular 

arasındadır. Vergi kaçakçılığını önlemek için vergi sistemine ve vergileme tekniklerine 

ilişkin de tedbirler almak gerekir. Vergi türleri bakımından dolaysız vergilerde vergi 

kaçırmak daha kolay, fiyat yoluyla yansıtılan dolaylı vergilerde ise vergi kaçırmak çok 

zordur. Dolaysız vergilerin beyana tabi olması denetimi zorlaştırmaktadır. Ancak, vergi 

idaresinin uzman kadro ile sıkı denetimi, iyi bir muhasebe ve belge düzeni uygulamak 

suretiyle, vergi kaçakçılığını önlemek veya en aza indirme durumları söz konusu 

olabilecektir
112

. 

C. Çifte Vergileme 

Çifte vergilendirme; aynı vergi konusu üzerinden, aynı vergilendirme 

döneminde birden fazla vergi alınması şeklinde tanımlanmaktadır. Bu şekilde iki defa 

vergi almak vergi adaletini ve eşitliğini bozmakta ve modern vergileme ilkelerine de 

ters düşmektedir
113

. 

Çifte vergilendirmenin hukuki ve ekonomik anlamda iki boyutu bulunmaktadır. 

Hukuki anlamda çifte vergilendirme, aynı kişi ve aynı vergi konusu üzerinden, aynı 

dönemde birden fazla devlet tarafından vergi alınmasını ifade etmektedir. Örneğin, A 

ülkesinde ikamet eden ve B ülkesindeki bir şirketin ortağı olan bir kişinin elde ettiği kâr 

paylarının, her iki ülkede de vergilendirilmesi durumu hukuki anlamda çifte 

vergilendirmedir. Ekonomik anlamda çifte vergilendirme ise, birden fazla kişinin aynı 

vergi konusu üzerinden, ayrı ayrı vergilendirilmesi durumunu  ifade eder. Örneğin, bir 

üye ülke vatandaşı kişinin, bir başka üye ülkedeki kişiye ödediği tazminatın gider olarak 

düşülmesine izin verilmemesi ve tazminatın ödendiği ülkede de gelir olarak 

vergilendirilmesi durumunda bu tip çifte vergilendirme ortaya çıkmaktadır
114

. 

Çifte vergilemeye federal devletlerde daha çok rastlanmaktadır. Federal devletin 

vergilendirdiği vergi konusunu federal devlet de vergilendirerek çifte vergilendirmeye 
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neden olmaktadır. Bunu önlemek için federal devletin anayasasına hükümler 

konulmaktadır. Bu uygulama daha çok ABD‘de olmaktadır. Ancak çifte vergilendirme 

üniter devletlerde de görülmektedir. Merkezi devletin vergilendirdiği vergi konusunu, 

mahalli idarelerin de vergilendirmesi halinde çifte vergilendirme söz konusudur. Ayrıca 

çifte vergilendirme, devletler arasında ortaya çıkmaktadır. Bir devletin vatandaşı başka 

bir devlete yaptığı iş nedeniyle her iki devlet tarafından aynı vergi konusu, vergilemeye 

tabi tutulduğunda çifte vergileme söz konusudur. Uluslararası veya devletlerarası vergi 

anlaşmaları ile yahut tek taraflı bir kararla devletler çifte vergilendirmeyi önlemeye 

çalışmaktadırlar
115

. 

Literatürde, gelir vergisi yanında ayrıca kurumlar vergisi alınmasının, çifte 

vergileme olup olmayacağı hususu tartışılmaktadır. Buna benzer bir hususta 1970 yılına 

kadar İngiltere’de uygulanan ve tüm gelirin toplamından vergi alındıktan sonra, 

sermaye gelirlerinin ayrıca vergilendirilmesidir ki; bu olay çifte vergilendirme olarak 

kabul edilebilir
116

. Bunun yanında tartışılan bir husus da gelirin vergilendirilmesinden 

sonra yapılan harcamalardan ayrıca vergi alınmasının çifte vergilendirme olup 

olmayacağıdır. Bir çok maliye yazarı, vergilendirilen gelirden yapılan tüketim 

harcamalarının vergilendirilmesinin çifte vergilendirme olduğunu belirtmişlerdir. 

Gelirden elde edilen tasarrufun ayrıca vergilendirilmesi çifte vergilendirme olarak kabul 

edilmektedir
117

. 

Günümüzde, gelir vergisi alındıktan sonraki gelirlerden tüketim harcamaları 

nedeniyle, KDV gibi doğrudan çifte vergi alındığı gibi verginin yansıtılması nedeniyle, 

birçok vergi de gelire yükletilmekte ve ayrıca gelirden yapılan tasarrufun bankalara 

veya finans kurumlarına konulması halinde faiz veya kâr payı gelirleri de 

vergilendirilmektedir. Çifte vergilendirilmenin yanında verginin yansıtılması ve küçük 

tasarrufların vergilendirilmesi ile vergi yükününün adaletli ve dengeli dağılımı ilkesi 

sarsılmakta ve bu durumun sonucunda tasarruflarını büyük yatırımlara yönelten yüksek 

gelir grupları ile orta sınıf arasındaki zenginlik farkı büyüyerek toplumun sosyal dengesi 

bozulmaktadır
118

. 
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D. Verginin Yansıtılması 

Yansıtma, borç veya yükümlülüklerin başkalarına devredilmesidir. Vergi 

yansıması ise kanuni açıdan yükümlü olanın ödediği vergiyi başkalarına 

devredebilmesine imkan veren ekonomik bir olaydır
119

. 

Yeni bir vergi yürürlüğe konulduğunda, bu vergiyi kimlerin ödemesi gerektiğine 

ilişkin seçenekler üzerinde durulur. Örneğin, birçok ülkede yasa koyucu, sosyal sigorta 

primlerinin yani sosyal güvenlik vergisinin yarısının işverenler ve yarısının da işçilerce 

ödenmesini kararlaştırmışlardır. Burada amaç işverenlerin ve işçilerin sosyal güvenlik 

sisteminin maliyetini eşit şekilde paylaşmalarıdır. Bu noktada iktisatçılar yasa 

koyucunun bir hedefine rağmen, verginin ağırlığının kimin üzerinde kaldığını yani vergi 

yükününün nasıl dağıtıldığını incelemektedirler
120

. 

Piyasa koşullarında oluşmuş gelir dağılımını adil bir dağılıma dönüştürmek ya 

da konjonktürel dalgalanmaları dengelemek için vergi yansımasından 

yararlanılabilmektedir. Örneğin; konjonktürün genişleme dönemlerinde yatırımları 

azaltma amacına yönelen gelir ve kurumlar vergilerinin yüksek oranda arttırılması, 

ancak bu arttırılan vergi yükünün gelir sahipleri üzerinde kalması durumunda istenilen 

amaca ulaşılmış olacaktır
121

. 

Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağıtılması ilkesi gereğince yükümlülerin adil 

vergi yüküne tabi tutulması ile gelir dağılımının yeniden dağıtılması hususlarının 

sağlanması için verginin yansıtılması olayının iyi bilinmesi gerekmektedir. 

E. Vergi Afları 

Vergi affı devletin politik nedenlerle vergi alacağından vazgeçmesi olup, vergi 

borcunun ortadan kaldırılmasını yani silinmesini amaçlamaktadır. Vergi affı; 

zamanaşımı gibi teknik anlamda vergi adaleti ya da vergi yönetimi ile ilgili bir sistem 

olmayıp, esas itibariyle politik nedenlere dayanan ve özel bir kanunla yürülüğe konulan 

olağanüstü bir önlem niteliğindedir
122

. Vergi affı; vergi önünde eşitlik ilkesini olumsuz 
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yönde etkileyen bir uygulama olup,
123

 özellikle iyi niyetli, vergi yükümlülüğünü 

zamanında ve tam olarak yerine getiren mükellefler aleyhine vergi adaletini bozucu bir 

nitelik taşımaktadır. Vergi aflarına sık sık başvurulması halinde; toplum benzeri 

uygulamaları bir alışkanlık içerisinde belirli dönemlerde bekleyecek ve bu durum vergi 

kaybını artırıcı yönde etki oluşturacaktır
124

. 

Vergi aflarının birçok ülkede uygulanması afları kaçınılmaz kılan mali, 

ekonomik, politik ve sosyal nedenlerin varlığının göstergesidir. Vergi aflarından 

faydalanan mükelleflerin özellikleri ise af döngüsünü ortaya çıkarma açısından üzerinde 

durulması gereken önemli bir konudur. Zira vergi aflarından faydalanan mükellefleri 

diğer mükelleflerden ayıran bazı özellikler olabilir. Afla aklanmayı alışkanlık haline 

getiren ve vergisel yükümlülüklerini af beklentisi içinde yerine getirmeyen bir mükellef 

tipinin varlığı halinde neredeyse rutin hale gelmiş af mekanizması arasında bir ilişki 

kurulabilir. Eğer bu tip mikellefler toplum içinde önemli bir paya sahipse bu durum 

vergi uygulamalarında zafiyet oluşturacaktır, bunun için de söz konusu durumun 

incelenmesi gerekmektedir
125

. 

Vergi uygulaması ile ilgili olarak mali af; çoğu kez yalnızca vergi zam ve 

cezalarına yönelik olarak çıkartılmaktadır. Mükelleflerin vergi borçlarının ödenmesini 

sağlamaya yönelik olup, genellikle; belli süre içerisinde vergi borçlarını ödeyenler, bu 

vergilere eklenmiş olan zam ve cezalardan kurtulmuş olmaktadırlar
126

. Politik amaçlı 

vergi afları, vergilerini dürüstçe ve zamanında ödeyen mükellefler ile aftan yararlanan 

mükellefler açısından davranış ve uygulama eşitliğini bozduğundan vergi adaleti 

üzerinde olumsuz biçimde etkili olur. 
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F. Kayıt Dışı Ekonomi 

Literatürde tartışılmakla beraber kayıtdışı ekonomi için çok farklı isimler 

kullanılmaktadır. Bunlardan bazıları; gayri resmi, enformel (informal), düzensiz, 

paralel, yasadışı, gizli, görünmeyen, kayıtlı olmayan ve gölge ekonomidir
127

. 

Kayıt dışı ekonominin nedenleri bütün ülkeler için aynı değildir. Gelişmekte 

olan ülkelerde kayıt dışı ekonomi aslında, düzenlemelerden özellikle işgücü piyasasına 

yönelik vergilerden kurtulmanin bir aracıdır. Bu nedenle gelişmiş ekonomiler üzerine 

yapılan çalışmaların hemen hemen hepsi vergi kaçırma ve düzenlemeler üzerine 

yoğunlaşmaktadır. Bu nedenler ayrıca geçerli olmakla birlikte, gelişmekte olan 

ülkelerde kayıtdışı ekonominin varlığını açıklamada bazı tamamlayıcı ve muhtemelen 

çok daha önemli nedenler vardır. Bu ülkelerde resmi ekonomi hem göç, hem de 

doğumlardan kaynaklanan kentsel işgücündeki büyümeyi sağlayabilecek yeterli bir 

istihdam yaratamayabilir
128

.  

II.Dünya Savaşı sırasında yükseltilen vergi oranları ile fiyat ve tüketim 

kontrolleri şeklindeki düzenleyici işlemlerin, savaş sonrası kalkınma döneminde vergi 

sistemine konulan çeşitli istisna ve muafiyetlerin etkisiyle sistemin karmaşık hale 

gelmesinin, kayıtdışı ekonomiyi ortaya çıkarıp genişlettiği kabul edilmiştir. O dönemde 

vergisel faktörlerin etkisiyle ortaya çıkan, günümüzde vergisel faktörlerin yanısıra çok 

sayıda değişik faktörün etkisi ile büyüyen ve gelişen bir olgu olan kayıt dışı ekonomi, 

ister sosyalist isterse kapitalist ekonomik sisteme dayalı olsun, gelişmekte olan ülkeler 

kadar gelişmiş ülkeler için de hala bir sorun olarak varlığını sürdürmektedir
129

. 

Ülkemizde uzunca bir süredir kayıt dışı ekonominin büyük boyutlara ulaştığı ve 

bu nedenle vergi kaybının da büyük olduğu, bu kesimin vergilendirilebilmesi halinde 

bütçe açıklarını kapatabilecek vergi geliri sağlanacağı iddia edilmektedir ve bu konu 

tartışılmaktadır.  
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İKİNCİ BÖLÜM 

KATMA DEĞER VERGİSİNİN TEORİK TEMELİ 

İ. Katma Değer Vergisinin Tarihçesi 

İlk olarak KDV, 1948 yılında Fransa’da Maliye Bakanlığı’nda çalışan Maurice 

LAURE tarafından hazırlanan bir projeyle sadece imalat aşamasında uygulanmaya 

başlanmıştır. Fransa’da ilk olarak imalat aşamasında uygulanan KDV, 1954 yılından 

itibaren tüketim tipi KDV’ye dönüştürülerek uygulanmaya devam etmiştir
130

. Roma 

Antlaşması 1957 yılında imzalandığında, Avrupa Ekonomik Topluluğu’na (AET) üye 

ülkelerin muamele vergileri yapı ve oranları itibariyle birbirlerine nazaran çok büyük 

farklılık göstermekteydi. AET’ye üye ülkelerden sadece Fransa’da KDV uygulanmakta, 

diğer ülkelerde ise çeşitli yayılı muamele vergileri
131

 uygulanmaktaydı. AET genelinde 

vergi uyumlaştırması konusunda ilk çalışmalar dolaylı vergilerden biri olan KDV 

alanında başlatılmış ve 1968 yılında Batı Almanya, 1969 yılında Hollanda, 1970 yılında 

Lüksemburg, 1971 yılında İtalya çeşitli muamele vergilerini terk ederek KDV’yi 

uygulamaya başlamışlardır. Daha sonra KDV’nin uygulanması Batı Avrupa’nın diğer 

ülkelerinde de hızla yayılmaya devam etmiş ve 1967 yılında Danimarka, 1969 yılında 

İsveç, 1970 yılında Norveç, 1972 yılında Avusturya, 1974 yılında ise İngiltere ve 

İrlanda KDV’yi uygulamaya başlamıştır
132

. 

II.  Kavram Olarak Katma Değer Ve Katma Değer Vergisi 

Vergi ödeme gücünün göstergelerinden biri olan harcamalar üzerindende vergi 

alınmaktadır.  

Bu bölümde öncelikle katma değer kavramı açıklanacak, KDV’nin tanımı ve 

türleri ortaya konulacak, daha sonra vergi sistemi içindeki yerinden bahsedilecek olup 

son olarak da avantaj ve dezavantajları ve diğer satış vergileriyle karşılaştırılması 

üzerinde durulacaktır. 
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A. Katma Değer Kavramı 

Katma değer kavramı, bir işletmenin ilk ya da ara malı olarak aldığı maddeye, 

kendi üretim süreci sonunda kazandırdığı artı değer olarak ifade edilebilir. 

Katma değeri, bir mal ve hizmet üretimi faaliyetinde üretime katılan iktisadi 

faktörlerin yarattıkları ek değer olarakda tanımlamak mümkündür. Üretim faktörlerinin 

yarattıkları bu ek değerlerin toplamı bize, milli ekonomi bakımından, milli geliri veya 

gayrisafi milli hasılayı vermektedir. Üretim faktörlerine ödenen paylar ise bilindiği 

üzere kâr, faiz, kira ve ücrettir. Bu payların toplamı  yine milli geliri verecektir. Demek 

oluyorki Katma Değer, ülke itibariyle milli gelirdir. Bu nedenle KDV’ye, dolaylı gelir 

vergisi de denilmektedir
133

. 

B. Katma Değer Vergisi’nin Tanımı Ve Türleri 

KDV, üretimden tüketime kadar bütün aşamalarda malların ve hizmetlerin 

satışından, nispi olarak alınan yayılı bir muamele vergisidir. Yani, KDV, her ekonomik 

aşamada satış değeri üzerinden alınmakla beraber her üretim ve dağıtım aşamasında 

yaratılan katma değerlerin vergiye tabi tutulmasıdır. Diğer bir ifadeyle, katma değer 

vergisinin konusu, üretimdir
134

. 

KDV, esas itibariyle hizmet kullanımı veya malların tüketimi ile ilgilidir ve 

bunların kaynağından, nihai tüketiciye kadar olan aşamaları tamamlamaktadır. Her bir 

aşamada, malları veya hizmetleri arz edenler, vergiyi uygulamak ve satış fiyatına ilave 

etmek zorundadırlar. Satın alınan mal ve hizmetler dolayısıyla, ödenmiş olan verginin, 

satışlar üzerinden hesaplanan vergiden indirilmesi ve kalanının vergi idaresine 

bildirilmesi şekilinde ödenir. Bu sebeple, vergi yapısı itibariyle mükellefleri birbirine 

kontrol ettirmektedir. Vergi, katma değer üzerinden alındığı için niteliği itibariyle 

gayrisafi gelir vergisinde toplanır. KDV’de vergi kaçakçılığı azdır. Vergi genellikle 

ileriye doğru yansıtılır. Bu yüzden verginin son ödeyicileri tüketicilerdir
135

. 
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Katma değer birey veya işletme açısından incelenebileceği gibi, makro açıdan da 

değerlendirilebilir. Mikro açıdan katma değer, bir işletmenin yaptığı ürün değeri ile bu 

ürünü yapmak için başka işletmelerden satın almış olduğu girdi değerlerinin farkı olarak 

tanımlanmaktadır. Makro ekonomik açıdan ise, ekonomik süreçte bir mal veya hizmet 

üretimi faaliyetlerine katılan ekonomik faktörlerin gerçekleştirdikleri ek değerlerdir. Bu 

değerler toplamı makro ekonomi bakımından milli geliri ifade etmektedir
136

. 

Birçok ülkede, KDV, gelir sistemlerinin başı olarak görülmektedir. İdari ve 

politik seçimlere göre farklılık arz etsede, yer temelli tipik KDV sisteminde, yurt 

içindeki teslim ve hizmetler ile ithalatta KDV uygulanırken, ihracat istisna edilmektedir. 

Tahsilatın katma değer üzerinden yapılması, kayıtlı mükelleflerin, sermaye harcamaları 

ve ana mal tedarikleri için indirim almalarını sağlamaktadır
137

 

Katma değer kavramı hakkında verilen bilgiler dikkate alındığında bu verginin 

yalnızca her üretim safhasında ilave edilen değeri vergilendirmeyi amaçladığı 

sanılabilir. Vergi konusunun tespitinde çoğu zaman ekonomik anlamda bir katma değer 

söz konusu olmadığından bu vergiye katma değer vergisi adının verilmiş olmasının 

hatalı olduğu söylenebilir. KDV’de matrah veya vergi borcunun hesaplanma tarzı teorik 

ve pratik bakımlardan çeşitli tip ve metodları ortaya çıkarmıştır
138

. 

Teoride dört ayrı katma değer anlayışı ve bunun sonucu olarak da dört ayrı KDV 

tipi mevcuttur. 

1. Gayri Safi Hasıla Tipi KDV 

Yöntem sadece ticari malların satışından ticari malların alışlarının düşülmesine 

imkan vermektedir. Gayri safi hasıla tipi KDV, firmanın yarattığı katma değerden söz 

konusu sabit varlıkların maliyetlerinin veya düşüşüne olanak vermeyen bir yöntemdir. 

Firmaların üretimlerini gerçekleştirirken, sermaye malları olarak adlandırılan sabit 

varlıklar değerlerinden bir kısmını kaybederler. Gayri safi hasıla tipinde sabit 
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kıymetlerin değer düşüşünün önemi yoktur. Bu durumda mikro (işletme, firma) düzeyde 

matrah, şu formüle uygun olarak elde edilir
139

. 

M = S – A (M = Matrah, S = Satışlar,  A = Alışlar) 

Makro ekonomik olarak KDV’nin matrahı gayri safi milli hasıladır. Katma 

değerin bu tipi bazı sakıncaları da beraberinde getirmektedir. Firma düzeyinde katma 

değerin doğru hesaplanabilmesi için, her şeyden önce alış ve satışların yanında stok 

hareketlerinin de doğru yürütülmesi gerekmektedir. Ayrıca, gayri safi tipe uygun katma 

değerin bulunmasında temel ölçüt olan sermaye mallarının açıkça tanımlanması 

gerekmektedir. Sermaye mallarının yıpranma ve aşınma paylarının düşülmesine olanak 

vermediğinden gayri safi hasıla tipi KDV kapital yoğun teknolojilerin ağır bir vergi 

yükü ile karşı karşıya kalmasına neden olacağı için yatırımları olumsuz yönde etkiler
140

. 

2. Gelir Tipi KDV 

Gelir tipi KDV, üretim sürecinin başlangıcından, tüketime kadar olan her 

safhada yaratılan katma değerden, yatırım mallarına ait amortisman paylarının 

indirilmesi sonucu elde edilen katma değeri, vergilendiren KDV tipine Gelir Tipi KDV 

adı verilmektedir
141

. 

Bu tip KDV’de matrah yukarıda da belirtildiği gibi; firmaların yatırım mallarına 

ait eskime payı tutarlarının, belirtilen amortisman süreleri içerisinde, firmanın satışları 

üzerinden hesaplamış olduğu vergiden indirilirek hesaplanmaktadır
142

. 

Bu KDV tipinde en geniş matrah, net milli gelire ya da tüketim ile amortisman 

payı indirilmiş (safi yatırım) olan yatırım harcamaları toplamına eşittir
143

. 

Bu açıdan verginin matrahı makro planda, aşağıdaki gibi formulize edilebilir: 

Y = C + I – D (Y = Toplam Gelir, C = Tüketim, I = Yatırım, D = Amortisman) 

                                                           
139

 Metin Erdem, Doğan Şenyüz, İsmail Tatlıoğlu, Kamu Maliyesi, 2007, s.178. 
140

 Erdem, Şenyüz, Tatlıoğlu, a.g.e., s.179. 
141

 AKSOY, a.g.e., s.376. 
142

 Özhan ULUATAM- Yaşar METHİBAY, Vergi Hukuku, 5.Baskı, İmaj Yayınevi, Ankara, Ekim, 

2001, s.390. 
143

 Utku KARABAĞ, Türkiye’de KDV Oranlarının Vergi Adaleti Açısından Analizi ve Avrupa 

Birliği Karşılaştırması, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Yüksek 

Lisans Tezi, Ankara – 2005, s.28. 



40 
 

3. Tüketim Tipi KDV 

Tüketim tipi KDV’de üretilen malların değerinden, yatırımda kullanılan malların 

bedelinin bir bütün olarak düşülmesi ve bu şekilde  KDV matrahına ulaşılması söz 

konusudur. Tüketim tipi KDV sadece tüketim mallarını vergilendirmeyi hedef alır. Bu 

tür KDV’de toplam KDV matrahı tüketim harcamalarının toplamıdır
144

. 

Finlandiya ve Türkiye hariç, KDV’nin uygulandığı bütün ülkeler tüketim tipi 

KDV’yi kullanmaktadır. Ülkemizde uygulanan KDV türü gelir tipi KDV ile tüketim tipi 

KDV’nin karışımı şeklindedir. Yatırım teşvik belgesine bağlanan yatırımlarda 

kullanılacak amortismana tabi iktisadi kıymetlerin KDV’si, bunların aktife girdiği veya 

kullanılmaya başlandığı tarihten itibaren 1 yıl içinde indirilmektedir. Dolayısıyla, Türk 

KDV sisteminde teşvik belgeli yatırımlar için tüketim tipi, diğer yatırımlar için ise, gelir 

tipi KDV benimsenmiştir
145

. 

4. Ücret Tipi KDV 

Bu tip KDV uygulamasında, yatırım mallarının tutarları veya amortismanları 

değil, yatırım gelirlerinin KDV’den indirimi söz konusudur
146

. Ücret tipi KDV’de  

sadece ücret miktarının matrah olması nedeniyle, müteşebbislerin tercihi sermaye yoğun 

teknoloji olmaktadır. Bu durum ise, ülkede istihdam artışını engellemektedir
147

. 

- Makro düzeyde ücret tipi KDV matrahı; 

Matrah = Milli Gelir - Kâr – Faiz – Rant = Ücret, şeklinde hesaplanmaktadır.  

Firma düzeyinde ücret tipi KDV matrahı ise, firmanın ücret ödemeleridir.  

III. Katma Değer Vergisi’nin Vergi Sistemi İçindeki Yeri 

Vergilendirmede esas itibariyle iki ana yöntem vardır: 

1. Gelirin elde edilmesi sırasında vergilendirme, 
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2. Gelirin harcanması sırasında vergilendirmedir
148

. 

Bu yöntemlerden birincisine bağlı olarak “gelir vergileri” adı altında dolaysız 

vergiler grubu, ikincisinde de “muamele vergileri” adı altında dolaylı vergiler grubu 

oluşmuştur. Gelir vergileri doğrudan kişilerin belli bir dönemde elde ettikleri gelir 

üzerinden ve bu gelirin özelliklerine ve meydana gelen birtakım değişmelere bağlı 

olarak alınırlar. 

Muamele vergilerinin özelliği ise, verginin mal ve hizmet fiyatlarına eklenerek 

alınması dolayısıyla tüketicilere yansıtılmasıdır. Böylece gelirin, elde edilmesi sırasında 

kavranamayan kısmı da dahil olmak üzere, harcanılması sırasında kavranılmasına ve bu 

suretle başlangıçta yapılan vergilemenin öngörüldüğü ölçüde tamamlanmasına 

çalışılmaktadır. KDV’de bir muamele vergisidir. Harcamaların vergilendirilmesi 

alanında günümüze ulaşmış en ileri aşama olup modern bir vergilendirme tekniğine 

sahiptir. Mal ya da hizmetin üretiminden tüketiciye ulaşmasına kadar her el değiştirme 

aşamasında alınan yaygın, fakat kümülatif etkisi olmayan genel bir tüketim 

vergisidir
149

. 

IV. Katma Değer Vergisinde Oran Yapısı 

KDV uygulamasında, oran yapısı ile ilgili olarak teoride çoğunlukla benimsenen 

görüş; oranın tek olması, mümkün olduğu kadar farklı oran uygulamasından 

kaçınılmasıdır. Bu görüşü savunanlar, KDV’de oran farklılaştırılmasının verginin 

tarafsızlığını bozacağı ve denetiminin de zorlaşacağı yönünde bir görüşe sahiptirler
150

. 

KDV, genel vergi tasnifi içerisinde, harcama vergileri grubunda yer almaktadır. 

Harcama  vergileri, nitelik itibariyle çoğunlukla düz oranlı bir tarife yapısına 

sahiptirler
151

. Söz konusu vergilerin, kim tarafından, ne zaman ve nerede ödeneceği belli 

değildir. Ayrıca mükelleflerin, vergi ödeme güçleri dikkate alınmaksızın vergi aynı 

miktar ya da oran üzerinden alınmaktadır. Bu durum, düşük gelir grupları açısından 

olumsuz bir etki yaratmaktadır. Dolayısıyla vergi, ağrlığını daha çok harcama 
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potansiyeli yüksek olan düşük gelirli halk kitleleri üzerinde, hissettirmektedir. KDV 

gibi yayılı bir muamele vergisinde, verginin bu olumsuz etkisinin giderilmesi, tüketim 

mallarının farklı oranlarda vergilendirilmesi yoluyla, az da olsa giderilmeye 

çalışılmaktadır
152

. 

