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ÖNSÖZ 

Türkiye’de vergi yükü, gündemi sürekli olarak meşgul eden bir kavram 

halini almıştır. Bu çalışmada amacımız, vergi yükünün aslında pek çok 

değişkenden etkilenen ve aynı zamanda pek çok değişkeni de etkileyen bir 

kavram olduğu fikrinden hareketle, vergi rekabetinden kayıt dışı ekonomiye, 

vergi kaçınmadan vergi kaçırmaya kadar öncelikle vergi yükünü etkileyen 

unsurları belirleyebilmek ve OECD ülkeleri örneklerinden de hareketle, 

OECD ülkelerinde ve Türkiye’de vergi yükü ve vergi yüküne etki eden 

faktörlere ilişkin bir değerlendirme yapabilmektir. 

Çalışma süresince, tez konusunun belirlenmesinden tezin 

tamamlanmasına kadar, çalışmanın her aşamasında desteğini esirgemeyen 

çok değerli tez danışmanım Yrd. Doç. Dr. İsmail Engin’e katkılarından dolayı 

teşekkür ve saygılarımı sunarım. 

 

        

Zahide ERDOĞAN 

Ankara 2013 
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GİRİŞ 

Günümüzde vergi yükü ekonomik gelişme, ekonomik istikrar ve gelir 

dağılımı gibi konularda vergi politikasının belirlenmesi ve yönlendirilmesi 

için bilinmesi gereken bir olgu haline gelmiştir.  

Vergi yükü, bir dönem içerisinde ödenen vergi ve benzeri zorunlu 

ödemelerin aynı dönemde elde edilen gelire oranı veya vergi geliri şeklinde 

toplanan para olarak tanımlanmıştır. Bir ekonomide toplanan tüm vergilerin 

o ekonomide meydana getirdiği yük ya da devletin topladığı vergiler 

toplamının milli gelire oranı toplam vergi yükünü oluşturmaktadır. 

Vergi yükü hesapları, vergi politikası açısından olduğu kadar, 

vergilerin ekonomik etkilerine ulaşmak bakımından, vergilerin ekonomiye 

etkileri ve vergilemede eşitlik açısından büyük önem taşımaktadır. Vergi 

politikası belirlenirken ekonomide sadece vergi kanunlarının yapısını, 

ödeyicilerini bilmek yeterli olmamakta, bunun yanı sıra farklı vergilerin farklı 

nihaî yükleri, yansıma olanakları gibi pek çok hususu da bilmek 

gerekmektedir. Bu nedenle, bir ekonomide vergi sisteminin doğru 

anlaşılabilmesi ve buna uygun vergi politikası belirlenebilmesi için, iyi 

yapılmış vergi yükü hesaplarına gereksinim duyulmaktadır. 

Ekonominin içinde bulunduğu mevcut koşullar ve amaçlar 

belirlendikten sonra, bu amaç ve koşullara uyumlu vergi politikası 

uygulanmalıdır. Vergi kanunlarında yapılacak değişikliklerden önce, mevcut 

vergi sisteminin yükü ve değişiklik sonrası ortaya çıkacak sonuçlar 

değerlendirilmediği takdirde, hem değişikliklerin yetersiz kalması ve hem de 

istenilen amaca ulaşılamaması riski ortaya çıkacaktır. Diğer taraftan, 

özellikle gelir dağılımında adaleti sağlamak amacıyla yapılacak olan 

değişikliklerde, gelir gruplarına ilişkin vergi yükü hesapları, adil bir gelir 

dağılımı temin etme amacıyla uygulanacak vergi politikasının tespitinde son 

derece önemlidir.  

Vergi yükü, teknik bir kavram olmasına rağmen Türkiye’de gündemi 

sürekli olarak meşgul eden bir kavram halini almıştır.  
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Bu çalışmada amacımız yazılanların bir adım ötesine geçerek vergi 

yükünün aslında pek çok değişkenden etkilenen ve aynı zamanda pek çok 

değişkeni de etkileyen bir kavram olduğu fikrinden hareketle, vergi yükünü 

etkileyen unsurları belirlemeye çalışarak, OECD ülkeleri örneklerinden de 

hareketle vergi yükünün gerçekten yüksek olup olmadığı konusuna açıklık 

getirmek olmuştur.  

Bu çerçevede çalışmanın birinci bölümünde vergi yükü kavramları 

teorik olarak ele alınacaktır. 

Çalışmanın ikinci bölümünde, başlangıçta ortaya konulan teorik 

temellerden hareketle, OECD ülkelerinde ve Türkiye’de global vergi yükü ve 

vergi yüküne etki eden faktörler üzerinde durulacaktır. 

