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                      TÜRK VERGĠ SĠSTEMĠ’NDE VERGĠ REFORMLARI 

 

Ülkemizde, kamu gelirlerinin yetersizliği ve vergi sisteminin etkinsizliği 

“Vergi Reformu” kavramını gündeme getirmektedir. Vergi reformları son zamanlarda 

vergi sistemindeki sorunlara çözüm getirmek adına sıkça tartıĢılan ve üzerinde 

durulması gereken bir konu haline gelmektedir. 

Bu çalıĢma ile öncelikle “Vergi Reformu” kavramı anlatılmaya çalıĢılmıĢtır, 

Türkiye‟de yapılan vergi reformları ve yapılması gereken reformlara dikkat çekilmiĢtir. 

Dolaylı vergilerin vergi hasılatı içindeki payının azaltılması ve vergi oranlarının 

düĢürülmesi gerektiği görülmüĢtür. Dolaysız vergilerde en az geçim indirimi ve artan 

oranlılık gibi adaleti arttıracak uygulamalara daha çok yer verilmelidir. Yatırımlar 

teĢvik edilmelidir, dolayısıyla muafiyet ve istisnalar gözden geçirilmelidir.  
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                                                         ABSTRACT 

 

 

                               TAX REFORMS IN THE TURKISH TAX SYSTEM 

 

As a result of deficient public income and ineffective tax system, the „‟Tax 

Reform‟‟ is coming up in our country. Lately, tax reforms case is frequently contestable 

and coming a special subject to solve the problems of tax system. 

With this study, firstly, trying to explain the subject of „‟Tax Reforms‟‟. Attract 

attention to reforms which is done and needs to be done in the Turkish Tax System. 

Decrease to the ratio of indirect tax in the tax revenue and decrease the tax rate is 

necessary according to this study.  For equity of taxation some aplications take more 

place in the system like a minimum allowance in direct tax and progressivity. 

Invesments needs to be insentive this means that exemptions and exceptions needs to 

owerview. 
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                                                  GĠRĠġ 

 

Vergi, devletin kamu hizmet ve harcamalarına gelir ve kaynak sağlamak üzere 

gerçek ve tüzel kiĢilere yüklediği ekonomik yükümlülüktür. Sosyal olarak devletlerin 

vatandaĢlarına karĢı sorumluluklarını yerine getirebilmesi için vergi, bir aktarım 

mekanizması olarak ortaya çıkmaktadır. Bir ülkede, özellikle alt gelir grubu 

vatandaĢlarının her birinin, temel kamu hizmetlerinden faydalanabilmesi, bu kamu 

hizmetlerinin finansmanını gerektirmektedir. Böylelikle temel sağlık ve eğitim gibi 

ihtiyaçlar ülkenin her vatandaĢına ulaĢabilmekte ve sosyal yapının sağlıklı bir Ģekilde 

sürdürülmesi sağlanmaktadır. Vergi, bu aktarım mekanizmasının en önemli çarkını 

oluĢturmaktadır. 

Ayrıca, değiĢen ve geliĢen ülkemizde vergileme sadece mali amaçlı değil, aynı 

zamanda ekonomik ve sosyal amaçlar içinde kullanılmaktadır. Bu amaçlar vergilemenin 

ülke ekonomisine uyumu, adil gelir dağılımı, yatırımların arttırılması vb. gibi 

gerçekleĢtirilmesi ülke ekonomisine, kiĢi ve kurumlara doğrudan veya dolaylı olarak 

faydalı olacak amaçlardır.  

Dolayısıyla, bir ülkedeki vergi sisteminin sağlıklı olması, o ülkede vergileme 

yolu ile ulaĢılmaya çalıĢılan amaçlara da ulaĢılması anlamına gelmektedir, diyebiliriz. 

Fakat ne yazık ki, devletin vergilemede, öncelikle mali amaçlarını sonra mali olmayan 

amaçlarını tam olarak gerçekleĢtirmesi mümkün olamamaktadır. Gerek vergi 

kanunlarındaki yetersizlikler, gerekse siyasi ve idari yetersizlikler, etkin bir vergi 

sisteminin oluĢumuna engel teĢkil etmektedir. 

 Ve Türkiye‟de vergi sisteminin etkin olduğunu söyleyemediğimiz gibi buna 

bağlı olarak da kamu gelirlerinin yetersizliği ve kamu harcamalarının da fazlalığından 

söz etmemiz mümkündür.  

Bu noktada “vergi reformu” kavramı ortaya çıkmaktadır. Vergi reformu, vergi 

sistemindeki sorunlara çözüm getirmek adına son zamanlarda sıkça tartıĢılan ve 

üzerinde durulması gereken bir konu haline gelmiĢtir.  
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Türk vergi sisteminde vergi reformlarını ele alan bu çalıĢma üç bölümden 

oluĢmaktadır. Ġlk bölümde “vergi reformu” kavramı açıklanacaktır. KiĢilerin zihninde 

vergi reformu deyimi, vergi sisteminde önemli bir değiĢiklik düĢüncesini uyandırır. Bu 

kavram yanlıĢ değildir, ancak vergi uzmanları için daha kesin bir tanımlama gereklidir. 

Burada vergi reformunun tanımından bahsederken bu kavram daha somut bir hale 

getirilmeye çalıĢılacaktır. Bu bölümde öncelikle, vergi kanunlarında yapılan 

değiĢikliklerin tümü reform niteliğinde midir, sorusuna cevap aranacaktır. Ve daha 

sonra, vergi reformu ile amaçlanan ideal vergi sisteminin unsurları ele alınacaktır. 

Bahsettiğimiz ideal vergi sistemi, hem vergileme ilkelerine uygun hem de devletin 

gelirlerini arttırıcı niteliktedir. Yapılması gereken reformların, hangi temel amaçlar 

üzerine kurulması gerektiği konusu üzerinde durulacaktır.  

Ġkinci bölümde, öncelikle Türkiye‟de 1950 ve sonraki yıllarda yapılan vergi 

reformları ele alınacaktır. Bu reformların baĢarısı tartıĢılacak ve olumlu ya da olumsuz 

etkileri üzerinde durulacaktır. Ve yine bu bölümde, vergi sisteminde önem taĢıyan 

vergilerin eksiklikleri ve bu vergilerde reform ihtiyacı irdelenecektir. Ayrıca 

günümüzde hayli önem taĢıyan bir konu olan Avrupa Birliği‟ne giriĢ süreci ile ilgili 

olarak, vergi sistemimizin Avrupa Birliği‟ne uyumu adı altında yapılan ve yapılması 

gereken reformlar üzerinde durulacaktır. Bilindiği gibi son yıllarda bu konuda önemli 

adımlar atılmıĢ ve uyumlaĢtırma çalıĢmaları yapılmıĢtır.  

 Son bölümde Türk Vergi Sistemi‟nde yapılması gereken reformlar genel bir 

perspektifle açıklanacaktır. 
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1. VERGĠ REFORMU KAVRAMI VE VERGĠ 

REFORMUNUN AMAÇLARI 

1.1. VERGĠ REFORMUNUN TANIMI 

Reform kavramı birçok bilim dalında kullanılmakla beraber, ekonomik ve mali 

konular için de kullanılan bir kavramdır. Mali reform kavramı, Türkiye‟de ve dünyada 

olumlu ve olumsuz tarafları çok tartıĢılan bir konu haline gelmiĢtir.  

Reform kelimesi sözlükte, daha iyi duruma getirmek için yapılan değiĢiklik, 

iyileĢtirme, düzeltme, ıslahat olarak tanımlanmıĢtır.
1
 

Vergi reformunun ise çeĢitli tanımları vardır. Bulutoğlu, vergi reformu 

kavramını “vergi yükünün yurttaĢlar arasındaki bölüĢümünün önemli ölçüde 

değiĢtirilmesi” Ģeklinde açıklamıĢtır.
2
 Böylece, yurttaĢların vergi paylarını 

değiĢtirmeksizin sadece toplam vergi yükünü ağırlaĢtırmak bir vergi reformu 

sayılmayacaktır. Aynı Ģekilde nisbi vergi yüklerini değiĢtirmeksizin idari etkinliği 

arttırmayı amaçlayan değiĢiklikler de vergi reformu sayılmayacaktır. Buna göre hiçbir 

gelir grubunun vergi yükünü ağırlaĢtırmaksızın toplam vergi yükünü azaltan 

değiĢiklikler vergi reformu sayılacaktır.
3
  

BaĢka bir görüĢe göre ise vergi reformu; gayrisafi yurt içi hâsıla içindeki vergi 

oranlarında ya da vergi sisteminin yapısında veya her iki konuda yapılması öngörülen 

değiĢikliklerdir.
4
 

Yine bir baĢka görüĢ ise vergi reformunu, sosyal ve idari konularda olduğu gibi 

mali konularda ve kurumlarda, ekonomik, sosyal etkileri ve fonksiyonları bakımından 

düzeltilmesi, değiĢtirilmesi olarak tanımlamıĢtır.
5
  

                                         
1
 Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, Cilt:19, s.9741 

2
 “Siyasal Süreçte Vergi Reformu”, Vergi Reformları: Vergi Reformları Kongresi Genel Tebliğ ve 

Yorumları- Kenan Bulutoğlu‟nun Sunumu, 21-23 Ocak 1981, Ġstanbul: Ġstanbul Ticari ve Ġktisadi Ġlimler 

Akademisi Ekonomi Fakültesi Kamu Maliyesi Enstitüsü Yayın No:3, 1981, s.67 
3
 “Vergi Reformları” , Kenan Bulutoğlu‟nun sunumu, s.45 

4
 Ali Rıza GÖKBUNAR, “Türk Vergi Sisteminde Reform Gereği”, Dokuz Eylül Üniversitesi Maliye 

Bölümü Yayını, 1997, s. 301 
5
 Vergi Reform Komisyon Raporları, Cilt IV, Ġstanbul 1969, s. 259-260 
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YaraĢlı bu konudaki görüĢünü Ģöyle ifade etmektedir
6
;  

„Vergi reformu tanımında şu unsurların bulunması gerekmektedir:  

1. Vergi sisteminde yapılan değişiklik köklü bir değişiklik olmalıdır,  

2. Yapılan düzenlemeler sonucunda vergilerin GSYİH içindeki payı veya vergi 

yükünün toplum kesimleri arasında dağılımı veya vergi sisteminin yapısı veya bunların 

birkaçı veya tamamı değiştirilmiş olmalıdır. 

3. Yapılan bu değişiklik sonucunda vergi sistemi, fonksiyonlarını daha iyi 

yapar hale gelmiş olmalıdır. Yapılan değişiklikler vergi siteminin fonksiyonlarını daha 

iyi yapar hale getirmiyorsa böyle bir değişikliği reform olarak nitelendirmemek 

gerekir.‟ 

Yani tüm bu tanımlardan yola çıkarsak yapılan reformlar etkin bir vergi sistemi 

oluĢturma,  vergilemede adalet ve eĢitliği sağlama, daha basit ve anlaĢılır bir vergi 

sistemi oluĢturma amaçlarını gerçekleĢtiriyor ise aynı zamanda vergi sisteminde köklü 

ve yapısal bir değiĢim yaratabiliyor ise ancak o zaman vergi reformundan söz edebiliriz.  

Vergi reformları büyük ve küçük vergi reformları Ģeklinde de 

tanımlanmaktadır. Yapılan reform bütün vergi sisteminde veya vergiler grubunda 

değiĢikliğe yol açıyor ise ya da temel bir vergide yapısal bir değiĢim yaratıyor ise buna 

büyük vergi reformu diyebiliriz. Küçük vergi reformu ise; bu derece önemli olmayan 

değiĢikliklere benzer nitelikte olanlara denilmektedir. Büyük vergi reformuna örnek 

olarak, ülkemizdeki gelir vergisi reformu ve gider vergisi reformu gösterilebilir.
7
 

O halde vergi reformunun üç önemli unsuru olduğunu söyleyebiliriz. Bunların 

ilki, yapılması öngörülen değiĢiklik ve düzenlemelerin köklü ve geniĢ kapsamlı 

olmasıdır. Vergi reformu kavramının ikinci unsuru ise vergi sisteminin sosyal ve 

ekonomik hayatta meydana gelen değiĢiklikleri izlemesi, onların gerisinde 

kalmamasıdır. Kısmi olarak gerçekleĢtirilen bir takım değiĢikliklerin reform 

kapsamında değerlendirilip değerlendirilmedikleri tartıĢmalı bir konudur. Kısmi 

                                         
6
 Genç Osman YARAġLI, s.367 

7
 Vergi Reform Komisyon Raporları, s. 259-260 
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nitelikteki reformların gerçek bir vergi reformu olup olmadığı hususu iki açıdan 

değerlendirilebilir. Eğer vergi sistemi içerisinde önemli ağırlığı olan bir verginin 

yapısını tümü itibariyle değiĢtirmeye yönelik bir reform iĢlemi ilgili verginin ağır 

sakıncalarını giderir ve vergiyi sistemin amaçlarına uygun bir unsuru haline getirirse, 

gerçek bir vergi reformu olarak nitelendirilebilir. Aynı Ģekilde, pek çok vergiyi içeren 

daha büyük ölçekli kısmi reformların gerçek reform sayılabilmesi, yapılan 

değiĢikliklerin kendi aralarında uyumlu ve amaca uygun planlanıp planlanmadığına 

bağlıdır.
8
 

Basit iyileĢtirmeler veya idari bir takım değiĢikliklerin reform olarak 

sunulması, kamuoyunun reform kelimesini kanıksayarak ciddiye alınmamasına yol 

açabilir. Bu Ģekilde gerçekleĢtirilecek değiĢiklikler ve uygulamaya konulacak bazı yeni 

kurumlar, mevcut sistemi günün koĢullarına göre “revizyon”a tabi tutmaktan öteye 

gidemez. Ancak bu açıklama biçimi, reformun önemli, revizyonun ise önemsiz 

olduğunu ifade etmez. Ġçinde bulunulan bazı koĢullarda vergi sisteminin revizyonu da 

en az reform kadar, hatta daha da önemli bir duruma gelebilir. Kaldı ki reform ile 

revizyon arasındaki fark sanıldığı kadar keskin değildir.
9
 

Vergi reformunun üçüncü önemli unsuru ise “devamlılık”tır. Ancak 

devamlılık, her yıl veya 2-3 yılda bir reform yapılması anlamında yorumlanmamalıdır. 

Anlatılmak istenen husus vergi sisteminin sosyal ve ekonomik olayları izlemesi, geride 

kalmamasıdır. Vergi reformu yapılması düĢünülürken üzerinde düĢünülmesi gereken en 

önemli olaylardan biri, kiĢilerin yıllık olarak ekonomik ve mali açıdan büyümelerini 

izleyecek bir sistem oturtulması gereğidir.
10

 

Büyük bir reformdan söz edebilmemiz için toplumda adalet ve eĢitliğin 

sağlanmasına ve vergi yükünün yeniden dağılımına yönelik yapılan yapısal ve köklü bir 

değiĢiklik olması ve daha da önemlisi bu değiĢikliğin sürekliliğinin sağlanması 

gerekmektedir. 

                                         
8
 Hakan KIVANÇ, “Vergi Reformunu Çerçevesi Ve Türkiye’de ki GeliĢimi”, Vergi Dünyası, Temmuz 

2008, Sayı 323, s.1 
9
 Fazıl AYDIN, “Optimal Vergi Sistemi”, Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog, Sayı 232, Ağustos 2007, 

s. 49 
10

 Fazıl AYDIN, s.49 
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1.2. VERGĠ REFORMUNUN AMAÇLARI 

1.2.1.   Mali Amaçlar 

Vergide reform yoluna gidilmesinde ki öncelikli hedef Türkiye‟de ve dünyada 

her zaman mali amacı gerçekleĢtirmek olmuĢtur, vergi gelirlerini artırmak vergi 

sisteminde yapılan bütün değiĢikliklerin temel sebebidir.  

Vergi kayıplarını önlemek, hasılatı arttırmak, yeni kaynaklar tespit etmek ve 

vergi oranlarını revize etmek vergi reformlarının mali amaçlarını oluĢturur. 

1.2.1.1. Vergi Hasılatının Arttırılması 

Türk vergi sisteminin yapısına bakıldığında, özellikle son dönemlerde 

bünyesinde birçok problemi barındırdığı anlaĢılmaktadır. Bu problemler, vergi 

sisteminin bütünlüğünü bozmakta, vergilendirme sürecinin iĢleyiĢinde aksaklıklara yol 

açmakta, potansiyel vergi hasılatını azaltmakta, gelir dağılımını bozmakta ve vergi 

yükünün dağılımını dengesizleĢtirmektedir.
11

 

Vergi hasılatının büyük bir kısmı dolaylı vergilerden oluĢmaktadır, gelir ve 

servet vergilerinden alınan kısmı ise vergi hasılatının küçük bir bölümünü 

oluĢturmaktadır. 

Devlet kurumlar vergisi, gelir vergisi ve servet vergisi hasılatını arttırmaya 

yönelik reformlar gerçekleĢtirirse hem mükellefin vergiye olan tepkisini doğrudan 

görmektedir, hem de vergiden kaçınma, vergiyi yansıtma gibi riskler oluĢmaktadır. Bu 

sorunlara yol açmamak için devlet dolaylı vergilerle hasılatın büyük bir kısmını 

karĢılamaktadır, dolaylı vergilerin yükü de dar gelirli kesimin ve ücretlilerin üzerinde 

kalmaktadır. 

Vergi hasılatının önemli bir kısmının dolaylı vergilere doğru kaymıĢ olması 

gelir vergilerinin toplam hasılat içindeki payı azalırken gelir vergisi hasılatının önemli 

bir kısmının kaynakta kesinti suretiyle elde ediliyor olması, buna mukabil kayıt dıĢı 

ekonomik faaliyetler ile vergi kaçakçılığının boyutlarının giderek geniĢliyor olması, bu 

                                         
11

 Türkiye Kamu-Sen AraĢtırma GeliĢtirme Merkezi, “Türkiye’de YaĢanan Vergi Problemleri”,  s.1 
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arada servet vergilerinin toplam hasılat içinde hala çok küçük bir paya sahip olması, 

vergi adaleti açısından da pek iyimser bir tablo değildir.
12

 

Oysa ki dolaysız vergilerin hasılatını arttırmaya yönelik yapılacak doğru 

reformlar, vergi hasılatını ciddi Ģekilde arttıracaktır. Vergi kayıp ve kaçakları önlenerek, 

vergilerin oranları değiĢtirilerek, muafiyet ve istisnalar revize edilerek dolaysız vergi 

hasılatının arttırılması mümkün olacaktır. 

Vergi tabanlarının geniĢletilmesi ve vergi oranlarının düĢürülmesi de vergi 

hasılatını arttırmak için yapılması gerekenlerin baĢında gelmektedir. 

Kızılot‟un bu konuda ki görüĢü Ģöyledir
13

;  

„Vergi tabanı ne kadar genişletilirse, aynı vergi hasılatını elde edebilmek için, 

marjinal vergi oranlarını düşürmek o derece kolaylaşacaktır. Vergi tabanının 

genişletilmesi hem muhafazakar hem de liberal görüş sahiplerinin vergi reformu 

konusundaki ortak görüşleridir. Ancak vergi tabanının genişletilmesi, vergi 

politikasının diğer ekonomik ve sosyal amaçlarıyla (yatırımların teşviki, emeklilik için 

tasarruf yapılması gibi) çatışır. Bu nedenle, örneğin; ABD‟de son 30 yıldır yapılan 

vergi reformlarından sadece 1986‟da yapılan reformda vergi tabanının genişletilmesi 

esas alınmıştır.‟ 

Yasal vergi oranları yüksektir ve gerçek matrahların beyanı halinde mükellefler 

aĢırı bir vergi yüküne maruz kalmaktadır. Gelir vergisinde uygulanan yüksek oranlar 

hem düĢük, hem de yüksek gelirli grupları sistemden uzaklaĢtırmakta veya mükellefleri 

gerçek değerleri gizlemeye itmektedir.
14

 

Dar olan vergi tabanları üzerine yüksek vergiler koymak vergi kayıp ve 

kaçaklarını arttırmakta ve dolayısıyla vergi hasılatını azaltmaktadır. Türkiye‟de vergi 

kaybının önüne geçilememesinin büyük bir sebebi de budur. 

                                         
12

 Gülay Akgül YILMAZ, “Türkiye’de Gelir Vergisi Tarifesinde Meydana Gelen DeğiĢikliklerin 

Vergilendirmede Adalet Ġlkesi Bakımından Değerlendirilmesi”, Marmara Üniversitesi ĠĠBF Dergisi, 

2006, Sayı 1 
13

 ġükrü KIZILOT, Mustafa DURMUġ, “Kriz Döneminde Vergi Politikası Nasıl Olmalı?”, Gazi 

Üniversitesi ĠĠBF Dergisi, Cilt 3, Sayı 2, 2001, s. 4-5 
14

 Mesut KOYUNCU, “Vergi Reformu”, Vergi Dünyası, Ekim 1999, Sayı 218, s. 1 
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Yapılan istisna ve muafiyetler de vergi hasılatını olumsuz etkilemektedir, 

devlet yatırımları teĢvik amacı ile gelir düzeyi yüksek olan kurum ve kuruluĢlardan 

alacağı vergiden vazgeçmektedir. Dolayısı ile bu durum hasılat kaybına yol açmaktadır.  

Ġstisna ve muafiyetler yeniden değerlendirilip, azaltılırsa vergi hasılatı 

artacaktır fakat bu da devletin ekonomik amaçlarına uygun olmayacaktır, bu yüzden 

devlet bu konuda reform yoluna gitmemektedir. 

1.2.1.2.  Vergi Kayıp ve Kaçağının Önlenmesi 

Vergi kaçakçılığı ve vergi kaybı, son yıllarda çok fazla gündeme gelen ve 

önlenmesi için çeĢitli reform çalıĢmaları gerçekleĢtirilen konulardır.  

Vergi kaçakçılığının vergi kanunlarında tanımı yoktur fakat konuyla ilgili 

çeĢitli tanımlamalar yapılmaktadır. Örneğin bir görüĢe göre vergi kaçakçılığı vergi 

borcu doğmuĢ olmasına rağmen vergi kanunlarına aykırı düĢen hareketlerle, verginin 

hiç ödenmemesi veya kısmen ödenmesidir.
15

 BaĢka bir görüĢe göre ise vergi 

kaçakçılığı; yükümlü ya da sorumlunun vergilendirmeye iliĢkin ödevlerini zamanında 

yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden, verginin zamanında tahakkuk 

ettirilmemesi veya eksik tahakkuk ettirilmesidir.
16

 

Ülkemizde yaĢanan yaygın vergi kaçakçılığı, yeterince vergi toplanamamasına, 

yüksek bütçe açıklarına, yüksek vergi oranlarına, adaletsiz bir vergi sistemine ve gelir 

dağılımının istem dıĢında bozulmasına yol açmaktadır. Vergi kaçakçılığı suçuyla 

yeterince mücadele edilmemesi, toplumda adalet anlayıĢının yıpranmasına yol açmakta, 

bunun sonucunda da halkın sisteme olan güveninin sarsılmaktadır. Bu durum da beyan 

esasının geçerli olduğu vergi sistemimizde ciddi sıkıntılara yol açmakta, toplumsal 

barıĢı tehdit eder noktaya gelmektedir.
17

 

                                         
15

 Saygın EYÜPGĠLLER, “Vergiden Kaçınma ve Vergi Peçelemesi”, Vergi Dünyası, Mayıs 2002, Sayı: 

113 
16

 Rachel Anne TOOMA, “Legislating Against Tax Avoidance”, IBFD, 2008, s. 14;  Bülent ġĠġMAN, 
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Vergiden kaçınma ise vergi kaçakçılığından farklı olarak kanunlara uygun 

Ģekilde hareket ederek vergiyi yansıtma, vergiyi doğuran olayı gerçekleĢtirmeme gibi 

eylemlerle vergiyi ödemekten kaçınılmasını ifade eder, bu bilinçli bir eylemdir ve 

mükellefin vergiye karĢı tepkisidir. 

Günümüzde mükelleflerin vergilemeye karĢı çok çeĢitli tepkiler gösterdikleri 

görülmektedir. Bu tepkiler; vergiden kaçınma, vergi kaçakçılığı, verginin yansıtılması, 

verginin dönüĢtürülmesi Ģeklinde sayılabilir. Bu tepki türleri genelde bireysel karakterli 

olup, vergi yükünün hafifletilmesine yöneliktir.
18

 

Vergi hasılatı konusunda da bahsettiğimiz gibi vergi tabanının dar oluĢu ve 

yüksek vergi oranları mükelleflerin vergi kaçırma ve vergiden kaçınma gibi yollarla 

çeĢitli tepkiler göstermesine neden olmaktadır. Bu tepkilerin ortak noktası ise hepsinin 

vergi kaybına neden olmasıdır.  

Dar vergi tabanları ve yüksek marjinal vergi oranları, vergi sisteminde farklı 

vergi rejimlerinin mevcut olması durumunda ve vergi ödeyenlerin vergi yüklerini 

minimize etmeye çalıĢan davranıĢlara yönelmeleri durumunda ortaya çıkmaktadır. 