Bu oran farklılaştırması dikkate alındığında, günümüzde KDV’de oran yapısı şu 

şekide sınıflandırılabilmektedir
153

: 

i- Kanuni Oran: Kanunda yazılı olan orandır. Bu oranın altında ve üstünde oran 

belirleme konusunda ilgili mercilere yetki verilmektedir. 

ii- Standart Oran: Genel olarak tüm hizmetlere ve mallara uygulanan orandır. 

iii- Yükseltilmiş Oran: Standart oranın üzerinde olup, lüks mal ve hizmetlere 

uygulanan orandır.  

iv- İndirimli Oran: Standart oranın altında bir oran olup, yaşam için gerekli olan 

zorunlu mal ve hizmetlere uygulanan orandır. Temel gıda maddeleri, eğitim ve 

sağlık bunlara örnek olarak gösterilebilir. 

Birden fazla oranı içeren bir katma değer vergisi sisteminde; KDV’ye tabi mal 

ve hizmetlerin söz konusu oranlara parallel olarak, ayrıca bu oranlara tabi olacak mal ve 

hizmetlerin yer aldığı listelere ayrılması gerekmektedir.  

KDV, teorik anlamda ekonomideki tüm mal ve hizmetlere uygulanabilse de bazı 

sosyal, kültürel ve iktisadi nedenlerle birtakım mal ve hizmet gruplarının sıfır oranda 

vergilendirildiği, teorik açıdan tam istisna kapsamına alındığı görülmektedir. 

Dolayısıyla, sıfır oranlı vergilendirme ile, Dünya’nın birçok ülkesi’nde özellikle temel 

gıda maddeleri, ilaçlar, sağlık araçları, giyim eşyaları vs. vergiden istisna tutulmuştur
154

. 

Ülkemizde de KDV sisteminde birtakım sosyal, kültürel, askeri ve dış ticarete yönelik 

bazı istisna uygulmaları gerçekleştirilmektedir. 

V. Katma Değer Hesaplama Yöntemleri 

Katma değerin hesaplanması dolaylı ve dolaysız yöntemler aracılığıyla iki 

şekilde gerçekleştirilebilmektedir.  
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A. Dolaysız Hesaplama Yöntemleri 

Katma değerin dolaysız hesaplama yöntemleri kullanılarak hesaplanması, 

toplama ve çıkarma yöntemleri olarak iki şekilde yapılmaktadır.  

1. Toplama Yöntemi 

Toplama yöntemine göre KDV’nin hesaplanmasında, önce ekonomik faktörlerin 

gelirleri olan ücret, kira, faiz ve kâr toplanarak matrah ortaya çıkarılır. Daha  sonra da 

bulunan matraha vergi oranı uygulanarak ödenmesi gereken vergi ortaya çıkarılır. Bu 

yöntem, oldukça karışık olması dolayısıyla çok fazla uygulama alanı bulamamıştır
155

. 

2. Çıkarma Yöntemi 

Bu yöntem ikiye ayrılarak incelenebilir. Birincisi, satılan her mal ve hizmetin 

satış bedelinden, maliyet değerinin düşülmesi suretiyle katma değerin hesaplanmasıdır. 

Ancak, her mal ve hizmet için devamlı envanter gerektirdiği için, ekonomik hayatın 

pratik ihtiyaçlarına cevap verememektedir; ikincisi ise, satışlar üzerinden hesaplanan 

vergiden, alışta ödenen verginin indirilmesi suretiyle, ödenecek katma değer vergisinin 

hesaplanmasıdır. Bu ikinci yönteme, vergi indirimi yöntemi de denilmektedir
156

. 

Bu açıklama yardımıyla, katma değer çıkarma yöntemine göre şöyle formülize 

edilebilir
157

: 

Katma Değer (VA) = Toplam Çıktılar (0) – Toplam Girdiler (I) 

Sonuç olarak; dolaysız hesaplama yöntemlerinde, ilk olarak katma değer 

hesaplanmakta, hesaplanan bu katma değer üzerine vergi oranı uygulanması suretiyle 

KDV belirlenmektedir. 

B. Dolaylı Hesaplama Yöntemleri 

Bu yöntemde doğrudan doğruya katma değer hesaplanmamakta, öncelikle KDV 

hesaplanmakta, daha sonra katma değere ulaşılmaktadır.  
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Vergiden vergi indirimi ya da diğer bir deyişle vergi mahsubu usulü de denilen, 

bu yöntemde, işletmenin sattığı mal ve hizmetlerin fiyatlarına eklemek suretiyle tahsil 

ettiği KDV’den indirilerek; o aşamada yaratılan katma değer hesaplanmaktadır
158

. 

Dolaylı hesaplama yönteminde, vergi indirimi (mahsubu) mekanizması, katma 

değere ulaşma açısından bir araç niteliğindedir. Katma değerin dolaylı olarak 

hesaplanmasında kullanılan bu yöntem basitliği ve uygulama kolaylığı nedeniyle, 

yaygın bir biçimde kullanılmaktadır
159

. 

VI. Katma Değer Vergisi’nin Hesaplanması 

KDV hesaplamasında toplama, çıkarma, vergi dahil ve vergi hariç matrah 

yöntemleri, dolaylı ve dolaysız yöntemler uygulanmaktadır. 

A. Toplama Yöntemi 

Bu yönteme göre verginin matrahını oluşturan katma değer, işletmede üretim 

için kullanılan üretim faktörlerinin gelirlerini oluşturan ücret, faiz, rant ve kârın 

toplanması suretiyle bulunmaktadır. Bu yöntem sonucunda elde edilecek olan matraha 

vergi oranının uygulanması yeterli olacaktır
160

. 

B. Çıkarma Yöntemi 

Bu yönteme göre ise vergi matrahı, firmanın toplam satışlarından, başka 

firmalardan yapmış olduğu alımların çıkarılması ile hesaplanmaktadır
161

. Vergi oranı 

bulunan bu fark üzerine uygulanır. Ayrıca çıkarma yöntemi, ön muamele indirimi ve ön 

vergi indirimi olmak üzere ikiye ayrılır
162

: 

1. Ön muamele indirimi yönteminde, önce belirli bir dönemdeki satış 

tutarlarından, aynı dönem içinde vergili olarak satın alınan mal ve 

hizmetlerin tutarları indirilmek suretiyle matrahı meydana getiren katma 
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değer ortaya çıkarılır. Daha sonra da, bulunan matraha mevcut olan vergi 

oranı uygulanarak  ödenecek vergi hesaplanır. 

2. Ön vergi indirimi yönteminde ise, bir vergilendirme dönemi içinde yapılan 

satış tutarlarına yasal vergi oranlarının uygulanmasıyla hesap edilecek vergi 

tutarından, o dönem içinde alınan mal ve hizmetler için ödenmiş olan KDV 

indirilmektedir. Verginin teorik yapısına da uygunluğu nedeniyle, 

uygulamada genellikle ön vergi indirimi yöntemi uygulanmaktadır. Bu 

yöntemin, belge almayı özendirmesi ve KDV ile Gelir Vergisi arasında oto-

kontrol sistemini sağlayabilmesi gibi bazı yararları bulunmaktadır. 

Türkiye’de de bu yöntem uygulanmaktadır. 

C. Vergi Dahil ve Vergi Hariç Matrah Yöntemleri 

Katma değer vergisi’nin hesaplanmasında, verginin matraha dahil edilip 

edilmemesi açısından iki ayrı yöntem bulunmaktadır: 

1. Vergi Dahil Matrah Yöntemi 

Bu yöntemde KDV hesaplanırken matrah olarak, vergi dahil fiyat alınmaktadır. 

Matraha, KDV de dahil edilmektedir. KDV’nin hesaplanmasında bu yöntemin tercih 

edilmesi durumunda, verginin itibari oranları ile gerçek oranları arasında birtakım 

farklılıklar ortaya çıkmaktadır
163

. 

Bu yöntemin uygulaması, vergi idaresi açısından birtakım kolaylıklar 

sağlamasına rağmen, satıcının mal ve hizmetlerin, satış fiyatını tespiti aşamasında söz 

konusu yöntemi esas alarak, ileriki aşamalara yansıtması durumunda, fiyatlar genel 

seviyesinde bir artış olacak bu durumda ekonomik açıdan sakıncalı sonuçlar 

doğurabilecektir
164

. 
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2. Vergi Hariç Matrah Yöntemi 

Bu yöntemde, KDV, matraha dahil edilmemektedir. Bu yöntem teoride, çıkarma 

yöntemi’nin bir türü olarak, addedilmekte; ayrıca vergiden vergi indirimi yöntemi 

olarak da ifade edilebilmektedir
165

. 

Söz konusu yöntem; satış bedeli üzerinden hesaplanan vergiden, alış tutarı 

üzerinden ödenmiş olan verginin mahsup edilmesine dayanmaktadır
166

. Böylece 

mükellef, ödenecek vergi miktarını, kolayca hesaplayabilmekte ve uygulamada basitlik 

sağlanmış olmaktadır. Nitekim Avrupa Birliği Konseyi’nce konu ile ilgili olarak 

yayınlanmış direktiflerde, bu yöntem kullanılmıştır. Yöntemin esas alınma nedeni, mal 

ve hizmetlerin bedeline bir önceki aşamda ödenmiş olan, katma değer vergilerinin dahil 

edilmeden matrahın tespit edilmesine dayanan bir sistem olmasıdır
167

. 
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KDV hesaplama yöntemleri, özet olarak aşağıdaki gibi şematize edilebilir
168

:  

Şekil 1: Katma Değer Vergisi’nin Hesaplanma Yöntemleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Katma Değer Vergisi’nin İlkeleri İle Avantaj ve Dezavantajları  

Modern bir vergi olarak adlandırılan KDV’nin birtakım ilkelerinin yanısıra 

avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır.  

A. Katma Değer Vergisi’nin İlkeleri 

Katma Değer Vergisi uygulanması açısından çeşitli ilkeler bulunmaktadır
169

: 

1. Son Fiyat Esası 

Satış vergileri, dolayısıyla KDV mal ve hizmetin tüketiciye satıldığı zamanda 

alınmamaktadır. Aksine önceki aşamada bir satıcıdan diğerine satılırken alınmaktadır. 
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Tam Olarak 

Yapılması 

Ön Vergi İndirimi 

Esasına Dayanan 

KDV 

Ön Muamele 

İndirime Dayanan 

KDV 
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KDV’nin en önemli özelliği katma değer veya ticari zincirin her halkasındaki 

brüt kazanç üzerinden alınmasıdır. Katma Değerden vergi alma pratikte, mal ve 

hizmetlerin dağıtım ve üretiminde her aşamadaki toplam satış fiyatı üzerinden vergi 

hesaplayarak bundan önceki aşamada ödenen KDV’nin indirilmesini gerektirmektedir.  

Bu sistemde önceki aşamada ödenen vergiler indirildiğinden, satış vergisi son 

satış fiyatı üzerinden alınmış olmaktadır. Yani ara tüketim  ve ticari aşamaların vergiye 

etkisi olmamakta ve perakendeci tüketiciye malı satıncaya kadar vergi idaresinin 

verginin tamamını almasına imkan vermemektedir.  

Bu şekilde gelişen sistemde iç mallardan hangi oranda vergi alındığını tam 

olarak belirleme imkanı doğmaktadır. Bu oran ithal edilen mallara da uygulandığı 

takdirde, rekabetin bozulması riski de ortadan kalkmış olmaktadır.  

2. Varış Yeri İlkesi 

Avrupa KDV sisteminde malların ve hizmetlerin tüketildiği ve kullanıldığı 

ülkede vergi alınmaktadır. Buna “varış yeri ilkesi” denir. 

KDV’de malların ve hizmetlerin nerede kullanıldığı ve tüketildiği büyük önem 

taşımaktadır. Ancak bunun her zaman açıkça ortaya konulması zor olmaktadır. 

Örneğin bir turist yabancı bir ülkede aracını tamir ettirdiği takdirde, sadece 

küçük bir tamir parçasını o ülkede tüketmiş olmaktadır. Oysa ülkede oturan kişi tüm 

tamir giderlerini oturduğu ülkede yapmaktadır. Kendi eşya ve ihtiyacını göçtüğü 

ülkeden alan göçmenler için de benzer durum söz konusudur. Özellikle sınır 

durumlarında gündeme gelen bu vb.durumlarda karşılaşılan sorunların çözümü için 

AB’nin ve üye devletlerin bir takım yasal düzenlemeler yaptıkları görülmektedir.  

Varış Yeri İlkesi’ne göre; tamir faaliyetleri yapıldığı ülkede, ev nakilleri ise 

bağladığı ülkede vergilendirilmektedir. Yani ev nakilleri varış ülkesinde vergiden 

müstesnadır. Buna Nakil İstisnası denilmektedir. 

Varış Yeri İlkesi hizmetlere oranla mallara daha kolay uygulanmaktadır. Burada 

kural olarak alınan mallar ithal edildiği ülkeye girerken vergilendirilmektedir. Ancak bu 

kural AB içindeki iç sınırların kaldırılmasında büyük zorluk oluşturmaktadır.  



49 
 

3. Diğer İlkeler 

KDV mal ve hizmetlerin mükellefler tarafından satışı anında alınmaktadır. 

Malların ve hizmetlerin satışı verginin alındığı ülkede gerçekleştiği takdirde vergiye 

tabidir. Mallar ve hizmetler genellikle aynı oranda vergilendirilmektedir. Bazı istisnai 

hallerde vergilendirilen kişilerce satışta mal ve hizmet ayrımı yapılmakta ve yasal 

hükümler, malların yerli ve yabancı olması ile hizmetlerin yerli ve yabancı olması 

konusunda farklı tanımlanmaktadır. 

Mal veya hizmetlerin yerli veya yabancı olması durumunda gündeme gelen 

diğer bir fark da malların ithalinin vergiye tabi olmasına karşın hizmet ithalinin aynı 

şekilde vergilendirilmemesidir. Kurallara göre sınırı aşan hzimetlerin 

vergilendirilmesinde hizmetin satış yeri esas alınmaz.  

KDV matrahı, alıcının mal ve hizmet karşılığı ödediği bedel esas alınarak 

saptanır. İthalde de aynı ölçü geçerlidir. Şahsi malların ithalinde olduğu gibi bedel söz 

konusu değilse malların değeri takdir edilmektedir. 

Bazı satışlar veya teslimler KDV dışında tutulmakta, bazı firmalar ise kısmen 

veya tamamen KDV dışında bırakılmaktadır.  

Diğer bir önemli ilke ise vergi indirimidir. KDV tahsil eden kişiler satın aldıkları 

mal ve hizmetler için ödemiş oldukları KDV’lerini indirirler, indirilecek verginin 

ödenen vergiden fazla olması halinde fazla ödenen vergi geri alınabilir. Satışı vergiden 

istisna edilen mal ve hizmetler için alışta ödenen KDV’ler indirilmemektedir 

B. Katma Değer Vergisi’nin Avantaj ve Dezavantajları 

KDV’nin uygulamada çeşitli avantaj ve dezavantajları olduğu ileri 

sürülmektedir: 

1. Katma Değer Vergisinin Avantajları 

KDV’nin bazı avantajlarını aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür:
170
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- Katma Değer Vergisi konusunun çok geniş olması nedeniyle, net vergi hâsılatı 

açısından olumlu bir vergi türüdür. 

- Katma değer vergisi yatırımları ve ihracatı teşvik eder. Yatırımlar, alışta 

borçlanılan vergilerin indirilmesiyle, ihracat ise tam istisna uygulaması ile vergiden 

arındırılır.  

- Kapsamının oldukça geniş olması nedeniyle düşük oranlı uygulanabilen katma 

değer vergisi, vergi kaçakçılığını en alt düzeye indirir. 

- Vergi yükü, üretime katılan değer oranında, çeşitli sektörler , kişiler ve 

aşamalar arasında yayılır. Bu durum, vergi yükünün adaletli dağıtılması açısından 

olumludur. 

- Katma değer vergisi, mal ve hizmet akımını ve kaynakların dağıtımını hiçbir 

şekilde etkilememektedir.  

- Teorik olarak katma değer vergisi, gümrük ve özel tüketim vergilerinde ithal 

anında birlik sağlamaya ve bütün dolaylı vergilerin çıkış ülkesi esası üzerinden 

uygulamasına imkan vermektedir. 

- Vergi, malın el değiştirişinde alındığından, üretimden tüketime kadar ne derece 

az el değiştirise o kadar az vergi ödenmekte ve maliyet düşmektedir. Bu durum gereksiz 

el değiştirmelerin ve aracıların önlenmesini sağlayan önemli bir etkendir. 

- Katma değer vergisi, malın artan değeri ile birlikte arttığından, milli gelir 

artışlarını, diğer bir dolaylı vergiden çok daha iyi izler ve vergi sistemine yapısal bir 

esneklik getirmiş olur. 

- Katma değer vergisi bazı yönlerden tarafsız bir vergidir. Bu vergi ile 

endüstriyel yapı ve ekonomik kaynakların dağılımı, optimal denge noktasından ciddi 

ölçüde sapmaz. Çünkü vergi sonuçta üretim birimleri üzerine değil, tüketiciler üzerinde 

kalmaktadır. 

- Tüketimi hedef alan diğer vergiler gibi Katma değer vergisi tasarrufları teşvik 

eder, enflasyonist baskıları önler. Hatta fiyat artışları ile savaşın yeni bir aracı olarak 

nitelendirilmektedir.  
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- Katma değer vergisi sektörler arasında haksız rekabeti önler, dengeli 

sanayileşmeye ortam hazırlar, vergisiz sektörler yaratmaz. 

- Vergi indiriminden yararlanmak için katma değer vergisinin belgeye 

bağlanması, vergide oto mekanizmasının kurulmasını sağlamaktadır.  

- Katma değer vergisi, tüketimi kısma aracı olarak, selektif vergilere oranla daha 

genel ve etkili bir araçtır. Bu yönü ile Katma değer vergisi otomatik stabilizör 

niteliğindedir.  

- Katma değer vergisi, ekonomik kalkınma ve politika ile ilgili olarak daha 

düzenli ve güvenilir rakamlar sağlamaya yardımcı olabilir. 

- Katma değer vergisi, uluslar arası ekonomik bütünleşmeler ve uluslararası 

ticaretin geliştirilmesi açısından en uygun vergidir. 

2. Katma Değer Vergisinin Dezavantajları 

KDV’nin dezavantajlarından bazılarını ise şu şekilde sıralamak mümkündür:
171

 

- Katma değer vergisi, özellikle muhasebesi gelişmemiş olan küçük 

firmalar açısından karışık bir nitelik göstermektedir. 

- Tek aşamalı bir vergiden katma değer vergisine geçilen bir ülkede vergi 

mükellefleri birkaç kat artmakta, bu ise vergi idaresinin masraflarını yükseltmektedir. 

- Katma değer vergisinde gerektiği yerde istisna konulması ve çeşitli 

maddelerde vergi oranlarının farklılaştırılması diğer satış vergilerinden daha güçtür. 

İstisnaların fazla olması sistemin işleyişini bozabilir. 

- Hizmetlerin, katma değer vergisi dışında tamamlayıcı bazı vergilere tabi 

tutulması, verginin genelliğini bozmaktadır. Servis işletmelerinde satılan malların 

vergiye dahil olması durumunda ise fiyat yapısında sapmalar ortaya çıkmakta ve vergi 

maliyetlere eklenmektedir.  

- KDV, ihraç mallarının fiyatlarının yükselmesine ve sonuçta satış 

imkanlarının kısıtlanmasına yol açmaktadır. 
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VIII. Katma Değer Vergisinin Etkileri 

Verginin toplum üzerinde önemli etkileri olduğu kesindir. Vergiler hakkındaki 

düşüncelerde zaman zaman değişiklikler olmuştur. Esasen, vergiler diğer sosyal olaylar 

gibi toplumun iktisadi yaşayışının, siyasi rejim ve hukuk sistemlerinin gelişmelerine 

göre yeni şekil ve anlam kazanmıştır
172

. Vergi sistemlerindeki değişiklikler zamanla 

gerçekleşmesine rağmen değişmesi ve sistemin benimsenebilmesi için çok uzun süreler 

gerekmektedir. Ayrıca uygulanan vergi sisteminin etkisinin tüm yönleriyle 

görülebilmesi için de belli bir süre uygulama sonuçlarının görülmesini lüzumlu 

kılmaktadır. KDV’nin de diğer vergiler gibi ekonomiyi etkileyeceği bir gerçektir. 

KDV’nin muhtemel etkilerini şu şekilde sıralama mümkündür: 

A. Özel Tasarruflara Etkisi 

KDV tüketim ve tasarrufu etkilemektedir. Tüketim ve yatırım mallarına 

(tasarrufta) katma değer vergisi uygulanması halinde cari tüketim geleceğin tüketimine 

tercih edilmiş olmaktadır. Yatırım mallarının vergilenmesi halinde yatırımların tekrar 

vergilendirildiği ileri sürülmektedir. Bu görüşe göre yatırım malları hem satın 

alındıklarında hem de ürettikleri mal satıldığında tekrar vergilendirilmiş olur
173

. 

Gayri Safi Hasıla Tipi KDV’de yukarıdaki görüş kabul edildiğinde çifte 

vergilendirme söz konusu olmaktadır. Tüketim türü KDV uygulaması halinde mal 

alışları satışlardan düşüldüğünden çifte vergileme söz konusu olmaz. Dolayısıyla 

tasarrufları olumsuz yönde etkilemez. Ancak gelir düzeyinin düşük olduğu kesimlerde 

gelirin tamamına yakını tüketime ayrılmak zorunda kalındığından tasarruf etmeleri 

mümkün olmamaktadır. Bu nedenle gelirin tamamına yakını tüketim nedeniyle tekrar 

vergilendirilmiş olmaktadır. Çünkü gelirleri daha önce gelir vergisi nedeniyle 

vergilendirilmektedir
174

. 

Gelir düzeyi yüksek olanların tüketim eğilimleri  ne kadar fazla olursa olsun 

tasarruf etme imkanına sahiptirler. Tasarrufların vergilenmediği bir KDV 
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uygulamasında durum gelir düzeyi yüksek olanların lehine olmaktadır. Çünkü tasarruf 

etkileri (yatırım yaptıklarında) gelirleri vergilendirilmediğinden sermaye birikimi gelir 

düzeyi yüksek olanların lehlerine gelişmektedir. Bu durum gelişmekte olan ülkelerde 

yatırımların teşviki için yararlıdır
175

. 

B. Yatırımlara Etkisi 

KDV’nin yatırımlar üzerindeki etkisinde çeşitli faktörler vardır. Bunlar: 

uygulanacak verginin türü ve verginin yansımasıdır. Gayri safi hasıla tipi katma değer 

vergisinde yatırımlara indirim tanınmaz. Sadece üretim girdilerine muafiyet tanınır. Bu 

nedenle bu tür bir vergi, yatırımları teşvik edici değildir. Tüketim tipi katma değer 

vergisinde ise yatırımların matrahtan indirilmesi imkanı tanındığından yatırım üzerine 

olumsuz etkisi olmamaktadır. Tüketim tipi KDV yatırımları teşvik etmektedir. KDV’nin 

uygulandığı ülkelerin çoğunda bu nedenle tüketim türü katma değer vergisi 

uygulanmaktadır
176

. 

C. Teknoloji ve Verimliliğe Etkisi 

KDV’nin uygulanan türüne bağlı olarak teknoloji seçimine ve verimliliğe etkisi 

değişmektedir. Tüketim türü KDV’de yatırım malları miktarı matrahtan düşüldüğü için 

sermaye-yoğun endüstrileri teşvik edilmektedir. Emek-yoğun teknoloji ile üretilen 

malda değer vergisinin satış fiyatı içindeki payı yüksek olacaktır. Tüketim türü katma 

değer vergisi uygulamasında yatırım malları alışları matrahtan düşeceği için (sermaye/iş 

gücü) oranı yüksek firmalar kârlı çıkacaktır. Ancak netice itibariyle katma değer 

vergisinin yansıması söz konusu olacağından bu faydanın psikolojik olduğu ileri 

sürülmektedir
177

. 

Gayri safi hasıla türü KDV uygulamasında yatırım malları alışlarında ödenen 

vergilerin matrahtan düşülmesi söz konusu değildir. Yatırım mallarının matrahtan 

düşülememesi nedeiyle üreticiler emek-yoğun teknoloji kullanımına yönelmektedirler. 

Gelir türü KDV uygulamasında yatırım mallarına alışta ödenen verginin amortismana 

tabi tutulabildiğindengayri safi hasıla türüne nazaran sermaye-yoğun teknolojiyi teşvik 

edicidir.  
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KDV’nin teknolojiye etkisi incelenirken dikkat edilmesi gereken diğer önemli 

bir husus, bu vergiden önce yerine hangi verginin uygulandığıdır.  

KDV satış vergisinin yerine geçiyorsa ve iki  vergide tüketiciye yansıtılmayıp 

üreticiler üzerinde kalıyorsa sözü edilen değişiklik üretim teknolojisini etkileyecektir. 

Böyle bir uygulamada sermaye-yoğun teknoloji uygulanması tercih edilecektir
178

. 

Uygulanacak KDV, satış vergisinin yerini alır ve tüm vergiler ileriye doğru 

yansırsa, bu vergiye geçiş üretim metodlarını etkilemeyecektir. Diğer taraftan bu 

vergide matrah ve uygulama çok geniş bir alanı kapsadığından vergi nispetinde sık sık 

değişiklik yapmak mümkün olamıyacaktır. Böylece girişimcinin kararlarında isabet 

artacak ve burda ilgili sektörün verimliliğinin artmasına neden olacaktır
179

. 

D. Gelir Dağılımına Etkisi 

KDV’nin gelir dağılımına etkisi verginin tipine ve  bu verginin yerini aldığı 

vergilerin satış-muamele vergileri mi, yoksa gelir vergileri mi olduğuna göre 

değişmektedir
180

. 

Gayri safi hasıla tipi KDV uygulanması halinde yatırım malları vergi 

matrahından düşülemeyecektir. Sermaye birikiminin yüksek gelir gruplarında 

toplanması nedeniyle verginin artan oranlılığı söz konusu olacaktır. Tüketim türü 

KDV’nin uygulanması halinde ise eşit gelirler için önemli farklılıklar (gelir dağılımı 

açısından) olmıyacaktır. Ancak gelir attıkça gelirin artan kısmı belirli bir noktadan sonra 

tasarrufa yönelecektir. Bu kısım tüketilemediği için vergi matrahı dışında kalacaktır. 

Dolayısıyla gelir dağılımı artan kesimin ve yüksek gelir gruplarının lehine 

değişecektir
181

. 

KDV kurumlar vergisi yerine uygulandığı takdirde; kâr ve ücretler vergiye tabi 

olacaktır. Ayrıca katma değer vergisinin bir kısmı yüksek fiyatlar şeklinde tüketicilere 

yansıtılacak bu da gelir dağılımını olumsuz etkileyecektir
182

. 
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Gelir vergisi oranları indirilerek uygulanacak KDV’de ise verginin yansıması 

söz konusu olduğundan, fiyatlara yansıma nedeniyle fiyat artışları gelir dağılımını dar 

gelirliler aleyhine bozacaktır. 

E. Fiyatlara Etkisi 

KDV’nin uygulamasının fiyatlara etkisinin belirlenebilmesi yerini aldığı 

verginin durumu, verginin yansıtılıp yansıtılmayacağı, uygulanacak KDV türü ve vergi 

oranına bağlıdır. 