Üçüncü bölümde ise ilk iki bölümde gerek Türkiye gerek OECD 

ülkeleri için ortaya konulan faktörlerden hareketle, Türkiye’de vergi yükü 

trendi üzerinde durulacaktır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

VERGİ YÜKÜ KAVRAMLARI VE OECD ÜLKELERİNDE VERGİ YÜKÜ  

1.1. VERGİ YÜKÜ KAVRAMLARI 

Bir ülke kamu maliyesinin değerlendirilmesinde göz önünde tutulan 

en önemli göstergelerden bir tanesi de vergi yükü kavramıdır. Bu gösterge 

ile ülke ekonomisindeki kaynakların ne kadarlık kısmının, devlet veya diğer 

kamu kuruluşları tarafından vergi veya diğer isimler altında alındığı ifade 

edilmektedir.1 

Vergi yükü, devlet ile halk arasındaki ilişkiyi düzenleyen en önemli 

mali değişkenlerden biri olup, bir devletin maliye politikasının temelini 

oluşturmaktadır. Milli gelirden özel tüketim çıkarıldıktan sonra geriye kalan 

kısmı ifade eden iktisadi fazla, vergi gelirleri ve yurtiçi tasarruflar toplamını 

vermektedir. Bu durumda vergilerin iktisadi fazladan ödendiğini 

söyleyebiliriz. Vergi alanında devletin zor kullanma yetkisi bulunmaktadır. 

Zor kullanma yetkisinden hareketle, devletin iktisadi fazlanın bölüşümünde 

tasarruflar aleyhine ve vergi yükü lehine belirleme gücü dikkate alındığında, 

yurtiçi tasarruflar, iktisadi fazladan vergi yükünden sonra arta kalan “nihai 

bakiye” olarak tanımlanabilmektedir. Buradan hareketle vergilerin fırsat 

maliyetleri yurtiçi tasarruflardır. Vergi yükünün bilinmesi; yatırım, büyüme 

hızı, milli gelir düzeyi, istihdam gibi değişkenler ve dolaylı olarak özel 

tüketim üzerinde de belirleyici olacaktır.2 

İlke olarak iktisadi fazladan ödenen vergi, özel tüketimin kısılması ile 

de artırılabilmektedir. Özel tüketimin kısılması halinde, vergi gelirleri 

artacak; böylece büyüme hızı yükseltilebilecektir. Özellikle kalkınmakta olan 

ülkelerde vergi yükü analizlerinde; kişi başına gelir ve büyüme hızının vergi 

yükü ile birlikte dikkate alınması gerekmektedir. Vergi yükünü belirleyen 

temel faktör iktisadi fazla olduğuna göre; iktisadi fazlayı belirleyen 

                                                           
1
 Nurettin Bilici, “Vergi Yükü Sorunu ve Ekonomik Rekabet”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı: 263, 

Temmuz 2003, (Erişim) http://www.vergidunyasi.com.tr/dergiler.php?id=5388, 20 Şubat 2011, s. 1. 
2
 Güneri Akalın, Atatürk Dönemi Maliye Politikaları Cumhuriyetimizin 85. Yılına Armağan, 

Maliye Bakanlığı SGB Yayın No: 2008/384, 29 Ekim 2008, s. 89. 

http://www.vergidunyasi.com.tr/dergiler.php?id=5388
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değişkenler vergi yükünü de etkileyecektir. Bu faktörler aşağıdaki şekilde 

sıralanabilmektedir.3 

 Kişi başına milli gelir, 

 Milli gelirin sektörel dağılımı, 

 Şirketleşme oranı ve 

 Mali piyasaların hacmi. 

Vergi yükü çalışmaları 1930’lu yıllarda  Amerika Birleşik Devletlerinde 

(ABD) vergi yükümlüsü, evli ve geliri yıllık 5.000 ABD Dolarının altında olan 

mükelleflerden seçilen bir grubun vergi yükünün hesaplanması şeklinde 

başlamış ve pek çok politik tartışmayı da beraberinde getirmiştir. Her bir 

gelir diliminde yer alanların toplam yükü ve her bir grubun geliri ile ödediği 

verginin oranına ilişkin yük hesaplamaları ise 1940’ların başında 

başlamıştır.4 

Vergi yükü kavramı, üzerinde çok konuşulan ve tartışılan 

kavramlardan biridir. Vergi yükü mikro düzeyde belirli bir kişi, firma veya 

ekonominin tümü için; belirli bir vergi türü veya ödenen tüm vergiler 

bakımından; sektörel veya bölgesel olarak hesaplanabilmektedir. 

Ekonomideki toplam vergi yükü, toplam vergi gelirlerinin GSYH’ya 

oranlanması ile hesaplanmaktadır. Daha açık bir şekilde ifade edecek 

olursak, bir ekonomide devletin belirli bir dönemde topladığı vergi miktarı, o 

yıl için resmi olarak açıklanan toplam gelire yani GSYH’ya oranlanmaktadır. 

Böylece, belli bir dönemde yaratılan gelirin ne kadarlık kısmının devlete 

aktarıldığı tespit edilmeye çalışılmaktadır.5 

 Verginin ödenmesi, kişinin gelirinde bir azalma meydana 

getirdiğinden bir yük gibi düşünülmektedir. Vergi ödeyenlerin toplam refah 

                                                           
3
 Akalın, a.g.e., s. 89. 

4
 B. K. Atrostic ve James R. Nunns, Measuring Tax Burden: A Historical Perspective, National 

Bureau of Economic Research, Ocak 1991, (Erişim) http://www.nber.org/chapters/c5981.pdf, 14 

Haziran 2011, s. 346. 

