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Ayhan Mesut HOġKÜR 
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Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Maliye Anabilim Dalı 

Mali Hukuk Programı 

 

Vergi, devletlerin kamusal harcamalarını finanse etmekte kullandıkları 

en önemli bir kaynaktır. Bu kaynağın ise verimli kullanılması her açıdan 

önemlidir. Vergilerin tahakkuk ettirilmesinde ve toplanmasında ise vergi 

dairelerine büyük görevler düĢmektedir. Vergi dairelerinin iĢleyiĢinde 

yaĢanacak aksaklıklar direkt olarak devletin vergi gelirlerini 

etkileyebilmektedir. Vergi gelirlerinin devletin asli görevlerini yerine 

getirmesindeki önemi düĢünüldüğünde vergiyi tahakkuk ettiren ve tahsil 

edilmesinde büyük rol alan vergi dairelerinin önemi daha da artmaktadır. 

Türkiye‟de vergi sisteminin etkinliğinin sağlanmasında vergi dairelerine düĢen 

görevleri bu çalıĢmanın konusunu oluĢturmaktadır. AraĢtırma sonucunda vergi 

dairelerinin vergi sisteminin etkinliği açısından önemli bir yeri olduğu kanısına 

varılmıĢtır. Bu kanıya ulaĢılmasında araĢtırma kapsamında incelenen istatistiki 

tablolar etkili olmuĢtur. Sonuç olarak vergi dairelerinin niteliksel ve niceliksel 

yapısındaki iyileĢmelerin vergi gelirlerinin artıĢında etkili olduğu kanaatine 

ulaĢılmıĢtır.  

 

Anahtar Kelimeler: Vergi, Vergi Daireleri, Türkiye, Vergi Sistemi. 
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ABSTRACT 
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Tax Offices in Turkey and Their Role and Importance For Achieving the 

Effectiveness in Tax System 

Ayhan Mesut HOġKÜR 

 

Dokuz Eylül University 
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  Fiscal Law Program 

 

Tax is special source of governments for financing their public spending. 

So, using this source productively is crucial at all points. Tax Departments play 

a high role in collecting and recognizing duties. Inconveniences in operation of 

Tax Departments can affects directly to tax sources of the State. When the 

importance of tax incomes‟ fulfilling fundamental duties of the state is 

considered, the importance of tax departments that recognize and collect tax 

will be higher. Roles of tax departments in providing effectiveness of tax system 

in Turkey form the concern of this study. As a result of the study, it was 

concluded that tax departments have high roles with regard to efficiency of the 

tax system. In coming through a consequence, analyzed statistical tables were 

influential. All in all, in was inferred that recruitments in qualitative and 

quantitative structure of the tax departments were influential in increase of tax 

incomes. 

 

Keywords: Tax, Tax Departments, Turkey, Tax System. 
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GĠRĠġ 

 

Devletin gelir kaynakları göz önüne aldığında en önemli finansman kaynağı 

vergilerdir. Devlet elde ettiği vergi gelirleri sayesinde kamunun finansmanına 

katkıda bulunur. Bunun yanı sıra devlet maliye politikası araçlarından en önemli yeri 

teĢkil eden vergi politikası uygulamaları ile milli ekonomiye yön vermektedir. Bu 

aĢamada devletin vergi gelirlerini sağlıklı bir Ģekilde toplayabilmesi ve bunu kontrol 

edebilmesi büyük önem arz etmektedir. Çünkü aksi bir durumda devlet, elde etmesi 

gereken vergi gelirlerini elde edemeyecek, bu da bir yandan kamunun finansmanında 

önemli aksamalara sebebiyet verirken diğer taraftan ekonomide kayıt dıĢılığa neden 

olacaktır. 

ĠĢte bütün bu sebeplerden dolayı vergi denetimi devletler için vazgeçilmez bir 

unsur olarak karĢımıza çıkmaktadır. Burada salt devletin çıkarları söz konusu 

olmamakta aynı zamanda kayıt dıĢı ekonominin önlenmesi boyutuyla da önem 

taĢımaktadır. Bir yandan vergilemede adalet sağlanırken diğer taraftan da mükellefler 

için haksız rekabet durumu ortadan kalkmıĢ olmaktadır. 

Günümüzde vergilerin büyük bir kısmı beyan esasına dayalı olarak 

alınmaktadır. Örneğin toplam vergi gelirlerinin yaklaĢık %70‟lik bir kısmını 

oluĢturan dolaylı vergilerden Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi beyan 

esasına dayalıdır. Vergi gelirlerinin %30‟luk kısmı oluĢturan dolaysız vergilerden 

Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi, Geçici Vergi ve Tevkifat bildirimleri gibi 

bildirimler de mükellef tarafından beyanname esasına göre beyan edilerek tarh ve 

tahakkuk ettirilmektedir. 

DeğiĢen ve geliĢen dünya Ģartları içinde geliĢmiĢ ülkeler arasına girmek ve bu 

ülkeler içinde yerimizi almak için beyin ve teknoloji gücünü kullanmak ve 

geliĢtirmek zorunluluğu bulunmaktadır. Günümüzde diğer kamu idarelerinin olduğu 

gibi vergi idaresinin aynası olan Vergi Daireleri‟nin de Türkiye ekonomisinin 

geliĢmesine sağlayacağı katkının, hizmet kalitesinin yükseltilmesi ile sağlanacağı 

kuĢkusuzdur. 

Vergi Daireleri, kamu harcamalarının temelini oluĢturan vergilerin 

toplanmasını üstlenmiĢ birimler olup, vergilerin toplanmasında oldukça değiĢken, 

karmaĢık bir mevzuattan faydalanmaktadırlar. Bu yapı çerçevesinde Vergi Daireleri 
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vergilerin sağlıklı bir Ģekilde toplamak için hizmet kalitesini de arttırmak 

durumundadırlar. 

Vergi Dairelerinin iĢ ve iĢlemleri ile uyguladığı mevzuat ve bunların 

değiĢiklikleri oldukça fazla ve karmaĢıktır. Bu karmaĢık yapı çerçevesinde diğer 

kamu idareleri ile Vergi Daireleri karĢılaĢtırıldığında Vergi Daireleri‟nin farklı 

durumu ortaya çıkmaktadır.  

Türkiye‟de Vergi Daireleri‟nin Vergi Sistemi‟ndeki etkinliğini konu alan 

çalıĢma üç bölümden oluĢmaktadır. Birinci bölümde genel olarak vergi kavramından, 

vergilerin sınıflandırılmasından, verginin amaçlarından, vergi dairelerinden ve vergi 

dairelerinin vergi sistemi içindeki yerinden bahsedilmiĢtir. Ġkinci bölümde de 

geliĢmiĢ ülkelerdeki vergi sistemlerinden ve vergi dairelerinden örnekler verilmiĢtir. 

ÇalıĢmanın üçüncü ve son bölümünde ise Türkiye‟de vergi dairelerinin yapısı, vergi 

dairelerinin vergi sistemi içindeki etkinliklerin ve bu çerçevede vergi dairelerinde 

yaĢanan aksaklıklar ile bu aksaklıkların giderilmesine yönelik öneriler üzerinde 

durulmuĢtur. ÇalıĢma sonuç ve öneriler kısmı ile tamamlanmaktadır. 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

 

VERGĠLER VE VERGĠ DAĠRELERĠNĠN VERGĠ SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ 

 

 Birinci bölümde genel olarak vergi kavramı, vergilerin sınıflandırılması, 

vergiye iliĢkin bazı kavramlar, vergilendirmenin amaçları ve vergi daireleri ele 

alınacaktır. 

 

1.1.GENEL OLARAK VERGĠ 

 

 Vergiler, devletlerin toplumsal ihtiyaçları karĢılamak üzere belirli kurallar 

çerçevesinde aldığı ekonomik değerlerdir. Bu ana baĢlık altında verginin çeĢitli 

tanımlarına, tarihsel süreç içerisindeki geliĢimine, sınıflandırılmasına ve önemine yer 

verilmiĢtir.  

 

 1.1.1.Verginin Tanımı 

 

 Vergi; devletin ekonomik, mali ve sosyal amaçlı kamu giderlerini finanse 

etmek üzere gerçek ve tüzel kiĢilerden ödeme güçleri oranında, karĢılıksız olarak ve 

belirli kurallar dahilinde alınması zorunlu olan ekonomik değerlerdir
1
.Vergi devletin 

piyasayı düzenlemedeki en önemli faktörüdür. 

 Ricardo‟ya göre vergi, ödeyenlerin gelir ya da servetlerinden yaptıkları bir 

fedakarlıktır
2
. Vergi, kamu giderlerini karĢılamak üzere gerçek ve tüzel kiĢilerden 

alınan ekonomik değerlerdir. Bir tarafta vergi alacaklısı, diğer tarafta vergi borçlusu 

olmak üzere iki tarafı bulunmaktadır. Bu iliĢki esas itibariyle bir alacak borç 

iliĢkisidir ve taraflara bazı görev, yetki ve sorumluluklar yüklemektedir. 

Vergi, toplumu oluĢturan her bir bireyi çok yakından ilgilendiren ekonomik 

bir olgudur. Bireylerin hak ve özgürlükleri ile çok yakın ilgisi olması nedeniyle 

egemenin tek yanlı vergileme eylemine karĢı büyük savaĢlar verilmiĢ ve bu savaĢlar 

1215 Magna Carta ile büyük bir zafer ile sonuçlanmıĢtır. Magna Carta, bu anlamda 

                                                 
1
 Fevzi Devrim, Kamu Maliyesine GiriĢ,  Ġlkem Ofset, Ġzmir,  2002, s.190. 

2
 Macit Ġnce, Devlet Borçlanması, Kalite Matbaası-Ankara, 1976, s.196. 
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büyük bedeller ödenerek kazanılmıĢ bir hukuk zaferidir. 1215 tarihinden itibaren 

kral, egemen, hükümran, devlet adı her ne olursa olsun buyurgan vergi konusunda 

herhangi bir düzenleme yapacaksa çok özenli davranma çabası içinde olmuĢtur. Bu 

geliĢim sürecine bağlı olarak insanlar vergi alanında çağdaĢ hukuk kurallarına 

kavuĢmuĢtur
3
. 

Vergi, “devletin kamu harcamalarının finansmanını karĢılamak üzere toplumu 

meydana getiren fert ve kurumlardan ödeme güçlerine göre, karĢılıksız ve zorunlu 

olarak aldığı ekonomik değerdir” Ģeklinde tanımlanmaktadır
4
. 

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

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

amacıdır. Vergi resim, harç ve benzeri yükümlülükler kanunla konulur, değiĢtirilir 

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

indirimleriyle oranlarına iliĢkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aĢağı 

sınırları içinde değiĢiklik yapmak yetkisi Bakanlar Kurulu‟na verilebilir”
5
. 

Gaston Jeze‟e göre; modern devletlerde vergi kiĢilerden toplumsal menfaati 

sağlayan masrafları karĢılamak üzere ve vergiyi ödemekle yükümlü kiĢilerin 

teĢkilatlanmıĢ siyasi bir topluluğun üyesi olmaları nedeniyle değiĢmez kurallarla 

talep edilen parasal kıymetlerdir
6
. 

 

1.1.2.Tarihsel Süreçte Vergi 

 

Ġlk çağlarda devletler mutlak hükümdarlıklarla yönetilirdi ve devlet bireyden 

mutlak olarak üstün ve ona hakimdi. Ayrıca devlet gücünü Tanrı‟dan aldığı için 

tanrısal yetkilere de sahipti. Zamanla hakimiyet ülkeyi Tanrı adına yöneten mutlak 

hükümdarların eline geçmiĢ ve bu dönemde hakimiyetine dayanan hükümdar halk 

üzerinde dilediği gibi baskı kurmuĢ, onları tahakküm altına almıĢtır
7
. “Kişisel hak ve 

hürriyetler çok sınırlı olduğu için insanları zorla çalıştırmak, malını, eşyasını ve 

                                                 
3
 Ahmet Erol, „Vergi Hukukunda Kavram‟, Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Ocak 2006, s.7. 

4
 Osman Pehlivan, Vergi Hukuku, Derya Kitabevi, Trabzon, 2004, s.108. 

5
 Mualla Öncel, Ahmet Kumrulu ve Nami Çağan, Vergi Hukuku, 12. bs., Ankara, Turhan Kitapevi, 

2005, s.15. 
6
 Aytaç Eker ve Kamil Tüğen, Kamu Maliyesine GiriĢ, Tolga Matbaası., 6.Baskı, Ankara, 1995, 

s.153. 
7
 Bedri Gürsoy,  “1876 Anayasasının Mali Hükümleri”, Fadıl H.Sur‟un Anısına Armağan, 

AÜSBF Yayın No:522, Ankara, 1983, s.178. 
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imkanlarını kamu hizmetleri için almak ve onlara borç ve haraç yüklemek oldukça 

kolay olmuştur”
8
.  

Vergiye tarihin bilinen en eski dönemlerinden beri rastlanmasının yanında 

vergi hukukunun doğması ve geliĢmesi o kadar gerilere gitmemektedir. Ġlkçağlarda 

hükümdarlar, ülkeleri üzerindeki mülkiyet hakkına istinaden üstün yetkilere sahipti. 

Mutlak iktidarın halk tarafından sınırlandırmak istenen ilk yetkisi, vergilendirme 

yetkisidir. Mutlak iktidarın vergilendirme yetkisinin sınırlandırılması, bunun hukuki 

bir düzene bağlanması, demokrasi yolunda atılan en önemli adımlardan biridir
9
. 

Mutlakiyetçi dönemde kralın vergilendirme gücüne karĢı ilk tepki 1215 

yılında Ġngiltere‟de ortaya çıkmıĢtır. Magna Carta (Büyük ġart) adı verilen bu 

fermanla birlikte kral ile soylular ve din adamları arasında yapılan bir anlaĢmaya 

göre “kralın yetkileri ve parlamentoda temsil edilen sınıfların yetkileri birbirlerine 

karşı sınırlandırılmış ve özellikle parlamento vergi konulmasına karar verilmesinde 

yetkili kılınmıştır. Ayrıca bu belgede kral tarafından keyfi olarak fertlere mali yüküm 

getirilemeyeceği, vergilerin konmasında kral için önceden senyörlerin ve 

ruhbanların onayını alma zorunluluğu açıklanmıştır”
10

. 

Magna Carta‟nın paraya ihtiyaç duyulan zamanlarda ihlal edilmesi, Ġngiliz 

halkının 1215‟de kazandıkları hakları krala anımsatmak amacıyla Haklar Dilekçesi 

kaleme alınmıĢtır. Haklar Dilekçesi Ġngiltere‟de halk hareketine bağlı olarak 

vergilendirme yetkisinde sınırlama getiren ilk anayasal belge sayılmaktadır
11

. 

Amerika BirleĢik Devletleri‟nin bağımsızlık savaĢının nedenlerinden birisi 

de, Ġngiltere‟nin Amerika‟daki sömürgelerinin vergilendirme yetkisine müdahale 

etmesi olmuĢtur
12

. 

15 Aralık 1791 tarihinde Bill of Rights‟ın (Haklar Beyannamesi) 10 maddesi 

ABD Anayasası‟nın 11–17 maddeleri olarak onaylanmıĢ ve anayasanın değiĢik 

maddeleri olarak Anayasa‟ya eklenmiĢtir. Haklar Beyannamesi‟nin 4. maddesi 

                                                 
8
 Hakan Ay, Maliye Tarihi (Ders Notları), Ġzmir, 2003, s.8. 

9
 Kamil Mutluer, Vergi Genel Hukuku, 2.Baskı, Ġstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Ġstanbul, 2008, 

s.32. 
10

 Gülsen GüneĢ, Verginin Yasallığı Ġlkesi, On Ġki Levha Yayınları, Ġstanbul, 2008, s.31. 
11

 Özcan Özbey, Ġnsan Hakları Evrensel Ġlkelerinin Avrupa Mahkemesinde Uygulaması, Ankara: 

Adalet Yayınevi, 2004, s.22. 
12

 Nami Çağan, Vergilendirme Yetkisi, Kazancı Hukuk Yayınları, Ġstanbul, 1982, s.21. 
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vergilendirme ile ilgili hükümler içermektedir. Madde hükmü ile parlamentonun izni 

olmadıkça vergilendirme yapılamayacağı üzerinde durulmuĢtur
13

. 

Fransa‟da ise 1789 Devrimi‟ne kadar feodal beylerin keyfi ve acımasız 

vergileri nedeniyle isyanlar çığ gibi büyümüĢtür. Devrim ile birlikte isyanlar doruk 

noktasına ulaĢmıĢ ve kral tahttan indirilmiĢtir. Ulusal Meclis ilk olarak halkın rızası 

olmadan hiçbir vergi alınamaz ilkesini koyan bir yasa çıkartmıĢ, bu yasayla birlikte 

feodal beylerin ve kilisenin sahip oldukları vergilendirme yetkileri ve vergi 

ayrıcalıkları ortadan kaldırılmıĢtır. Ulusal Meclis aynı yıl (1789) sınıf ayrıcalıklarını 

ortadan kaldıran ve mutlakiyet rejimine son veren “Ġnsan ve VatandaĢlık Hakları 

Beyannamesi”ni ilan etmiĢtir. 

Bu bildiride vergi ödevi ile ilgili maddeler Ģöyledir: 

Madde 13. Kamu gücünün sürdürülmesini sağlamak ve idarenin giderlerini 

karĢılamak için herkesin vergi vermesi kaçınılmazdır. Vergi tüm yurttaĢlar arasında, 

olanakları ölçüsünde, eĢit olarak dağıtılır. 

Madde 14. Tüm yurttaĢların bizzat ya da temsilcileri aracılığı ile verginin 

gerekliliğini belirlemeye, vergilemeye serbestçe rıza göstermeye, vergi gelirlerinin 

kullanılmasını izlemeye ve verginin miktarını, matrahını, tahakkuk biçim ve süresini 

belirlemeye hakkı vardır
14

. 

Osmanlı Devleti‟nde de vergilendirme ile ilgili pek çok isyan çıkmıĢtır. 1925 

yılında bir köylüye fazladan 200 akçe vergi salınması nedeniyle aĢırı 

vergilendirmeye karĢı olan kesimin ayaklanmasına (Baba Zünnun Ayaklanması) yol 

açmıĢtır
15

. 

Osmanlı Devleti, Ġslami kurallar çerçevesinde yönetilen bir devlet olarak 

padiĢaha “mutlak itaat” edilen bir yönetime sahipti. Bu nedenle devlet otoritesinin 

sınırlandırılması düĢüncesi yerleĢmemiĢtir. Ġslam dininin vergilendirmeye iliĢkin 

öngördüğü birtakım kurallar vardır ve bu kurallar çerçevesinde alınan vergilere Ģer‟i 

vergiler adı veriliyordu
16

. 

                                                 
13

 U.S Constitution, “U.S. National Archives & Records Administration”, 

http://www.archives.gov/exhibits/charters/constitution.html, ( 24.09.2011). 
14

 Ayferi Göze, Siyasal DüĢünceler ve Yönetimler, Beta Yayınları, Ġstanbul, 1986, ss.564-566. 
15

 T.Ġ.B., Sınıflı Toplum Devlet ve Vergiler, 1.Baskı T.Ġ.B Yayınları No:14, Aslımlar Matbaası, 

Ankara, 1976, s.51. 
16

 Niyazi Berkes, Yüz Soruda Türkiye Ġktisat Tarihi, Cilt:1, Gözden GeçirilmiĢ ve GeniĢletilmiĢ 

2.Baskı, Gerçek, Yayınevi, Ġstanbul, 1972, s.127.  

http://www.archives.gov/exhibits/charters/constitution.html
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Osmanlı Devleti, tarım ekonomisine dayalı bir yapıya sahip olduğundan 

gelirlerinin büyük bir kısmını toprağın iĢlenmesine bağlı olmuĢtur. Osmanlı 

Devleti‟nde toprak düzeni, askeri sistemle iç içe bir Ģekildedir. Tımar (dirlik) adı 

verilen toprak sisteminde vergi gelirlerinin önemli bir bölümü belli kamu 

görevlilerine tahsis edilmiĢtir. Çoğu zaman vergi toplama yetkisi dirlik sistemi 

içerisinde yer alan sipahi adı verilen askerlere bırakılırdı
17

. 

18. yüzyılda ise vergi tahsilini devlet ve yükümlüler açısından güvence altına 

alabilmek için halk tarafından seçilen ve “ayan” adı verilen kiĢiler yapmıĢtır. Ayanlar 

baĢlangıçta halkı kesenekçilere karĢı korumak için var olmuĢ, ancak daha sonra 

ayanla kesenekçilerle anlaĢarak, kendileri de iltizam gelirlerinden pay almaya 

baĢlamıĢlardır
18

. 

Devlet otoritesi zayıflamaya baĢlayınca ayanların bölgesel güçleri artmıĢ ve 

köylü artık devlet yerine ayanların buyruğu altına girmiĢtir. 1808 yılında ise padiĢah 

ile ayanlar arasında Sened-i Ġttifak adı verilen bir belge imzalanmıĢtır. Bu belge ile 

birlikte padiĢahın vergilendirme gücü, ayanlar lehine sınırlandırılmıĢtır
19

. Sened-i 

Ġttifak padiĢahın vergilendirme gücünün sınırlandırılması yönünden Magna Carta ile 

benzerlik göstermektedir.  

Tanzimat Fermanı ile padiĢahın vergilendirme yetkisini denetlemesi için 

“Meclis-i Ahkâm-ı Adliye” kurulmuĢ olsa da, bu meclisin padiĢahı cezalandırması 

mümkün değildi. 28 ġubat 1856 yılında Islahat Fermanı ilan edilirken, fermanda 

vergilerin keyfi olmaması, mükelleflerin ödeme güçlerini dikkate alması, sınıf ve 

mezhep ayrımı yapılmadan vergilerin tarh ve tahsil edilmesi ve vergilerin 

toplanmasında iltizam usulünün kaldırılması gerektiği vurgulanmıĢsa da gerek 

Tanzimat Fermanı‟nda gerekse Islahat Fermanı‟nda vurgulanan bu ilkeler 

uygulamaya geçememiĢtir
20

.  

Osmanlı Devleti‟nde hürriyet düĢüncesi, mülkiyet kavramı, eĢitlik ve 

güvenlik ilkeleri 1876 Anayasası ile ortaya konabilmiĢtir. Bu anayasa insan hakları 

bakımından önemlidir ve vergilendirmeye yönelik olarak üç madde içermektedir
21

. 

                                                 
17

 M. Akif Aydın, Türk Hukuk Tarihi, 5.Baskı, Hars Yayınları, Ġstanbul, 2005, s. 396. 
18

 Çağan, Kumrulu, Öncel, s.9. 
19

 Çağan, s.33-34. 
20

 Hayri R.Sevimay, Cumhuriyete Girerken Ekonomi, Kazancı Yayınları, Ġstanbul, 1995, s.26. 
21

 Ahmet Kumrulu, “Vergi Hukukunun Bir Kısım Anayasal Temelleri”, Ankara: AÜHF. Dergisi, 

Cilt:XXXIV, Sayı:1–4, Olgaç Matbaası, 1981, s.149. 



8 
 

1876 Anayasası‟nın 20. maddesinde, “KararlaĢtırılan yükümler kendi 

kanunlarına göre tüm uyruklar arasında herkesin kudreti oranında salınır ve 

bölüĢtürülür” hükmü ile verginin “mali güç” ölçütüne göre alınacağı hükme 

bağlanmıĢtır. 25. maddede “Bir kanuna dayanmadıkça vergi ve resim adı ile ve diğer 

bir adla hiç kimseden para alınamaz” hükmü getirilmiĢtir
22

. 

1921‟de “TeĢkilat-ı Esasiye Kanunu” adını taĢıyan Anayasa olağanüstü 

dönemde çıkarıldığından hak ve özgürlükler ile vergilendirmeyle ilgili herhangi bir 

hüküm içermemiĢtir
23

.  

Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduktan sonra çıkarılan 1924 Anayasası 

birey hak ve özgürlüklerine geniĢ bir biçimde yer vermiĢtir. 1924 Anayasası‟nda 

vergilemeye iliĢkin bazı hükümlere yer verilmiĢtir. 84. maddeye göre: “Vergi, 

devletin genel giderleri için halkın pay vermesi olarak tanımlanmıĢtır. 85. madde 

hükmü ile de “Vergilerin ancak kanunla salınıp, alınabileceği belirtilmiĢtir”
24

. 

1949 ve 1950 yıllarında Alman Vergi Kanunları‟ndan ilham alınarak Gelir 

Vergisi, Kurumlar Vergisi ve Vergi Usul Kanunu kabul edilmiĢtir. 1960–1970 yılları 

arasında daha fazla kamu gelirine ihtiyaç duyulmuĢ ve Motorlu TaĢıtlar Vergisi, 

ĠĢletme Vergisi gibi yeni vergiler kabul edilmiĢtir. 

1961 Anayasası‟nda vergileme açısından 1924 Anayasası‟ndan farklı tek bir 

hüküm eklenmiĢtir. Bu da kanunda belirtilen yukarı ve aĢağı sınırlar içerisinde, ölçü 

ve esaslara uygun olmak Ģartıyla, vergi, resim ve harçların muafiyet, istisna ve 

oranlarına iliĢkin değiĢiklik yapma yetkisi Bakanlar Kurulu‟na verilmiĢtir.  

12 Eylül Askeri Müdahalesi sonrasında hazırlanan 1982 Anayasası‟nın 

“Temel Hak ve Ödevler” kısmının “Siyasi Haklar ve Ödevler” baĢlıklı dördüncü 

bölümünde yer alan 73. madde, sosyal hukuk devleti ilkesi doğrultusunda, vergi 

ödevine egemen olan temel anayasal kuralları düzenlemektedir
25

. Bu maddeye göre;  

- Herkes, kamu giderlerini karĢılamak üzere, mali gücüne göre, vergi 

ödemekle yükümlüdür. 

                                                 
22

 Orhan Aldıkaçtı, Anayasa Hukukumuzun GeliĢmesi ve 1961 Anayasası, 3.Baskı, Ġstanbul: ĠÜHF 

Yayın No: 252, Fakülteler Matbaası, 1978, s.63. 
23

 Bumin Doğrusöz, “Yargı Karaları IĢığında Vergilerin Kanuniliği Ġlkesi Açısından Türk Vergi 

Mevzuatının Değerlendirilmesi”, XIII. Türkiye Maliye Sempozyumu 14-16 Mayıs 1998 Bodrum, 

Ġstanbul: M.Ü. Maliye AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Yayın No: 12, 2000, s.154. 
24

 Anayasa Mahkemesi, 1924 Anayasası, www.anayasa.gov.tr, ( 29.08.2011). 
25

 Nurettin Bilici, Vergi Hukuku, 12.B., Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2006, s.37. 

http://www.anayasa.gov.tr/
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- Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal 

amacıdır. 

- Vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülükler kanunla konulur, değiĢtirilir 

veya kaldırılır. 

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

indirimleriyle oranlarına iliĢkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aĢağı 

sınırlar içinde değiĢiklik yapmak yetkisi Bakanlar Kurulu'na verilebilir. 

 

1.2.VERGĠLERĠN SINIFLANDIRILMASI 

 

Vergiler çeĢitli Ģekillerde sınıflandırılabilir. Ancak uygulamada en fazla 

görülen sınıflandırma dolaylı-dolaysız, spesifik-ad valorem, kiĢisel-nesnel, gelir-

servet-harcamaları üzerinden alınan vergiler Ģeklinde yapılmaktadır
26

.  Bu 

sınıflandırmalar aĢağıda baĢlıklar halinde kısaca açıklanmıĢtır. 

 

1.2.1. Dolaylı - Dolaysız Vergiler  

 

Vergilerin dolaylı ve dolaysız olarak ikiye ayrılması konusundaki kıstaslar 

kısaca Ģöyle özetlenebilir
27

.  

 Genel fiyat seviyesini etkileyen vergiler dolaylı, genel fiyat düzeyini 

etkilemeyen vergiler ise dolaysız vergilerdir. 

 Nispi fiyatları değiĢtirmeyen vergiler dolaysız, değiĢtiren vergiler 

dolaylıdır. 

 Yansıma ölçütüne göre, yansıtılamayan ve bu nedenle konulduğu kiĢi ya 

da kurumlar üzerinde kalan vergiler dolaysız, yansıtılarak yükü baĢkalarına aktarılan 

vergiler ise dolaylıdır. 

 Gelirin elde edilmesine iliĢkin iĢlemleri vergilendiren vergiler dolaysız, bu 

gelirlerin harcanması iĢlemlerini vergilendiren vergiler ise dolaylı vergilerdir. 