KDV’nin, yüksek oranlı satış ve tüketim vergilerinin yerine uygulanması halinde 

fiyatların düşmesi beklenir. Ancak fiyatlar aşağıya doğru katı (rijid) oldukları için bu 

düşme genellikle görülmez 
183

. KDV’nin matrahı diğer vergilere göre daha geniştir. Bu 

vergiyi uygulamadan önce vergi dışında kalan malların fiyatları artacaktır. Dolayısıyla 

genel fiyat seviyesi etkilenecektir. 

KDV tarafsız olduğu için, herkes yarattığı katma değer kadar vergi ödeyecektir. 

Dolayısıyla firmalar bu vergi nedeniyle dikey entegrasyona gitmiyeceklerdir. Böylece 

verimliliğe etkisi dolaylı olarak olumlu olacaktır
184

. 

F. Hizmet Sektörüne Etkisi 

Muamele vergileri sisteminde hizmet sektörü pek vergilenmez. Böyle bir 

durumda KDV uygulamasına geçilirse bu sektörün vergi yükü artacaktır. Bu sektörde 

girdilerin az olması, verginin satış fiyatına oranının nispeten yüksek olmasına neden 

olur. Hizmeti sağlayanlar yarattıkları katma değer nedeniyle vergiyi öderler ve bunu 

yansıtabilirlerse hizmeti satın alan firma bu hizmeti kendi bünyesinden tedarik etmeye 

çalışacaktır. Böylece daha az vergi ödeyecektir. Ancak daha önce ödenen verginin 

matrahtan düşülmesi mümkün olursa belirtilen sakınca ortadan kalkacaktır
185

. 
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G. Dış Ticarete Etkisi 

KDV sisteminde dış ticaretin vergilendirilmesinde iki ayrı prensip vardır. Bunlar 

çıkış ilkesi yani “orijin” prensibi ile, varış ilkesi yani “destinasyon” prensibidir
186

. 

Genel olarak KDV uygulamasında destinasyon prensibi uygulanmaktadır. 

Destinasyon prensibine göre bir malı ithal eden ülke ithal ettiği malı vergilemektedir. 

Ancak ihraç edilen mal ve hizmetler ise vergi dışında kalmaktadır. Diğer taraftan 

ihracatçıların daha önce girdiler nedeniyle ödemiş oldukları vergiler iade edilmektedir. 

Bu nedenlede ihracat teşvik edilmektedir. Özellikle azgelişmiş ülkelerde katma değer 

vergisi ihracatı teşvik etmesi açısından tercih edilmektedir
187

. 

IX. Katma Değer Vergisi’nin Diğer Satış Vergileriyle Karşılaştırılması 

KDV dış görünüşü itibariyle itibariyle yayılı muamele vergisine
188

 benzemekle 

beraber bu vergi türünün sakıncalarını gidermek için oluşturulmuş bir harcama 

vergisidir. KDV’nin üretimden tüketime kadar geçen aşamaların her birinde oluşan 

katma değer üzerinden ayrı ayrı alınması onun harcama vergileri içinde sakıncası en az 

olan bir tür olmasını sağlamaktadır
189

. 

KDV’nin diğer satış vergileriyle karşılaştırılmasını bir tablo şeklinde şöyle 

özetlemek mümkündür; 
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 Maliye Bakanlığı, Katma Değer Vergisi Kanun Tasarısı ve Gerekçesi, T.C.Maliye Bakanlığı 

Gelirler Genel Müdürlüğü, Teksir, 1980. 
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 AYHAN, a.g.t., s.22. 
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 Yayılı Muamele Vergisi: Harcama vergisi ekonomik akımın üretimden tüketime kadar her safhada 
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Tablo 1: KDV’nin Diğer Satış Vergileriyle Karşılaştırılması  

 
Toplu Muamele 

Vergisi
190

 

Yayılı Muamele 

Vergisi 

Katma Değer 

Vergisi 

Vergi Alındığı Aşama 
Tek Aşama (ya üretim ya 

da tüketim) 

İmalatın Her 

Aşaması ya da 

Ticaret Zincirinin 

Her Halkası 

İmalatın Her 

Aşaması Ya da 

Ticaret Zincirinin 

Her halkası 

Vergi Matrahı 
Bir Aşamadan Diğerine 

Geçişteki Satış Fiyatı 

Bir Aşamadan 

Diğerine Geçişteki 

Satış Fiyatı 

Üretimin Bir Önceki 

Aşaması ile Bir 

Sonraki Aşamasında 

Oluşan KDV 

Vergi Oranı Yüksek Nispeten Düşük Yüksek Değil 

Vergi Geliri 
Düşük (Kaçakçılık 

Nedeniyle) 
Nispeten Yüksek Yüksek 

Kaynak: Salih TURHAN, Vergi Teorisi ve Politikası, 5.Baskı, İstanbul Filiz Kitabevi, 

1993, s.153-156’daki bilgilerden yararlanılarak oluşturulmuştur. 

Öncelikle imalatın her aşaması ya da ticaret zincirinin her halkası 

vergilendirildiği için vergi oranları toplu muamale ve yayılı muamele vergilerinde 

olduğu gibi yüksek değildir. Ayrıca, vergi piramitleşmesi
191

 veya kar topu etkisi
192

 

meydana getirmemektedir. 

Özel satış vergileri tek bir malı vergilendirdiğinden KDV’ye bir alternative 

oluşturmakta ve bu nedenle karşılaştırma dışı bırakılmaktadır. KDV’nin diğer genel 

satış vergilerine göre sahip olduğu avantajlar şunlardır: 
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 Toplu Muamele Vergisi:İmalatın tek safhasında veya ticaret zincirinin tek halkasında, satış fiyatları 

üzerinden bir defaya mahsus olmak üzere alınan vergidir. Vergi bir defa alındığı için verginin oranı 

yüksektir. Yayılı ve toplu muamele vergisi riskli olduğundan dolayı 1985 yılında KDV uygulanmaya 

başlamıştır (Bknz.; www.hacettepe.edu.tr/-utasun/ Kurumlar %20 vergisi ppt). 
191

 Vergi Piramitleşmesi: Bir mal üzerine tüketim vergisinin, perakende satış aşamasından önceki 

aşamalardan birinde salınması durumunda ortaya çıkar. Bu durumda vergi ileriye doğru yansıtılarak nihai 

satış aşamasında konulan miktardan daha yüksek bir fiyat artışı doğurur (Bknz.; http://muhasebeturk.org). 
192

 Kar Topu Etkisi: Ekonominin büyüme oranı, ortalama reel faiz oranı ile gösterilebilecek borcun reel 

maliyetinin altında kalırsa , GSMH’ya göre borç faiz ödemesi mekanik olarak artacak ve bu artış borç 

stokları büyüdükçe daha da hızlanacaktır. Bu duruma kar topu etkisi denir(Bknz.; Egeli Haluk, “Mali 

Açıkların Ölçümüne Yönelik Bazı Gözlemler ve Bu Konuda Geliştirilmiş Alternatif Açık Ölçüleri”, 

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 4, S.2, s.33., 2002). 
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1. Tarafsız bir vergi olan KDV, tüketici tercihlerini, faktör hızını ve üretim 

metodlarının seçimini etkilememektedir.  

2. Tasarruflarını, sermaye kazançlarını ve yatırımlarını vergilendirmediği için 

yatırımları teşvik etmektedir.  

3. İhracat KDV’den muaf tutulduğu için ihracat teşvik edilmekte ve ödemeler 

dengesine olumlu etkide bulunmaktadır. 

KDV’de üretim ve dağıtım sürecinin her bir aşaması o aşamada yaratılan katma 

değer üzerinden verildiğinden, ciro tipi genel satış vergisindeki gibi mükerrer vergileme 

söz konusu olmamaktadır. Ayrıca KDV, vergi indirimi mekanizması aracılığıyla, ciro 

(şelale) tipi genel satış vergisinin yarattığı dikey entegrasyonu önlemekte, böylece 

çeşitli mallarla farklı oranlar uygulanmasını mümkün kılmaktadır. 

KDV’nin vergi mahsubu yöntemiyle birlikte uygulanması fatura kullanımını 

çekici hale getirerek vergi kaçakçılığı önlenmekte yada azalmaktadır. Halbuki, tek 

aşamada uygulanan toplu genel satış vergilerinde oran yüksek tutulduğunda vergi 

kaçakçılığını özendirilmiş olmaktadır. 

Yukarıda belirtilen avantajlara karşılık, KDV’nin bazı dezavantajları da 

bulunmaktadır. KDV’nin en önemli dezavantajı, ciro tipi genel satış vergisinde olduğu 

gibi, mükellef sayısının artmasıdır. KDV’nin çok sayıda mükellefe ve mala uygulanma 

zorunluluğu, mal ve hizmetler için tek oranlı bir uygulamayı yönetim kolaylığı 

açısından en uygun çözüm haline getirmektedir. Ancak, uygulamada, çeşitli nedenlerle 

birden fazla oran uygulanmakta ve bazı istisnalara yer verilmektedir. Bu ise, esasen 

hayli zor olan KDV uygulamasını daha da güçleştirmektedir
193

. 
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KDV Oranlarının Hesaplanması, DPT Yayın No: DPT 2458, Uzmanlık Tezi, Ağustos 1996, Devlet 

Planlama Teşkilatı Yıllık Programlar ve Konjoktör Değerlendirme Genel Müdürlüğü, Ankara, s.15-16. 



59 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRKİYE’DE KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMASI VE VERGİ 

ADALETİ 

Bu bölümde Türkiye’de KDV uygulamalarının vergi adaleti açısından 

değerlendirilmesi üzerinde durulacaktır. Bu çerçevede, Türkiye’de vergi adaletinin 

anayasal çerçevesi, KDV’nin tarihçesi ve KDV gelirlerinin gelişimine yer verilecektir. 

I. Türkiye’de Vergi Adaletinin Anayasal Çerçevesi 

1876 Anayasasında verginin ödeme gücüne göre alınması ilkesi yer almasına 

rağmen 1924 Anayasasında ödeme gücü ilkesine yer verilmemiştir. İkinci Dünya 

Savaşından sonra dünyada, bilhassa Batı Avrupa’da “sosyal devlet” anlayışı gelişti. 

Ülkeler anayasalarına, devletin yapısının “sosyal devlet” olduğu ilkesini koyuyorlar, 

hatta İtalyan Anayasasında olduğu gibi artan oranlı vergilerin zorunluluğu anayasalara 

hüküm olarak yerleştiriliyordu. Ülkemizde 1961 Anayasası yapılırken sosyal devlet 

olma gereği hissedilmiş ve 1961 Anayasasının 2.ci maddesine sosyal devlet ibaresi 

konmuş ise de, sosyal devlet anlayışının vergi açısından bir sonucu olan vergi yükünün 

adaletli ve dengeli dağılımı ilkesi 1961 Anayasasında yer almamıştır. Ancak, 1961 

Anayasasının 61.maddesinde, herkesin mali gücüne göre vergi ödeyeceği belirtilmiştir. 

Verginin mali güce göre alınması da sosyal devlet ilkesinin bir sonucu olduğundan ve 

vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımının, herkesin mali gücüne göre vergi 

ödemesiyle gerçekleşeceğinin kabul edilmesinden, 1982 Anayasında olduğu gibi ayrıca 

vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı ilkesine yer verilmemiştir. 1961 Anayasası 

Temsilciler Meclisinde görüşülürken Cumhuriyetin niteliklerini belirten ikinci 

maddenin görüşülmesi sırasında “Sosyal” kelimesinden sonra “Devlet” mi, yoksa 

“Adalet” mi getirilmesinin uygun olacağı tartışmasında, Temsilciler Meclisi üyelerinden 

bazısı “Sosyal Adalet” terimini kabul ettiğini ve sosyal adaletin vergi açısından 

amacının “Vergilemede uygulanan ayırma prensibi, asgari geçim indirimi, çocuk 

indirimi gibi usuller” in uygulanması olduğunu belirtmiştir
194

. 

1982 Anayasası’nın genel yapısını Joachim LANG şu şekilde tariff etmiştir: 

“1982 tarihli Türk Anayasası, Batı Avrupa anayasalarıyla uyumlu bir temel değerler 
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 Mercan, a.g.t., s.40. 
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düzeni içermektedir. Bu düzenin ortak kaynağı, özgürlük, eşitlik, kardeşlik temel 

değerlerini içermekte olan 1789 tarihli Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi’dir. 

Bireysel özgürlüğü en üst sıraya konan Kuzey-Amerikan anlayışıyla şekillendirilmiş 

anayasaların tersine, aynen Kıta Avrupa’sı anayasaları gibi Türk Anayasası’nda da 

özgürlük haklarının kamu yararıyla ilişkilendirlmesi anlayışı hakimdir. Türkiye 

Cumhuriyeti sadece bireysel özgürlüğü garanti altına almamaktadır; o aynı zamanda, 

Fransa, İtalya, İspanya, Almanya ve diğer Kıta Avrupa’sı ülkeleri gibi bir sosyal 

devlettir. Şu halde vergi adaletinin anayasal temelini özgürlük, eşitlik ve sosyal 

dayanışmadan oluşan ortak temel değerler ölçüsü şeklinde ortaya koyabiliriz”
195

. 

1982 Anayasası’nın “Temel Haklar ve Ödevler” başlıklı ikinci kısmının “Siyasi 

Haklar ve Ödevler” ile ilgili olan dördüncü bölümünün “Vergi Ödevi” başlığı altında 

yer alan 73.maddesi’nin vergi ile ilgili hükümleri aşağıda belirtilmiştir: 

“Herkes kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre vergi ödemekle 

yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal 

amacıdır. Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir 

veya kaldırılır. Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve 

indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar 

içinde değişiklik yapma yetkisi Bakanlar Kuruluna verilebilir.” 

Bu hükümlere bakıldığında; 1982 Anayasası’nın vergileme ile ilgili bir takım 

saptamalar yaptığı görülmektedir. Şöyle ki; burada kanun koyucunun amacı; söz konusu 

ilkeler yardımıyla, ideal bir vergi sisteminin çerçevesini çizmek, vergi alanında keyfiliği 

önleyerek adil bir vergi adaleti kavramının, kavram boyutundan çıkarak, somut bir 

nitelik kazanmasını, hukuk kuralları yoluyla gerçekleştirmektirmektedir. Bu anlamda, 

anayasalar da, hukuk kurallarının en üst noktasında yer alan bir yasalar topluluğu olma 

sıfatıyla, adil bir vergi sisteminin nasıl olması gerektiğini, bünyelerinde barındırdıkları 

ilkeler yardımıyla ifade etmektedirler. Ayrıca devletlerin vergilendirme güçlerini 

keyfilikten uzaklaştırarak sınırlayan bir fonksiyona sahiptirler
196

. 
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II. Türkiye’de Katma Değer Vergisinin Tarihçesi 

Ülkemizde ilk olarak 1926 yılında uygulanmaya başlanan “Umumi İstihlak 

Vergisi”, bütün maddi malları ve bazı hizmetleri kapsayan ve pul yapıştırma usulü ile 

toplanan bir muamele vergisi türü idi. Kısa bir sure uygulanan Umumi İstihlak Vergisi 

kaldırılmış ve yerine 1927 yılında, sınaî işletmelerin satışları ile Türkiye’ye ithal edilen 

mamuller ve ihraç edilen mallar üzerinden bir verginin alınması şeklinde uygulanan 

“Muamele Vergisi” konmuştur. Bu verginin bir başka özelliği de, imal ve ithal sırasında 

önceden ödenmiş olan vergilerin, sonradan alınacak vergilerden indirilebilmesidir
197

. 

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

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

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

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

kurularak ilk tasarı hazırlanmıştır. Bu ilk Türk KDV kanun tasarısı hazırlığı sırasında  

Almanya ile işbirliğine gidilerek tasarının iyileştirilmesinde Almanya'daki  

tecrübelerden faydalanılmaya çalışılmıştır.  1971, 1974, 1976, 1977 ve 1978 yıllarında 

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

iki ayrı kanun tasarısı hazırlanarak parlamentoya sunulmuş fakat 

kanunlaştırılamamıştır
198

. 

KDV’nin uygulamaya geçmesi ile 1950’li yıllarda gelir vergilemesi alanında 

yapılmış olan reforma paralel olarak harcama vergisi alanında da reform 

gerçekleştirilmiş oldu ve o güne kadar uygulanmış olan; 

- Dahilde alınan istihsal vergisi, 

- İthalde alınan istihsal vergisi, 

- Nakiliyat vergisi, 

- PTT hizmetleri vergisi, 

- İlan ve reklam hizmetleri vergisi, kaldırılmış.  

- 2456 sayılı işletme vergisi kanunu, 
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Uygulaması ve Etkinliğinin Analizi”, Maliye Dergisi, S.153, Temmuz-Aralık 2007, s.26. 
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 Rezzan ve Nükhet AYAZ, Avrupa Topluluğu 1992’de KDV Uygulamaları ve Türkiye’ye 
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- 1318 sayılı Finansman Kanunu’nun Spor-Toto Vergisine ilişkin 

hükümleri ve  

- Şeker istihlak vergisine ilişkin hükümler uygulamadan kaldırılmıştır
199

. 

KDV’nin yanında diğer bir dolaylı vergi reformu 2002 yılında gerçekleşmiş olup 

16 farklı vergi, harç ve fon payının yürürlükten kaldırılarak 4760 sayılı Özel Tüketim 

Vergisi (ÖTV) Kanunu uyarınca 1 Ağustos 2002’den itibaren ÖTV’nin yürürlüğe 

konmasını içermektedir. Bu reformla birlikte de KDV’de belirli mal ve hizmetlere 

uygulanan %26 ve %40 oranları yerine %1 ve %8’lik indirilmiş KDV oranları ile 

birlikte %18’lik genel KDV uygulaması söz konusu olmuştur
200

. 

III. Türkiye’de Katma Değer Vergisine Geçişi Zorunlu Kılan Sebepler  

KDV uygulamasına geçilmesinde çeşitli sebepler bulunmaktadır. Bu sebeplerin 

başında bu verginin olumlu yanlarının fazlalığı yanında, kaldırılan gider vergilerinin 

olumsuz etkilerinin de çokluğu gelmektedir. KDV’den önce uygulamada olan toplu 

muamele vergilerinin üretimin vergilendirilmesine dönük olması nedeniyle, sanayi ve 

firmalar üzerinde baskı oluşturarak kaynak dağılımını olumsuz yönde etkilediği 

bilinmekteydi
201

. 

Diğer taraftan, belli üretim aşamalarını yüksek oranlarda vergileme vergi 

kaçakçılığını özendirmekte, bu durum ise gelir ve kurumlar vergilerinin matrahlarının 

aşınmaları sonucunu doğurmaktaydı. Ayrıca, kaldırılan gider vergileriyle ekonomide 

genel talep düzeyinin vergi yoluyla kontrolü sağlanamamakta ve bu nedenle verginin 

tüketim üzerindeki etkisinden yeterli ölçüde faydanılamamaktaydı
202

. 

KDV’den önceki vergileme sisteminde, sanayi üzerinde yoğunlaşan dolaylı 

vergilerin yükünü ileri kademelere kaydırmak imkansızdı. Gelir ve kurumlar 

vergilerinin etki alanı dışında kalan vergi potansiyelini de harcamalar esnasında 

kavrayıp vergi gelirlerini artırma gerekliliği KDV’ye geçişi zorunlu hale getirmişti
203

. 
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Türkiye’de KDV’ye geçişi zorunlu kılan nedenleri ekonomik ve mali nedenler 

olmak üzere ikiye ayırabiliriz
204

: 

Ekonomik Nedenler: 

1. Yatırımların teşvik edilmesi 

2. İhracatın geliştirilmesi 

3. Sanayi üzerindeki vergi yükünün azaltılması 

4. Enflasyonist baskının önlenmesi 

5. Kaynakların optimal dağılımında uygunluk sağlanması 

6. İhtisaslaşmanın teşviki 

7. Fiyatlar genel seviyesinin kontrolü 

Mali Nedenler: 

1. Vergi adaletinin sağlanması 

2. Vergi hasılatına etkisi 

3. Vergi kaçakçılığına etkisi 

4. Vergilemede adaletin sağlanması 

5. Vasıtasız vergiler sistemini tamamlayıcı niteliği 

6. Diğer ülkelerin vergi sistemleriyle ahenkleştirme 

A. Ekonomik Nedenler 

1. Yatırımların Teşvik Edilmesi 

Türkiyenin gelişmekte olan bir ülke olması nedeniyle kalkınmasını 

sağlayabilmesi için yatırımları teşvik etmesi gerekmektedir. KDV uygulamasında 

yatırımların matrahtan indirilmesi mümkün olmaktadır. KDV uygulamasıyla girişimci 

yatırım yapma kararında daha rasyonel hareket edecektir. 

2. İhracatın Geliştirilmesi 

KDV uygulamasında vergi iadesi uygulamasıyla ihracat vergiden muaf olacak 

ve ihracat teşvik edilecektir. Yani ihracat hem vergiden muaf olacak, hem de ihracatı 
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yapılan ürünler için ödenmiş vergi iade edilecektir. Böylece ihracat üzerindeki vergi 

yükü tamamen kaldırılmış olacaktır.  

3. Sanayi Üzerindeki Vergi Yükünün Azaltılması 

KDV uygulamasında istisana ve muafiyetlerin az olması nedeniyle, vergi tüm 

sektörlerede uygulanan KDV nispetinde dağılacağından sanayi üzerindeki vergi yükü 

azalacaktır. 

4. Enflasyonist Baskı’nın Önlenmesi 

KDV tüketimi vergilendirdiği için talebi kontrol etme özelliğine sahiptir. 

Özellikle tüketimi kontrol altına alması nedeniyle fiyatların kontrolünü sağlayarak 

enflasyonist baskıyı önleyebileceği düşünülebilir.  

5. Kaynakların Optimal Dağılımına Uygunluk Sağlanması 

KDV tüm sektörleri kapsamına alması ve tek oran olarak uygulanması halinde 

kaynak dağılımının optimal bir şekilde uygulanmasını sağlayacaktır.  

6.  İhtisaslaşmanın Teşviki 

KDV tarafsız bir vergi olması nedeniyle ihtisaslaşmayı teşvik edecektir. 

Türkiye’de bir işletmenin kullandığı girdiler yürürlükteki sistemde vergiye tabi 

olduğundan vergiden kaçınmak için dikey entegrasyona gidecektir. KDV uygulanması 

halinde ise yaratılan katma değer kadar vergi ödeneceği için dikey entegrasyona 

gitmeyecektir. 

7. Fiyatlar Genel Seviyesinin Kontrolü 

Daha önceden uygulanan gider vergileri sisteminde vergi ilk üretim aşamasında 

alınmaktaydı. Sonuçta da maliyetler yükselmekteydi. Üretim, dağıtım zincirinin her 

aşamasında fiyatlar, artan maliyetlere uygulanan kâr oranları nedeniyle yükselmekte ve 

buna bağlı olarakda  pahalılık zincirleme olarak artmaktaydı
205

.  
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B. Mali Nedenler 

1. Vergi Adaletinin Sağlanması  

KDV uygulamasında; katma değeri yüksek olan mallardan fazla vergi, katma 

değeri düşük olan mallardan ise az vergi alınmaktadır. Böylece herkes satınalma gücüne 

göre vergilendirilmekte ve bu nedenle KDV vergilendirmede daha adil bir vergi sistemi 

olarak karşımıza çıkmaktadır
206

. 

2. Vergi Hasılatına Etkisi 

KDV hasılatı, yaratılan katma değerin  artmasıyla artacaktır. Diğer taraftan el 

değiştirme safhasının artması vergi hasılatını artırırken, fiyat artışları da vergi hasılatını 

artıracaktır. 

3. Vergi Kaçakçılığına Etkisi 

KDV vergi kaçakçılığının önlenmesinde başlıca iki yönden etkili olmaktadır
207

. 

Bunlar, matrahın bölünmesi ve otokontrol imkanı. KDV sisteminde, herkes yarattığı 

katma değer üzerinden vergi ödeyip bunu satışa yansıttığından vergi yükünden 

kurtulmakta kaçakçılık azalmaktadır.  

Bu vergi siteminde etkin bir belge kayıt düzeni gerektiğinden otokontrol imkanı 

büyük ölçüde sağlanmış olmaktadır. Çünkü girdileri nedeniyle vergi ödeyen işletmenin 

satış aşamasında bunları düşebilmesi için alış sırasında ödediği vergileri belgelemesi 

gerekecektir.  

4. Vergilemede Adaletin Sağlanması 

KDV vergi oranlarının çeşitlendirilmesi ve istisnaların artırılması ölçüsünde 

daha adil olabilmektedir
208

.  

5. Dolaysız Vergiler Sisteminin Tamamlayıcı Niteliği 

KDV, gelir ve kurumlar vergisi sisteminin vergilendirmediği ödeme güçlerini 

harcamalar sırasına en geniş bir şekilde kavrayabilmektedir.  

                                                           
206

 KDV Kanun Tasarısı ve Gerekçesi, s.11. 
207

 KDV Kanun Tasarısı ve Gerekçesi, s.11. 
208

 KDV Kanun Tasarısı ve Gerekçesi, s.13. 



66 
 

6. Diğer Ülkelerin Vergi Sistemleriyle Ahenkleştirme Sağlanması 

Gelir ve servetler üzerinden alınan vergilerin ahenkleştirilmesi için ülkeler daha 

ziyade vergi anlaşmalarına ağırlık verip, bu alanlardaki sorunlarını giderme yolunu 

tercih etmektedir
209

. Dolayısıyla vergiler ve harcama vergileri sahasındaki uluslararası 

uygulama birliği ise benzer yasaların yürülüğe konulmasıyla sağlanmaktadır
210

. 

Bu ve bunun gibi nedenler gelişmekte olan bir ülke konumunda olan Türkiye’nin 

KDV’ye geçmesini adeta bir zorunluluk haline getirmiş nitekim 1 Ocak 1985 tarihinden 

itibaren de Türkiye’de KDV uygulamasına geçilmiştir. 

IV. Türkiye’de Katma Değer Vergisinin Genel Özellikleri 

Daha önce uygulanmış bulunan ve harcama vergileri sistemi içinde yer alan bazı 

vergilerin ortak ve uyumlu bir yapıya sahip olamamaları sebebiyle mükelleflere farklı 

vergiler yüklenmekteydi. KDV sistemine geçme öngörüsü belirttiğimiz farklılıkların 

ortadan kaldırılmasının yanında, ekonomik ilişkileri yoğunluk kazanan Türkiye ve 

Ortak Pazar Üyesi ülkelerin uygulamalarına uyum sağlama arzusu da, bu sisteme 

geçilmesini gerekli kılmıştır
211

. 