5 Gülay Akgül Yılmaz, “Türkiye’de Vergi Yükü, Kamu Kesiminin Ekonomideki Büyüklüğü, Vergi 

Esnekliği ve Borç Yüküne İlişkin Göstergelere Yeniden Bakış”, Vergi Sorunları, Sayı: 217, Ekim 

2006, s. 133. 

http://www.nber.org/chapters/c5981.pdf,%2014%20Haziran%202011
http://www.nber.org/chapters/c5981.pdf,%2014%20Haziran%202011
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kaybı, devlet harcamalarından yararlanan kişilerdeki refah artışının 

gerisinde kalıyorsa vergi yükü artışının yararlı olduğu söylenebilecektir. 

Vergi devlet harcamalarının finansmanını sağladığı, enflasyonun önlenmesi, 

gelir ve servet farklılıklarının azaltılması belli bölgelerdeki faaliyetlerin 

azaltılması gibi konularda ülke kalkınmasında önemli rol oynamaktadır.6 

 Vergi yükü kavramının vergi ile gelir arasındaki ilişkiyi gösterdiği 

noktasından hareket edilecek olursa, tüm vergi yükü hesaplamalarında 

“vergi ve gelir” kavramları temel unsurlar olacaktır. Bu çerçevede “vergi ve 

gelir” kavramlarının tanımlanması; vergi-gelir ilişkisinin kişi, grup veya 

toplumla birlikte düşünülmesi ve bu ilişkinin belli bir zaman dilimi içinde 

incelenmesi önem kazanmaktadır. Vergi yükü hesabında ele alınacak 

unsurlar, kapsama göre değişebilecektir. Örneğin, vergi unsuru tek bir vergi, 

belirli bir vergi grubu veya tüm vergileri ve parafiskal ödemeleri de 

kapsayacak şekilde hesaplamalar yapılabilmektedir. Diğer taraftan, gelir 

unsuru açısından kişisel gelir, sektörel gelir, bölgesel gelir veya milli hasıla 

gibi farklı gelir unsurları da dikkate alınabilmektedir. 7  

Vergi yükü borçlanma ile birlikte, kamunun ekonomiden çektiği payı 

göstermesinin yanında, bu yükün hangi kesim ve bölgeler üzerinde 

yoğunlaştığını da ifade etmektedir. Bu açıdan vergi yükü bir yandan mikro, 

diğer yandan da makro perspektiften değerlendirilmesi gereken bir kavram 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla bu durum vergi yükü kavramının 

çeşitlerinin analizini gerektirmektedir. Literatürde çeşitli vergi yükü 

kavramları yer almaktadır. Hesaplamalarda genellikle toplam vergi yükü, 

kişisel vergi yükü, net vergi yükü, gerçek vergi yükü, bölgesel vergi yükü, 

sektörel vergi yükü gibi kavramlardan bahsedilmektedir.  

 Teoride vergi yükü, önceleri geleneksel olarak fertler üzerinde vergi 

yükünün dağılımı şeklinde mikro ekonomik anlamda incelenmiştir. Bugün 

vergi yükü bütün ekonomi bakımından makroekonomik anlamda da 

                                                           
6
 Mehmet Arslan, “Vergi Yükü ve Türkiye’deki Durumu”, Vergi Dünyası, Sayı: 135, Kasım 1992, 

(Erişim) http://www.vergidunyasi.com.tr/dergiler.php?id=1135, 26 Şubat 2011, s. 1. 
7
 Haluk Anıl, Türkiye’de Vergi Yükü (1950-1970) (Gayrisafi Toplumsal Vergi Yükü Hesabı 

Üzerine Bir Deneme),  Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yayınları, Ankara, 1973, s. 13. 

http://www.vergidunyasi.com.tr/dergiler.php?id=1135
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üzerinde durulan bir konu olup, vergi yükünün hesaplanmasına ilişkin 

çalışmalar yirminci yüzyılda İngiltere’de başlamıştır.8 

 Bazı yazarlarca vergi geliri şeklinde toplanan para olarak kabul edilen 

vergi yükü, ödenen vergi ve vergi ödeme gücünün bir fonksiyonudur. Yük, 

ödenen vergi ile doğru, ödeme gücü ile ters orantılı olarak değişmektedir. 

Vergi ödeme gücü, gelirin, gelirin kaynağı olduğu ölçüde dolaylı bir şekilde 

servetin ve vergiyi ödeyenin şahsi ve ailevi durumunun fonksiyonudur. 

Dolayısıyla ödenen vergi arttıkça vergi yükü artmakta, ödeme gücü arttıkça 

vergi yükü azalmaktadır.9 Musgrave’ e göre, vergi yükü hesaplanırken 

toplanan vergilerle birlikte bunun tüketicilerin talepleri üzerindeki etkileri, 

toplam faktör arzı üzerindeki etkilerinin büyüklüğü gibi hususların da dikkate 

alınması gerekmektedir.10  

 

1.1.1. Toplam Vergi Yükü 

Vergi yükü kavramı, üzerinde çok konuşulan ve tartışılan 

kavramlardan biridir. Vergi yükü mikro düzeyde belirli bir kişi, firma veya 

ekonominin tümü için; belirli bir vergi türü veya ödenen tüm vergiler 

bakımından; sektörel veya bölgesel olarak hesaplanabilmektedir. 