 

 

                                                 
26

 Kenan Bulutoğlu, Kamu Maliyesi, Sermet Matbaası, Ġstanbul 1996, s.25-27. 
27

 MEGEP (Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi),Muhasebe Finansman 

Vergi, Ankara, 2007, s.9. 
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Türk Vergi Sistemi içerisinde yer alan dolaysız vergiler Ģunlardır: 

 Gelir Vergisi 

 Kurumlar Vergisi 

 Emlak Vergisi 

 Veraset ve Ġntikal Vergisi 

 Motorlu TaĢıtlar Vergisi 

Buna karĢılık, dolaylı vergiler kategorisini Ģu vergiler oluĢturmaktadır; 

 Mal ve Hizmetlerden Alınan Vergiler 

      Dahilde Alınan Katma Değer Vergisi  

      Ek Vergi 

       Özel Tüketim Vergisi 

      Akaryakıt Tüketim Vergisi 

       Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) 

       Damga Vergisi  

       Harçlar 

 DıĢ Ticaretten Alınan Vergiler 

      Gümrük Vergisi 

       Akaryakıt Gümrük Vergisi 

       Tek ve Maktu Vergi 

      Ġthalden Alınan KDV 

 

1.2.2. Spesifik - Ad valorem Vergiler 

 

Bu ayrım vergi borcunun hesaplanma biçimine dayanmakta, ağırlık, hacim, 

uzunluk vs. gibi ölçüler üzerinden hesaplanan vergiler spesifik, matrah değeri 

üzerinden hesaplanan vergiler ise ad valorem vergiler olmaktadır. Maktu resim ve 

harçlar spesifik vergilere, gelir, kurumlar ve KDV ad valorem vergilere örnek olarak 

verilebilir
28

.  

Günümüzde, spesifik tarifelerin uygulandığı vergilerin sayısı aĢağıdaki 

nedenlerden dolayı azalmıĢtır: 

 

                                                 
28

 MEGEP, s.10. 
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 Spesifik tarifelerin gelir, kurumlar ve KDV gibi belli vergi türlerine 

uygulanma imkanının olmaması.  

 Spesifik vergilerin fiyat hareketlerini izlemede çok yetersiz kalması.   

 Fiyat değiĢmelerinde, konulan verginin nisbi ağırlığının hiç arzu 

edilmeden değiĢmesi.  

 

1.2.3. KiĢisel-Nesnel Vergiler 

 

Mükellefin kiĢisel durumunu, diğer bir ifadeyle, kiĢinin evli yada  bekar 

oluĢunu, çocuklarının bulunup bulunmamasını, sakatlık halini vb. durumları  dikkate 

alan vergiler kiĢisel, bunu dikkate almayan vergiler ise nesnel vergilerdir
29

. 

Gelir ve veraset vergileri kiĢisel vergilere,  mal ve hizmetlerden alınan 

vergiler ise nesnel vergilere örnek olarak verilebilir. 

 

1.2.4. Gelir -Servet -Harcamalar Üzerinden Alınan Vergiler  

 

Günümüzde, en çok kullanılan ayırımlardan birisi de vergi matrahının 

niteliğine göre yapılan ayırımdır. Bu ayırıma göre, verginin matrahını gelirin 

oluĢturması gelir üzerinden alınan vergiler, verginin matrahını servetin oluĢturması 

servet üzerinden alınan vergiler ve verginin matrahını harcamaların oluĢturması ise 

harcamalar üzerinden alınan vergiler grubunu oluĢturmaktadır
30

. 

Gelir üzerinden alınan vergilere gelir ve kurumlar vergisi, servet üzerinden 

alınan vergilere emlak, motorlu taĢıtlar, veraset ve intikal vergisi, harcamalar 

üzerinden alınan vergilere de mal ve hizmetler üzerinden alınan vergiler örnek olarak 

sayılabilir.  

Vergi ödeme gücünün bir göstergesi olması yanında, kamu hizmetlerinin 

gerçekleĢtirilmesi için gerekli finansmanı sağlayabilmek bakımından günümüzde 

harcamaların da vergilendirilmesi yoluna gidilmektedir. Harcamaları kısarak 

tasarrufları, dolayısıyla sermaye birikimini teĢvik edici bir yapıya sahip olan 

                                                 
29

 MEGEP, s.10. 
30

 Metin Erdem, Doğan ġenyüz ve Ġsmail Tatlıoğlu, Kamu Maliyesi, 3. Basım, Ekin Kitabevi, 2003, 

s.90. 
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harcamalar üzerinden alınan vergileri, genel harcama vergisi ve satıĢ vergileri olmak 

üzere iki grup altında incelemek mümkündür.  

 

1.2.4.1. Genel Harcama Vergisi 

 

Genel harcama vergisi, matrahı tüketim olan kiĢisel ve dolaysız bir vergidir. 

Tüketim üzerinden alınan vergiler dolaylı ve nesnel olmalarına rağmen, dolaysız bir 

vergi olan genel harcama vergisi kiĢisel nitelikte olup gelir vergisinin bir 

alternatifidir. Vergi kiĢilerin tıpkı gelir vergisinde olduğu gibi verecekleri yıllık 

beyannamelere göre kendilerince yada vergi idarelerince hesaplanmaktadır. 

Beyannamelerde kiĢinin harcamalarını bulmak için, bir yıl içinde elde edilen gelire 

sahip olunan sermaye mallarının satıĢından elde edilen meblağlar, banka 

hesaplarındaki azalmalar vs. gibi ilaveler yapılarak bulunan, değerden sermaye 

malları için yapılan harcamalar ile devletin uygun göreceği bazı harcamalar ve yıl 

içindeki tasarruflar düĢülmektedir
31

.  

 

1.2.4.2. SatıĢ Vergileri  

 

Genel harcama vergisinden farklı olarak, harcamaların fiilen yapılması 

sırasında alınan satıĢ vergileri nesnel ve dolaylı vergilerdir. SatıĢ vergileri sınırlı 

sayıda mal üzerine konulan özel satıĢ vergileri veya ilke olarak, tüm malların üzerine 

konulan genel satıĢ vergileri olarak sınıflandırılmaktadır.  

                                                 
31

 Birol Aydemir, Türkiye'de Katma Değer Vergisi Uygulamasının Değerlendirilmesi ve Efektif 

Katma Değer Vergisi Oranlarının Hesaplanması, Ankara: DPT. Yıllık Programlar ve Konjonktür 

Değerlendirme Genel Müdürlüğü, Ağustos 1996, http://ekutup.dpt.gov.tr/vergi/aydemirb/kdv.html , 

(04.10.2011). 

 

 

http://ekutup.dpt.gov.tr/vergi/aydemirb/kdv.html
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1.2.4.2.1. Özel SatıĢ Vergileri 

 

Üretimden veya üretimin belli bir aĢamasından genel olarak alınmayıp, tek 

tek bazı ürün ve hizmetler üzerinden, genellikle de tüketim aĢamasında alınan 

vergiler özel satıĢ vergileri olarak adlandırılmaktadır.  

Finansman temin etmek amacı dıĢında, talebi kontrol edilmek istenen mallara 

da uygulanan özel satıĢ vergileri,  uygulama kolaylığı nedeniyle, geleneksel 

toplumlarda tercih edilen bir vergi olmuĢtur. Gümrük vergileri ile alıĢkanlık yapan 

maddeler üzerinden alınan vergiler özel satıĢ vergilerine örnek olarak verilebilir. 

 

1.2.4.2.2. Genel SatıĢ Vergileri 

 

Ġlke olarak, alıĢveriĢ konusu tüm malları kapsayan genel satıĢ vergileri toplu 

satıĢ vergileri ( tek aĢamalı) ve yaygın satıĢ vergileri (çok aĢamalı) olmak üzere ikiye 

ayrılırlar
32

.  

 

1.2.4.2.2.1. Toplu SatıĢ Vergileri 

 

Toplu satıĢ vergileri bir malın üretim (imalat), toptan satıĢ veya perakende 

satıĢ aĢamalarından yalnız birisini kapsamaktadır. Buna göre de, sırasıyla imalat satıĢ 

vergisi, toptan satıĢ vergisi ve perakende satıĢ vergisi adını almaktadır. 

 

1.2.4.2.2.2. Yaygın SatıĢ Vergileri 

 

Üretimlerinden tüketicinin eline geçinceye kadar, malları ve hizmetleri her 

aĢamada vergilendiren yaygın satıĢ vergileri, ciro ve katma değer vergisi olmak üzere 

iki ana biçimde uygulanmaktadır.  

Ciro Vergisi; bu vergide belli bir aĢamadan diğerine geçen mallar satıĢ 

değerleri üzerinden vergiye tabi tutulmaktadır. Çok yaygın bir alanda uygulandığı ve 

her satıĢta tekrarlandığı için yayılı muamele vergileri düĢük vergi oranları ile fazla 

vergi toplamak gücü taĢımaktadır. Ciro vergisinin önemli özelliği satıĢ değerini 

                                                 
32

 Ahmet Polatlı, Vergiler, http://www.makaleler.com/bilim-makaleleri/vergiler.htm, ( 01.10.2011). 

http://www.makaleler.com/bilim-makaleleri/vergiler.htm


14 
 

vergilerken eskiden ödenmiĢ verginin de yeniden vergisini almak suretiyle "verginin 

piramitleĢmesine" neden olmasıdır
33

.  

Katma Değer Vergisi; Üretim-tüketim zincirinin bütün aĢamalarında 

uygulanan fakat matrahının her bir aĢamada yaratılan katma değer olması nedeniyle, 

ciro vergisinin aksine vergi piramitleĢmesine neden olmayan bir vergidir.  

 

1.3.VERGĠYE ĠLĠġKĠN BAZI TEMEL KAVRAMLAR 

 

Vergiye iliĢkin bazı temel kavramlardan, verginin matrahı, vergiyi doğuran 

sebep, vergi sorumlusu ve vergi muaflığı kavramlarına aĢağıda kısaca değinilmiĢtir. 

Verginin Matrahı: Verginin, üzerinden hesaplandığı değer veya miktardır. 

Vergiyi Doğuran Olay: Vergi alacağı vergi yasalarının vergiyi bağladıkları 

olayın vukuu veya hukuki durumun oluĢumu ile doğar. Vergi alacağı mükellef 

bakımından vergi borcunu oluĢturur. 

Vergi Sorumlusu: Vergi sorumlusu, vergi kanunlarına göre mükellef 

olmamakla birlikte, verginin, alacaklı vergi dairesine ödenmesinden sorumlu olan 

kiĢidir. Sorumluluk uygulaması, verginin tahsilinin güvenliğini sağlamaya yönelik 

bir uygulamadır. 

Vergi Muaflığı: Vergi kanunlarına göre mükellef sayılan bir gerçek veya 

tüzel kiĢinin, yine vergi kanunlarıyla, vergi dıĢı bırakılmasıdır. 

Vergi Ehliyeti: Mükellefiyet ve vergi sorumluluğu için yasal ehliyet Ģart 

değildir. Vergiyi doğuran olayın kanunlarla yasak edilmiĢ bulunması mükellefiyeti 

ve vergi sorumluluğunu kaldırmaz
34

. 

 

1.4.VERGĠLENDĠRMENĠN AMAÇLARI 

 

Bu baĢlık altında vergilendirmenin amaçları, mali amaçlar yönünden, maliye 

politikaları açısından, ekonomik hedefler açısından ve sosyal politikalar açısından ele 

alınarak incelenmiĢtir. 

 

 

                                                 
33

 Aydemir, s.40-41. 
34

 Vergi Kitapçığı, 2007, www.garanti.com.tr, (02.10.2011). 

http://www.garanti.com.tr/
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1.4.1.Mali Amaçlar Yönünden  

 

Vergilemenin mali amacı; kamu harcamalarını karĢılamaktır. Vergi 

artıĢlarının, kamu harcamalarındaki artıĢlarla uyumlu bir biçimde gerçekleĢmesi 

gerekir. Aksi durumda, vergi gelirlerinin çeĢitli düzenlemelerle arttırılmasına veya 

kamu harcamalarının azaltılmasına çalıĢılır. Kamu harcamalarının azaltılması 

seçeneği toplumun geliĢen ekonomik ve sosyal yapısı içinde uygulanması kolay bir 

yol değildir. 

 

1.4.2.Ekonomik Hedefler Açısından 

 

Vergilemenin ekonomik amacı; vergiler, belirlenen ekonomik hedeflere 

ulaĢmada etkin bir rol oynar. Çünkü vergiler devletin ekonomiye müdahale ettiği 

önemli araçlarından biridir. Vergi politikasının bu yönde oluĢturulması, iĢletilmesi ve 

gerekli değiĢikliklerin yapılması gereklidir. Vergi devletin en önemli maliye 

politikası aracıdır. 

 

1.4.3. Sosyal Politikalar Açısından  

 

Vergilendirmenin sosyal adalet sağlamadaki rolü, vergilendirmenin sosyal 

amaçlarındandır. Sosyal devlet, toplumda zayıf olan kesimi koruyucu önlemler alan 

devlettir. Vergi adaletine ulaĢma bakımından doğrudan etkisi bulunan indirimler, 

bağıĢıklıklar ve istisnalar; farklı boyutlarda olmak üzere tüm vergi sistemlerinde 

kabul edilmiĢtir. Söz konusu indirimler ve istisnalar iyi ve gerçeklere uygun biçimde 

düzenlenmiĢlerse vergi adaletini sağlamada olumlu yönde etkilemektedirler
35

. 

                                                 
35

 Osman Pehlivan, „Vergi Hukuku‟, Celepler Matbaacılık, Trabzon 2003, s.38-39. 
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1.5.VERGĠ DAĠRELERĠ 

 

 Bu baĢlık altında vergi dairelerinin tanımı, kuruluĢ yönetmeliği ve vergi 

dairelerinin vergi sistemi içindeki yerine değinilmiĢtir. 

 

1.5.1.Vergi Dairelerinin Tanımı 

 

Vergi dairesi, “Devletin egemenlik gücüne dayanarak almıĢ olduğu vergilerin 

toplandığı, çıkarılan vergi yasalarının ilk elden uygulandığı ve mükellef gözünde 

Maliye Bakanlığı‟nın imajının çizildiği birimler” olarak tanımlanabilir
36

. 

Vergi Usul Kanunu‟nun (04.01.1961 tarih ve 213 numaralı Kanun) 

Vergilendirme baĢlığını taĢıyan Birinci Kitabın, Genel Esaslar baĢlığını taĢıyan 

birinci kısmının birinci bölümünde vergi dairesinin tanımı yapılmıĢtır. Bu tanıma 

göre vergi dairesi, “mükellefi tespit eden, vergi tarh eden, tahakkuk ettiren ve tahsil 

eden” dairedir. Vergi daireleri, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

Hükümlerine göre aynı zamanda “Tahsil Dairesi”dir. 

Bu tanımla birlikte kanun, vergi yükümlüsü mükellefi tespit etme, mükellefin 

ödeyeceği vergiyi tespit etme, mükellefe tahakkuk etme ve tahsil etme yetkisini vergi 

dairelerine vermiĢtir.  

Vergi daireleri, vergi kanunları ve özel kanunlar ile bu kanunlara dayanılarak 

Maliye Bakanlığı‟nca belli edilen kamu gelirleri ile ilgili mükellefi tespit, tarh, 

tahakkuk, tecil, tahsil, terkin, ödeme, iade ve muhasebe iĢlemlerini yürütür. 

Vergi daireleri; kendi mükellefleri ile sınırlı olmak üzere 178 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname ve diğer ilgili kanun ve kanun hükmünde kararnameler ile 

gelir müdürlüğüne verilen görevlere iliĢkin iĢlemleri, Maliye Bakanı emrinde çalıĢan 

vergi müfettiĢleri vasıtasıyla vergi incelemelerini, hazine avukatları vasıtasıyla vergi 

davalarına yönelik iĢlemleri, bünyesinde kurulan takdir ve uzlaĢma komisyonları 

vasıtasıyla da takdir ve uzlaĢma iĢlemlerini yürütür. 

 

 

 

                                                 
36

 Nazmi Karyağdı, Toplam Kalite Yönetimi ve Türk Vergi Ġdaresi, Ankara Sanayi Odası (ASO) 

Yayın, No:51, s.133. 
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1.5.2.Vergi Daireleri KuruluĢ Yönetmeliği 

 

Vergi Daireleri KuruluĢ ve Görev Yönetmeliği, 24 Aralık 1994 tarih ve 

22151 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanmıĢtır. Yönetmeliğin amacı, vergi, resim, 

harç ve benzeri gelirlerin, tahakkuk ve tahsil iĢlemlerinin düzenli, süratli, etkili ve 

verimli bir Ģekilde yürütülmesi için vergi dairelerinin kuruluĢ, görev ve yetkilerine 

iliĢkin esas ve usulleri düzenlemektir. Yönetmelik defterdarlığa bağlı baĢkanlık, 

müdürlük veya bağlı vergi dairesi Ģeklinde kurulan vergi dairelerinin kuruluĢ 

esaslarına, örgütlenmesine, birimlerin görevlerine, yönetim ve kadrosuna, görev, 

yetki ve sorumlulukların dağılımına iliĢkin hükümleri kapsamaktadır.  

Yönetmelik beĢ kısımdan oluĢmaktadır. Birinci kısımda; genel hükümler ve 

vergi dairelerinin kuruluĢ esasları, ikinci kısımda; vergi dairelerinin örgütlenmesi ve 

servislerin görevleri, üçüncü kısımda; vergi dairelerinin yönetimi ve kadro, dördüncü 

kısımda; vergi dairelerinde görev, yetki ve sorumluluk, beĢinci kısımda ise çeĢitli 

hükümler, yürürlük ve yürütme konuları düzenlenmiĢtir.  

Vergi daireleri genel olarak üç tipte örgütlenmiĢtir. Bunlar; Vergi Dairesi 

BaĢkanlığı, Vergi Dairesi Müdürlüğü ve Bağımlı Vergi Dairesi 

(Malmüdürlüğü)‟dir
37

. 

 

1.5.3.Vergi Dairelerinin Vergi Sistemi Ġçindeki Yeri 

 

Türk Vergi Sistemi, merkezde Maliye Bakanlığı, Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı, 

taĢrada ise Vergi Dairesi BaĢkanlığı, Defterdar ve ona bağlı vergi daireleri Ģeklinde 

örgütlenmiĢ ve verginin tahsilatı fonksiyonları vergi dairesince organize 

edilmektedir.   

Vergi daireleri, Gelir Ġdaresi tarafından belirlenen strateji ve politikalar ile 

diğer esaslar çerçevesinde Türk Vergi Sistemi içerisinde görev yapar. Vergi 

dairelerine verilen bu görevlere iliĢkin iĢlemler; vergi dairesi baĢkanlığı emrinde 

çalıĢan grup müdürlükleri, vergi dairesi müdürlükleri, komisyonlar, müdürlükler ve 

Ģubeler vasıtasıyla gerçekleĢtirilir. Vergi dairesi baĢkanlığının birimlerine yönelik 

                                                 
37

 Vergi Daireleri KuruluĢ ve Görev Yönetmeliği (Madde No:9 ), Resmi Gazete. 22151; 24 Aralık 

1994. 
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teftiĢlerde baĢkan adına verilecek cevaplar ve emirler ilgili grup müdürlüğü 

tarafından hazırlanır (GĠB, 2005). 

Vergi dairesi baĢkanlığının yetki alanındaki ilin ekonomik durumu, mükellef 

sayıları, büyüklükleri, mükellef grupları, vergi türleri, sektörler, iĢyükü ve diğer 

ölçütler dikkate alınarak yada vergi dairesi baĢkanının devrettiği yetki çerçevesinde; 

bir veya birden fazla vergi dairesi müdürlüğünün ita amirliği, red ve iade iĢlemlerine 

onay verme görevleri ile yetkilendirildiği diğer iĢlemleri yapmak üzere bir veya 

birden fazla grup müdürlüğü kurulabilmektedir. 

Vergi dairelerinin Türk Vergi Sistemi içinde; ödeme kanunlarına göre takip 

ve tahsili 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun‟a göre 

yapılan ve bütçe geliri olarak tahakkuk ettirilmeyen; Kabahatler Kanunu uyarınca 

kesilen cezalar, ġeker Fiyat Farkı, Akaryakıt Fiyat Farkı, Yiyecek Bedeli, Kur Farkı, 

Yüksek Öğrenim Kredi Borcu, Kaynak Kullanımı Destekleme Primi, Ġhracatta Vergi 

Ġadesi, GeliĢtirme ve Destekleme Fonu, Destekleme ve Fiyat Ġstikrar Fonu, Yüksek 

Öğrenim Harç Kredisi, 1475 Sayılı Kanuna Göre Kesilen Ġdari Para Cezaları, 3516 

Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa Göre Kesilen Ġdari Para Cezaları, Resmi 

Arabuluculuk Ücreti, Yargı Harçlarından ĠĢletmeler ve Öğrenci Yurtları Payı, Çevre 

Kirliliği Ġdari Para Cezası, 2634 Sayılı Turizmi TeĢvik Kanununa Göre Kesilen Para 

Cezaları, 3359 Sayılı Kanuna Göre Tahsil Edilecek Fatura Bedelleri, 3984 Sayılı 

Kanuna Göre Tahsil Edilecek Reklâm Gelirleri Payları, 4054 Sayılı Rekabetin 

Korunması Hakkındaki Kanun Gereğince Verilen Para Cezaları, 5434 Sayılı T.C. 

Emekli Sandığı Kanununun 17 nci Maddesi Gereğince Tahakkuk Eden Cezalar, 

Çimento Fonu Hesabına Aktarılacak Tutarlar, KOBĠ‟lere KDV Desteği, Çevre 

Denetim Giderleri ĠĢtirak Payı, 4342 Sayılı Mera Kanununa Göre Kesilecek Para 

Cezaları, Yatırımları ve Döviz Kazandırıcı Hizmetleri TeĢvik Fonu‟na Aktarılmak 

Üzere Tahsil Edilen Paralar, Yem Analiz Ücreti, 2000/2 Bakanlar Kurulu Kararı 

Gereğince Yatırımları TeĢvik Fonu‟na Aktarılacak Tutarlar, Fikir ve Sanat Eserleri 

Stopajı gibi alacakların tahakkuk, tahsil, terkin ve iadeleri de ilgili kurum ve 

kuruluĢların talebi ile vergi dairelerince yapılmaktadır. 

Ayrıca, tarh dosyasına göre mükellef kimlik kartının düzenlenmesi, Mükellef 

belgesinin düzenlenmesi, Bağ-Kur ve SSK formlarının doldurulması, Emniyet, 

Jandarma, mahkemeler, icra daireleri, belediyelere bilgi verilmesi, Sosyal 
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YardımlaĢma DayanıĢma Vakfı‟na yeĢil kart için bilgi verilmesi, konsoloslukların 

kiĢilerin vergi mükellefi olup olmadığına iliĢkin taleplerinin değerlendirilmesi, Ġhale 

makamlarına verilen “borcu yoktur” belgesinin düzenlenmesi, yargı makamları 

tarafından istenilen bilgi ve belgelerin hazırlanması, bilânço tasdiki, teyit gibi iĢ ve 

iĢlemler de vergi dairelerince yürütülmektedir
38

. 
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 T.C. Maliye Bakanlığı, Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Faaliyet Raporu, 2006, s.24. 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

 

BAZI GELĠġMĠġ ÜLKELERDE VERGĠ SĠSTEMĠ VE VERGĠ 

DAĠRELERĠNĠN ĠġLEYĠġĠ, VERGĠ SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ 

 

 Bu bölümde çeĢitli ülkelerin vergi sistemleri o ülkelerdeki vergi dairelerinin 

iĢleyiĢi ele alınarak incelenmiĢtir. Bu amaçla ekonomik geliĢmiĢlikleri üst düzeyde 

olan Amerika BirleĢik Devletleri, Almanya, Ġngiltere, Fransa ve Japonya‟nın vergi 

sistemi ve vergi dairelerinin iĢleyiĢi incelenmiĢtir. 

 

2.1.AMERĠKA BĠRLEġĠK DEVLETLERĠ‟NDE VERGĠ SĠSTEMĠ VE VERGĠ 

DAĠRELERĠNĠN ĠġLEYĠġĠ 

 

 Bu baĢlık altında dünyanın en büyük ekonomilerinden birine sahip ülke olan 

ABD‟nin vergi sistemi ve vergi dairelerinin iĢleyiĢi hakkında bilgilere yer verilmiĢtir. 

Amerika BirleĢik Devletleri dünyanın gündemine yön veren, dünya ekonomisinin 

lokomotifi olan bir ülke olduğundan ve ABD‟de meydana gelen her olay dünyada 

yankı bulduğundan çalıĢmada ABD‟ne yer verilmiĢtir. 

 

 2.1.1.Amerika BirleĢik Devletleri‟nde Vergi Sistemi 

 

 ABD‟de vergiler, federal (merkezi hükümet), eyalet ve yerel bazda (belediye) 

toplanmaktadır. Her birim kendi vergilerini uygulamaktadır. Birden fazla birim ana 

vergi kaynaklarından yararlanırken, birimler arasında vergi paylaĢılmaz. Merkezi 

hükümet, eyalet yönetimlerinin çoğu ve yerel yönetimler gelir vergileri 

uygulamaktadırlar. Federal düzeyde en önemli gelir kaynakları gelir vergisi ve maaĢ 

ve ücretlerden yapılan kesintilerdir. Eyalet düzeyinde ise satıĢ vergileri ve gelir 

vergileri iken yerel düzeyde servet vergileridir
39

. 
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Çoğu eyalet kendi bireysel ve Ģirket gelir vergilerini, satıĢ vergilerini ve 

servet vergilerini uygular. ġirket gelir vergisi 44 eyalette ve geniĢ tabanlı bireysel 

gelir vergisi 43 eyalette uygulanmaktadır
40

. 

ABD‟de gelir vergisi, vergilendirilebilir gelire sahip tüm kiĢi ve kiĢi 

ortaklıklarına uygulanmaktadır. Gelir tabanının geniĢ kapsamlı bir yapısı vardır. 

BaĢlangıç noktası brüt gelir olup, brüt gelir; “hangi kaynaktan elde edilmiĢ olursa 

olsun tüm gelirler” Ģeklinde olabildiğince geniĢ kapsamlı olarak tanımlanmıĢtır. 

Vergilendirilebilir gelir hem kiĢiler hem de Ģirketler için brüt gelirden istisna, 

muafiyet ve indirimler çıkartıldıktan sonra kalan kısım olarak belirlenmiĢtir. 

ABD‟de bireysel gelir vergisi % 15, % 28, % 31, % 36 ve % 39.6 Ģeklinde 

artan oranlı bir tarifeye sahiptir. Diğer taraftan gerçek kiĢiler alternatif minimum 

vergiye tabidirler. Vergi, gayrisafi hasılattan bazı indirimler yapıldıktan sonra, 

vergisel ayrıcalıklar için yapılan düzeltmeler ve eklemeler ile daha sonra yapılan 

belirli kalemlerdeki indirimler ve kiĢisel istisnalardan sonra hesaplanan tutar 

üzerinden tespit edilir. Gerçek kiĢiler için alternatif gelir vergisi oranı % 26 ve         

% 28‟dir. Alternatif minimum verginin hesaplanan vergiden fazla olması durumunda 

vergi mükellefleri alternatif minimum vergiyi öderler. 

ġirketler ve diğer kurumlar vergilendirilebilir gelir için Ģirket gelir vergisi 

beyannamesi doldurmak zorundadırlar. ġirketler için vergi tarifesi % 15, % 28, % 31, 

% 36 ve % 39,6 Ģeklinde artan oranlı olup en üst oran 10 milyon ABD Dolarından 

yüksek tutardaki vergilendirilebilir gelire uygulanmaktadır
41

. 

Diğer taraftan Ģirketler, az vergi ödeme yönünde olanakları olmasına rağmen,  

bütün Ģirketlerin vergi ödemesini sağlamak amacıyla düzenlenmiĢ olan alternatif 

minimum vergiye tabidirler. ġirketlere yönelik vergi kesintisi sistemi yoktur. Bunun 

yerine Ģirketler dörder aylık dönemler halinde Ģirketlerin tahmini cari kazançları ya 

da bazı durumlarda önceki kazançları esas alınarak tahmini vergi öderler. Nihai 

beyannamelerinde ise tahmini ödedikleri vergiler dikkate alınarak kesin vergi 

borçları hesaplanır
42

. 