A. Katma Değer Vergisinin Konusu 

Türkiye’de yapılan aşağıdaki işlemler KDV’ye tabidir
212

: 

i- Ticari, sınai, zırai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde 

yapılan teslim ve hizmetler,  

ii- Her türlü mal ve hizmet ithalatı, 

iii- Diğer faaliyetlerden doğan teslim ve hizmetler: 

- Posta, telefon, telgraf, teleks ve bunlara benzer hizmetler ile radyo ve 

televizyon hizmetleri, 

- Her türlü şans ve talih oyunlarının tertiplenmesi ve oynanması, 
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- Profesyonel sanatçıların yer aldığı gösteriler ve konserler ile profesyonel 

sporcuların katıldığı sportif faaliyetler, maçlar, yarışlar ve yarışmalar tertiplenmesi, 

gösterilmesi, 

- Müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışlar ile 

10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununa göre 

düzenlenen ürün senetlerinin, senedin temsil ettiği ürünü depodan çekecek olanlara 

teslimi, 

- Boru hattı ile ham petrol, gaz ve bunların ürünlerinin taşınmaları, 

- Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların 

kiralanması işlemleri, 

- Genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyeler ve köyler 

ile bunların teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, dernek ve vakıflara, her türlü 

mesleki kuruluşlara ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen 

müesseler ile döner sermayeli kuruluşların veya bunlara ait veya tabi diğer 

müesseselerin ticari, sınai, zirai ve mesleki nitelikteki teslim ve hizmetleri, 

-  Rekabet eşitsizliğini gidermek maksadıyla isteğe bağlı mükellefiyetler 

suretiyle vergilendirilecek teslim ve hizmetler. 

Ticari, sınai, zirai faaliyet ile serbest meslek faaliyetinin devamlılığı, kapsamı ve 

niteliği Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre; Gelir Vergisi Kanununda açıkça 

bulunmadığı hallerde, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre 

tayin ve tespit edilir. 

B. Katma Değer Vergisinin Mükellef ve Sorumlusu 

1. Katma Değer Vergisinin Mükellefi 

KDV’nin mükellefi, verginin konusuna dahil olan işlemleri yapan herkestir
213

. 

Diğer ifadeyle, bazı istisnaların dışında KDV’ye tabi mal teslimi ve hizmet ifasında 

bulunanlar ile mal veya hizmet ithal edenler KDV’nin mükellefi olurlar. KDV işlemleri 

vergilendirdiği için kişilerin bir önemi yoktur. Yani işlemi yapan ister dar, ister tam 

mükellef olsun, ister Türk vatandaşı ister yabancı uyruklu olsun yaptıkları işlemlerden 

dolayı KDV’nin mükellefidirler. Fakat verginin mükellefi olmak asıl yüklenicisi olmak 
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değildir. Çünkü KDV’nin asıl yüklenicisi nihai tüketici durumunda olan kişilerdir. 

Burada KDV’nin mükellefi durumunda olan kişi veya kuruluşlar “kanuni mükellef”, 

asıl yüklenicisi durumunda olan nihai tüketici ise,  “fiili mükellef” veya  “iktisadi 

mükellef” olmaktadır
214

. Bir mal teslimi veya hizmet ifasında kanuni mükellef ve fiili 

mükellef ilişkisi aşağıdaki şemada gösterilmiştir
215

. 

                           (Mal Teslimi veya Hizmet İfası) 

SATICI (S)                                                                                          ALICI (A) 

(Kanuni Mükellef)  (Mal veya Hizmet Bedeli + KDV Ödemesi)     (Fiili(İktisadi) 

Mükellef) 

Ödenecek KDV  

(Hes.KDV – İnd.KDV) 

  VERGİ DAİRESİ  

KDVK’ nın 8.maddesinde verginin mükellefleri ayrı ayrı sayılmıştır. Buna göre 

KDV’nin mükellefleri; 

- Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde bu işleri yapanlar,  

- Ithalatta mal ve hizmet ithal edenler, 

- Transit taşımlarda gümrük veya geçiş işlemine muhatap olanlar, 

- PTT İşletme Genel Müdürlüğü ile radio ve talavizyon kurumları, 

- Spor-Toto, piyango (Milli Piyango dahil) ve benzeri oyunlarda oyunların 

teşikilat müdürlükleri, 

- At yarışları ve diğer müşterek bahis ve talih oyunlarında bunları 

tertipleyenler, 

- Profesyonel sanatçıların yer aldığı gösteriler ve konseerler ile 

profesyonel sporcuların katıldığı sportif faaliyetler, maçlar, yarışlar ve yarışmalarda, 

bunları tertipleyenler veya gösterenler, 

- GVK’nın 70’inci maddesinde belirtilen mal ve hakları kiraya verenler,  
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-    KDVK’nın 1’inci maddesinin 3/h bendine göre isteğe bağlı mükellefiyette 

ise, talepte bulunanlardır.  

2. Katma Değer Vergisinin Sorumlusu 

KDVK’nın 9’uncu maddesinin birinci fıkrasına göre, mükellefin Türkiye içinde 

ikametgâhının, işyerinin kanuni ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli 

görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı vergi alacağının güvence altına alınması 

amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları veya diğer ilgili bir şahsı verginin 

ödenmesinden sorumlu tutabilmektedirler. Buna göre, vergi alacağını güvence altına 

almak amacıyla düzenlenen bu hüküm sadece ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş 

merkezi Türkiye’de bulunmayanlar için öngörülmemiştir. Ayrıca Maliye Bakanlığı, 

bunların dışında gerekli gördüğü mükelleflerin idarece takibinin güç olduğu, dolayısıyla 

verginin tarh, tahakkuk ve tahsilâtının gecikmesinin söz konusu olduğu hallerde bazı 

şahısları sorumlu tutabilmektedir. KDVK’nın 9’uncu maddesinde belirtilen işlemlere 

taraf olanlar ile “diğer ilgili şahıslar” mükellefin temsilcisi, vekili, mükellef adına 

hareket etmeye yetkili herhangi bir şahıs veya kendine mal teslim edilen veya hizmet ifa 

edilen kişilerdir. Bu şahıslar verginin tam olarak kesilip ödenmesinde ve bununla ilgili 

diğer ödevleri yerine getirmekten mükellef gibi sorumlu olurlar
216

.  

 

   (Mal Teslimi veya Hizmet İfası) 

SATICI (S)                                                                                  ALICI (A) 

(Kanuni Mükellef)      (Mal veya Hizmet Bedeli Ödemesi)    (Vergi Sorumlusu) 

           

        Kesilen KDV Ödemesi 

          

                  VERGİ DAİRESİ 
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C. Katma Değer Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay 

Vergilendirilmenin yapılabilmesi için vergiyi doğuran olayın gerçekleşmesi 

gerekir. Vergiyi doğuran olay, verginin mükellefi ile konusu arasında kanunun aradığı 

şartların gerçekleşmesiyle oluşan hukuki bir ilişkidir. KDV’de genel olarak vergiyi 

doğuran olay ise, malın teslim veya hizmetin ifa edilmesi ya da mal veya hizmetin ithal 

edilmesidir
217

.  

D. Katma Değer Vergisinde Matrah 

Vergi teorisinde matrah verginin hesaplanmasına esas teşkil eden teknik ve 

ekonomik değer olarak ifade edilmektedir. KDV açısından matrah ekonomik bir 

değerdir. Ekonomik değer ise vergiye tabi işlemlerin karşılığını teşkil eden bedeldir
218

. 

KDV matrahının tespitinde temel unsur olan bedel deyimi, 20.maddenin ikinci 

fıkrasında da şöyle tanımlanmıştır. Bu tanımda bedel, “mal teslim alan veya kendisine 

hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne 

suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde 

sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamı” olarak ifade 

edilmiştir. 

KDV kanunu’nda matrah, teslim ve hizmet işlemlerine, ithalata, uluslararası yük 

ve yolcu taşımalarına ilişkin maddeler düzenlenmiştir. 

E. Katma Değer Vergisinde Vergi İndirimi 

KDV’de tarh edilecek verginin bulunmasında “vergi indirimi” yolu 

benimsenmiştir. Bu vergi yayılı fakat kümülatif olmayan bir muamele vergisidir. Bu 

nedenle mal veya hizmetlerin geçirdikleri iktisadi aşamaların her birinde kazandığı 

değerin belirlenmesi vergilendirme için bir zorunluluktur
219

. 

KDV mükellefleri teslim ettikleri mal ve hizmetler üzerinden hesaplanan 

KDV’den, mal ve hizmet üretirken ödedikleri KDV’yi indirmek hakkına sahiptirler. 

Lakin böyle bir indirim için mükelleflerin gerçek usulde KDV mükellefi olmaları 
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gerekir. Ayrıca, indirim, ödenen vergilerin alış faturalarında veya serbet meslek 

makbuzları, hakediş belgeleri, gümrük makbuzları gibi benzer vesiklarda gösterilmiş ve 

kanuni defterlere işlenmiş olması gerekmektedir
220

. 

F. Katma Değer Vergisinde Vergilendirme, Beyan ve Ödeme 

KDVK’ya göre, aksine hüküm bulunmadıkça mükellefler gerçek usulde 

vergilendirilmektedirler. Gerçek usulde vergilendirilen bütün mükellefler için 

vergilendirme dönemi, üç aylık dönemler olmakla beraber uygulamada birer aylık 

vergilendirme dönemi benimsenmiştir. Herhangi bir vergilendirme döneminde vergiye 

tabi işlem bulunmasa dahi beyanname vermek mecburiyeti vardır. Mükellefler KDV 

beyannamelerini, vergilendirme dönemini takibeden ayın 24.günü akşamına kadar ilgili 

vergi dairesine vermekle yükümlüdürler. Bu mükellefler bir vergilendirme dönemine ait 

katma değer vergilerini beyanname verecekleri ayın 26.günü akşamına kadar ödemeye 

mecburdurlar. 

G. Katma Değer Vergisi’nin Türkiye’de Vergi Bilincine ve Demokratik 

Toplum Oluşumuna Katkısı 

Vergi aslında demokratik bir kurumdur. Kuşkusuz demokrasi ile idare 

edilmeyen ülkelerde de vergi vardır. Ancak bu ülkelerde, hem vergi kurumunun varlık 

sebebi tutarlı biçimde açıklanamaz, hem de halkın vergileme sürecine aktif bir biçimde 

katılımını sağlamak zorlaşır
221

. 

Vergi devletinin muhtemelen en doğru tanımlaması, “vatandaşlarının tüketici 

dengelerinde vergi harcamasının yer aldığı devlet” olmalıdır. Yani, toplumun üyesi olan 

vatandaş, kendi özel mal ve hizmet alımlarına kendi isteği ve bilinci ile kaynak tahsisi 

yapıyorsa, ödemesi gereken vergiye de aynı gönüllülükle yaklaşmalıdır. Aksi halde 

demokratik bir toplumun üyesi olma niteliği çok değer kaybeder. KDV’nin Türkiye’de 

sağladığı başarılardan biri vatandaşı vergi ile yakından tanıştırmasıdır
222

. 
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V. Türkiye’de KDV Uygulamasının Vergi Adaleti Açısından Değerlendirilmesi  

A. Genel Olarak Türk Vergi Sisteminde Vergi Adaleti 

1. Vergi Yükü 

Vergi yükü terimi yazarlar arasında değer yapılarına göre tartışmalı bir kavram 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte, makro açıdan vergi yükü, belirli bir 

dönemdeki vergiler toplamının (buna tüm merkezi yönetim ve yerel yönetim 

vergileriyle resim, harç, parafiskal gelirler ve fonlar dahildir) gayrisafi yurt içi hasılaya 

oranlanması yolu ile bulunan sayısal değerdir. Bu bağlamda vergi yükünün tanımı ise 

ödenen vergi ve vergi ödeme gücünün bir fonksiyonu olarak yapılmaktadır. Yük; 

ödenen vergi ile doğru, ödeme gücü ile ters orantılı olarak değişmekte ve ödenen vergi 

arttıkça vergi yükü artmakta, ödeme gücü arttıkça da vergi yükü azalmaktadır
223

. 

Tablo2:GSYH,GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİ ,VERGİ YÜKÜ, ELASTİKİYET 

(Bin TL) (1985-2010) 

YILLAR GSYH(*) (1) ARTIŞ 

(%) 

VERGİ 

GELİRLERİ(**) (2) 

ARTIŞ 

(%) 

VERGİ 

YÜKÜ 

(%)(2/1) 

ELASTİKİYET 

1985 35.350 59,5 3.829 61,4 10,8        1,0 

1986 51.185 44,8 5.972 56,0 11,7 1,2 

1987 75.019 46,6 9.051 51,6 12,1 1,1 

1988 129.175 72,2 14.232 57,2 11,0 0,8 

1989 230.370 78,3 25.550 79,5 11,1 1,0 

1990 397.178 72,4 45.400 77,7 11,4 1,1 

1991 634,393 59,7 78.643 73,2 12,4 1,2 

1992 1.103.605 74,0 141.602 80,1 12,8 1,1 

1993 1.997.323 81,0 264.273 86,6 13,2 1,1 

1994 3.887.903 94,7 587.760(****) 122,4 15,1 1,3 
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1995 7.854.887 102,0 1.084.351 84,5 13,8 0,8 

1996 14.978.067 90,7 2.244.094 107,0 15,0 1,2 

1997 29.393.262 96,2 4.745.484 111,5 16,1 1,2 

1998 70.203.147(*****) 138,8 9.228.596 94,5 13,1                            0,7 

1999 104.595.916(*****) 49,0 14.802.280 60,4 14,2 1,2 

2000 166.658.021(*****) 59,3 26.503.698 79,1 15,9 1,3 

2001 240.224.083(*****) 44,1 39.735.928 49,9 16,5 1,1 

2002 350.476.089(*****) 45,9 59.631.868 50,1 17,0 1,1 

2003 454.780.659(*****) 29,8 84.316.169 41,4 18,5 1,4 

2004 559.033.026(*****) 22,9 111.335.368 32,0 19,9 1,4 

2005 648.931.712(*****) 16,1 131.948.781 18,5 20,3 1,2 

2006 758.390.785(*****) 16,9 151.271.701 14,6 19,9 0,9 

2007 843.178.421(*****) 11,2 171.098.466 13,1 20,3 1,2 

2008 950.534.251(*****) 12,7 184.800.355 8,0 19,4 0,6 

2009 952.558.579(*****) 0,2 189.963.543 2,8 19,9 13,1 

2010 1.098.799.348(*****) 15,4 228.298.799 20,2 20,8 1,3 

2011 1.298.062.004 18,1 275.697.952 20,8 21,2 1,1 

(*)1987 ALICI FİYATLARIYLA GSYH 

(**)VERGİ GELİRLERİ,2004-2010 YILLARINDA MAHALLİ İDARE VE FON PAYLARI İLE RED VE İADELER DAHİL 

TUTARLARDIR. 

(***)10 AYLIK (MALİ YIL 1 OCAK-31 ARALIKOLARAK UYGULANMAYA BAŞLADIĞINDAN) 

(****)BİR DEFALIK EK VERGİLER DAHİL 

(*****)1998 FİYATLARINA GÖRE HESAPLANAN GSYH (ALICI FİYATLARIYLA) 

Not:1968-2003 YILLARI VERGİ GELİRLERİ RAKALMLARI MAHALLİ İDARE VE FON PAYLARI HARİÇ RED VE 

İADELER DAHİL TUTARLARDIR. 

2008-2010 YILLARI VERGİ GELİRLERİ ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ HARİÇ TUTARLARDIR. 

Kaynak: Maliye Bakanlığı 2012 ve 2013 Yılı Bütçe Gerekçesi, Ekim 2011, Ankara, 

s.25. 
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Yukarıdaki tabloda da anlaşılacağı üzere, 1985-2010 arasındaki dönemde vergi 

gelirindeki artışlar milli gelirdeki artışdan daha fazla olmuştur. Sadece 1988, 1995, 

1998, 2006 ve 2008 yıllarında vergi gelirindeki artış kadar milli gelirde de artış söz 

konusu olmuştur. 

2. Dolaylı – Dolaysız Vergi Gelirleri Dağılımı  

Bir ülkenin vergi sistemindeki dolaylı-dolaysız vergi oranı, o ülkenin 

vergilerinin adil olup olmadıklarını gösteren bir gösterge olarak kabul edilmektedir. Bir 

ülkenin vergi sistemi içindeki dolaylı-dolaysız vergi oranı ülkenin iktisadi gelişme 

seviyesine göre parallel bir seyir izlemektedir
224

. 

Vergiler, genel olarak subjektif bir nitelik kazandıkları oranda adalet kriterine 

yaklaşırlar. Ancak, dolaylı vergiler açısından bu durum değerlendirildiğinde, dolaylı 

vergilerin anonim nitelikte vergiler olmaları nedeniyle vergi yükümlülerinin vergi 

ödeme güçlerinin önceden belirlenmesine ve şahsi durumlarını vergilemede temel 

alınmasına olanak bulunmaktadır. Dolayısıyla; dolaylı vergiler vergi mükelleflerinin 

ödeme güçlerini tam olarak kavrayamadıkları için, adil olmayan bir nitelik taşımaktadır. 

Söz konusu durum, bireylerin gelir düzeyleri arttıkça verginin yükünü azaltan, geliri 

azaldıkça vergi yükünü arttıran bir görünüm sergilemelerine neden olmaktadır
225

. 

Vergilerin önemli bir bölümünü oluşturan Gelir Vergisi ve KDV incelendiğinde, 

gelir vergisinin genellikle artan oranlı bir tarife ile tahsil edildiği gözlenmektedir. Düşük 

gelir grupları daha az vergi öderken, gelir düzeyi yükseldikçe daha yüksek oranda vergi 

ödendiği için, vergi sonrası gelirin düşük gelir grupları lehine düzenlenmesi beklenir. 

KDV ise standart oran açısından düşünüldüğünde, düşük gelirli kesimler gelirlerinin 

tamamına yakınını harcadıkları için, bu kesim aleyhine gelir dağılımını bozabilir. Ancak 

bu tür bir sonuç göz önüne alınarak KDV oranlarında farklılaşmaya gidilmekte ve temel 

ihtiyaç maddelerinden lüks mallara doğru bir derecelendirme yapılarak muhtemel gelir 

dağılımını bozucu etkisi önlenmeye çalışılmaktadır. Son yıllarda  ÖTV ile yapılan 

düzenlemeler dolaylı vergilerin adaletsiz etkisini daha da artıracak niteliktedir. 

Harcamalar ise eğitim, sağlık, altyapı ve genel kamu hizmetleri kalemleri göz önüne 

                                                           
224

 M. Orhan DİKMEN-Memduh YASA, Vergi ve Kalkınma, İTO-İSO ve İstanbul Ticaret Borsası 

Müşterek Yayın No:1, 1963, İstanbul, s.9. 
225

 KARABAĞ, a.g.t., s.107-108. 
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alındığında vatandaşlara çok değişik ölçüde yansıyabilmektedir. Okul çağında çocuğu 

olan aileler eğitim hizmetinden daha çok yararlanırken, sağlık hizmetlerinden 

yararlanma hane halkının herhangi bir sağlık sigortası kapsamında olup olmaması ve 

demografik yapısına göre değişmektedir. Altyapı ve genel kamu hizmetlerinden 

yararlanma ise oturulan semt/mahalle’nin özellikleri, kırsal kentsel ortam ve gelir 

düzeyine göre değişiklik göstermektedir
226

. 

Vergiler açısından elde edilen sonuçlara göre, gelir vergisinin mevcut hali ile 

uygulanması durumunda gelir dağılımını düşük gelir grupları lehine iyileştiği 

görülmektedir. Ancak bu iyileşme yoksul kesimlere nazaran orta ve orta altı gelir 

gruplarına yansımaktadır. Bunun temel nedenlerinden birisi yoksul kesimin büyük 

ölçüde işsiz fertlerden oluşması ya da geçici işlerde çalışıyor olmalarından 

kaynaklanmaktadır. Bir diğer sorun ise kayıt dışı ekonomik faaliyetlerdir. Gelir 

vergisinin artan oranlı yapısı ancak gelirin tümünün beyan edilmesi halinde beklenen 

sonucu verebilecektir. Elde edilen bulgular, orta ve yüksek gelir gruplarında da bir kayıt 

dışılık olduğunu göstermektedir. KDV’ye ilişkin hesaplamalar, bu verginin gelir 

dağılımı üzerinde etkisiz, hatta küçük oranlarda da olsa düşük gelir aleyhine bir sonuç 

doğurduğunu ortaya çıkarmaktadır. Eğer verginin amacı kamu harcamalarının 

finansmanı ise, bu verginin amacına ulaştığı söylenebilir. Dolayısıyla vergi sadece mali 

amaçla alınmış olmaktadır. Ancak bu verginin gelir dağılımını iyileştirme yönünde 

herhangi bir etkisinin olmadığı açıktır. Başlangıçta kabul edilebilir bir gelir dağılımı 

yapısının olmaması halinde bu ciddi bir sorundur
227

. 

Dolaylı ve dolaysız vergilerin toplam vergi tahsilatı içindeki payı ile ilgili 2000-

2012 yılları arasındaki veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  

 

 

 

 

                                                           
226

 Murat KANLI, Dolaylı Vergiler ve Kayıt Dışı Ekonomi, Marmara Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 

İstanbul, 2007, s.52. 
227

 KANLI, a.g.t., s.53. 
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Tablo 3: Dolaylı ve Dolaysız Vergilerin Toplam Vergi Tahsilatı İçerisindeki Payı     

(2000-2012) 

Yıllar 
Toplam vergi 

tahsilatı 
Dolaylı vergiler Dolaysız vergiler 

Yüzde dağılım 

Dolaylı 

vergiler 

Dolaysız 

vergiler 

2000 29.495 19.634 9.861 66,2 33,4 

2005 119.619 80.456 39.163 67,2 32,7 

2006 137.480 94.222 43.258 68,5 31,5 

2007 152.835 100.991 51.844 66,07 33,9 

2008 168.109 109.086 59.023 64,8 35,1 

2009 172.440 111.308 61.133 64,5 35,5 

2010 210.560 143.995 66.566 68,3 31,6 

2011(GT) 249.352 169.435 79.917 67,9 32,0 

2011(G) 253.765 171.709 82.056 67,6 32,3 

2012(B) 277.677 189.740 87.937 68,3 31,7 

Not: 2004 yılında  red ve iadelerin vergilerden düşülmesi, 2006 yılında ise mahalli idare ve fon paylarının  

toplam vergi gelirlerine dahil edilmesi şeklinde yaşanan değişiklikler dikkate alınarak aynı bazda hesaplanmıştır. 

    Kaynak: 2012 Mali Yılı Bütçesi, Mali İzleme Raporu, s.51.  

2012 yılında bütçe vergi gelirlerinde öngörülen %11’ler seviyesindeki artışa 

dolaylı vergilerin (%12) katkısı daha yüksek oranda olmuştur (gerçekleşmeye göre artış 

oranı %9,4 seviyesindedir). Yeniden yapılandırma sonrası baz etkisi ayıklanıp 

bakıldığında, dolaylı vergilerdeki artış oranı 2011 yılının son çeyreğinde alınan vergi 

önlemleri ile uyumlu bir şekilde %13-14’ler seviyesine çıkmaktadır. Bu gelişmeler 

çerçevesinde, 2011 yılında hafif azalan dolaylı vergilerin payı 2012 yılında 0,3 puan 

artarak %68,3’e çıkmaktadır. 

Türkiye’deki toplam vergi gelirleri içerisinde dolaylı vergilerin payının genel 

anlamda artış göstermesi, dolaylı vergilere bu şekilde ağırlık verilmesi, marjinal tüketim 
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eğilimi yüksek olan düşük gelirli kesimler aleyhine bir ortam hazırlamaktadır. Diğer bir 

ifade ile dolaylı vergilerin payının artması vergi adaletini olumsuz etkilemektedir. 

3. Vergi Adaletini Etkileyen Genel Faktörler 

a. Kayıtdışı Ekonomi 

Kayıtdışı ekonomi daha çok vergi ile ilgili boyutu ile gündeme gelmekte, 

vergileme yönünden konuya yaklaşılmakta ve vergi dışında kalan ekonomik faaliyetler 

incelenmemektedir. Yasal olmamakla birlikte birtakım vergi sığınakları ya da 

yasalardan kaynaklanan bazı vergi boşlukları vergiden kaçınmaya fırsat 

oluşturabilmektedir. Kayıt dışılık oranı Türkiye için 1970-1998 ortalaması %27
16

, 1999-

2005 ortalaması ise %34
7
 olarak tahmin edilmektedir. Kayıt dışı ekonominin tam ve 

doğru olarak tespit edilebilmesi son derece güçtür
228

. 

     Tablo 4: Kayıt Dışı Ekonomi Oranları 

ARAŞTIRMACI YIL YÖNTEM KAYITDIŞI EKONOMİ 

ORANI 

ILGIN 2001 Basit Parasal Oran %66,2 

1993 Basit Parasal Oran %55,3 

1992 Ekonometrik Oran  %47,2 

ALTUĞ 1992 Kayıt Dışı İstihdam 

Yaklaşımı 

%35 

DERDİYOK 1989 Vergi Yaklaşımı %46,9 

TEMEL, 

 ŞİMŞEK, 

 YAZICI 

1992 EkonometrikYaklaşım %8,1 

1992 İşlem Hacmi %1,9 

1994 Vergi Yaklaşımı 

(Farklı Varsayımlarla) 

%29,9-16,4 

ÇETİNTAŞ, 1992 Ekonometrik Parasal %23 

                                                           
228

Fatih SAVAŞAN, Türkiye’de Kayıtdışı Ekonomi ve Kayıtdışılıkla Mücadelenin Serencamı, 

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı, Mart 2011,S35, s.8-9. 
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VERGİL Tahmin 

2000 Ekonometrik Parasal 

Tahmin 

%24,7 

SCHNEİDER 2001 Karma Yöntem %33,2 

KASNAKOĞLU 1997 Nakit Oran %30-61 

Ekonometrik %9,13 

İşlem Hacmi %31 

ÖZSOYLU 1990 Naklit Oranı %11,7 

Kaynak: Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı (2008-2010),   

Ankara-Nisan 2009, s.6. 

Yukarıda yer alan tablo incelendiğinde, araştırmacılara göre kayıt dışı ekonomi 

oranları kullanılan basit parasal oran, ekonometrik oran, kayıt dışı istihdam 

yaklaşımı, vergi yaklaşımı, işlme hacmi, ekonometrik parasal tahmin, karma 

yöntem, nalit oran yöntemleri ile hesaplandığında her yöntemde farklı bir 

kayıtdışılık oranının söz konusu olduğunu görmekteyiz. 

Hesap uzmanları kurulu da 1998-2004 arası dönem için kayıtdışı ekonomi 

büyüklüğünü hesaplamıştır.  

     Tablo 5: Kayıtdışı Ekonomi Tahmin Sonuçları 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Vergi Uyumu 

(%) 

62,74 66,54 73,88 68,52 70,26 70,39 69,93 

KDE 37,26 33,46 26,12 31,48 29,74 29,61 30,07 

Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Yayın No:87  

Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı (2008-2010), Ankara-Nisan 

2009, s.7. 

Hesap Uzmanları Kurulu tarafından yapılan ölçümlerde, Türkiye’de 1998-2004 

yılları arasında kayıtdışı ekonominin GSMH’ya oranının %26-37 arasında değiştiği 
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hesaplanmıştır. 1998 yılı kayıtdışılık oranı %37 olarak en yüksek seviyede, 2000 yılında 

ise %26 olarak en düşük seviyede olduğu gözlenmektedir. 

Kayıtdışılık oranı; 2005 yılında 30,7 2006  30,4 2007 yılında 29,1 2008 yılında 

28,4 2009 yılında 28,9 2010 yılında ise 28,3 olarak gerçekleşmiştir. Halen % 28’i aşan 

kayıtdışı ekonominin büyüklüğü 150 milyar euro civarındadır. 