Ekonomideki toplam vergi yükü, toplam vergi gelirlerinin GSYH’ya 

oranlanması ile hesaplanmaktadır.11 Bu nedenle toplam vergi yükü 

hesaplamaları büyük önem arz etmektedir. 

Toplam vergi yükü, bir ekonomide toplanan tüm vergilerin o ekonomi 

üzerinde yarattığı yük olarak tanımlanabilmekte ve toplam vergi yükünde 

ekonomin içinde bulunduğu durum ve vergilenebilir kapasite büyük önem 

                                                           
8
  H.Üren Arsan, Vergi Yükü Üzerinde Bir İnceleme, Ankara Üniversitesi Basımevi, 1968, s. 3-4. 

9
 Arsan, a.g.e., s. 9-10. 

10 
Kerem Günay, “Türkiye’de Vergi Yükü ve Vergi Kapasitesi Hesaplaması Üzerine Örnek Bir 

Çalışma”, İstanbul, 2007, (Erişim) http://www.vergiportali.com/doc/Vergikapasitesi.pdf, 

11.02.2013. 
11

 Atrostic ve Nunns, a.g.e., s. 343. 

http://www.vergiportali.com/doc/Vergikapasitesi.pdf
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taşımaktadır.12 Başka bir şekilde belirtmek gerekirse, bir ekonomide 

toplanan vergilerin milli gelire oranı toplam vergi yükünü ifade etmektedir.13 

Bu çerçevede “Toplam Vergi Yükü=Ödenen Vergiler/GSYH” denkliği 

ile ifade edilebilir.  

Vergi yükü makro ekonomik anlamda ödeme ve fedakarlık yükü 

olarak ikiye ayrılmakta olup, bir ekonomide toplanan verginin ödeme yükü 

toplam parasal yükü, fedakarlık yükü ise dolaylı ve dolaysız reel yükü ifade 

etmektedir.14 

Diğer taraftan, toplam vergi yükü, verginin çeşitli gelir grupları 

arasında dağımı, kısa ve uzun vadede kaynak arzına etkileri ve verginin 

toplanması ile ilgili olarak gerek devlet gerekse vergi ödeyiciler tarafından 

kullanılan kaynaklara da dayanmaktadır.15 

Özellikle gelişmekte olan ülkelerde, makroekonomik açıdan vergi 

sisteminin çeşitli yönleri, mevcut toplam vergi yükünün (vergi 

gelirleri/GSYH) uygun olup olmadığı ve belirlenen seviyede vergi gelirlerinin 

mevcut bileşiminin (genellikle gelir üzerinden alınan vergilerle tüketim 

üzerinden alınan vergiler çerçevesinde) istenilir olup olmadığı politika 

üreticilerin özel bir ilgisini çekmektedir.16  

Bu ilgi aslında refah devletinin artan maliyetleri nedeniyle vergilerin 

artırılması ve gelir ile uzun vadede büyüme üzerinde daha az olumsuz etkisi 

olan tüketimi vergilemek arasındaki tercihten de kaynaklanmaktadır. 

Aslında tüm bunlar gelişmekte olan bir ülke için mevcut gelir seviyesinde 

kamu harcamalarının büyüklüğü ne olmalıdır sorusu ile ilgilidir. Optimal 

vergi teorisi, geniş bir literatür olmasına rağmen, analizlerine bütçenin 

                                                           
12

 Nihat Edizdoğan, Kamu Maliyesi, Güncelleştirilmiş 9. Baskı, Ekin Kitabevi, 2007, s. 188. 
13

 Abdurrahman Akdoğan, Kamu Maliyesi, Gazi Kitabevi, Ankara 2009, s. 496. 
14

 Edizdoğan, a.g.e., s.188. 
15

 Arsan, a.g.e., s. 11. 
16

 Vito Tanzi, Howell H.Zee, “Tax Policy for Emerging Markets: Developing Countries”, National 

Tax Journal, Vol. 53, No. 2, June 2000, (Erişim) 

http://aysps.gsu.edu/isp/files/2_Tanzi_and_Zee_with_Cover.pdf/12 Nisan 2011, s. 301. 

http://aysps.gsu.edu/isp/files/2_Tanzi_and_Zee_with_Cover.pdf/12%20Nisan%202011
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harcama kısmını eklemedikleri için toplam vergi yükü seçimine ilişkin olarak 

sınırlı bilgi sunmaktadır.17 

Başka bir şekilde ifade etmek gerekirse, ödenen vergilerin gelire 

oranı şeklinde tanımlanabilen vergi yükü kavramı, vergi politikası ile ilgili 

düzenlemelerde esas olmakta; vergi politikası ile ilgili düzenlemeleri 

desteklemek veya reddetmek kararının alınmasında bir karar girdisi olarak 

kullanılmaktadır. Vergi yükü hesaplamaları, politikacıların vergi oranlarını 

artırmak ya da azaltmak; yeni bir vergi koymak ya da koymamak; bir vergiyi 

kaldırmak ya da istisna ve muafiyetlerin kapsamının değiştirilmesi gibi 

alternatifler arasında karar verilmesinde bir girdi olmaktadır.18 

Gelişmekte olan bir ülke ya da gelişmiş bir ülke için “uygun” toplam 

vergi yükünün ne olması gerektiğine ilişkin açık bir tanım olmamakla birlikte; 