Örneğin, emek sermaye gelirinden daha ağır vergilendirilmekteyse küçük iĢletmeler 

indirim alabilmek için daha fazla sermaye geliri göstereceklerdir. Ayrıca, pek çok farklı 

cezai sınırlamaları olan ve aynı tabana çoklu vergi oranı uygulamaları olan karmaĢık bir 

vergi sistemi de vergi ödeyenleri vergiden kaçınma ve vergi kaçırmaya davet ederek 

vergi tabanını daha da daraltacaktır. Daralan vergi tabanı ve azalan gelirleri telafi etmek 

için de vergi oranlarının yükseltilmesi yönünde baskı oluĢacaktır. Fas, bu konuda iyi bir 

örnektir; zira bu ülkedeki vergi yasalarının karıĢıklığı ve değiĢik vergi rejimlerinin 

varlığı, gelir sisteminin etkinliğini önemli ölçüde azaltmaktadır. Ayrıca dar tabanlı bir 

vergi sisteminin, geniĢ tabanlı bir vergi sisteminden daha çok ek kayba neden olduğu 

ileri sürülmektedir.
19

 

                                         
18

 CoĢkun Can AKTAN, Dilek DĠLEYĠCĠ ve Özgür SARAÇ, “Vergi Zulmüne KarĢı DireniĢin Ġki 
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Muafiyet ve istisnalar, elektronik ticaret ve vergi denetiminin yetersiz oluĢu da 

vergi kayıp ve kaçaklarının sebeplerinin arasındadır. 

Vergi kaçakçılığını ve vergiden kaçınmayı önlemek için öncelikle vergi tabanı 

geniĢletilip, vergi yükü azaltılmalıdır.  

Daha sonra vergi kanunlarındaki boĢlukların doldurulması, mevzuatımızın 

sadeleĢtirilmesi, eksikliklerin giderilmesi, vergiden kaçınma yollarının mümkün 

olduğunca kapatılması ve asıl önemli olan denetimlerin sıklaĢtırılarak vergiden kaçınma 

maskesi altında yapılan vergi kaçakçılıklarının önüne geçilmesi gerekmektedir.
20

 

1.2.1.3. Vergi Oranlarının Revize Edilmesi 

Vergi reformunun hedeflerinden biri de vergi tabanının geniĢletilebilmesi ve 

kayıt dıĢı ekonominin kavranabilmesi için, mükellef sayısının artırılması ve bu nedenle 

vergi oranlarının da aĢağıya çekilmesidir.
21

 

Kızılot‟un da bahsettiği gibi; „Vergi oranı vergi tarifesinin temelidir. 

Genellikle, vergi borcunu hesaplayabilmek için vergi matrahına uygulanan oran ya da 

ölçüler olarak tanımlanabilir. Vergi oranları matrahla olan ilişkilerine göre; düz oran, 

artan oran azalan oran biçiminde bir sınıflamaya tabi tutulabilir.‟
22

 

Vergi oranlarının yüksek tutularak vergi hasılatının arttırılması 

amaçlanmaktadır, fakat hasılatın arttırılması vergi yükünü de beraberinde getirdiğinden 

bu mükellefte ters etki yaratmaktadır, vergi yükünü hafifletmek isteyen kiĢi ve kurumlar 

vergi matrahlarını gizlemek, vergiyi doğuran olayı ortadan kaldırmak vb. davranıĢlarla 

daha az vergi ödemektedirler. Yani oranların fazla olması hasılatı arttırmak bir tarafa 

hasılatı ciddi Ģekilde düĢürmektedir. 

Uygulamada vergi tarifelerini oluĢturan temel etkenler, politik ve mali 

tercihlerdir. Vergi sisteminden beklenen hem yatay hem de dikey adaleti 

                                         
20

 Yusuf KILDĠġ, “Türk Vergi Sisteminde Vergiden Kaçınma”, Vergi Dünyası, Mayıs 2007, Sayı 309, 
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21
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22
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gerçekleĢtirmesidir. Enflasyonun, özellikle düĢük gelir gruplarını en çok etkilediği göz 

önüne alınarak, vergi oranlarının yüksek olması nedeniyle, yükümlülerin ödeme 

güçlerini aĢan bir ölçüde vergilendirilmeleri söz konusu olabilmektedir. Bu ise, iyi 

niyetli mükellefleri dahi, gelirlerinin bir kısmını gizlemeye zorlayabilmektedir. 

Türkiye‟de özellikle son yıllarda, vergi oranları sürekli olarak tartıĢma konusu olmuĢ ve 

mevcut oranlar üzerinden vergisini ödeyecek olan gelir ve kurumlar vergisi 

mükelleflerinin, yok olma durumu ile karĢı karĢıya kalacağı düĢüncesi hakimiyet 

kazanmıĢtır.
23

 

Sonuç olarak yapılacak vergi reformlarının öncelikli amaçlarından biri, vergi 

oranlarını düĢürerek vergi yükünü azaltmak ve kayıt dıĢı ekonomiyi önlemek olmalıdır. 

Vergi oranları düĢürülürse mükellefler vergiden kaçınmayacak ve böylece mükellef 

sayısı ve vergiden sağlanan gelir de artacaktır. Aynı zamanda hükümet vergi oranlarını 

düĢürerek yeni yatırımları teĢvik etmiĢ de olacaktır. 

Ülkemizde bu amaçla yapılan vergi reformlarına örnek olarak 4969 sayılı 

yasadan bahsedebiliriz, bu yasa ile emlak vergisi, kurumlar vergisi, gelir vergisi, tapu ve 

kadastro harçları ile ilgili oranlarda belli ölçüde indirim yapılmıĢtır. Vergi kaybının 

önleneceği ve vergi kaçağının azalacağı düĢünülmüĢtür. 

1.2.1.4. Yeni Kaynakların Tespit Edilmesi 

Yeni kaynakların tespit edilmesinin, vergi tabanını geniĢleterek vergi gelirlerini 

arttıracağı düĢünüldüğü için vergi reformlarının hedefleri arasındadır. Vergi tabanı 

geniĢletilirse marjinal vergi oranlarını düĢürmek daha kolay olacaktır. Ve böylece vergi 

yükü azalacak, dolayısıyla kayıt dıĢı ekonomi de azalacak ve vergi hasılatı dolaylı 

olarak bu Ģekilde da artacaktır. 

GeliĢmekte olan ülkelerin birçoğunda bir yandan kronik bütçe açığı yaĢanırken, 

diğer yandan ekonomik ve sosyal altyapı yatırımlarının yapılabilmesi için yeni vergi 

kaynaklarının bulunarak kamu gelirlerinin arttırılması gerekmektedir. Vergi sisteminin 

kaynak yaratabilmesi için ülkedeki ekonomik etkinliğin de sağlanması yönünde 
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çalıĢılmalıdır. Bu amaca yönelik olarak yapılan reformlarda, vergilerin yatırım kararları 

üzerindeki olumsuz etkilerini kaldırmak, tasarrufları teĢvik etmek ve tasarrufların çeĢitli 

tasarruf araçları arasında en iyi dağılımını sağlamak gibi niteliklerinin bulunmasının 

yanında, vergi sisteminin çalıĢmayı ve risk üstlenmeyi de teĢvik etmesi gerekmektedir.
24

 

Bunlara ilave olarak bir vergi sisteminin kaynak yaratma fonksiyonunu tam 

olarak gerçekleĢtirip gerçekleĢtiremeyeceği, o vergi sistemiyle vergi kapasitesinin hangi 

ölçüde kapsandığına bağlıdır. Ekonomik açıdan vergi kapasitesi, bir ülkede belirli bir 

dönemde vergilendirilebilir ekonomik potansiyeli ifade etmektedir. BaĢka bir deyiĢle bir 

ülkede mevcut mükelleflerin gelir, servet ve harcama grubuna giren vergilerden belirli 

bir dönem içerisinde ödeyecekleri vergi toplamıdır. Vergi kapasitesi vergi sisteminin 

yapısına, vergi mükelleflerinin yapısına, toplumların iktisadi ve siyasi yapılarına göre 

değiĢkenlik arz ettiği için tam olarak ölçülmesi pek mümkün olmayan bir kavramdır.
25

 

Yeni kaynaklar yaratma için öncelikle ülkedeki vergi kapasitesi arttırılmaya 

çalıĢılmalıdır. Bu da ancak devletin yeni yatırımları teĢvik etmesi ile gerçekleĢebilir. 

Yani yeni kaynak tespiti için devletin yeni reformlar ile yapması gereken vergi 

tabanını geniĢletip, vergi oranlarını düĢürerek kiĢileri tasarrufa ve dolayısıyla da yeni 

yatırımlara yönlendirmesidir.  

1.2.1.5. Yatırım Kararlarının Teşvik Edilmesi 

Vergi oranlarının yüksek oluĢu tasarruf ve yatırımları azaltırken dolaylı olarak 

da ülkedeki istihdamı ve büyüme oranlarını de etkilemektedir. Ülkemizdeki vergi 

oranları yatırım kararlarına teĢvik edici değil caydırıcı niteliktedirler, bu da ekonomiyi 

olumsuz etkilemektedir. 
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Yurdakul‟un da bahsettiği gibi; 

„Vergileme ekonominin üretici güçlerini cezalandırıcı nitelik taşıyor. 

Ülkemizdeki vergileme, günümüzde üretici güçleri özellikle sanayiyi cezalandıran bir 

nitelik kazanmıştır. Sanayi, emek ile sermayenin en yoğun şekilde buluştuğu sektördür. 

Vergileme, esas itibariyle ücretler ve sanayi üzerinde yoğunlaşmış durumdadır. Gelir 

vergilerinin yüksek oranları enflasyon dönemlerinde (daha çok rant niteliği taşıyan bazı 

kazançlar dışında) daha da yüksek oranlar halini almaktadır. Bunun nedeni enflasyon 

ortamında başta sanayi kuruluşları olmak üzere firma karlarının gerçeğin çok üzerinde 

hesaplanmasıdır. Yani bu dönemlerde, gelir vergilerinin amacı aşıp, servet vergilerine 

dönüşmesi durumu dahi ortaya çıkmaktadır.‟
26

 

Vergi oranlarında indirime gitmenin, bununla birlikte yatırımı ve istihdamı 

teĢvik eden politikalar oluĢturmanın bir zorunluluk olduğu açıktır. Üretim ve istihdamın 

önünü açacak, büyümeyi ve kalkınmayı hedefleyen politikalara dönülmelidir. 

Türkiye‟de, sermaye birikimi ve yatırım son derece yetersizdir ve yatırımın 

desteklenmesi gerekir. Bu nedenle, istihdam ve üretime yönelik yatırım indirimi devam 

etmelidir. Her mükellefin yatırım indiriminden istifade etmesi yanlıĢtır, ancak 

uygulamanın tamamen kaldırılması da doğru değildir.
27

 

Reformun niteliği ve üreticiyi nasıl etkileyeceği de çok önemli bir husustur, 

yapılan bazı reformlar üreticide olumsuz bir etki yaratabilir.  

Vergisel yapılardaki değiĢiklikler iĢletme planlarını bozabilir ve iĢ güvenini 

zayıflatabilir. Bu durum yatırım kararlarını ters yönde etkileyebilir.
28

 

Vergi teĢvikleri son on yıldır geliĢmiĢ ülkeler vergi reformu çalıĢmalarında da 

üzerinde önemle durulan bir konu halinde gelmiĢtir. 1960'ların, vergi teĢviklerinin 

etkinliği ve yararlılığı yönündeki görüĢler, giderek vergi teĢviklerinin reddedilmesi 

doğrultusunda bir eğilim göstermektedir. Gerçekten bütün AB ülkelerinde ve A.B.D. de 

                                         
26

 Alpay YURDAKUL, “Mevcut Vergilerin Yükümlüler ve TeĢebbüs Unsuru Üzerindeki Etkileri”, 

Haziran 1990, Mülkiyeliler Birliği Sempozyumunda Sunulan Tebliğ, s.10,11 
27

 “Maliye Politikası Reformu- Vergi Mevzuatında ĠyileĢtirmeler, Tespitler ve Çözüm Önerileri”, 

Müsiad Cep Kitapları, Müstakil Sanayici ve ĠĢadamları Derneği, 2007, s.19  
28

 Hakan KIVANÇ. s.5 



14 
 

teĢvik önlemleri son derece sınırlandırılmıĢ ve bu suretle bütçe açığı sorununun 

çözümlenmesine çalıĢılmıĢtır. Yapılan pek çok çalıĢmada. TeĢvik önlemlerinin 

kendinden beklenen ekonomik katkıyı yapmadığı kanıtlanmıĢ bulunmaktadır.
29

 

Reformun kar marjını olumsuz etkilemeyen, sektöre yatırımdan caydırmayan, 

yatırımcının geri çekilmesine sebep olmayacak Ģekilde yapılması gerekir, aksi takdirde 

yatırımcıyı olumsuz etkileyecek bir reform, verginin kaynağında azalmaya neden olur 

ve bu durum vergi hasılatını da düĢürür.  

Gelir vergisi ve kurumlar vergisinde yer alan istisna ve muafiyetler bu 

doğrultuda yeniden değerlendirilip, hem çalıĢanları hem de iĢverenleri teĢvik edecek 

nitelikte reformlar yapılmalıdır. 

1.2.2.   Mali Olmayan Amaçlar 

1.2.2.1. Vergide Esnekliğin Sağlanması 

Gayrisafi Milli Hasıladaki artıĢın vergi gelirlerinde de artıĢa neden olması 

doğaldır. Gayrisafi Milli Hasıladaki artıĢ oranının vergi gelirlerindeki artıĢa oranına 

vergi esnekliği denmektedir. Ekonominin değiĢim ve geliĢimine uyabilecek bir 

esnekliğe sahip vergi sisteminin iyi ve uzun ömürlü olduğu söylenebilir.
30

 

Vergilerin maliye politikası amacı ile kullanılması, ekonomik istikrar sağlayıcı 

rol oynaması, milli gelirdeki artıĢ ve azalıĢlara bağlı olarak vergi hasılatının da azalıp 

artması gerekmektedir. Bu çerçevede vergi gelirlerinin milli gelirdeki artıĢ ve azalıĢlarla 

beraber artması veya azalması durumu ancak esnek bir vergi sistemi ile mümkündür. 

Verginin esnek oluĢu, ekonomideki geliĢmelere ayak uydurması milli gelir ve ekonomik 

kalkınma açısından önemli bir husustur. 

Vergi sisteminin konjonktürel hareketlere karĢı esnek olması, yani vergi 

gelirlerinin ekonominin geniĢleme döneminde artarak toplam talebi kısmak suretiyle 

enflasyonu frenleyici, daralma dönemlerinde ise, vergilerin azalarak bireylerin elinde 

                                         
29

 Kadri ÖZEN, “Vergi Reformu ÇalıĢmalarında Ana Amaçlar Neler Olmalıdır?”, Vergi Dünyası, 

Ekim 1993, Sayı 146, s.1-2 
30

 Yılmaz ALĠEFENDĠOĞLU, “Vergileme Yetkisi ve 1980 Sonrası Vergi Politikaları”, Vergi Dünyası, 

Mayıs 1984, Sayı 33,s.13 
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tüketim ve yatırım harcamaları için daha fazla fon oluĢmasını sağlamak suretiyle 

ekonominin durgunluk sürecine girmesini önleyici bir yapıya kavuĢturulması gerekir.
31

  

Yani maliye politikası çerçevesinde bakıldığında, ekonomik durgunluk 

dönemlerinde kamu harcamalarının artırılıp vergilerin azaltılması, geniĢleme 

dönemlerinde ise harcamaların azaltılıp vergilerin arttırılması gerekir. Bu ise ancak 

verginin esnek oluĢuna bağlıdır. 

Vergilerin esnekliğini belirleyen faktörler ise, vergi matrahının konjonktürel 

olması yani ekonomideki dalgalanmalara tepki göstermesi, diğer vergileme tekniklerine 

iliĢkin yapısal özelliklerle gelir dağılımının durumu,
32

 vergi tarifelerinin artan oranlı 

olmasıdır. Gelir vergisi artan oranlı tarifesi sebebi ile esnekliği en yüksek olan vergi 

çeĢididir, ekonomik istikrarlandırıcı özelliği vardır. Bunun dıĢında vergi sistemimizin 

esnek olduğunu söyleyemeyiz, dolayısıyla vergilerin esnekliğinin arttırılması yapılan 

reformların ana hedefleri içinde olmalıdır.  

1.2.2.2. Adil Gelir Dağılımı Ve Vergide Adaletin Sağlanması 

Verginin en önemli amaçlarından biri de ülkedeki adil gelir dağılımının 

sağlanmasıdır, vergide adalet, genellik, eĢitlik, nispilik, ödeme gücü gibi ilkeler adil 

gelir dağılımının sağlanması amacı ile konulmuĢ ilkelerdir. 

Adam Smith adalet ilkesini, “bir devletin tebasından her biri hükümetin 

devamına iktidar oranında yani, devletin himayesi altında elde ettikleri gelirle orantılı 

olarak iştirak etmelidir” Ģeklinde ifade etmiĢtir.
33

 

Anayasamızda da belirtildiği gibi
34

; „Herkes, kamu giderlerini karşılamak 

üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli 

dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır‟ . 

                                         
31

 Osman PEHLĠVAN, “Enflasyonun Vergi Sistemi Üzerindeki Etkisi”, Vergi Dünyası, Ocak 1993, 

Sayı 137, s. 3 
32

 Salih TURHAN, “Vergi Teorisi ve Politikası”, Filiz Kitabevi, Ġstanbul, 1998, s.279-280; Selma 

GÜRBÜZER, “Enflasyonun Vergi Gelirlerinin Reel Değeri Üzerindeki Etkisi (Tanzi Etkisi)”, 

Hazine Dergisi, Sayı: 7, Temmuz 1997, s.10 
33

 Halil NADAROĞLU, “Kamu Maliyesi Teorisi”, 10. Baskı, Beta Basım Yayın, 1998, Ġstanbul, s. 298 
34

 1982 Anayasası, 18.10.1982 tarih ve 2709 sayılı kanun, Resmi Gazete, 09.11.1982 
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Vergide adaletin sağlanması için öncelikle vergilemede artan oranlı tarife 

uygulanması gerekmektedir. Türkiye‟de sadece Gelir Vergisi ve Veraset Ve Ġntikal 

Vergisi artan oranlı Ģekilde alınmaktadır. Gelir vergisinde ki en az geçim indirimi ve 

ayırma ilkesi prensipleri de gelir vergisinde ki adaleti arttırmak için getirilmiĢtir. O 

halde gelir vergisinin Türk Vergi Sistemi‟nde en adil vergi olduğunu söyleyebiliriz. 

Fakat gelir ve veraset vergilerinin vergi gelirleri içindeki dolaysız vergilere nazaran çok 

düĢüktür. 

Muafiyet ve istisna uygulamaları da vergi tabanını daralttığı gibi vergi adaletini 

bozmaktadır.  Özellikle, gelir ve kurumlar vergisi kanunlarında yer alan muafiyet ve 

istisna uygulamaları, vergi hasılatındaki yetersizliğin ve gelir dağılımını bozukluklarının 

temel nedenidir. Muafiyet ve istisna uygulamalarının sürekli olarak geniĢlemesi, vergi 

tabanını daralttığı için vergi sisteminin etkinliğini bozmaktadır.
35

  

Ancak, kiĢilerin geçinebilmeleri için yeterli olan gelir, vergiden muaf 

tutulabilir
36

, daha fazlası, özellikle kurumlar vergisine getirilen çok çeĢitli muafiyet ve 

istisnalar vergide adaleti olumsuz etkilemektedir. Yatırımlara teĢvik için getirilen 

muafiyet ve istisnaların belirli düzeylerde tutulması halinde beklenen fayda sağlanabilir. 

Dolaylı vergiler de vergi adaletini olumsuz etkilemektedir. Farklı gelir 

gruplarında bulunan kiĢiler (düĢük ve yüksek gelirli kimseler) aynı miktar harcamaya, 

aynı miktarda vergi ödemektedir. Harcamalar üzerinden alınan vergilerin söz konusu 

kiĢilerin gelirlerine oranlanması durumunda, yüksek gelirli kiĢi, düĢük gelirli kiĢiye 

göre daha düĢük bir vergi ödeyecektir.
37

 Yani vergi yükü düĢük gelirli kesimde 

kalmaktadır ve bu da gelir dağılımındaki adaleti bozan bir durum yaratmaktadır. 

 Son dönemde vergilenen mallar, birinci derecede ihtiyaç maddeleri ve lüks 

ihtiyaç maddeleri olarak ayrıma tabi tutularak farklı Ģekillerde vergilendirilmektedir. 

Lüks mallar daha yüksek oranlarda vergilendirilirken, birinci derece ihtiyaç maddeleri 

ise daha düĢük oranlarda vergilendirilmektedir. Bu Ģekilde dolaylı vergilerin yapısı içine 

                                         
35

http://www.turkegitimsensakarya.org.tr/arge/TURKIYEDE%20YASANAN%20VERGI%20PROBLE

MLERI.pdf, (eriĢim tarihi:15.03.2011) 
36

 Hakan KIVANÇ, s.3 
37

 Hakkı M. AY, “Mali Anestezi Kavramı Ve Türkiye’de Durum”, Vergi Dünyası, Haziran 2008, Sayı 

322, s.1 

http://www.turkegitimsensakarya.org.tr/arge/TURKIYEDE%20YASANAN%20VERGI%20PROBLEMLERI.pdf
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bir çeĢit en az geçim indirimi ve artan oranlılık dahil edilmektedir. Bu Ģekilde dolaylı 

vergilerde vergilemede Ģahsiyet (adalet) ilkesi bir dereceye kadar uygulanmaktadır.
38

 

Yine de, dolaylı vergilerin oranlarının çok yüksek olması, dolayısıyla yarattığı vergi 

yükünün de ağır olması ve bu yükün dar gelirli, ücretli kesimde kalması dolaylı 

vergilerin gelir dağılımındaki adaleti olumsuz etkilediğini göstermektedir. Vergi 

hasılatının büyük bir bölümünün de dolaylı vergilerden elde edildiği düĢünülürse 

ülkemizde toplanan verginin büyük bir bölümü gelir dağılımındaki adaleti ciddi Ģekilde 

bozmaktadır.  

O halde vergide adalet, eĢitlik gibi ilkelerin gerçekleĢmesi ve adil gelir 

dağılımını sağlanması için; 

1) Artan oranlı tarife özelliğine sahip, 

2) Ġstisna ve muafiyetleri en asgari düzeye indiren, 

3) En az geçim indirimi ve ayırma prensiplerini uygulayan, 

4) Vergi tabanına yaygınlık sağlamak suretiyle Vergilerin oranlarını düĢüren ve 

vergi yükünü azaltan vergi reformları yapılması gerektiğini söyleyebiliriz. 

1.2.2.3.   Vergi Yönetiminin Etkinliğinin Sağlanması 

Etkin bir vergi idaresi; mükellef, memur, yasal düzenlemeler ve fiziki koĢullar 

gibi birden çok değiĢkenin oluĢturduğu bir fonksiyon olarak tanımlanabilir. Yapılacak 

olan reform çalıĢmalarında bu değiĢkenlerden biri ihmal edilirse istenilen sonuçlar 

alınamayabilir. Bunların dıĢında; yasal düzenlemeler, memurlar ve fiziki çalıĢma 

koĢulları çok iyi seviyelerde olsa dahi eğer mükellef vergi bilincine sahip değilse vergi 

idaresinde etkinliği sağlamak güçleĢecektir. Vergi bilinci mükellefte ödediği vergilerin 

kamu hizmetinde kullanıldığı ve adil bir vergi siteminin bulunduğu kanısı uyandırılarak 

sağlanabilir.
39

 

                                         
38

 Yıldıray GENÇ, Recep YAġAR, “Vergilemede Adalet ve Etkinlik ĠliĢkisi”, Vergi Dünyası, Ekim 

2009, Sayı 338, s.6 
39

 Hakan KIVANÇ, s.4. 
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Vergi idaresi ülke geliĢiminde anahtar bir rol oynamaktadır. Bu yüzden, vergi 

politikası; ülkenin hali hazırdaki mevcut idari uygulamaları ve geliri artırmak için ne 

gibi potansiyellerin var olduğunu göz önünde bulundurmak zorundadır. ÇeĢitli 

departmanlardaki (ya da aynı departman içindeki farklı Ģubelerde) kamu politikasını 

bölümlere ayırma, vergi reform seçeneklerini sınırlandırır. Eğer reformların baĢarılı 

olması isteniyorsa, bir ülkedeki yerel düzeydeki siyasi ve sivil hizmetleri gerçekleĢtiren 

elit kesim, önerileri (vergi reform teklifleri) üstlenmek zorundadır. Bunun yanı sıra 

yerel uzmanlar ülkenin siyasi nabzını daha iyi değerlendirebileceklerinden, bu 

uzmanların reformların dizayn edilmesine katılımı reformların baĢarı Ģansını artırır.
40

 

Vergi idaresi bir bütün olarak ele alınmalıdır ve vergi idaresinde reform 

çalıĢmaları yapılırken ülkenin siyasi durumu, ekonomik ve sosyal koĢulları göz önünde 

bulundurulmalıdır. Bu hususlarla çeliĢen reformlar baĢarısızlıkla sonuçlanacaktır.  