Diğer taraftan vergi incelemelerinin sonuçlarının değerlendirilmesi yolu ile 

yapılan incelemede 2001-2009 dönemine ilişkin olarak kayıtdışı ekonominin 

büyüklüğünün %47 ile %267 arasında değiştiği görülmektedir.  

  Tablo 6: Vergi İncelemeleri Yolu İle Kayıtdışı Ekonominin Büyüklüğünün 

Ölçülmesi 

YIL İNCELEME 

SAYISI 

İNCELENEN 

MATRAH 

MATRAH FARKI MATRAH 

FARKI 

ORANI (%) 

2001 68.286 7.289.622.510 13.478.317.678 184 

2002 113.244 13.863.392.055 7.971.330.648 57 

2003 68.251 25.563.195.271 18.834.977.142 73 

2004 153.881 22.124.052.747 18.712.916.620 84 

2005 104.578 32.548.467.217 38.715.354.165 119 

2006 110.442 46.796.638.680 47.419.483.412 101 

2007 132.506 39.064.111.480 18.441.768.887 47 

2008 113.073 78.838.889.618 211.092.889.340 267 

2009 92.752 125.603.952.419 97.972.236.206 78 

Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı Performans Programı, 2009-2011,s.88               

<http://www.gkd.org.tr/gelkont.asp?=13> (Erişim Tarihi:31.12.2012) ve Gelir 

İdaresi Bşakanlığı Faaliyet Raporu 2009, s.61-62 verilerinden yararlanarak 

oluşturulmuştur. 

http://www.gkd.org.tr/gelkont.asp?=13
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İncelenen matrahlarda beyan edilen ile tespit edilen matrah arasındaki farkın 

kayıtdışı ekonominin büyüklüğünü yansıttığı varsayımından yola çıkılarak yapılan 

hesaplamalarda 2001, 2005, 2006, 2008 yıllarında kayıt dışı ekonominin büyüklüğünün 

yüzde 100’ü aştığı görülmektedir. Ancak, bu noktada dikkat edilmesi gereken husus 

2001 rakamlarındaki büyümenin ana sebebi, kriz yılı olması nedeniyle kayıtdışı 

ekonomik faaliyetlerin büyümesi olabileceği gibi söz konusu yılda yapılan vergi 

denetimlerinin artması da olabilir.  

b. Vergi Denetimi 

Çağdaş vergi sistemlerinde, yükümlülerin vergiye bağlı olan gelirlerini en iyi 

kendilerinin bilecekleri varsayımından hareketle, beyan usulü esas alınmakta ve 

mükelleflerin beyanının doğruluğu vergi denetimleri ile belirlenmektedir
229

. 

Türkiye’de vergi idaresinden kaynaklanan sorunlar, idarenin bir parçası olan 

vergi denetimini de etkilemektedir. Ülke genelinde bir vergi denetim planlamasının ve 

koardinasyonunun olmaması, en önemli eksikliktir. Vergi denetimi konusunda bir diğer 

eksiklik ise, denetim kadrolarının çoğunun boş olmasıdır.  Eleman sayısının azlığının 

yanı sıra, denetimler çağdaş yöntemlerle yapılamamakta, denetim elemanları arşiv 

sisteminin yetersizliği nedeniyle kaynak toplayamamaktadır
230

. 

Maliye bakanlığında 2012 yılı sonu itibarıyla personel sayısı 27.765 olup toplam 

57.014 kadro bulunmaktadır. Personelin 7.288’i merkez teşkilatında, 20.473’ü taşra 

teşkilatında ve 4’ü yurtdışında hizmet vermektedir.  

 

 

 

 

 
                                                           
229

 Adnan GERÇEK, “Rasyonel Vergi Sistemi Kriterleri Açısından Türk Vergi Sisteminin 

Değerlendirilmesi”, Prof. Dr. Nezihe Sönmez’e Armağan, DEÜ, İİBF, Maliye Bölümü Yayını, Anadolu 

Matbaacılık, İzmir-1997, s.290. 
230

 Ayşe GÜNAY, Türkiye’de Kayıtdışı Ekonominin Vergi Gelirleri Üzerindeki Etkisi, DEÜ, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Mali Hukuk Anabilimdalı, Yüksek Lisans Tezi, İzmir-2000, s.71. 
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Tablo 7: Yıllar İtibariyle Personel ve Boş Kadro Sayıları 

Yıllar 2008 2009 2010 2011 2012 

 Personel 

sayısı 

Boş 

kadro 

Personel 

sayısı 

Boş 

kadro 

Personel 

sayısı 

Boş 

kadro 

Personel 

sayısı 

Boş 

kadro 

Personel 

sayısı 

Boş 

kadro 

Merkez 3.002 4.334 2.988 4.296 2.962 4.125 7.270 12.550 7.288 12.523 

Taşra 20.562 16.512 20.429 16.635 20.781 16.308 20.550 16.613 20.473 16.699 

Yurtdışı 13 18 12 19 10 21 3 28 4 27 

Toplam 23.567 20.864 23.429 20.949 23.743 20.454 27.823 29.191 27.766 29.249 

Kaynak: Maliye Bakanlığı 2012 Yılı Faaliyet Raporu, s.16-17. 

Personel sayısında 2011 yılındaki artışın sebebi Gelir İdaresi Başkanlığı 

bünyesindeki 

- 368 gelirler kontrolörü ve stajyer gelirler kontrolörleri ile  

- 3.854 vergi denetmeni ve vergi denetmen yardımcısının  

646 sayılı KHK ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığında ihdas edilen vergi 

müfettişi ve yardımcısı kadrolarına atanmış olmalarıdır.  

Denetim elemanlarının yetersiz sayıda olması, denetimin etkin olmayışını, doğal 

olarak vergi kayıp ve kaçağının da artması sonucunu doğurmaktadır. Bu konuda 

gereken önlemlerin alınması, sağlıklı bir vergi idaresi ve kamu gelirinin ortaya 

çıkmasını sağlayacaktır. Denetim kadrolarının yetersizliği, aynı zamanda mükelleflerin 

incelenme oranlarının da çok düşük seviyede kalmasına neden olmaktadır.  

2011 yılında çıkarılan 646 ve 666 sayılı KHK’lar ile Bakanlığın denetim ve 

uzman kadroları yeniden yapılandırılmıştır. Bu kapsamda, Bakanlık birimlerinde ihdas 

edilmiş olan farklı uzmanlık unvanları merkez teşkilatında maliye uzmanlığı; taşra 

teşkilatında ise defterdarlık uzmanlığı unvanı altında birleştirilmiştir. Diğer yandan, 

Maliye Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı, Gelirler 

Kontrolörleri Başkanlığı ile Vergi Dairesi Başkanlıkları bünyesinde çalışmakta olan 

Maliye Bakanlığının vergi incelemesine yetkili denetim elemanları vergi müfettişi 

unvanı altında toplanmıştır.   
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Tablo 8 : 2011 Yılında Denetim Birimlerince Yapılan Vergi İnceleme Sonuçları (TL) 

VERGİ TÜRÜ İNCELENEN 

MÜKELLEF SAYISI 

İNCELENEN 

MATRAH 

BULUNAN MATRAH FARKI 

Gelir Vergisi 1.641 1.586.197.618 18.430.305 

Kurumlar Vergisi 709 4.251.799.781 18.610.315 

Katma Değer Vergisi 4.536 9.136.386.241 334.385.008 

Bank.Sig. Mua.Ver. 5 1.124.673 489.412 

Veraset ve İnt.Ver. 5 - 320.100 

Damga Vergisi 66 1.071.568.451 111.849.011 

Geçici Vergi 971 60.782.428 38.685.827 

Diğerleri 4.737 314.287.167 232.295.564 

TOPLAM 12.670 16.422.146.359 755.055.542 

Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı 2011 Yılı Faaliyet Raporu, s.37. 

2011 yılında yapılan inceleme sayısına baktığımızda toplam matrah farkının 

755.055.542 olduğunu ve bu toplamın yaklaşık %85’lik kısmınının KDV’den 

kaynaklandığını görmekteyiz.  

Tablo 9: Vergi Türleri İtibariyle İnceleme Sonuşları (TL) (2012) 

VERGİ TÜRÜ BULUNAN MATRAH 

FARKI 

TARHI ÖNERİLEN 

VERGİ TUTARI 

KESİLMESİ ÖNERİLEN CEZA 

TUTARI 

Gelir Vergisi 367.971395 176.769.832 256.711.090 

Kurumlar Vergisi 2.911.935.207 562.510.421 885.010.932 

Katma Değer Vergisi 4.761.929.174 2.438.316.996 5.249.518.293 

Bank.Sig. Mua.Ver. 1.213.526.209 31.180.109 42.970.632 

Veraset ve İnt.Ver. 390.918.692 2.025.942 1.256.217 

Damga Vergisi 114.821.419.757 55.094.331 57.329.884 

Geçici Vergi 3.615.484.404 266.109.047 503.563.221 



83 
 

Diğerleri 15.408.338 1.081.197 45.188.863 

TOPLAM 128.098.593.116 3.533.087.875 7.041.549.132 

Kaynak: Maliye 2012 Bakanlığı Faaliyet Raporu, s.41. 

 2012 yılında yapılan vergi incelemeleri sonucunda tarhı önerilen vergi tutarının 

%54’ ü KDV, %14’ ü ÖTV, %12’ si Kurumlar Vergisi, %6’sı Geçici Vergi, %5’i Gelir 

Vergisi Tevkifatı, %4’ü Gelir Vergisi, %3’ü Kurumlar Vergisi Tevkifatı, %2’si de 

Diğer Vergilerden oluşmaktadır.  

Vergi incelemelerinin yeterince ve gereği gibi yapılmaması, bazı kimselerin 

vergi kaçırmalarına olanak verecektir ki bu durum; bir taraftan vergide adalet ve eşitlik 

ilkelerinin zedelenmesine yol açarken, diğer taraftan ekonomik ve sosyal yapı üzerinde 

de olumsuz etkiler meydana getirebilecektir. 

Genel olarak vergi kaçakçılığı, ödenmesi gereken verginin yasada belirtilen 

yöntemlerle ödenmemesi veya eksik olarak ödenmesi olarak tanımlanmaktadır. 2011 

yılı içerisinde vergi kaçakçılığı suçları ile mücadele çalışmaları kapsamında yürütülen 

soruşturmalarda yaklaşık 1 milyar TL değerinde sahte fatura ele geçirilmiştir
231

. 

               Tablo 10: Vergi Kaçakçılığı Şüpheli ve Olay Sayıları (2007-2011) 

YIL ŞÜPHELİ OLAY 

2007 209 141 

2008 584 227 

2009 680 308 

2010 613 326 

2011 530 283 

               Kaynak: Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele 2011 Raporu, s.12. 

Yukarıda yer alan verilere baktığımızda, en fazla vergi kaçakçılığı 326 olay ile 

en fazla 2010 yılında gerçekleşmiştir. 
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c. Vergi Kaçakçılığı 

Tüketici Dernekleri Federasyonu, 2010 yılında Türkiye’de vergi kaçağı 

oranı’nın %470’e çıktığını belirtmiştir. Maliye Bakanlığı verileri incelendiğinde, 2010 

yılı vergi denetimlerinin incelemeye alınan mükelleflerin elde ettikleri her 100 liralık 

gelirin 82,5 lirasını kaçırdığını, sadece 17,5 lirasını beyan ettiğini görebiliriz.  

d. Vergi Afları 

Vergi affının bireylerin vergi uyumuna ilişkin kendisinden beklenen olumlu 

gelişmeleri sağlayabilmesi için yalnızca bir defa ve önceden tahmin edilmeden 

uygulanması gerekmektedir. Vergi aflarına sık sık başvurulması veya bunların önceden 

tahmin edilmesi, vergi suçlarının işlenmesi için ekonomik bir teşvik sağlayacağından 

mükelleflerin uyum davranışlarını olumsuz yönde etkileyecektir. Örneğin, Hindistanda 

birbirini izleyen vergi affı programlarına aynı bireylerin defalarca katıldıkları 

gözlenmiştir. Vergi affına ilişkin bir diğer olumsuzluk da, vergisini dürüst ve zamanında 

ödeyen mükellefler üzerinde yaratacağı eşitsizlik düşüncelerinden kaynaklanmaktadır. 

Buna göre, vergi affı aracılığıyla dürüst olmayan bireylerin sorumluluktan kurtarılması 

vergi sisteminin adaletini azaltabilecektir
232

. 

B. Katma Değer Vergisi Uygulamalarında Vergi Adaleti 

Bir verginin kaçınılmaz biçimde değerlendirilmesi gereken yönü vergi adaletine 

katkısıdır. KDV bir genel tüketim vergisi olması nedeni ile vergi adaleti yönünden 

eleştirilere uğramıştır. Bilindiği gibi vergi adaleti yatay ve dikey vergi adaleti adı 

verilen iki ilkenin gerçekleşmesine bağlıdır. Bu konuda akla ilk gelen dikey vergi 

adaleti, yani farklı servet, gelir ve harcama düzeylerine sahip mükelleflerin bu 

düzeylerine orantılı olarak farklı şekillerde vergilendirilmesidir.  

KDV uygulamasına geçildikten sonra, önceki Gider Vergileri sisteminin dar 

alanlarda uygulanması nedeniyle, vergilemenin yaygınlaşması açısından olumlu 

gelişmeler kaydedilmiştir. Örneğin, Gider Vergileri sisteminde vergi yükleri sınai 
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ürünler üzerinde yoğunlaşmış iken, KDV ile birlikte çok önemli bir sektör olan hizmet 

sektörü de vergileme kapsamına alınmıştır
233

. 

Dolaylı bir vergi olan KDV, vergi mükelleflerinin şahsi ve ailevi durumlarını 

dikkate almayan, objektif nitelikli bir vergi yükümlülüğü olmaması nedeni ile vergi 

adaleti kavramı ile bağdaşan bir yapıya sahip değildir. KDV’nin vergi adaletini bozma 

yönündeki etkisi, dikey vergi adaletine yaklaşılması bakımından, oran 

farklılaştırılmasına gidilmek suretiyle azaltılmaya çalışılmaktadır. Çünkü KDV’de tek 

oran uygulaması birtakım idari kolaylıklar sağlar fakat, vergi adaleti açısından 

olumsuzluk teşkil etmektedir
234

. Bir diğer ifadeyle, dikey vergi adaletinin 

gerçekleştirilebilmesi için eşit durumda olanların eşit vergilendirilmesi anlamına gelen 

yatay vergi adaletinin gerçekleştirilmesi gereklidir. KDV’nin yatay vergi adaletinin 

sağlanmasına yönelik etkilerini şu şekilde sıralayabiliriz
235

: 

- KDV’nin yerini aldığı vergiler vergi yükleri itibariyle sınai sektörü üzerinde 

yoğunlaşmışken, KDV ile birlikte, önemli bir sektör olan hizmet sektörü de bu 

verginin kapsamına dahil edilmiştir. 

- KDV’den önce, yazar kasa, perakende satış fişleri gibi çeşitli uygulamalar 

olmadığı için mükellefiyetinden kaçış söz konusu iken, KDV ile birlikte gelir 

vergisi mükellefiyetinde artış meydana gelimiştir. 

Objektif bir vergi niteliğinde olan KDV’nin dikey vergi adaletinin sağlanmasına 

yönelik etkileri oldukça sınırlıdır. Buna rağmen çeşitli uygulamalar ile dikey vergi 

adaletine olan katkılarını şu şekilde sıralamak mümkündür
236

: 

i- KDV’de farklı oranların uygulanması: Katma Değer uygulamasında farklı 

mal veya hizmetler için farklı oranlar uygulanmaktadır. Burada özellikle 

temel gıda maddelerinde diğer mal veya hizmetlere nazaran daha düşük 

oranların uygulanması, dikey vergi adaleti açısından önemlidir. 
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ii- Vergi İadesi uygulaması: Bu uygulama ile özellikle düşük gelir sahiplerinin 

üzerindeki vergi yükünün hafifletilmesi amacıyla, harcamalara göre azalan 

oranlı bir vergi iadesi sistemi uygulanarak dikey vergi adaletinin 

gerçekleştirilmesine katkıda bulunulmuştur. 

iii- Gelir Vergisinin Kontrolü Nedeni ile Dikey Vergi Adaletinin Sağlanması: 

Daha öncede belirttiğimiz gibi objektif bir vergi niteliğinde olması 

nedeniyle, dikey vergi adaletini sağlamaya çok elverişli bir vergi değildir. 

Ancak KDV, Gelir Vergisinin etkinlikle uygulanmadığı bir vergi sisteminde, 

bir yandan Gelir Vergisinin yaygınlaşmasını diğer taraftan da vergi 

kayıplarını önleyerek dikey vergi adaletine katkıda bulunabilmektedir. 

Vergi adaletinin sağlanmasına ilişkin olarak literatürde genel olarak kabul 

görmüş olan ve herkesin iktidarıyla orantılı vergi ödemesi anlamına gelen “ödeme gücü 

ilkesi”nin gelir, servet ve harcama olmak üzere üç temel göstergesi vardır. Bu bağlamda 

vergiler; gelir, servet ve harcama üzerinden alınan vergiler şeklinde yapılan 

sınıflandırmaya tabi tutulmaktadır. Gelir, servet veya harcamanın sadece vergiye konu 

olmasıyla adaletin sağlanması beklenemez. Bu durumda önemli olan, verginin, kişilerin 

gerçek ödeme güçlerini (mali güç) ortaya çıkaracak şekilde gelir, servet veya harcama 

üzerine konulmasıdır. Bu, ödeme gücü gözetilerek  farklı ödeme gücü olanların farklı 

vergi yüküyle karşı karşıya kalmaları (dikey adalet), aynı ödeme gücündekilerin de aynı 

vergi yüküne tabi kılınmalarıyla (yatay adalet) sağlanılmaya çalışılmaktadır
237

. 

KDV açısından vergilendirme sonucu ortaya çıkan, kişiler arasındaki vergi yükü 

dağılımındaki adaletsizliği bir ölçüde azaltabilmek amacıyla, mal ve hizmetlerin kişisel 

ihtiyaçları karşılamadaki zorunluluk dercesi göz önünde bulundurulup, buna bağlı 

olarak vergi oranı farklılaştırılabilmektedir. 

Vergi sistemleri içerisinde yer alan ve vergi genelliği ilkesinin bir tür istisnası 

durumunda olan indirim, istisna ve muafiyetler bütün ülkelerde uygulanmaktadır. Ilk 

başta genellik ilkesine dolayısıyla vergi adaletine aykırı olarak görünen bu 

uygulamalara vergi kanunlarında yer verilmesi bir tür zorunluluk haline gelmiştir. 

Çükü, hiçbir geliri olmayan ve başkasının yardımıyla geçinen bir insandan vergi 
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alınması genel adalet anlayışıyla bağdaşmaz. Bu durumu eski bir atasözü ile özetlemek 

mümkündür. “Hiçbir Şey Olmayan Yerde Kralda Hakkını Kaybeder”
238

. 

1. Sosyal Amaçlı İstisnalar  

a. Sağlık, Çevre ve Sosyal Yardım Amaçlı İşlemler: Genel ve katma bütçeli 

daireler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların teşkil ettikleri birlikler, 

üniversiteler, döner sermayeli kuruluşlar, Kanunla kurulan kamu kurum ve 

kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, siyasî partiler ve 

sendikalar, kanunla kurulan veya tüzelkişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, 

kamu menfaatine yararlı dernekler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve Bakanlar 

Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların; Hastane, klinik, dispanser, 

prevantoryum, sanatoryum, kan bankası ve organ nakline mahsus bankalar, 

anıtlar, botanik ve zooloji bahçeleri, parklar ile veteriner, bakteriyoloji, seroloji 

ve distofajin laboratuvarları gibi kuruluşlar, öğrenci veya yetiştirme yurtları, 

yaşlı ve sakat bakım ve huzurevleri, parasız fukara aşevleri, düşkün evleri ve 

yetimhaneleri işletmek veya yönetmek suretiyle ifa ettikleri kuruluş amaçlarına 

uygun teslim ve hizmetleri, katma değer vergisinden istisnadır. İstisnalar sayılan 

kurum ve kuruluşların belirtilen faaliyetlerine uygulanacaktır
239

. 

b. Bedelsiz Olarak Verilen Eğitim, Öğretim ve Yurt Hizmetleri: Üniversite ve 

yüksek okullar ile kanunlarda belirtilen özel okullar tarafından belirtilen tutarları 

geçmemek üzere verilen bedelsiz eğitim ve öğretim hizmetleri, kanunların 

gösterdiği gerek üzerine bedelsiz olarak yapılan mal teslimi ve hizmet ifaları, 

sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimi ve 

hizmet ifaları katma değer vergisinden istisna edilmiştir. 

c. Kanunların gösterdiği gerek üzerine bedelsiz olarak yapılan teslim ve hizmetler: 

Kanunların gösterdiği gerek üzerine bedelsiz olarak yapılan mal teslimi, ve 

hizmet ifaları KDV’den istisna olup, bu hizmetin uygulanabilmesi için, teslim ve 

hizmetin bedelsiz olması gerekmektedir. 
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d. Yabancı diplomatik organ ve hayır kurumlarının yapacakları bağışlarla ilgili mal 

ve hizmet alışları: yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilik ve 

konsoloslukları ile yabancı hayır ve yardım kurumlarına, Kanunda adı geçen 

kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapacakları teslim ve hizmetlere ilişkin 

olarak yapılan teslim ve hizmetler vergiden istisna edilmiştir. 

e. Taşınmaz kültür varlıklarını koruma amaçlı teslim ve hizmetler: tescilli taşınmaz 

kültür röleve, restorasyon ve restitüsyon projelerine özel olmak üzere, bu 

projelendirmelerden yararlananlara verilen mimarlık hizmetleri ile projelerin 

uygulanması kapsamında yapılacak teslimler vergiden istisna edilmiştir.  

f. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının işlemleri: Bu kuruluşların 

kanunla kendilerine verilen görev gereği ve kuruluş amaçlarına uygun ruhsat, 

izin, onay ve benzeri hizmetleri ile bu hizmetlerle ilgili olarak kullanılacak basılı 

kâğıtların bu kuruluşlar tarafından teslimi KDV’den istisnadır. 

2. Sosyal Amaçlı Muafiyetler 

a. Engelliler İçin Ürünler: Engelliler tarafından kullanılmak üzere   tasarlanmış 

malzemeler. 

b. Eğitim ürünleri ve hizmetleri: Eğitim kurumları tarafından eğitimin temini, 

kütüphane ekipmanları için gerekli olan ürünler, hizmetler. 

c. Tıbbi malzemeler ve hizmetler. 

d. Makinalar: Kullanılmak üzere tasarlanmış bulunan sanayi, madencilik, tarım, 

veterinercilik, balıkçılık malzemeleri ve demiryolu – tramvay taşımaları için 

kullanılan makinalar 

e. Finansal Hizmetler: sigorta işlemleri, kredi verilmesi, pul malzememeleri vb. 

hizmetler. 

3. Sosyal Amaçlı İndirim 

KDV Kanunu’nun 17.maddesinin (4) numaralı fıkrasının (s) bendi uyarınca 

vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen 

KDV, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanacak KDV’den indirilir.  
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4. KDV Oranları İle İlgili Eleştiriler 

Maliye literatüründe, verginin temel fonksiyonunun kamusal harcamaları finanse 

etmek olduğu belirtilse de günümüzde verginin, bahsedilen fiskal amacının dışında, 

ekonomik ve sosyal politikayı yönlendiren birtakım görevlerinin de olduğu 

bilinmektedir. Dolayısıyla, ülkede gelir ve servet dağılımını düzeltmede ya da 

iyileştirmede önemli bir araç olarak vergilerin de kullanılması bu durumu 

açıklamaktadır. Vergilerin, gelir dağılımının düzeltilmesinde kullanılmasının önemini 

vurgulayan dağıtımcı adalet anlayışına göre, bir ülkedeki vergi sisteminde, dolaylı 

vergilerin ağırlığının  dolaysız vergilere oranla fazla olması o ülkedeki gelir dağılımı 

üzerinde olumsuz bir etki yaratmaktadır
240

. Ülkemizde dolaylı vergilerin toplam vergi 

gelirleri içerisindeki payı %70, KDV’nin dolaylı vergiler içerisindeki payı ise %30’lar 

seviyesindedir. 

KDV, Türk vergi sistemi içerisinde önemli bir mali araç olmasının yanında, 

sosyal adaleti sağlamaya yönelik fonksiyonu da bulunan bir vergidir. Bu düşünce 

çerçevesinde; özellikle basın yayın organlarında yer alan ve kamuoyunun tepkisini 

çeken birtakım oransal düzenlemelere ve yarattıkları çelişkilere, KDV oranlarındaki 

çarpıklıklar açısından aşağıda sırasıyla değinilmiştir: 

1. Hizmet sektöründe faaliyet gösteren lokantalar, toptan olarak aldıkları et, un, 

pirinç, kuru fasulye, mercimek, patates, kuru soğan, sebze ve meyve için %1 

oranında KDV öderken sundukları yemek hizmeti nedeniyle %18 oranında KDV 

hesaplamaktadırlar. Dolayısıyla bu durum KDV açısından alış-satışlarda ciddi 

bir uçurum oluşturmaktadır
241

. 

2. Gazete ve dergiler, %1 oranında KDV’ye tabi iken, bu yayınların 

hazırlanmasında kullanılan kağıtlar ise %8 oranında KDV’ye tabidir
242

. 

3. Kitap ve benzeri nitelik taşıyan yayınlar %8 oranında KDV’ye tabi bulunmakta 

iken, aynı kitapların bilgisayar ortamına atılarak CD şeklinde satılması 

durumunda KDV’si %18 oranında uygulanmaktadır
243

. 
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4. Net alanı 150 metrekareye kadar olan konutların teslimi %1 oranında KDV’ye 

tabi iken, 150 metrekareyi aşan konutlar, 10 santimetrekare aşmış olsa bile 

tamamı %18 oranında KDV’ye tabi tutulmaktadır
244

. 

5. Sinemada film seyredilmesi %8, aynı filmin evlerimizde DVD ya da VCD’den 

izlenmesi halinde %18 oranında KDV ödenmektedir
245

. 

6. Kefen bezinin KDV’si %18 iken, lüks bir mağazadan satın alınan giysinin de 

tabi olduğu KDVoranı %18’dir
246

. 

7. Temel ihtiyaçlarımızdan olan ve birçok yemekte ve gıdanın yapımında 

kullanılan tuzun KDV’si %18 iken, kedi kopek gibi evcil hayvanlara verilen 

mamaların da KDV’si %18’dir
247

. 

8. Günlük yaşantımızda sıklıkla tükettiğimiz sebze ve meyvelerin taze olanları, 

konserveleri, turşuları, salamurları ve kurutulmuşları %8 oranında KDV’ye tabi 

iken, dondurulmuş olanları bu kapsamın dışında tutularak %18 oranında 

KDV’ye tabi olmaktadır
248

. 

9. Hastane ve yurtlarda kalmak için ödenen bedeller %8 oranında KDV’ye tabi 

iken, yaşlı insanların barındığı, sosyal amaçlı kuuluşlar olan huzur evleri 

açısından ise hizmet bedeli üzerinden %18 KDV’si alınmaktadır
249

. 