özellikle 1960-1970’li yıllarda vergi gelirleri/GSYH oranını tarımın 

GSYH’daki payı, ekonominin açıklığı, paranın GSYH’daki payı gibi çeşitli 

değişkenleri kullanarak açıklamaya çalışan çalışmalar bulunmaktadır.19 Bu 

şekilde bulunan vergi oranları ülkenin gerçek vergi oranı ile ya da istenilen 

seviyenin altında ya da üstünde vergi seviyesine sahip başka bir ülke ile 

karşılaştırılmaktadır. Bu tür karşılaştırmalar hala kullanılmakta olup, düşük 

vergili bir ülkede ülkenin vergi yükünü artırmak için ilgili bakanı ikna etme 

amacıyla da kullanılabilmektedir. Böyle bir yaklaşım ülkenin vergi seviyesi 

için referans bir nokta oluşturması ve ekonomideki gelecek gelişmelerin 

beklentisinin oluşturulması açısından uygun olmakla birlikte, analizler 

gerçekte koşulların aynı kalması varsayımı ile daha yüksek kişi başına gelir 

seviyelerine daha yüksek toplam vergi yükünün eşlik edeceğini 

göstermektedir.20 

 

                                                           
17

 Tanzi, Zee, a.g.m., s. 302. 
18

 Abdullah Tekbaş, Gökhan Dökmen, “Türkiye’de Vergi Yükünün Bölgesel Dağılımı”, Maliye 

Dergisi, Sayı:153, Temmuz-Aralık 2007, s. 197. 
19

 Tanzi, Zee, a.g.m., s. 302. 
20

 Tanzi, Zee, a.g.e., s. 302. 
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1.1.2. Kişisel Vergi Yükü 

 Kişisel vergi yükü kavramı kişi başına vergi ve benzeri ödemelerin 

kişi başına gayrisafi yurtiçi hasılaya oranlanmasını ifade etmekte olup, 

ödenen vergi ile vergi ödeme gücünün bir fonksiyonudur. Diğer taraftan 

vergi ödeme gücü ise, gelire, dolaylı olarak servete ve vergi yükümlüsünün 

içinde bulunduğu diğer şartlara bağlıdır. Kişisel vergi yükü farklı açılardan 

değerlendirilerek subjektif ve objektif vergi yükü olmak üzere ikili bir ayrıma 

tabi tutulabilmektedir.21 

 Subjektif vergi yükü, kişilerin gelirine, özel durumlarına zevk ve 

tercihlerine göre değişen, kişi tarafından hissedilen iktisadi ve psikolojik 

baskıdır. Her kişinin üzerinde subjektif bir his şeklinde olduğundan bu yükün 

hesaplanması ve karşılaştırılması mümkün değildir.22  

Objektif vergi yükü, kişilerin belirli bir dönemde ödedikleri vergilerin 

aynı dönemde elde ettikleri gelire oranlanması yoluyla hesaplanabilmekte 

olup, aşağıdaki şekilde formüle edilebilmektedir.23 

                                             Kişinin ödediği tüm vergiler  
Kişisel Vergi Yükü=-—————-————-———-— 

                                             Kişinin geliri 

Bu tanımlardan hareketle, iki ayrı vergi yükümlüsü bakımından, gelir 

ve diğer faktörlere ilişkin ekonomik durum değerlendirildiğinde yani objektif 

yük aynı olsa bile kişisel farklılıklardan dolayı subjektif yük farklı 

olabilmektedir. Belirli bir mükellef için, iki ayrı vergiden doğan iki eşit objektif 

vergi yükü karşılaştırıldığında bile subjektif vergi yükleri farklı olabilmektedir. 

Belirli bir objektif vergi yükü düzeyi dikkate alındığında, “daha çok 

hissedilen” vergilerin subjektif yükü daha ağır ve “daha az hissedilen” 

vergilerin subjektif yükü daha hafif olmaktadır.24 Bu nedenle uygulamada 

genellikle objektif yük incelenmekte, ayrıca bazı yazarlarca “subjektif vergi 

                                                           
21

 Edizdoğan, a.g.e., s. 189. 
22

 Arsan, a.g.e., s. 12. 
23

 Arslan, a.g.m., s. 2. 
24

Hugh Dalton, Principles Of Public Finance, M.A., 1936, London, George Routledge &Sons Ltd, 

s. 49-50. 
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yükü” kavramı yerine “subjektif vergi tazyiki”25 kavramı kullanılmaktadır. 

Başka bir şekilde ifade etmek gerekirse, genel vergi yükü tanımına göre, 

verginin niteliği, şekli, devamlılığı gibi sebeplerle birlikte mükelleflerin vergi 

sistemine ilişkin bilgileri ve vergiler karşısındaki düşünce ve tutumları 

dolayısıyla hissettikleri tazyiki aslında vergi yükünden ayrı değerlendirmek 

gerekmektedir.26 

Konuya ilişkin olarak yapılan çalışmalar, kişilerin çoğunun 

yüklendikleri gerçek kişisel vergi yükünü düşük tahmin ettiğini, vergi 

yükünün saklı vergiler nedeniyle eksik tahmin edildiğini, vergi sisteminde 

karmaşıklık arttıkça yüksek vergi yükü algısında hatalar ortaya çıktığını 

göstermektedir.27 Mill 1840’li yıllarda kişilerin vergi yükünü rasyonel olarak 

değil bozulmuş bir şekilde algıladıklarını, bu yüzden de dolaylı vergilerin 

(saklı vergiler) yükünün doğrudan vergilere kıyasla düşük tahmin edildiğini 

öngörmektedir.28  

 

1.1.3. Net Vergi Yükü 

 Vergi yükü tanımlarından bir diğeri ise net vergi yüküdür. Net vergi 

yükü hesaplaması hem tüm ekonomi hem de kişiler bakımından söz konusu 

olabilmektedir. 