                                                 
40

 Ġhsan Cemil Demir, „ABD Vergi Sistemi ve Gelir Ġdaresi‟, Afyon Kocatepe Üniversitesi, ĠĠBF 

Dergisi,Cilt:X, Sayı:I, 2008, s.281. 
41

 Karyağdı, s.13. 
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 Karyağdı, s.14. 
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Amerika BirleĢik Devletleri‟nde çok çeĢitli tüketim vergileri olmasına 

rağmen, geniĢ tabanlı bir satıĢ ve tüketim vergisi bulunmamaktadır. Temel federal 

tüketim vergileri, alkol ve tütün üzerindeki vergiler, petrol ve diğer yakıt vergileri, 

otoyol ve havalimanı inĢası için kurulan tesis fonları ve telefon vergisidir. 

Servetin transferi üzerindeki temel federal servet vergisi, veraset ve bağıĢ 

vergisidir. Bu vergi, sağ iken yapılan bağıĢlar ve ölüm halinde oluĢan servet 

transferleri üzerinde % 37‟den % 55‟e kadar değiĢen oranda uygulanır. BağıĢ 

durumunda, hayatta iken bağıĢ yapmayı teĢvik etmek amacıyla vergi hariç matrah 

üzerinde bu vergi uygulanır, ölüme bağlı transfer durumunda ise vergi dahil matrah 

üzerinden vergi uygulanır. 

Bununla birlikte, 2001 yılında yapılan bir düzenleme ile verginin maksimum 

oranının zaman içinde düĢürülmesi öngörülmüĢtür. Bu doğrultuda maksimum oran 

2006 yılı için % 46 iken, 2007, 2008 ve 2009‟da % 45 ve 2010 yılından itibaren      

% 35‟e düĢürüleceği öngörülmüĢtür
43

. 

 

AĢağıda Tablo 1‟de ABD‟de vergi sisteminin temel özellikleri verilmiĢtir. 

 

Tablo 1: ABD Vergi Sisteminin Temel Özellikleri 

 

Vergi Türü Vergi Konusu Vergi Oranı Ödeme Durumu 

KiĢisel Gelir 

Vergileri (KGV) 

Normal KGV Normal KGV Normal KGV 

KiĢisel gelir; ücret, 

faiz ve kâr payı, 

sermaye kazançları ve 

küçük iĢletme 

gelirlerini kapsar. 

Vergi matrahını 

azaltıcı çeĢitli vergi 

istisnaları mevcuttur. 

Kademeli olarak artan 

oran: yasal oranlar 

%10, %15, %25, %28, 

% 33, %35. Ġndirimler, 

ve diğer kazanılmıĢ 

gelir vergisi istisnası 

gibi vergi istisnaları 

vergi borcu olmayan 

ya da negatif vergi 

borcu olan gruplar 

yaratabilir. 

ĠĢverenler 

ödemelerden kesinti 

yaparlar ancak kiĢiler 

ücret dıĢı gelirleri ile 

vergiye tabi diğer 

gelirleri için 

beyanname verirler. 

Küçük iĢletme 

sahipleri gelirlerini 

kendileri beyan ederler 

ve Devlete vergilerini 

öderler. 

                                                 
43

 Internal Revenue Service, Introduction to Estate and Gift Taxes(Publication 950), 

http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p950.pdf, s.1, (19.10.2011). 

http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p950.pdf
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 KiĢisel Alternatif 

Minimum Vergi 

KiĢisel Alternatif 

Minimum Vergi 

KiĢisel Alternatif 

Minimum Vergi 

Vergilendirilebilir 

gelir, dolduran kiĢinin 

medeni durumuna göre 

belirli bir limite kadar 

artabilir. 

Vergilendirilebilir gelir 

üzerinde Alternatif 

Minimum vergi 

oransal olarak %26 ya 

da %28 Ģeklinde 

değiĢmektedir. 

Bireyler kiĢisel gelir 

vergileri ile kiĢisel 

alternatif minimum 

vergilerini 

karĢılaĢtırırlar ve 

yüksek olan hangisi ise 

önceden yapılan 

kesintiler ve peĢin 

ödenen vergileri 

mahsup ederek onu 

öderler. 

 

Kurumlar Vergisi 

(KV) 

Normal KV Normal KV Normal KV 

ġirket kazançları 

(toplam kazanç eksi 

toplam harcamalar). 

Vergi matrahını 

azaltacak pek çok 

vergi istisnası 

mevcuttur. 

Normal vergi oranları 

%15‟ten %35‟e kadar 

değiĢmektedir. 

ġirketler beyanname 

doldururlar ve 

vergilerini taksitler 

halinde Devlet‟e 

öderler. 

 ġirket Alternatif 

Minimum Vergi 

ġirket Alternatif 

Minimum Vergi 

ġirket Alternatif 

Minimum Vergi 

 Normal kurumlar 

vergisinden daha geniĢ 

tabanlı vergi matrahı, 

daha az esnek 

muhasebe kuralları. 

Tüm Ģirket kazançları 

%20 oranında ilgili 

yılda vergiye tabidir. 

ġirketler normal 

kurumlar vergisi ile 

Alternatif Minimum 

Kurumlar Vergisini 

kıyaslar ve yüksek 

olanı öderler. 

Sosyal Güvenlik 

Vergileri 

Sosyal Güvenlik 

Ücretlerin ilk 90.000 

Dolarlık kısmı 

Sosyal Güvenlik 

ÇalıĢan katkı payı 

%6.2 ĠĢveren katkı 

payı %6.2 Bağımsız 

(kendi adına) 

çalıĢanlarda %12.4 

Sosyal Güvenlik 

ĠĢverenler çalıĢanların 

ücretlerinden bu 

vergileri keserler. 

Bağımsız çalıĢanlar 

vergi kesintisini 

kendileri yaparlar. 

Sağlık Sağlık Sağlık 

Tablo 1: ABD Vergi Sisteminin Temel Özellikleri (Devamı) 
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Bütün ücretler %1.45 oranında çalıĢan 

payı. %1.45 oranında 

iĢveren payı. %2.90 

bağımsız 

çalıĢanlardan. 

ĠĢverenler, çalıĢanların 

ücretlerinden bu 

vergileri keserler. 

Bağımsız çalıĢanlar 

kendileri vergi 

kesintisini yaparlar. 

Standart Ġntikal 

Vergisi – Veraset, 

hibe ve nesil 

atlama (hariç 

tutma) (NAV) 

vergisi 

Veraset vergisi 

 

Ölen kiĢinin (murisin) 

nakit parası, hisse 

senetleri, emlak, tesis, 

yıllık sigorta geliri, 

ticari iĢletme faizleri 

ve diğer duran 

varlıkların serbest 

piyasa değeri. Murisin 

mirasından ölüm 

zamanında 2005 

yılında, 1.5 milyon 

Dolar dan fazla 

indirilmesi mümkün 

kalemler. Hayatta 

kalan eĢ için intikalde 

sınırsız indirim. 

Veraset vergisi 

 

2005 yılı itibariyle 

oranlar %45‟ten 

%47‟ye kadar 

değiĢmektedir. Son 

vergi düzenlemelerinin 

bir sonucu olarak, 

2010 yılında bu vergi 

kaldırılacağından bu 

tarihe kadar veraset 

vergisi oranları dalgalı 

bir seyir izleyecek. 

Yine de 2011 yılında 

veraset vergisi yeniden 

ihdas edilmiĢ olacak. 

Veraset vergisi 

 

Mirasçılar 

beyannamenin 

doldurulmasından ve 

Devlete ödemelerin 

yapılmasından 

sorumludur. 

 

BağıĢ Vergisi 

 

Vergi ömür boyunca 

elde edilen bağıĢ 

Ģeklinde gerçekleĢen 

vergilendirilebilir 

kıymetlerin değerleri 

üzerinden yapılır. 

Uygulanabilir istisna 

tutarı 2005 yılı için 1 

milyon Dolar. Aynı 

zamanda yıllık 11.000 

Dolarlık bağıĢ yapılan 

kiĢiye yönelik bir 

istisna ve burs ve 

BağıĢ Vergisi 

 

Oranlar 2005 yılı için 

%41‟den %47‟ye 

kadar değiĢmektedir. 

Gelecek yıllarda tıpkı 

veraset vergisinde 

olduğu gibi oranlarda 

dalgalanma sözkonusu 

olacaktır. Hibe vergisi 

veraset ve nesil atlama 

vergisini takiben 

yürürlükten 

kaldırılacaktır. 

BağıĢ Vergisi 

 

BağıĢ yapılan kiĢi 

beyannamenin 

doldurulmasından ve 

Devlete ödemelerin 

yapılmasından 

sorumludur. 

Tablo 1: ABD Vergi Sisteminin Temel Özellikleri (Devamı) 
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sağlıkla ilgili 

bağıĢlarda sınırsız bir 

istisna bulunmaktadır. 

NAV 

2005 yılı için nesil 

atlama toplam 1.5 

milyon Doların 

üzerindeki intikaller 

(örneğin büyük anne 

ve büyük babadan 

toruna). 

NAV 

%47 ya da veraset 

vergisindeki yasal en 

yüksek oran. NAV 

oranı 2010 yılında 

verginin yürürlükten 

kalkacağı tarihe kadar 

azalacaktır. 2011 

yılında vergi yeniden 

ihdas edilecektir. 

NAV 

Nesil atlayan transferin 

özelliğine göre, bağıĢ 

yapılan, vakfedilen 

vakıf tüzel kiĢiliği ya 

da murisler 

beyannamenin 

doldurulmasından ve 

Devlete ödemelerin 

yapılmasından 

sorumludur. 

Harcama ve 

Diğer Vergiler 

Belirli mal, hizmet ve 

diğer kalemler 

üzerinden (örneğin 

akaryakıt, alkollü 

içecekler, havayolu 

biletleri vb.) 

Farklı mal, hizmet ve 

diğer kalemlere 

değiĢik oranlar 

uygulanır. 

Genellikle iĢletmeler 

tarafından toplanır ve 

Devlete ödemeler 3‟er 

aylık dönemler 

itibariyle yapılır. 

Kaynak: Ken Meserre, The Tax System in Industrialized Countries, (GeliĢmiĢ Ülkelerde 

Vergi Sistemi), Oxford University Press, 1998, s-377. 

 

2.1.2.ABD‟de Vergi Dairelerinin ĠĢleyiĢi 

 

 ABD‟de ilk olarak 1862 yılında, tüm federal vergilerin toplanmasını 

sağlamak amacı ile Hazine Bakanlığı‟nın bir birimi olarak “Ġç Gelir Ġdaresi – Internal 

Revenue Service”, (IRS) kurulmuĢtur. 

 IRS bugün Hazine Bakanlığı‟na bağlı olmasına ve ona rapor vermesine 

rağmen bağımsız bir kurumdur. IRS ve Hazine Bakanlığı arasındaki etkileĢim 

yasama konusu için vergi politikaları geliĢtirmedeki ortak çabalarıdır. Bunun dıĢında, 

IRS baĢkanı Hazine üst yönetiminin bir üyesidir ve ABD BaĢkanı tarafından beĢ 

yıllık bir süre için atanmaktadır
44

.  

 IRS 1998‟de “Yeniden Yapılanma ve Reform Kanunu” uyarınca bir takım 

temel değiĢikliklere tabi tutulmuĢtur. Bu temel değiĢiklikler; iĢ uygulamalarını 

                                                 
44

Karyağdı, s.36. 

Tablo 1: ABD Vergi Sisteminin Temel Özellikleri (Devamı) 
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yeniden belirlemek, organizasyon yapısını yeniden kurmak, yönetim rollerini açık 

sorumlulukla oluĢturmak, performans kriterlerine uyum ve teknoloji desteği olarak 

sıralanabilir. 

IRS bu yükümlülüklerini yerine getirmek adına, yayımlar yapıp, formlar 

düzenleyerek mükelleflere bilgi sağlamakta, seçilmiĢ beyannameler üzerinden 

denetim yapmaktadır
45

. IRS tarafından herhangi bir yılda yapılan denetimler tüm 

gelir vergisi beyannamelerinin % 1‟inden daha az olmasına rağmen, denetim oranı; 

emlak iĢleri, servet ve hediye transferleri ve nakitle çalıĢan iĢlerde daha yüksektir. 

 IRS‟nin vergi denetim ve inceleme iĢlemleri aĢağıdaki unvan ve görevleri 

taĢıyan kiĢiler tarafından gerçekleĢtirilir: 

 Vergi Denetçileri (Tax Auditors): Seçilen gelir vergisi mükellefleri, 

istihdam üzerinden yapılan vergilendirmeler ve tüketim vergileri konusunda 

inceleme yaparlar. 

 Vergi Uyum Yetkilileri (Tax Compliance Officer): Uyum personeli 

niteliğinde olup seçilen gelir vergisi mükellefleri ile iĢletmelere ait karmaĢık 

vergi konularını incelerler.  

 Gelir Ajanları (Revenue Agents): Ġse en azından 32 sömestr saatlik 

muhasebe dersi verilmiĢ olması gerekmektedir. Uyum Yetkilisi veya Gelir 

Ajanı ayrı ayrı bir Grup Yöneticisi tarafından yönetilen 10-12 kiĢilik gruplar 

olarak atanırlar. Grup Yöneticisi çalıĢma sonuçlarını o bölgede yer alana 

Gelir Ajanları, Vergi Denetçileri ve Gelir Elemanlarından oluĢan 4-5 grubu 

yöneten Alt Bölge Yöneticisine rapor verir. Bu Bölge Yöneticisi de doğrudan 

Bölge Yöneticisine rapor eder. Büyük ve Orta Ölçekli ĠĢletme Uygulama 

Bölümünde görevlendirilen Gelir Ajanları bir endüstri grubunu yöneten grup 

yöneticisine rapor ederler.  

 Gelir Bürosu Denetçileri (Revenue Office Examiner): Ücretlilerden 

yapılan tevkifata yönelik beyanları incelmek üzere bilgiler Ģahısların 

beyannamelerinden toplanır tevkifata iliĢkin beyannamelerden ayrı gösterilir 

ve denetime tabi tutulur
46

.  

                                                 
45

 Mahmut Sayın, „Amerika BirleĢik Devletleri‟nde Vergi Dairesi ve Denetim Usulleri‟, Vergi 

Sorunları Dergisi, Ağustos 1996, Sayı 95, s.7. 
46

 Karyağdı, s.50. 
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 Cezai SoruĢturma Birimi ( Criminal Investigation ) : Hileli vergi suçlarını 

soruĢturur. Bu bölümün ajanları “özel ajan” olarak adlandırılır. Bu birim 

diğerlerinden farklı olarak vergi yasalarına uyumun zorla sağlanması ile 

görevlidir. Bununla birlikte kara para aklama ve uyuĢturucu konularında da 

diğer cebri uygulama birimleri ile ortaklaĢa çalıĢma yaparlar.
47

   

 

2.1.3.ABD‟de Vergi Sisteminin Genel Değerlendirmesi 

 

ABD‟de vergi teĢkilatı Türkiye‟de olduğu gibi tek çatı altında 

toplanmamıĢtır. Türkiye‟de vergi ile ilgili teĢkilatlanmanın çatısını Maliye Bakanlığı 

oluĢturmakta iken, ABD‟de vergilendirme yetkisi federal hükümet, eyaletler ve 

belediyelere aittir. Türkiye‟de vergiler Maliye Bakanlığı adına vergi daireleri 

tarafından tahsil edilmekte iken, ABD‟de federal hükümet, eyaletler ve belediyeler 

kendi görev alanına giren vergileri tahsil etmekte ve diğer kurumlarla tahsil ettikleri 

vergiyi paylaĢmamaktadırlar. Vergi dilimleri ABD ile Türkiye‟de benzerlikler 

göstermektedir. ABD‟de artan oranlı vergi tarifesi uygulanmaktadır. Bu oran           

% 15 - % 39.6 arasındadır. Türkiye‟de de artan oranlı vergi tarifesi uygulanmakta 

olup bu oran  % 15 - % 35 arasında uygulanmaktadır. ABD‟de geçmiĢ yıllarda 

Türkiye‟de uygulanan ancak günümüz mevzuatında yer almayan en az geçim 

indirimi, asgari geçim indirimi uygulamasına benzer alternatif minimum vergi 

uygulaması yer almaktadır. Gerek gerçek Ģahıslar gerekse Ģirketler alternatif 

minimum vergiyi ödemek zorundadır. ABD‟de Hazine Bakanlığı‟na bağlı Internal 

Revenue Service ( IRS ) ( Ġç Gelir Ġdaresi ) bulunmakta, bu kuruluĢ tam bağımsız 

olarak faaliyet göstermekte, kurumun baĢkanı ABD BaĢkanı tarafından beĢ yıllığına 

seçilmektedir. Türkiye‟de Gelir Ġdaresi BaĢkanı, Maliye Bakanlığı bürokratlarından 

olmakta ve Maliye Bakanı istediği zaman Gelir Ġdaresi BaĢkanı‟nı değiĢtirebilmekte 

ve bu durumda Gelir Ġdaresi‟nin tam bağımsızlığından söz edilememektedir.  

                                                 
47

 Fazıl Tekin ve Ali Çetinkaya, Vergi Denetimi, Seçkin Yayıncılık, 3. Baskı, Ankara 2009, s.184. 
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2.2.ALMANYA‟DA VERGĠ SĠSTEMĠ VE VERGĠ DAĠRELERĠNĠN ĠġLEYĠġĠ 

 

 Bu baĢlık altında Almanya‟nın vergi sistemi ve vergi dairelerinin iĢleyiĢi 

hakkında bilgilere yer verilmiĢtir. 

 

 2.2.1.Almanya‟nın Vergi Sistemi 

 

 Alman Vergi Sistemi‟nde ve diğer birçok Avrupa ülkesinin vergi sisteminin 

oluĢmasında Fransız vergi sisteminin etkisi büyük olmuĢtur. Özellikle 1789-1830 

yılları arasında feodal sistemin ortadan kalmasıyla vergi sistemi yeni bir oluĢuma 

girmiĢ ve Fransız vergi sistemi Almanya ve diğer pek çok Avrupa ülkesine örnek 

teĢkil etmiĢtir
48

. 

 Birinci Dünya SavaĢı‟nın getirdiği ekonomik çöküntü ve ilerleyen yıllarda 

tüm dünyayı etkisi altına alan ve en çok da Almanya‟yı etkileyen 1929 Ekonomik 

Buhranı Alman vergi sistemine yeni vergiler getirmiĢtir. Bu vergilerin bir kısmı 

uygulanmaya devam etmekle birlikte, büyük kısmı zaman içinde kaldırılmıĢtır. 

Kaldırılan bu vergilere çalıĢmanın ilerleyen bölümlerinde değinilmiĢtir. 

Almanya‟da vergiler federasyon, eyalet ve yerel yönetimler tarafından 

bölüĢülmüĢtür. Bu dağılım Alman Anayasası‟nın 106. maddesinde düzenlenmiĢtir. 

Buna göre federasyonun, eyaletlerin ve yerel yönetimlerin alacağı vergilere tablo 

2‟de yer  verilmiĢtir.  

                                                 
48

 G. Schmölders, „Alman Vergi Sistemi‟, (Çev: Ġ. Hakkı Ülkmen), RSLF Dergisi, Ekim-Aralık 1951, 

s.113. 
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Tablo 2:  Almanya‟da Vergi Gelirlerinin Dağılımı
49

 

 

Federasyon Eyaletler Yerel Yönetimler 

Mali tekellerin ve aĢağıdaki 

vergilerin gelirleri Federasyona 

aittir: 

1. Gümrükler; 

2. 2. fıkraya göre eyaletlere, 3. 

fıkraya göre Federasyon ve 

eyaletlere ortaklaĢa veya 6. fıkraya 

göre belediye ile köylere ait 

olmadığı takdirde tüketim 

vergileri; 

3. Karayollarında eĢya taĢıma 

vergileri; 

4. Sermaye dolaĢım vergileri, 

sigorta ve poliçe vergileri; 

5. Bir defa ödenmek üzere konan 

varlık vergileri ve eyaletlerarası 

mali yüklerin dengeleĢtirilmesi için 

konan vergiler; 

6. Gelir ve kurumlar vergisini 

tamamlayan ek vergi; 

7. Avrupa Topluluğu çerçevesinde 

konan vergiler. 

1.Varlık vergisi; 

2. Veraset vergileri; 

3. Motorlu taĢıtlar vergisi; 

4. 1. fıkraya göre federasyona veya 

3. fıkraya göre Federasyon 

ve eyaletlere ortaklaĢa ait olmadığı 

takdirde dolaĢım vergileri; 

5. Bira vergisi; 

6. Kumarhane vergisi. 

1. 5. fıkra gereğince gelir 

vergisinin gelirleri ve 5a fıkrasının 

gereğince katma değer vergisinin 

gelirleri belediye ile köylere tahsis 

edilmedikçe, gelir vergisi, 

kurumlar vergisi ve katma 

değer vergisinin gelirleri ortaklaĢa 

Federasyon ve eyaletlere aittir 

(ortak vergiler). 

2. Belediye ile köyler, 1 Ocak 1998 

tarihinden itibaren katma 

değer vergisinden pay alırlar. Pay, 

eyaletler tarafından belediye ve 

köylere ekonomi ve yere göre 

tespit edilen bir ölçüye dayanarak 

iletilir. Ayrıntıları, Federal 

Konseyin onayına bağlı federal bir 

yasayla düzenlenir. 

3. Gayrimenkul ve ticari iĢletme 

vergilerinin gelirleri belediye ve 

köylere, yerel tüketim ve gider 

vergilerinin gelirleri belediye ile 

köylere veya eyalet yasalarındaki 

ölçüler oranında belediye ile köy 

birliklerine aittir. 

4. Ortak vergilerin gelirlerinin 

tümünden, eyaletlerin payından 

belediye ile köy ve belediye ile köy 

birliklerine, eyalet yasaları 

tarafından tespit edilen belirli bir 

yüzde aktarılır. 

Almanya‟da yürürlükte olan 37 değiĢik ad altında vergi bulunmaktadır. Bu 

vergiler, vergi geliri elde etmeye yetkililer açısından, gelir, servet ve muamele 

vergileri, gümrük ve tüketim vergileri olarak sınıflandırılabilir. Buna göre; 

 

 

                                                 
49

 Ġsmail Can, „Almanya‟da Devletin Yapısı ve Vergi Sisteminin Anayasal Temelleri‟, Maliye 

Dergisi, 2004, s.36-38. 
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Vergi Geliri Elde Etmeye Yetkililer Yönünden Sınıflandırma: 

1. Federasyon vergileri, 

2. Eyalet vergileri, 

3. Topluluk vergileri, 

4. Mahalli vergiler, 

5. Kilise vergileri. 

 

Gelir, Servet ve Muamele Vergileri” Sınıflandırması: 

1. Gelir ve Servet Vergileri, 

i-Gelir Üzerinden Alınan Vergiler, 

-Gelir vergisi, 

-Kurumlar vergisi, 

-DayanıĢma zammı, 

-ĠĢletme vergisi, 

-Kilise vergisi. 

ii-Servet Vergileri, 

-Veraset vergisi, 

-Emlak vergisi, 

-Kilise vergisi. 

2.Muamele Vergileri, 

-Katma değer vergisi (Ġthalat KDV hariç) 

-Emlak alım vergisi, 

-Motorlu taĢıtlar vergisi, 

-Bahis ve piyango vergisi, 

-Kumarhane resmi, 

-Sigorta vergisi, 

-Yangına karĢı koruma vergisi. 

 

Gümrük ve Tüketim Vergileri Sınıflandırması: 

1.Gümrük: Ġthalat ve ihracat üzerindeki gümrük resimleri. 

2.Tüketim vergileri: 
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-Konyak vergisi, 

-Bira vergisi, 

-Köpüklü Ģarap vergisi, 

-Ara mamül vergisi, 

-Akaryakıt vergisi, 

-Elektrik vergisi, 

-Tütün vergisi, 

-Kahve vergisi. 

3.Ġthalatta: Ġthalat katma değer vergisi. 

 

 Tablo 3‟de Alman Vergi Sistemi içerisinde yer alan vergiler, yasa koyucu, 

gelirin tahsis yeri ve yetkili idareler düzenlenmiĢtir. 

 

Tablo 3: Alman Vergi Sistemi Ġçerisinde Yer Alan Vergiler ve Yetkili Ġdareler
50

 

 

Sıra 

No 

Vergi Türü Yasa Koyucu Gelirin 

Tahsis Yeri 

Yetkili 

Ġdare 

1 Akaryakıt Vergisi  Federasyon Federasyon Federasyon 

(Gümrük) 

2 Ara Mamul Vergisi  Federasyon Federasyon Federasyon 

3 Av ve Balıkçılık Vergisi  Eyalet Ġlçe/Belediye Ġlçe/Belediye 

4 Bahis ve Piyango Vergisi  Federasyon Eyalet Eyalet 

5 Bira Vergisi  Federasyon Eyalet Federasyon 

(Gümrük) 

6 Dar mükellefiyette Tevkifat  Federasyon Federasyon/ 

Eyalet 

Eyalet* 

7 DayanıĢma Zammı (Vergisi)  Federasyon Federasyon Eyalet* 

                                                 
50

 Turgay Ömür, “Almanya‟da Uygulanan Özel Tüketim Vergileri”, Vergi Sorunları Dergisi, Maliye 

Gelirler Kontrolörleri Derneği, Sayı 83, Ağustos 1995, Ġstanbul, s.58-77. 
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8 Eğlence Vergisi 

  

Eyalet Belediye Belediye 

9 Elektrik Vergisi  Federasyon Federasyon Federasyon 

(Gümrük) 

10 Emlak Vergisi  Federasyon Belediye Eyalet/ 

Belediye 

11 Emlak Alım Vergisi  Federasyon Eyalet** Eyalet 

12 Gayrimenkul Kıymet ArtıĢ Vergisi  Federasyon Federasyon/ 

Eyalet 

Eyalet* 

13 Gelir Vergisi  Federasyon Federasyon/ 

Eyalet*** 

Eyalet* 

14 Gümrük Resimleri  AB/ 

Federasyon 

AB Federasyon 

(Gümrük) 

15 Ġçki Vergisi 

 

Eyalet Ġlçe/Belediye Ġlçe/Belediye 

16 Ġhracat (ÇıkıĢ) Resmi  AB/ 

Federasyon 

AB Federasyon 

(Gümrük) 

17 Ġkinci Ev Vergisi  Eyalet Belediye Belediye 

18 ĠĢletme Vergisi Federasyon Belediye**** Eyalet/ 

Belediye 

19 Ġthalat (Toptan) SatıĢ Vergisi Federasyon Federasyon/ 

Eyalet 

Federasyon 

(Gümrük) 

20 Kahve Vergisi  Federasyon Federasyon Federasyon 

(Gümrük) 

21 Katma Değer Vergisi  Federasyon Federasyon/ 

Eyalet 

Eyalet* 

22 Kilise Vergisi Eyalet Kilise Eyalet/ 

Kilise 

23 Konyak Vergisi  Federasyon Federasyon Federasyon 

(Gümrük) 

Tablo 3: Alman Vergi Sistemi Ġçerisinde Yer Alan Vergiler ve Yetkili Ġdareler (Devamı) 

 



33 
 

24 Köpek Vergisi  Eyalet Belediye Belediye 

25 Köpüklü ġarap Vergisi  Federasyon Federasyon Federasyon 

(Gümrük) 

26 Kumarhane Resmi Federasyon/ 

Eyalet 

Eyalet Eyalet 

27 Kurumlar Vergisi  Federasyon Federasyon/ 

Eyalet 

Eyalet* 

28 MeĢrubat Vergisi  Eyalet Belediye Belediye 

29 Motorlu TaĢıtlar Vergisi  Federasyon Eyalet Eyalet 

30 Sigorta vergisi Federasyon Federasyon Eyalet* 

31 

 

Süt Kotası Resmi  AB/ 

Federasyon 

AB Federasyon 

(Gümrük) 

32 ġeker Üretim Resmi  AB/ 

Federasyon 

AB Federasyon 

(Gümrük) 

33 Tarım Resmi  AB 

Federasyon 

AB Federasyon 

(Gümrük) 

34 Tütün Vergisi  Federasyon Federasyon Federasyon 

(Gümrük) 

35 Ücret Vergisi  Federasyon Federasyon/ 

Eyalet*** 

Eyalet* 

36 Veraset ve Ġntikal Vergisi Federasyon Eyalet Eyalet 

37 Yangına KarĢı Koruma Vergisi Federasyon Eyalet Eyalet 

* Federasyon görevi olarak. ** Belediyeler ve Belediye Birlikleri Eyalet yasaları vasıtasıyla emlak 

vergisinden pay alırlar. *** Belediye payı dahil. **** Federasyon ve eyaletlere tevzi ile birlikte. 