Bazı görüĢlere göre ise; vergi idaresinin merkez-bölge-yerel üniteler halinde 

oluĢturulması, yerel ünitelerin, bulunduğu bölgeye hakim olabilecek bir yapıya 

kavuĢturulması sağlanmalıdır. Özellikle verginin tümüne yakınının toplandığı 15 büyük 

ilde ciddi bir yapılanmaya gidilmelidir. TaĢradaki vergi dairesinden bakanlığın merkez 

teĢkilatına kadar bütün kadroların hiyerarĢik yapısı yeniden gözden geçirilmeli, vergi 

dairelerinin görevleri yeniden tanımlanmalı, iĢlemleri yeniden düzenlenmeli, bilgi 

toplama ve değerlendirme sistemi yaygınlaĢtırılmalıdır.
41

 

Sonuç olarak kamu gelirlerinin yeterli miktarda toplanamamasının, vergi kayıp 

ve kaçaklarının önlenememesinin en önemli sebeplerinden biri de vergi idaresinin yeteri 

kadar etkin olmamasıdır. Vergi denetimlerinin yetersiz oluĢu vergi kaybını çok ciddi 

Ģekilde arttırmaktadır. Bu doğrultuda vergi reformları yapılırken vergi idaresinin daha 

etkin hale getirilmesi, denetimlerin daha iĢlevsel ve sıkı olması hususları öncelikle göz 

önünde bulundurulmalıdır.  

                                         
40

 Javad Khalilzadeh SHIRAZI -Anwar SHAH, “Tax Reform in Developing Countries”, Finance & 

Development, 1991, Vol:28, No:2, Çeviren: Ersan ÖZ, “GeliĢmekte Olan Ülkelerde Vergi Reformu”, 

Vergi Dünyası, Nisan 2002. s.46 
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 Ġsmail AKTÜRK, Ali Rıza GÖKBUNAR, “Genel Bir YaklaĢımla Türk Vergi Sisteminde Reform 

ArayıĢlarının Değerlendirilmesi”, Vergi Dünyası, Ocak 1996, Sayı 173, s.9 



19 
 

Birçok vergi reformu, verimsiz vergi idareleri nedeniyle baĢarısız 

olabilmektedir. Vergi idaresinde sürekli reorganizasyonlar ve onun iĢleyiĢ 

yöntemlerinde nerdeyse günlük iyileĢtirmeler yapmaksızın vergi reformlarının baĢarıyla 

gerçekleĢtirilebileceğini ummak boĢ bir hayaldir. Vergi reformlarında, baĢarılı bir vergi 

politikası ve verimli bir vergi idaresi arasında güçlü bir bağlantı bulunmaktadır. BaĢka 

bir ifade ile etkin bir vergi idaresi olmaksızın iyi bir vergi politikasından söz etmek 

imkânsızdır.
42

 

1.2.2.4. Vergi Sisteminin Anlaşılır Ve Açık Olması  

Vergilemede belirlilik ilkesi; verginin ödeme zamanı, Ģekli ve miktarı 

hususlarının açık ve belirgin olması anlamına gelir, buna göre vergi ile ilgili hususlar 

keyfilikten uzak olmalı kiĢilerin açıkça anlayabileceği Ģekilde önceden belirlenmelidir. 

Vergi yasaları açık bir dille ve herkesçe anlaĢılabilecek bir biçimde 

düzenlenmelidir. Vergi yasalarını bir yerde diğer yasalardan farklılaĢtıran nedenlerden 

biri de genellikle her vatandaĢın doğumundan ölümüne kadar bu yasalardan bir veya 

birkaçının yükümlülük alanına girmesidir. Bunun için, vergi yasalarının sade, 

vatandaĢın anlayabileceği bir dille yazılması önemlidir. 
43

 

Akdoğan‟ın da bahsettiği gibi: 

 „Vergi yasalarının anlaşılması güç ve belirsiz bir biçimde düzenlenmesi 

sadece vatandaşı zor durumda bırakması yönünden ele alınmamalıdır. Vatandaşın 

böyle bir yasaya karşı göstereceği tepki onu vergi kaçırmaya veya vergiden kaçınmaya 

itecek, vergi yönetimini ile vatandaş arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklar vergi yargı 

organlarını yıllarca oyalayacak, devlet vergi alacağını zamanında tahsil edemeyecek 

dolayısıyla da verginin maliyeti yükselecektir.‟
44
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Ödenmesi gereken verginin özellikle miktarının belirli olmaması, vergi 

yükümlülerini sürekli bir belirsizlik içinde bırakarak ekonomik koĢullarını 

düzenleyememeleri sonucunu doğurabilecektir. Böyle bir durum, vergi yükümlülerinin 

vergiye karĢı tepki duymalarını ve dolayısıyla kamu otoritesine olan güvenlerinin 

sarsılması sonucunu da doğuracaktır.
45

 

Vergi kanunlarımız açık olmadığı gibi, yer yer birbiri ile çeliĢen maddelere de 

yer verildiği görülmektedir. Bu durum açıklık ilkesi yönünden olumsuzluklar 

sergilemektedir. Örneğin, Gelir Vergisi Kanunu'nun 4444 sayılı Kanun ile 

değiĢtirilmeden önceki 51. maddesinin 11. bendinde basit usule tabi olanların yazar kasa 

kullanamayacakları, kullanırlarsa basit usulden yararlanamayacakları hükme 

bağlanmıĢken, Vergi Usul Kanunu'nda basit usule tabi olanların yazar kasa kullanmak 

zorunda oldukları belirtilmiĢtir (VUK md. 233/2).
46

  VatandaĢların böyle bir çeliĢkiye 

düĢmeleri hem kanunlara olan güvenlerini zedeleyecektir hem de verginin ödenip 

ödenmeyeceğini anlamaları konusunda da zorluk yaratacaktır ve bu da verginin 

zamanında tahsilini engelleyecektir. 

Ülkemizde vergi kanunlarının dıĢında da çeĢitli kanun benzeri metinler 

yayınlanmaktadır. Mükellefler bunları sürekli takip edememektedirler, vergi daireleri de 

mükellefleri bilgilendirmede yetersiz kalmaktadırlar. Bu durumda mükellef yeni yasa 

vb. kararnamelerle kendisine yüklenen yeni vergi yükümlülüklerine, sonradan öğrendiği 

için ya da tam olarak ne için kendisine vergi yüklendiğini ne zaman ve ne kadar 

ödemesi gerektiğini anlayamadığı için ciddi Ģekilde tepki göstermektedir ve bundan 

kaçınmanın yollarını aramaktadır. 

O halde vergi kanunlarının anlaĢılır ve açık olması, vergi yüklerinin 

yükümlülere zamanında bildirilmesi, kanun maddelerinin birbiriyle çeliĢmemesi, vergi 

reformlarının öncelikli hedefleri arasında olmalıdır. VatandaĢın devlete ve vergi 
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sistemine güvenmesi, kayıp ve kaçakların önlenmesi açısından verginin belirli ve açık 

olması hususları önem arz etmektedir. 

1.2.2.5. Vergi Sisteminin Ülke Ekonomisine Uyumlu Olması 

Vergi reformu yapmanın iki temel amacı vardır. Bu amaçlardan ilki; vergi 

sistemini, toplumun iktisadi, mali ve sosyal geliĢimine uygun bir hale getirmek ve vergi 

sisteminde çağdaĢ vergi uygulamalarına yer vermektir. Ġkinci amaç ise, vergi 

gelirlerinin istenilen düzeye elde edilmesini sağlamak ve vergi yükü dağılımını yeniden 

düzenlemektir. Bu belirtilen amaçlar doğrultusunda, yapılacak vergi reformunda yer 

alması gereken vergi politikasının ilkelerini Ģu üç baĢlık altında toplamak 

mümkündür:
47

 

-Anti-enflasyonist bir vergi politikasının uygulanması, 

-Vergi yükünün milli gelirin dağılımına uygun bir Ģekilde dağılımını sağlamak,  

-Gelir idaresinin yeniden yapılanmasını sağlamak. 

Her ülkede sosyo-ekonomik geliĢim süreci içinde ortaya çıkan değiĢikliklere 

bağlı olarak vergi sistemlerinde de reform gereksinimi söz konusu olmaktadır. Etkin ve 

baĢarılı bir vergi reformu öncelikle gerçekçi ve ülke koĢullarına uygun bir vergi 

politikasının belirlenmesini gerektirmektedir. Günümüzde iyi bir vergi reformu, hemen 

her kesimin gerekliliği üzerinde uzlaĢtığı, destek verdiği ve vergi sisteminde gerçek 

anlamda bir revizyon olarak adlandırılabilecek düzenlemeler ile isabetli ve iyileĢtirici 

hükümler içeren bir olgudur.
48

 

Türkiye‟nin adil olmayan gelir dağılımı, enflasyon, eksik istihdam, cari açık, 

iĢsizlik gibi ekonomik sorunları vardır. Vergi reformları ile oluĢturulan revize edilmiĢ 

vergi sistemi bu sorunlara çözüm üretecek nitelikte olmalıdır. 
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Bu çerçevede yapılacak olan vergi reformlarından, istihdam üzerindeki vergi 

ve benzeri yüklerin hafifletilmesi, ekonomik büyümenin sürdürülebilmesi için mali 

piyasalardaki aracılık maliyetlerinin düĢürülmesi, vergi gelirleri ve bunların 

tahminlerinin gerçekçi bir biçimde yapılması, vergi idaresinin öngörülen politikalar 

doğrultusunda, sektörleri ve ekonomiyi ne Ģekilde etkileyeceğini profesyonel bir çaba 

ile değerlendirmesi, mevcut vergi sisteminde köklü değiĢiklikler ile üretimi teĢvik 

edecek yeni bir vergi sisteminin kurulması beklenmektedir.
49

 

Örneğin, kurumlar vergisinde yapılan istisna ve muafiyetlerle yabancı sermaye 

ülkeye çekilmek istenmiĢ ve bu da istihdamı arttırıcı rol oynamıĢtır. Yine, gelir 

vergisinin artan oranlı tarifesi olması, gelir dağılımında adaleti sağlama amacına hizmet 

etmektedir. Bu gibi düzenlemeler ekonomik sorunları çözmeye katkıda bulunmaktadır. 

Fakat yine de Türkiye‟de ülke ekonomisine tamamen uyumlu bir vergi sistemi 

olduğundan söz etmemiz mümkün değildir. Düz oranlı vergilerin çoğunlukta oluĢu ve 

dolaylı vergilerin düĢük gelirli kesime getirdiği yük ve buna benzer sorunlar ekonomik 

dengeleri bozucu niteliktedir. Dolayısıyla yapılacak reformların vergi sisteminin bu 

olumsuz etkilerini giderecek nitelikte olması vergi reformlarının öncelikli hedefleri 

arasında olmalıdır.  

1.2.2.6. Vergi Yükünün Dağılımı  

 Klasik anlamda vergi yükü, bir ülkede bir yıl içinde toplanan kamu 

gelirlerinin, o ülke gayrisafi yurtiçi hasılasına oranıdır.
50

 Toplumun kamu giderlerini 

karĢılamak yükümlülük ve gayretinin bir göstergesi olan, belirli bir dönemde ödenen 

vergilerle, elde edilen gelirler arasındaki oransal iliĢkiyi ifade eden ve kamu 

ekonomisinin tüm ekonomi içindeki önemini gösteren vergi yükü, fert açısından, 

mükelleflerin ödedikleri vergilerin gelirlerine oranını ifade ederken aynı zamanda vergi 

ve benzeri gelirlerin GSYĠH'ya olan oranını da ifade etmektedir.
51
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 Vergi yükü, ödenen vergi ile doğru orantılı, ödeme gücü ile ters orantılı 

olmaktadır. BaĢka bir ifade ile vergi yükü ödenen vergi miktarı arttıkça artmakta buna 

karĢılık bireylerin gelir ve servetleri artıkça azalmaktadır.
52

  

Anayasanın 73. maddesine göre; „Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, 

mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli 

dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır.‟ 

Dolaylı vergilerin mükelleflerin gelirini dikkate almadan herkesi aynı Ģekilde 

vergilendirmesi, vergi yükünün adaletsiz dağılımına sebep olmaktadır. DüĢük gelirli kiĢi 

yüksek gelirli ile aynı vergiyi ödemektedir ve gelirinde aynı Ģekilde azalma olmaktadır. 

Bu durum hem vergi yükünün adaletsiz dağılımına hem de toplumda var olan gelir 

dağılımındaki adaletsizliğin daha da artmasına sebep olmaktadır. 

Vergi oranlarının yüksek olması kiĢilerin vergi yükünü arttırmakta ve 

gelirlerini azaltmaktadır. Ülkemizde yasal vergi oranları aĢırı derecede yüksektir ve 

gerçek matrahların beyanı halinde mükellefler aĢırı bir vergi yüküne maruz kalmaktadır. 

Gelir vergisinde yüksek marjinal oranlar hem düĢük, hem de yüksek gelirli grupları 

sistemden uzaklaĢtırmakta veya mükellefleri gerçek değerleri gizlemeye itmektedir.
53

 

Kurumlar vergisi mükellefleri de oranlar dolayısıyla kazançlarını gizlemektedir. 

Dolayısıyla vergi yükünün yüksek oluĢu vergiden kaçınma ve vergi kaçırmaya sebep 

olmaktadır. 

Yapılacak vergi reformlarında vergi yükü incelemesi yapılıp, vergi yükünün 

düĢürülmesi hedeflenmelidir. 
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2. TÜRKĠYE’DE VERGĠ REFORMLARI VE SONUÇLARI 

Bu bölümde Türkiye‟de ki önemli vergi kanunları üzerinde yapılmıĢ reform 

niteliğindeki değiĢiklikler ele alınacaktır. Bu değiĢikliklerin bazıları reform olarak 

adlandırılabilecek köklü ve yapısal değiĢikliklerdir, bazıları ise sadece belli bir kesimi 

etkileyen reform sayılamayacak küçük değiĢikliklerdir.  

2.1. TÜRKĠYE’DE YAPILAN VERGĠ REFORMLARI 

Katma Değer Vergisi, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve Özel Tüketim 

Vergisi Türkiye‟de kamu gelirlerinin vergi hasılatının çok büyük bir bölümünü 

oluĢturmakta olup kamu gelirleri için önemli bir gelir kaynağı olmaktadırlar. Bu 

bölümde Cumhuriyet döneminden sonra dolaylı ve dolaysız vergilerde yapılan 

düzenlemeler ve yenilikler ele alınacaktır. Ve bu düzenlemelerin “vergi reformu” 

kavramı içinde ele alınıp alınamayacağı hususu üzerinde durulacaktır. 

2.1.1.  Dolaysız Vergi Reformları  

2.1.1.1. Gelir Vergisi Reformları 

Neumark‟ın da bahsettiği üzere, 1938‟de Türk Vergi Sistemi, her Ģeyden önce 

vasıtalı vergilere dayanmakta idi.  Ve Türk Vergi Sistemi sosyal bakımdan çok geri idi. 

O dönemlerde Türkiye‟de esaslı bir vergi reformuna ihtiyaç vardı.
54

 

Türkiye‟nin Maliye tarihindeki en büyük devrim, 1949‟da Gelir Vergisi 

Reformu ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu büyük reform ile bir yandan Kazanç vergisi ve 

bunun etrafında toplanmıĢ olan çeĢitli mükellefiyetler tamamen kaldırılmak suretiyle 

çağdaĢ Gelir Vergisi devresine geçilirken, öbür yandan da Vergi Usul Kanunu ile 

modern Türk Vergi Hukuku genel kadrosu kurulmuĢtur. 
55

 

Gelir vergisi ile birlikte kurumlar vergisi, esnaf vergisi kanunları ve vergi usul 

kanunu 1950 yılında yürürlüğe girmiĢtir. Reform niteliğindeki bu düzenlemelerde 
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Alman vergi sistemi örnek alınmıĢtır.
56

 Gelir vergisinin –ki kurumlar vergisi onun bir 

parçası ve devamıdır- yanı sıra Vergi Usul Kanunu‟nun yürürlüğe konuluĢu da vergi 

hukuku alanında gerçek bir vergi reformu olarak kabul edilmektedir. O tarihlerde 

Fransa, Belçika ve Ġtalya gibi ülkeler henüz sedüler gelir vergisi uygulamaktaydı. 

Alman vergi sistemi ise üniter nitelikte olup, çok ileri bir düzeye eriĢmiĢtir. 1950 

reformu Alman Vergi Kanunları paralelinde gerçekleĢtirilince Türk Vergi Sistemi 

dolaysız vergilerle vergi hukuku alanında birden bazı sanayileĢmiĢ batı ülkelerinden de 

ileri bir düzeye kavuĢmuĢtur. Usule ve yargıya iliĢkin hükümlerin de tek bir kanunda 

birleĢtirilmiĢ olması Batı ülkelerinin pek çoğunda dahi o güne kadar 

gerçekleĢtirilmemiĢtir. ÇağdaĢ ve modern bir vergi olan gelir vergisi zamanla Türk 

Vergi Sistemi‟nin vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiĢtir. Gerçi bu kolay olmamıĢtır. 

BaĢlangıçta, teknik sebeplerle izah edilmeye çalıĢılmasına rağmen tamamen politik 

sebeplerden ötürü kapsam dıĢı bırakılan tarım kazançları gelir vergisi için önemli bir 

kusur teĢkil etmiĢtir. 1960 sonrasında bu önemli aksaklık kısmen de olsa giderilmiĢ ve 

gelir vergisi çağdaĢ benliğine kavuĢturulmuĢtur.
57

  

F.Neumark 1950 yılın yapılan vergi reformu ile ilgili aĢağıdaki hususlara 

dikkat çekmiĢtir:
58

 

-Kazanç vergisinin aksine yeni vergi tam manasiyle bir “gelir vergisi”dir, zira 

konusunu elde edilen senelik irat ve kazançların tamamı teĢkil etmektedir. 

-Hakiki bir gelir vergisi olmak sıfatı ile yeni vergi, o zamana kadar vergi dıĢı 

bırakılan bazı gelir unsurlarını vergiye tabi tutmaktadır. 

-Kazanç vergisinin aksine olarak, yen, gelir vergisi, mümkün mertebe, 

mükelleflerin Ģahsi- ailevi durumunu da dikkate almaktadır. KiĢiler en az geçim 

indiriminden istifade edebileceklerdir. 
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-Esnaf muaflığı ve küçük zirai kazançlar istisnası, mükelleflerin gelirlerine 

göre uygulanacaktır. Mükelleflerin bu hususta ayırt edilmesi bir takım objektif, açık ve 

kesin kıstaslara bağlanmıĢtır. 

-Asıl vergi kanunlarını tamamlayan vergi usul kanunu tasarısı, beyanname ve 

defter tutma usulleri, değerleme, tarhiyat, tebligat ve ödeme metodları, vergi kazası ve 

vergi ceza hukuku gibi hususları yeknesak, adil ve iktisadi- içtimai ihtiyaçlara cevap 

verebilecek bir Ģekilde düzenlenmiĢtir.  

Neumark‟ın da sözünü ettiği gibi en az geçim indirimi müessesesi de Gelir 

Vergisi ile beraber ilk defa 1950 yılında sistemimize girmiĢtir. En az geçim indirimi 

müessesesi bilindiği gibi vergi yükünü azaltan bir müessesedir. Ayrıca Gelir Vergisi ile 

birlikte yürürlüğe giren Kurumlar Vergisi ve Vergi Usul Kanunu da vergi sistemini 

daha etkin ve anlaĢılır hale getirmiĢtir. Bu gibi sebeplerle 1950 reformunun büyük bir 

etki ve büyük sonuçlar yarattığını söyleyebiliriz. Yani yapılan bu reform tam anlamıyla 

bir vergi reformudur ve vergi reformu tanımına uygundur.  

1961 yılı seçimlerinden sonra kurulan ilk temsili hükümet bir yandan askeri 

hükümetin değiĢtirdiği vergi yükü yapısından kaynaklanan Ģikayetleri yatıĢtırmak, 

onlara ödünler vermek, bir yandan da onunla çeliĢen bir amacı, planı uygulamak için 

vergi gelirlerini arttırma amacını bağdaĢtırmak gibi güç bir görevi yerine getirmeye 

çalıĢmıĢtır. Bu doğrultuda tüm vergi sistemini gözden geçirilmesi için bir Vergi Reform 

Komisyonu kurulmuĢtur. Komite, yatırım indirimi, hızlandırılmıĢ amortisman, yeniden 

değerleme, zarar nakli, zirai kazançların vergilendirilmesi, servet beyanı, vergi 

uzlaĢması, gümrük muaflıkları gibi sermayenin maliyetini emeğe kıyasla ucuzlatıp 

yatırımlar için teĢvik sağlayan baĢlıca önerilerde bulunmuĢtur. Vergi reform 

komisyonunun faaliyet ve hizmetleri bazılarınca çok beğenilmiĢ, bazılarınca da Ģiddetle 

eleĢtirilmiĢtir. Hatta komisyon raporları devrin hükümeti tarafından bazı yabancı bilim 

adamlarına da incelettirilmiĢtir. Bu bilim adamlarından birisi olan N. Kaldor‟un konuyla 

ilgili raporunda ifade ettiğine göre gelir vergisinin, kendi deyimiyle Türkiye gibi 

ülkelerde ziraatın vergilendirilmesi konusunda verimsiz ve sakar bir alet olduğu 

inancındadır. Kaldor, bu konuda matrahı her bir bölgenin ve her bir arazi tipinin 

ortalama safi zirai hasılası olan artan oranlı bir verginin uygulanmasını önermiĢtir. 
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Önerilen bu vergi herhangi bir toprak parçasının fiili hasılasından ziyade potansiyel 

hasılasına dayanacaktır. Potansiyel hasıla ile kastedilen husus, toprağın vasat bir Ģekilde 

iĢletilmesi halinde yaratacağı hasıladır. Kaldor‟a göre böyle bir vergi hem hasılat 

yaratacak hem de toprak reformunun gerçekleĢmesine yardımcı olacaktır. Kaldor‟un 

diğer bir önerisi ise teĢvik tedbirleri ve kaynaklarla ilgilidir. Kaldor‟a göre yatırımların 

ve kalkınmanın seviyesinin düĢüklüğü esas itibariyle kaynakların kıtlığının bir sonucu 

olup, ilave vergileme yolu ile yatırılabilecek kaynakların arttırılması gerekmektedir. 

Vergi reform komisyonu ve dönemin hükümeti Kaldor‟un ilk görüĢünü 

benimsememiĢtir, ancak ikinci görüĢünü benimsemiĢlerdir.
59

 

Sonuç olarak Gelir Vergisi ve Vergi Usul Kanunu yeni baĢtan tedvin edilmiĢ, 

bu sırada Gelir Vergisi dıĢında bırakılmıĢ olan tarım kazançları prensip ve sistem 

itibariyle Gelir Vergisinin kadrosu içine alınmıĢtır. Ġstanbul Vergi Reform 

Komisyonu‟nun 1961‟de baĢlayan ilk devre çalıĢmaları ve teklifleri üzerine genel 

olarak vergiciliğimizde, vergi tekniğine iliĢkin düzenlemeler yanında aĢağıdaki baĢlıca 

ıslahatlar yapılmıĢ ve yenilikler getirilmiĢtir:
60

 

- Vergiciliğimize yatırım indirimi müessesesi getirilmiĢtir. 

- Degresif amortisman usulü kabul edilmiĢtir. 

- Ġhracatı teĢvik maksadı ile yeni bir muaflık nizam getirilmiĢtir. 

- Yeniden değerleme, zarar naklinin uzatılması gibi tedbirler alınmıĢtır. 

-  Gelir Vergisi tarifesi gözden geçirilerek vergi azaltılması yoluna gidilmiĢtir. 

- Stopaj tekniği düzenlenmiĢ, kurum kazançlarında uygulanan stopajda 

“dağıtılabilen kazanç” esasına geçilmiĢtir. 
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1963 yılında 202 sayılı kanunla da Gelir Vergisi Kanunu‟nda bazı değiĢiklikler 

yapılmıĢtır. Yatırım indirimi, gelir vergisi mevzuatımıza bu değiĢiklikler ile girmiĢtir. 

Bunun dıĢında zirai kazançlar bakımından muafiyet ve istisnalar geniĢletilmiĢtir.
61

   

Daha sonra, 1980 yılında çıkarılan 2361 sayılı kanunla gelir vergisinde 

kapsamlı bir değiĢiklik yapılmıĢtır. Bunlardan baĢlıcaları Ģöyle sıralanabilir:
62

 

-“En az geçim indirimi”, “genel indirim” Ģekline dönüĢtürülmüĢ ve indirim 

tutarı yükseltilmiĢtir.  

-Gayrimenkullere ödenen kiralardan tevkifat yapılması esası getirilmiĢtir. Öte 

yandan bina ve arazi vergilerinin gelir vergisine mahsup edilmesinden vazgeçilerek, 

gider yazılması kabul edilmiĢtir. 