                                                           
25

 Vergi bir yüktür ve ödeyenin iktisadi gücünde bir azalmaya sebep olmaktadır. Yükümlünün bu 

eksiklikten dolayı duyduğu ağırlık “vergi tazyiki” ya da "subjektif vergi yükü” olarak da 

adlandırılmaktadır. Subjektif vergi yükü ya da vergi tazyikini sayısal olarak hesaplamak mümkün 

olmamaktadır. Çünkü bu durum iktisadi bir durumun sebep olduğu psikolojik bir tazyik olup, 

yükümlü tarafından nasıl ve hangi ölçüde hissedildiği vergiyi ödeyenin psikolojik yapısına bağlı 

bulunmaktadır. Bkz. Halil Nadaroğlu, Kamu Maliyesi Teorisi, Gözden Geçirilmiş ve Düzeltilmiş 

11. Baskı, Beta Basım A.Ş., 2000, s. 262.  
26

 Anıl, a.g.e., s. 10. 
27

 Santa Claus Mentalitesi/Sendromu: Kamusal harcamaların bir alternatif maliyeti olduğunu idrak 

edememe sorunu olarak tanımlanabilmektedir. Mükellefler mali yanılsama nedeniyle ödedikleri 

verginin büyüklüğünü tam olarak algılayamamakta, dolayısıyla kamu harcamalarının kendilerine 

maliyetini tam olarak kavrayamamaktadırlar. Fiyatın içinde gizlenen vergiler, vergi sisteminin 

karmaşıklaşması ve bütçe açıklarının borçlanma yoluyla karşılanması gibi hususlar mali 

yanılsamaya yol açan faktörlerdir. Mustafa Durmuş, Kamu Ekonomisi (Kamu Harcamaları Ders 

Notları ), Gazi Kitabevi, 2008, s. 241. 
28

 Kay Blaufus, Jonathan Bob, Jochen Hundsdoerfer, Dirk Kiesewetter, Joachim Weimann, “It’s All 

About Tax Rates –An Empirical Study Of Tax Perception”, November 01, 2010, (Erişim) 

http://area1.bwl.uni-

mannheim.de/fileadmin/files/Research_Seminar/2010/Blaufus_et_al__It_s_all_about_tax_rates.pdf/

17.06.2011, 01 Mart 2011, s. 3-5. 

http://area1.bwl.uni-mannheim.de/fileadmin/files/Research_Seminar/2010/Blaufus_et_al__It_s_all_about_tax_rates.pdf/17.06.2011
http://area1.bwl.uni-mannheim.de/fileadmin/files/Research_Seminar/2010/Blaufus_et_al__It_s_all_about_tax_rates.pdf/17.06.2011
http://area1.bwl.uni-mannheim.de/fileadmin/files/Research_Seminar/2010/Blaufus_et_al__It_s_all_about_tax_rates.pdf/17.06.2011
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 Net vergi yükü, bir dönemde ödenen tüm vergilerden, o dönemde 

sunulan kamu hizmetlerinden elde edilen faydanın düşülmesi sonucu elde 

edilen değerin gelire oranıdır.29 Bazı yazarlarca net vergi yükü, ekonomide 

toplanan bütün vergilerden devlet ve benzeri kuruluşların vergi ve vergiye 

benzer kamu gelirleri şeklinde kendilerine sağladıkları gelirlerden şahıslara 

ödedikleri transfer harcamaları ile mali yardımların çıkarılmasından sonra 

kalan kısmın oranlanması ile hesaplanmaktadır. 30 

 Bu çerçevede vergi yükü ele alındığında karşımıza kamu hizmetleri 

sonucunda sağlanan fayda ve bu faydanın değerinin belirlenmesi sorunu 

ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle vergi yükü incelemelerinde hesaplamalar 

genellikle “tek yönlü”31 olarak yapılmaktadır. Diğer taraftan vergi-harcama 

ilişkisinin, tek yöne doğru sapma gösteren vergi yükü kavramı çerçevesinde 

değerlendirilmesi, vergi yükünün sınırlarını da aşmaktadır. Bu özellik 

dikkate alınarak vergi yükünün, vergi ile gelir arasındaki ilişki olarak 

değerlendirilmesi faydalı olacaktır.32 

  