 

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi Alman Vergi Sistemi içerisinde alınan 

vergilerin büyük çoğunluğunun federasyon tarafından uygulamaya konulduğu 

Tablo 3: Alman Vergi Sistemi Ġçerisinde Yer Alan Vergiler ve Yetkili Ġdareler (Devamı) 
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gelirlerinin ise Federasyon, Belediye ve Eyaletler arasında hemen hemen eĢit 

bölüĢüldüğü görülmektedir. 

Almanya‟da çok sayıda vergi çeĢitli ekonomik ve sosyal amaçlarla 

yürürlükten kaldırılmıĢtır. Kaldırılan bu vergiler ve uygulandıkları yıllar aĢağıdaki 

gibidir; 

1. Ambalaj Vergisi  (1992- 1998). 

2. Arsa Vergisi  (1961-1962). 

3. Asetik Asit Vergisi  (1909-1981). 

4. Berlin Acil Durun Resmi  (1948-1958). 

5. Borsa Muamele Vergisi (1949-1990). 

6. Çay Vergisi  (1871-1992). 

7. Dondurma Vergisi  (1971). 

8. Ek (maaĢlardan kesilen munzam) Vergi (1955-1977). 

9. Ġpotek Kazanç Resmi (1923-1979). 

10. Ġstikrar Zammı (1973). 

11. IĢıklandırma Araçları Vergisi (1909-1993). 

12. Kibrit ve Çakmak Vergisi (1909-1981). 

13. Konjonktür Zammı  (1971-1974). 

14. Krediden Kazanç Vergisi (1974). 

15. Kupon Vergisi  (1984-1985). 

16. Menkul Kıymet Güvence Vergisi (1964-1965). 

17. Oyun Kağıdı Vergisi (1714-1981). 

18. Sakarin Vergisi  (1922-1965). 

19. Senet Kırdırma Vergisi (1822-1990). 

20. Sermaye (Varlık) Resmi (1922-1979). 

21. ġeker Vergisi (1841-1992). 

23. TaĢıma (UlaĢtırma) Vergisi (1917-1968) 

24. Toplam Ücretten Alınan Vergi (1968-1977). 

25. Tuz Vergisi  (1867-1992). 

26. Varlık (Sermaye) Vergisi (1997). 

27. Yatırım Vergisi (1973-1974). 
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Almanya‟da vergi oranları ise bekar mükellefler ve evli çiftler için farklıdır. 

Çiftler ayrı ayrı ya da birlikte beyanda bulunabilirler. AĢağıda tablo 4 ve tablo 5‟te 

bekarlar ve evliler için öngörülen gelir vergisi oranları gösterilmektedir. 

 

Tablo 4: Bekarlar Ġçin Gelir Vergisi Oranları 

 

Yıllık Kazanç (Euro) Vergi Oranı (%) Vergi (€) 

7.664 Euro‟ya kadar 0 0 

7.665-12.739 Euro‟ya kadar 16-24 0-998 

12.740-52.151 Euro‟ya kadar 24-45 989-13.988 

52.151 Euro ve üzeri 45 13.988 ve üzeri 

Kaynak: TĠSK, AB Yolunda Mali Dünyamız, 

http://www.tisk.org.tr/yayinlar.asp.sbj=ic&id=1835, (22.10.2011). 

 Tablo 4‟te Alman Vergi Sistemi‟nde bekarlar için uygulanan yıllık kazanca 

göre gelir vergisi oranları verilmiĢtir. Buna göre yıllık kazancı 7.664 Euro‟ya kadar 

olan bekarlar gelir vergisinden muaf tutulmaktadırlar. Yıllık kazancı 12.739 Euro‟ya 

kadar olan bekarlar 0 ile 998 Euro arasında vergi öderken, 52.151 Euro‟ya kadar 

olanlar 989 – 13.988 Euro ve 52.151 Euro‟dan fazla yıllık gelire sahip olan bekarlar 

13.988 Euro ve üzerinde gelir vergisi ödemek zorundadırlar.  

 

Tablo 5: Evliler Ġçin Gelir Vergisi Oranları 

 

Yıllık Kazanç (Euro) Vergi Oranı (%) Vergi (€) 

15.329 Euro‟ya kadar 0 0 

15.329-25.479 Euro‟ya kadar 16-24 0-1.976 

25.480-104.303 Euro‟ya kadar 24-45 1.977-27.976 

104.303 Euro ve üzeri 45 27.976 ve üzeri 

Kaynak: TĠSK, AB Yolunda Mali Dünyamız, 

http://www.tisk.org.tr/yayinlar.asp.sbj=ic&id=1835, (22.10.2011). 

 Evliler için yıllık kazanç ve vergi oranlarını gösteren tablo 5 incelendiğinde, 

15.329 Euro‟ya kadar yıllık kazanca sahip olan mükelleflerin gelir vergisi 

ödemedikleri görülmektedir. Yıllık kazancı 25.479 Euro‟ya kadar olan evliler en 

fazla 1.976 Euro, 104.303 Euro‟ya kadar olanlar en fazla 27.976 Euro ve 104.303 

http://www.tisk.org.tr/yayinlar.asp.sbj=ic&id=1835
http://www.tisk.org.tr/yayinlar.asp.sbj=ic&id=1835
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Euro ve üzerinde yıllık kazanca sahip olan evliler 27.976 Euro ve üzerinde gelir 

vergisi ödemek durumundadırlar. 

Mükelleflerin medeni durumundan kaynaklanan farklılıklar dikkate alınarak 

bekar mükellefler için 7.664 Euro ve evli mükellefler için 15.329 Euro‟luk gelir % 0 

oranıyla vergi dıĢı bırakılmıĢtır. Toplanan gelir vergisinin % 42.5‟i Federal 

Hükümete, % 42.5‟i eyalet hükümetlerine ve % 15‟lik kısmına da belediyelere 

aktarılmaktadır.  

Almanya‟da kurumlar kârı üzerinden % 25 oranında kurumlar vergisine ve   

% 5.5 oranında ise DayanıĢma Vergisi‟ne tabidirler
51

. Buna belediyelerce tahsil 

edilen mahalli vergilerde eklendiğinde Ģirketlerin kurum kazancı üzerinden 

ödedikleri verginin oranı % 37.5 - % 42.5 arasında değiĢmektedir.  

Almanya‟da % 16 oranında KDV uygulanmaktadır. Ancak bazı ürünlerde 

(kitap, dergi, gazete ve antika) bu oran % 7‟dir. Almanya‟da KDV hasılatının          

% 52.2‟sini federal hükümet, % 45.7‟sini eyalet hükümetleri, % 2.1‟ini de 

belediyeler kullanmaktadır.  

 

2.2.2.Almanya‟da Vergi Dairelerinin ĠĢleyiĢi 

 

Almanya anayasası, Federal devletin ve eyaletlerin kendi alanlarına giren 

vergilerin tespiti ve toplanması için ayrı örgütler kurmalarını zorunlu kılmıĢtır. 

Ayrıca belediyeler de, öz-yönetim haklarına dayanarak, kendilerine gelir getiren 

vergilerin toplanması için vergi dairelerini kurmuĢlardır. Hem federal hem de eyalet 

maliye örgütleri üç kademeden oluĢmaktadır. Maliye Bakanlıkları ise en üst mali 

makamlardır. Orta kademe mali makamlar Yüksek Maliye Müdürlükleri ve yerel 

mali makamlar da Vergi Daireleri‟dir. AĢağıda bu mali makamlara kısaca 

değinilmiĢtir. 

 En Üst Mali Makamlar: Almanya‟da en üst mali makamlardan biri federal 

düzeyde, Federal Maliye Bakanlığı (Bundesministerium der Finanzen) ve 

eyaletlerde ise Eyalet Maliye Bakanlıkları‟dır.  

 

                                                 
51

 Arno Probs, German Tax System, June 2005, p.3. 
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o Federal Maliye Bakanlığı: Federal Maliye Bakanlığı maliye politikası, 

para ve kredi politikası, sermaye piyasası ve özelleĢtirme, milli emlak 

ve inĢaat uygulamalarının yürütüldüğü bakanlıktır. Bakanlıkta iki 

parlamento üyesi ve üçü idari olmak üzere beĢ müsteĢar görev 

yapmaktadır. Parlamento üyesi müsteĢarlar, bütçe ve vergi politikaları 

ile idari müsteĢarlar ise genel müdürlük Ģeklinde teĢkilatlanan on idari 

birim ile ilgilenmektedirler
52

. 

En üst mali idari birimlerin ikinci derece otoritelerinden olan Gümrük 

Kriminal Dairesi (Zollkriminalamt), Federal Maliye Dairesi 

(Bundesamt für Finanzen), Federal Tekel ve Alkollü Ġçkiler Ġdaresi 

(Bundesmonopolverwaltung für Branntwein), Federal Maddi Haklar 

ve Emisyon Tasfiye Dairesi (Bundesamt zur Regelung offener 

Vermögensfragen), Federal Menkul Kıymetler Ġdaresi 

(Bundeswertpapierverwaltung), Federal Kredi ĠĢleri Denetleme 

Dairesi (Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen), Federal Sermaye 

Piyasası Denetleme Dairesi (Bundesaufsichtsamt für den 

Wertpapierhandel) ve Federal Sigorta Denetleme Dairesi 

(Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen) Maliye 

Bakanlığı‟na bağlı kurum ve kuruluĢlardandır
53

. 

o Eyalet Maliye Bakanlıkları: ġehir devleti dıĢındaki eyaletlerde maliye 

bakanlıkları, Ģehir devletlerinde ise maliye senatörlükleri vardır.  

 Orta Kademe Mali Makamlar: Her eyalette en az bir Yüksek Maliye 

Müdürlükleri vardır. Büyük eyaletlerde bu müdürlüklerin sayısı iki veya 

üçtür. Almanya‟da toplam 12 Maliye Yüksek Müdürlüğü bulunmaktadır
54

. 

 Yerel Mali Makamlar: Alman maliye idaresinin organizasyonuna göre 

gümrükler ve tüketim vergileri ile belediye vergileri dıĢında bütün vergilerin 

tarh, tahakkuk ve tahsil edildiği yerlerdir. Almanya‟da 572 vergi dairesi 

bulunmaktadır
55

.  

                                                 
52

 Bundesministerium der Finanzen, Das Bundesministerium der Finanzen, Berlin, 2001, s.11, 14, 

15. 
53

 Bundesministerium der Finanzen, Steuern von A bis Z, Berlin, 2002, s.28,29. 
54

 Bundesministeriun der Finanzen, Die Bundesfinanzverwaltung, Berlin, 2002, s.43. 
55

 Capital Das Wirtschaftsmagazin, “Vorsicht Finanzamt”, Nr.11, 13.5-26.5.2004, s.87. 
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Almanya‟da uygulanan vergi denetiminin türleri aĢağıdaki gibi sıralanabilir
56

: 

 Vergi tarhını hazırlayan bir bölüm olarak iĢyeri denetimi, 

 Defterlerin (bütün) incelenmesi kayıtlar ve diğer dokümanlar, 

 Defterlerin incelenmesi kayıtlar ve diğer dokümanların özet teftiĢi, 

 Defterlerin incelenmesi kayıtlar ve diğer dokümanların özel teftiĢi, 

 Diğer vergi denetimleri. 

Almanya‟da vergi incelemeleri; gümrük vergisi dıĢında devlete ve diğer kamu 

kuruluĢlarına ait her türlü vergileri içermektedir. Ancak gümrük vergisi, özel iĢletme 

inceleme elemanlarınca incelenmektedir. Bunun yanısıra Almanya‟da vergi 

denetimine yardımcı olma iĢlevi gören bağımsız uzmanlar mevcuttur. “Ġktisat 

murakıpları” olarak çevrilebilen meslek grubu, iĢletmeler ile ilgili denetimler 

yapmaktadırlar
57

. 

Günümüzde Almanya‟da vergi ile ilgili uyuĢmazlıklar, önce vergi idaresi ile 

mükellefler arasında çözümlenmeye çalıĢılmakta, eğer ki bir sonuca ulaĢılamazsa 

yargıya gidilebilmektedir. 

 

2.2.3. Almanya Vergi Sisteminin Genel Değerlendirmesi 

 

Almanya‟da vergi teĢkilatı Türkiye‟de olduğu gibi tek çatı altında 

toplanmamıĢtır. Türkiye‟de vergi ile ilgili teĢkilatlanmanın çatısını Maliye Bakanlığı 

oluĢturmakta iken, Almanya‟da vergilendirme yetkisi federasyon, eyalet ve 

belediyelere aittir. Türkiye‟de vergiler Maliye Bakanlığı adına vergi daireleri 

tarafından tahsil edilmekte iken, Almanya‟da federal hükümet, eyaletler ve 

belediyeler kendi görev alanına giren vergileri tahsil etmektedir. Alman 

Anayasası‟nın 106. maddesinde her yapının hangi vergi türünden ne kadar pay 

alacağı belirtilmiĢtir. Örneğin Almanya‟da KDV hasılatının % 52.2‟sini federal 

hükümet, % 45.7‟sini eyalet hükümetleri, % 2.1‟ini de belediyeler almaktadır. Alman 

Vergi Sistemi vergilendirmede medeni durumu gözetmiĢ olup, bekarlara evlilere 

göre daha ağır vergisel yükümlülükler getirmiĢlerdir. 
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 Dankers, C.h.a.m. Tax auditing in Germany, (Çeviri, J.A.M. Berkien), 2003, s.88. 
57

 Vergi Denetmenleri Derneği, Türk Vergi Yönetiminde Etkinlik ArayıĢları Kapsamında Vergi 

Ġdaresi Ve Vergi Denetiminin Yeniden Yapılandırılması Raporu, Ankara, 2003, s.42-44. 
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2.3.ĠNGĠLTERE‟DE VERGĠ SĠSTEMĠ VE VERGĠ DAĠRELERĠNĠN 

ĠġLEYĠġĠ  

 

ABD ve Almanya‟dan sonra bir baĢka geliĢmiĢ ekonomiye sahip ülke olan 

Ġngiltere‟de uygulamaları üzerinde durmak uygun olacaktır. Bu bölümde 

Ġngiltere‟nin vergi sistemi ve Ġngiltere‟deki vergi dairelerinin iĢleyiĢi hakkında 

bilgilere yer verilmiĢtir. 

 

2.3.1.Ġngiltere‟nin Vergi Sistemi 

 

Ġngiltere‟de Almanya ve daha birçok Avrupa Birliği üyesi ülkede olduğu gibi 

medeni ve gelir durumuna göre vergilendirme söz konusudur.  

Ġngiliz gelir vergi sistemi kaynak teorisini benimsemiĢtir. Buna göre gelir altı 

kategoride incelenir.  

- Gayrimenkul sermaye iratları, 

- Tarım ve ormancılık gelirleri, 

- Devlet borçlanma senetleri, 

- Faaliyet kazançları, bu kategori altı alt kısımdan oluĢur 

 - Ticari kazançlar, 

 - Diğer kategorilerde olmayan ticari kazançlar, 

 - Faiz gelirleri, 

 - Deniz aĢırı tahvil ve hisse senedi gelirleri, 

 - YurtdıĢından elde edilen ücret, 

 - Serbest meslek kazançları, 

- Ücret ve emekli maaĢı gelirleri, 

- Kâr payları ve Ģirketlerden elde edilen gelirler, 

Ġngiltere‟de gelir vergisi beyan usulüne göre hesaplanmaktadır. Gelir vergisi 

mükellefleri, ikametgâhının neresi olduğu önemli olmaksızın gelirini Ġngiltere‟de 

elde eden kiĢilerdir. Tüm gelirleri -ücret, maaĢ, kâr, kira, faiz, kâr payı, yıllık 

tahsisat, emekli maaĢı dahil- kapsamına almaktadır
58

.  

                                                 
58

 Cengiz Tutkun, Avrupa Birliği‟nde Dolaysız Vergilerin UyumlaĢtırılması, YayınlanmamıĢ 

Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon, 2003, s. 37. 
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Ġngiltere‟deki kâr ve faizler vergilendirilir. Ulusal Tasarruf Bankası'nın 

normal tasarruf hesabından bir vergilendirme döneminde elde edilen faiz gelirlerinin 

% 70'i, Ulusal Tasarruf Sertifikaları'ndan elde edilen faiz gelirleri, Belli SözleĢmeli 

Tasarruf Programı'ndan elde edilen faiz gelirleri, vergiden istisna edilen özel tasarruf 

hesabından elde edilen faiz gelirleri ve Ġngiltere'de ikametgâhı olmayan kiĢilerin bazı 

kanunlarda yer alan istisna ve indirimler nedeniyle elde etmiĢ oldukları bazı faiz 

gelirleri nedeniyle gelir vergisinden istisnadır. 

Ġngiltere‟de yıllık 8.500 sterlinden daha az gelir elde edenler gelir vergisinden 

muaftırlar. 

Ġngiltere‟deki kuruluĢların elde etmiĢ oldukları kazançlar verginin konusuna 

girmektedir. Ġngiltere‟de olmasa bile ticari operasyonlarda kâr Ġngiltere‟de 

oluĢuyorsa o kurum vergi mükellefi olmaktadır. 

2010-2011 mali yıllarında geçerli kurumlar vergisi oranı, 300.000 GBP‟ye 

kadar vergilendirilebilir. Kazancı olan Ģirketler için % 21, 300.000-1.500.000 GBP 

arasında kazancı olanlar için ise % 28‟dir
59

. 

Ġngiltere'de çifte vergilemenin önlenmesi konusunda değiĢik uygulamalar 

bulunmaktadır.  

Emlak sahibi olan kiĢiler (gayrimenkulde oturanlar, iĢgal edenler de bu 

verginin mükellefidir) vergisini ödemelidir. Fakat bazı muafiyetler vardır. Örneğin 

tam zamanlı öğrencilerin oturdukları binalar, özürlü kiĢilerin kaldıkları yerler 

vergiden muaftır. Yerel yönetim tarafından oranlar belirlenmektedir
60

. 

Council Tax yani Belediye Vergisi bölgelerdeki belediyelerin sundukları hizmetleri 

finanse edebilmeleri amacıyla toplanan bir vergidir. Bu hizmetler; yollar, okullar, 

kanalizasyonlar, kütüphaneler, emniyet teĢkilatı, itfaiye vs. gibi hizmetlerdir. Tüm 

belediyeler bölgelerindeki evlerden toplayacakları vergiyi kendileri belirler. 

Bütçeleri için ne kadar finansman gerekiyorsa o kadar vergi alırlar. 

Ġngiltere‟de özel tüketim vergisine konu olan malların kapsamı ise oldukça 

geniĢtir. Bu mallar; alkol, Ģarap, uçak yolcusu vergisi, bira, hidrokarbon yağ, elma ve 

armut Ģarabı, tütün ürünleri, taĢıt tüketim vergisi, çeĢitli piyango, kumar ve bahis 

vergileri olarak sıralanabilir. 
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Veraset ve Ġntikal Vergisi‟nin, Ġngiltere‟deki uygulaması, Ġntikal Vergisi 

(Inheritance Tax) adı verilen bir vergi olarak göze çarpmaktadır. Vergi, ilk kez 1986 

yılında, Sermaye Transferi Vergisi (Capital Transfer Tax) adıyla uygulanmakta olan 

verginin yerine getirilmiĢtir
61

. 

 

2.3.2.Ġngiltere‟de Vergi Dairelerinin ĠĢleyiĢi 

 

Ġngiltere‟de vergilerin idaresinden ve tahsilinden Ġngiliz Gelir ve Gümrükler 

Ġdaresi sorumludur. Ġngiliz Gelir ve Gümrükler Ġdaresi, gelir, gümrük ve tüketim 

vergileri birimlerinin 18 Nisan 2005 tarihinde birleĢmesiyle oluĢmuĢtur. Gelir ve 

Gümrükler Ġdaresi‟nin amacı, vergilerin zamanında ve doğru olarak ödenmesini 

sağlamaktır
62

. 

Ġngiltere‟de, vergi denetimini uygulamak için yürütülen kurallar, yasalar 

tarafından belirlenmiĢtir. Doğrudan vergilerle ilgili olan haklar ve görevler 

çoğunlukla genel vergi kanununda, katma değer vergisi için ise bu haklar ve görevler 

katma değer vergisi kanununda belirlenmiĢtir. Vergi Ġdaresi‟nin gücü iki sınıfa 

ayrılabilir. Ġlkinde düzenli vergi denetimi için alıĢılmıĢ yetkiler vardır. Ġkincisinde 

kanun tarafından yalnız vergi kaçakçılığı suçunda kullanılan özel bir güç 

verilmiĢtir
63

. 

Ġngiltere mükellef büyüklükleri itibariyle bir bölümlenmeye gidilmiĢtir. Buna 

göre büyük firmalardaki vergi kaçağı ile ilgili olaylarda incelemeleri Özel Uyum 

Dairesi (Special Compliance Office) tarafından yürütülmektedir. Ġnceleme konusu 

olan vergisel olayların büyük bölümü yerel daireler tarafından gönderilmektedir
64

.  

Ġngiltere‟de vergi incelemesi “tax inspector” denilen denetleme elemanları 

tarafından yapılmaktadır
65

. 

Ġngiltere‟de vergi denetim elemanları iki konuda uzmanlaĢmıĢlardır. 

Bunlardan birinci grup vergi kaçakçılığı ve vergiden kaçınma olaylarını incelemekte, 
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diğer grup ise uluslararası vergilendirmenin teknik yönleri ile ilgilenmektedir. 

UzmanlaĢmıĢ denetim dairelerinin elemanlarının % 95‟i vergi müfettiĢlerinden 

oluĢmaktadır. Vergi müfettiĢleri genel olarak inceleme ve denetim yapmaktadır
66

. 

Ġngiltere‟de gerçekleĢtirilen vergi inceleme oranlarına bakıldığında, 

mükelleflerin oldukça düĢük bir oranda incelendiği görülmektedir. 1980-1985 

döneminde ortaklık hesaplarının % 1.3‟ü diğer iĢletmelerin ise % 2.8‟i vergi 

müfettiĢlerince incelenmiĢtir
67

. 

Ġngiltere‟de hangi mükellefleri denetleneceği, vergi denetmenlerinin gerçekçi 

vergi denetim yöntemleriyle baĢlar. Bu yöntemler üç aĢamayla baĢlar: 

 Hazırlık ve plan 

 Bir yargı oluĢturma ve uygulama 

 Raporlama ve bitirme  

Ġngiltere‟de vergi denetimi türleri dört baĢlık altında ele alınmaktadır
68

:  

 Vergi Beyannamesi Ġncelenmesi: Ġngiltere‟de “Vergi Beyannamesi 

Ġncelemesi” olarak isimlendirilen bu denetim türü, vergi gelirlerinin kontrolü 

için yapılan faaliyetlerdir. 

 Hesapların Ġncelenmesi: Hesapların incelenmesinde vergi beyannamesinin 

eksiksiz olarak denetimi yapılır. Hesapların incelenmesinde çoğunlukla vergi 

denetiminde kullanılan defterler, kayıtlar ve diğer dokümanlar incelemenin 

temelini oluĢturur. 

 D Uyum Listesi: “D Uyum Listesi” gelirinden vergisini çıkarmayan yani 

vergi borçlarının raporunu vermeyen kiĢilerin ortaya çıkarılmasını amaçlayan 

vergi denetim türüdür. 

 ĠĢveren Uyumu : “ĠĢveren Uyumu”, PAYE (kazandığın kadar öde) 

sistemindeki yanlıĢlıkları ya da eksiklikleri ortaya çıkarmayı amaçlayan vergi 

denetiminin bir türüdür. Bu denetimler çoğunlukla iĢverenlerin binalarında 

uygulanılır. 
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2.3.3. Ġngiltere Vergi Sisteminin Genel Değerlendirmesi 

 

Ġngiltere‟de Almanya‟da olduğu gibi medeni duruma göre ve Türkiye‟de de 

olduğu gibi gelir durumuna göre vergilendirme söz konusudur. Türkiye‟de vergi ile 

ilgili teĢkilatlanmanın çatısını Maliye Bakanlığı oluĢturmakta iken, Almanya‟da 

vergilendirme yetkisi federasyon, eyalet ve belediyelere aittir. Türkiye‟de vergiler 

Maliye Bakanlığı adına vergi daireleri tarafından tahsil edilmekte iken, Almanya‟da 

federal hükümet, eyaletler ve belediyeler kendi görev alanına giren vergileri tahsil 

etmektedir. Alman Anayasası‟nın 106.maddesinde her yapının hangi vergi türünden 

ne kadar pay alacağı belirtilmiĢtir. Örneğin Almanya‟da KDV hasılatının % 52.2‟sini 

federal hükümet, % 45.7‟sini eyalet hükümetleri, % 2.1‟ini de belediyeler almaktadır. 

Alman Vergi Sistemi vergilendirmede medeni durumu gözetmiĢ olup, bekarlara 

evlilere göre daha ağır vergisel yükümlülükler getirmiĢlerdir. 

 

2.4.FRANSA‟DA VERGĠ SĠSTEMĠ VE VERGĠ DAĠRELERĠNĠN ĠġLEYĠġĠ  

 

Fransa dünyadaki özgürlük hareketlerine öncülük etmiĢ ve dünyanın önde 

gelen ekonomisine sahip bir ülkedir. Fransız Vergi Sistemi birçok ülkeye örnek teĢkil 

etmiĢtir. Birçok ülke Fransız Vergi Sistemini örnek almıĢ ve ülkelerinde 

uygulamıĢtır. Bu nedenle Fransa‟nın vergi sistemi ve Fransa‟daki vergi dairelerinin 

iĢleyiĢi çok önemlidir. Bu baĢlık altında Fransa‟nın vergi sistemi ve Fransa‟daki 

vergi dairelerinin iĢleyiĢi hakkında bilgi verilmiĢtir. 

 

2.4.1.Fransa‟nın Vergi Sistemi 

 

Fransız vergi sistemi birçok Avrupa ülkesine örnek teĢkil etmiĢ bir 

sistemdir
69

. Fransa‟nın vergi sistemi genel vergi yasasında belirlenmiĢtir. Bu yasa, 

ilgili haklar ve yükümlülüklerin ve de bütün vergi araçlarının hazırlanması için 

gerekli olan iĢlemleri içerir. Genel Vergi Yasası 1950 yılında yürürlüğe girmiĢtir. 

Fransa‟da vergi sisteminin iĢleyiĢi, değiĢimi ve sorunları için çalıĢmalar 

yapmak üzere “Vergiler Konseyi” kurulmuĢtur. Söz konusu bu Konsey hazırlamıĢ 
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oldukları raporlarında vergi sisteminin iĢleyiĢini ve aksaklıklarını ortaya koyarak; 

vergilendirme alanında alınması gereken önlemleri, yapılması gereken yasal 

düzenlemeleri iĢaret etmektedirler
70

. 

Fransa‟nın vergi sistemi içinde vergi kalkanı müessesesi uygulanmaktadır. 

Vergi kalkanı, “mükelleflerin ödemeleri gereken dolaysız vergilere elde ettikleri 

gelirler oranında sınırlama getiren bir müessesedir. Vergi kalkanı uygulamasıyla, 

mükelleflerin ödeyecekleri dolaysız vergilerinin tutarı, gelirlerinin belli bir yüzdesini 

geçememektedir”
71

. 

Fransa‟da, vergi kalkanı ile Gelir Vergisi, Servet Vergisi ve mükelleflerin 

ikametgahları ile ilgili olarak ödedikleri yerel nitelikli bazı vergilerin ödenmesi 

sınırlanmıĢtır. Vergi kalkanının hesaplanmasında gelir vergisi kapsamında 

vergilendirilen gelirler dikkate alınmaktadır
72

. 

Vergi kalkanı oranı 12 Haziran 2008‟den itibaren % 50 olarak 

uygulanmaktadır.  

Fransa‟da gelir vergisi oranları % 0 - % 53.25 arasında değiĢmektedir. Artan 

oranlı bir gelir vergisi tarifesinin uygulandığı Fransa‟da gelir dilimleri itibariyle 

uygulanan vergi oranları aĢağıdaki tablo 6‟daki gibi özetlenebilir. 

 

Tablo 6: Fransa‟da Gelir Vergisi Oranları ve Tarifesi 

 

Gelir Dilimi Oran (%) 

0 – 5.515 € 0 

5.515 – 10.849 € 5.5 

10.849 – 24.432 € 14 

24.432 – 65.559  30 

65.559 üstü 40 

€ = Euro 

Kaynak: TĠSK, AB Yolunda Mali Dünyamız, 

http://www.tisk.org.tr/yayinlar.asp?sbj=ic&id=1835, (22.10.2011). 
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Tablo 6‟da görüldüğü gibi dilim sayısı ve dilim aralıkları dikkate alındığında 

Fransa‟da gelir vergisi tarifesinde etkin bir artan oranlılığın söz konusu olduğu 

görülmektedir.  