-“Ortalama kar haddi” müessesesi “asgari gayri safi hasılat esası” adı altında, 

hizmet iĢletmelerinin ve nakliyecilerin hasılatını da kavrayabilecek Ģekilde yeniden 

düzenlenmiĢtir. 

-18 yıldır uygulanan gelir vergisi tarifesi değiĢtirilmiĢtir. 

-GVK‟ya “değer artıĢı kazançları” ve “safi değer artıĢı” baĢlıklı iki madde 

eklenmiĢtir.  

Bunlara ek olarak 1983 yılında çıkarılan 2772 sayılı kanunla serbest meslek 

kazançlarında ve gayrimenkul sermaye iratlarında söz konusu olan istisnalar 

arttırılmıĢtır.
63

 1984 yılında 2995 sayılı kanunla da, 1961 yılında servet beyanı esası 

yürürlükten kaldırılmıĢtır.
64

 

1998 yılında 4369 sayılı kanunla gelir vergisi kanununda çok önemli 

değiĢiklikler yapılmıĢtır. Vergi oranlarının aĢırı derecede yüksek olması, mükelleflerin 

aĢırı vergi yüküne maruz kalması ve bu sebeple gerçek vergi matrahlarını gizlemek 

zorunda olmaları, kanunlardaki gelir tanımının yetersiz kalması, faizlerin önemli ölçüde 
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gelir vergisi kapsamı dıĢında kalması, vergi sisteminin tam rekabeti olumsuz etkilemesi, 

vergi sisteminin anlaĢılamaz ve karmaĢık hale gelmesi
65

 gibi sebeplere yasanın 

gerekçesinde yer verilmiĢ ve böyle bir yasanın çıkartılması gereği göz önüne serilmiĢtir. 

Yine 4369 sayılı kanunun gerekçesinde bu yasa ile ne gibi değiĢiklikler getirildiği 

açıklanmıĢtır bu doğrultuda 4369 sayılı yasa ile gelirin tanımı geniĢletilmiĢ ve yasanın 

kavramadığı gelir bırakılmamıĢtır, gelir vergisi oranları düĢürülmüĢtür. Bütün bunlar 

dıĢında, 4369 sayılı yasada önemli bir düzenleme de mali milat uygulamasıdır. Bu 

uygulama bir tür vergi affı niteliğindedir. Çünkü, değeri 3.5 milyar lirayı aĢan nakit 

para, döviz, hamiline yazılı menkul kıymetler ve kambiyo senetlerinden çek, bankalarda 

en az bir gün süreyle tutulup kayıtlara intikal ettirildiği taktirde, bundan sonraki 

dönemlerde vergi yasalarına ve diğer kanunlara dayalı olarak yapılacak soruĢturmalarda 

servetlerin kaynağına iliĢkin, blokaj tutarı meĢru kabul edilecektir.
66

 

Ayrıca ticari, zirai ve mesleki kazançların vergilendirilmesinde götürü usulü 

kaldırılıp, ticari ve mesleki kazançlarda basit usulde, zirai kazançlarda ise büyüklüğüne 

göre tevkif suretiyle ve gerçek usulde vergilendirme getirilmiĢtir, zirai kazançlarda 

küçük çiftçi muaflığı kaldırılmıĢtır, aile reisi beyanı kaldırılmıĢtır, vergi güvenlik 

müesseselerinden asgari zirai vergi, asgari zirai kazanç esası ve hayat standardı esası 

kaldırılmıĢtır, beyanname verme ve ödeme zamanları kazanç türleri itibariyle 

farklılaĢtırılmıĢtır, faiz ve faiz benzeri iratların vergilendirilmesinde geçici maddelerle 

düzenlenmekte olan endeksleme yöntemi devamlı hale getirilmiĢtir.
67

 Kısaca getirilen 

değiĢiklikleri Ģöyle özetleyebiliriz; gelirin tanımı değiĢtirilmiĢ ve geniĢletilmiĢtir, 

indirim ve istisnalar daraltılmıĢtır, götürü usulü vergilendirme kaldırılmıĢtır, vergi 

tabanını eriten yasal boĢlukların giderilmesi amaçlanmıĢtır
68

, düzenli belge verme ve 

ödemeye yönelik düzenlemeler yapılmıĢtır. Yapılan değiĢiklikler incelendiğinde 

tamamının vergi gelirlerini arttırmak amacı ile yapıldığı görülmektedir. Bu 

düzenlemelerle mevcut vergilendirilen tabandaki vergi kayıp ve kaçağı ortadan 
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kaldırılıp, vergilendirilebilir yeni unsurlar ortaya çıkacak, vergi oranları düĢürülmüĢ 

olmasına rağmen vergi gelirleri artacaktır.69
  

14 Ağustos 1999 yılında çıkarılan 4444 sayılı Kanunla, gelir vergisinin 

konusunda 4369 sayılı Kanunla yapılan değiĢikliğin 2002 yılı sonuna kadar 

uygulanmaması öngörülmüĢtür. Yani bu kanunla, gelir vergisi kanununun, gelir 

vergisinin konusunu belirleyen 1. maddesi 4 yıl süreyle uygulanmayacağı belirtilmiĢtir.  

2003 yılına gelindiğinde gelir vergisinde mali milad uygulaması kaldırılmıĢ 

bunun yerine vergi barıĢı kanunu uygulamaya konmuĢtur. Ve yine bir reform niteliği 

taĢıyan 4842 sayılı kanun çıkarılmıĢ, bu kanunla da yatırım indirimi konusunda önemli 

değiĢiklikler yapılarak yatırım indirimi oranı %40‟a indirilmiĢ, yatırım indiriminde gelir 

vergisi stopajı kaldırılmıĢtır ve yatırım indiriminden yararlanmak için teĢvik belgesi 

alma koĢulu kaldırılmıĢtır. Bunun dıĢında yine bu kanunla ücretliler için vergi oranları 

azaltılmıĢ, eğitim ve sağlık harcamalarının, okul ve yurtlara yapılan bağıĢ ve 

yardımların gelir vergisi matrahından indirilmesi hususu düzenlenmiĢtir.
70

 Ayrıca bazı 

gelirler beyan dıĢı bırakılmıĢ, gelirin toplanması esası getirilmiĢ, gelir vergisinin beyan 

ve ödeme zamanları değiĢtirilmiĢtir.  

2.1.1.2.  Kurumlar Vergisi Reformları 

Kurumlar Vergisi Kanunu da Gelir Vergisi Kanunu ile birlikte 1950 yılında 

yürürlüğe girmiĢtir.  Daha önce de bahsedildiği gibi bu dönemde Türk Vergi Sistemi 

büyük bir reform geçirmiĢtir ve tamamen yeni ve modern bir kimliğe kavuĢmuĢtur.
71

 

Bazı yazarlar 1950 yılında yapılan reformların belli baĢlı aksaklıklarını vergi yükünün 

adil olarak dağıtılmaması, vergiden beklenen optimal hasılatın sağlanamaması ve vergi 

sisteminin iktisadi kalkınmaya yardımcı olacak Ģekilde düzenlenmemesi olarak 

görmektedirler.
72

 Dolayısıyla bu aksaklıklar sonucu, 1960‟lı yıllara gelindiğinde 

yeniden değiĢiklikler yapılması zorunlu hale gelmiĢtir. 
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1961 yılına gelindiğinde yeni anayasal düzenle birlikte Kurumlar Vergisinde 

de bazı değiĢiklikler yapılmıĢtır. Bu değiĢiklikleri Ģöyle sıralayabiliriz:
73

 

- Yürürlükte olan hükümetlere göre kurumlar vergisi oranı sermaye 

Ģirketleriyle kooperatiflerde %10, bunların dıĢında kalan kurumlarda %35 iken, yeni 

düzenlemeyle sermaye Ģirketleri ve kooperatiflerde kurumlar vergisi oranı %20‟ye 

çıkartılmıĢtır. 

- Dar mükellefiyetin konusu dıĢında kalan bazı iratlar mükellefiyet konusuna 

dahil edilmiĢtir. 

- Gelir vergisinde yer alan vergi güvenlik müesseselerinden asgari kar 

hadlerinin kurumlara da tatbiki sağlanmıĢtır.  

Bunlarla beraber yine bu dönemde kurumlar vergisine; yatırım indirimi, değer 

fazlası istisnası, yeniden değerleme, azalan bakiyeler üzerinden hesaplanan amortisman 

usulü, zarar nakli, zirai kazançların vergilendirilmesi, servet beyanı uygulaması gibi 

hususlar dahil edilmiĢtir.
74

  

Yapılan bu reformların ne kadar baĢarılı olduğu ve ne amaçla yapıldığı o 

dönemde tartıĢmalara sebep olmuĢtur. Örneğin Kenan Bulutoğlu‟nun bu konudaki 

yorumu Ģöyledir
75

:  

“Yapılan bu değişiklikler sermayenin maliyetinin emeğe kıyasla ucuzlatarak, 

yatırımlar için teşvik sağlamayı amaçlıyordu. Bu önerilerin yasalaşması ile Türkiye‟de 

istihdam amacı ikinci plana itiliyor, sermaye birikimi ön plana alınmış oluyordu. Daha 

sonraki yıllarda büsbütün arttırılan sermaye sübvansiyonlar, Türkiye‟nin 

sanayileşmesinde çok hızlı bir sermaye birikimine rağmen istihdam artışının çok düşük 

kalmasına yol açmıştır. Ayrıca, gelir vergisinde yapılan bir değişiklik ile, kurumların 

tüzel kişi ortaklarına dağıtılan kar paylarından gelir vergisi kesilmesi kaldırılıyordu. Bu 
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kural Türkiye‟de holdinglerin mantar gibi çoğalmasına ve kar eden işlerin birbirine 

ortak dikey şirketler halinde hevenkleşmesine yol açtı.” 

Daha sonra 1980 yılı sonunda çıkarılan 2361 sayılı Kanunla kurumlar 

vergisine, finansman fonu uygulaması getirilmiĢ, dar mükellefiyet tabi kurumların 

ihracat muaflığı kaldırılarak rekabet eĢitsizliği giderilmiĢ, sermaye Ģirketi ile 

kooperatifler için kurumlar vergisi oranı %25‟ten %40‟a çıkarılmıĢ, ihracatı ve döviz 

kazandırıcı faaliyetleri teĢvik için bazı istisna ve muafiyetler getirilmiĢtir.
76

 

1998 yılında 4369 sayılı kanunla kurumlar vergisinde aĢağıdaki değiĢiklikler 

yapılmıĢtır:
77

 

- Kurumlar vergisi oranı %25‟ten %30‟a çıkarılmıĢtır,   

- Asgari kurumlar vergisi kaldırılmıĢtır, 

- Kurumların, genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel 

idarelerine, belediye ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, 

kamu menfaatlerine sayılan derneklere ve bilimsel araĢtırma, geliĢtirme faaliyetlerinde 

bulunan kurum ve kuruluĢlara makbuz karĢılığında yaptıkları bağıĢ ve yardımların, 

toplamının o yıla ait, kurum kazancının %5‟ine kadar olan kısmını kazançlarından 

indirebilmeleri kabul edilmiĢtir, 

-Dernek ve vakıflara ait bazı iĢletmelere tanınan muafiyet, “turizm iĢletme 

belgesi” yahut “seyahat acentası belgesi”ne sahip kurumların bu belge kapsamında elde 

edecekleri döviz hasılatına uygulanan istisna yürürlükten kaldırılmıĢtır. 

- Kurumlarda geçici vergi uygulaması değiĢmiĢtir ve kurumların üçer aylık 

dönemler itibariyle çıkartacakları bilançolarda oluĢacak kazançlarının üzerinden %25 

oranında geçici vergi ödemeleri hususu getirilmiĢtir. 

 Bunun dıĢında; kurumlar vergisinde kar dağıtımı halinde, varsa kurumlar 

vergisinden istisna kazançlara isabet eden kısım düĢüldükten sonra, dağıtılan kar 
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üzerinden halka açık Ģirketlerde %5, diğerlerinde %15 nispetinde tevkifat yapılır. 

Ayrıca kural olarak istisna kazanç ve iratlar tevkifata tabidir. Ancak yapılan 

düzenlemelerle bazı istisna kazanç ve iratlar tevkifat dıĢı tutulurken; bazıları sıfır 

oranında, bazıları da değiĢik oranlarda (%10, %18 gibi) tevkifata tabi tutulmuĢtur. 

Kurumlar vergisi ve tevkif edilen vergi üzerinden ayrıca %10 oranında fon alınmaktadır 

(3824 sayılı kanun). Tevkifat ve fonlar da dikkate alınırsa, hiç istisna kazancı 

bulunmayan ve vergi sonrası karının tamamı dağıtılan bir kurumda vergi oranları halka 

açık Ģirketlerde %36,7 diğerlerinde %44‟e ulaĢmaktadır.
78

 

Son olarak 03.06.1949 tarihinden beri yürürlülükte bulunan 5422 sayılı 

Kurumlar Vergisi Kanunu, 5520 sayılı yeni Kurumlar Vergisi Kanunu‟nun 13.06.2006 

tarihinde kabul edilmesiyle yürürlülükten kaldırılmıĢtır. Kanuni düzenleme ile 

Kurumlar Vergisi Oranı yüzde 30‟dan yüzde 20‟ye indirilmiĢ, böylece tüzel kiĢiler 

üzerindeki vergi yükü önemli ölçüde azaltılmıĢtır.  

2.1.2.  Dolaylı Vergi Reformları 

2.1.2.1. KDV Reformları 

Türkiye‟de ilk tüketim vergisi 1926 yılında konulan “Umumi Ġstihlak 

Vergisi”dir. AĢar
79

‟ın kaldırılmasıyla ortaya çıkan vergi boĢluğunu giderebilmek 

amacıyla konulmuĢtur.  Yayılı muamele vergisi niteliğinde olan bu vergi ülkwnin 

iktisadi yapısı ile gerekli uyumu gösteremediği için bir yıl sonra uygulamadan 

kaldırılmıĢtır. Umumi Ġstihlak Vergisi‟nin toplam vergi gelirleri içindeki payı 1926‟da 

%9,24, 1927‟de %11,15 oranında olmuĢtur. 1927 yılında Umumi Ġstihlak Vergisi‟nin 

yerine Muamele Vergisi getirilmiĢtir. Bu verginin konusu, motor gücünden yararlanan 

sanayi iĢletmelerinin ürünleri ile banka ve sigortacılık faaliyetleriydi. Toplu muamele 

vergisi niteliğindeki muamele vergisi, uygulama kolaylığına karĢın olumsuz ekonomik 

etkileri sonucunda 1956 yılında kaldırılmıĢtır. Yine bu dönemde uygulanan tüketim 

vergileri, elektrik, havagazı, bira, viski, kibrit ve Ģekerden alınan dahili istihlak vergileri 
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ile kahve, cam, kağıt, iplik gibi bazı mallardan alınan istihlak vergileridir. Temel 

tüketim maddeleri olan bu mal ve hizmetlerin üzerine konulan bu vergiler özellikle bazı 

dönemlerde (1927‟de toplam vergi hasılatı içinde %11,51, 1936-40 arasında ortalama 

%10 düzeylerinde) önemli büyüklüklere ulaĢmıĢtır. Özellikle toplam vergi yükünün 

dağılımı ve kaynak toplama açısından önemli bir araç olarak kullanılmıĢtır. Diğer bir 

tüketim vergisi de, savunma vergisi Ģeklinde tekel maddelerinden alınan vergiydi. Bu 

vergide özellikle 1940-1950 arası yoğun bir Ģekilde kullanılmıĢtır. (1944-46 arası 

toplam vergi hasılatı içindeki payı ortalama %10 düzeyinde).
80

 

1957 yılında dahilde alınan Muamele Vergisi kaldırılıp yerine Ġstihsal Vergisi 

getirilerek gider vergileri dönemi baĢlatılmıĢtır. Muamele Vergisi‟nden farklı olarak bu 

vergi imalattan değil ilk madde üretiminden alınan bir vergi niteliğindeydi. 1957 yılında 

toplam vergi hasılatı içindeki oranı %15,7 olan bu vergi, 1969 yılında %25,80‟e kadar 

yükselmiĢtir. 1971‟den sonra ise düĢmeye baĢlamıĢtır. Gider reformu ile uygulanan 

tüketim vergilerinin bir kısmı devam ederken sisteme 1963 yılında TaĢıt Alım Vergisi, 

1970 yılındaki Finansman Kanunuyla Spor Toto Vergisi, Emlak Alım Vergisi ve Bina 

ĠnĢaat Vergisi dahil olmuĢtur. 1970 yılından itibaren tüketim vergilerinin toplam vergi 

hasılatı içindeki payı düĢmeye baĢlamıĢtır. 1966-70 ortalaması %38, 1971-75 ortalaması 

%35, 1976-80 ortalaması %27 olarak gerçekleĢmiĢtir.
81

 

Katma değer vergisi, harcamalar üzerinden alınan vergilerin en geliĢmiĢ ve 

modern türüdür. Bu vergide harcamalar üzerinden alınan vergilerin diğer türlerinde 

görülen (perakende satıĢ vergisi hariç) vergi piramidinin bulunmaması ve üretim-

tüketim zincirinde satıcılarla alıcılar arasında hazine yararına sonuçlanan çıkar 

çatıĢmasının olması, bu vergiyi üstün kılan baĢlıca özellikleridir. Katma değer 

vergisinde üretim, dağıtım ve hizmet sektörleri her el değiĢtirme aĢamasında 

vergilendirilmekte, iĢletme girdileri için yüklenilen vergiler hazineye borçlanılan 

                                         
80 Vergi Özel Ġhtisas Komisyonu Raporu, T.C. BaĢbakanlık Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı, 

Yayın  No: DPT:2454- ÖĠK:510, Temmuz 1996, s.40 
81 Vergi Özel Ġhtisas Komisyonu Raporu, T.C. BaĢbakanlık Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı, 

s.40 



35 
 

vergilerden indirilmektedir. Böylece üretim ve dağıtım sürecinin her aĢamasında ürüne 

eklenen değer üzerinden vergi alınmaktadır.
82

 

KDV 3065 sayı ve 25.10.1984 tarihli Katma Değer Vergisi Kanunu ile kabul 

edilmiĢtir. Bu Ģekilde çeĢitli yasalarla düzenlenmiĢ olan dolaylı vergilerin tek bir yasada 

düzenlenmesi amaçlanmıĢtır.
83

 KDVK ile sekiz vergi yürürlükten kaldırılmıĢtır. Bu 

kanunlar Ģunlardır:
84

   

1. 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun,        

- Dahilde alınan istihsal vergisi, 

- Ġthalde alınan istihsal vergisi,  

- Nakliyat vergisi,  

- PTT hizmetleri vergisi,  

- Ġlan ve reklam hizmetleri vergisine iliĢkin hükümleri, 

2. 2456 sayılı ĠĢletme Vergisi Kanunu,  

3. 6743 sayılı Kanunun ġeker Ġstihlak Vergisine iliĢkin hükümleri, 

4. 1318 sayılı Finansman Kanununun Spor- Toto Vergisine iliĢkin hükümleri                                                                                                                                              

Konsolide bütçe içerisinde mal ve hizmetler üzerinden alınan vergilerin payı 

sisteme KDV‟nin girmesiyle 1984‟de 16,8‟den 1985‟de 20,1‟e çıkmıĢtır, bu aralık (85-

93) içerisinde devamlı bir yükselme göstererek son üç yılın ortalaması %26 olmuĢtur 

(fon rakamları ile toplam vergi gelirleri içinde bu oranın payı daha yukarıya 

çıkmaktadır). Toplam vergi gelirleri içerisinde yurt içi mal ve hizmetler üzerinden 
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alınan vergilerin payı 1987‟de %34,18, 1990‟da %38,15, 1993‟de %38,70, 1999‟da 

%35,9 olarak gerçekleĢmiĢtir, aynı yıllar için AET  ülkeleri ortalaması %32,12‟dir.
85

 

KDVK ile vergilendirilmesi öngörülen alan, daha önce uygulanmakta olan aynı 

mahiyetteki vergilerin kapsamları toplamından daha geniĢtir. Katma değer vergisinin 

konusu mal teslimi, hizmet ifası ve ithalattır. Katma değer vergisi ile nihai aĢamada 

milli gelirin tüketime ayrılan kısmının vergilendirilmesi hedeflenmiĢtir. KDVK‟nda 

perakende aĢamadan önceki üretim aĢamalarında mümkün olduğu ölçüde istisna 

hükümlerine yer verilmemek suretiyle, katma değer vergisinin genel bir satıĢ vergisi 

olması mahiyetinin zedelenmemesine özen gösterilerek, ekonominin serbest rekabet 

sistemi içerisinde iĢleyiĢini önleyecek tercihlerden kaçınılmıĢtır.
86

 

KDV Kanunu‟nun çıkartılması ve diğer gider vergilerinin kaldırılması sistemi 

daha açık ve anlaĢılır hale getirmektedir, büyük etkiler ve sonuçlar yaratmaktadır, 

bunun dıĢında KDV üretim ve tüketim aĢamalarının her birinde vergileme 

yaratmaktadır ve yüklenilen vergiler borçlanılan vergilerden indirilmektedir, adil bir 

vergileme yaratmaktadır ve son olarak KDV ile vergi tabanının geniĢlediği 

görülmektedir, yani KDV vergi yükünü olumlu etkilemektedir bu sebeplerle 

KDVK‟nun çıkarılması gerçek bir vergi reformu niteliğindedir. 

KDV‟yi desteklemek için iki önemli kanun daha çıkarılmıĢtır. Bunlardan biri 

Ücretlilere Vergi Ġadesi Hakkında Kanundur. Bu kanunda ücretlilerin belge (fatura, 

perakende satıĢ fiĢi vb.) alması özendirilerek, baĢarısı belge sisteminin iyi iĢlemesine 

bağlı olan KDV desteklenmiĢtir. Bunda da önemli ölçüde baĢarılı olunmuĢtur. Diğer 

kanun ise, 3100 sayılı KDV mükelleflerinin ödeme kaydedici cihaz kullanmaları 

mecburiyeti hakkında kanundur. Bu kanunla KDV mükellefleri gayri safi satıĢ hasılatı 

büyüklüğüne göre aĢamalı olarak ödeme kaydedici cihaz kullanmaya mecbur edilmiĢtir. 

Bunda da baĢarılı olunmuĢtur.
87
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KDV‟nin temel oranı baĢlangıçta %10 iken, bu zamanla %18‟e yükseltilmiĢtir. 

Temel gıda maddelerinde KDV baĢlangıçta sıfır iken zaman içerisinde yüzde 3, 5, 6 ve 

nihayet 8‟e çıkarılmıĢtır. Lüks sayılan mallar 1.1.1988 tarihinden baĢlayarak, önce %15, 

sonra sırasıyla %20, %23, %25 ve nihayet %26 nispetinde vergilendirilmiĢtir. Ayrıca 

1996 baĢından itibaren silindir hacmi 2000 cm³‟ü geçen binek otomobillerin tesliminde 

KDV %40‟a yükseltilmiĢtir. Özel tüketim vergisi 1 Ağustos 2002 tarihinden itibaren 

yürürlüğe girince KDV oranları yeniden düzenlenmiĢtir. Buna göre uygulanmakta olan 

genel KDV oranı (%18) ile indirilmiĢ oranlar (%1 ve %8) muhafaza edilmiĢ; arttırılmıĢ 

oranlar (%26 ve %40) kaldırılarak, bu listelerdeki malların büyük bir kısmı ÖTV‟ye tabi 

tutulmuĢtur.
88

 

2.1.2.2. ÖTV Reformları 

Türkiye Büyük Millet Meclisi‟nce 6 Haziran 2002 tarihinde kabul edilerek 12 

Haziran 2002 tarihli ve 24783 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan 4760 sayılı Özel 

Tüketim Vergisi Kanunu (ÖTVK) ile 1 Ağustos 2002 tarihinden itibaren özel tüketim 

vergisi uygulamasına baĢlanmıĢtır. Bu Kanunla, 16 adet vergi, harç, fon ve pay 

kaldırılarak ÖTV yürürlüğe koyulmuĢtur.
89

 Özel tüketim vergisi uygulaması ile belirli 

ve az sayıda mal grubu kapsama alınarak bir yandan söz konusu malların 

vergilendirilmesine iliĢkin oldukça karmaĢık hale gelen mevcut yapının basitleĢtirilmesi 

sağlanmakta diğer yandan ise basitleĢen sistem yardımıyla yükümlülerin vergiye 

gönüllü uyumlarına katkı sağlanması hedeflenmektedir.
90

 

4760 Sayılı Kanunda ÖTV’ye tabi mallar GTĠP (Gümrük Tarife Ġstatistik 

Pozisyon) numaraları itibariyle Kanuna ekli dört liste halinde sayılmakta olup, vergi 

tutarları maktu ve/veya nispi esasa göre belirlenmektedir. 1 sayılı listede petrol ürünleri, 

doğal gaz ve madeni yağlar, 2 sayılı listede motorlu araçlar, 3 sayılı listede kolalı ve 

alkollü içecekler, tütün mamulleri, 4 sayılı listede elektrikli ve elektronik aletler, mutfak 

ve ev araç gereçleri, banyo müstahzarları, av malzemeleri, havyar, kıymetli taĢlar gibi 

mallar yer almaktadır. 1 Sayılı listede yer alan ürünlerden akaryakıtlar maktu olarak 
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içerdikleri kurĢun miktarlarına göre farklılaĢtırılmıĢ olarak vergilendirilmektedir. 2 

Sayılı listede motorlu araçlar yer almakta olup, nispi esasa göre ÖTV uygulanmaktadır. 