Bütün bunlara ilaveten 2013 yılında yapılan KDV düzenlenmesine göre, inşaat 

ruhsatı 2013 yılında alınan ve büyük şehirlerde inşa edilecek 150 metrekare altı 

konutların KDV’si değiştirildi. Bundan önce 150 metrekare konutlarda % 1 olan KDV, 

belediyelerin emlak vergisine esas teşkil eden arsa rayiç bedellerine göre % 1, % 8 ve  

% 18 olarak kademelendirildi. Arsa metrekare rayiç bedeli 0 - 500 lira olan konutlardan  

% 1, 500 – 1000 lira arasındakilerden % 8 ve bin liranın üzerindeki konutların 

tesliminde % 18 KDV alınacak. Bugüne kadar % 1 KDV ile ev alan müşteri artık 

büyükşehirlerde % 8 ve % 18 vergi ödeyecek ve bu durumda orta tabakanın alacağı evin 

maliyetide artacaktır 
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 Şükrü KIZILOT, “Turizm KDV’sini İniyor Sıra Spora Geliyor”, 23.03.2005 tarihli Hürriyet Gazetesi. 
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 Şükrü KIZILOT, “Dolaysız Komedi, Dolaylı Dram”, 27.10.2004 tarihli Hürriyet Gazetesi. 
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 KZILOT, a.g.m., s.10. 
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 Şükrü KIZILOT, “Zeytin, Peynir, Süt ve Yumurta”,  06.01.2005 tarihli Hürriyet Gazetesi. 
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 Şükrü KIZILOT, “İşsizlere ve Ev Hanımlarına Emlak Vergisi Avantajı”,  26.03.2005 tarihli Hürriyet 

Gazetesi. 
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Yukarıda yer alanlardan da anlaşılacağı üzere KDV oranları ve bu oranların 

uygulandığı bazı mal ve hizmetler için birtakım çarpıklıklar söz konusudur. Zaman 

içerisinde Bakanlar Kurulu tarafından oranlar konusunda birtakım düzenlemeler 

gerçekleştirilmiştir. Ülkemizde temel gıda maddeleri ve zorunlu birtakım mal ve 

hizmetler düşük oranda (%1 ve%8) KDV’ye tabi tutulmuştur. Bu, özellikle düşük gelirli 

bireyler için vergi adaletine uygun bir durum olarak görülmektedir. Ancak bu tarz mal 

ve hizmetleri geliri yüksek olan kişilerinde tükettiği unutulmamalıdır. Sonuçta bu 

durum, düşük gelirli bireyler için adaletsizliğe yol açmaktadır.  

KDV gibi dolaylı vergilerin, vergi adaleti ve gelir dağılımında nasıl etkili 

olacağı, alt ve üst gelir gruplarının hangi oranda vergi yüküne maruz kalacakları ile 

ilgilidir. Genel kabul gören görüşe göre, dolaylı vergilerin marjinal tüketim eğilimi 

yüksek alt gelir gruplarını daha ağır bir biçimde vergilendirdikleri düşünülmektedir. 

Ancak üst gelir gruplarının tüketimine konu olan mal ve hizmetlerinde ağır bir biçimde 

vergilendirilmesi, gelir dağılımını daha adil bir hale getirerecek ve bu durum vergi 

adaletine katkı sağlayacaktır
250

. 

C. Vergi Gelirleri İçinde Katma Değer Vergi Gelirlerinin Payının Vergi 

Adaleti Açısından Değerlendirilmesi 

KDV’nin geniş kapsamlı bir harcama vergisi olması nedeniyle, vergi gelirlerini 

artırıcı bir etkisi bulunmaktadır.  

Aşağıdaki tabloda toplam KDV hasılatının 1998 yılından 2011 yılına kadar olan 

süreç içerisindeki GSMH’ye oranları görülmektedir. 

   

 

 

 

 

                                                           
250

 KARABAĞ, a.g.t., s.128-129. 
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    Tablo 11: Katma Değer Vergisinin GSMH içindeki payı (Milyon TL) (1998-2011) 

YILLAR 

GSMH(1) 

(Milyon TL) 

TOPLAM 

KDV TAHSİLATI(2) 

ORAN (2/1) 

(%) 

1998 70.203 2.725.083 3,89 

1999 104.596 4.164.334 4 

2000 166.658 8.379.554 5,02 

2001 240.224 12.438.860 5,17 

2002 350.476 20.400.201 5,82 

2003 454.781 27.031.099 6 

2004 559.033 34.325.208 6,14 

2005 648.932 38.280.429 5,89 

2006 758.391 50.723.560 6,68 

2007 843.178 55.461.123 6,57 

2008 950.534 60.066.230 6,31 

2009 952.559 60.169.248 6,31 

2010 1.103.749 75.649.986 6,85 

2011 1.294.893 95.550.463 7,37 

Kaynak:MaliyeBakanlığı,http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/VI/CVI/Tabl

o_57.xls.htm> adreslerinden yararlanarak oluşturulmuştur. 

Toplam KDV Tahsilatı; dahilde ve ithalde alınan KDV toplamından 

oluşmaktadır. 

Yukarıdaki verilere bakıldığında, KDV’nin GSMH içindeki payı yıllar içinde 

genel anlamda artış göstermiştir. Kaldırılan vergilerden dolayı ortaya çıkabilecek vergi 

kaybından çok daha fazla bir vergi hasılatı sağlamıştır.  

Ülkemizde, KDV gelirleri, toplam vergi gelirleri içerisinde oransal olarak 

önemli bir paya sahiptir. Nitekim KDV’nin yürürlüğe girdiği 1985 yılında toplam vergi 
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gelirleri içerisindeki payı %24.8 iken bu oran 2011 yılı itibariyle %33,6’ya yükselmiştir. 

KDV gelirlerinin, yıllar itibariyle tahsilat tutarları ve genel bütçe vergi gelirleri 

içerisindeki payı aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

Tablo 12: KDV Gelirlerinin Tahsilat Tutarları – Genel Bütçe Vergi Gelirleri     

İçerisindeki Payı (1985-2011) 

(1985-2011) BİN TL 

I

YIL 

VERGİ 

GELİRLERİ 

TAHSİLATI 

DAHİLDE 

ALINAN 

K.D.V 

TAHSİLATI 

VERGİ 

GELİRLERİ 

İÇİNDEKİ 

PAYI 

İTHALDE 

ALINAN 

K.D.V. 

TAHSİLATI 

VERGİ 

GELİRLE

Rİ 

İÇİNDEKİ 

PAYI 

TOPLAM 

K.D.V 

TAHSİLATI 

VERGİ 

GELİRLERİ 

İÇİNDEKİ 

PAYI 

1

1985 
3.829 567 14,8 384 10,0 951 24,8 

1

1986 
5.972 1.040 17,4 528 8,8 1.568 26,3 

1

1987 
9.051 1.563 17,3 1.004 11,1 2.567 28,4 

1

1988 
14.232 2.660 18,7 1.517 10,7 4.177 29,3 

1

1989 
25.550 4.176 16,3 2.285 8,9 6.461 25,3 

1

1990 
45.399 7.650 16,9 4.721 10,4 12.371 27,2 

1

1991 
78.643 14.541 18,5 8.291 10,5 22.832 29,0 

1

1992 
141.602 27.053 19,1 15.035 10,6 42.088 29,7 

1

1993 
264.273 50.892 19,3 30.985 11,7 81.877 31,0 

1

1994 
534.888 (1) 110.918 20,7 65.824 12,3 176.742 33,0 

1

1994 
587.760 (2) 110.918 18,9 65.824 11,2 176.742 30,1 
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1

1995 
1.084.350 212.119 19,6 142.861 13,2 354.980 32,7 

1

1996 
2.244.094 419.167 18,7 323.859 14,4 743.026 33,1 

1

1997 
4.745.484 861.262 18,1 700.300 14,8 1.561.562 32,9 

1

1998 
9.228.596 1.589.060 17,2 1.136.023 12,3 2.725.083 29,5 

1

1999 
14.802.280 2Ç433.262 16,4 1.731.072 11,7 4.164.334 28,1 

2

2000 
26.503.698 4.487.808 16,9 3.891.746 14,7 8.379.554 31,6 

2

2001 
39.735.928 7.289.543 18,3 5.149.317 13,0 12.438.860 31,3 

2

2002 
59.631.868 11.542.749 19,4 8.857.452 14,9 20.400.201 34,2 

2

2003 
84.316.169 15.389.547 18,3 11.641.552 13,8 27.031.099 32,1 

2

2004 
101.061.191 18.666.421 18,5 15.658.747 15,5 34.325.168 34,0 

2

2005 
119.250.807 20.401.096 17,1 17.879.333 15,0 38.280.429 32,1 

2

2005 
131.948.778 22.038.878 16,7 20.224.772 15,3 42.263.650 32,0 

2

2006 
151.271.701 25.291.023 16,7 25.432.537 16,8 50.723.560 33,5 

2

2007 
171.098.466 28.965.495 16,9 26.495.628 15,5 55.461.123 32,4 

2

2008 
189.980.827 30.085.656 15,8 29.980.574 15,8 60.066.230 31,6 

2

2009 
196.313.808 34.034.036 17,3 26.135.212 13,3 60.169.248 30,6 

2

2010 
235.714.637 39.438.999 16,7 36.210.987 15,4 75.649.986 32,1 
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2

2011 
284.490.017 46.860.118 16,5 48.690.345 17,1 95.550.463 33,6 

(1) EDV, NAV, VE EMTV HARİÇ 

(2) EDV, NAV VE EMTV DAHİL 

   NOT 1- 1985-2005 RAKAMLARI MAHALLİ İDARE VE FON PAYLARI HARİÇ, RED VE İADELER DAHİL 

TUTARLARDIR 

   2-2008-2011 YILLARI VERGİ GELİRLERİ İÇERİSİNDEKİ GELİR VERGİSİ TEVKİFAT RAKAMINA ASGARİ GEÇİM 

İNDİRİMİ TUTARI DAHİLDİR.  

   (*)ÖNCEKİ YILLARLA AYNI BAZA GETİRMEK İÇİN, RAKAMLARA RED VE İADELER DAHİL EDİLMİŞTİR. 

    (*)2006-2011 YILLARI BÜTÇE KANUNU’NDA MAHALLİ İDARE VE FON PAYLARI İLE RED VE İADELER DAHİL 

OLDUĞUNDAN, AYNI BAZA GETİRMEK İÇİN RAKAMLARA MAHALLİ İDARE VE FON PAYLARI İLE RED VE 

İADELER DAHİLDİR. 

   Kaynak: <http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/VI/CVI/Tablo_58.xls.htm> 

Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere, KDV’nin vergi gelirleri içerisindeki 

payı 1986 yılından itibaren, dalgalı bir artma eğilimi göstermiştir. Bu bağlamda, 

günümüzde nerdeyse toplam vergi gelirlerinin üçte bir oranındaki bölümü KDV 

gelirlerinden sağlanmaktadır. 

Tablo 13: Bütçe Gelirleri (2006-2011) 

BÜTÇE GELİRLERİ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

A-GENEL BÜTÇE 

GELİRLERİ(I+II+III+IV+V+VI) 

183.346.998 204.261.860 221.472.634 227.454.614 265.359.406 310.720.863 

I-VERGİ 

GELİRLERİ(1+2+3+4+5+6+7) 

151.271.701 171.098.466 184.800.355 189.963.543 228.298.799 275.697.952. 

1.GELİR VE KAZANÇ 

ÜZERİNDEN ALINAN 

VERGİLER(a+b) 

44.174.998 53.780.017 57.908.062 60.370.400 64.824.297 80.326.660 

a-Gelir Vergisi 31.727.644 38.061.543 39.249.867 39.668.595 41.969.451 51.092.935 

b-Kurumlar Vergisi 12.447.354 15.718.474 18.658.195 20.701.805 22.854.846 29.333.725 

2-MÜLKİYET ÜZERİNDEN 

ALINAN VERGİLER(a+b) 

3.159.574 3.693.239 4.151.467 4.758.940 5.357.758 6.320.895 

a-Veraset ve İntikal Vergisi 121.964 136.442 149.718 173.086 229.091 260.612 

b-Motorlu Taşıtlar Vergisi 3.037.610 3.556.797 4.001.749 4.585.854 5.128.667 6.060.243 

http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/VI/CVI/Tablo_58.xls.htm
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3-DAHİLDE ALINAN MAL VE 

HİZMET VERGİLERİ(a+b+c+d+e) 

68.986.181 76.040.734 80.710.059 86.456.398 105.616.475 120.382.189 

a-Dahilde Alınan Katma Değer Vergisi 25.291.023 28.965.495 30.085.656 34.034.036 39.438.999 46.860.118 

b-Özel Tüketim Vergisi 37.102.948 39.350.665 41.962.183 43.708.500 58.038.327 64.263.538 

c-Banka ve Sigorta Muameleleri 

Vergisi 

2.630.607 3.176.013 3.720.367 4.043.296 3.577.367 4.309.847 

d-Şans Oyunları Vergisi 368.769 326.500 376.164 395.834 434.110 528.065 

e-Özel İletişim Vergisi 3.593.234 4.222.061 4.565.689 4.274.732 4.127.672 4.420.621 

4-ULUSLARARASI TİCARET VE 

MUAMELELERDEN ALINAN 

VERGİLER(a+b+c) 

27.579.814 29.001.074 32.809.172 28.674.228 39.562.865 53.499.437 

a-Gümrük Vergileri 2.090.186 2.454.875 2.788.589 2.486.462 3.269.666 4.693.331 

b-İthalde Alınan Katma Değer Vergisi 25.432.537 26.495.628 29.980.574 26.135.212 36.210.987 48.690.345 

c-Diğer Dış Ticaret Gelirleri 57.091 50.571 40.009 52.554 82.212 115.761 

5-DAMGA VERGİSİ 3.167.251 3.677.079 3.987.640 4.205.581 5.141.850 6.534.386 

6-HARÇLAR 4.042.603 4.857.694 5.180.554 4.873.344 7.175.593 8.520.852 

7-BAŞKA YERDE 

SINIFLANDIRILMAYAN DİĞER 

VERGİLER 

161.280 48.629 53.401 624.652 619.961 113.533 

II-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET 

GELİRLERİ(1+2+3+4+5+6+7) 

7.540.167 8.258.577 7.442.735 9.977.763 9.844.985 9.112.665 

1.MAL VE HZİMET SATIŞ 

GELİRLERİ 

1.117.400 1.470.508 1.496.991 1.778.652 2.597.626 2.036.486 

A-Mal Satış Gelirleri 659.630 775.849 835.826 1.110.506 1.386.044 1.519.705 

B-Hizmet Gelirleri 457.770 694.659 661.165 668.146 1.211.582 516.781 

2-MALLARI KULLANMA VE 

FAALİYETTE BULUNMA İZİN 

GELİRLERİ 

83.340 15.546 11.457 1.769.127 8.258 2.318 

3.KİT VE KAMU BANKALARI 

GELİRLERİ(a+b) 

3.626.954 4.788.962 3.999.713 4.058.935 4.298.701 4.351.866 

a-Hizmet Portföyü ve İştirak Gelirleri 3.436.443 4.559.044 3.720.834 3.777.489 3.982.771 3.893.334 

b-KİT ve İDT’lerden Sağlanan Gelirler  190.511 229.918 278.879 281.446 315.930 458.532 

4-KURUMLAR HASILATI 70 12.016 2.610 1.205 252.050 1.432 
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5-KURUMLAR KARLARI(a+b) 1.730.754 925.410 790.748 761.652 1.055.084 893.154 

a-Döner Sermayeler 1.730.754 925.383 790.084 760.624 1.053.850 892.326 

b-Diğer Kurum Kararları 0 27 664 1.028 1.234 828 

6-KİRA GELİRLERİ 647.586 688.722 741.374 828.001 1.005.950 1.175.081 

7-DİĞER TEŞEBBÜS VE 

MÜLKİYET GELİRLERİ 

334.063 357.413 399.842 780.191 627.316 652.326 

III-ALINAN BAĞIŞLAR VE 

YARDIMLAR İLE ÖZEL 

GELİRLER(1+6) 

2.255.254 1.845.809 851.041 814.128 965.134 1.068.434 

1-YURT DIŞINDAN ALINAN 

BAĞIŞ VE YARDIMLAR 

54 51.820 9.540 25 266 181 

6.ÖZEL GELİRLER 2.255.200 1.793.989 841.501 814.103 965.468 1.068.253 

IV.FAİZLER,PAYLAR, 

CEZALAR(1+2+3+4) 

20.436.039 16.879.149 18.855.021 24.334.217 22.615.242 1.962.792 

1.FAİZ GELİRLERİ 5.249.650 4.857.478 4.582.700 5.716.736 5.160.449 2.845.992 

2.KİŞİ VE KURUMLARDAN 

ALINAN PAYLAR 

7.046.754 6.248.923 8.082.020 8.493.250 7.590.232 9.611.752 

3.PARA CEZALARI 4.518.166 3.845.505 3.203.647 4.209.406 4.785.511 6.283.674 

4.DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER 3.621.469 1.927.243 2.986.654 5.914.825 5.079.050 3.221.374 

V-SERMAYE GELİRLERİ 1.843.837 6.081.636 9.116.120 2.051.823 3.401.772 2.532.453 

VI-ALACAKLARDAN TAHSİLAT 0 98.223 407.362 313.140 232.874 346.569 

Kaynak:Maliye Bakanlığı 2012 ve 2013 Yılı Bütçe Gerekçesi, Ekim 2011, Ankara, 

s.20. 

Tabloda da görüldüğü üzere, bütçe gelirleri 2006 yılından 2011 yılına kadar artış 

eğilimi içerisindedir. Bütçe gelirlerinin büyük bir kısmını vergi gelirlerleri oluşturduğu 

için vergi gelirlerinde de artış görülmektedir.  

Bütçe gelirlerinin ana kaynağı olan vergi de, vergi türlerinin önemli bir kısmında 

özellikle ana vergi türlerinde; KDV, ÖTV, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi gibi 

kollarda 2006-2011 yılları arasında artış trendi görülmektedir. Diğer taraftan, Banka ve 

Sigorta Muameleleri Vergisi, Şans Oyunları Vergisi, Gümrük Vergisi, Dış Ticaret 

Gelirleri, KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri, Özel Gelirler, Kurum Kârları, Faiz Pay ve 
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Cezaları ve Faiz Gelirleri gibi diğer çeşitli gelirler ve benzeri bütçe gelirlerinin küçük 

bir kısmını karşılayan kaynaklarda 2006-2011 yılları arasında az da olsa düzensiz bir 

trend vardır.  

Tablo 14: Vergi Gelirlerinin Genel Bütçe Gelirleri İçindeki Payı (1985-2011) 

YILLAR GENEL BÜTÇE 

GELİRLERİ(TL) 

VERGİ GELİRLERİ (TL) (%) 

1985 4.578.420 3.829.117 84 

1986 6.629.710 5.972.034 90 

1987 9.894.322 9.051.003 91 

1988 16.813.270 14.231.761 85 

1989 30.209.733 25.550.320 85 

1990 55.066.933 45.399.534 82 

1991 96.372.525 78.642.770 82 

1992 174.150.046 141.602.094 81 

1993 350.845.430 264.272.936 75 

1994(1) 742.499.135 587.760.248 79 

1995 1.387.759.990 1.084.350.504 78 

1996 2.684.968.310 2.244.093.830 84 

1997 5.726.931.736 4.745.484.021 83 

1998 11.635.610.868 9.228.596.187 79 

1999 18.657.677.076 14.802.279.916 79 

2000 33.040.902.853 26.503.698.413 80 

2001 50.890.481.078 39.735.928.150 78 

2002 74.603.699.065 59.631.867.852 80 

2003 98.558.732.547 84.316.168.756 86 

2004(*) 120.089.244.000 101.038.904.000 84 

2005(*) 148.237.974.000 119.250.807.000 80 
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2006(**) 182.577.918.000 151.271701.000 83 

2007(**) 203.249.268.000 171.098.466.000 84 

2008(**) 225.496.339.000 189.980.827.000 84 

2009(**) 232.930.317.000 196.313.308.000 84 

2010(**) 271.957.407.000 235.714.637.000 87 

2011(**) 319.512.928.000 284.490.017.000 89 

(1)EKONOMİK DENGE VERGISI(EDV), NET AKTİF VERGİSİ(NAV) VE EK MOTORLU TAŞITLAR 

VERGİSİ(EMTV)DAHİL. 

(*)ÖNCEKİ YILLARLA AYNI BAZA GETİRMEK İÇİN, RAKAMLARA RED VE İADELER DAHİL 

EDİLMİŞTİR. 

(**)2006-2011 YILLARI BÜTÇE KANUNU’NDA MAHALLİ İDARE VE FON PAYLARI İLE RED VE 

İADELER DAHİL OLDUĞUNDAN, 2006-2011 RAKAMLARINDA DA MAHALLİ İDARE VE FON PAYLARI İLE RED 

VE İADELER DAHİLDİR. 

Kaynak:<http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/VI/GBG/Tablo_1.xls.htm> 

adresinden yararlanarak oluşturulmuştur. 

Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere vergi gelirlerinin bütçe içerisindeki payı her 

geçen sene genel anlamda artış göstermiştir. Bütçe gelirlerinin ortalama %86’lık kısmı 

vergilerden oluşmaktadır. 

Tablo 15: Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve KDV’nin Vergi Gelirleri İçindeki Payı 

(1985-2011) 

YILLAR 

GELİR 

VERGİSİ’NİN 

VERGİ GELİRLERİ 

İÇİNDEKİ PAYI(%) 

KURUMLAR 

VERGİSİ’NİN 

VERGİ GELİRLERİ 

İÇİNDEKİ PAYI(%) 

KDV’NİN VERGİ 

GELİRLERİ 

İÇİNDEKİ PAYI(%) 

TOPLAM VERGİ 

GELİRLERİ 

İÇİNDEKİ 

PAYLARI(%) 

1985 34,6 11,7 24,8 71,1 

1986 35,2 15,9 26,3 77,4 

1987 34,2 14,7 28,4 77,3 

1988 33,7 14,9 29,4 78,0 

1989 38,6 14,1 25,3 78,0 

1990 41,0 10,2 27,3 78,5 

http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/VI/GBG/Tablo_1.xls.htm
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1991 42,4 9,0 29,0 80,4 

1992 42,4 7,1 29,8 79,3 

1993 40,4 7,2 31,0 78,6 

1994 30,9 7,5 30,1 68,5 

1995 30,4 9,5 32,8 72,7 

1996 30,1 8,4 33,2 71,7 

1997 31,6 8,3 32,9 72,8 

1998 37,7 8,1 29,6 75,4 

1999 33,3 10,5 28,2 72,0 

2000 23,4 8,9 31,7 64,0 

2001 29,1 9,3 31,3 69,7 

2002 23,0 9,3 34,3 66,6 

2003 20,2 10,3 32,1 62,6 

2004 19,5 9,5 34,0 63,0 

2005 19,1 9,6 32,1 60,8 

2006 21,0 8,2 33,5 62,7 

2007 22,2 9,2 32,4 63,8 

2008 23,4 9,8 31,6 64,8 

2009 23,4 10,5 30,6 64,6 

2010 21,0 9,7 32,1 62,7 

2011 21,0 10,3 33,6 64,9 

Kaynak:MaliyeBakanlığı, <http://www/.gib.gov.tr/fileadmin/user upload/VI/CVI/Tablo 

57xls/htm> adresinden yararlanılarak oluşturulmuştur. 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde, ilk dikkati çeken husus Gelir Vergisinin, 

toplam vergi gelirleri içindeki payının genel itibariyle azalma göstermesidir. Buna 

karşılık KDV’nin payı da artış göstermektedir. Ayrıca bir başka dikkat çeken durum da, 

Gelir, Kurumlar ve KDV’nin toplamının, toplam vergi gelirleri içindeki paylarının 

http://www/.gib.gov.tr/fileadmin/user%20upload/VI/CVI/Tablo%2057xls/htm
http://www/.gib.gov.tr/fileadmin/user%20upload/VI/CVI/Tablo%2057xls/htm
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özellikle son yıllarda azalmakta oluşudur. Bunun sebebi büyük ölçüde, 2002 yılında 

uygulamaya konulan Özel Tüketim Vergisi’nin etkisinden kaynaklanmaktadır. 

Sonuç olarak KDV’nin yürürlüğe girdiği 1985 yılından bugüne kadar olan 

süreçte KDV’nin kendisinden beklenen fonksiyonu yerine getirdiğini söylemek 

mümkündür. 

Ülkemizde, KDV’den elde edilen hasılatın üzerinde belirleyici olan faktörlerden 

bir tanesi de KDV mükellef sayılarıdır. Nitekim, KDV hasılatı ile ilgili olarak, bu 

açıdan bir değerlendirme yapılabilmesi için, aşağıda, yıllar itibariyle KDV mükellefi 

sayılarına yer verilmiştir. 

Tablo 16: KDV Mükellef Sayıları (2006-2012) 

YILLAR MÜKELLEF SAYILARI 

2006 26.509.988 

2007 26.966.982 

2008 27.357.375 

2009 27.068.314 

2010 27.171.102 

2011 27.413.300 

2012 (Ocak-Aralık) 27.938.218 

NOT: Ocak 2005-Eylül 2012 döneminde re’sen terk işlemine tabi tutularak kaydı silinen mükellef 

sayısı 445.727’dir. 

Kaynak:< http://www.gelirler.gov.tr/> (Erişim Tarihi:07.11.2012) 

KDV hasılatı üzerinde etkide bulunan faktörlerden biri de, verginin oranı 

yanında, vergiye tabi olan mükelleflerin sayısıdır. Maliye teorisinde genel kabul gören 

görüş, vergi oranlarının düşürülmesi bağlamında, verginin tabana yayılması diğer bir 

ifade ile söz konusu vergiye tabi olan mükellef kitlesinin genişletilmesi, böylelikle de 

vergi hasılatında bir artış sağlanmasıdır.  

http://www.gelirler.gov.tr/
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Nitekim yukarıdaki tablo 2006-2012 yıllarına ait verileri içermektedir. Tabloda 

yer almayan 2001 ocak ayı ile 2003 kasım ayı arasına baktığımızda mükellef sayıları 

birbirine yakındır. Ancak, 2003 aralık ayından itibaren, faal KDV mükellefi sayısında 

ciddi bir düşüş gerçekleşmiştir. Bu azalmanın nedeni, basit usule tabi KDV 

mükelleflerinin, gerçekleştirilen bir yasal düzenleme ile KDV kapsamından çıkartılması 

olmuştur. Bu durum, KDV’den elde edilen hasılat açısından önem arz edebilir.  

1. Türkiye de KDV Oranları ve Bu Oranlara Tabi Mal ve Hizmetler 

1985 yılından 1986 yılı Temmuz ayına kadar KDV’de tek oran uygulanmış, bu 

tarihten sonra ise oran farklılaştırılmasına gidilmiştir. Başlangıçta %10 olarak tespit 

edilen genel KDV oranı 1985 yılından itibaren 5 kez değiştirilmiş ve 1993 yılı Kasım 

ayından itibaren %15 olarak uygulanmaya başlanmıştır. 1 Ocak 1988 tarihinden itibaren 

ise lüks sayılan mallar için yükseltilmiş oran uygulamasına geçilmiştir. Yükseltilmiş 

oran uygulamasına %15 ile başlanmış, 15 Ekim 1990 tarihinden itibaren bu oran 

%20’ye, 1993 yılı Kasım ayından itibaren ise %23’eçıkarılmıştır. Ülkemizde, mevcut 

vergi sistemi içerisinde yürürlükte olan KDV oranları, Bakanlar Kurulu’nun 2002 / 

4480 ve 2004 / 8301 sayılı kararları çerçevesinde şekillenmiştir.  