Fransa‟da yerleĢik kuruluĢ ya da kuruluĢu Fransa‟da olmasa da, Fransa‟da 

faaliyet gösteren Ģirketler aĢağıda tablo 7‟de gösterildiği gibi kurumlar vergisi 

açısından eĢit muameleye tabi tutulmaktadırlar. Buna ek olarak, yabancı ülkelerde 

kurulu Ģirketlerin Fransa‟daki Ģubeleri “Ģube vergisi / branch tax” adı altında % 25 

oranında bir stopaj ödemekle yükümlüdürler. Bu stopaj kâra bağlı olmaksızın diğer 

bir ifade ile kâr edilip edilmemesine bağlı olmaksızın ödenmek zorundadır. Fakat 

ikili anlaĢmalar ya da belirli özel koĢulların yerine getirilmesiyle azaltılabilir ya da 

ortadan kalkabilir
73

.  

 

Tablo 7: Fransa‟da Kurumlar Vergisi Oranları 

 

Kurum Kârı Üzerinden Oran (%) 

Genel oran 33,33 

Ġlave Sosyal Katkı Fonu 3 

Uzun Vadeli Sermaye Kazançları Üzerinden  

Genel oran 19 

Ġlave Sosyal Katkı 3 

Kaynak: TĠSK, AB Yolunda Mali Dünyamız, 

http://www.tisk.org.tr/yayinlar.asp?sbj=ic&id=1835, (22.10.2011). 

Fransa‟da 1 Nisan 2000 tarihinden itibaren % 19.6 oranında genel bir KDV 

oranı Fransa‟da tüketilen ya da kullanılan tüm mal ve hizmetlere uygulanmaktadır. 

Ġhracat KDV‟den muaf tutulmuĢken aĢağıda belirtilen bazı mal ve hizmetlere düĢük 

oranlı KDV uygulanmaktadır.  

- Basın/yayın ve ilaçta % 2.1 (ilaca ödenen KDV daha sonra sosyal güvenlik 

kurumundan geri alınabilmektedir).  

- Su, gıda, zirai ürünler, yolcu ücretleri, otel, kitap, diğer tıbbi malzemeler 

üzerinden % 5.5 
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2.4.2.Fransa‟da Vergi Dairelerinin ĠĢleyiĢi 

 

Fransa'da vergi idaresi   Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı bünyesinde, 

bütçeden sorumlu müsteĢara (Secretaire d'Etat au Budget) bağlı bir Gelirler Genel 

Müdürlüğü olarak  düzenlenmiĢtir.  Fransa'da gümrükler de aynı müsteĢara bağlı bir 

genel müdürlük olarak yer almaktadır
74

.  

Fransa‟da vergi denetimi Vergiler Genel Ġdaresi tarafından yürütülmektedir 

Vergi denetimini gerçekleĢtiren kiĢilere “Ġnspector Des Import” yani “vergi 

müfettiĢi” adı verilir. 

Vergiler Genel Ġdaresi‟nin alt birimi olan Mali Kontrol birimi tüm mali 

incelemeleri yapmakla yükümlü olan birimdir
75

. 

Fransa'da vergi denetimiyle görevli farklı birimler, görev ve yetki alanları 

itibariyle sınıflandırılabilir. Yerel birimler, vergi denetimi konusunda özel bir uzman 

birimin görev alanına girmeyen mükelleflerin tamamının denetiminden sorumludur. 

Genel olarak, Fransa'da vergi denetimi ile uğraĢan üç kuruluĢ vardır. Bunlar
76

;  

 DVNI: Ulusal düzeyde büyük Ģirketlerin denetiminden sorumludur. 

 DIRCOFI: Bölgesel düzeyde orta ölçekli Ģirketlerin denetiminden 

sorumludur. 

 DSF: ġube müdürlüğü düzeyinde küçük ölçekli firmaların 

denetiminden sorumludur. 

Fransa‟ da vergi denetimi iki Ģekilde yapılmaktadır. 

1- Mükellef beyanları üzerine yapılan ön denetim: Bu denetim türünde 

incelemeyi yapan kiĢi, mükellefin iĢyerine gitmeden; defter ve belgelerini 

incelemeksizin denetimini yapmaktadır. Amaç, mükellefin beyannamesinde olması 

gereken bilgilerin tümünün yer almasını sağlamaktır. Böylece konu daha baĢından 

ciddi olarak ele alınmakta, gerekli düzeltmeler yapılarak hatalar, yanılgılar büyük 

ölçüde önlenmektedir
77

. Bir çeĢit “mali iç denetim” (le contrôle fiscal interne) 
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diyebileceğimiz bu yönteme Fransız Vergi Hukuku‟nda “contrôle sur piéces” 

(belgeler üzerinde denetim) denilmektedir
78

. 

2- ĠĢyerinde Denetim: ĠĢyerinde denetim derinlemesine yapılan 

incelemelerdir. Bu tür denetimlerde iĢyerine gidilerek, mükellefin beyanından, defter 

ve belgelerine ve diğer dıĢ kaynaklara inilerek yapılan incelemedir. Mükellefin tüm 

gelirleri ele alınarak doğruluğu araĢtırılmaktadır. Fransız Vergi Hukuku‟nda bu tür 

denetime “contrôle sur place” (iĢyerinde denetim) denilmektedir. 

 

2.4.2. Fransa Vergi Sisteminin Genel Değerlendirmesi 

 

 Fransız Vergi Sistemi birçok Avrupa ülkesine örnek teĢkil etmiĢ bir sistemdir. 

Fransa‟da vergi sisteminin iĢleyiĢi, değiĢimi ve sorunları ile ilgili çalıĢmalar yapmak 

üzere Vergiler Konseyi bulunmaktadır. Aynı isimde mevcut yapılanma Türkiye‟de 

de faaliyet göstermektedir. Fransa‟da diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi medeni 

durum ve gelir yapısı göz önünde bulundurularak vergilendirme yoluna gidilmiĢtir. 

Ayrıca Fransız Vergi Sistemi içerisinde vergi kalkanı müessesesi uygulanmaktadır. 

Vergi Kalkanı “mükelleflerin ödemesi gereken dolaysız vergilere elde ettikleri 

gelirler oranında sınırlama getiren bir müessesedir. Vergi Kalkanı uygulamasıyla 

mükelleflerin ödeyecekleri dolaysız vergilerin tutarı, gelirlerinin belli bir yüzdesini 

geçememektedir. Fransız Vergi Sistemi‟nde gelir vergilerine uygulanan oranın ilk 

dilimi % 5.5 ile Avrupa ülkeleri arasında en düĢük ilk vergi dilimidir. Fransa Vergi 

Sistemi‟nde Türkiye‟de olduğu gibi beyan esastır. 

 

2.5.JAPONYA‟DA VERGĠ SĠSTEMĠ VE VERGĠ DAĠRELERĠNĠN ĠġLEYĠġĠ  

 

Japonya Uzakdoğu‟nun en geliĢmiĢ ekonomisine sahip ülkedir. ABD, AB 

ülkelerinden Almanya, Ġngiltere ve Fransa‟nın ardından bir Uzakdoğu ülkesi olan, 

geliĢmiĢ bir ekonomiye sahip Japonya‟nın vergi sistemi ve vergi dairelerinin 

iĢleyiĢine değinmek yerinde olacaktır.  
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 Kılıçdaroğlu, s.4. 
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2.5.1.Japonya‟nın Vergi Sistemi  

 

Japonya‟da hem merkezi hem de yerel idareler tarafından toplanan vergiler 

bulunmaktadır. Ulusal düzeydeki gelir üzerindeki vergilerden gelir vergisi Ģahıslar, 

kurumlar vergisi ise Ģirketler için uygulanmaktadır. Ayrıca Ģirketler ve Ģahıslar 

vilayet yurttaĢ vergisi, iĢletme vergisi ve belediye yurttaĢ vergisini ödemekle de 

yükümlüdür. Bu yerel vergilerin ilk ikisi vilayet idareleri, belediye yurttaĢ vergisi ise 

belediyelerce tahsil edilmektedir. 

 

Tablo 8: Japonya‟da Ulusal ve Yerel Bazda Alınan Vergiler 

 
 Ulusal Vergiler Yerel Vergiler 

Gelire Dayalı Vergiler 1.Bireysel Gelir Vergisi 

2.Kurumlar Vergisi 

1.Bireysel Ġkamet Vergisi 

2.Bireysel TeĢebbüs Vergisi 

3.Kurumlar Ġkamet Vergisi 

4.Kurumlar TeĢebbüs Vergisi 

Servet Vergileri 1.Veraset ve Ġntikal Vergisi 

2.ġerefiye Vergisi 

3.Damga Vergisi 

4.Tescil ve Lisans Vergisi 

1.Gayrimenkul Kıymet 

Vergisi 

2.Emlak Vergisi 

3.ġehir Planlama Vergisi 

4.Diğerleri 

Tüketim Vergileri 1.Tüketim Vergisi 

2.Ġçki Vergisi 

3.Tütün Vergisi 

4.Benzin Vergisi 

5.Uçak Yakıt Vergisi 

6.LPG Vergisi 

7.Petrol Vergisi 

8.Motorlu TaĢıtlar Vergisi 

9.Gümrük Vergisi 

10.ġarap Ġthalat Resmi 

11.Mahalle Vergisi 

12.Özel Tonaj Vergisi 

13.Reklam Vergisi 

1.Yerel Tüketim Vergisi 

2.Valilik Tütün Vergisi 

3.Belediye Tütün Vergisi 

4.Petrol Dağıtım Vergisi 

5.TaĢıt Alım Vergisi 

6.Özel Yerel Tüketim Vergisi 

7.Golf Alanı Kullanım 

Vergisi 

8.Kaplıca Vergisi 

9.Otomobil Vergisi 

10.Maden Vergisi 

11.Avcılık Tescil Vergisi 

12.Avlanma Vergisi 

13.Maden Arazi Vergisi 

Kaynak: List of National and Local Taxes, 

http://www.mof.go.jp/english/tax_policy/tax_system/japanese_tax_system_1999/zc001b03.h

tm, (23.10.2011). 

Gayrimenkul vergileri de yine belediyelerce toplanmaktadır. Ulusal ve yerel 

vergi türleri tablo 8‟de verilmiĢtir. 

http://www.mof.go.jp/english/tax_policy/tax_system/japanese_tax_system_1999/zc001b03.htm
http://www.mof.go.jp/english/tax_policy/tax_system/japanese_tax_system_1999/zc001b03.htm
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Tablo 8‟de dikkati çeken husus tüketim vergilerinin çeĢitliliğidir. Zira tüketim 

üzerinde yerel ve ulusal alanda salınmıĢ toplam 26 vergi türü bulunmaktadır. Bu 

vergilerden 13 tanesi ulusal hükümet geriye kalan 13 tanesi de yerel yönetimler 

tarafından tahsil edilmektedir. 

Japonya‟da toplanan dolaysız vergilerin % 55.8‟i Gelir Vergisi, % 38.1‟i 

Kurumlar Vergisi, % 4.5‟i Veraset Vergisi ve kalanı da Emlak Vergisi‟nden 

oluĢmaktadır. Japonya‟da Gelir Vergisi sadece Ģahsi geliri vergilendirmekte, 

kurumlar vergisi ise kurum kazançlarından alınmaktadır. Gelir vergisinde hesap 

dönemi takvim yılı yani 1 Ocak‟tan 31 Aralık‟a kadar olan dönemdir. Genel olarak 

gelirin vergilendirilmesinde beyanname usulü benimsense de kolaylığından ötürü 

stopaj usulüne de yer verilmiĢtir. Gerçekte ise stopaj usulünden elde edilen hasılat 

beyanname usulünden elde edilen hasılattan çoktur. Gelir vergisi, mükellefi 

kaynağına bakmaksızın yıllık gelirlerinin toplamı üzerinden vergilendirmeyi 

öngörmektedir. 

Gelir vergisi prensip olarak gerçek Ģahıslardan alınır. Japon gelir vergisi 

sisteminde mükellef yerleĢik olup olmamasına göre iki gruba ayrılmıĢtır. Bunlar
79

; 

1- Mukim: Bir seneden fazla süre Japonya‟da ikamet eden kiĢi olarak 

tanımlanır. Mukim statüsündeki bir kiĢi Japonya‟da veya dıĢarıda elde ettiği geliri 

üzerinden vergi ödemekle mükelleftir.( Türk Vergi Sistemi‟nde tam mükellef 

karĢılığıdır.) 

2- Gayrimukim: Japonya‟da ikamet etmeyen kiĢidir. Gayrimukim 

statüsündeki mükellefler sadece Japonya‟da elde ettikleri gelirleri üzerinden vergi 

ödemekle mükelleftir. ( Türk Vergi Sistemi‟nde dar mükellef karĢılığıdır.) 

1999 yılında gerçekleĢtirilen vergi reformu, giriĢimciliği ve çalıĢma gayretini 

arttırmak amacıyla ile kiĢisel gelir vergisinin 1999‟da % 50 olan maksimum oranını 

2000 yılından itibaren geçerli olmak üzere % 37‟ye düĢürmüĢtür. 

 

 

 

 

 

                                                 
79

 Ersan Öz ve Tarık Vural, „Ekonomisi ve Vergi Sistemiyle Japonya‟, Maliye Dergisi, Sayı:149, 

Mayıs-Aralık 2005, s.114. 
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Tablo 9: Japonya‟da Uygulanan Gelir Vergisi Oranları 

 

Vergilenebilir Gelir Oran (%) 

3,3 milyon Yen‟e kadar 10 

3,3 – 9 milyon Yen arası 20 

9 – 18 milyon Yen arası 30 

18 milyon Yen ve daha fazlası 37 

Kaynak: www.mof.go.jp (21.11.2011) 

Mükelleflerin Ģahsi durumlarından doğan farklı vergilendirme kapasiteleri 

dikkate alınarak Gelir Vergisi Kanunu çeĢitli muafiyet ve indirimleri öngörmüĢtür. 

Bunlar; 

- Temel Ġndirim: Herhangi bir mukim mükellef kazandığı olağan emeklilik ve 

orman gelirinden 380.000 yen istisna görmektedir. 

- EĢ için muafiyet: EĢ için 380.000 Yen‟lik bir muafiyet tanınmaktadır. 

- Muhtaç Olanlar Ġçin: 480.000 Yen‟lik bir muafiyet söz konusudur. 

Japonya‟da yukarıda sayılan muafiyetler dıĢında daha birçok muafiyet türü 

(çalıĢan öğrenciler, dullar, sakatlar, yangın, deprem gibi felaketlere uğrayanlar için) 

mevcuttur.  

Kurumlar vergisinde vergiye tabi gelir bir hesap döneminde Ģirketin elde 

ettiği gelir veya tasfiye ya da birleĢme halinde hesaplanan gelirlerden oluĢur. 

Kurumlar vergisinde de gelir vergisi gibi gayrisafi gelirden giderler düĢülmekte 

geriye kalan safi kazanç vergilendirilmektedir. Tarh ve tahsilinde beyanname usulü 

geçerlidir. Japonya‟da kurumlar vergisinin oranı % 41‟dir
80

. 

Bir Ģirketin hem Japonya‟da, hem de kendi ülkesinde mükerrer vergi 

ödememesi ve bunun önlenmesi için Japonya‟nın Türkiye dahil 55 ülke ile anlaĢması 

bulunmaktadır. Türkiye ile Japonya arasındaki Çifte Vergilendirmeyi Önleme 

AnlaĢması, 28 Aralık 1994 tarihinden bu yana yürürlüktedir.  

Japonya‟da yapılan her alıĢ-satıĢ iĢlemine % 5‟lik tüketim vergisi 

uygulanmaktadır. Bu % 5‟lik miktarın % 4‟ü genel bütçeye, % 1‟i yerel idareye 

                                                 
80

 DELOITTE, Tax Regimes at-a-Glance, Taxation in some Countries, Deloitte Touche 

Tohmatsu 2003, www.deloitte.com.tr, ( 22.10.2011). 

http://www.mof.go.jp/
http://www.deloitte.com.tr/
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aktarılmaktadır. Tüketim vergileri tahsilatının GSYĠH‟ya oranı % 4.6 civarındadır. 

Toplam vergi gelirleri içerisinde tüketim vergileri tahsilatının oranı ise % 17.7‟dir
81

. 

Veraset vergisi miras veya vasiyet yoluyla elde edilen tüm mal ve haklardan 

ölenin borç ve cenaze masraflarının düĢürülmesi sonucu elde edilen matrah 

üzerinden hesaplanmaktadır. Veraset vergisinde matrahın hesaplanmasında aĢağıdaki 

hususlar matraha dahil edilmemektedir
82

. 

a) Mirasçılar tarafından elde edilen hayat sigortası veya kiĢisel kaza sigortası 

gelirleri (azami 5.000.000 Yen kanuni mirasçı sayısı) 

b) Mirasçıların murisin ölümüne bağlı olarak ölüm tarihinden itibaren üç yıl 

içinde almıĢ oldukları emeklilik ve benzeri gelirleri ( azami 5.000.000 kanuni mirasçı 

sayısı) 

Japonya‟da veraset vergisinin oranı % 10 ile % 70 arasında artan oranlı olarak 

değiĢmektedir. 

 

2.5.2.Japonya‟da Vergi Dairelerinin ĠĢleyiĢi 

 

National Tax Agency (NTA = Milli Vergi Ġdaresi), Japonya‟da yurt içindeki 

vergilerin değerlendirilmesi ve tahsilatından sorumlu olan idari makamdır. Ajans, 

1949 yılında Finans Bakanlığına bağlı bir dıĢ organ olarak kurulmuĢtur.  

NTA, Okinawa Bölgesel Vergilendirme Bürosu‟nun da dahil olduğu 12 

bölgesel vergilendirme bürosunu ve Japonya genelinde de 524 vergi dairesi vardır. 

Genel Merkezi vergi yönetimini planlar, denetler ve bölgesel vergilendirme 

bürolarını ve vergi dairelerini idare eder. NTA tarafından denetlenen ve idare edilen 

her bir bölgesel vergilendirme bürosu da kendisine bağlı olan vergi dairelerinin 

değerlendirme ve tahsilat yönetimlerini denetler ve idare eder. Ayrıca söz konusu 

bürolar büyük vergi mükelleflerinden direkt olarak kendileri değerlendirip ve vergi 

tahsilatı yaparlar. NTA ve Bölgesel Vergilendirme Bürolarının denetimi ve 

yönetiminde olan vergi daireleri, ulusal vergilerin değerlendirilmesi ve tahsil 

edilmesinde ön cephedeki organizasyonlar ve vergi mükellefleriyle en yakın iliĢkileri 

kuran yönetim organları olarak hizmet verirler.  

                                                 
81

 OECD Revenue Statistics 1965-2003, Published in 2004. 
82

 Öz ve Vural, s.121. 
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Ayrıca, vergi yetkililerinin eğitim gördüğü Ulusal Vergi Üniversitesi‟yle 

vergi mükelleflerinden gelen yeniden gözden geçirme taleplerini değerlendiren 

Ulusal Vergi Divanı da mevcuttur.  

Finans Bakanlığı‟nın kuruluĢuyla ilgili kanunun 19. maddesi uyarınca 

NTA‟nın görev tanımı Ģöyle tanımlanmaktadır: “Yurt içi vergilerin değerlendirilmesi 

ve tahsil edilmesini uygun ve adil bir Ģekilde gerçekleĢtirmek.” NTA, bu görevleri 

yerine getirmek amacıyla da vergi mükelleflerinin zorunlu vergileri anlamaları ve 

ödemeleri amacıyla halkla iliĢkiler aktiviteleri ve vergi bilgilendirme hizmetleri 

sağlama, gerekli bilgilendirmeyi sağlayarak zorunlu vergilerini ödemeyen 

mükellefleri güvenli bir Ģekilde ikna etme ve iyi niyetli vergi mükelleflerinin 

vergilendirmenin adil yapılmadığını düĢünmemeleri için uygun ve adil vergi 

yönetiminin promosyonunu içeren vergi denetimleri gibi hizmetleri icra eder. 

Tüm bunlara ilaveten NTA görevlerini madde 19‟da belirtildiği Ģekilde icra 

eder: “Alkollü içki sektörünün istikrarlı bir Ģekilde geliĢmesi” ve “Yetkili Devlet 

Vergi Muhasebecilerinin (Certified Public Tax Accountants - CPTAs) uygun 

yönetim hizmetlerinin temin edilmesi”
83

. 

 

2.5.3.Japonya Vergi Sisteminin Değerlendirilmesi 

 

Japonya‟da vergilendirme yetkisi hem merkezi hem de yerel idarelere 

verilmiĢtir. Her birim tarafından toplanan vergiler her birimin kendisinde 

kalmaktadır. Hangi vergi türlerinin merkezi ya da yerel idareler tarafından 

toplanacağı Japon Vergi Kanunları‟nda belirtilmiĢtir. Diğer Avrupa ülkelerinde 

olduğu gibi Japonya‟da toplam vergi tahsilatının % 55.8‟ini dolaysız vergiler 

oluĢturmaktadır. Japon Vergi Sistemi‟nde Türkiye‟de olduğu gibi tam ve dar 

mükellefiyet kavramlarına değinilmiĢ, vergilendirmenin temelini bu kavramlar 

oluĢturmuĢtur. Japon Vergi Sistemi‟nde Türkiye‟de olduğu gibi sık sık istisna ve 

muafiyetlere değinilmiĢ, mevcut vergi kanunları istisna ve muafiyetlerle ihlal 

edilmiĢtir. Japonya‟da Kurumlar Vergisi oranı incelemiĢ olduğumuz diğer Avrupa 

ülkeleri  ve  Türkiye ile karĢılaĢtırıldığında % 41‟lik  oranla en üst seviyededir. 
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 National Tax Agency, Report 2011. 
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Japonya‟da vergi dairelerinin etkinliği ve denetimi NTA tarafından  ( National Tax 

Agency – Milli Vergi Ġdaresi) gerçekleĢtirilmektedir. 

 

2.6.GENEL DEĞERLENDĠRME 

 

 Yukarıda incelediğimiz gibi ABD, Almanya, Fransa, Ġngiltere ve Japonya‟nın 

vergi sistemi ve vergi dairelerinin iĢleyiĢi farklılıklar göstermektedir. Ülkeler 

arasındaki vergi sistemi farklıkları arasında en baĢta vergi oranlarındaki farklılıklar 

gelmektedir, ardından medeni duruma göre vergi oranları değiĢmektedir. Genellikle 

gelir vergilerinde artan oranlı bir vergilendirme sistemi mevcuttur. Vergilerin 

toplanması ve tahsisi konusunda da eyaletler, federasyon ve belediyeler yetkili 

kılınmıĢtır. Yukarıda incelenen ülkelerden Fransa Vergi Sistemi, diğer ülkelerin 

vergi sistemine göre farklılık göstermektedir. Diğer ülkelerde vergi sistemi çok 

baĢlılık göstermekte iken Fransa‟da, Türkiye‟de olduğu gibi vergi sistemi tek bir 

merkezden yürütülmektedir. Fransa Vergi Ġdaresi Bütçeden Sorumlu MüsteĢara bağlı 

olarak çalıĢmaktadır. Türkiye‟de de vergi sistemi Maliye Bakanlığı‟na bağlı Gelir 

Ġdaresi BaĢkanlığı tarafından yürütülmektedir. Ġncelenen ülkeler arasında yer alan 

Almanya‟da gelir ve servet üzerinden alınan vergiler arasında klise vergisi 

bulunmaktadır. Bu vergi incelenen ülkelerin iç birinin vergi sisteminde 

bulunmamaktadır. Ayrıca ABD Vergi Sistemi‟nde alternatif minumum vergi 

uygulaması ve Fransa Vergi Sistemi‟nde yer alan vergi kalkanı uygulaması ülkeler 

arasındaki vergi sistemi farklılıkları arasında sayılabilir.  Görüldüğü üzere geliĢmiĢ 

ekonomilere sahip bu ülkelerin kendilerine göre uyguladığı vergi sistemi etkin 

çalıĢmaktadır. ÇalıĢmanın üçüncü bölümünde Türk Vergi Sistemi ve Vergi 

Dairelerinin iĢleyiĢi üzerinde durulmuĢtur.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

TÜRKĠYE‟DE VERGĠ DAĠRELERĠ VE VERGĠ SĠSTEMĠNDE ETKĠNLĠĞĠN 

SAĞLANMASINDAKĠ ROLÜ VE ÖNEMĠ 

 

 Ġkinci bölümde geliĢmiĢ ülkelerin vergi sistemleri ve vergi dairelerinin 

iĢleyiĢi üzerinde durulmuĢtur. Bu bölümde ise Türkiye‟deki Vergi Sistemi ve Vergi 

Daireleri‟nin iĢleyiĢi üzerinde ayrıntılı olarak durulacaktır. 

 

3.1.VERGĠ SĠSTEMĠNDE ETKĠNLĠK KAVRAMI 

 

 Vergi sisteminde etkinlik kavramından söz edebilmek için öncelikle kısaca 

etkinlik kavramına yer vermek gerekir. Bu noktada etkinlik, örgütün amaçlarına 

ulaĢma derecesini, baĢarı ve baĢarma derecesini belirtmektedir
84

. Diğer bir ifade ile 

etkinlik, örgütün ulaĢmak istediği hedefi ne oranda gerçekleĢtirebildiğidir. 

Vergilemede etkinlik ise ülkenin vergi sistemine ve vergi idaresinin etkinliğine 

bağlıdır. 

 Kısaca vergi sisteminde etkinlik kazancın vergilendirilmesinde 

adaletsizliklerin olmaması, tahakkuk edilen vergi miktarının tahsili yapılan vergi 

miktarına eĢit olması olarak tanımlanabilir. Bu noktadan hareketle, tahakkuk ettirilen 

vergi miktarı, tahsili gerçekleĢen vergi miktarına ne kadar yakınsa vergi sisteminin 

etkinliği de o denli yüksektir diyebiliriz. 

Vergi sistemini hayata geçirecek olan vergi idaresidir. Ülkedeki vergi sistemi 

ne kadar iyi kurulsa da eğer vergi idaresi sistemi uygulayabilecek bilgi ve donanıma 

sahip değilse beklenen baĢarı diğer bir ifadeyle etkinlik sağlanamayacaktır. Vergi 

idaresinin etkinleĢtirilmesinde ise öncelikle vergi idaresinin vergi tahsilatında 

karĢılaĢtığı sorunları minimum seviyelere düĢürmek, vergi ahlakının yerleĢmesi için 

gerekli Ģartları oluĢturmak, mükellefle vergi idaresi arasındaki iliĢkilerde karĢılıklı 

anlayıĢ ve iyi niyet ortamını oluĢturmak gerekmektedir
85

. 
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 Burhan Erdem, Vergi Yönetimi ve Örgütlenmesi, EskiĢehir Ġktisadi ve Ticari Ġlimler Akademisi 

Yayınları, No: 233/154, EskiĢehir, 1981, s.45. 
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 H. Hakan Kıvanç, Vergi Reformunun Çerçevesi ve Türkiye‟deki GeliĢimi, 2007, 

http://www.alomaliye.com/2007/hakan_kivanc_vergi_reform.htm, ( 22.10.2011). 
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Etkin bir vergi idaresi; mükellef, memur, yasal düzenlemeler ve fiziki 

koĢullar gibi birden çok değiĢkene bağlıdır
86

.  

“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”
87

. 

Vergi sistemlerinde zaman zaman yapılan değiĢikliklerde amaç, vergilemeyle 

optimal hasılayı sağlamak, adil gelir dağılımının gerçekleĢtirilmesine yardımcı 

olmak, istikrarın sağlanmasında ve optimum kaynak dağılımında vergiden 

yararlanmak, vergi hukukunda köklü değiĢiklikler yapmak, sermaye birikimine 

yardımcı olmak, yatırımları yönlendirmek, vergi tabanını yaymaya çalıĢmak, vergi 

güvenliğini arttırıcı önlemler almak, vergi yönetimini ve vergi idaresini etkin 

kılmaktır
88

.  

Vergi sisteminin diğer önemli bir ayağını da vergi yargısı oluĢturmaktadır. 

Vergi yargısı aracılığıyla idarenin tüm eylem ve iĢlemlerinin hukuka uygunluğu 

denetlenmektedir. 