Bu listede yer alan bazı ürünler için durum Ģöyledir: 10 ve yukarısı yolcu taĢımaya 

mahsus araçlardan, otobüste %1, midibüste %4 ve minibüste %9 ÖTV 

uygulanmaktadır. Binek otomobillerde silindir hacmi esas alınarak farklılaĢtırılmıĢ ÖTV 

oranları uygulanmakta olup …<1600cm3<2000cm3<… olmak üzere üç kategori için 

sırasıyla %37, %60 ve %84’tür. 3 sayılı listede kolalı ve alkollü içecekler ve tütün 

mamulleri yer almakta olup asgari maktu bir tutardan az olmamak üzere nispi esasa 

göre vergileme söz konusudur, oranlar %25 ile %275,6 arasında değiĢmektedir. Aynı 

listenin B cetvelinde yer alan tütün mamullerinde %58 oranından ÖTV uygulanmakta 

olup, bunların her bir cinsi için asgari maktu tutarlar belirlenmiĢtir. 4 sayılı listede yer 

alan ürünler %6,7 ve %20 olarak belirlenmiĢ oranlara göre nispi esasta ÖTV‟ye tabi 

tutulmaktadır.
91

 

2.2.  TÜRKĠYE’DE VERGĠ REFORMLARININ SONUÇLARI 

Türkiye‟de yapılan reformları genel bir bakıĢla yorumlarsak yapılan 

reformlarda hedeflerin Ģunlar olduğunu söyleyebiliriz
92

: 

-Vergilerin daha geniĢ tabandan daha düĢük oranlar Ģeklinde alınması 

amaçlanmıĢtır.  

-Vergi uygulamalarında basitlik, etkinlik ve eĢitlik arzulanmıĢtır. 

-Dolaysız vergilerden dolaylı vergilere, dolaysız vergiler içinde de gelir 

vergisinden kurumlar vergisine doğru bir kayma sağlanmıĢtır. 

1950 yılında Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve Vergi Usul Kanunu‟nun 

çıkartılması Türk Vergi Sistemi için büyük bir reformdur ve sistemi değiĢtirmek ve 

yenilemek adına yapılmıĢ baĢarılı bir reformdur. Tabii ki tarım kazançlarının vergi dıĢı 
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bırakılması gibi önemli eksiklikler de olmuĢtur fakat bu eksiklikler zamanla 

giderilmiĢtir. Bu reform Türk Vergi Sistemi tarihinde yapılmıĢ en kapsamlı reformdur 

diyebiliriz. 

Gelir vergisi tarifesinin yüksekliğinin %25-%55 aralığından, %15-40 aralığına 

indirilmesi yani müterakkiyetinin düĢürülmesi olumlu bir geliĢmedir. Ancak adam 

baĢına geliri bizden on kat daha fazla olan ABD de gelir vergisi tarifesinin %5-%28 

aralığına indirilmiĢ olmasına rağmen, bizim daha yüksek bir tarifede ısrarımız; gelir 

vergisinin arkasında yatan gelirin marjinal faydasının düĢtüğü teorisi ile taban tabana zıt 

bir uygulamadır. Ayrıca, bizim ABD den daha yüksek bir tarife ile geliri ve özellikle 

tasarrufları vergilendirmemiz; Türkiye de sermayenin, ABD ye bakıĢla daha bol olduğu 

varsayımını davet eder. Kaldı ki ABD, bu daha düĢük tarifeyi, 5000 $ lık bir asgari 

geçim indiriminden sonra uygulamaktadır. Dolayısıyla, yeni haliyle bile asgari geçim 

indirimi olmayan Türk Gelir Vergisi tarifesi de, OECD ülkeleri arasında en dik efektif 

tarife olmaya adaydır.
93

 

Buna rağmen 4369 sayılı yasanın beraberinde getirdiği olumsuzlukları Ģöyle 

sıralamak mümkündür;
94

 

-vergi oranları düĢürülmesine rağmen mükellefler yasaya yine de tepki 

göstermiĢlerdir,  

-geçici vergi gibi direnci kaybolmuĢ vergilere, yapılan değiĢiklikler sonrasında, 

direnç oluĢturulmuĢtur,  

-tahsilat oranları düĢmüĢtür,  

-vergi tabanları geniĢleyeceğine artmıĢtır, 

-ekonomi daralmıĢtır. 

Bu sebeplerle yapılan reformun baĢarılı bir reform olduğunu söylemek 

mümkün değildir. Gelirin tanımının geniĢletilmesi 4444 sayılı kanunla ertelenerek bu 
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konuda da baĢarı sağlanılamamıĢtır ve sonuç olarak vergi tabanı geniĢlememiĢ sadece 

vergi oranları düĢürülmüĢtür dolayısıyla vergi hasılatı da azalmıĢtır. 

Kurumlar vergisi oranı önce yüzde 33‟ten yüzde 30‟a, sonra yüzde 30‟dan 

yüzde 20‟ye düĢürülmüĢtür. ĠĢ dünyası ve yatırımcılar bu devrim niteliğindeki geliĢmeyi 

büyük bir memnuniyetle karĢılamıĢlardır. Bu reform uygulaması hem yeni yatırımcılar 

açısından hem de iĢletme sahiplerinin yeni istihdam oluĢturucu giriĢimleri açısından son 

derece etkili bir hamle olmuĢtur. Yine bazı sektörlerde %8‟e indirilen KDV oranı aynı 

etkiyi göstermiĢtir (örneğin tekstil sektöründe). Kurumlar vergisi ve KDV oranlarının 

düĢürülmesi yatırımları arttırmıĢ, ekonomiyi canlandırmıĢtır.
95

 

Bunun dıĢında, Türkiye‟de KDV ve ÖTV vergilerinin vergi sistemine 

girmesiyle birlikte dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payı %60‟lara 

yükselmiĢtir. 1997 yılı itibarıyla gelir ve kurumlar vergisinin toplam vergi gelirlerine 

oranı %27.4 olan Türkiye, bu oran ile OECD ve Avrupa Birliği (AB) ortalamalarının 

gerisinde kalırken, mal ve hizmetlerden alınan vergiler itibarıyla söz konusu 

ortalamaların üzerinde bir orana (%37.1) sahip olmuĢtur.
96

  

Yedinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planıyla da vergi alanında kabul edilen temel 

strateji “……..tüketim vergilerine ağırlık veren.…….bir sistem oluĢturmak olmuĢtur. 

Ancak harcama ve tüketim vergilerine ağırlık veren bir vergi sisteminin sosyal 

maliyetleri vardır. Böyle bir vergi sistemi, vergi yükünün dar ve sabit gelirliler üzerinde 

daha ağır bir biçimde hissedilmesine; zaman içinde gelir ve servet dağılımının 

bozulmasına yol açacaktır. Bu da toplumsal sınıflar arasında gelir çekiĢmelerine ve 

hatta daha büyük ölçekli huzursuzluklara yol açabilecektir.
97
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3. TÜRKĠYE’DE VERGĠ REFORMUNUN GEREKLĠLĠĞĠ 

VE YAPILMASI GEREKEN REFORMLAR 

3.1.   VERGĠ REFORMUNUN GEREKLĠLĠĞĠ 

             Günümüze kadar vergi sistemindeki sorunları halletmek adına bir çok düzeltme 

ve iyileĢtirme çabalarında bulunulmuĢ, bunlardan bazıları baĢarıyla bazıları 

baĢarısızlıkla sonuçlanmıĢtır. Fakat öncelikle vergi sistemimizin sorunlarını tanımlamak 

vergi reformunun gerekliliği konusunda da bize yol gösterecektir. 

3.1.1. Dolaysız Vergilerde Reform Ġhtiyacı 

3.1.1.1.  Gelir Vergisinde Reform İhtiyacı 

Gelir vergisinin artan oranlı olması gelir vergisini diğer vergiler içinde en adil 

vergi durumuna getirmiĢtir, bu durum gelir vergisinin diğer vergilere nazaran daha az 

eleĢtirilmesine sebep olmaktadır. Artan oranlı bir gelir vergisi ekonomik geliĢme için de 

faydalı bir kaynak görevi yapar. Ġdari bakımdan uygulanabildiği ve geniĢ bir vergi 

tabanına yayılabildiği ölçüde gelir dağılımında adaleti sağlamada etkilidir. Dik bir artan 

oranlılıkta uygulanması halinde gelir vergisi yatırım yapma ve risk alma eğilimi 

üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Vergi oranlarının keskin bir Ģekilde artmamasına 

dikkat edilmelidir. Yine mevcut istisna ve muafiyetlerin düzeyleri, düĢük gelirli vergi 

mükelleflerini gözetecek Ģekilde olmalıdır.
98

 

Gelir üzerinden alınan vergilerde gelirin nasıl tanımlanması gerektiği hususu 

problem alanlarından biridir. Gelirin en geniĢ biçimde tarifini amaçlayan safi artıĢ 

teorisine göre gelir, kaynağa bakılmaksızın kiĢinin belli bir dönemde tükettiği değerler 

ile servetinde meydana gelen net artıĢın toplamıdır. Harcama vergisi ile 

karĢılaĢtırıldığında, kapsamlı gelir vergisinin tabanı daha geniĢtir. Çünkü harcama 

vergisinde vergi tabanı sadece tüketim iken kapsamlı gelir vergisinde tüketim artı 

servetteki net artıĢtır. Gelirin en geniĢ manada tanımlanması ödeme gücünün daha iyi 

                                         
98

 Hakan KIVANÇ, s.6 



42 
 

kavranmasını sağlar. Ancak uygulamaya geçirilmesinde güçlükler vardır. Bunlardan 

baĢlıcaları Ģöyle sıralanabilir
99

: 

- Servetteki artıĢların hesaplanması, yani dönem baĢı ve sonunda kiĢinin 

menkul ve gayrimenkul servetinin değerlemesinin yapılması oldukça zordur. 

- Servetteki artıĢlar hesaplansa bile realize edilmemiĢ artıĢların vergisi nasıl 

ödenecektir? Dolayısıyla bu durumda bir likidite sorunuyla karĢılaĢılır. 

- Öz tüketimin kavranması oldukça zordur.  

4369 sayılı yasa ile bu amaçlar doğrultusunda gelirin tanımı geniĢletilerek her 

türlü gelir vergilendirilebilir hale getirilmeye çalıĢılmıĢtır, kiĢilerin servet ve 

harcamalarındaki artıĢları beyan ettikleri kayıtlı gelirleri ve diğer yasal kaynaklarla 

açıklayamamaları durumunda idarenin ekstra gelirin kaynağını ispatlama yükümlülüğü 

olmaksızın vergileme yetkisi oluĢmuĢtur, yasanın genel gerekçe bölümünde bunlar 

açıkça belirtilmiĢtir. Fakat bir takım sebepler yüzünden yasa uygulama alanı 

bulamamıĢtır. 

Sonuç olarak gelirin tanımının yeterli olmayıĢı gelir vergisi tabanını 

daraltmaktadır ve bu da gelir kaybına yol açmaktadır. Bu durum 4369 sayılı yasa ile 

değiĢtirilmeye çalıĢılmıĢ fakat baĢarılı olunamamıĢtır.   

Yani özetlemek gerekirse, Türk Vergi Sistemi‟nde vergi kaybına üç temel 

özellik neden olmaktadır: Bunlardan birincisi, istisna ve muafiyetlerin fazlalığı, ikincisi 

bir gelir doğmasına rağmen o gelirin verginin konusuna girmemesi nedeniyle 

vergilendirilememesi, üçüncüsü beyan edilmesi gereken kazançların kısmen ya da 

tamamen beyan dıĢında tutulmasıdır.
100

 

Gelir vergisinde genel bir vergi kaçağı vardır.  Zirai kazançlar genel olarak 

vergilendirilmemektedir. Bu sektörde potansiyel olduğu halde politika gereği bu 
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sektörden vergi alınmamaktadır.
101

 Fikir ve sanat eserlerini, bilimsel araĢtırma ve 

incelemeleri, röportaj, karikatür, film, video bant, senaryo ve oyunları satmak ve 

kiralamak, devretmek ve temlik etmek suretiyle elde edilen hasılatta gelir vergisinden 

müstesnadır.  Bunlar gibi istisna ve muafiyetler gelir vergisi hasılatında ciddi bir hasılat 

kaybına yol açmaktadır. Bu bakımdan incelendiğinde istisna ve muafiyetlere bir sınır 

konması gerekmektedir, gelir adaletini bozmayacak Ģekilde bu tip bazı kazançların 

küçük bir kısmı teĢvik ve politika amacı ile gelir vergisinden istisna edilebilir fakat 

tamamının gelir vergisinden müstesna olması hem adil gelir dağılımını bozacak hem de 

vergi hasılatında kayıplara yol açacaktır. 

3.1.1.2.  Kurumlar Vergisinde Reform İhtiyacı  

Kurumlar vergisi bir yandan gelir dağılımında adalet amacına hizmet ederken, 

geliĢme amaçlarına ulaĢmak için de kullanılabilir. Mesela, iktisadi geliĢme, özellikle 

geliĢme süreci açısından önem taĢıdığı varsayılan projelerde yatırımı ya da ikame 

yatırımını özendirmek için verilen özel vergi teĢvikleri aracılığı ile hızlandırılabilir. 

Böylece, riski azaltan zarar nakilleri, yeni yatırımlar için indirimler hızlandırılmıĢ 

amortisman ve benzeri tedbirler, uygun seçilmiĢ endüstrilerde sermaye oluĢumunu 

özendirebilir. Buna ek olarak vergi cennetleri yabancı sermayeyi çekebilir. Bunun yanı 

sıra, ülke dıĢına çıkanlara yüksek, ülke içinde yeniden yatırılanlara düĢük olmak üzere 

kazançlara farklı vergi oranları uygulanabilir. Buna bağlı olarak, kurumlar vergisi 

ülkenin iktisadi geliĢmesine vergi gelirleri çok az katkıda bulunan yabancı kurumları 

vergilemede araç olarak kullanılabilir. Özetlersek, kurumlar vergisine iliĢkin vergi 

teĢvikleri, yurt içi katma değeri arttırma noktasında yoğunlaĢmalıdır.
102

 

Richard M. Bird Yatırımlara ĠliĢkin Vergi TeĢvikleri adlı çalıĢmasında Ģu iki 

noktaya iĢaret etmektedir. 
103
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a) Uygulanmakta olan yatırımlara iliĢkin teĢviklerin etkinliği hakkında çok az 

Ģey bilmekteyiz.  

b) Bildiğimiz çok az Ģey de bu teĢviklerin, konuluĢlarındaki amaçları 

gerçekleĢtirmede etkili ve verimli olmadıklarını göstermektedir. 

Ülkemiz açısından, vergi teĢviklerinin, ancak ekonominin kritik sektörleri ve 

faaliyetleri için selektif bir anlayıĢla sürdürülmesinin, vergi bilincinin geliĢmesini 

olumsuz yönde etkileyen bir geniĢ anlayıĢa son verilmesinin uygun olacağı söylenebilir. 

Bu bağlamda döviz kazandırıcı faaliyetlerle sermaye piyasasının geliĢtirilmesine 

yönelik istisnaların bir süre daha sürdürülmesi uygun olacaktır.
 104

 

Bunun dıĢında kurumlar vergisi konusunda yapılması gereken bir diğer reform, 

vergi oranının düĢürülmesidir. Kurumlar vergisi oranı %20‟dir ve Ģirketler 

kazançlarının 1/4‟ünü devlete vermektedirler. Bu durum yeni giriĢimleri caydırıcı bir 

unsur olmaktadır. Vergi oranı indirilirse yatırımlar artacak dolayısıyla istihdam ve 

iĢsizlik sorunları da azalacaktır. 

Günümüzde geliĢmiĢ ülkelerde mevcut vergi sistemlerinde sermaye gelirini, 

faizi vergilemek etkisiz, Ģevk kırıcı, büyümeyi engelleyici sayıldığından reform 

önerileri sermayeyi ve geliri özendirecek Ģekildedir.105 

Uygulanan muafiyet ve istisnalar nedeniyle kurumlar vergisinden yeteri kadar 

gelir elde edilememektedir. Daha öncede söylediğimiz gibi muafiyet ve istisnalar vergi 

tabanını daraltmaktadır. Vergi tabanının geniĢletilip, vergi oranlarının düĢürülmesi ise 

yapılması reformların öncelikli hedefleri arasındadır. Dolayısıyla kurumlar vergisi 

muafiyet ve istisnaları gözden geçirilmelidir, gerekli ve öncelikli konular dıĢında 

olabildiğince daraltılmaya çalıĢılmalıdır.  

Kazançlar üzerinden hem gelir hem de kurumlar vergisi alınması çifte 

vergilendirmeye sebep olmakta ve bu durum da vergide adaleti bozmaktadır. Gelir ve 

Kurumlar vergilerinin entegre edilerek tek vergi kılınması suretiyle; Kurumlar 
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Vergisinin ĢirketleĢmiĢ sermayenin faktör fiyatını çarpıtmasının yarattığı etkinlik 

maliyetinin, eĢitlik yararını aĢması önlenmeye çalıĢılmalıdır. Zira, gelir vergisinden ayrı 

bir kurumlar vergisinin varlığı, ĢirketleĢmiĢ sermayenin çifte vergilendirilmesine yol 

açtığından eleĢtirilmektedir: Çünkü ĢirketleĢmiĢ sermayenin nispi fiyatı, 

pahalılaĢtırılmaktadır. Kısacası, kurumlar vergisinin varlığına yol açan, ayrım 

nazariyesinin ekonomik etkinlik açısından geçerliliği kuĢkuludur.
106

 

Kısacası kurumlar vergisinin tabanı geniĢletilip, oranı düĢürülmelidir. Bu 

sayede yatırımlar üzerindeki olumsuz etkileri azalır ve tabanı geniĢlediği için hasılatta 

olumsuz etkilenmez. Muafiyet ve istisnalar revize edilmelidir ve son olarak kurumlar 

vergisi ile gelir vergisi entegre edilip sermayenin çifte vergilendirilmesi önlenmelidir. 

3.1.2.    Dolaylı Vergilerde Reform Ġhtiyacı 

3.1.2.1.   KDV’de Reform İhtiyacı  

Katma Değer Vergisi konusu ve kapsamı itibariyle muamele vergilerinden 

olup, teorik ve teknik üstünlükleri ile harcamalar üzerinden alınan vergilerin en geliĢmiĢ 

olanıdır. Çok aĢamalı ve yayılı satıĢ vergisi niteliğinde olup; mal veya hizmetin her el 

değiĢtirilmesinde eklenen değer üzerinden tarh edilen bir satıĢ vergisidir.
107

 

KDV tüm vergiler içinde devlete en çok hasılat sağlayan vergidir. KDV ile 

ilgili son zamanlarda, değiĢiklik gerektiren konuların baĢında, KDV tabanını 

geniĢletmek ve istisna ve mufiyetleri gözden geçirmek gerekliliği vurgulanmaktadır. 

Bir fikir vermesi için KDVK ile AB KDV mevzuatı arasındaki farklılıklara 

bakalım. KDVK‟da mevcut olup, AB mevzuatında olmayan istisnalardan bazıları 

Ģunlardır:
108

 

-Demiryolu taĢıma araçları teslimi (md. 13/a), 
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-Deniz ve hava taĢıma araçları teslimlerinde ve bu araçlara liman ve hava 

meydanlarında verilen hizmetlerin geniĢ tutularak özel spor tekneleri ve uçakları da 

kapsamasına yönelik istisna (md. 13/b), 

-TaĢımacılık istisnasının uluslar arası yolcu taĢımacılığını da kapsaması 

(md.14), 

-Askeri amaç taĢıyan teslim ve hizmetler istisnası (md. 17/3-a), 

-Petrol arama faaliyetlerini yürütenlere yapılan teslimler istisnası (md. 13/c), 

-Yatırım teĢvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve 

teçhizat teslimleri (md. 13/d). 

AB mevzuatında mevcut olup, KDVK‟da olmayan istisnalardan bazıları 

Ģunlardır: (Parantez içinde 6. Yönergedeki madde numaraları gösterilmiĢtir). 

-Resmi posta idarelerinin (telekominikasyon ve yolcu taĢıma hizmetleri 

dıĢındaki) hizmetleri (13/A-1-a), 

- Öğretmenler tarafından verilen ve okul ve üniversite eğitimini kapsayan özel 

ders verme hizmetleri (13-A-1-j), 

-Tıbbi ve yarı tıbbi meslek mensuplarınca verilen tedavi hizmetleri (13-A-1-c), 

-DiĢ teknisyenlerinin mesleki çerçeve içinde kalan hizmetleri ve diĢ hekimleri 

ve teknisyenlerince yapılan protez teslimleri (13-A-1-e), 

-Yetki verilen kuruluĢlarca hasta ve yaralıların bu amaca uygun araçlarla 

taĢınması hizmetleri (13-A-1-p), 

-Kamusal radyo ve televizyon kuruluĢlarının ticari nitelik taĢıyanlar haricindeki 

faaliyetleri (13-A-1-q), 

Belirli Ģart ve sınırlarda yapılan bahis ve piyango tertip edilmesi. 
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Bütün bunlardan anlaĢıldığı üzere, Türkiye‟de ekonomik amaçlı yatırımlar ve 

askeri teĢvikler ön planda iken AB‟de eğitim, sağlık ve sosyal amaçlı teĢvikler ön 

plandadır. Türkiye‟de de KDV istisnaları revize edilip, sağlık, eğitim ve sosyal 

amaçlara hizmet etmelidir ki bu da zaten bir ülkenin geliĢmiĢliğinin göstergesidir. 

KDV vergi tabanının geniĢletilmesi de KDV reformunun bir baĢka amacı 

olmalıdır. Bu konuda önemli hususlardan biri finans sektörünün KDV kapsamına 

alınması gerekliliğidir. Bu BSMV‟nin kaldırılarak mali hizmetlerin KDV‟ye tabi 

tutulması demektir. Esasen bu hizmetler kural olarak KDV kapsamındadır. Ancak, 

KDVK‟nın 17/4-e maddesi ile BSMV kapsamına giren iĢlemler ile sigorta acente ve 

prodüktörlerinin sigorta muamelelerine iliĢkin iĢlemleri KDV‟den istisna edilmiĢtir. Bu 

durum birçok bakımdan sakıncalar yaratmaktadır. Örneğin mevcut düzenlemeler 

çerçevesinde KDV ile BSMV‟nin kapsamını açık olarak tayin etmek pek mümkün 

olmamaktadır. Bu durumda aynı iĢlemin bir açıdan BSMV‟ye, bir baĢka açıdan KDV‟e 

tabi olduğu yorumlarına neden olmaktadır.  Bu da vergilemenin basitlik ve açıklık 

ilkesini ihlal etmektedir. 
109

 

Ayrıca, aynı konu üzerinden farklı kanunlarla vergi alınmasına bir sınırlama 

getirilmelidir. Örneğin iletiĢim hizmetlerinden hem KDV hem ÖĠV alınması iletiĢim 

maliyetini artırmaktadır. ĠletiĢim maliyetlerindeki artıĢ, üretim maliyetlerine yansıdığı 

için mal ve hizmet fiyatlarını otomatikman artırmaktadır.
110

 

3.1.2.2.   ÖTV’de Reform İhtiyacı  

Ülkemizde genel tüketim vergisi olarak uygulanan KDV‟den baĢka, özel veya 

ek tüketim vergileri de uygulanmaktaydı. Oldukça dağınık bir görünüm arz eden bu 

dolaylı vergi ve fonlara iliĢkin mevzuat 6 Haziran 2002 tarihinde kabul edilen ÖTV 

kanunu ile tek bir kanunda toplanarak sadeleĢtirilmiĢtir.
111

 ÖTV‟nin yürürlüğe 

girmesiyle beraber 16 adet vergi, harç, fon ve pay kaldırılmıĢtır. Bununla beraber %26 
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ve %40‟a yükseltilmiĢ KDV oranlarına da son verilmiĢ ve KDV oranları; %1, %8, %18 

olarak uygulanmaya baĢlamıĢtır. 

GeliĢmiĢ ülkelerde tütün, sigara ve alkollü içkilerden alınan Özel Tüketim 

Vergisi, az geliĢmiĢ ülkelerde gelir adaletini sağlamak için yukarıda sayılan mallar 

dıĢında, genellikle gelir seviyesi yüksek bireylerin tercih ettiği lüks mallardan da alınır. 

Fakat genelde bu tür vergiler talep elastikiyeti düĢük olan mallar için uygulanmaktadır. 