1.1.4. Gerçek Vergi Yükü 

Gerçek vergi yükü kavramı, vergi ve kamu harcamalarının tüm 

etkilerini içine alan çok daha geniş bir kavramdır. Verginin ekonomiye 

dolaylı ve doğrudan pek çok etkisi bulunmaktadır. Verginin tüm doğrudan ve 

dolaylı etkileri dikkate alınarak, bunun yol açtığı tüm kayıp ve kazançların 

birlikte değerlendirilmesi ile gerçek vergi yüküne ulaşılabilir.33 

Ancak, dolaylı ve dolaysız etkilerin belirlenmesindeki sorunlar, vergi 

yükü hesabını güçleştirmekte; vergi yükü hesaplamalarındaki temel unsurlar 

olan vergi, gelir, gelir ve verginin ilgili bulunduğu kişi ve zaman gibi unsurlar, 

                                                           
29

 Arslan, a.g.m., s. 2.  
30

 İsmail Türk, Kamu Maliyesi, 3. Baskı, Turhan Kitabevi, 1999, s. 193. 
31

 (*) Tek yönlü vergi yükü kavramları gayrisafi, brüt, global vergi yükü; çift yönlü vergi yükü 

kavramları ise safi, net, gerçek vergi yüküdür. 
32

 Anıl, a.g.e, s. 12. 
33

 Arsan, a.g.e., s.14. 
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vergi yükü incelemelerinin şekline göre farklılık göstermektedir.34 Diğer 

taraftan, verginin yansıması ve yansıtılması kavramları dikkate alındığında 

daha geniş bir net vergi yükü tanımına ulaşılmaktadır. 

Bu durumda gerçek vergi yükünü hesaplamak için kamu 

hizmetlerinden sağlanan faydaların yanı sıra yansıyan ve yansıtılan 

vergilerin de bilinmesi gerekmektedir. Gerçek vergi yükü, net vergi 

yükünden daha zor hesaplanmaktadır.35  

 

1.1.5. Bölgesel Vergi Yükü  

Bölgesel vergi yükü, bölgelerden elde edilen vergi gelirlerinin o bölge 

gelirine oranlaması yoluyla hesaplanmaktadır. Bölgesel vergi yükü 

hesaplaması; ekonomik, sosyal ve coğrafi açılardan homojen olan bölgeler 

için yapılan bir hesaplama olup; bu hesaplama ile vergi yükü dağılımı ve 

bölgesel kalkınma konusunda karşılaştırma yapabilmek için gerekli veriler 

sağlanabilmektedir.36 

 

1.1.6. Sektörel Vergi Yükü 

Ekonomiyi oluşturan sektörler açısından, bir sektörün ödediği vergi 

ile sektörün geliri arasındaki ilişki ise sektörel vergi yükünü belirlemektedir.37 

Sektörel vergi yükü, hangi sektörün ne kadar vergi yükü altında olduğunu 

gösterdiği için, sektörler arası karşılaştırmalarda ve bu çerçevede vergi 

politikasına yön vermek amacıyla kullanılabilmektedir.  

Sektörel vergi yükü hesapları özellikle dış ticarete ilişkin sektörler 

bakımından önemli olup, bu hesaplamalar uluslararası rekabette çeşitli 

sektör ve tabakaların vergi yüklerini karşılaştırma imkanı sağlamaktadır.38  

                                                           
34

 Akdoğan, a.g.e., s. 496. 
35

 Arslan, a.g.m., s. 2.  
36

 Tekbaş, Dökmen, a.g.m., s. 198-199.  
37

 Akdoğan, a.g.e., s. 496. 
38

 Türk, a.g.e., s. 194. 



13 

 

 

Diğer taraftan bankacılık, tarım, üretim, iletişim gibi çeşitli sektörlerin 

ülkedeki büyüklüğü, ihracat payı ve ekonomiden aldığı pay ile söz konusu 

sektörden toplanan vergilerden hareketle sektör üzerindeki vergi yükünün 

hesaplanmasına ilişkin çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. Vergi kanunlarında 

değişiklikler yapılırken bir sektör üzerindeki vergi artırılırken ya da 

azaltılırken genellikle bütçe ihtiyaçları çerçevesinde hareket edilmekle 

birlikte aslında, sektörel vergi yükü hesapları yapılması ve buna uygun 

politikalar geliştirilmesi halinde geleceğe yönelik olarak desteklenecek ya da 

küçültülecek sektörlere ilişkin doğru vergi stratejilerinin belirlenmesi daha 

kolay olacaktır.  

 

1.1.7. Marjinal Vergi Yükü, Efektif Vergi Yükü, Ortalama Vergi Yükü 

 Vergilerin yurtiçi yatırımlar, işsizlik, büyüme ve toplam ekonomik 

performans üzerine etkisinin belirlenebilmesi, ülkeler arası karşılaştırmalar 

yapılabilmesi gibi konular politikacıları vergi sistemlerinin incelenmesine, 

vergi yükünün ölçülmesi, değerlendirilmesi ve farklı vergilerin ekonomi 

üzerindeki etkisinin araştırılmasına yöneltmiştir.  

Konuya ilişkin artan talep üzerine vergi yükünün ölçümüne ilişkin 

olarak farklı yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemler:39 

 Nominal Vergi Oranları 

 Vergi/GSYH Oranları 

 Efektif Vergi Oranları 

 Marjinal Efektif Vergi Oranları ve sınırlandırmalardır.  

Vergi yükü hesaplamalarında kullanılan en temel ölçüt nominal veya 

kanuni vergi oranları olmakla birlikte, gerçekte vergi yükü istisnalar, 

muafiyetler, vergi iadeleri ve vergi sisteminden kaynaklanan diğer bir çok 

faktör nedeniyle efektif vergi oranlarının üzerinde gerçekleşmektedir. 