Genellikle, ihraç ürünlerinin yer aldığı I sayılı liste için KDV oranı, 1986 yılı 

Temmuz ayından itibaren hiç değişmeden %1 olarak uygulanmıştır. Temel gıda 

maddeleri için KDV oranı başlangıçta %0 iken, daha sonra kademeli olarak artırılarak 

en son %8’e yükseltilmiştir. Bu listeler dışındaki mal ve hizmetler içinse %18 olarak 

belirlenmiştir. Kanunda belirtilen mal ve hizmetlere uygulanan KDV oranlarını şu 

şekilde inceleyebiliriz: 

a. %1 Oranında KDV’ye Tabi Mal ve Hizmetler: 

iv- Kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısı, ceviz, fındık, antep fıstığı, çam 

fıstığı, yer fıstığı, ayçiçeği çekirdeği, kabak çekirdeği, leblebi, kestane, 

v- Net alanı 150 metrekare’ye kadar olan konut teslimleri, 

vi- Cenaze hizmetleri, 

vii- Gazete ve dergiler (poşetlenmiş olanların dışındakiler), 

viii- Kütlü veya elyaf pamuk, linter pamuk, pamuk lifi döküntüleri, natürel 

veya top halindeki tiftik, yün ve yapağı, 
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ix- Mazı, palamut, kendir tohumu, kanola (kolza), kitre, meyan kökü, meyan 

balı, meyan hülasası, çöven, sumak yaprağı, defne yaprağı, ıhlamur, kekik, adaçayı, 

mahlep, kimyon, susam, anason, haşhaş tohumu, rezene tohumu, süpürge teli ve tohumu 

ile bunlardan mamul süpürgeler, kapari (kebere), harnup (keçiboynuzu), harnup 

çekirdeği, zerdali çekirdeği, kayısı çekirdeği, kişniş, acıbadem, kuzu göbeği mantar, 

şeker pancarı, 

x- Buğday, arpa, mısır, yulaf, çavdar, darı, çeltik, soya, kuru fasulye, kuru 

barbunya, kuru bakla, nohut, mercimek, küçük ve büyükbaş hayvanlar (arılar dahil) ile 

küçük ve büyükbaş hayvanların etleri ve bağırsağı, zeytinyağı, patates, kurusoğan, 

sarmısak, zeytin, 

xi- Buğday unu, buğday unundan imal edilen ekmekler (kepekli olanlar 

dahil, diğer katkı maddeliler hariç), yufka, 

xii- İnsan ve hayvan sağlığı için kullanılan, kan ve kan kompenentleri, 

xiii- Buğday, arpa, mısır, çeltik, fasulye, yer fıstığı, ayçiçeği, soya, şeker 

pancarı, patates, pamuk, nohut, yonca, korunga, adi ve diğer fiğler, sorgum,sudan otu ve 

sorgum-sudan melezinin sertifikalı tohumlukları ile sertifikalı meyve fidanları. 

b. %8 Oranında KDV’ye Tabi Mal ve Hizmetler: 

a- Temel Gıda Maddeleri 

xiv- Kümes hayvanları ve balıklar ile bunların etleri (katkı maddesi 

kullanılarak imal edilenler dışındakiler),  

xv- Yemeklik katı veya sıvı bitkisel yağlar ile söz konusu yağların üretimde 

kullanılan ham yağlar, tereyağı ve prina, 

xvi- Prinç, bulgur, makarna, mantı, erişte, simit, poğaça, bakliyat ve 

bulgurdan yapılan un ve irmikler, 

xvii- Taze sebze ve meyveler ile bunların dondurulmuş olanları dışındaki 

konserve, turşu, salamura ve kurutulmuşları, söz konusu sebze ve meyvelerin 

yetiştirilmesi amacıyla kullanılan tohum, çekirdek fide, fidan, çelik, daldırma misel, 

spor ve benzerleri, 

b- Diğer Mal ve Hizmetler 

xviii- Sinema, tiyatro, opera, operet ve bale giriş ücretleri, 
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xix- Kitap ve benzeri yayınlar (poşetlenerek satılanlar dışında), kurşun kalem, 

boya kalemleri, sulu boya ve pastel boyalar ile okul defterleri, silgi, cetvel, kalemtıraş, 

pergel, gönye, iletki, 

xx- Belediyeler veya bunların iktisadi işletmeleri tarafından verilen atık su 

hizmetleri, 

xxi-  Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veya ithaline izin verilen 

beşeri tıbbi ürünler, 

xxii- İnsan gıdası olarak kullanılan mamalar, insan ve hayvan sağlığı için 

kullanılan anti serumlar, kan ürünleri ve aşılar, 

xxiii- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından zirai mücadelede kullanılmak 

üzere ruhsatlandırılan bitki koruma ürünleri, 

xxiv- Her nevi maddeden mamul ayakkabı, terlik, çizme ve benzerleri, 

xxv- Her nevi maddeden mamul çanta, bavul, valiz ve benzerleri, 

xxvi- Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları 

c. %18 Oranına Tabi Mal ve Hizmetler 

Yukarıda yer alan listeler dışında kalan mal teslimi ve hizmet ifalarının tamamı 

%18 oranında KDV’ye tabidir.  

2. Birden Fazla Oran Uygulamasının Yarattığı Sorunlar 

KDV’nin hizmet dahil tüm tüketim harcamalarını kavraması, kamu finansmanı 

açısından verimli bir kaynak olma karakteri sağlamakta ve uygulanacak vergi oranının 

düşük olmasına imkan tanımaktadır. Bu durum vergi oranlarının yüksek olduğundan 

dolayı vergiden kaçınma veya kaçakçılık yoluna gidecek olanları engelleyebilecektir
251

. 

KDV tek oranlı olarak uygulanabileceği gibi, teknik yapısı vergi oranlarını 

farklılaştırmaya müsaittir. Ancak oran farklılığı, KDV’nin basitliğine, kolaylığına, 

idaresine ve tarafsızlığına gölge düşürmektedir. Tek oranlı KDV uygulamasını 

savunanlar; verginin idaresinin kolay ve basit olacağını, tarafsız olacağını belirtmekte 

ve farklı mallara farklı oranlar uygulamasının çeşitli sakıncaları olacağını 

söylemektedirler. Çünkü, oran farklılaştırılmasında subjektif unsurlar rol oynamakta, 

uygulama vergi idaresi ve mükellefler açısından zorlaşmaktadır. Dolayısıyla sosyal veya 

                                                           
251

 Fatih SARAÇOĞLU, “Katma Değer Vergisinde Oransal Yapı ve Vergi Oranlarında Yapılan 

Değişikliklerin Tüketim ve Tasarruflar Üzerindeki Etkileri”, Sayıştay Dergisi, S.62, s.70. 
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ekonomik gerekçelerle oran farklılaştırılmasına gidilecekse objektif olunması önem 

taşımaktadır.
252

.  

Vergilemede adaletin sağlanması düşüncesi ise KDV’de oran farklılaştırmasını 

gerekli kılmaktadır. Çünkü dolaylı bir vergi olan KDV, vergi mükelleflerinin şahsi ve 

ailevi durumlarını göz önünde bulundurmayan, objektif nitelikli bir yükümlülük 

olduğundan, vergi adaleti ile bağdaşmamaktadır. Dikey vergi adaletinde kısmi bir sonuç 

sağlayabilecek farklı oran yapısı uygulanabildiği durumda, verginin adaleti bozma etkisi 

zayıflayabilir. Ancak tek oranlı uygulandığında verginin adaletsizliği artacaktır. Çünkü 

gelir artışları karşısında gerileyen tüketim harcamaları varsayımı altında, tek oranlı 

vergi, gelire göre gerileyen oranlı bir yük görüntüsü ortaya çıkarmaktadır. Vergilemede 

adaletin sağlanması bakımından oran farklılaştırması gerekmekle birlikte; tek oranlı 

KDV’nin çok oranlı bir sisteme göre daha avantajlı olduğu; tek oranlı KDV’nin 

yönetiminin özellikle işletmeler açısından daha kolay olduğu belirtilmektedir. Ayrıca, 

tek oranlı KDV ekonomik yönden büyük ölçüde tarafsızdır
253

. 

Çok oranlı KDV’nin, uygulamada bir takım karışıklıklar ve zorluklar 

oluşturduğu görülmektedir. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz
254

: 

xxvii- Birden fazla oran uygulandığında, toplam satış ve alışlara dayanarak 

verginin kolayca hesaplanması ve kontrol imkanı azalmaktadır. Çünkü alış ve satışların 

tabi oldukları oranlar itibariyle ayrı gruplar halinde saptanması, faturaların daha ayrıntılı 

olarak düzenlenmesi gerekmektedir. 

xxviii- Birden fazla oran, satışları alışlarına göre daha düşük oranda vergiye tabi 

olan işletmelerde vergi fazlası ve bunun iade veya mahsubu sorunlarını ortaya 

çıkarmaktadır. 

xxix- Vergi indirimi yöntemi uygulandığında, çeşitli safhalardaki vergi 

oranlarını ayarlamak suretiyle bir mamulün toplam vergi yükünü değiştirmek de 

mümkün olmamaktadır. 

xxx- Mal ve hizmetlerin vergi oranlarına göre sınıflandırılması, yani lüks 

olanlar ve olmayanlar biçiminde ayrılması çok güç olup, böyle bir sınıflandırma çok 

                                                           
252

 SARAÇOĞLU, a.g.m., s.70. 
253

İzzettin ÖNDER, Katma Değer Vergisinin Ekonomik Etkileri, Maliye Araştırma Merkezi 

Konferansları, 30.Seri, 1984-1985, Gür-Ay Matbaası, İstanbul, 1986, s.22. 
254

 SARAÇOĞLU, a.g.m., s.71. 
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daha subjektif olmakta ve muhtemelen bazı tercihleri cezalandırmaktadır. Yine KDV 

oranları çoğaldıkça vergi sisteminin basitliği ve kolaylığı azalmaktadır ve oran 

farklılaştırması KDV’nin tarafsızlığını olumsuz etkilemektedir
255

. 

xxxi- Ayrıca mal ve hizmetlerin farklı oranlarda vergilendirilmesi, nisbi 

fiyatların değişikliğe uğramasına, tüketicilerin tercihlerinin sapmasına ve kaynakların 

optimal dağılımının bozulmasına neden olmaktadır. 

Bir ülkede demokrasi ve adaletin gelişmesinin ilk şartı adaletli bir vergi 

sisteminin olmasıdır. Devlet üzerinde düşen görevleri yapabilmek için doğal olarak ülke 

toprakları üzerinde yaşayanlardan belli kıstaslara göre vergi toplamak zorundadır. 

Demokrasinin gelişmiş olduğu ülkelere bakıldığında, devlete karşı ilk demokratik 

hareketlerin vergi ile ilgili olduğu görülür. Tarihteki ilk demokrasi belgesi olan 1215 

tarihli Magna Carta İngiliz Kralı ile İngiliz Toplumu arasında harçların ve vergilerin 

belli bir düzene bağlanmasını sağlamıştır. Tarihteki devlet ve toplum çatışmalarının, 

anayasal ve yasal düzenlemelerin temelini iktisadi durum ve vergi oluşturmaktadır. 

Keza diğer Avrupa ülkelerinde ve Amerika Birleşik Devletleri’nin anayasalarında vergi 

ile ilgili düzenlemeler yer almaktadır. Çünkü demokrasinin en önemli unsuru vergidir. 

Gelişmiş demokrasilerde vergi kaçırmanın cezası da büyüktür, en önemlisi toplum 

gözünde utanç verici ve onursuz bir suçtur. O nedenle devlet kayıt dışı ekonomiyle 

mücadele etmekte ve vergi sistemi kurulurken mümkün olduğunca halk kitleleri 

arasında adaletli davranılmaktadır.  

Ülkemizde, yerleşik bir demokrasi kültürü olmadığından, vergi kültürü de 

yerleşmemiştir. Toplum, adaletli bir vergi sisteminin, demokrasi ve güçlü bir devlet 

yapısının ana şartı olduğunun henüz tam bilincinde değildir. Bu nedenle vergi kaçırmak 

toplumda kabul gören bir durum olmuştur. Böylelikle vergi sistemi toplum vicdanında 

adaletsizliklere, devletin zayıflamasına, demokrasinin gelişmemesine neden olmaktadır.  

Türkiyede vergi adaletsizliğinden söz etmek mümkündür. Sebebine gelince; 

ekmek, et, süt, gömlek, ayakkabı akaryakıt, telefon türü mal ve hizmet üzerinden alınan 

vergiler, toplam vergi gelirlerinin yaklaşık %73’ünü oluşturuyor. Oysa vergi adaleti 

olan ülkelerde durum tam tersinedir. Onlarda dolaylı vergiler, toplam vergilerin 

                                                           
255

 A.Aykon DOĞAN, Katma Değer Vergisinin Esasları ve Türk Katma Değer Vergisi Sisteminin 

Özellikleri, Katma Değer Vergisi Seminer Tebliğleri ve Panel Özetleri, Eskişehir, İ.T.İ.A. Yayınları, 151-

93, s.17-18. 
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%30’unu, kazançlar üzerinden alınan doğrudan vergiler de toplam vergi gelirlerinin 

yaklaşık %70’ini oluşturuyor. Toplam vergi gelirleri içinde dolaylı vergilerin payı 

yüksek olduğu için bizde; yol, okul, savunma, adalet gibi kamu hizmetlerinin görülmesi 

için, bu giderleri düşük gelir grupları sağlıyor. Bu tür hizmetlerin finansmanına her 

vatandaşın geliri oranında katılması zorunludur
256

. Ancak, ülkemizde bu durum söz 

konusu olmamaktadır.  

Bilindiği gibi bir ülkede dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içerisindeki 

payının fazla olması halinde ki ülkemizde de görünüm bu şekildedir, vergilerin büyük 

oranda tüketim eğilimi fazla olan dar ve orta gelir grubuna dahil bireylerden alındığı, 

dolaysız vergilerin ise yüksek gelir elde eden toplum kesimlerine yöneldiği düşüncesi 

genel kabul görmektedir. Söz konusu bu durumu aşağıdaki tabloda görmemiz 

mümkündür. 

Tablo 17: Gelire Göre Sıralı %20’lik Gruplarda Tüketim Harcamalarının Türlerine Göre 

Dağılımı (Dikey %) (2010-2011) 

Harcama Türleri Toplam 1.%20 (Gelirden 

en az pay alanlar 

2.%20 5.%20 (Gelirden 

en fazla pay alan) 

Toplam Toplam Toplam 

 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Gıda Ve Alkolsüz 

Çiçekler 

21,9 20,7 31,9 30,9 26,8 24,9 16,7 16,0 

Alkollü İçeçek, 

Sigara ve Tütün 

4,5 4,1 5,6 5,4 5,4 4,9 3,6 3,2 

Giyim ve 

Ayakkabı 

5,1 5,2 4,1 4,3 4,4 4,7 5,6 5,7 

Konut ve Kira 27,1 25,8 31,9 31,1 30,6 30,1 23,8 22,2 

Ev Eşyası 6,3 6,4 5,2 5,4 5,6 5,7 6,9 6,9 

Sağlık 2,1 1,9 2,3 2,1 2,1 1,8 2,1 2,0 

Ulaştırma 15,1 17,2 7,5 8,5 10,3 12,5 19,6 21,4 

Haerlesme 4,1 4 3,4 3,2 3,8 3,7 4,2 4,1 

Kültürve Eğlence 2,8 2,7 1,4 1,3 2,3 2,0 3,7 3,5 
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Eğitim 

Hizmetleri 

2,0 2,0 0,8 0,7 0,9 0,8 3,4 3,4 

Otel-Lokanta, 

Pastane 

5,4 5,7 3,5 4,3 4,6 4,9 6,2 6,4 

Çeşitli Mal ve 

Hizmetler 

3,7 4,3 2,6 2,7 3,3 4,1 4,2 5,2 

Grup En Düşük 

Aylık Ortalama 

Geliri (TL) 

- - - - 917 1036 2686 3066 

Grubun En 

Yüksek Aylık 

Ortalama Geliri 

(TL) 

- - 917 1036 1334 1522 - - 

Kaynak: Hane Halkı Bütçe Anketi Sonuçları, TÜİK. 

Gelire göre sıralı %20’lik gruplar itibariyle tüketim harcamalarının dağılımına 

bakıldığında; birinci %20’lik (en düşük gelir grubu) grupta yer alan hanehalklarının 

gıda harcamasına ayırdıkları pay %30,9 iken, beşinci %20’lik gruptaki (en yüksek gelir 

grubu) hanehalklarının gıda harcamalarına ayırdığı payın %16 olduğu görülmektedir. 

Eğitim hizmetleri harcamalarının oranı ise birinci %20’lik grup için %0,7, olurken, 

beşinci %20’lik grup için %3,4’tür. 

Toplam gıda ve alkolsüz içecekler harcamasının %13,6’sını gelire göre sıralı 

birinci %20’lik grupta yer alan hanehalkları, %28,4’ünü ise beşinci %20’lik grupta yer 

alan hanehalkları yapmaktadır. Konuta yapılan harcamaların %11’I birinci %20’lik 

grupta yer alan hanehalklarına ait iken %31,6’sı beşinci %20’lik gruptaki hanelerde 

yapılmaktadır. Toplam eğitim hizmetleri harcamalarında ise birinci %20’lik grubun payı 

%3,3 iken beşinci %20’lik grubun payı %62,3’tür. Ulaştırma için yapılan harcamaların 

sadece %4,5’I birinci %20’lik grupta yer alan hanehalklarına ait iken %45,6’sı beşinci 

%20’lik gruba aittir. 

Tablodan da görüldüğü gibi, ülkemizde düşük gelir grubu olarak ifade edilen ve 

birinci %20’lik dilimi temsil eden gelir grubunun\ zorunlu tüketim harcamaları olarak 

adlandırılan; gıda, giyim ve konut harcamalarının toplam tüketimleri içerisindeki payı 

2011 yılı itibariyle %66,3 olarak gerçekleşirken, yüksek gelir grubu olarak adlandırılan 

ve beşinci %20’lik dilimi temsil eden grubun zorunlu tüketime yönelik harcamaları ise, 



109 
 

%63.9 dur. Tersi durumda da, yüksek gelir grubunda yer alan beşinci %20’lik dilim, 

zorunlu tüketim harcamalarının yanında aynı zamanda lokanta, pastane, otel, kültür ve 

eğlence gibi harcama kategorilerine dar ve orta gelir gruplarına nazaran daha fazla 

yönelmiştir. 

Sonuçta düşük gelirli hanehalkları, yüksek gelirli hanehalklarına göre temel 

ihtiyaç olan gıdaya iki kat daha fazla pay ayırmaktadır. 

VI. Türkiye’de  KDV Uygulamasının Avrupa Birliği Ülkelerinde Uygulanan 

KDV Uygulamalarıyla Karşılaştırılması  

Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki başlıca vergi çeşitlerini aşağıdaki şekilde 

sıralayabiliriz
257

: 

1. Gelir vergisi, 

2. Kurumlar vergisi, 

3. Katma değer vergisi, 

4. Muamele vergisi, 

5. Sermaye kazançları vergisi, 

6. Net aktif vergisi, 

7. Emlak vergisi, 

8. Veraset ve intikal vergisi, 

9. Petrol, taşıt, beyaz eşya, özel tüketim, faiz ve telif hakkı verileri, 

10. Belediye vergisi, 

11. Bölge vergisi, 

12. Gayrimenkul vergisi oluşturmaktadır. 

Büyük gelir sağlayan vergiler, harcamalar ve gelirler üzerine konulmuştur. Bu 

vergileri, vergi benzeri gelirler (sosyal güvenlik primleri) izlemektedir. Vergi gelirinin 

temel vergi kalemlerine dağılımı her Avrupa Birliği (AB) ülkesinde aynı değildir. Buna 

karşın, gelir vergisi, kurumlar vergisi ve KDV tüm ülkelerde en önemli vergi vergi 

kalemleri durumundadırlar. 

                                                           
257

 Ali KARADAĞ, Avrupa Birliği – Türkiye Vergi Sistemleri ve Uyumlaştırma Çalışmaları, 

Bahçeşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yükseklisans Tezi, 2007, s.18 
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1960’lı yıllarda AB ülkeleri, Fransa hariç, dolaylı vergilendirmede kademeli 

muamele vergisi uygulamaktaydılar. Komisyon, kademeli muamele vergisinin 

sakıncalarını inceleyerek, üretim ya da satışdan alınan, tek aşamalı, ortak bir vergi 

getirilmesi için çalışmalarda bulunmuştur. AB’nin işleyişine dair antlaşma’nın 

110.maddesi yerli ürünlere diğer üye ülkelerin ürünlerine göre doğrudan veya dolaylı 

olarak bir avantaj sağlayan her türlü vergi ayrımcılığını yasaklamaktadır. Antlaşmanın 

113.maddesinde ise özel vergilerin ve diğer dolaylı vergi şekillerinin uyumlaştırılması 

istenmektedir. KDV Avrupa Birliği mevzuatına üye devletler tarafından 1967 yılında 

girmiştir. Böylece o zamana kadar uygulanan üretim ve tüketim vergileri kaldırılıarak 

yerine, birinci ve ikinci KDV direktifleriyle KDV uygulamaya koyulmuştur. AB’de 

1967 yılına kadar üye devletler tarafından üretim ve tüketim vergileri uygulanmaktaydı. 

Bu vergiler üye ülkeler arasında ticarete, ihracat ve ithalata engel oluşturmaktaydılar. 

Mal ve hizmetlerin fiyatları içine giren vergi miktarının tam olarak hesaplanmasında 

sorunlar yaşanmaktaydı. KDV ise, bir malın üretim veya dağıtımının her aşamasında 

açık bir şekilde belirlenebildiğinden kolaylık sağlamaktadır
258

. 

KDV oranı da dahil olmak üzere KDV’ye ilişkin tüm ortak hükümler, esasen 

Komisyonun 2000 yılında ‘uygulanabilir, tutarlı bir strateji’ adıyla öne sürdüğü ve söz 

konusu stratejinin içerisinde yer alan ‘yürürlükteki KDV kurallarının basitleştirilmesi ve 

modernizasyonu, yürürlükteki kuralların daha eşit uygulanması, daha güçlü idari 

işbirliği’ şeklindeki hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik olmaktadır. Bu bağlamda 

Komisyon 20.10.2003 tarihinde günümüz düzenlemelerinin de temel mahiyetinde olan 

bir rapor yayınlamış ve bu raporda üye ülkeler arasındaki oran farklılıklarını ve bunun 

sebep olduğu rekabet bozukluklarını vurgulayarak standart oranın 31.12.2005 tarihine 

kadar %15’in altında belirlenmemesi gerektiğini belirtmiştir. Aynı raporda iç pazarın 

işleyişini iyileştirmek ve rekabet bozukluklarını önlemek için üye ülkelere belli 

alanlarda indirimli oran uygulaması bakımından eşit fırsatlar sağlanmasına yönelik 

öneri sunulmuştur. İlerleyen dönemde ise standart oranın %15’in altında olmaması 

hükmü, 2005/92/CE Direktifi ile 2010 yılına kadar uzatılmıştır
259

. 
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 Sorularla AB Politikaları ve Türkiye Serisi, Vergilendirme Politikası, İktisadi Kalkınma Vakfı 

Yayınları, Yayın No:246, Haziran 2011, s.13. 
259

 Özkan AYKAR, Ömer Faruk BURAK, “Avrupa Birliğindeki KDV Oranları Açısından Türkiye’nin 

AB Müktesebatına Olan Uyumu”,  www.abmaliye.gov.tr, (Erişim Tarihi:02.12.2012) 

http://www.abmaliye.gov.tr/
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Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere mal teslimi ve hizmet ifalarında 

standart bir oran uygulanması ve bunun da %15’den aşağı olamayacağının 

kararlaştırılmış olması, AB’de KDV açısından tek bir oranın belirlenmediğini, ancak 

bununla birlikte ‘asgari sınır ile belli bir ortak uygulama şeklinin oluşturulduğunu’ 

göstermektedir. Diğer taraftan üye devletler tıpkı satndart oranda olduğu gibi bir asgari 

rakamla (%5) alt ucu tanımlanan ve sadece 6 nolu Direktife eklenen (H) listesinde yer 

alan mal ve hizmetler için indirilmiş oran uygulamasına gidebilecektir. Ancak 

Komisyona bildirimde bulunmak ve rekabete zarar verici bir niteliği olmamak kaydıyla 

doğalgaz ve elektrik teslimlerinde ve diğer bazı alanlarda indirilmiş oranın istisnai 

kurallarının olduğu ve en az % 12 oranı uygulamak şartıyla 6 nolu Direktifin H ekinde 

yer almayan mal ve hizmet dışındakiler için üye ülkeler açısından geçici bir hükmü 

bulunmaktadir
260

. 