Dar gelirli bireylerin daha çok tükettiği talep elastikiyeti düĢük mallar üzerindeki bu 

vergileme gelir dağılımını ve vergilemede adalet prensibini olumsuz etkilemektedir. 

Bunun yanında Özel Tüketim Vergisi‟nin fiyatın talep esnekliğinin düĢük olduğu 

mallara uygulanmasının piyasaya en az müdahale ederek vergi geliri elde etmeye 

yaradığını savunanlar da vardır. Vergileme sonucu fiyatı yükselen mallara olan talebin, 

elastikiyetin düĢük olması sebebiyle fazla değiĢmemesi bu kanaatin temel dayanağıdır. 

Bunun sonucunda ise bir yandan devlet istediği vergi gelirini elde ederken, tüketici 

tercihlerinde önemli bir değiĢiklik olmadığı için kaynakların yanlıĢ dağılımı sorununa 

yol açmamaktadır, denilmektedir.
112

 

GeliĢmekte olan ülkelerin vergi sisteminde hem geniĢ tabanlı satıĢ hem de dıĢ 

ticaret vergileri de dahil olmak üzere dar tabanlı selektif özel tüketim vergilerinin 

bulunması konusunda güçlü iddialar ileri sürülebilir. Bununla birlikte, bu iki tür 

muamele vergisi Ģekli arasındaki optimum bileĢim, çeĢitli iktisadi geliĢme aĢamalarını 

göre büyük ölçüde farklılık gösterir. Genelde, bu dolaylı vergilerin geliĢmekte olan 

ülkelerde, geliĢmiĢ toplumlara nazaran nisbi olarak daha fazla önem taĢıdığı 

görülmektedir. Mesela, özel tüketim vergileri, AGÜ‟lerin vergi gelirlerinin yaklaĢık 

%27‟sini oluĢtururken, geliĢmiĢ ülkelerin vergi gelirlerinin %23‟ünü meydana 

getirmektedir. Dolaylı muamele vergilemesinin geliĢme yönünden birçok avantajları 

vardır. Mesela, tüketimden alınan özel satıĢ vergileri, özellikle ithal edilen lüks malların 

tüketimini caydırmada kullanılabilir. Dolayısıyla, tasarruflar artma eğilimi gösterir ve 

döviz imkanları geliĢme için gerekli sermaye malları ithalatının artmasına yol açacak 

Ģekilde geniĢler. Gene aynı derece önemli olarak, yurtiçi özel tüketim vergileri lüks 

tüketimden alınan ithalat gümrükleri ile ahenkli olarak yurt içi üretimle ikame imkanı 
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ve sapmaları önlemede kullanılabilir. Ġthalat gümrük vergileri özellikle geliĢmenin ilk 

aĢamalarında önem taĢır. Yönetimleri nispeten daha kolaydır ve lüks tüketim malları 

ithalatına düĢük (eğer uygulanırsa) oranlar uygulanarak, dövizler arttırılabilir.
113

 

ÖTV, AB vergi mevzuatına uyum bakımından da önemlidir. ÖTV kapsamına 

giren malların sayısının AB‟de öngörülenden daha geniĢ tutulduğu ileri 

sürülmekteydi.
114

 AB normlarına göre üç grup mal ÖTV‟ye tabidir. Bunlar petrol 

ürünleri, alkol ve alkollü içkiler ile iĢlenmiĢ tütündür. Bununla beraber üye ülkelere, AB 

hukukuna aykırı olmamak kaydıyla baĢka mal ve hizmetlere de ÖTV uygulama imkanı 

verilmiĢtir. Bu sebeple sadece AB yönergelerinden hareketle ÖTV kapsamına giren 

malların AB‟de uygulanandan daha geniĢ olduğunu söylemek mümkün değildir. Bunun 

için her bir üye ülkenin uygulamasını bilmek gerekir. Bununla beraber, AB 

uygulamasıyla iliĢki kurmadan, bazı malların ÖTV listelerinden çıkarılması 

düĢünülebilir. Bunlara, artık kullanılması lüks sayılmayacak buzdolabı, çamaĢır 

makinesi, elektrik süpürgesi gibi mallar örnek gösterilebilir. Ayrıca Türkiye‟de AB‟ye 

oranla daha yüksek ÖTV oranları uygulanmaktadır.
115

 Bu oranlar aĢağı çekilip, vergi 

yükü düĢürülebilir. 

3.1.3.   Diğer Vergilerde Reform Ġhtiyacı   

KiĢisel servet vergisi Türkiye‟de uygulanmamasına karĢın birçok AGÜ‟de 

uygulanmaktadır. Türkiye‟de 1985 yılında servet beyanı uygulaması yürürlükten 

kaldırılmıĢtır. Bunun isabetli bir karar olduğunu söylemek mümkün değildir. Çünkü 

gelir ile servet arasında organik bir iliĢki vardır.
116

 Ayrıca gelir vergisi beyana dayanan 

bir vergi olduğundan, bu açıdan servet beyanı zorunlu bir kontrol aracı görevi 
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yapmaktaydı. Diğer bir deyiĢle, beyana dayanan vergiler için otokontrolü sağlayan bir 

servet beyanının kaldırılmasının sakıncası ortadadır.
117

 

KiĢisel servet vergisi uygulaması ile verginin kapsamı geniĢletilerek 

yaygınlaĢtırılmalıdır. KiĢisel servet vergisi, sermaye gelirlerinin kavranmasında gelir 

vergisin tamamlayıcı bir unsuru olarak kullanılabilir. Bunun yanı sıra vergi idaresinin 

güçlü olduğu ülkelerde servet vergisinden gelir vergisinin denetlenmesi amacıyla da 

yararlanılabilir.
118

  

Bunun dıĢında damga vergisinin kaldırılması konusu da son yıllarda 

gündemden düĢmeyen konulardan biridir. Çoğu sözleĢmeden damga vergisi alınması ve 

vergi ödemek için beyanname ile tahakkuk ettirilmesi zorunluluğu iĢletmeleri sözleĢme 

yapmaktan çekinir hale getirmiĢtir. Damga vergisi vergi gelirleri içinde önemli bir yer 

tutmasına rağmen, uygulamada önemli kırtasiye ve problem yaratmaktadır. Bu durum 

kayıtdıĢına neden olmakta, vergide basitlik ilkesine ters düĢmekte, bürokrasiyi 

arttırmaya yol açmaktadır. Ayrıca BSMV kredi maliyetlerini yükseltmekte ve baĢka 

ülkeler ile rekabet eĢitsizliği doğurmaktadır. Bununla birlikte, BSMV‟nin yüksek olması 

akreditif ve kredi iĢlemlerinin yurt dıĢına taĢınmasına sebep olmaktadır. Bu yüzden 

damga vergisi uygulaması yeniden düzenlenmeli, hatta bütçede çok önemli kayıplara 

yol açmayacaksa tamamen kaldırılmalıdır.
119

 

3.1.4.  Vergi Usul Kanunu’nda Reform Ġhtiyacı 

VUK'un 339'uncu maddesindeki mevcut tekerrür düzenlemesi uygulamada 

birden fazla soruna neden olmaktadır. Bu sorunların bir kısmı tekerrürün mantığına 

aykırı uygulamalardan, bir kısmı da tekerrürün amacını aĢan haksız uygulamalardan 

kaynaklanmaktadır. Söz konusu sorunların çözümü noktasında, iki alternatif madde 

değiĢikliği yapılabilir. Bunlardan birincisi tekerrür dolayısıyla ceza artırımı anlayıĢının 

devam ettiği durumdaki değiĢiklik; diğeri ise ceza artırımı anlayıĢının terk edilerek daha 

farklı tedbirlerin alındığı değiĢikliktir. Tekerrür dolayısıyla ceza artırımının terk edildiği 
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ve kesilen cezanın belli bir kısmı (duruma göre tamamı) için uzlaĢma müessesesinden 

yararlandırılmamasını öngören değiĢiklik önerisi, hem TCK ile uyumun 

gerçekleĢtirilmesi, hem de mükellefler için daha caydırıcı bir tedbir olması nedeniyle 

daha yerindedir. Sonuç olarak; VUK'un 339'uncu maddesinin mutlaka yeniden ele 

alınması gerekmektedir. Son zamanlarda vergi idaresinin de tekerrür hükümlerinin 

uygulanması konusunda hassas davrandığı görülmektedir. Bu bakımdan konu daha da 

fazla önem arz etmektedir.
120

 

Bunun dıĢında aĢırı bir biçimde arttırılmıĢ olan vergi cezaları mutlaka makul 

hale getirilmelidir. Vergi cezaları 48 yıldan beri sürekli arttırılmaktadır. Buna karĢılık 

bugün hala vergi ziya-ı‟ndan yakınılmaktadır. Demek ki cezaları attırmak çare değildir. 

Ağır cezalardan gene iyi kötü vergisini ödeyen mükellefler zarar görmektedir. 

 4369 Sayılı Kanundan sonra durum Ģöyle olmuĢtu: Ceza düzeni, gecikme 

faizlerine endekslenmiĢti. VUK nun 112. Mad. ne göre, ikmalen, re sen veya idarece 

tarhedilen vergiler, tahsil edilirken, mükelleften vergi aslı ile birlikte, verginin olağan 

vadesinden tahakkuk tarihine kadar geçen her ay için halen % 12 (daha önce % 14 idi) 

gecikme faizi alınıyordu.
121

 Ancak sonra, vergi ziyaı cezasının, vergi aslına, vergi aslı 

üzerinden hesaplanan gecikme faizinin yarısının eklenmesi suretiyle hesaplanmasına 

dair hüküm Anayasa Mahkemesi‟nin 06.01.2005 tarih ve E.2001/3 ve 2005/4 sayılı 

kararı ile iptal edilmiĢ ve bu hüküm 08.04.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5479 Sayılı 

Kanun ile yapılan değiĢiklik uyarınca da ziyaa uğratılan verginin bir katı olarak yeniden 

düzenlenmiĢtir. 

Buna rağmen diğer ceza hükümleri de bunun gibi aĢırılıklarla doludur. Ağır 

cezalar, yasalara saygılı mükellefleri bile tedirgin etmektedir. Bu çeĢit ağır cezalar, çok 

kere hiç ödenmeyen cezalar haline gelmektedir. Cezalar hafifletilmeli vatandaĢlar bu 

Ģekilde tedirgin edilmemelidir. Üstelik bütün bunlara rağmen borçların yeniden 

yapılandırılması adı altında vergi cezaları zaman zaman düĢürülmekte, en aza 

indirilmektedir. Bu durum vatandaĢın çeliĢkiye düĢmesini sağlamaktadır. Ağır cezalar 
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ödemek zorunda kalan vatandaĢ baĢka bir süre zarfında ödeyeceği cezalardan feragat 

etmektedir. Vergi sistemi böyle çeliĢkilerle dolu ve güvenilmez olmamalıdır. 

3.1.5.   AB’ye Uyum Süreci 

Ülkemizin son yıllarda ivme kazanan yeniden yapılanma ve reform çabalarında 

en önemli motivasyon aracı, hiç kuĢkusuz AB hedefimiz oldu. Aynı hedefin vergi 

idaresi, denetim ve mali mevzuat konusunda gelecekte de fazlasıyla belirleyici olacağını 

söylemek için yeterli nedenimiz var. En basitinden, AB müktesebatına, çeĢitli konularda 

yayınlanan bağlayıcı direktif ve düzenlemelere uyum sağlamak için yapılması gereken 

yenilikler bulunmaktadır.
122

 

Türkiye 1984 yılında Avrupa Birliği'nin Altıncı Konsey Direktifini temel 

model alarak katma değer vergisi sistemini uygulamaya koymuĢtur. Türk katma değer 

vergisi matrah, vergiyi doğuran olay, vergilendirme yeri, muafiyet istisnalar, indirim 

hakkı ile ilgili konularda ana hatlarıyla Topluluk katma değer vergisi mevzuatı ile 

önemli ölçüde uyumludur. Vergilendirme, muafiyet, istisna ve orandaki bir kısım 

farklılıklar ise Türkiye'nin farklı idari özelliklerinden kaynaklanmakta ve ayrımcılığı 

içeren bir niteliği bulunmamaktadır.
123

  

AB ile yapılan son müzakerelere vergi ile ilgili aĢağıdaki konularda müzakere 

baĢlıkları açılmıĢtır ve Türkiye‟nin AB mevzuatına uyum için yapması gerekenler 

özetlenmiĢtir
124

: 

-KDV ve ÖTV uyumunda ciddi ilerleme sağlanması, vergilendirmede detaylı 

bir AB müktesebatına uyum takvimi sunulması. Türkiye‟nin 18.05.2009‟da sunduğu 

eylem planını uygulayarak alkollü içkiler, ithal tütün ve ithal sigaraların 

vergilendirilmesinde ayrımcılığa son vermesi veya uygulamayı plandaki takvimden 

önce kaldırması. 
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-Vergi mevzuatını uygulama, vergi borçlarını etkin toplama, vergi 

bürolarındaki altyapı ile vergi mükelleflerini denetlemede yeterli idari kapasitenin tesis 

edilmesi. 

-IT ara bağlantı sistemlerine iliĢkin kapsamlı bir strateji sunulması, baĢta KDV 

bilgi değiĢim sistemi ve ÖTV‟ye tabi eĢya için hareket ve kontrol sistemi olmak üzere, 

ilgili sistemlerin geliĢtirilmesinde ilerleme sağlanması. 

Bunların dıĢında, Avrupa Birliği Komisyonu, bir yandan ÖTV iĢlemlerini 

yürüten vergi idareleri arasında daha hızlı ve daha verimli bilgi değiĢimi yoluyla ÖTV 

kaçakçılığı ile mücadele yöntemlerini geliĢtirilmesini sağlamak ve diğer taraftan da 

alkollü içkilerin, tütün ve tütün mamulleri ile enerji ürünlerinin bir üye ülkeden diğer bir 

üye ülkeye ticari olarak sevkiyatında kuralları basitleĢtirip, bu malların Birlik içinde 

serbestçe dolaĢmasını sağlamak ve bu dolaĢımları izlemek üzere EMCS sistemin tam 

olarak iĢlemesi için EMCS bilgisayarlı sistemlerin kurulmasını sağlamıĢtır. EMCS 

Bilgisayar Sistemi, özel tüketime tabi malların hareketlerinin izlenmesinin ve 

kontrolünün temel taĢıdır. ECP, EMCS‟in özelliklerini belirleme, geliĢtirme, plana göre 

oluĢturma süreçlerinde bütün üye ülkeler tarafından desteklenen bir sistem oluĢturmayı 

amaçlamaktadır. 2002-2012 yılları arasında bu sistem üye ülkelerde safhalar halinde 

geliĢtirilip uygulanmaya baĢlayacaktır.
125

  

 Türkiye tarafından hazırlanan 2007-2013 dönemi Avrupa Birliği 

Müktesebatı‟na Uyum Programı ile 2008 yılı Ulusal Programı‟nda, tam üyelikle birlikte 

Vergi Usul Kanunu‟nda yapılacak değiĢiklik çerçevesinde ÖTV‟ye tabi malların 

hareketlerinin izlenmesi ve kontrolü ile ilgili bilgisayarlı sistemin 2003/1152/EC sayılı 

Karar ve 2004/2073/EC41 sayılı Konsey Tüzüğü‟ne göre oluĢturulmasının planlandığı 

ifade edilmiĢtir. Türkiye‟de bu sistemin uygulanabilmesi için öncelikle, Türkiye‟nin 

Özel Tüketim Vergisi mevzuatının Avrupa Birliği müktesebatı ile uyumlaĢtırılması 

gerekmektedir. Avrupa Birliği‟nde özel tüketime tabi malların üretilmesi, elde 

bulundurulması ve dağıtımı ancak vergi antrepoları vasıtasıyla ve vergi ertelemesi 

düzenlemesi altında olabilmektedir. Türkiye‟de henüz hem vergi antrepoları hem de 
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vergi ertelemesi sistemi uygulanmamaktadır. Nitekim vergi antrepoları ve vergi 

ertelemesi sisteminin uygulanmaması hususu hem 2008 hem de 2009 Ġlerleme 

Raporları‟nda eleĢtirilen hususlardan biridir
126

 

3.2. TÜRK VERGĠ SĠSTEMĠNDE YAPILMASI GEREKEN 

REFORMLAR 

3.2.1. Vergi Oranlarının DüĢürülmesi 

Literatürde vergi oranları ve vergi tarifelerinde artan oranlılık arttıkça etkinlik 

kaybının yani aĢırı yükün arttığı genel olarak kabul edilmektedir. Hatta aĢırı yükün, 

vergi oranının karesi nispetinde arttığı ileri sürülmektedir. Yüksek vergi oranlarının bazı 

hallerde vergiden kaçınma yoluyla vergi tabanını aĢındıracağı, bazı hallerde de, 

özellikle uygulaması kolay olan ticaret vergilerine yönelindiğinde, ekonomik 

etkinsizliğe sebep olacağı 1988 Dünya Kalkınma Raporunda da belirtilmiĢtir. Ġstanbul 

Sanayi Odası‟nın üyeleri arasında yapılan anket çalıĢmasına göre, vergi kaçırmada rol 

oynadığı düĢünülen faktörler arasında “vergi oranlarının yüksek olması” hususu %85 

katılımla dördüncü sırada yer almıĢtır.
127

 Diğer bir çalıĢmada 400 mükellefe vergi 

oranları konusundaki yaklaĢımlarının tespit edilebilmesi amacıyla gelir vergisi, 

kurumlar vergisi ve katma değer vergisi oranları hakkındaki görüĢleri sorulmuĢtur. Gelir 

vergisi oranları açısından; düĢük, yüksek veya normal Ģıkları sunularak mükellefin 

değerlendirmesi alınmıĢtır. Mükelleflerin %90'ı gelir vergisi oranlarının yüksek, %4'ü 

düĢük ve %6'sı da normal olduğunu belirtmiĢlerdir. Kurumlar vergisi oranı açısından 

aynı soru sorulduğunda ise mükelleflerin %85'inin kurumlar vergisi oranının yüksek, 

%9'u normal, %6'sı düĢük olduğunu ifade etmiĢlerdir. KDV açısından mükelleflerin 

%96'sı mevcut oranın yüksek, %2.6'sı uygun, %1.4'ü ise düĢük olduğunu vurgulamıĢtır. 

Yine aynı çalıĢmada mükelleflerin %88.5'inin gelir ve kurumlar vergisi oranlarının 

düĢürülmesinin, vergi hasılatını artıracağını, %11.5'inin ise vergi hasılatını azaltacağını 

ifade ettikleri görülmektedir. KDV açısından da mükelleflerin %81'inin oranların 

düĢürülmesi halinde vergi hasılatının artacağına iĢaret ettiği görülmektedir.
128

 Bu 
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sebeplerle, günümüz dünyasında vergi reformu çalıĢmalarında gelir vergisi bakımından 

genel eğilim, özellikle tarifenin en yüksek oranının düĢürülmesi ve tarife dilim sayısının 

azaltılması yönündedir.
129

  

Yüksek vergi oranlarının vergiden kaçınma ve vergi kaçırmadan baĢka, daha az 

çalıĢma ve tasarrufu engelleme gibi olumsuz etkileri de vardır. Vergi oranlarının yüksek 

oluĢu bireylerin ekonomik kararlarını her Ģekilde olumsuz etkilemektedir.
130

 Türkiye‟de 

1963 tarifesi döneminde ilk dilimlerde oranların düĢük olması nedeniyle düĢük gelirliler 

açısından tasarrufların etkilenmediği, orta ve yüksek dilimlerde ise etkilendiği 

görülmüĢtür. Ancak 1980‟lere yaklaĢtıkça ve 1980‟li yıllarda enflasyon dolayısıyla 

tarifelerin aldığı reel yapının tüm gelir düzeylerinde tasarrufları etkilediği ifade 

edilebilir. 1958-2001 dönemindeki gelir vergisi tarife yapılarını inceleyen bir çalıĢmada 

Türkiye‟de uygulanan gelir vergisi tarifelerinin tasarrufları azaltan bir yapıda olduğu 

ifade edilmiĢtir. 
131

 

Bunun dıĢında gelir ve kurumlar vergisi oranlarındaki büyük farklılıklar; sırf 

vergisel nedenlerle firmaların kurum olmak ya da olmamak yönündeki kararlarını 

etkileyebilir.
132

 Örneğin gelir vergisi sistemimizde kazancı yüksek olan mükellefler en 

yüksek oran olan %35 üzerinden vergi ödemek yerine kurumlar vergisi mükellefiyeti 

tesis ettirip %20 oranında vergi ödeyerek vergiden kaçınmıĢ olmaktadırlar. 2006 

yılında; vergiye tabi geliri 23 bin TL‟ye kadar olan gelir vergisi mükellefleri, 2007 

yılında bir limited ya da anonim Ģirketten daha az vergi ödeyeceklerdir. Matrahı, 23 bin 

TL‟yi aĢan gelir vergisi mükellefleri, aynı matrahı beyan eden limited ya da anonim 

Ģirketten daha fazla vergi ödeyeceklerdir.
133
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Vergi oranlarında indirime gidilmesinin sağlayacağı faydaları Ģu Ģekilde 

özetlenebilir:
134

 

-Vergi oranlarının düĢürülmesi, kayıt dıĢı ekonomiyi kayıt içine alabildiği 

ölçüde ekonomi canlanma sürecine girecek,  

-Fatura- fiĢ pazarlığı kalkacağından belge düzeni yerleĢecek ve gelir üzerinden 

alınan vergi hasılatına olumlu yönde katkı olacaktır, 

-Vergi oranlarının düĢürülmesiyle birlikte, krizden ötürü ertelenen harcamalar 

yapılabilecek, gerek dolaylı gerekse dolaysız vergiler artma eğilimine girecektir, 

-Vergi yüklerinin azalması yatırımları teĢvik edebilecektir, 

-Vergi oranlarının indirilmesi ve sistemin basitleĢtirilmesi yabancı sermaye 

giriĢini teĢvik edebilecektir, 

Vergi sisteminin görünümü ve iĢleyiĢine iliĢkin tüm bu bilgiler vergi indirimi 

beklentilerini haklı kılmaktadır. Dolayısıyla Türkiye, dünya ortalamasının üzerinde 

seyreden vergi oranlarını indirerek ekonominin önündeki tıkanıklıkların giderilmesine 

yardımcı olabilir.
135

 KDV‟de %18 oranı indirilmeli ve ÖTV oranlarında indirime 

gidilmelidir, bunun dıĢında gelir vergisinde yüksek dilimlerin oranları da 

düĢürülmelidir. Böylece hem gelir düzeyi düĢük olan kesim üzerinde kalan vergi yükü 

azalacaktır, hem de tasarruflar artacak ve vergiden kaçınmanın hatta vergi kaçırmanın 

önüne geçilebilecektir.   

3.2.2.  Vergi Yükünün Azaltılması  

Vergi yükü hesapları vergi politikası açısından olduğu kadar, vergilerin 

ekonomik etkilerine ulaĢmak bakımından da önemlidir. Bir ekonomide sadece vergi 

kanunlarının yapısını ve ödeyicilerini bilmek yetmez bunun yanında, farklı tip vergilerin 

farklı olan nihaî yüklerini, yansıma olanaklarını da bilmek gerekir. Bu nedenle, bir 

ekonomide vergi sisteminin gerçek yapısını kavrayabilmek için, iyi yapılmıĢ vergi yükü 
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hesaplarına gereksinim vardır. Her ekonomide, önce içinde bulunulan koĢullar iyi 

saptanmalı, amaçlar ise bu koĢullara göre belirlenmelidir. Bu belirlemeler yapıldıktan 

sonra, bu amaç ve koĢullara uyumlu vergi politikası uygulanmalıdır. Vergi politikasına 

göre yapılacak vergi değiĢikliklerinden önce, sistemin vergi yükü dağılımını ve bu 

yükün getireceği sonuçları iyi bilmek gereklidir. Vergi değiĢiklikleri, mevcut vergi 

sisteminin yükü ve bu yükün ortaya koyacağı sonuçlar iyi hesaplanmadan ve 

incelenmeden yapıldığı takdirde, yetersiz kalacak ve ihtiyaçlara tatmin edici cevaplar 

vermeyecektir.
136

 

Daha öncede bahsettiğimiz gibi vergi yükü, bir ülkede bir yıl içinde toplanan 

kamu gelirlerinin, o ülke gayrisafi yurtiçi hasılasına oranı olarak tanımlanmıĢtır. 

Öncelikle aĢağıdaki tablo ile 1980- 2001 yılları arasında genel bütçe vergi gelirlerinin 

GSYĠH‟ya oranlarını inceleyeceğiz. 