Vergi dairelerinin vergi sisteminde etkinliğin sağlanmasındaki rolü ve önemi 

çalıĢmanın ilerleyen bölümlerinde daha ayrıntılı olarak ayrı bir baĢlık halinde ele 

alınmıĢtır.  
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3.2.VERGĠ DAĠRELERĠ VE ĠġLEYĠġĠ 

 

 Bu baĢlık altında geçmiĢten günümüze kadar geçen süreçte vergi dairelerinin 

yapısı ve sayısı, tarihsel süreçte vergi dairelerinin iĢleyiĢi ve bu süreçte meydana 

gelen değiĢimler ile Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı‟nın teĢkilat yapısı hakkında bilgilere yer 

verilmiĢtir. 

 

 3.2.1.Vergi Dairelerinin Yapısı ve Sayısı 

 

5345 sayılı Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı‟nın TeĢkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun ile gelir politikasını adalet ve tarafsızlık içinde uygulamak, vergi ve diğer 

gelirleri en az maliyetle toplamak, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu sağlamak, 

mükellef haklarını gözeterek yüksek kalitede hizmet sunmak suretiyle 

yükümlülüklerini kolayca yerine getirmeleri için gerekli tedbirleri almak, saydamlık, 

hesap verebilirlik, katılımcılık, verimlilik, etkililik ve mükellef odaklılık temel 

ilkelerine göre görev yapmak üzere Maliye Bakanlığı‟na bağlı Gelir Ġdaresi 

BaĢkanlığı kurulmuĢtur. 

16 Mayıs 2005 tarihli ve 25817 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak 

yürürlüğe giren söz konusu Kanun‟un “TaĢra TeĢkilatı” baĢlıklı 23‟üncü 

maddesinde, “BaĢkanlığın taĢra teĢkilatı, doğrudan merkeze bağlı vergi dairesi 

baĢkanlıkları ile vergi dairesi baĢkanlığı kurulmayan yerlerde bu Kanun‟un 24 ve 

25‟inci maddelerindeki görev ve yetkileri haiz vergi dairesi müdürlüklerinden oluĢur. 

Vergi dairesi baĢkanlıklarının kuruluĢ yerleri ve sayıları ile bunlara iliĢkin 

değiĢiklikler Bakanlar Kurulu‟nca belirlenir” denilmekte olup bu madde uyarınca   

13 Haziran 2005 tarihli ve 2005/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 29 ilde vergi 

dairesi baĢkanlığı kurulmuĢtur. 

Ayrıca 26 Temmuz 2006 tarihli ve 10788 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 

Ġstanbul ilinde Büyük Mükellefler Vergi Dairesi BaĢkanlığı kurulmuĢ olup toplam 

Vergi Dairesi BaĢkanlığı sayısı 30‟a çıkmıĢtır
89

. 

Diğer taraftan, vergi dairesi baĢkanlıklarının organizasyon yapıları, görevleri, 

yetki ve sorumlulukları, merkez teĢkilatıyla iliĢkileri ile çalıĢma usul ve esaslarının 
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belirlendiği “Vergi Dairesi BaĢkanlıklarının KuruluĢ ve Görev Yönetmeliği” 7 Eylül 

2005 tarihli ve 25929 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir. 

Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı‟nın taĢra teĢkilatı ise doğrudan merkeze bağlı Vergi 

Dairesi BaĢkanlıkları ile Vergi Dairesi BaĢkanlığı kurulmayan yerlerde kanunca 

belirlenen görev ve yetkilere sahip Vergi Dairesi Müdürlükleri‟nden oluĢmaktadır. 

Ancak Vergi Dairesi BaĢkanlığı kurulmayan illerde bulunan birimler (Vergi Dairesi 

Müdürlükleri, Gelir Müdürlükleri ve Malmüdürlüklerine bağlı Gelir Servisleri) tüm 

iĢ ve iĢlemlerinin sona erdirilmesine kadar defterdarlıklara bağlı olarak görevlerine 

devam etmektedirler. 

AĢağıdaki tabloda Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı TaĢra TeĢkilatı Birimleri‟nin 

sayısal durumu gösterilmektedir. 

 

Tablo 10: Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı TaĢra TeĢkilatı Birimlerinin Sayısal Durumu 

 

Birimin Adı 2010 

Vergi Dairesi BaĢkanlığı 30 

Müdürlük 121 

Gelir Müdürlüğü 263 

Vergi Dairesi Müdürlüğü 52 

Bağlı Vergi Dairesi (Malmüdürlüğü) 448 

Takdir Komisyonu 585 

Takdir Komisyonu 60 

Toplam 1.559 

         Kaynak: www.gib.gov.tr/personel (27.11.2011)  

Tablo 10‟dan da görüleceği gibi Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı TaĢra TeĢkilatı‟nda 

2010 yılı verilerine göre 30 Vergi Dairesi BaĢkanlığı, 121 Müdürlük, 263 Gelir 

Müdürlüğü, 52 Vergi Dairesi Müdürlüğü, 448 Bağlı Vergi Dairesi ve 585 Takdir 

Komisyonu bulunmaktadır. 

Vergi Dairesi BaĢkanlıkları; yetki alanı içindeki mükellefi tespit eden, vergi 

ve benzeri mali yükümlülüklere iliĢkin tarh, tahakkuk, tebliğ, tahsil, terkin, tecil, 

iade, ödeme, muhasebe ve benzeri iĢlemleri yapan, bu iĢlemlere iliĢkin olarak 

yaratılan ihtilaflarla ilgili yargı mercileri nezdinde talep ve savunmalarda bulunan, 

http://www.gib.gov.tr/personel
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gerektiğinde itiraz, temyiz ve tashihi karar talebinde bulunan, yargı kararlarının 

uygulanması iĢlemlerini yürüten, vergi uygulamalarını geliĢtiren ve iyileĢtiren, 

mükelleflere kanunların uygulanması ile ilgili görüĢ bildiren, mükellefleri hak ve 

ödevleri konusunda bilgilendiren ve uygulamalarında mükellef haklarını gözeten, 

mükellef hizmetleri ile bilgi iĢlem, istatistik, bilgi toplama, insan kaynakları 

yönetimi, satın alma, kiralama, vergi inceleme ve denetim, uzlaĢma, takdir ve benzeri 

görevleri ve iĢlemleri yürüten dairelerdir. Vergi Dairesi BaĢkanlıkları; Grup 

Müdürlükleri, bunlara bağlı Müdürlükler, ġubeler ile Vergi Dairesi Müdürlükleri ve 

komisyonlardan oluĢur.  

Vergi Dairesi BaĢkanlığı kurulmayan illerde Defterdarlığa bağlı olarak 

kurulan Gelir Müdürlükleri; vergilendirme ile ilgili soruları Defterdar adına 

cevaplandırmakla, teftiĢlerde Defterdar adına verilecek cevap ve emirleri 

hazırlamakla, vergi dairelerinden toplanan istatistikî bilgileri il bazında derleyip, 

Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı‟na göndermekle, terkini gereken amme alacaklarının 

terkinini Defterdar adına tekemmül ettirerek ilgililere bildirmekle, vergi kanunları ve 

diğer kanunların Gelir Müdürlüğü‟ne verdiği iĢleri yapmakla görevli taĢra 

birimleridir. 

Vergi Dairesi Müdürlükleri, mükellefi tespit eden, vergi tarh eden, tahakkuk 

ettiren ve tahsil eden dairelerdir. Mükelleflerin, vergi uygulaması bakımından hangi 

vergi dairesine bağlı oldukları vergi kanunları ile belirlenir. Ancak Maliye Bakanlığı, 

gerekli gördüğü hallerde, mükelleflerin iĢyeri ve ikametgâh adresleri ile il ve 

ilçelerin idari sınırlarına bağlı kalmaksızın Vergi Daireleri ve Bölge Bilgi ĠĢlem 

Merkezleri kurmaya, Vergi Dairelerine bağlı Ģubeler açmaya ve vergi dairelerinin 

yetki alanı ile vergi türleri, meslek ve iĢ grupları itibariyle mükelleflerin bağlı 

olacakları vergi dairesini belirlemeye yetkilidir. Bağlı Vergi Daireleri 

(Malmüdürlükleri) ise ilçelerdeki tahakkuk ve tahsilatla ilgili iĢlerin kanuna uygun 

olarak yürütülmesini sağlamakla görevlidirler
90

. 

AĢağıda Ģekil 1, 2 ve 3‟de Vergi Dairesi BaĢkanlığı, Vergi Dairesi 

Müdürlükleri ve Bağlı Vergi Daireleri örgüt Ģeması verilmiĢtir. 
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ġekil 1: Vergi Dairesi BaĢkanlığı (5 Grup Müdürlüğü) Organizasyon ġeması 
 

 

 

ġekil 2: Vergi Dairesi Müdürlükleri Örgüt ġeması 
 

 

 

 

Vergi Dairesi 

Müdürlüğü 

Vergilendirme Bölümü Muhasebe Bölümü KovuĢturma Bölümü 

YazıĢma ArĢiv ve 

Özlük Hizmetleri 

Servisi 

Tarama ve Kontrol 

Bölümü 

Sicil Yoklama Servisi 

Sürekli Yükümlülükler 

Vergilendirme Servisi 

Ġhtilaflı ĠĢler Servisi 

Diğer ĠĢlemler servisi 

- Ġcra Servisi 

- SatıĢ Servisi 

- Vezne Servisi 

- Muhasebe Kayıt 

Servisi 

VERGĠ DAĠRESĠ 

BAġKANLIĞI 

Mükellef 

Hizmetleri Gelir 

Grup Müd. 

Mükellef 

Hizmetleri Usul 

Grup Müd. 

 

Vergi Dairesi 

MüdKomisyonlar 

ve ġubeler 

Denetim Grup 

Müdürlüğü 

Ġnsan Kaynakları 

Grup Müdürlüğü 

Gelir ve Kurumlar 

Vergileri Müd. 

 

Katma değ.-Özel  Tük. 

Diğer Ver.ve 

AnlaĢmalar Uyg. Müd. 

Destek Hizmetleri 

Grup Müdürlüğü 

Mükellef Hakları 

ve ĠletiĢim 

Müdürlüğü 

Usul ve Tahsilat 

Müdürlüğü 

Strateji 

Müdürlüğü 

Ġdari ve Mali ĠĢler 

Müdürlüğü 

Denetim 

Koordinasyon 

Müdürlüğü 

Ġnsan Kaynakları 
Müdürlüğü 

 

Eğitim Müdürlüğü 
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ġekil 3:  Bağlı Vergi Daireleri (Mal Müdürlükleri) Örgüt ġeması 

 

 

 

3.2.2.Tarihsel Süreçte Vergi Dairelerinin ĠĢleyiĢi 

 

Vergi Daireleri‟nin iĢleyiĢinde zaman içerisinde, hem teknolojik, hem 

personelin nitelik ve niceliği bakımından hem de çalıĢma koĢullarında değiĢiklikler 

meydana gelmiĢtir. Elbette bu süreçte vergi kavramının algılanmasında da 

değiĢiklikler yaĢanmıĢtır. AĢağıda tarihsel süreçte Vergi Daireleri‟nin iĢleyiĢinde 

meydana gelen değiĢiklikler baĢlıklar halinde incelenmiĢtir. 

 

 3.2.2.1.Teknolojik DeğiĢmeler 

 

Vergi Daireleri‟nde yaĢanan en önemli değiĢimlerin baĢında teknolojik 

altyapı gelmektedir. Vergi Daireleri‟nin teknolojik altyapıları geliĢtirilmiĢ ve bu 

amaçla Vergi Dairesi Otomasyon Projesi (VEDOP) oluĢturulmuĢtur. VEDOP projesi 

1998 yılında uygulanmaya baĢlanmıĢtır. Proje, ilk baĢlarda 1998 – 2004 yılları 

arasında, 22 il merkezindeki 155 vergi dairesinde uygulanmıĢtır. Proje sayesinde 

evrak giriĢinden baĢlayarak sicil, tahakkuk, tahsilât, düzeltme, tarhiyat, takip, iade, 

araç tescil, muhasebe, özlük iĢlemleri gibi vergi dairesinin bütün iĢlemlerinin 

birbiriyle bütünleĢmiĢ Ģekilde bilgisayar ortamında yapılması ve uygulamada 

kullanılan defter, belge ve çeĢitli raporların bilgisayar yardımıyla hazırlanması 

sağlanmıĢtır. Proje, “Cebit-Eurasia 2002 – BiliĢim” etkinlikleri çerçevesinde 

TUSĠAD tarafından “Devletten Bireye“ kategorisindeki büyük ödül ile 

ödüllendirilmiĢtir.  

Takip eden yıllarda Vergi Dairesi Otomasyon Projesi (VEDOP–2) ile 2004 – 

2006 yılları arasında kayıt dıĢı ekonominin kayıt altına alınması için önemli bir adım 

atılmıĢtır.  VEDOP–2 ile otomasyon kapsamına dahil olmayan 283 vergi dairesi 

otomasyon kapsamına alınmıĢ, VEDOP–2 kapsamında gelir müdürlükleri, vergi 

BAĞLI VERGĠ DAĠRESĠ 

Tahakkuk Servisi Tahsilat Servisi 
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denetmenleri birimleri de otomasyona dahil edilmiĢ, e-beyanname, Veri Ambarı 

(VERĠA), Motorlu TaĢıtlar Vergisini Tahsile Yetkili Vergi Dairelerinin Otomasyonu 

ve Çağrı Merkezi sistemleri oluĢturulmuĢ, geniĢleyen kapasite doğrultusunda merkez 

sunucuların altyapısı güçlendirilmiĢ ve web tabanlı merkezi vergi dairesi sistemine 

(e-VDO) geçiĢ iĢlemleri baĢlatılmıĢtır. 

2007 yılında ise (VEDOP–3) ile e-VDO (Ġnternet Tabanlı Vergi Dairesi 

Otomasyonu) uygulamalarının 301 vergi dairesine ve 585 malmüdürlüğü gelir 

servisine yaygınlaĢtırılması, takdir komisyonlarının otomasyon kapsamına alınması, 

vergi dairesi baĢkanlıkları, nakil vasıtaları vergi daireleri, süreksiz yükümlülükler 

vergi daireleri ve gelir müdürlüklerinin ilave donanım ihtiyaçlarının karĢılanması, 

arttırılan kapasite doğrultusunda sunucu altyapısının güçlendirilmesi çalıĢmaları 

tamamlanmıĢtır. 

2009 yılında VDO uygulamaları ile çalıĢan vergi dairelerinin e-VDO sistemi 

ile otomasyona alınması çalıĢmaları iki malmüdürlüğü haricinde tamamlanmıĢtır. 

2010 yılında iki malmüdürlüğü de otomasyon kapsamına alınmıĢtır. 2010 yılı 

itibariyle 448 vergi dairesi, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi BaĢkanlığı ve 585 

malmüdürlüğü e-VDO kapsamında bulunmaktadır
91

. 

Bir diğer teknolojik yenilik ise beyannamelerin elektronik ortamda 

gönderilmesi uygulamasıdır. Bu uygulama tam otomasyonlu (VEDOP) vergi 

dairelerinde, beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi uygulamasına 1 Ekim 

2004 tarihinde baĢlatılmıĢtır
92

. 

Önemli bir teknolojik değiĢim de haciz uygulamalarında yaĢanmıĢtır. 2009 

yılında kamu alacaklarının süratle tahsili, takip masraflarının (posta, kırtasiye v.b.) 

ve idare ile ilgili kurumların iĢ yükünün azaltılması, zaman tasarrufu sağlanması ve 

haciz uygulamalarının elektronik ortamda yapılması amacıyla elektronik haciz (e-

haciz) uygulamasına geçilmiĢtir. E-Haciz projesinde, vergi dairelerince düzenlenen 

haciz bildirilerinin banka genel merkezlerine, banka bildirimlerinin vergi dairelerine 

ve vergi dairesi değerlendirmelerinin banka genel merkezlerine elektronik ortamda 

aktarımı sağlanmaktadır. 
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3.2.2.2. Personelin Nitelik ve Niceliğinde Meydana Gelen DeğiĢmeler 

 

Vergi Dairelerinde çalıĢan personelin zaman içerisinde nitelik ve niceliğinde 

de bazı değiĢiklikler olmuĢtur. Örneğin aĢağıda tablo 11 incelendiğinde 2005 yılında 

44.691 olan personel sayısı 2010 yılına gelindiğinde yaklaĢık 3.000 kiĢilik bir 

azalmayla 41.242 olmuĢtur. ÇalıĢan sayının azalmasında artan otomasyonun etkisi 

olduğu düĢünülebilir. 

 

Tablo 11: Yıllar Ġtibarıyla Personel Sayıları 

 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Merkez 1.631 1.620 1.493 1.368 1.328 1.088 

TaĢra 43.060 42.562 41.373 41.012 40.314 40.154 

Toplam 44.691 44.182 42.866 42.380 41.642 41.242 

   Kaynak: www.gib.gov.tr/personel (27.11.2011) 

ÇalıĢan personelin eğitim yapılarında da bir takım değiĢiklikler meydana 

gelmiĢtir. AĢağıdaki tabloda 2008-2010 döneminde personelin eğitim durumlarının 

değiĢimi verilmiĢtir.  

 

Tablo 12: Fiilî Kadro Kullanımı Ġtibariyle BaĢkanlık Merkez ve TaĢra Personelinin Eğitim 

Durum 

 

  

YÜKSEK 

LĠSANS ve 

DOKTORA 

ÖNLĠSANS                      

ve LĠSANS 

ĠLK ve 

ORTAÖĞRETĠM 
TOPLAM 

2
0
0
8
 

Merkez 37 1.218 121 1.376 

TaĢra 155 25.737 15.008 40.900 

Toplam 192 26.955 15.129 42.276 

2
0
0
9

 

Merkez  51  1.200  102  1.353 

TaĢra 290 26.982 12.716  39.988 

Toplam 341 28.182 12.818 41.341 

2
0
1
0
 

Merkez 61 927 100 1.088 

TaĢra 329 28.112 11.713 40.154 

Toplam 390 29.039 11.813 41.242 

     Kaynak: www.gib.gov.tr/personel (27.11.2011) 
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Tablo 12‟den de görülebileceği üzere personel sayısında yıllar itibarıyla bir 

azalma söz konusu iken, eğitim durumlarında gözle görülür bir yükseliĢ vardır. 2008 

yılında 192 çalıĢan yüksek lisans veya doktora seviyesinde bir eğitime sahip iken 

2009‟da 341, 2010 yılında da 390 olmuĢtur. Aynı Ģekilde 2008 yılında 26.955 çalıĢan 

ön lisans veya lisans mezunu iken, 2009‟da bu sayı 28.182, 2010 yılında 29.039 

olmuĢtur. Ġlk ve ortaöğretim seviyesindeki personel sayısı ise 2008‟de 15.129 iken, 

2009‟da 12.818 ve 2010 yılında 11.813 olmuĢtur. Görüldüğü gibi personelin eğitim 

seviyesi gittikçe yükselmektedir. 

Kurum içinde yapılan sınavlarla personelin niteliklerinin geliĢtirilmesine 

çalıĢılmaktadır. Bu amaçla yapılan sınavlarda baĢarı gösteren; 750 Vergi Denetmen 

Yardımcısı, 2375 Gelir Uzman Yardımcısı olmak üzere toplam 3125 kiĢinin ataması 

yapılmıĢtır. Ayrıca meslekte yükselme sınavlarında baĢarı gösteren toplam 7086 kiĢi; 

Vergi Dairesi Müdürü (130), Vergi Denetmeni (338), Vergi Dairesi Müdür 

Yardımcısı (338) ve Gelir Uzmanı (6280) olmaya hak kazanmıĢtır. 

Ġnsan Kaynakları Daire BaĢkanlığı, 2010 yılında değiĢik kademelerdeki 1357 

çalıĢana yönelik aday memurlar için temel ve hazırlayıcı eğitim kursu ve personelin 

geliĢtirilmesine yönelik çeĢitli eğitim çalıĢmaları gerçekleĢtirmiĢtir. AĢağıda Tablo 

13‟de Ġnsan Kaynakları Daire BaĢkanlığı‟nın 2010 yılında personeli güçlendirme 

anlamında verdiği eğitimler yer almaktadır. 

 

Tablo 13: Ġnsan Kaynakları Daire BaĢkanlığı 2010 Yılı Eğitim Faaliyetleri 

 

No FAALĠYETĠN ADI 
KATILAN PERSONELĠN 

UNVANI SAYISI 

1 Aday Memurlar Temel, Hazırlayıcı Eğitim Kursu 
Veznedar,tahsildar, icra 

memuru 
113 

2 
12. Dönem Vergi Denetmen Yrd. Adayları Temel, 

Hazırlayıcı Eğt. Kursu 
Vergi denetmen yrd. 214 

3 Aday Memurlar Temel, Hazırlayıcı Eğitim Kursu 
Veznedar,tahsildar,icra 

memuru 
23 

4 VEDOP 2. Ġnsan Kaynakları Programı Ġnsan kaynakları müdürü 61 

5 
13. Dönem Vergi Denetmen Yrd. Aday. Temel, 

Hazırlayıcı Eğitim Kursu 
Vergi denetmen yrd. 461 

6 Mesleki GeliĢtirme Semineri Vergi dairesi müdürü 50 



64 
 

6 Gelir Uzman Yardımcısı Adayları Temel, 

Hazırlayıcı Eğitim Kursu 

Gelir uzman yardımcısı 

(mühendislik mezunu) 
16 

7 
Gelir Uzman Yardımcısı Adayları Temel, 

Hazırlayıcı Eğitim Kursu 

Gelir uzman yardımcısı 

(istatistik mezunu) 
25 

8 Vergi dairesi Müdür Yardımcıları semineri Vergi dairesi müdür yrd. 200 

9 ĠNKA-Ġnsan Kaynakları Programı Semineri 
Ver. d. baĢ. Ġnsan kay. grup 

müd. Ġn. kay. Müd. Ġlgili per. 
90 

10 ĠNKA-Ġnsan Kaynakları Programı Semineri 
Defterdarlıklar Personel 

Müdürü ve ilgili personel 
104 

 TOPLAM 1.357 

   Kaynak: www.gib.gov.tr/personel (27.11.2011) 

3.2.2.3. Vergi Kavramının Algılanmasında Meydana Gelen DeğiĢmeler 

 

Vergi Daireleri, verginin bir vatandaĢlık görevi olduğunun benimsetilmesi, 

mükelleflerin vergi ile ilgili yükümlülükleri ve hakları konularında 

bilgilendirilmeleri, vergi mevzuatı ve uygulamalarına iliĢkin doğru bilginin hızlı ve 

etkin bir Ģekilde mükelleflere ulaĢtırılması, vergi yükümlülüklerinin yerine 

getirilmesi sürecinin kolaylaĢtırılması ve mükelleflere kaliteli hizmet sunarak vergiye 

gönüllü uyumlarının sağlanması yönündeki çalıĢmalar yapmaktadır. 

Bu çalıĢmalar arasında, personel eğitimi, broĢür ve afiĢ hazırlama, internet 

sayfasından bilgilendirme ve çeĢitli etkinlikler sayılabilir. Vergi Daireleri‟nin 

etkinlikleri arasında ise vergi haftası, vergi konulu resim, afiĢ ve Ģiir yarıĢmaları 

sayılabilir.  

Vergi haftası etkinliği her yıl Ģubat ayının son haftasında düzenlenmektedir. 

Bu etkinlikte verginin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesine ve vergiyi 

gönüllü olarak ödeme alıĢkanlığının arttırılmasına yönelik çalıĢmalar yapılmaktadır. 

Vergi haftasında, afiĢlerle, sivil toplum örgütlerine ve meslek kuruluĢlarına yönelik 

ziyaretlerle, ulusal televizyon kanallarına TV alt bant reklamıyla, çeĢitli internet 

sitelerinde hareketli banner reklamlarıyla, yerel gazete, radyo ve televizyonlarda 

verginin önemini vurgulayan yayınlarla, 28 ġubat 2010 tarihli Milli Piyango 

çekiliĢine ait biletler üzerinde Vergi Haftası‟na iliĢkin mesajlarla verginin önemi 

hakkında toplumu bilinçlendirme çalıĢmaları yapılmaktadır.  

Tablo 13: Ġnsan Kaynakları Daire BaĢkanlığı 2010 Yılı Eğitim Faaliyetleri (Devamı) 

 

http://www.gib.gov.tr/personel
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Vergi, vergi alacaklısı ve vergi borçlusu tarafından farklı algılanmakta ve 

değerlendirilmektedir. Vergi borçlusu durumundaki mükellef, vergiye karĢı, 

ekonomik, sosyal, mali, siyasi, kültürel v.b. etkenlerin tesiri ile bireysel ve sosyal 

psikolojik bir direniĢ ortaya koymaktadır. Vergi mükellefinin vergiye karĢı tutum ve 

davranıĢı belirleyen ve doğrudan mükellefe ait etken veya özellikler yanında; 

mükellefin dıĢında, vergilemenin kamusal bir yük teĢkil etmesinden doğan iki önemli 

olay daha vardır. Bunlar; "vergi yükü ve tazyiki" ile "vergide yansıma" olaylarıdır. 

Herhangi bir mükellefin herhangi bir vergi veya bütün bir vergi sistemi 

karĢısındaki gerçek tutum ve davranıĢı, bu iki olayın o mükellef yönünden 

değerlendirilmesi ile mümkündür. Aynı Ģekilde vergileme olayında ikinci bir tarafı 

teĢkil eden vergi alacaklısı veya devletin vergiye bakıĢı, vergiye yüklediği 

fonksiyonlar ve vergilendirme yetkisi gibi hususlar da, verginin ekonomik ve sosyal 

hayat içindeki yerini ve vergilemeden çeĢitli amaçlar için yararlanmanın seviyesini 

belirlemektedir. 

Görüldüğü gibi vergiden, belirlenen amaç ve fonksiyonlarına göre en iyi ve 

en etkili bir Ģekilde yararlanabilmek için, vergileme olayını, vergi alacaklısı ve vergi 

borçlusu gibi iki taraf arasında cereyan eden; her iki taraf yönünden dikkate alınması 

gerekli kamusallık özellikleri bulunan bir olay olarak algılamak ve değerlendirmek 

gerekli olmaktadır. Vergi yükü, vergi tazyiki ve vergide yansıma olayını da dikkate 

alarak ortaya konan vergilerin ve bütün bir vergi sisteminin ekonomik ve sosyal 

hayat üzerindeki etkileri, iyi ve uyumlu bir vergi sisteminin kurulması ve vergilerden 

çeĢitli amaçlar için en iyi bir Ģekilde yararlanılması sonucunu doğurur. 

Mükelleflerin, kamu giderlerini karĢılamak üzere, ödeme güçlerine göre, 

karĢılıksız olarak ve hukuki bir cebir altında devlete nakden yaptıkları ödeme 

Ģeklinde kendini gösteren vergi, bu temel özellikleri içinde vergi ödeyenler, yani 

mükellefler tarafından önemli bir yük olarak algılanmaktadır
93

. 

Mükelleflerin bu vergi algılarına karĢılık Vergi Daireleri, Vergi Haftası 

etkinlikleri gibi etkinliklerle mükellefleri bilinçlendirme çalıĢmaları yapmaktadırlar. 

Bu noktada Vergi Daireleri mükelleflerle diyalog halinde çalıĢmaktadır. Vergiyi bir 

yük veya ceza gibi gören mükelleflere karĢı, eğitim faaliyetleri gerçekleĢtirmektedir. 

Mükellefin vergi borcu için ise mükellef odaklı anlayıĢ ile onun iĢlerine engel 

                                                 
93

 http://www.ekodialog.com/kamu_maliyesi/vergi_yuku_vergi_tazyiki.html, ( 21.11.2012). 

http://www.ekodialog.com/kamu_maliyesi/vergi_yuku_vergi_tazyiki.html
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olmayacak, finansal sıkıntıya girmeyecek Ģekilde vergilerin alınması yönünde de 

çalıĢmalar yapmaktadır. Zaman zaman çıkarılan vergi ödemesine kolaylık sağlamak 

amacıyla yapılan taksitlendirme, süre uzatımı gibi yaklaĢımlarla mükelleflerin 

vergilerini ödemeye çalıĢmaktadır. 

 

3.3.VERGĠ DAĠRELERĠNĠN VERGĠ SĠSTEMĠ ETKĠNLĠĞĠNĠN 

SAĞLANMASINDAKĠ ROLÜ VE ÖNEMĠ 

 

 Vergi mükellefinin tespitinden, verginin tahsilatına kadar geniĢ bir görev ve 

yetki alanı olan Vergi Daireleri‟nin vergi sistemi içerisinde etkinliğin sağlanmasında 

önemli bir yeri vardır. Bu bölümde Vergi Daireleri‟nin vergi sisteminde etkinliğin 

sağlanmasındaki rolü üzerinde durulmuĢtur. 