Bu bağlamda Avrupa Komisyonu 01.07.2011 tarihi itibariyle, AB üye 

devletlerinin uyguladıkları KDV oranlarının listesini aşağıdaki tabloda şu şekilde 

belirtmiştir: 

    Tablo 18: Avrupa Birliğine Üye Devletlerde Uygulanan KDV Oranları 

ÜYE DEVLETLER KOD SÜPER 

İNDİRİMLİ 

ORAN 

İNDİRİMLİ 

ORAN 

STANDART 

ORAN 

İZİN 

VERİLEN 

ORAN 

BELÇİKA BE - 6/12 21 12 

BULGARİSTAN BG - 9 20 - 

ÇEK CUMH. CZ - 10 20 - 

DANİMARKA              DK - - 25 - 

ALMANYA DE - 7 19 - 

ESTONYA EE - 9 20 - 

YUNANİSTAN EL - 6,5/3 23 - 

İSPANYA ES 4 8 18 - 

                                                           
260

AYKAR, BURAK, a.g.m.,  www.abmaliye.gov.tr, (Erişim Tarihi:02.12.2012) 
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FRANSA FR 2,1 5,5 19,6 - 

İRLANDA IE 4,8 9/135 21 13,5 

İTALYA IT 4 10 20 - 

KIBRIS RUM Y. CY - 5/8 15 - 

LETONYA LV - 12 22 - 

LİTVANYA LT - 5/9 21 - 

LÜKSEMBURG LU 3 6/12 15 12 

MACARİSTAN U - 5/18 25 - 

MALTA T - 5/7 18 - 

HOLLANDA NL - 6 19 - 

AVUSTURYA AT - 10 20 12 

POLONYA PL - 5/8 23 - 

PORTEKİZ PT - 6/13 23 13 

ROMANYA RO - 5/9 24 - 

SLOVENYA SI - 8,5 20 - 

SLOVAKYA SK - 10 20 - 

FİNLANDİYA FI - 9/13 23 - 

İSVEÇ SE - 6/12 25 - 

İNGİLTERE              UK - 5 20 - 

   Kaynak: Avrupa Komisyonu Vergilendirme ve Gümrük Birliği,<http://ec.europa.eu>  

Verilen tablodan da anlaşılacağı üzere üye devletlerin mal teslimi ve hizmet 

ifalarında standart bir oran uygulanması ve bunun da %15’den aşağı olamayacağı 

kuralına uydukları ve dahası Danimarka, Macaristan ve İsveç’in %25’lik oranla söz 

konusu minimum standardın çok ötesinde bir oran uyguladıkları görülmektedir. Yine 

standart oranda olduğu gibi indirimli oran konusunda da AB üyesi ülkelerin 

uygulamalarının birbirine çok yaklaşık değerde olmadığı ve burdan hareketle, AB 

http://ec.europa.eu/
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düzenlemelerinin yapıldığı katma değer vergisi alanındaki ilerlemelerin son derece 

yavaş seyrettiği gözlemlenmektedir. Üye ülkeler arasında, KDV oranları arasındaki 

farklılar devletler arasındaki görüş farklılıklarından, bir yönü ile de Avrupa Birliği 

içerisinde alınan mali nitalikteki kararların, oy birliği ilkesini gerekli kılmasından 

kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Tablo 19: AB-27 Üye Ülkelerde, Aday Ülkelerde Vergi Yükü (Parafiskal Gelirler 

Hariç) (%) (2009-2011) 

A
B

 –
 2

7
 Ü

L
K

E
L

E
R

İ 

 2009 2010 2011 

Almanya 23,0 22,1 22,9 

Avusturya 27,5 27,2 27,2 

Belçika 27,7 28,4 28,5 

Bulgaristan  20,7 20,0 19,4 

Çek Cumhuriyeti 18,4 18,2 19,0 

Danimarka 46,5 46,3 46,8 

Estonya 22,3 20,7 20,4 

Finlandiya 29,5 29,2 30,1 

Fransa 25,0 25,5 26,6 

Güney Kıbrıs 26,4 26,6 26,7 

Hollanda 23,8 24,0 22,9 

İngiltere 27,5 28,3 29,0 

İrlanda 22,0 22,0 23,2 

İspanya 18,4 19,8 19,3 

İsveç 38,3 37,1 37,1 

İtalya 28,3 28,6 28,4 

Letonya 17,9 18,7 18,9 

Litvanya 17,4 16,5 16,0 

Lüksemburg 26,1 26,1 25,9 
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Macaristan 26,5 24,9 23,0 

Malta 27,7 26,9 27,5 

Polonya 20,2 20,5 20,7 

Portekiz 21,8 22,2 23,5 

Romanya 17,2 18,0 18,4 

Slovakya 15,9 15,6 16,0 

Slovenya 22,4 22,5 22,3 

 Yunanistan 19,6 19,7 20,7 

 

Euro Bölgesi 24,1 24,3 24,7 

AB-27 25,1 25,4 25,7 

A
d

ay
 Ü

lk
el

er
 

Hırvatistan - - - 

İzlanda 30,7 30,9 31,6 

Karadağ - - - 

Makedonya - - - 

Sırbistan - - - 

Türkiye - 19,7 20,0 

 ABD - - - 

 Japonya - - - 

    Kaynak: Eurostat, Economy and Finance, Government Statistics. 

<http:epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/statistics/search-database#> Türkiye ile ilgili 

olanlar, 2010 yılı için T.C. Maliye Bakanlığı Faaliyet Raporu 2010, s.183. 2011 yılı 

için T.C. Maliye Bakanlığı Faaliyet Raporu 2011, s.184.  

AB ülkelerinde yaklaşık olarak %26 seviyelerinde olan parafiskal gelirler hariç 

vergi yükü oranları Türkiyede oldukça düşük oranlardadır. Eski milli gelir serisine 

baktığımızda Türkiye’nin oranın AB ülkeleri oranlarına yaklaşmış olmasına rağmen, 

güncellenen yeni milli serisine göre GSYİH’nın %30’un üzerinde artırılması nedeniyle 

Türkiye’de vergi yükü oranının gerilediğini görmekteyiz. Buna karşılık Türkiyede son 

10 yılda vergi yükü çok hızlı artış göstermiştir. Vergi yükündeki hızlı artış ile Türkiye 

bu konuda OECD ülkeleri arasında ilk sıralarda yer almıştır. 2011 yılında AB-27 
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ülkeleri içinde parafiskal gelirler hariç vergi yükünün en yüksek olduğu ülke %46,8 ile 

Danimarka’dır. Bu ülkeyi ise İsveç ve Finlandiya takip etmektedir. Bu oranın en düşük 

olduğu AB ülkeleri ise Slovakya, Litvanya ve Romanya’dır. Türkiye’de vergi 

oranlarının yüksek olması vergisini ödeyen üreticinin yeni yatırımlar için kaynak 

yaratma gücünü zayıflatmakta ve rekabet gücünün azalmasına neden olmaktadır. 

AB üyesi ülkelerin 2011 yılı dolaylı vergi oranları ve bunun toplam vergi 

içerisindeki payını incelediğimizde aşağıdaki tablo ile karşılaşmaktayız. 

Tablo 20: Üye Ülkelerin 2011 Yılı Dolaylı Vergiler Oranı ve Toplam Vergi 

Gelirleri İçesindeki Payı (%) 

ÜYE 

DEVLETLER 
2011 (%) 

Toplam vergi gelirleri 

içerisindeki payı 

BELÇİKA 21 29,6 

BULGARİSTAN 20 55,7 

ÇEK CUMH. 20 31,4 

DANİMARKA 25 36,0 

ALMANYA 19 32,6 

ESTONYA 20 38,7 

YUNANİSTAN 23 38,0 

İSPANYA 18 30,8 

FRANSA 19,6 35,1 

İRLANDA 21 42,5 

İTALYA 21 32,8 

KIBRIS RUM Y. 15 47,4 

LETONYA 22 38,3 

LİTVANYA 21 39,5 

LÜKSEMBURG 15 33,7 

MACARİSTAN 25 39,6 
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MALTA 18 43,6 

HOLLANDA 19 32,4 

AVUSTURYA 20 33,7 

POLONYA 23 42,0 

PORTEKİZ 23 40,5 

ROMANYA 24 42,7 

SLOVENYA 20 38,4 

SLOVAKYA 20 36,9 

FİNLANDİYA 23 30,6 

İSVEÇ 25 39,1 

İNGİLTERE 17.5 33,0 

 

Kaynak:<www.oecd.org,http://www.oecdilibrary.org/taxation/reven

ue- statistics199963726>  (04.12.2012). 

Tablodan da anlaşılacağı üzere, AB ülkelerinde dolaylı vergilerde en yüksek 

orana sahip olan ülkeler %25 oran uygulayan Danimarka, Macaristan ve İsveçdir. 

Ayrıca, dolaylı vergisinin toplam vergi gelirleri içerisindeki payı en yüksek olan ülke 

%55,7 ile Bulgaristandır. 

 

38% 

62% 

%62 %38 

Tablo 21: AB Ülkelerinde Toplam Vergi Gelirleri 

İçindeki Dolaylı ve Dolaysız Vergilerin Payı 

dolaylı vergi 

dolaysız vergi 
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Yukarıda yer alan şekillere bakıldığında, AB ülkelerinde dolaylı vergilerin 

toplam vergi gelirleri içinceki payı ortalama %38, bizde ise %68’e ulaşmış durumda. 

Türkiye de dolaysız vergi toplanmadıkça dolaylı vergi artırılıyor
261

. “Bir ülkede, dolaylı 

vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payı, dolaysız vergilerden yüksekse, bu 

ülkdede vergi adaletinin varlığından söz edilemez.”
262

. Şeklindeki genel görüşe göre, 

Türkiye’de vergi adaletinden biraz daha uzaklaşıldığı görülmektedir. Kayıt dışı 

ekonomiyle, dolaysız vergiler arasında doğrudan bir ilişki vardır. Hatta ülkedeki kayıt 

dışı ekonomi hangi oranlardaysa, dolaylı vergilerdeki oranlarda aşağı yukarı bu 

seviyelerdedir. Bunun nedeni ise, ülke yöneticilerinin kayıt altına alamadıkları kısım 

kadar dolaylı vergilere başvurmaları ve tahsil edemedikleri vergiyi dolaylı vergilerle 

toplama yoluna gitmeleridir. Böyle bir ortamda ise, dolaylı vergileri azaltmak için, önce 

kayıt dışı ekonominin azaltılması gerektiği ortaya çıkmaktadır. 

AB’de gıda maddelerinin tamamı için %5 oran uygulanırken Türkiye’de bu oran 

%8’dir. İstisna edilmemiş olan sağlık harcamalarında ve ilaç alımlarında, AB’nin 

öngördüğü oran yine %5 iken, Türkiye’de %18’dir. AB’de dinlenme, ulaşım, temizlik 

gibi alanlarda da düşük oran uygulaması söz konusu olmasına rağmen bu konular 

Türkiye’de normal orana tabidir.  

Son bölümde yer verdiğimiz Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan KDV 

oranları, dolaylı vergiler ve dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içerisindeki payına 

bakarak bir değerlendirme yapıldığında; 

                                                           
261

 Şükrü KIZILOT, “Bu Tablonun Örneği Dünyada Yok”, Hürriyet, 27 Haziran 2007. 
262

 Şükrü KIZILOT, “Vergiler Dolaylı Geliyor”, Hürriyet, 07 Ekim 2004. 

32% 

68% 

%68 32% 

Tablo 22: Türkiye'de Toplam Vergi Gelirleri İçindeki 

Dolaylı-Dolaysız Vergi Payı 

dolaysız vergi 

dolaylı vergi 
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Ülkemizde genel oran olarak nitelendirilen ve KDV mevzuatında yer alan 

%18’lik KDV oranının AB KDV sistemindeki oran uygulaması ile uyumlu olduğu 

söylenebilir. AB KDV sisteminde her üye ülke %15’ten az olmamak şartıyla bir 

standart oran ve %5’ten az olmamak şartıyla bir veya iki indirilmiş oran tespit edebilme 

durumu söz konusudur. Ülkemizde uygulanan %18 KDV oranı, AB için geçerli olan 

asgari sınırlar içinde kaldığı, bu açıdan da genel oran uygulamamızın AB KDV oran 

sistemi ile paralellik gösterdiğini söylemek mümkündür. 

Türkiye de KDV uygulaması, diğer vergi türleriyle bir arada 

değerlendirildiğinde en çok değişikliğe ve oran farklılaştırmasına uğrayan vergi 

uygulaması olarak görülmektedir. Genel oran konusuna bakıldığında bile, kanunun ilk 

uygulamasından bu yana pek çok kez değişikliğe uğrayarak, %10’dan toplamda %80’lik 

artış yapılarak yürürükteki %18 oranına ulaşılmıştır. Bu uygulamaların değişmesi çoğu 

zaman maliye politikası gereği başvurulan araç olarak kullanılan vergi oranı 

değişiklikleri, bazen de hiçbir makro politika ve vergi tekniği ile bağdaşmayacak 

biçimde gerçekleştirilmiştir. AB standartlarına bu bağlamda uyumlaştırma çabaları, AB 

üyeliğine yönelik gelişmeler yanında, bilhassa rasyonel olmayan değişikliklerinde 

önüne geçecektir. Özellikle Helsinki zirvesi sonrası aday ülke olarak tanınmamızdan 

sonra, her konuda olduğu gibi vergi alanında da uyumlaşma zorunluluğu doğmuştur. 

AB Türkiye’nin tam üyeliği sürecinde 1998’den bu yana her yıl AB perspektifinden 

ilerlemesini bir rapora bağlamaktadır. Bu raporlarda KDV’ye ilişkin olarak şu ortak 

ifade yer almaktadır, “KDV konusunda vergi oranlarında, istisna ve muafiyetlerde esaslı 

bir uyumlaştırma gerekmektedir.”
263

 

  Türkiyede indirimli oran konusunda uygulanan %1’lik uygulama, AB’de 

uygulanan indirimli oranın en az %5 olması konusundaki uygulama ile çakışmaktadır. 

Diğer taraftan; KDV oranlarındaki %26 ve %40’lık uygulamaların, özel tüketim 

vergisine geçilmesiyle birlikte son bulmasıyla, üye ülkelerle genel oran dışında 

yükseltilmiş oran farklılığı giderilmiş bulunmaktadır. Diğer taraftan Avrupa 

Komisyonu’nun Türkiye’ye ilişkin ilerleme raporuna baktığımızda: 2006 yılı Türkiye 

İlerleme Raporunda; dolaylı vergilendirme alanında çok sınırlı bir ilerleme olduğundan 

hareketle, Türkiye’nin mevzuatını kısmen uyumlaştırdığı, müktesebattan farklı KDV 

                                                           
263

 M.Bahattin KULU, AB’de KDV Oranlarına İlişkin Düzenlemeler ve KDV Oranlarımızın Bu 

Prensipler Bağlamında İrdelenmesi, Vergi Dünyası, Mart 2002, s.247. 
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uygulamalarının yapısal nitelikte olduğu ve bunlar arasında, muafiyetler, özel 

düzenlemeler ve indirimli oran uygulamasının bulunduğu belirtilmiştir. Yine tekstil 

ürünleri için, inidirimli %8 oranının uygulamaya konulmasıyla, Türkiye’nin 

müktesebattan daha fazla uzaklaştığı da ifade edilmiştir. 2007 yılı ilerleme raporunda 

ise: KDV alanında kısmi uyumlaştırmanın gerçekleştirildiği; yapı, oranlar, muafiyetler 

ve özel düzenlemeler alanında dikkate değer farklılıkların devam ettiği; Türkiye’nin 

tekstilde ve hazır giyimde fason üretim, lokantacılık hizmetleri, bakım evlerinde ve 

huzurevlerinde sunulan hizmetlere indirimli oranlar uygulaması başlattığı; %1 indirimli 

oranın bazı tarımsal ürünler bakımından genişletildiği belirtilmiş fakat söz konusu 

değişikliklerin müktesebata aykırı olduğu vurgulanmıştır
264

. 

Türkiye’nin KDV mevzuatının AB müktesebatı ile kısmen uyumlu olduğunu 

belirten 2008 yılı ilerleme raporunda ise; yapı, muafiyetler, özel uygulamalar ve 

indirimli oran uygulamaları alanlarında daha ileri düzeyde uyum gerekmkete olduğu 

söylenmiştir
265

. 

2009 yılı ilerleme raporunda; Türkiye’nin KDV konusundaki mevzuatının AB 

müktesebatıyla kısmen uyumlu olduğu, toptan ve perakende satışlarda farklı KDV 

oranlarının uygulanması konusu başta olmak üzere, yapı, muafiyetler, özel uygulamalar 

ve indirimli oran uygulamalarında daha fazla uyumun gerektiği tespit edilmiştir
266

. 

2010 yılı ilerleme raporunda; Türkiye’nin KDV mevzuatının AB müktesebatıyla 

tam uyumlu olmadığı; indirimli oranlara ilişkin yapı, muafiyetler, özel planlar ve 

uygulamaların daha fazla uyumlaştırılması gerektiği belirtilmiştir
267

. 

2011 yılı ilerleme raporunda; Türkiye’nin KDV mevzuatının AB müktesebatıyla 

kısmen uyumlu olduğu; yapı, muafiyetler, özel planlar ve indirimli oranlara ilişkin oran 

uygulamaların daha fazla uyumlaştırıması gerektiği tespit edilmiştir
268

. 
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Nihayet 2012 yılı ilerleme raporunda ise; dolaylı vergiler konusunda ilerleme 

kaydedilmediği, KDV konusunda oldukça inidirmli bir oran olan %1’i bir dizi mal ve 

hizmet için yeniden getirtmiştir. Üçüncü KDV oranının getirilmesinin, vergi yapısının 

AB müktesebatı ile uyumu bakımından geriletici bir hareket olduğu; yapı, muafiyetler, 

özel planlar ve indirimli oranlara ilişkin uygulamalar başta olmak üzere AB müktesebatı 

ile daha fazla uyum sağlaması gerektiği belirtilmiştir
269

. 

2006 yılından 2012 yılına değin ilerleme raporlarında; Türkiye’nin KDV 

oranları açısından AB müktesebatına genelde uyumlu olduğu, fakat var olan uyumun 

tam olarak gerçekleştirilemediği; özellikle indirimli oran uygulamaları açısından, 

müktesebata uyum sorunlarının devam ettiği görülmektedir. 

Vergi adaleti açısından bir değerlendirme yapmamız gerekirse (AB ülkeleri-

Türkiye), bu konuda birtakım değişiklikler söz konusudur. Örneğin, ülkemizde oran 

farklılaştırması konusunda, göz önünde bulundurulması gereken ekonomik, sosyal 

gelişmeler dikkate alınmayarak bazı mal ve hizmet gruplarına hâla genel oran olan %18 

KDV uygulanmaktadır.(örneğin, televizyon, cep telefonu gibi). Bunun dışında, 

ülkemizde pırlanta, yakut gibi değerli taşlar %0 orana sahip iken, AB üyesi ülkelerde 

bunlar yüksek oranda KDV’ye tabi tutulmaktadır. 

Ülkemizde KDV oran farklılaştırılması konusunda vergi adaletini sağlamak için 

oranlar daha uygun olarak ve de özellikle yukarıda da belirtildiği gibi sosyal, ekonomik 

gelişmeler dikkate alınarak belirlenmelidir. Sağlık, eğitim gibi hizmetlerinde (düşük 

gelirli kesimleri de ilgilendiren hizmetlerde) KDV oranları düşük seviyede 

uygulanmaya çalışılmalıdır. Bütün bu uygulamalar sonuçta demokratik, adil bir devlet 

olmanın gereğidir. 
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SONUÇ 

Tarihsel süreç içinde ekonomik ve teknik  gelişmelere paralel olarak devletin 

yapmak zorunda olduğu görevlerin artması, kamu geliri türlerinden biri olan verginin 

ortaya çıkmasına neden olmuştur. Kamu gelirleri içinde vergilerin payı son derece 

yüksektir. Bu yüzden, ülkeler vergi sistemlerini vergilerden beklenen fonksiyonları 

yerine getirebilecek sayıda ve türde vergiden oluşturmaktadır.  

Günümüzün en modern harcama vergisi olan KDV, ilk kez 1954 yılında 

Fransa’da uygulamaya konulmuştur. KDV hızla yayılarak önce AB’de ortak gider 

vergisi olarak kabul edilmiş, günümüzde ise 90’dan fazla ülkede uygulanır hale 

gelmiştir.  

AB ülkelerinde KDV, 1967 yılından itibaren uygulanmaya başlamıştır. Bu 

zamana kadar üye ülkeler çeşitli üretim ve tüketim vergileri uygulamaktaydılar. Bu 

vergiler ise üye ülkeler arasında ihracat, ithalat ve ticarete engel olmakta, mal ve 

hizmetlerin fiyatlarının hesaplanmasında verginin miktarının tam olarak 

belirlenmesinde sorunlara yolaçmaktaydı. KDV ise, bir malın üretim veya dağıtımının 

her aşamasında açık bir şekilde belirlendiğinden kolaylık sağlamıştır.  

Vergilemenin en önemli ilkelerinden birisi kuşkusuz vergi adaletinin 

sağlanmasıdır. Bilindiği üzere, asırlardır adalet kavramının mutlak bir tanımı 

yapılamamış ve bu kavram mekana, zamana, toplumlara, bireylerin ve devletlerin 

algılayış biçimlerine göre farklı anlamlar kazanmıştır.  

Çağdaş bir vergi olarak adlandırılan KDV’nin de diğer vergilerde olduğu gibi 

çeşitli avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. KDV’nin en önemli avantajları olarak; 

konusunun çok geniş olması nedeniyle, net vergi hasılatı açısından olumlu bir vergi türü 

olması, yatırımları ve ihracatı teşvik etmesi, kapsamının oldukça geniş olması nedeniyle 

düşük oranlı uygulanabilmesi ve vergi kaçakçılığını en alt düzeye indirebilmesi, KDV 

malın artan değeri ile birlikte arttığından milli gelir artışlarını daha iyi izlemesi ve vergi 

sistemine yapısal bir esneklik getirmesi sayılabilir. 

Başlıca dezavantajlar olarak ise; muhasebesi gelişmemiş olan küçük firmalar 

açısından karışık bir nitelik göstermesi, KDV’nin ihraç mallarının fiyatlarının 



122 
 

yükselmesine ve bunun sonucunda satış miktarının kısıtlanmasına yol açması, KDV ile 

bir ülkede vergi mükelleflerinin sayısının artmasına karşılık vergi idaresinin 

masraflarını yükseltmesi sayılabilir. 

KDV’nin yatay ve dikey vergi adaletinin sağlanmasına yönelik çeşitli etkileri 

bulunmaktadır. KDV’nin yerini aldığı vergiler vergi yükleri itibariyle sınai sektörü 

üzerinde yoğunlaşmasına rağmen, KDV ile birlikte hizmet sektörünün de bu kapsama 

dahil edilmesi yatay vergi adaletine, farklı oranların uygulanması ve vergi iadesi 

uygulaması ise dikey vergi adaletine etkileri olarak sayılabilir. 

KDV uygulamalarında  en çok tartışılan konuların başında vergi adaletinin 

sağlanması gelmektedir. KDV, mal ve hizmetler üzerinden alınan ve mal ve hizmetlerin 

satış fiyatına eklenmek suretiyle tüketicilere yansıtılarak tahsil edilen, bu açıdan 

mükelleflerin şahsi ve ailevi durumlarını göz ardı eden bir vergi olması nedeniyle vergi 

adaleti yönünden eleştirilmiş ve maliye literatüründe, mükelleflerin ödeme güçlerini tam 

olarak kavrayamadıklarından, adil olmayan vergiler olarak nitelendirilmiştir. Bu kritiğin 

ortadan kaldırılması için oran farklılaştırılması yoluna başvurulmaktadır. Bu sayede, 

zorunlu nitelikteki temel mal ve hizmetler düşük, lüks olarak ifade edilen mal ve 

hizmetler ise yüksek oranda vergilendirilmektedir. Bu konuda önemli olan birkaç husus 

bulunmaktadır. KDV uygulamasında vergi adaleti açısından oran farklılaştırılmasından 

iyi bir şekilde yararlanılmak isteniyorsa, mal ve hizmetler için uygulanacak olan vergi 

oranları, vergi sistemi ve toplumun genel ihtiyaçları esas alınmak suretiyle, titiz bir 

şekilde belirlenmelidir. Çünkü, değişen ekonomik koşullarla birlikte günümüzde, 

zorunlu tüketim malları ile lüks tüketim malları arasında kesin bir sınır çizmek kolay 

olmamaktadır. Şöyle ki, geçmişte gelir düzeyi yüksek olanların kullandığı ve lüks 

olarak kabul edilen bilgisayar, cep telefonu, bulaşık makinası gibi bir çok mal, 

günümüzde toplumun neredeyse tamamı tarafından kullanılan zorunlu bir ihtiyaç 

maddesi haline gelmiştir. 

Türkiye’de KDV’ye geçiş çalışmalarına İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda 

başlanılmış, ancak uygulamaya Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Dönemi’nde 

geçilebilmiştir. Ülkemizde uygulanmaya başlandığı ilk yıllarda, Gelir Tipi KDV’nin 

karışımı şeklinde iken, KDV Kanunu’nun 31’inci maddesi reform yasası olarak da 
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anılan 4369 sayılı yasa ile 31.12.1998 tarihinden itibaren yürürlükten kalkmasıyla 

tamamen Tüketim Tipi KDV sistemine geçilmiştir. 

Bir ülkede, vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı incelenirken, dolaylı ve 

dolaysız vergilerin, toplanan vergiler içindeki payının karşılaştırılması, sık kullanılan bir 

yöntemdir. Buna göre, “Bir ülkede, dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki 

payı, dolaysız vergilerden yüksekse, o ülkede vergi adaletinin varlığından söz edilemez” 

şeklindeki yaygın görüşe göre, Türkiye’de her geçen yıl vergi adaletinden 

uzaklaşılmaktadır. 2000-2012 dönemi itibariyle vergi gelirlerinin % 65-70’i dolaylı, % 

30-35’i dolaysız vergilerden oluşmakta (AB ülkelerinde dolaylı vergi gelirlerinin oranı 

%35’ler civarında); toplam vergi gelirlerinin 1/3’ü KDV ile 1/4'ü ÖTV’den 

sağlanmaktadır. KDV, ÖTV çok yüksek; insanların hayatlarını kolaylaştırması gereken 

bir enstrüman çok maliyetli bir unsura dönüşmektedir (Örneğin; otomaobillerle ilgili 

KDVve ÖTV’nin yüksekliği yüksek teknolojili yeni araçların fiyatını artırmakta). Bu 

göstergeler, vergi adaletsizliğini açıkça göstermektedir. Dolayısıyla bu yapının 

değiştirilmesi gerekmektedir. Ancak, Türkiye’de bütçenin gelire ihtiyacı var, bunların 

da karşılanması gerekiyor. Uzun dönemde dolaysız vergi gelirlerinin artması, kayıt 

dışının önlenmesi ile beraber KDV ve ÖTV’de indirime gitmesi gerekiyor. 

KDV’nin Türkiyede uzun çalışmalar sonucunda 1985 yılı başından itibaren 

toplam vergi gelirleri içerisindeki payı %23’lü seviyelerden, kademeli artış göstererek 

%33’lü seviyelere kadar ulaşmıştır.  

KDV uygulamasında temel sosyoekonomik amaç, düşük gelirli grupların 

bütçelerinde önemli bir yer tutan temel gıda maddelerinin düşük, yüksek gelir 

gruplarının harcamalarında önemli bir yer teşkil eden mücevher, yat gibi lüks malların 

ise yüksek oranda vergilendirilmesi olmalıdır. Ancak, ülkemizde  KDV Mevzuatı’nda 

bu düşünceye aykırı bir takım uygulamaların olduğu da göz ardı edilememektedir. Bu 

uygulamalar da vergi adaletini olumsuz etkilemektedir. Örneğin; buzdolabı, çamaşır 

makinası gibi zorunlu ihtiyaçlar %18 KDV oranına tabi iken, pırlanta, elmas, yakut gibi 

satın alma gücü yüksek olan değerli taşlarda KDV’nin  %0 olması dikkat çekmektedir. 

AB ülkelerinde ise bu durum tersi söz konusudur. Mücevherler, daha yüksek oranda 

vergilendirilmektedir. Bunun yanında, ülkemizde zorunlu birtakım mal ve hizmetler ve 

temel gıda maddeleri düşük oranda KDV’ye tabi tutulmuştur. Bu durum, düşük gelir 
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grubuna dahil bireyler açısından vergi adaletine uygun bir yaklaşım olacaktır. Çünkü bu 

mallar, düşük gelir grubuna dahil bireylerin bütçelerinde, diğerlerine nazaran daha fazla 

yer tutmaktadır. Ancak, bu mal ve hizmetleri yüksek gelir grubuna dahil bireylerin de 

tükettiği unutulmamalıdır. Bu durum, düşük gelir grubundaki bireyler için adaletsizlik 

olur. 

Bir ülkede var olan vergi sistemi, bu sistemi oluşturan vergiler ve oranları vergi 

adaleti açısından değerlendirilirken; ülkenin ekonomik durumu, gelir ve harcama 

kalemlerinin dağılımı, mükelleflerin vergiye bakış açısı göz önünde bulundurulmalıdır. 

Ülkenin tek bir değerine bakarak vergi adaleti ile ilgili bir değerlendirme yapmak doğru 

olmayacaktır. 
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