Tablo 1- Genel Bütçe Vergi Gelirlerinin GSYĠH ve GSMH‟ya Oranı
137

 

 

                                         
136

 Mustafa Saim UYSAL, “Vergi Yükü Kavramı Ve Ülkemizdeki Toplam Vergi Yükü”, Vergi 

Dünyası, Haziran 1983, Sayı 22, s.1 
137

 Vergi Ġstatistikleri 1996- 1999 ve Gelirler.gov.tr; Genç Osman YARAġLI, s.45 

Yıllar Genel Bütçe Vergi Gelirleri/ 

 

 

 

 

 

 

 

Gelirleri 

 

 

 

Gelirleri 

 

 

Genel Bütçe Vergi Gelirleri/ 

7 

7 

               GSYĠH                GSMH 
1980 14,3 

3,3 

14,1 
1981 15,1 14,8 
1982 14,5 14,3 
1983 13,9 13,9 
1984 10,8 10,7 
1985 10,9 10,8 
1986 11,7 11,7 
1987 12,1 12,1 
1988 11,0 11,0 
1989 11,2 11,1 
1990 11,6 11,4 
1991 12,5 12,4 
1992 13,0 12,8 
1993 13,3 13,2 
1994 13,8 13,8 
1995 14,0 13,8 
1996 15,1 15,0 
1997 16,5 16,1 
1998 17,7 17,2 
1999 19,1 18,9 
2000 21,2 21,1 
2001 21,9 22,2 
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Tabloya baktığımızda 1981 yılında vergi yükünün %14,8 olduğu 

görülmektedir. Vergi yükünün önceki iki yılda %14,1 olduğu, sonraki yıllarda da düĢme 

eğilimi gösterdiği nazara alınırsa, 1981 yılındaki yükselmenin alınan yeni ekonomik 

kararların etkisinden ziyade 12 Eylül askeri müdahalesinin psikolojik tesirinden 

kaynaklandığı söylenebilir. 1984 yılında, bu zaman serisinin en düĢük vergi yükü 

GSMH‟nın yüzde 10,7‟si olarak gerçekleĢmiĢtir. Bu yıl aynı zamanda 1980- 2001 

döneminde döneminde vergi esnekliğinin en düĢük olduğu yıldır.  1985‟ten itibaren 

vergi gelirlerinin GSYĠH ve GSMH‟ya oranlarında mutedil ve nispeten istikrarlı bir 

yükselme gözlenmektedir. 1985 yılında 10,8 olan vergi yükü 1996 yılında %15‟e 

yükselmiĢtir. Yani vergi yükü 1981 yılındaki seviyesine ancak on beĢ yıl sonra, 1996‟da 

ulaĢılabilmiĢtir.
138

 

1998 yılında ise 4369 Sayılı Kanun ile vergi sistemimizde köklü düzenlemelere 

gidilmiĢtir. Vergisini düzenli ödeyen kiĢilerin vergi yükünü çoğaltmadan vergi 

gelirlerinin arttırılması ilkesi doğrultusunda, vergi konusuna giren gelir kavramının 

geniĢletilmesi ve vergi oranlarının (baĢta gelir ve kurumlar vergisi olmak üzere) büyük 

oranda düĢürülmesi amaçlanmıĢtır. Ancak, vergi tabanının geniĢletilmesini, vergi 

yükünün adil dağılımını ve üretim faktörleri üzerindeki vergi yükünün hafifletilmesini, 

kayıt dıĢı ekonominin kayıt altına alınmasını, vergi idaresi ve denetiminin daha etkin 

hale getirilmesini öngören düzenlemeler, 1999 yılının olumsuz ekonomik Ģartları 

nedeniyle hayata geçirilememiĢtir.
139
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      Tablo 2- Genel Bütçe Vergi Gelirlerinin GSYĠH Ġçindeki Payları (1998-2010)
140

 

       Yıllar           Vergi Gelirleri               GSYĠH           Vergi Yükü 

1998 9.228.596 70.203.147 13,1 

1999 14.802.280 104.595.916 14,2 

2000 26.503.698 166.658.021 15,9 

2001 39.735.928 240.224.083 16,5 

2002 59.631.868 350.476.089 17,0 

2003 84.316.169 454.780.659 18,5 

2004 101.038.904 559.033.026 18,1 

2005 119.250.807 648.931.712 18,4 

2005 131.948.778 648.931.712 20,3 

2006 151.271.701 758.390.785 19,9 

2007 171.098.466 843.178.421 20,3 

2008 189.980.827 950.534.251 20,0 

2009 196.313.308 952.558.579 20,6 

2010 235.686.590 1.105.101.110 21,3 

 

Vergi yükünün yükselmesi Tablo- 2‟de de görüldüğü gibi günümüze kadar 

devam etmiĢtir. Vergi yükündeki bu artıĢ sürdürülebilir bir kamu maliyesi finansmanı 

için vergi toplama gereğinin anlaĢılması olarak değerlendirilebilirse de, bu husus 

oldukça geç anlaĢılmıĢ, kamu maliyesi oldukça ağır bir faiz yükü altında kalmıĢ, bunun 

sonucunda son on yılda vergi yükünün yaklaĢık bir misli artması bile sağlıklı bir kamu 

maliyesi oluĢturmaya yetmemiĢtir.  

Bunun dıĢında vergi politikaları belirlenirken, milli gelir düzeyine göre 

belirlenen optimal vergi yükü de göz önünde tutulmalıdır. Çünkü vergi yükünün aĢırı 

artırılması vergi adaletini bozacak, vergi yükünün düĢük gelirli grupları üzerinde 

yoğunlaĢması sonucunu doğuracaktır ve kiĢi baĢına gelir düzeyi yetersiz olduğundan, 

aĢırı artan vergi yükü az gelirli kesimler üzerinde yoğunlaĢacaktır. Vergi gelirini 

artırmak için KDV, akaryakıt tüketim vergisi gibi, harcama üzerinden alınan vergilere 

ağırlık verilecektir. Son yıllarda vergi yükünün çok yükselmesi, harcama vergilerinin 

sürekli artırılması sonucu gerçekleĢtirilmiĢtir. 1987 yılında dolaysız vergi/dolaylı vergi 

oranı %50, %50 iken 2001 yılında %40, %60 2002 yılında %34, %66
141

, 2010 yılında 
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ise %37, %67
142

 olmuĢtur. Toplumun alt gelirli kesimlerinden daha fazla vergi alma 

olanağı artık kalmamıĢtır. Türkiye‟de vergi alma sınırı aĢılmıĢ, vergi yükünün daha da 

artırılması olanaksızlaĢmıĢtır.
143

 GeliĢmiĢ ülkelerde ise durum çok farklıdır, örneğin 

AB‟ye baktığımızda dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payı ortalama 

yüzde 35‟dir, Türkiye‟de ise KDV ve ÖTV ağırlıklı olarak yüzde 68 civarındadır. 
144

 

Sonuç olarak bu durum, Türkiye‟de dolaylı vergilerin payının yüksek oluĢu ve 

yüksek vergi yükü vergi sisteminin adaletsiz olduğunu göstermektedir. Vergide adaletin 

sağlanması için mevcut vergi yükünün azaltılması ve dolaylı vergilerin vergi gelirleri 

içindeki payının düĢürülmesi gerekmektedir.  

3.2.3.   KayıtdıĢı Ekonomi Ġle Mücadele  

 Vergi kaçakçılığı, teorik olarak alınacak tedbirlerle önlenebileceği belirtilse 

de, gerçek yaĢamda tamamen yok edilmesi mümkün olmayan sosyal bir olgudur. Ġnsan 

unsurunun var olduğu her yerde, tüm sosyal ve siyasal kuralların ihlalinin varlığı gibi 

vergi kanunlarının ihlalinin varlığı da devam edecektir. Ancak bu gerçek, vergi 

kaçakçılığını önleme konusunda devletin kayıtsız kalmasını gerektirmemektedir. 

Alınacak sosyal, ekonomik, hukuki ve ahlaki tedbirlerle vergi kaçakçılığı en aza 

indirilmeli, vergide etkinlik sağlanmalıdır.
145

 Bu doğrultuda her ülke, vergi 

kaçakçılığının beslenmiĢ olduğu nedenleri ortadan kaldırmak amacıyla çeĢitli önlemler 

almaktadır. Ülkemizde de vergi kaçakçılığını önlemek için ceza ve yükümlülükler 

getirilmiĢtir. Fakat vergi kaçırmanın cezai yaptırımı olmasına rağmen Türkiye için 

tahmin edilen kayıt dıĢılık oranı (kayıt dıĢı ekonominin kayıtlı ekonomiye oranı) % 1 – 

% 140 arasında değiĢmektedir. Ülkemizde yaĢanan yaygın vergi kaçakçılığı, yeterince 

vergi toplanamamasına, yüksek bütçe açıklarına, yüksek vergi oranlarına, adaletsiz bir 

vergi sistemine ve adaletsiz bir gelir dağılımına yol açmaktadır. Vergi kaçakçılığı 
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suçuyla yeterince mücadele edilmemesi, toplumda adalet anlayıĢının yıpranmasına ve 

halkın sisteme olan güveninin sarsılmasına yol açmaktadır. 
146

 

 Hemen belirtelim ki, büyük ölçüde vergi ahlakına bağlı olan vergi kaçakçılığı, 

genellikle kültür düzeyi bakımından geliĢmiĢ ülkelerde nispî olarak daha az meydana 

gelmektedir. Vergi kaçakçısı, ekonomik açıdan rasyonel davranıĢ içinde olan kimse 

olarak kamuoyunda kabul edilmektedir. Bu görüĢe göre, vergi kaçakçısı moral bir 

mecburiyet duymadan maliyetlerini en düĢük tutma amacıyla vergi kaçıran veya 

ödemeyen Ģahıstır. Bu gerçek bizi, vergi kaçırmanın büyük ölçüde psikolojik ve eğitsel 

bir konu olduğu sonucuna ulaĢtırır.
147

 Bu sebepten, yükümlülerin kültür ve eğitim 

düzeyi yükseltilmeli, vergi konusunda mükellefler bilinçlendirilmelidir. Vergi 

mükellefi, vergi kaçırmanın genel ahlaka aykırı bir davranıĢ olduğu kanısına varmaya 

eğilimli olduğu için, öncelikle vergi konusunda kamuoyuna etkileme ve olumlu bir 

vergi iklimi yaratma konusunda baĢta basın ve TRT, propaganda yoluyla bilinçlendirme 

görevini yerine getirmelidir. Bu propaganda sonucu oluĢacak kamuoyu, vergi 

kaçakçılığı atmosferini kırma yönünde olumlu etki yapacaktır.
148

 

Mevcut kanunlarda yer alan hükümlerde, vergi kayıp ve kaçağına önlemeye 

yönelik birçok hüküm bulunmaktadır. Ancak, denetimin yetersizliği bu kanunların etkin 

olarak yaĢama girmesine engellemektedir. Bu kuralların baĢında Türk Gelir Vergisi 

Kanunu'nda yer alan vergi kayıp ve kaçaklarını önlemeye yönelik güvenlik tedbirleri 

gelmektedir. Ortalama kar haddi, asgari zirai kazanç vergisi, hayat standardı esası, 

geçici vergi uygulaması bu tedbirlerden sadece bir kaçıdır. Bu tedbirler oto kontrolü 

sağlayıp, vergi kayıp ve kaçaklarını önlemeye yönelikse de özellikle asgari zirai vergi 

ve hayat standardı esası kaçaklara yasal zemin hazırlamaktadır. Bu konuda Türk Gelir 

Vergisinde alınacak ilk tedbir, yasal değiĢiklikle götürü vergilendirmenin kaldırılması 

veya kapsamının daraltılmasıdır. Ayrıca rant gelirleri vergi sistemi içine alınmalı, vergi 

dilim sayısı azaltılmalı ve baĢta taban oran olmak üzere vergi oranları düĢürülmeli, tapu, 

nakil vasıtaları ve bankalarla ilgili tüm ekonomik iĢlemler vergi idaresi tarafından 
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otomasyon ağına bağlanmalıdır. Bu sayede yükümlülerin nakit transferleri öğrenilecek, 

kazançlarının gerçek boyutları elde edilecektir.
149

 

Bunlar dıĢında kayıt dıĢı ekonomi ile mücadelede alınması gereken diğer 

tedbirleri Ģöyle sıralayabiliriz: 

-Vergi yasalarında birbiriyle çeliĢen düzenlemeler ayıklanmalı, daha adil bir 

vergi sistemi geliĢtirilmelidir. 

-Vergi kanunlarında her türlü masraf belli sınırlar içerisinde gider 

kaydedilebilmelidir (Herkesi mükellef yapma, her türlü gideri matrahtan düĢme 

uygulaması vergi politikasının etkinliğini artıran bir uygulamadır. Bu sayede insanlar 

yurt içi tüketim harcamalarını artırırken (örneğin çocuğunu yabancı üniversite yerine 

vergi matrahından düĢebileceği için yerli özel okula gönderecektir), dürüst beyanda 

bulunma konusunda teĢvik edilmektedirler).
150

 

-Vergi kaçakçılığının önlenmesinde ceza uygulaması hukuki önlemlerin 

baĢında gelmektedir. Hapis cezalarına ağırlık verilmesi, kasta dayalı vergi 

kaçakçılığının cezalarının ağırlaĢtırılması, kaçakçılığa teĢebbüs suçunun ise ceza 

yargılamasının dıĢına çıkılarak idari - mali nitelikteki cezalar içinde değerlendirilmesi 

gerekmektedir.
151

 

-Vergiden kaçınmanın önemli bir bölümü istisna, muafiyet ve indirimler 

yoluyla olmaktadır. Vergi harcamaları olarak nitelendirilen bu teĢvik ve korumaların 

tekrar gözden geçirilmesi ve gereksiz olanların kaldırılması veya teĢvik oranının 

düĢürülmesi gerekmektedir.
152

 

-Hamiline çek ve senet düzenleme ile beyaz ciro uygulamasına son verilmelidir 

(Hamiline düzenlenmiĢ veya beyaz ciro yoluyla hamiline nitelik taĢıyan çek ve senetler 

sadece kâğıdın teslimiyle ciro edilmektedir. Senetlerin ve çeklerin bu kadar basit bir 

Ģekilde dolaĢımda olması dolayısıyla, hamiline çek ve senet düzenleyen kiĢiyle, bu 
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enstrümanları tahsil eden kiĢiler arasındaki iliĢkiyi izleyebilmek çoğu zaman mümkün 

olmamaktadır. Bu durum, kötü niyetli mükellefleri koruyarak yaygın bir Ģekilde vergi 

kaçakçılığına yol açmaktadır).
153

 

-Vergi bilgi bankası kurulmalıdır (Vergi bilgi bankasının temel amacı, vergi 

istihbarat arĢivinde toplanan bilgilerle özellikle vergi kayıp ve kaçağına neden olan 

mükelleflerin daha kolay saptanması ve izlenmesi, vergi denetim birimlerine sağlıklı ve 

sürekli hızlı veri akımı sağlanmasıdır).
154

 

-Aile reisi beyanı sitemimize geri kazandırılmalıdır, böylece kazanç paylaĢımı 

yoluyla vergiden kaçınma engellenecektir. Keza, 2006 yılından önce ihraç edilen devlet 

tahvili ve hazine bonosu faiz gelirlerinin belirli bir tutarı geçmemesi durumunda 

(örneğin 2005 yılı için 408.000 TL) gelir vergisi ortaya çıkmayacaktır. Dolayısıyla 

beyanname vermemek ve gelir vergisi ödememek için aile fertleri adına ayrı ayrı 

hesaplar açılarak, vergiden kaçınma imkanı oluĢacaktır. Bu bağlamda vergilerin 

birbirleriyle uyumlu olması ve birbirlerini tamamlaması, bir vergi kanununun konusuna 

giren bir iĢlemin, baĢka bir vergi kanunu ile vergi dıĢında tutulmaması gerekmektedir. 

Aksi halde, vergiden kaçınma ve benzeri yollarla vergide etkinliği azaltan durumlar 

ortaya çıkmaktadır.
155

 

-Uluslararası vergi anlaĢmalarında, vergi kayıp ve kaçağını önleyici genel vergi 

düzenlemelerine yer veren çok taraflı vergi anlaĢmalarıyla ilgili düzenlemeler yer 

almalıdır. Ülkeler arasında, vergi kaçakçılığı ile mücadele etmek amacıyla vergi 

idareleri arası karĢılıklı yardımlaĢma eylemleri geliĢtirilmelidir. Bu konuda 25 Ocak 

1988 tarihli Strasbourg da imzalanan ve Avrupa Konseyine üye ülkeler ile OECD 

ülkeleri arasında "vergi konularında karĢılıklı idari yardımlaĢma sözleĢmesi" atılmıĢ 

önemli bir adımdır. Bu tür çalıĢmalara daha çok önem verilmelidir.
156
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Kısaca özetlemek gerekirse vergi kanunlarındaki boĢlukların doldurulup, 

mevzuatımızın sadeleĢtirilmesi, eksikliklerin giderilmesi ve vergiden kaçınma yollarının 

mümkün olduğunca kapatılması gerekmektedir. En önemlisi ise denetimler sıklaĢtırılıp 

vergiden kaçınma maskesi altında yapılan vergi kaçakçılıklarının önüne geçilmelidir.
157

  

3.2.4. Vergiye Tepkiyi Önleme  

Vergi en yalın haliyle, devletin gerçek ve tüzel kiĢilere yüklediği ekonomik 

yükümlülük olarak açıklanabilir. Devletin vatandaĢlara yüklediği bu ekonomik 

yükümlülüğün temel iĢlevi, devlet harcamalarını karĢılayarak yol, su, elektrik, sağlık 

gibi altyapı hizmetlerini sağlayabilmektir. Ülkeden ülkeye ağırlığında bazı farklılıklar 

olmasına karĢın, vergilerin kamu gelirlerinin yaklaĢık %80-90‟lık bir kısmını 

oluĢturduğu göz önüne alındığında, ödenen vergilerin devletin en önemli finansman 

kaynaklarından biri olduğu açıkça görülmektedir. Kamu giderlerinin finansmanında 

baĢvurulan kaynakların en önemlisi olan verginin kökeni, toplum halinde yaĢamanın ve 

devlet bilincinin geliĢmeye baĢladığı dönemlere kadar uzanmaktadır. Vergiler 

baĢlangıçta tamamen mali amaçlarla kamu harcamalarını finanse etmek için alınırken 

özellikle XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ekonomik ve sosyal amaçlar için de 

kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Bu durum hem vergilere verilen önemi arttırmıĢ hem de 

yükümlülerle devletin daha sıkı bir etkileĢim içine girmesini sağlamıĢtır.
158

 

Vergi ödemenin en temel ilkelerinden biri, toplumsal sınıf farkı tanımadan tüm 

vatandaĢların bu görevi yerine getirmeleridir. Ancak vergiyi algılayıĢ biçimi bireyden 

bireye farklılıklar gösterebilir. Bazı vatandaĢlar vergiyi kamu hizmetlerinin fiyatı gibi 

algılamakta, vergi vermenin toplumun yararına olduğunu ve ödenen vergilerin daha 

sonra hizmet olarak topluma yansıyacağını düĢünmektedirler. Bu durum vatandaĢların 

vergiye karĢı olumlu bir tutum takınmalarına ve ödemeleri gereken vergiyi eksiksiz ve 

zamanında ödemelerine yol açmaktadır. Diğer taraftan, bazı bireyler ise vergiyi devlet 
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tarafından zorla alınan bir yük, bir ceza gibi görmektedirler. Bu durumda kiĢilerin vergi 

ödeme isteği azalmakta ve kayıt dıĢı ekonominin boyutu artmaktadır.
159

 

Vergiye karĢı gösterilen tepkiler insanın doğası gereğidir. ġöyle ki, insan 

sürekli kendisinin ve ailesinin kazancını artırma amacındadır. Bu amacına ulaĢmak için 

de kazancını azaltmaya yönelik hareketlere karĢı tepki gösterecektir. Vergi de kiĢinin 

kullanılabilir gelirini azaltan faktörlerin baĢında gelmektedir. Gösterilen bu tepki yasal 

yollarla oluĢuyorsa vergiden kaçınma, yasa dıĢı yollarla oluĢturuluyorsa vergi 

kaçakçılığı ortaya çıkmaktadır.
160

  

Vergiye tepki farklı Ģekillerde ortaya çıkabilmektedir, toplumda vergiye 

gösterilen tepki Ģekillerini Ģu Ģekilde sınıflandırabiliriz:
161

 

-Aylaklığı tercih etme: KiĢi bu aĢamada çok çalıĢarak vergi ödemektense, 

çalıĢmamayı tercih etmektedir. 

-Tüketimi ve tasarrufu kısma: Vergileme ile azalan gelir aynı zamanda tüketim 

ve tasarrufun azalması sonucunu doğurur. Bu durumda kiĢiler en önce lüks tüketim 

mallarının en son ise ihtiyaç mallarının tüketimini azaltacaktır. 

-Üretimi azaltma: Bir önceki etki ile paralel düĢünülen bu etki ile piyasada 

meydana gelen talep daralması, üreticilerin gelecek beklentilerinde meydana getirdiği 

değiĢiklik dolayısıyla arz daralmasının gerçekleĢmesi sonucunu doğuracaktır. 

-Yatırımdan vazgeçme: Yatırımın karlılığı vergi nedeni ile azalmaktadır. 

Yatırımın karlılığının azalması onun cazibesini azaltacak ve giriĢimcinin yeni yatırımlar 

konusunda alabileceği riskleri de artıracaktır. Bu durum ise yatırımların azalması 

sonucu doğuracaktır. 

-Verginin yansıtılması: KiĢiler vergileme sonucunda bu vergiyi kendi 

üzerinden baĢka bir kiĢiye aktarmak, yansıtmak isteyebilir. Bu durumda kısa vadede ve 
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o anlık devletin gelir kaybı yoktur. Ancak daha uzun vadede özellikle ağır vergileme 

durumlarında vergiyi ödeyen ile yansıtılan arasında yapılan zımni sözleĢmeler ile 

verginin ödenmesi tamamen tehlikeye düĢebilir. 

-Vergiden kaçınma: Mükelleflerin vergisel yükümlülüklerini azaltmasının 

yasalara uygun olarak yerine getirilmesi durumunda vergiden kaçınma söz konusudur.  

-Vergi kaçakçılığı: Vergiye tepkinin yasa dıĢı hale gelmesidir. 

-Vergi reddi: Vergi reddi kollektif ve organize bir nitelik taĢır. Vergi reddi 

siyasi, iktisadi veya sosyal nedenlerle vergi mükelleflerinin vergi ödememelerine 

yönelik toplu ya da yasadıĢı davranıĢtır. 

Yukarıda görüldüğü gibi vergiye tepkinin sonuçları hem devletin vergi 

gelirlerini azaltmakta hem de ülke ekonomisini daraltmaktadır. Bu sebeple devlet 

vergiye tepkiyi azaltacak önlemler almalıdır.  

Öncelikle vergi oranlarının azaltılması vergiye tepkiyi doğrudan etkileyecektir, 

bu yüzden devlet baĢta dolaylı vergiler olmak üzere vergi oranlarını düĢürmelidir. 

Bunun dıĢında vergi kanunlarının açık ve anlaĢılmaz olması da kiĢilerin vergiye tepki 

göstermelerine sebep olmaktadır, vergi kanunları da daha açık ve anlaĢılır hale 

getirilmelidir. Bir baĢka husus da mükelleflerin toplanan vergi gelirlerinin nasıl ve ne 

için harcandığına bilmek istemesidir. Vergi gelirlerinin hangi amaçla nasıl kullanıldığı 

kiĢilerin vergiye tepkilerini doğrudan etkilemektedir. Devletin vergi gelirlerini ülkeye 

faydalı iĢler için kullandığını bilmek vatandaĢın vergiye tepkisini engelleyecektir. 