 

 3.3.1. Vergi Dairelerinin Vergi Sisteminde Etkinliğin Sağlanmasındaki 

Rolü 

 

Vergi sisteminde zaman zaman yapılan değiĢikliklerle, vergilemeyle optimal 

hasılayı sağlamak, adil gelir dağılımının gerçekleĢtirilmesine yardımcı olmak, 

istikrarın sağlanmasında ve optimum kaynak dağılımında vergiden yararlanmak, 

vergi hukukunda köklü değiĢiklikler yapmak, sermaye birikimine yardımcı olmak, 

yatırımları yönlendirmek, vergi tabanını yaymaya çalıĢmak, vergi güvenliğini 

arttırıcı önlemler almak, vergi yönetimini ve vergi idaresini etkin kılmak vb. 

amaçlanmaktadır
94

.  

Gelir politikasını adalet ve tarafsızlık içinde uygulamak; vergi ve diğer 

gelirleri en az maliyetle toplamak; mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu sağlamak; 

mükellef haklarını gözeterek yüksek kalitede hizmet sunmak suretiyle 

yükümlülüklerini kolayca yerine getirmeleri için gerekli tedbirleri almak; saydamlık, 

hesap verebilirlik, katılımcılık, verimlilik, etkililik ve mükellef odaklılık temel 

ilkelerine göre görev yapmak üzere Maliye Bakanlığı‟na bağlı Gelir Ġdaresi 

BaĢkanlığı kurulmuĢtur. 

                                                 
94

 Veysel Seviğ, “Vergi Reform Tasarısı Üzerinde DüĢünceler”, Ekonomide durum, Bahar, 1998. 
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Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı kurulmadan önceki dönemde 2004 yılında 

101.038.904.000 TL vergi geliri elde edilmiĢken, sonraki dönemde 2005 yılında 

119.250.807.000 TL, 2006 yılında ise 151.271.701.000 TL vergi geliri elde 

edilmiĢtir. 

5345 Sayılı Kanunla kurulan Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı‟nın görevleri ise aynı 

kanunun 4 üncü maddesinde açıklanmıĢ bulunmaktadır. Buna göre baĢkanlığın 

görevleri Ģunlardır: 

 Bakanlıkça belirlenen Devlet gelirleri politikasını uygulamak, 

 Mükelleflerin vergiye uyumunu kolaylaĢtırmak ve hizmetlerini yerine 

getirmek, 

 Mükellef haklarının korunması ve mükellef ile BaĢkanlık iliĢkilerinin 

karĢılıklı güven esasına dayanması konusunda gerekli tedbirleri 

almak, 

 Mükellefleri vergi mevzuatından doğan hakları ve ödevleri 

konusunda bilgilendirmek, 

 Devlet gelirleri politikasıyla ilgili kanun ve kararname çalıĢmalarına 

katılmak, 

 Devlet alacaklarının tahsilini sağlamak ve bu konuda gerekli 

tedbirleri almak, 

  Uygulamada ortaya çıkan ihtilafların en aza indirilmesine ve 

uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler almak,  

 Vergilendirmeyle ilgili bilgileri toplamak ve bilgi iĢlem faaliyetlerini 

yürütmek,  

 Vergi kanunlarında veya diğer mali kanunlarda yer alan her türlü 

istisna, muaflık ve indirimlerin maliyetlerini ölçmek, ekonomik ve 

sosyal etkilerini analiz etmek, 

 Bakanlıkça belirlenen temel politikalar ve stratejiler doğrultusunda 

vergi inceleme ve denetimlerini gerçekleĢtirmek, vergi kayıp ve 

kaçağının önlenmesi konusunda gerekli tedbirleri almak, 

 Mahallî idare gelirleri politikası ile Devlet gelirleri politikasının 

uygulanmasında uyumu sağlayıcı tedbirler almak,  
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 Gelirleri etkileyen her türlü kanun tasarı ve tekliflerini, vergi tekniği 

ve uygulamaları açısından inceleyerek görüĢ bildirmek,  

 Gelir mevzuatının uygulanmasına iliĢkin olarak diğer kurum ve 

kuruluĢlarla iĢbirliği yapmak, bu amaçla veri alıĢveriĢini 

gerçekleĢtirmek,  

 Görev alanına giren konularda, uluslararası geliĢmeleri izlemek ve 

Avrupa Birliği, uluslararası kuruluĢlar ve diğer devletlerle iĢbirliği 

yapmak, 

 Terkini gereken vergiler ile tahsili zamanaĢımına uğrayan Hazine 

alacaklarının kanunlar gereğince terkin edilmesiyle ilgili iĢlemlerin 

yerine getirilmesini sağlamak, 

 Nitelikli insan kaynağının kazandırılması, yetkinliklerin 

geliĢtirilmesi, kariyer planlarının yapılması ve performanslarının 

ölçülmesini sağlama, 

 Kamu Görevlileri Etik Kurulu‟nun belirlediği ilkeler çerçevesinde 

kurumsal etik kurallar düzenleyerek personele ve mükelleflere 

duyurmak, 

 Faaliyet sonuçlarını, düzenli aralıklarla kamuoyuna duyurmak ve 

yıllık faaliyet raporunu izleyen yıl kamuoyuna açıklamak,  

 Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmaktır. 

Bu sistem içerisinde Vergi Daireleri; yetki alanları içindeki mükellefi tespit 

eden, vergi ve benzeri mali yükümlülüklere iliĢkin tarh, tebliğ, tahakkuk, tahsil, 

terkin, tecil, iade, ödeme, muhasebe ve benzeri iĢlemleri yapan, bu iĢlemlere iliĢkin 

olarak yaratılan ihtilaflarla ilgili yargı mercileri nezdinde talep ve savunmalarda 

bulunan, gerektiğinde itiraz, temyiz ve tashihi karar talebinde bulunan, yargı 

kararlarının uygulanması iĢlemlerini yürüten, vergi uygulamalarını geliĢtiren ve 

iyileĢtiren, mükelleflere kanunların uygulanması ile ilgili görüĢ bildiren, mükellefleri 

hak ve ödevleri konusunda bilgilendiren ve uygulamalarında mükellef haklarını 

gözeten, mükellef hizmetleri ile bilgi iĢlem, istatistik, bilgi toplama, insan kaynakları 

yönetimi, satın alma, kiralama, vergi inceleme ve denetim, uzlaĢma, takdir ve benzeri 

görevleri ve iĢlemleri yürüten dairelerdir. Bu niteliklerinden dolayı Vergi 
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Daireleri‟nin vergi sisteminde etkinliğin sağlanmasındaki rolü oldukça büyük ve 

önemlidir.  

Örneğin 01.01.2010 - 31.12.2010 tarihleri arasında 6220 ihbar dilekçesinden; 

2157‟si Vergi Dairesi BaĢkanlıkları‟na gönderilmiĢtir. Vergi Dairesi BaĢkanlıkları ve 

defterdarlıklara telefon veya yazılı olarak gelen ihbarların 3853‟ü incelemeye sevk 

edilmiĢ, 42.037‟si yaygın ve yoğun vergi denetimlerinden sorumlu birimlere 

gönderilmiĢtir. Ayrıca, 1905 sayılı Kanun uyarınca 01.01.2010 – 31.12.2010 tarihleri 

arasında ihbarda bulunan 146 kiĢiye ödenmek üzere toplam 1.938.992 TL ihbar 

ikramiyesi ödeneği ilgili vergi dairelerine gönderilmiĢtir. Rakamlar incelendiğinde 

büyük oranın Vergi Daireleri‟ne ait olduğu görülmektedir. Bu durum Vergi 

Daireleri‟nin vergi sisteminin etkinliğinde önemli bir yere sahip olduğunu da 

göstermektedir. 

 

3.3.2. Dolaylı ve Dolaysız Vergiler Açısından Türkiye‟deki Vergi Sistemi 

 

AĢağıda 1990–2009 yılları arasında dolaylı ve dolaysız vergilerin geliĢimi 

tablo 14‟de verilmiĢtir. Türkiye‟de dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri 

içerisindeki payı oldukça fazladır. Bu durum, beyana dayalı vergi sisteminden 

uzaklaĢıldığını göstermektedir. 

Dolaysız vergiler niteliğindeki Gelir Vergisi ile Kurumlar Vergisi‟nde 

uygulanan oranlar bakımından Türkiye ilk sıralarda yer almaktadır. 2005 yılı 

itibariyle Türkiye‟de uygulanan % 40 Gelir Vergisi oranını % 38.3 ile Danimarka,   

% 31 ile Ġsveç, % 30 ile Güney Kore izlemektedir. En az gelir vergisi oranına sahip 

ülkeler ise; Çin % 15, Almanya % 15, Yunanistan % 15  Hollanda % 15 ve Rusya   

% 12‟dır. 2005 yılı itibariyle % 33 olan Kurumlar Vergisi oranı ile Türkiye, Belçika 

% 40.2, Ġspanya % 35, Hollanda % 35 ve Yunanistan‟dan % 35 sonra gelmektedir. 

Kurumlar vergisi oranının en düĢük olduğu ülke ise % 16 ile Rusya‟dır. Rusya‟dan 

sonra % 20 ile Ġngiltere, % 25 ile ABD, Almanya, Ġsviçre ve Tayvan yer almaktadır. 

% 33 oranında uygulanan kurumlar vergisi ile mükellefin vergi yükü % 65‟ler 

seviyesindedir
95

. 

                                                 
95

 Ramazan Armağan, Türkiye‟de Gelir Ve Kurumlar Vergisi Oranlarında Ġndirimin Vergi 

Gelirleri Üzerine Etkileri, Süleyman Demirel Üniversitesi Ġktisadi Ve Ġdari Bilimler Fakültesi, 12 

(3), 2007, 227-252. 
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Tablo 14: Dolaylı ve Dolaysız Vergilerin GeliĢimi 

 

YILLAR 
DOLAYLI 

VERGĠLER (%) 

DOLAYSIZ 

VERGĠLER (%) 

1990 48 52 

1991 48 52 

1992 50 50 

1993 51 49 

1994 52 48 

1995 59 41 

1996 61 39 

1997 59 41 

1998 53 47 

1999 55 45 

2000 59 41 

2001 60 40 

2002 66 34 

2003 67 33 

2004 69 31 

2005 69 31 

2006 69 31 

2007 66 34 

2008 65 35 

2009 64 36 

  

Kaynak: www.gib.gov.tr, (27.11.2011). 

 

Türk Vergi Sistemi, % 30'u dolaysız vergilere, % 70'i de dolaylı vergilere 

dayalı bir sistemdir. Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi gibi beyana dayalı vergilerin 

toplanması, otomatik olarak toplanan KDV, ÖTV gibi dolaylı vergilere göre zor 

olmuĢtur. Ayrıca dolaylı vergilere ağırlık vermenin kolaylıklarından biri de 

denetiminin daha kolay ve ucuz olmasıdır. Buna karĢılık dolaylı vergiler adil vergiler 

http://www.gib.gov.tr/
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değildir. Vergi, yalnızca kamu kesiminin giderlerine katkı sağlamak için alınmaz. 

Verginin bir de gelir dağılımında adaleti sağlamak gibi bir görevi vardır
96

. 

Vergi yükündeki artıĢın dolaylı vergiler ile gerçekleĢtirilmesi, gelirinin 

tamamını veya büyük bir kısmını tüketime ayırmak zorunda kalan alt ve orta gelir 

grupları üzerindeki vergi baskısının artmasına neden olmaktadır. Diğer taraftan, baĢta 

enerji olmak üzere birçok girdi üzerindeki vergi yükünün hızla artması, üretimde 

maliyetlerin artmasına ve uluslararası rekabet kaybına yol açmaktadır. KayıtdıĢı 

ekonomi de yarattığı vergi kaybıyla, kamu kesimindeki mali konsolidasyonun temel 

nedenlerinden biri olmakta, bu süreçte vergi yükünün hızla artması; kaçakçılık ve 

kayıtdıĢına çıkma eğilimini artırarak kendini besleyen bir sürece dönüĢmektedir
97

. 

 

3.3.3. Vergi Gelirlerinin Durumu 

 

Vergi gelirleri, devletin kamusal hizmetlerini yerine getirebilmesi için gerekli 

olan finansmanı oluĢturduğundan hem alan hem de veren tarafından önemlidir. Vergi 

gelirlerinin, tahakkuk eden vergi oranına eĢit olması vergi kayıplarının en az 

olduğunu göstermektedir. Fakat tahakkuk ettirilen vergi miktarına eĢit miktarda vergi 

alınmıĢ olması vergi kaybı olmadığı anlamına de gelmemektedir. Bir Ģekilde 

tahakkuk ettirilememiĢ vergiler de bulunabilir. AĢağıda tahakkuk – vergi iliĢkisi 

Türkiye‟de yıllar itibarıyla incelenmiĢtir. 

 

3.3.3.1.Tahakkuk- Tahsilat ĠliĢkisi 

 

KayıtdıĢı ekonomi, “ya hiç belgeye bağlanmayarak ya da içeriği gerçeği 

yansıtmayan belgelerle, gerçekleĢtirilen ekonomik olayın (alım-satım), devletten ve 

iĢletme ile ilgili öteki kiĢilerden (ortaklardan, alacaklılardan, kazanca katılan 

iĢçilerden vb.) tamamen ya da kısmen gizlenerek, kayıtlı (resmi) ekonominin dıĢına 

taĢmasıdır”
98

. 
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 Eğilmez, Mahfi, (10.01.2008), Kayıt dıĢılık Ve Vergi Denetimi, Radikal Gazetesi. 
97

 Devlet Planlama TeĢkilatı, Dokuzuncu Kalkınma Plan 2007-2013 Vergi Özel Ġhtisas Komisyonu 

Raporu, Ankara, 2007. 
98

 Altuğ, Osman,  „KayıtdıĢı Ekonominin Boyutları‟(1997),3 Erciyes Üniv. ĠĠBF Dergisi, 15, 1999, 

s.257. 
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KayıtdıĢı ekonominin minimum düzeylere indirilebilmesi ve bunun toplum 

yararına sonuçlar doğurabilmesi için yapılması gerekenler Ģu Ģekilde sıralanabilir: 

- Devlet ile halk arasında güvenin tesis edilmesi, devletin vatandaĢı potansiyel 

suçlu, vatandaĢın da devleti karar alma süreçlerinde kendisini ciddiye almayan bir 

aygıt olarak görmesinin önüne geçilmesi, 

- Ġstisna ve muafiyetlerin olmadığı, gerek dil, gerekse içerik yönünden sade, 

anlaĢılabilir, basit bir vergi mevzuatının ortaya konması, 

- Vergi oranlarının güç yetirilebilir, dolayısıyla gönüllü vergi ödemeyi 

kolaylaĢtırır nitelikte olması, 

- Vergi denetiminin etkin yapılması, 

- Cezaların caydırıcı olmasıdır. 

Devletin yegane gelir kapısı olan vergiler, devletin genel bütçesini 

oluĢturmaktadır. Genel bütçe hesaplamalarında gelecek olan ve gelmesi beklenen 

diğer bir ifade ile tahakkuk ettirilen vergiler esas alınmaktadır. Dolayısıyla tahsil 

edilen vergi miktarı tahakkuk ettirilen vergi miktarına ne kadar yakınsa genel 

bütçedeki değiĢimler de o oranda az olacaktır. BaĢka bir ifade ile toplanan vergiler, 

devletin bir yıl için kullanmayı planladığı bütçenin ne kadar altında ise o kadar açık 

verecektir. AĢağıda tablo 15‟de Türkiye‟nin 2010 yılı için tahakkuk ettirilen ve tahsil 

edilen vergi miktarları verilmiĢtir. Buna göre 2010 yılı için vergi gelirleri toplamının 

gerçekleĢme oranı % 86.1 olarak gerçekleĢmiĢtir.   
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Tablo 15:  2010 Yılı Vergi Gelirleri Tahakkuk – Tahsilat Sonuçları 

 
GELĠR ÇEġĠDĠ Tahakkuk 

(TL) 

Tahsilat 

(TL) 

GerçekleĢme 

Oranı (%) 

VERGĠ GELĠRLERĠ TOPLAMI 273.451.332 235.686.590 86.1 

GELĠR VE KAZANÇ ÜZERĠNDEN ALINAN VERGĠLER 88.437.034 72.239.788 81.6 

Gelir Vergisi 59.605.083 49.384.949 82.8 

Kurumlar Vergisi 28.831.951 22.854.839 79.2 

MÜLKĠYET ÜZERĠNDEN ALINAN VERGĠLER 8.216.855 5.357.697 65.2 

Veraset ve Ġntikal Vergisi 414.941 229.091 55.2 

Motorlu TaĢıtlar Vergisi 7.801.914 5.128.606 65.7 

DAHĠLDE ALINAN MAL VE HĠZMET VERGĠLERĠ 120.328.375 105.616.488 87.7 

Dahilde alınan KDV 51.680.080 39.439.048 76.3 

Özel Tüketim Vergisi 60.141.749 58.038.318 96.5 

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 3.731.209 3.577.340 95.8 

ġans Oyunları Vergisi 640.172 434.110 67.8 

Özel ĠletiĢim Vergisi 4.135.165 4.127.672 99.8 

ULUSLAR ARASI TĠC. VE MUAM. AL. VERGĠ 39.562.458 39.562.149 99.9 

Gümrük Vergileri 3.269.806 3.269.540 99.9 

Ġthalde Alınan Katma Değer Vergisi 36.210.440 36.210.397 99.9 

Diğer DıĢ Ticaret Gelirleri 82.212 82.212 100 

DAMGA VERGĠSĠ 6.897.865 5.141.736 74.5 

HARÇLAR 8.680.557 7.148.769 82.3 

Tapu Harçları 3.421.353 3.355.738 98.0 

Yargı Harçları 2.528.748 1.158.140 45.7 

Noter Harçları 398.765 390.329 97.8 

Pasaport ve Konsolosluk Harçları 784.139 783.892 99.9 

Trafik Harçları 342.683 340.878 99.4 

Gemi Liman Harçları 11.675 11.636 99.99 

Ġmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları 21.761 19.362 88.9 

Diğer Harçlar 1.171.433 1.088.794 92.9 

BAġKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN DĠĞER VERGĠLER 1.328.188 619.963 46.6 

Kaldırılan Vergiler Artıkları 97.540 5.909 6.0 

Bazı Varlık Milli Eko. Kazan. Hak. Kanun Uyar. Al. Vergi 1.130.486 525.132 46.4 

BaĢka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler 100.162 88.922 88.7 

Kaynak: GĠB, 2010 Faaliyet Raporu, Ankara 2011, s.113 
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Tablo 15‟de vergi tahakkuk tahsilat iliĢkisi incelendiğinde gerçekleĢme 

oranının dahilde alınan mal ve hizmet vergilerinde en yüksek özel iletiĢim vergisi    

% 99.8, uluslararası ticaret ve muamelelerden alınan vergilerde % 99.9, harçlarda 

pasaport ve konsolosluk harçları % 99.9 ve gemi liman harçlarında % 99.9 olduğu 

görülmektedir. Tahakkuk tahsilat iliĢkisinde gerçekleĢme oranının en az olduğu vergi 

kalemleri ise kaldırılan vergi artıkları % 6.0 ve yargı harçları % 45.7 olduğu 

görülmektedir. 

 

3.3.3.2. Toplam Vergi Tahsilatı Ġçinde Vergi Dairelerinin Durumu 

 

Vergi daireleri, verginin tahakkuk ettirildiği ve aynı zamanda tahsil edildiği 

kurumlardır. Vergi tahsilatı açısından vergi dairelerinin önemi büyüktür. Özellikle 

vergisini çeĢitli sebeplerle (bankadan kaynaklanan problem olabileceği düĢüncesi 

vb.) ödemeyi direk vergi dairelerine yapmak isteyenler nedeniyle vergi tahsilatında 

önemli bir paya sahiptir. AĢağıdaki tablo 16‟dan da görülebileceği üzere, 2007 

yılında toplam vergi tahsilatının vergi dairelerinden yapılmasının % 60 gibi bir oranı 

vardır. Ancak zaman içerisinde yaĢanan teknolojik geliĢmeler mükelleflerin 

vergilerini bankalardan ya da internet üzerinden kredi kartlarını kullanarak doğrudan 

yatırabilmelerine olanak sağlaması ile bu oran 2010 yılında % 30‟lar seviyesine 

kadar düĢmüĢtür. Ancak bu oran yine de oldukça yüksek sayılabilir. Zaman 

içerisinde bu oranın daha da düĢeceği tahmin edilebilir olmakla birlikte vergi 

tahsilatında vergi daireleri daha uzunca bir süre önemli olmaya kanaatimizce devam 

edecektir. VEDOP kapsamındaki vergi daireleri tahsilatları ile vergi daireleri adına 

bankalarca yapılan tahsilatların yıllar itibariyle karĢılaĢtıran özet tablo aĢağıdaki 

gibidir. 

Tablo 16: Toplam Vergi Tahsilatı Ġçerisinde Vergi Dairelerinin Durumu 

 
Tahsilatın 

Yapıldığı 

Yer 

2007 2008 2009 2010 

Tahsilat 

(Bin TL) 

% Tahsilat 

(Bin TL) 

% Tahsilat 

(Bin TL) 

% Tahsilat 

(Bin TL) 

% 

Vergi Dairesi 86.772.486 60 58.010.440 37 54.233.274 32 58.355.891 30 

Banka 58.560.384 40 98.205.545 63 116.267.285 68 136.629.296 70 

TOPLAM 145.332.870 100 156.215.985 100 170.500.559 100 194.985.087 100 

Kaynak: GĠB, 2010 Faaliyet Raporu, Ankara 2011, s.12. 
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 Görüldüğü gibi vergi tahsilatında vergi dairelerinin payı giderek düĢmekte, 

bankaların payı ise giderek artmaktadır. 

             

3.3.3.3. 1980‟den Sonrası Vergi Gelirleri  

 

Türkiye‟de 1980 yılından 2010 yılına kadar olan dönemdeki vergi gelirleri ve 

genel bütçe gelirleri içindeki payı aĢağıdaki tablo 17‟de gösterilmektedir. 

 

Tablo 17: 1980 – 2010 Dönemi Vergi Gelirleri (TL) 

 

YILLAR VERGĠ GELĠRLERĠ (TL) GENEL BÜTÇE GELĠRLERĠ ĠÇĠNDEKĠ PAYI (%) 

1980 749.849  81.0  

1981 1.190.203  83.8  

1982 1.304.865  89.3  

1983 1.934.491  83.6  

1984 2.372.211  71.9  

1985 3.829.116  83.6  

1986 5.972.033  90.1  

1987 9.051.003  91.5  

1988 14.231.761  84.6  

1989 25.550.319  84.6  

1990 45.399.534  82.4  

1991 78.642.770  81.6  

1992 141.602.093  81.3  

1993 264.272.936  75.3  

1994 587.760.247  79.2  

1995 1.084.350.504  78.1  

1996 2.244.093.829  83.6  

1997 4.745.484.020  82.9  

1998 9.228.596.187  79.3  

1999 14.802.280.000  79.3  

2000 26.503.698.000  80.2  

2001 39.735.928.000  78.1  
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2002 59.631.868.000  79.9  

2003 84.316.169.000  85.5  

2004 101.038.904.000  84.1  

2005 119.250.807.000  80.4  

2006 151.271.701.000  82.9  

2007 171.098.466.000  84.1  

2008 189.966.082.000  84.3  

2009 196.313.308.000 84.3 

2010 235.686.590.000 86.6 

   Kaynak: www.gib.gov.tr/arsiv/vergitahsilatları ( 22.11.2011)  

Tablo 17‟de 1980 yılından 2010 yılına kadar vergi gelirleri ve vergi 

gelirlerinin genel bütçe gelirleri içerisindeki payı verilmektedir. Buna göre vergi 

gelirlerinin genel bütçe gelirleri içerisindeki payının yıllar içerisinde değiĢiklik 

gösterdiği ancak genellikle % 80‟lerin üzerinde seyrettiği görülmektedir. Vergi 

gelirlerinin genel bütçe gelirleri içindeki payının en yüksek 1987 yılında % 91.5 

olarak gerçekleĢtiği görülmektedir. Vergi gelirlerinin genel bütçe gelirleri 

içerisindeki payının % 80‟lerin altına düĢtüğü yılların (1984, 1993, 1994, 1995, 

1998, 1999, 2001 ve 2002) olduğu görülmektedir. Bu yıllar incelendiğinde 

Türkiye‟nin yaĢadığı kriz yıllarına ve hemen sonrasına denk geldiği görülmektedir. 

2003 yılından günümüze kadar olan dönemde ise vergi gelirlerinin genel bütçe 

gelirleri içindeki payının ortalama % 84‟ler civarında ve istikrarlı olduğu 

görülmektedir.  

 

3.3.4.Vergi Dairelerinin ĠĢleyiĢindeki Aksaklıklar  

 

Vergi Daireleri‟nin iĢleyiĢinde yaĢanan sorunlar tek bir açıdan ele alınacak 

kadar basit değildir. Bu sorunlara vatandaĢlar, Vergi Dairesi çalıĢanları, mali 

müĢavirler, muhasebeciler ve diğer Vergi Dairesi muhatapları açısından yaklaĢmak 

gerekmektedir.  

VatandaĢlar açısından vergi dairesinde yaĢanan aksaklıklara bakıldığında ilk 

sırada iĢlem sürelerinin uzun olması, zaman zaman sisteme aĢırı yüklenmelerden 

doğan iletiĢim arızaları, sıra bekleme gibi sorunlar sayılabilir. Türkiye‟deki vergi 

dairelerinde çalıĢan kiĢi sayısı daha önce de değinildiği gibi 2010 yılı verilerine göre 

Tablo 17: 1980 – 2010 Dönemi Vergi Gelirleri (TL) (Devamı) 

 

http://www.gib.gov.tr/arsiv/vergitahsilatları
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41.242 kiĢidir.  Bunun da 29.039 kiĢisi ön lisans ve lisans mezunudur. Türkiye‟nin 

nüfusumuzun yaklaĢık 75 milyon olduğu düĢünüldüğünde, 2582 kiĢiye 1 vergi 

memuru düĢmektedir. Bu da doğal olarak vatandaĢların özellikle belirli vergi ödeme 

zamanlarında vergi daireleri önünde uzun bekleyiĢlerine neden olmaktadır. Aynı 

Ģekilde vergi memurları da aynı yoğunluktan nasibini almaktadır. Bu tür 

aksaklıkların en aza indirilebilmesi için öncelikle personelin nitelik ve niceliklerinin 

geliĢtirilmesi gerekmektedir. Ayrıca vatandaĢların internet üzerinden yapabilecekleri 

iĢlem yelpazesinin artırılması ve bilinçlendirilmesi vergi daireleri önünde oluĢan 

yığılmaları engelleyebilecektir.  

Vergi dairelerinde yaĢanan aksaklıkların vergi dairesi çalıĢanları açısından da 

değerlendirilmesi yapılmalıdır. Buna göre vergi memuru baĢına düĢen vatandaĢ-

mükellef sayısının fazlalığı, çalıĢma koĢullarındaki yetersizlik, ücretlerinde 

yetersizlik, eğitim seviyesindeki yetersizlik sayılabilir. Zira 41.242 kiĢilik vergi 

dairesi çalıĢanının 11.813‟ü ilköğretim mezunudur. Bu sayı hiç de küçümsenecek bir 

sayı değildir. Bu vergi dairesinde çalıĢan her 4 memurdan 1‟i demektir. Diğer bir 

ifade ile vatandaĢa hizmet veren memur sayısını düĢürmektedirler. Nitekim vergi 

dairesi çalıĢanlarının vergi idaresine iliĢkin görüĢlerin yer aldığı bir çalıĢmada
99

, iç 

müĢteri durumunda olan vergi dairesi çalıĢanlarının vergi idaresine iliĢkin olarak 

bildirmiĢ olduğu 1.164 adet sorun aĢağıda tablolaĢtırılmıĢtır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
99

http://www.maliye-mayem.gov.tr/kalite/mtky/ustmenu/yayinlar/kutuphane/kitap/bolum2_d1.pdf, 

(21.05.2012). 

http://www.maliye-mayem.gov.tr/kalite/mtky/ustmenu/yayinlar/kutuphane/kitap/bolum2_d1.pdf
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Tablo 18: Vergi Dairesi ÇalıĢanlarının Bildirdiği ĠĢleyiĢle Ġlgili Sorunlar
100100

 

 

Sorunlar Bildirilen Sorun 

Adedi 

Toplam Sorunlar Ġçindeki 

Payı (%) 

Personel ve Personelin Eğitimi 264 0.2268 

Elektronik Donanım 134 0.1151 

Örgütlenme 108 0.0928 

Vergi Mevzuatı 102 0.0876 

Usul Hükümleri 99 0.0876 

Bütçe Ġmkanları 96 0.0825 

Fiziksel Sorunlar 65 0.0558 

Denetim 62 0.0533 

ĠĢ Standartlarının Olmaması 61 0.0524 

Mükellefi Bilgilendirme 56 0.0481 

Vergi Dairesine Vergicilik DıĢı Verilen Görevler 44 0.0378 

Bölge Müdürlüğü Düzenlemeleri 20 0.0172 

Vergi Afları 15 0.0129 

Siyasi Baskı 14 0.0120 

Sosyal Ġmkanlar 10 0.0086 

Toplanan Verginin Etkin Kullanılması 5 0.0043 

Ġdari Yapılanmadaki Yer 4 0.0034 

Vergi Ġdaresinden Ġstenen Ġstatistikler 4 0.0034 

Temiz Toplum-Temiz Yöneticiler 1 0.0009 

TOPLAM 1.164 1.0000 

 

Tablodan da görülebileceği gibi en büyük sorun personel ve personelin 

eğitiminden kaynaklanmaktadır. Bunu elektronik donanım, örgütlenme ve vergi 

mevzuatı izlemektedir. Ayrıca aynı çalıĢmada vergi dairesi müdürünün, yoklama 

memuru, daktilograf gibi kadrolarda bulunan memurları istediği kadro ve görevde 

çalıĢtırabildiği halde mükeffel memur olarak atanan veznedar, icra memuru, tahsildar 

gibi memurların bu kadroların dıĢında baĢka bir yerde görevlendirilememesinin de 

idarenin etkinliğini azalttığı belirtilmiĢtir. 

VEDOP kapsamına alınan vergi dairelerinde memurların tamamına yakın bir 

kısmı, gerek daire içi iĢlemleri gerekse mükellefe karĢı görevleri bilgisayarla yerine 

                                                 
100

  http://www.maliye-mayem.gov.tr/kalite/mtky/ustmenu/yayinlar/kutuphane/kitap/bolum2_d1.pdf, 

(21.05.2012). 

http://www.maliye-mayem.gov.tr/kalite/mtky/ustmenu/yayinlar/kutuphane/kitap/bolum2_d1.pdf
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getirmeye baĢlamıĢlardır. Veri Hazırlama ve Kontrol ĠĢletmenliği kadrosu adı verilen 

ve diğer memurlardan daha fazla ücret alınmasına olanak sağlayan kadronun bazı 

memurlara verilmiĢ olması diğer memurlarda olumsuz bir etki yaratmıĢtır. Bu 

hususun da giderilmesi personel arasındaki huzursuzluğu ortadan kaldıracaktır. Öte 

yandan memur-Ģef, Ģef-müdür yardımcısı, müdür yardımcısı-müdür arasında pek 

fazla ücret farkı olmayıp, personele yükselmeyi özendirici ücret politikası 

uygulanmalıdır
101

.  

Vergi Dairelerinde yaĢanan aksaklıkların mali müĢavirler açısından da 

incelenmesinde yarar vardır. Buna göre mali müĢavirlerin vergi dairelerinde 

yaĢadıkları sorunlar ve çözüm önerileri Ģu Ģekilde sıralanabilir: 

1- “Vergi dairelerinde takip edilecek iĢlemlerde vekaletname aranması; bu 

uygulama ile meslek mensuplarımızın daha aktif bir konuma getirilmesini 

yararlı görmekteyiz. ġöyle ki: mükellefin dosyasında sözleĢmesi bulunan 

meslek mensubu, mesleki kimliğini göstererek bahsi geçen iĢlemleri 

yapabilmelidir. Meslek mensuplarımız yine mesleki kimliğini göstererek; 

özellikle naylon fatura konusunda Ģüpheye düĢüldüğünde tüm vergi 

dairelerinde mükellefle ilgili vergi dairesi kaydı olup olmadığı veya elindeki 

vergi sicil no sunun doğru olup olmadığının bilgisini alabilmelidir. 

2- Vergi beyannamelerinin dağıtımı: Genelde beyanname temininde sıkıntı 

çekilmemektedir. Uygulamanın daha sağlıklı yürüyebilmesi için; Meslek 

mensupları sözleĢme düzenlediği müĢterilerinin listesini bağlı olduğu Vergi 

Dairesine vererek, müĢteri sayısı kadar beyannameyi bağlı olduğu Vergi 

Dairesinden alabilmelidir. 

3- Beyannamelerin kabulü: Odamıza gelen Ģikayetlerde meslek mensuplarımızın 

adı kullanılarak sahte kaĢeler yapılarak vergi beyannamelerinin 

imzalandığıdır. Beyannamelerde kaĢe yerine meslek mensuplarımızın 

darphaneden aldıkları TC rumuzlu Türmob kaĢelerinin olmasında yarar 

görmekteyiz. 

4- Yaka Kartı Uygulaması: Vergi idaresinde iĢ takiplerini; mükellefler bizzat, 

meslek mensupları mesleki kimlikleriyle ve yardımcı elemanlarımız da 

                                                 
101

 http://www.maliye-mayem.gov.tr/kalite/mtky/ustmenu/yayinlar/kutuphane/kitap/bolum2_d1.pdf, 

(21.05.2012). 

http://www.maliye-mayem.gov.tr/kalite/mtky/ustmenu/yayinlar/kutuphane/kitap/bolum2_d1.pdf
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Odamızca verilen yaka kartı ile yapmalıdır. Bunun dıĢında iĢ takibi 

yapılmasına izin verilmemelidir. 

5- Meslek Mensuplarımızın tahsilat yasağı: Meslek mensuplarımızın müĢteriden 

para toplayıp yatırması 1 nolu mesleki kararımıza göre yasaktır. Toplu 

tahsilatların alınmaması, hem müĢterilerimizi,hem de meslek mensuplarımızı 

mağdur etmeyecektir, ayrıca banka yoluyla tahsilatların yapılması Vergi 

Ġdaremizin iĢlerini kolaylaĢtıracaktır.   

6- Meslek Mensuplarımızın mükellefiyet kaydı: Muhasebe mesleğini icra 

edenlerden mükellefiyet tesisinde Odamıza kayıtlı olduğuna dair bir faaliyet 

belgesi aranması, ayrıca Dairelerindeki kayıtlı tüm meslek mensuplarının 

Odamıza bildirilmesi ile kaçak muhasebecilik önlenecektir. 

7- Meslek Mensuplarımızın vergi tahakkukları: Ġstanbul Ticaret Odasında 

olduğu gibi; Meslek Mensuplarımızın vergi tahakkuklarının Odamıza 

bildirilmesiyle bize verdikleri müĢteri bildirim listeleriyle karĢılaĢtırılması 

yapılarak hem nispi aidatların denetimi yapılmıĢ olacak, hem de üyelerimize 

nispi aidat cetvellerini gönderme hizmeti verilmiĢ olacaktır.”
102
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 http://archive.ismmmo.org.tr/docs/malicozum, ( 22.05.2012). 
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3.3.5.  Mükellef Memnuniyet Anketi Soruları 

 

1) Bugün itibariyle mükellef  olduğunuz il-ilçe neresidir? 

………………………………………………………. 

2) Türk Vergi Sistemiyle ilgili herhangi (yazılı,görsel,internet)kaynaktan bir 

bilgi aldınız mı? 
 

Evet              Hayır 
 

3) Elde edilen vergilerin adil toplandığını düĢünüyor musunuz? 
 

Evet              Hayır 
 

4) Toplanan vergilerin bölgesel ve ulusal ihtiyaçların gerekliliklerine göre etkin 

Ģekilde harcandığını düĢünüyor musunuz? 
 

Evet              Hayır 
 

5) Vergi personeli vergi ödemede teĢvik ve kolaylık sağlıyor mu? 
6)  

Evet              Hayır 

 

6)   Vergi dairesi personelini sayı,bilgi ve etik olarak yeterli buluyor musunuz? 
 

Evet              Hayır 

 

7) Vergi dairesi personelinin davranıĢlarının vergi ödeme isteğinizi nasıl 

etkiliyor? 
8)  

A-)Olumlu 

B-)Olumsuz 

C-)Etkilemiyor 
 

      8)   Ġnternet Vergi Dairesini iĢlemlerinizde kullanıyor musunuz? 

Evet              Hayır 

 

9) Vergi Ödemede hangi ödeme kanalını kullanıyorsunuz? 
 

A-)Vergi Dairesi 

B-)Banka 

C-)Ġnternet Vergi Dairesi 
 

10) Ġnternet Vergi Dairesinde yapılan iĢlemlerin kapsamının geniĢletilmesini 

istiyor musunuz? 
 

Evet              Hayır 
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3.3.6. Mükellef Memnuniyet Anketi Grafikleri ve Yorumları 

Grafik 1: Mükellef Memnuniyet Anketi 2.Soru Grafiği 

 

Anketin ikinci sorusuna cevap veren mükelleflerin % 80‟i Türk Vergi Sistemi ile 

ilgili herhangi bir kaynaktan bilgi almadığını, % 20‟si Türk Vergi Sistemi‟nden 

gerek yazılı gerekse görsel medya aracılığı ile haberdar olduğunu belirtmiĢtir. 
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Grafik 2: Mükellef Memnuniyet Anketi 3.Soru Grafiği 

 

Anketin üçüncü sorusuna cevap veren mükelleflerin % 93‟ü elde edilen vergilerin 

adil toplanılmadığını, % 7‟si elde edilen vergilerin adil toplanıldığını düĢünmektedir. 
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Grafik 3: Mükellef Memnuniyet Anketi 4. Soru Grafiği 

 

 Anketin dördüncü sorusuna cevap veren mükelleflerin % 97‟si toplanan vergilerin 

bölgesel ve ulusal ihtiyaçların gerekliliklerine göre harcanmadığını, % 3‟ü ise 

toplanan vergilerin bölgesel ve  ulusal ihtiyaçların gerekliliklerine göre harcandığını 

düĢünmektedir. 
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Grafik 4: Mükellef Memnuniyet Anketi 5. Soru Grafiği  

 

Anketin beĢinci sorusuna cevap veren mükelleflerin % 70‟i vergi dairesi personelinin 

vergi ödemede teĢvik ve kolaylık sağlamadığını, % 30‟u ise vergi dairesi 

personelinin vergi ödemede teĢvik ve kolaylık sağladığını düĢünmektedir. 

BüyükĢehirde faaliyet gösteren mükelleflerimizin vergi dairesi personelinin yardımcı 

olmadığını, nüfusu ve iĢ yoğunluğu daha az olan küçük yerleĢim yerlerinde faaliyet 

gösteren mükelleflerimiz vergi dairesi personelinin daha çok yardımcı olduğunu 

ifade etmektedir. 
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Grafik 5: Mükellef Memnuniyet Anketi 6. Soru Grafiği 

 

Anketin altıncı sorusuna cevap veren mükelleflerin % 60‟ı vergi dairesi personelini 

sayı, bilgi ve etik olarak yeterli bulmazken, % 40‟ı ise vergi dairesi personelini sayı, 

bilgi ve etik olarak yeterli bulmaktadır. BüyükĢehirde faaliyet gösteren 

mükelleflerimizin vergi dairesi personelini sayı, bilgi ve etik olarak yeterli 

bulmazken, nüfusu ve iĢ yoğunluğu daha az olan küçük yerleĢim yerlerinde faaliyet 

gösteren mükelleflerimiz vergi dairesi personelinin sayısının yeterli hatta çok fazla 

sayıda olduklarını belirtmiĢlerdir. 
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Grafik 6: Mükellef Memnuniyet Anketi 7. Soru Grafiği 

 

Anketin yedinci sorusuna cevap veren mükelleflerimizin % 57‟si vergi dairesi 

personelinin davranıĢlarının vergi ödeme isteğini olumlu etkilediğini, % 20‟si vergi 

dairesi personelinin davranıĢlarının vergi ödeme isteğini olumsuz etkilediğini, % 

23‟ü ise vergi dairesi personelinin davranıĢlarının vergi ödeme isteğine etki 

etmediğini, vergi her iki durumda da ödemesi gerektiğini aksi takdirde iĢlerinin 

aksadığını beyan etmiĢlerdir.  
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Grafik 7: Mükellef Memnuniyet Anketi 8. Soru Grafiği 

 

Anketin sekizinci  sorusuna cevap veren mükelleflerimizin %30‟u internet vergi 

dairesini iĢlemlerinde kullandıklarını, % 70‟i internet vergi dairesini iĢlemlerinde 

kullanmadıklarını ifade etmiĢlerdir. BüyükĢehirde faaliyet gösteren mükellefler 

iĢlemlerini kolaylaĢtırdığı ve zamandan tasarruf sağladığı için internet vergi dairesini 

kullandıklarını beyan etmiĢlerdir. 
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Grafik 8: Mükellef Memnuniyet Anketi 9. Soru Grafiği 

 

Anketin dokuzuncu sorusuna cevap veren mükelleflerin %30‟u vergi ödemede 

internet vergi dairesini kullandığını, % 57‟si vergi ödemede halen vergi dairesine 

gittiklerini, % 13‟ü de vergi ödemesini banka kanalı ile yaptıklarını beyan 

etmektedir. 
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Grafik 9: Mükellef Memnuniyet Anketi 10.Soru Grafiği 

 

Anketin 10. sorusuna cevap veren mükelleflerin % 57‟si internet vergi dairesinde 

yapılan iĢlemlerin kapsamının geniĢletilmesini, % 43‟ü ise internet vergi dairesinde 

iĢlem yapmadığı için içeriği ile ilgilenmediklerini beyan etmiĢtir.  
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3.3.7.  Personel Memnuniyet Anketi Soruları 

 

1) Görevli bulunduğunuz yerleĢim yeri?(il-ilçe) 

………………………………………………. 

2) Görevli bulunduğunuz unvan ve göreviniz? 

………………………………………………. 

3) Eğitim durumunuz? 

A-)Ġlköğretim    B-)Lise   C-)Ön lisans D-)Lisans 

 E-)Lisansüstü  
 

4) Medeni durumunuz nedir? Evliyseniz eĢiniz çalıĢıyor mu? 

A-)Bekar B-)Evli - ÇalıĢan C-)Evli - ÇalıĢmayan 

5) Mevcut görevinizden memnun musunuz? Kariyer olarak sizi tatmin 

ediyor mu? 

Evet              Hayır 
 

6) Gelirinizden memnun musunuz? 

Evet              Hayır 
 

7) Görev içi yükselme için gerekli hakların(sınav) tanınıyor mu? 

Evet              Hayır 
 

8) Görev içi yükselmenin tarafsızlığına inanıyor musunuz? 

Evet              Hayır 
 

9) Yapılan görevlendirmelerde bireysel yeterliliğin göz önüne alındığını 

düĢünüyor musunuz? 

Evet              Hayır 
 

10) Vergi mevzuatının sık sık değiĢmesi verimliliğinizi etkiliyor mu? 

Evet              Hayır 
 

11) Vergi mevzuatındaki değiĢmeleri iĢ yerinde takip edebiliyor musunuz? 

Evet              Hayır 
 

12) Teknolojik geliĢmeleri takip edip iĢ alanında(bilgiye ulaĢma-

değerlendirme-kullanma-paylaĢma) etkin olarak kullanabiliyor 

musunuz? 

Evet              Hayır 
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3.3.8. Personel Memnuniyet Anketi Grafikleri ve Yorumları 

 

Grafik 10: Personel Memnuniyet Anketi 3.Soru Grafiği 

 

Anketin üçüncü sorusuna cevap veren personelin % 3‟ü ilköğretim, % 13‟ü 

ortaoğretim,     % 20‟si önlisans, % 57‟si lisans mezunu olduğunu ve % 7 „si yüksek 

lisans mezunu olduğunu belirtmiĢtir. Ankette lisans ve yüksek lisans mezunu 

personelin iĢ yükünün daha çok olduğu dairelerde çalıĢtığı görülmüĢtür. 
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Grafik 11: Personel Memnuniyet Anketi 4.Soru Grafiği 

 

 Anketin dördüncü sorusuna cevap veren personelin % 13‟ü bekar, % 87‟sinin evli 

olduğu, evli personelin % 62‟sinin eĢinin çalıĢtığı, % 38‟inin eĢinin çalıĢmadığı 

görülmüĢtür. EĢi çalıĢan personelin iĢ yerinde kendisini iĢe daha çok verdiği, eĢi 

çalıĢmayan personelin görevde yükselme sınavlarını düĢünmediği, geçim sıkıntısı 

içinde olduğu görülmüĢtür.  
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Grafik 12: Personel Memnuniyet Anketi 5.Soru Grafiği 

 

Anketin beĢinci sorusuna cevap veren personelin % 40‟ı görevinden memnun 

olduğunu, görevinin kariyer olarak kendisini tatmin ettiğini, % 60‟ı görevinden 

memnun olmadığını, görevinin kendisini tatmin etmediğini beyan etmiĢtir. Öğrenim 

düzeyi yüksek personelin daha çok görevinden memnun olmadığı, görevinin 

kendisini kariyer olarak tatmin etmediği görülmüĢtür.  
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Grafik 13: Personel Memnuniyet Anketi 6.Soru Grafiği 

 

Anketin altıncı sorusuna cevap veren personelin % 57‟si gelirinden memnun 

olduğunu, % 43‟ ü gelirinden memnun olmadığını beyan etmiĢtir. Gelirinden 

memnun olan personelin daha çok öğrenim düzeyi yüksek personel olduğu, 

gelirinden memnun olmayan personelin eğitim seviyesinin düĢük olduğu 

görülmüĢtür.  
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Grafik 14: Personel Memnuniyet Anketi 7.Soru Grafiği 

 

Anketin yedinci sorusuna cevap veren personelin % 57‟si görev içi yükselmede 

gerekli hakların tanındığını, % 43‟ ü görev içi yükselmede gerekli hakların 

tanınmadığını beyan etmiĢtir. Ankete katılan personelden yüksek öğrenim mezunu 

olanlar görevde yükselme sınavları ile daha çok ilgilendikleri, diğer eğitim seviyesi 

düĢük personelin durumlarından memnun olduklarını, sınavlarla ilgilenmediklerini 

beyan etmiĢlerdir. 
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Grafik 15: Personel Memnuniyet Anketi 8.Soru Grafiği 

 

Anketin sekizinci sorusuna cevap veren personelin % 70‟i görevde yükselmenin 

tarafsızlık içersinde gerçekleĢmediğini, geriye kalan % 30‟u ise görevde yükselmenin 

tarafsızlığına inandıklarını beyan etmiĢlerdir. 
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Grafik 16: Personel Memnuniyet Anketi  9.Soru Grafiği 

 

Anketin dokuzuncu sorusuna cevap veren personelin % 87‟si görevlendirmelerde 

bireysel yeterliliğin göz önünde bulundurulmadığını, % 13‟ü görevlendirmelerin 

hakkaniyet çerçevesinde bireysel yeterliliğin göz önüne alındığını beyan etmiĢtir. 
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Grafik 17: Personel Memnuniyet Anketi 10.Soru Grafiği  

 

Anketin 10.sorusuna cevap veren personelin % 7‟si vergi mevzuatının 

değiĢmesinden rahatsızlık duymadığını, verimliliğini ve iĢ motivasyonunu 

etkilemediğini, % 93‟ü vergi mevzuatının sık sık değiĢmesinin verimliliğini 

etkilediğini, mevzuatı takip etmenin zor olduğunu ve bu durumun iĢ verimliliğini 

etkilediğini beyan etmiĢtir. 
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Grafik 18: Personel Memnuniyet Anketi 11.Soru Grafiği 

 

Anketin 11.sorusuna cevap veren personelin % 17‟si vergi mevzuatındaki 

değiĢmeleri iĢyerinden takip edebildiğini, % 83‟ü vergi mevzuatındaki değiĢmeleri 

iĢyerinden takip edemediğini, bu durumun gerek iĢ yoğunluğundan gerekse 

dairelerdeki teknolojik imkanların yeterli olmamasından kaynaklandığını beyan 

etmiĢtir. 
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Grafik 19: Personel Memnuniyet Anketi 12.Soru Grafiği 

 

Anketin 12.sorusuna cevap veren personelin  % 77‟si teknolojik geliĢmeleri takip 

edip iĢ alanında etkin olarak kullanamadığını, vergi dairelerinde bulunan 

bilgisayarların ve yazıcıların eski model olduğunu iĢlerini yavaĢlattığını, % 23‟ ü ise 

teknolojik geliĢmeleri takip edip iĢ alanında etkin olarak kullandıklarını, iĢyerinde 

bulunan teknolojik imkanların iĢlerini yapmaları açısından yeterli olduğunu beyan 

etmiĢtir.  
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SONUÇ 

 

Türkiye‟de vergi sisteminde, hem yapısal ve hem de sistemin iyileĢtirilmesi 

kapsamında düzenlemeler sürekli yapılmakta, ülke ihtiyaçları doğrultusunda vergi 

politikası yönlendirilmektedir. Vergi politikasının temel amacı, büyüme ve istihdam 

politikalarını destekleyici, kayıt dıĢı ekonomiyi azaltıcı ve aynı zamanda makro 

ekonomik politikalarla uyumlu, etkin bir vergilendirme sisteminin oluĢturulmasıdır. 

Söz konusu amaca ulaĢabilmenin bir yolu da kayıt dıĢı ekonominin kayıt altına 

alınması ve yatırım ortamının iyileĢtirilmesidir. Kayıt dıĢılık Türkiye‟de, hiç kayıt 

altına girmemek ya da kayıtlı iken gerçeği yansıtmayan düĢük bedelli belgeler 

düzenleyerek olmaktadır. Kayıt dıĢılık geliĢmiĢ ekonomilerde siyasi mekanizmanın 

en önemli silahıdır. Siyasi otoriteler yapmıĢ oldukları vergi kanunlarında istisna ve 

muafiyetlere yer vererek, belli baĢlı lobilerin tesiri altında kalarak lobilerin belli bazı 

faaliyetlerini vergiden muaf tutmuĢlardır. Bu durum toplumda huzursuzluk doğurmuĢ 

ve vergi mükelleflerinin vergi ödeme gayretini azaltmıĢtır. Kayıt dıĢılık belli bir 

oranda tutulduğunda, artmasına izin verilmediğinde ekonomiyi canlandırma yönünde 

etkisi olduğu gözlenmektedir. Kayıt dıĢı ekonominin azaltılması mevcut vergi 

oranlarının düĢürülmesi ve verginin tabana yayılması ile mümkün olacaktır.  

Ekonomik kalkınmayı sağlamak ve haksız rekabeti ortadan kaldırmak 

amacıyla kayıt dıĢı ekonomiyi daraltmak için kısa vadeli tedbirler yerine orta ve uzun 

vadeli yapısal değiĢiklikler gereklidir. Kayıt dıĢılığı etkileyen dinamiklerin doğru 

analizine dayalı bir strateji ile kayıt dıĢı ile mücadelede baĢarı kazanılması ve kayıt 

dıĢılığın azaltılması mümkündür. Kayıt dıĢı ekonomiyle mücadele, ulusal ekonomik 

kalkınmanın da öncelikli konularından birisidir.  

Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı, gelir politikasını adalet ve tarafsızlık içinde 

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

gönüllü uyumunu sağlamak; mükellef haklarını gözeterek yüksek kalitede hizmet 

sunmak suretiyle yükümlülüklerini kolayca yerine getirmeleri için gerekli tedbirleri 

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

mükellef odaklılık temel ilkelerine göre görev yapmaktadır. 
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Yeniden yapılanmakta olan Türk Gelir Ġdaresi‟ni “etkin bir Gelir Ġdaresi” 

düzeyine getirmek suretiyle ulusal ekonomik kalkınmamıza da önemli bir katkı 

sağlanmıĢ olacaktır. 

Diğer taraftan Gelir Ġdaresi, mükellefi “paydaĢı” ve “müĢterisi” olarak 

değerlendirmek; ihtiyaçlarını anlamak ve bunları karĢılamaya yönelik tedbirleri 

önceden almak anlayıĢıyla Türk mali sisteminde yeni bir dönem açmıĢtır. 

Vergi daireleri mükellefi tespit eden, vergi tarh eden, tahakkuk ettiren ve 

tahsil eden dairelerdir. Mükelleflerin, vergi uygulaması bakımından hangi vergi 

dairesine bağlı oldukları vergi kanunları ile belirlenmektedir. Ancak Maliye 

Bakanlığı, gerekli gördüğü hallerde, mükelleflerin iĢyeri ve yerleĢim yeri adresleri ile 

il ve ilçelerin idarî sınırlarına bağlı kalmaksızın vergi daireleri ve bölge iĢlem 

merkezleri kurmaya, vergi dairelerine bağlı Ģubeler açmaya ve vergi dairelerinin 

yetki alanı ile vergi türleri, meslek ve iĢ grupları itibariyle mükelleflerin bağlı 

olacakları vergi dairesini belirlemeye yetkilidir. 

Vergi dairelerinin vergi gelirlerinin hesaplanmasında, tahsil edilmesinde ve 

denetlenmesinde çok önemli bir yeri vardır. Bu nedenle vergi dairelerinin sorunsuz 

veya en az sorunla çalıĢıyor olması vatandaĢ-devlet arasındaki vergi mekanizmasının 

sağlıklı iĢlemesi anlamına gelecektir. Sağlıklı iĢleyen bir vergi mekanizması ise 

kamunun ihtiyaç duyduğu gelirlerin toplanmasında ve değerlendirilmesinde önemli 

rol oynamaktadır.  

Vergi dairelerinin iĢleyiĢinde yaĢanan aksaklıkların konu alındığı bu 

çalıĢmada çeĢitli aksaklıklara değinilmiĢtir. Bu aksaklıklar vatandaĢlar, vergi dairesi 

çalıĢanları, mali müĢavirler ve diğer vergi dairesi muhatapları açısından 

incelenmiĢtir. AraĢtırma sonucunda görülmüĢtür ki ortaya konan bu aksaklıklar 

aslında çözülmesi pek de zor olmayan aksaklıklardır. Örneğin en önemli sorun 

personelin nicelik ve niteliklerinden kaynaklanan sorundur. Türkiye‟de vergi 

dairlerinde iĢ yükü oldukça fazladır. Her 2500 kiĢiye bir vergi memuru düĢmektedir. 

Diğer bir deyiĢle her memur 2500 kiĢiye hizmet vermek durumundadır. Yapılan 

araĢtırmalarda da en temel ve büyük sorun olarak bu görülmektedir. Ayrıca yaklaĢık 

41 bin vergi dairesi çalıĢanının 11 bini ilköğretim mezunudur. Bu sorunun çözümü 

olarak ise hızla emekli olan personelin yerine eğitim seviyesi daha yüksek personel 

alınmalıdır.  
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Vergi dairelerinde yaĢanan aksaklıklardan bir diğeri de elektronik donanım 

eksikliğinden kaynaklanmaktadır. 21. yüzyılda böyle bir nedenden dolayı vergi 

dairelerinde aksaklık yaĢanıyor olması düĢündürücüdür. Zira kamu gelirlerinin 

toplandığı en büyük merkezlerden biri vergi daireleridir. ĠletiĢim çağı içerisinde 

bulunduğumuz bu yüzyılda böyle bir bahane ile aksaklık yaĢanıyor olması kabul 

edilebilir bir durum değildir. 

Vergi dairelerinin internet altyapıları güçlendirilmesi, sistem yoğunluğundan 

kaynaklanan iletiĢim sorunlarının tekrarlanmaması sağlanmalıdır.  

VatandaĢın da vergi bilincini artırmaya yönelik çalıĢmalar ve etkinlikler daha 

yaygın hale getirilmelidir. Vergi ödemenin bir angarya değil bir borç olduğu bilinci 

daha çocukluk çağlarında yerleĢtirilmelidir. Zaman zaman çıkarılan vergi afları da 

bir nihayete erdirilmelidir. Çünkü vatandaĢlar nasıl olsa tekrar bir gün af çıkar 

düĢüncesi ile vergilerini ödemekten geri kalmaktadırlar. Bu da vergisini zamanında 

ödeyen diğer mükelleflerin haksızlığa uğramalarına yol açmaktadır.  

Vergi kaçakçılığı, vergi sahteciliği gibi suçların cezaları birçok Avrupa 

ülkesinde çok Ģiddetli bir Ģekilde uygulanmaktadır. Türkiye‟de ise bu cezalar 

caydırıcılıktan oldukça uzaktır. Bu yönde de bir yasal düzenleme yapılarak vergi 

cezalarının artırılması yoluna gidilmelidir.   

Vergi dairesi çalıĢanlarının özlük hakları iyileĢtirilmelidir.  
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