3.2.5. Ġdarenin Yeniden Yapılanması Ve Denetim Mekanizmasının 

DeğiĢtirilmesi 

Ġdarenin etkinliği, belli bir gelirin toplanması aiçin gerçek kaynak harcamasını 

en düĢük seviyede tutmaktır. Vergi toplaması için gerekli kaynaklar derken, sadece 

vergi idaresinin kullandığı memur masrafları ve diğer masrafları değil, daha geniĢ bir 
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Ģekilde, verginin yüklenenler bakımından da sebep olduğu tarh ve tahsil ile ilgili her 

çeĢit masrafları kastedilmektedir.
162

 

Bir vergi sisteminin etkinliği sadece uygun yasal mevzuatla değil, aynı 

zamanda vergi idaresinin verimliliği ve bütünselliği ile de belirlenir. Birçok ülkede, 

özellikle geliĢmekte olan ülkelerde, kamu gelirlerinin yeterli düzeyde toplanamamasının 

nedeni ya vergi idaresinin görevinin bilincine varma konusundaki eksikliği ya da vergi 

idaresinin yozlaĢması ile açıklanabilmektedir. Vergi yasaları ne kadar dikkatlice 

düzenlenirse düzenlensin, vergi idaresi ile vergi mükellefleri arasındaki uyuĢmazlıkları 

ortadan kaldırabilmede yeterli olmayacaktır. Yetenekli ve sorumluluğunun bilincinde 

personele sahip bir vergi idaresi, devletin “vergi potansiyeli”ni gerçekleĢtirmede 

olmazsa olmaz derecesinde önemli bir önkoĢuldur. Genel kanıya göre vergi idaresi ne 

kadar iyiyse vergi kanunu ve politikasıda o kadar iyidir. Herhangi bir vergi sisteminin, 

bir parçasını oluĢturan kendi vergi idaresinden daha iyi çalıĢtığı bugüne kadar hiç 

görülmemiĢtir. Buna karĢın en iyi vergi idaresinin kötü bir vergi sistemini iyi çalıĢan bir 

vergi sistemine dönüĢtürmede baĢarılı olduğuna da tanık olunmuĢ değildir. Birçok vergi 

reformu, verimsiz vergi idareleri nedeniyle baĢarısız olabilmektedir. Vergi idaresinde 

sürekli reorganizasyonlar ve onun iĢleyiĢ yöntemlerinde nerdeyse günlük iyileĢtirmeler 

yapmaksızın vergi reformlarının baĢarıyla gerçekleĢtirilebileceğini ummak boĢ bir 

hayaldir. Vergi reformlarında, baĢarılı bir vergi politikası ve verimli bir vergi idaresi 

arasında güçlü bir bağlantı bulunmaktadır. BaĢka bir ifade ile etkin bir vergi idaresi 

olmaksızın iyi bir vergi politikasından söz etmek imkânsızdır.
163

 

 Türkiye‟de Gelir Ġdaresi, devletin kamu harcamalarını karĢılamak amacıyla 

topladığı gelirlerin tarhı, tebliği, tahakkuku ve tahsili gibi her türlü vergilendirme 

hizmetlerini yürütmekle görevlidir. Vergilerin, devletin gelirleri arasında önemli bir 

paya sahip olması nedeniyle vergi literatüründe “Gelir Ġdaresi” yerine “Vergi Ġdaresi” 

kavramı da yaygın bir Ģekilde kullanılmaktadır. Vergi Ġdaresi, Gelir Ġdaresinin bir alt 

bölümü olarak, kanunların kendisine verdiği yetkileri kullanarak, hem vergiyi doğuran 
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olayları tespit etme, hem tespit ettiği olayları vergilendirme ve hem de tahakkuk 

ettirilmiĢ vergilerin tahsili konusunda görevli ve yetkilidir.
164

 

Ülkemizde etkin ve güçlü bir gelir idaresi olduğunu söylemek mümkün 

değildir. Devlet Planlama TeĢkilatı‟nın, 8. BeĢ Yıllık Kalkınma Planı hazırlık 

çalıĢmaları kapsamında oluĢturduğu “Vergi Özel Ġhtisas Komisyonu”nun hazırladığı 

Raporda Gelir Ġdaresinin sorunlarından bahsedilmektedir. Söz konusu Rapor Gelir 

Ġdaresinin sorunlarını Ģöyle sıralamaktadır:
165

  

-Vergiye ve Gelir Ġdaresine gereken önem verilmemektedir.  

-Gelir Ġdaresinin merkez ve taĢra teĢkilatı, ihtiyaçlara cevap verecek 

fonksiyonel bir örgütlenme yapısına sahip değildir.  

-Gelir Ġdaresi merkez ve taĢra teĢkilatı hiyerarĢik bir bütünlük içinde 

örgütlenmiĢ değildir.  

-Gelir Ġdaresinin merkez ve taĢra teĢkilatının görev, yetki ve sorumlulukları net 

olarak belirlenmemiĢtir.  

-Gelir Ġdaresi, inisiyatif kullanmaya imkan veren yapıcı, eğitici ve yol gösterici 

iç denetim anlayıĢından yoksundur.  

-Gelir Ġdaresinde performans değerlemesi ve denetimi yapılmamaktadır.  

-Vergi daireleri, yetki bölgesi dahilindeki mükelleflerin faaliyetlerini yakından 

takip edemez durumdadır.  

-Vergi uygulamalarında çağdaĢ teknolojinin olanaklarından yeterince 

yararlanılmamaktadır.  

-Gelir Ġdaresinin faaliyetleri hakkında kamuoyuna yeterli ve düzenli bilgi 

sunulmamaktadır.  
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-Gelir Ġdaresi kaliteli personel istihdam edememektedir.  

-Personelin atanma, yer değiĢtirme ve yükselmesi ile ek ücret ödemelerinde 

objektif kriterler kullanılmamaktadır.  

-Gelir Ġdaresi, sık sık maruz kaldığı dıĢ etkiler nedeniyle kanunları objektif ve 

tarafsız uygulamada zorluklarla karĢılaĢmaktadır. 

Gelir Ġdaresinin yeniden yapılanmasına yönelik olarak, 1950‟li yılların 

baĢından itibaren çeĢitli çalıĢmalar yapılmıĢtır. Bu çalıĢmalar arasında, 1952 yılında 

James MARTIN ve 1963 yılında Frank WHITE tarafından yazılan ve doğrudan Maliye 

Bakanlığı merkez teĢkilatının yapılanmasına yönelik olan raporlar ile 1960‟lı yıllarda 

baĢlayan ve “Mehtap Projesi” olarak adlandırılan merkezi hükümet teĢkilatının ve bu 

çerçevede Maliye Bakanlığının yeniden yapılanmasını öngören proje, ayrıca 1970 

yılında Maliye Tetkik Kurulu tarafından hazırlanan “Ekonomi ve Maliye Bakanlığı 

Yasa Tasarısı” çalıĢmaları en çok bilinen çalıĢmalardır.
166

 1971 askeri yönetim 

döneminde, Gelir Ġdaresinin yeniden yapılanmasını öngören bir tasarı hazırlanmıĢ ve bu 

tasarı 26.1.1972 tarihinde TBMM„ne sunulmuĢtur. Tasarıda, Gelir Ġdaresinin “Gelirler 

Genel Sekreterliği” Ģeklinde örgütlenmesi öngörülmüĢtür. 1950„lerden günümüze kadar, 

Gelir Ġdaresinin yeniden yapılanmasını öngören çalıĢmalardan sadece bu düzenleme, 

TBMM gündemine taĢınabilmiĢtir. Ancak bu tasarı kadük olmuĢ ve yasalaĢamamıĢtır. 

1980 askeri müdahalesinden sonra, Gelir Ġdaresi tekrar gündeme gelmiĢtir. Gündeme 

getiren kiĢi, bir dönem Gelirler Genel Müdürlüğü yapan, Adnan BaĢer Kafaoğlu„dur. 

Kafaoğlu, 1962 yılında dönemin Devlet BaĢkanı Kenan Evren„in danıĢmanı iken, 

Kenan Evren‟e Gelir Ġdaresinin yeniden yapılanmasının gerekliliğini vurgulayan bir 

rapor hazırlamıĢ, ancak bu dönemde de beklenen değiĢiklik gerçekleĢememiĢtir. Sayın 

Orgeneralim diye baĢlayan raporda, Adnan BaĢer Kafaoğlu, Gelirler Bakanlığını 

önermiĢtir. Ancak Kafaoğlu, Gelir Ġdaresini yeniden yapılanmasındaki zorlukları en iyi 

bilen kiĢidir. Çünkü kendisi Maliye Bakanlığı da yapmıĢtır. 1985„lerden sonra, özellikle 

Altan Tufan‟ın Genel Müdürlüğü döneminde Gelir Ġdaresinin yeniden yapılanmasıyla 

ilgili olarak onlarca tasarı hazırlanmıĢ, ancak bu tasarıların hiç birisi 
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yasalaĢamamıĢtır.167 Bu çalıĢmaların ortak özelliği, kurumların üst yapısına iliĢkin genel 

çerçevenin yeniden oluĢturulması, Maliye Bakanlığının genel merkezi yapı içerisindeki 

yerinin belirlenmesine yönelik olmalarıdır. Ayrıca bu çalıĢmalarda, ekonomi yönetimi, 

ekonomik politikaları oluĢturan birimlerin birbiriyle uyumlu çalıĢmaları gereği, vergi 

politikalarının ekonomik politikalardan bağımsız oluĢturulamayacağı konularına 

değinilmiĢtir.
168

 

2011 yılında 646 sayılı KHK Maliye Bakanlığı çatısı altında faaliyet gösteren 

tüm merkezi ve yerel vergi denetim birimleri “Vergi Denetim Kurulu BaĢkanlığı çatısı 

altında birleĢtirilmiĢtir. Bu birimde görev yapacak tüm denetim elemanlarının ünvanı 

“Vergi MüfettiĢi” olarak belirlenmiĢtir ve Maliye TeftiĢ Kurulu ile Hesap Uzmanları 

Kurulu kaldırılmıĢtır. Bu değiĢiklik vergi idaresinin bütünlüğünü arttırmıĢtır. 

Sonuç olarak, vergilemede etkinlik ve verimliliğin sağlanabilmesi için, 

öncelikle, vergiye ve Gelir Ġdaresine yeni bir anlayıĢla yaklaĢılmalı ve gereken önem 

verilmelidir.
169

  

Bunlar dıĢında, idarenin daha etkin ve verimli olması için yapılabilecek çözüm 

önerilerini aĢağıdaki gibi özetleyebiliriz:
170

 

- Hukuki düzenlemelerde bütünlüğün gözetilmesi kanun tüzük ve yönetmelik 

hiyerarĢisi ve kodifikasyon tekniğine uyulması mevzuatın oluĢmasında yerel veya 

uygulayıcı birimlerden bilgi alınması veya ilgili kiĢilerden yararlanılması, 

 - Çok sayıda alınan beyannamelerin birleĢtirilerek aylık faaliyetlerin tek 

beyannamede toplanması ancak tahsilatın farklı vadelerde yapılması,  

- Dağınık olan vergi mevzuatının toparlanması, sürekli değiĢikliklerle bozulan 

bütünlüğün tekrar sağlanması, 

- Tebliğlerin birleĢtirilerek tek tebliğ haline getirilmesi, 
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- Gayrifaal mükelleflerin mükellefiyetlerinin sona erdirilmesi uygulamasının 

basitleĢtirilmesi,  

- Kanuni temsilciler nezdinde daha hızlı takip yapılabilmesi için müĢterek 

sorumluluk uygulamasına geçilmesi,  

- Gelir idaresi personelinin vergi mevzuatı ve davranıĢ kuralları konusunda 

sürekli eğitilmesi,  

- Yöneticiler ve temel teknik personel için rekabetçi bir ücret ve teĢvik 

sisteminin getirilmesi,  

- Personel değerlendirme kriterlerinin yeniden gözden geçirilmesi, personel 

teĢvik ve ceza sisteminde yerel yöneticilerin etkin kılınması ayrıca personel sicil notu 

uygulamasında gizliliğinin kaldırılması,  

- Vergi dairelerinin fiziki ortamlarının, araç ve gereç ihtiyaçlarının çağdaĢ 

koĢullara uygun hale getirilmesi,  

- Vergi dairelerinde otomasyonun tüm imkanlarından yararlanılması,  

- Vergi dairelerinin iĢ ve iĢlemleri gözden geçirilerek iĢ yükünün hafifletilmesi 

ve lüzumsuz bilgi ve yazıĢmaların önlenmesi, 

- Verimlilik ve etkinliğe göre ücret politikası uygulanarak nitelikli personelin 

özel sektöre geçiĢinin engellenmesi gerekmektedir. 

3.2.6.   Ġstisna Ve Ġndirimlerde Yeniden Düzenleme  

Gelir Vergisi Kanunu yürürlüğe girdiği 1950 yılından bu yana çok geniĢ ve 

çeĢitli muafiyet ve istisna uygulamalarını bünyesinde taĢımaktadır. Vergilemenin temel 

amacı olan mali amaca ulaĢmanın ölçüsü, kamu harcamalarının karĢılanma oranıdır. Bu 

oran yükseldikçe mali amaç gerçekleĢmiĢ olur. Kamu harcamalarının giderek artması 

olgusu, vergi gelirlerinin yetersizliği ile birlikte değerlendirildiğinde kamu kesimi 

finansman açığı oluĢması kaçınılmazdır. Kamu kesimi finansman açığının 

kapatılmasının bir yolu, baĢta vergiler olmak üzere kamu gelirlerinin arttırılmasıdır. 
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Gelir vergisi alanında yapılan reformlarda istisna ve muafiyet uygulamalarının 

azaltılması vergi tabanını geniĢleterek mali amaca ulaĢmanın bir yolu olabilir.
171

 

 Bunun dıĢında, Türk Vergi Sisteminde yer alan vergi yasaları ve 

vergilendirmeye iliĢkin özellikle muafiyet ve istisna hükümleri içeren yasaların 

dağınıklığı nedeniyle, bazen yasa koyucu ilgili vergi yasasında özellikle istisna ve 

muafiyetlere iliĢkin sınırlayıcı hükümler koyma yoluna gitmektedir. Bunun en son 

örneklerinden biri de 5520 sayılı KVK'nda (m.35.) yer alan "Muafiyet, Ġstisna ve 

Ġndirimlerin Sınırı"na iliĢkin düzenlemedir. Bu düzenlemeye rağmen daha sonra 

çıkarılan 5811 sayılı Kanun ile bazı istisna düzenlemeleri yapılmıĢtır. 5811 sayılı 

Kanun'da yer alan istisna hükümleri parlamentonun sonraki iradesini yansıttığı için lex 

superior (üst kanun) ilkesine göre geçerli sayılacaktır.
172

 

Vergi yasalarında muafiyet, istisna ve indirimlere iliĢkin sınırlayıcı hükümlerin 

yasada yer almasıyla, içerdiği sınırlamalar, maddenin yürürlük tarihinden önceki 

normlar hiyerarĢisinde aynı düzeyde veya daha altta bulunan düzenlemeler için geçerli 

kabul edilebilir. Ancak bu tür hükümlerle, yasa koyucunun daha sonra yapılması 

muhtemel düzenlemeleri sınırlandırmayı amaçladığı anlaĢılmaktadır. Hukuk düzeni 

içerisinde böyle bir sınırlamanın anlamı ve geçerliliği yoktur. Çünkü yasa koyucu bu 

maddelerin içeriğinde belirtilen sınırlamalara aykırı olarak bir düzenleme yaptığında, bu 

düzenleme lex posterior (sonraki kanun) veya lex specialis (özel kanun) ilkeleri 

çerçevesinde, önceki yasa-sonraki yasa veya genel yasa-özel yasa yönünden 

değerlendirilecek ve sonradan yapılan düzenleme geçerli sayılacaktır. Uygulamada bu 

durumun birçok örneği de bulunmaktadır. Vergi yasalarında yer alan tüm bu sınırlama 

hükümlerinin kaldırılarak, anayasanın 73. maddesine "vergi ve benzeri mali 

yükümlülüklere iliĢkin muafiyet, istisna ve indirimler ancak ilgili yasaya hüküm 
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konmak veya değiĢiklik yapılmak suretiyle geçerlidir." gibi bir hükmünün eklenmesiyle 

uygulanabilirlik sağlanabilir ve sorun hukuksal çözüme kavuĢturulabilir.
173

 

Ġndirim ve istisnaların bunlar dıĢında vergide eĢitlik ve adaleti de etkilediğini 

söyleyebiliriz. Ġdeal bir vergi sisteminin, toplumda belirli kesimlere ayrıcalıklı iĢlem 

yapılmasına izin vermemesi gerekir. Bu durum vergi oranı ve vergi istisna ve 

muafiyetleri ile yakından ilgilidir. Çünkü bir vergi sisteminin önemli ölçüde vergi 

muaflıkları ve istisnalar içermesi, belli kesimlere ayrıcalıklı iĢlem yapılmasına neden 

olmaktadır.  ġüphesiz vergi istisna, muafiyet ve indirimleri ile ekonomik kalkınmanın 

sağlanması, gelir dağılımda adaletin gerçekleĢtirilmesi vb. amaçlara ulaĢılmak 

istenmektedir. Fakat genellikle siyasal iktidarların istisna, muafiyet ve indirimleri belli 

kiĢi ve gruplara ayrıcalık sağlamada bir araç olarak kullandığı da görülmektedir. 

Anayasamızın 73. maddesinde, bakanlar kuruluna geniĢ bir yetki tanımaktadır. Bu 

madde siyasal iktidarın artan oranlı vergi tarifesini dilediği gibi belirlemesine, vergi 

oranlarını istediği zaman artırabilmesine, politik çıkarları uğruna muafiyet, istisna ve 

indirimler getirmesine neden olmaktadır. Yukarıda da söylediğimiz gibi 73. madde 

değiĢtirilmelidir. Son olarak, düz oranlı vergide indirim, istisna ve muafiyetlere yer 

verilmemesi gerekir. Sadece aile büyüklüğünü esas alan standart bir indirimin (en az 

geçim indirimi vb.) yapılması mümkündür. Böylece toplam gelir ile vergi matrahı 

birbirine eĢit olmaktadır. Burada amaç, vergilemede ayrıcalıklı iĢlem yapılmamasıdır.
174
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                                    SONUÇ 

 

Türkiye ekonomisi, her yıl dalgalanmalar göstermekle beraber, borç yükü fazla 

olan, enflasyon, istihdam ve iĢsizlik gibi ekonomik sorunların gündemden düĢmediği ve 

dolayısıyla da “refah” ülke ekonomisine ulaĢamamıĢ bir görüntü çizmektedir. Kamu 

gelirlerinin yeterli düzeyde olmaması devletin giderlerini dıĢ ve iç borçlanma yoluyla 

karĢılamasına sebep olmaktadır. Dolayısıyla kamu gelirlerinin yetersizliği bütçe açığını 

arttırmaktadır. Kamu gelir ve giderleri konusu bu sebeple önem arz etmektedir ve 

gündemden düĢmemektedir.  

Kamu gelirlerinin finansmanında önemli rol oynayan vergi, gerek devlet gerek 

kiĢi ve gerekse de kurumlar açısından mühim ve ciddiyet gerektiren bir konudur.  

Bir ülkedeki vergi sistemi öncelikle vergileme ilkelerine uygun olmalıdır. 

TartıĢmasız en önemli nokta ise bir ülkedeki vergi sisteminin adil ve etkin olması 

gerektiğidir. Ne yazık ki vergileme ilkeleri açısından bakıldığında, Türk Vergi 

Sistemi‟nin vergileme ilkelerine uygun olduğunu söylememiz pek mümkün değildir.  

Bu noktada vergi reformu konusu devreye girmektedir. Türk Vergi Sistemi‟nde 

vergi reformuna ihtiyaç vardır. Bugüne kadar vergi reformu adı altında çeĢitli 

düzenlemeler yapılmıĢtır ve hala yapılmaktadır. Ancak bu değiĢikliklere vergi reformu 

diyebilmemiz için, çalıĢmamızın “tanım” bölümünde de bahsettiğimiz gibi reform, basit 

iyileĢtirmeler ve idari düzenlemeler Ģeklinde değil yapısal ve köklü değiĢikliklerle 

yapılmalıdır. Mevcut sistemde ki birkaç sorun ele alıp düzeltildiğinde bu durumun 

“vergi reformu” diye nitelendirilmesine imkan yoktur. Zira bir vergi reformundan söz 

edebilmemiz için bu reformun vergi sistemindeki adaleti etkilemesi, toplam vergi 

yükünü azaltması, vergi sisteminin etkinliğini arttırması ve sistemi daha anlaĢılır ve açık 

bir hale getirmesi gerekmektedir. Yani Türk Vergi Sisteminde de günümüze kadar, 

vergi reformu diyebileceğimiz yapısal ve köklü değiĢiklikler yapılmıĢ olmakla beraber, 

vergi reformu diye adlandıramayacağımız küçük çaplı değiĢiklikler de çok sık 

yapılmaktadır. Biz bu küçük çaplı değiĢiklikleri “reform” olarak değil, küçük çaplı 

iyileĢtirmeler olarak tanımlamaktayız. Örneğin 1950 yılında Kazanç Vergisinin 

kaldırılıp yerine Gelir Vergisinin getirilmesi, bunun dıĢında Kurumlar Vergisi ve Vergi 
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Usul Kanununun da aynı zamanda yürürlüğe girmesi köklü ve yapısal bir değiĢiklik 

niteliğindedir, bu düzenlemelere gerçek bir vergi reformu diyebilmekteyiz. Fakat yine 

aynı yıllarda muamele ve tüketim vergilerinin kaldırılarak yerine Gider Vergileri 

Kanunuyla, Ġstihsal Vergisi, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Nakliyat Vergisi ve 

PTT Hizmetleri Vergisinin getirilmiĢ olmasını vergi reformu olarak görememekteyiz, 

çünkü dolaylı vergileri tek bir satıĢ vergisi adı altında toplamak yerine muamele 

vergisinin ilk maddelerden alınan bir satıĢ vergileri derlemesi içine aktarılmasından 

ibaret kalmıĢtır. Fakat daha sonra KDV Kanunu‟nun çıkarılması ile gider vergilerinin 

ortadan kaldırılması ve tüketim vergilerinin tek bir çatı altında toplanmasını “reform” 

olarak tanımlayabiliriz. 

Ülkemizde vergi reformu konusu ele alınırken öncelikle, yapılacak vergi 

reformunun amaçları ele alınmalıdır. Vergi sistemimizde ki sorunlar çerçevesinde, 

yapılması gereken vergi reformunda ki amaçları aĢağıdaki gibi sıralayabiliriz: 

- Vergi sistemindeki adaleti sağlamak, 

- Toplam vergi yükünü azaltmak, 

- KayıtdıĢı ekonomiyi önlemek, 

- Vergi oranlarını düĢürmek, 

- Vergi tabanını geniĢletmek, 

- Vergi sitemini basit ve anlaĢılır hale getirmek,  

- Vergi yükünü arttırmadan vergi hasılatını arttırmak, 

- Vergi sistemini ülke ekonomisine uyumlu hale getirmek, 

- Yeni yatırımlara teĢvik etmek, 

- Vergide esnekliği sağlamak, 

- Vergi yönetiminde etkinliği sağlamak.  
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Yukarıdaki amaçlar doğrultusunda öncelikle ülkemizde daha adil bir vergi 

sistemi olması gerektiğini söyleyebiliriz. Vergi gelirlerinin büyük bir kısmının dolaylı 

vergilerle sağlanıyor olması vergi adaletini ciddi Ģekilde bozmaktadır. Vergi yükü düĢük 

gelirli kesimin üzerinde kalmaktadır. O halde öncelikle dolaylı vergilerin oranlarının 

düĢürülmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Oranları sırasıyla %1,8, ve 18 olan KDV‟de en 

yüksek oran düĢürülmelidir ve dilim sayısı azaltılmalıdır hatta bazı görüĢler de en 

yüksek oranın kaldırılması gerektiği yönündedir. ÖTV, ÖĠV gibi diğer dolaylı vergilerin 

oranlarında da indirime gidilmelidir.  

Zira vergi oranlarının yüksek oluĢu mükellefleri vergiden kaçınmaya ve hatta 

vergi kaçırmaya itmektedir. Devlet daha yüksek vergilendirmek adına vergi hasılatının 

büyük bir kısmını bu Ģekilde kaybetmektedir. Bu sebeple vergi oranlarının düĢürülmesi 

hususu önem arz etmektedir. Vergi oranları azaltılıp verginin tabanı geniĢletilirse hem 

vergiye tepki azalacak hem de vergi gelirleri artacaktır.   

Vergi mevzuatının karmaĢık olması, basit olmaması da mükelleflerin vergiye 

tepki göstermesine sebep olmaktadır. Vergi mevzuatı daha açık ve anlaĢılır bir hale 

getirilmelidir.  

Bir baĢka hususta kiĢi ve kurumlar ödedikleri vergilerin karĢılığını açıkça 

görememektedirler. Yani kamu harcamalarının ne amaçla ve nasıl kullanıldığı tam 

olarak bilinememektedir. Devlet bu konuda kamuoyunu daha fazla bilgilendirip 

mükelleflerin endiĢelerini gidermelidir. 

Vergilerin aynı zamanda ülke ekonomisine uyumlu olması ve ekonomik 

istikrar sağlayıcı rol oynaması gerekmektedir. Dolayısıyla, vergi sisteminin 

konjonktürel hareketlere karĢı esnek olması, yani vergi gelirlerinin ekonominin 

geniĢleme döneminde artarak toplam talebi kısmak suretiyle enflasyonu frenleyici, 

daralma dönemlerinde ise, vergilerin azalarak bireylerin elinde tüketim ve yatırım 

harcamaları için daha fazla fon oluĢmasını sağlamak suretiyle ekonominin durgunluk 

sürecine girmesini önleyici bir yapıya kavuĢturulması gerekmektedir. 

Sonuç olarak vergi sistemimizin vergi reformuna ihtiyacı olduğunu ve bu 

reformun spesifik bir etki yaratması değil bütün sistemi etkilemesi gerekmektedir. 
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Yapılacak reform vergi hasılatını arttıracak, toplam vergi yükünü azaltacak, vergide 

adaleti sağlayacak, ülke refahını etkileyecek büyük çaplı bir sonuç yaratmalıdır. 

Bu çerçevede dolaylı vergilerin vergi hasılatı içindeki payı azaltılmalı, oranları 

düĢürülmelidir. Dolaysız vergilerde en az geçim indirimi ve artan oranlılık gibi adaleti 

arttıracak uygulamalara daha çok yer verilmelidir. Yatırımlar teĢvik edilmelidir, 

dolayısıyla muafiyet ve istisnalar gözden geçirilmelidir. Vergi kanunları daha açık ve 

anlaĢılır hale getirilmelidir.  
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