                                                           
39

 OECD, “Mesauring Tax Burden An Overview”, 4th Meeting of WG3 of the MENA-OECD 

Investment Programme, 28-29 January, Paris, (Erişim) 

http://www.oecd.org/dataoecd/33/7/42031354.pdf, 22 Şubat 2011, s. 1.  

http://www.oecd.org/dataoecd/33/7/42031354.pdf,%2022%20Şubat%202011
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Muafiyet, istisna gibi yollara başvurma konusunda vergi mükelleflerinin 

sınırlı imkana sahip olması kanuni vergi oranlarının efektif vergi oranlara 

daha yakın gerçekleşmesini sağlayacaktır.40  

Ülkeler arası karşılaştırmalarda nominal vergi oranları; vergi yükü 

karşılaştırmalarında dikkate alınması gereken bir husus olmakla birlikte, 

bazı ülkelerde uygulanan vergi teşvik önlemleri, muafiyet ve istisna 

uygulamaları nedeniyle yalnızca bu oranlardan hareket etmek yanıltıcı 

olabilmektedir. Bu nedenle vergi yükünün hesaplanmasında yukarıda 

belirtilen hususları da dikkate alan efektif vergi yükü kullanılmakta ve bu 

çerçevede efektif vergi oranları hesaplanmaktadır. 

Hesaplamalarda OECD tarafından kullanılan temel ölçüt ise, vergi 

gelirlerini GSYH’ya oranlamaktır. Toplam vergi gelirlerinin GSYH’ya 

oranlanması hanehalkı veya kurumlar üzerindeki yükün belirlenmesinde 

doğru sonuç veremeyeceğinden, kurumlar vergisi gelirlerinin GSYH’ya oranı 

bir gösterge olarak kullanılabilmektedir.41  

Vergi yükü karşılaştırmalarının amacına bağlı olarak, efektif marjinal 

vergi yükü ve ortalama efektif vergi yükü kavramları kullanılmaktadır. Efektif 

marjinal vergi yükü, öngörülen gelir oranını sermayenin maliyetine eşitleyen 

ek yatırım projelerinin ekstra vergisini ölçmektedir. Ortalama efektif vergi 

yükü ise, sermaye maliyetinden daha çok örneğin ekonomik kazançlar veya 

pozitif net bugünkü değer gibi projelerin efektif vergi yükünü ölçmektedir. 

Ortalama efektif vergi yükünün hesaplanmasına ilişkin standart model 

Devereux ve Griffith tarafından geliştirilmiştir.42  

Efektif vergi oranları, toplulaştırılmış vergi hâsılatı ve milli gelir 

istatistikleri kullanılarak elde edilen vergi oranları olup, kanuni vergi 

oranlarını değil, fiili olarak gerçekleşmiş vergi ödemelerini dikkate 

                                                           
40

 İlter Ünlükaplan, İbrahim Arısoy, “Türkiye Ekonomisi İçin Efektif Vergi Oranlarının 

Hesaplanması”, Türkiye Ekonomi Kurumu Tartışma Metni 2010/9, Eylül 2010, (Erişim) 

http://www.tek.org.tr/dosyalar/ARISOY-UNLKAPTAN-E-VERGI.pdf, 02 Mart 2011, s. 2. 
41

 OECD, a.g.e., s. 2. 
42

 Andreas Oestreicher, Timo Reister, Christoph Spengel, “Common Corporate Tax Base (CCTB) 

and Effective Tax Burdens in the EU Member States”, ZEW Discussion Paper No: 09-026, (Erişim) 

ftp://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp09026.pdf, 02 Nisan 2011, s. 2. 

ftp://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp09026.pdf
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almaktadır. Kuramsal yanı ağır basan marjinal efektif vergi oranları, nominal 

vergi oranlarını, indirim ve muafiyetleri belirleyen temel kuralları, yatırım ve 

çalışma teşviklerine ilişkin belirli faktörleri hesaba alır ve temsili bir yatırımcı 

ve firma grubu için vergilemenin yarattığı, vergi sonrası ve öncesi getiri 

arasında yer alan vergi takozunun hesaplanmasıyla elde edilir. 43 

Marjinal vergi oranı kavramı teoride basittir ve mikro ekonomik 

seviyede ölçümü kolay olmaktadır. Ulusal ya da uluslararası düzeyde efektif 

marjinal vergi oranlarını ölçmek ise oldukça zordur. Çünkü, vergi istisna, 

indirim ve alacaklarının karmaşıklığı ve çeşitliliği yasal vergi oranlarındaki 

bilgilerden hareketle gerçek vergi yükünün tahmin edilmesini 

güçleştirmektedir. Ayrıca, vergi gelirleri verileri ve vergi sistemi kendi başına 

makroekonomik bir model için toplam kavramları oluşturmamaktadır. 

Toplam marjinal vergi oranlarının ölçülmesine ilişkin en uygun metot gelir 

vergisi tarifesi ile uyumlu gelirin dağılımı, beyannameler ve sosyal güvenlik 

katkıları tarifesine ilişkin bilgileri gerektirmektedir. Diğer taraftan, vergi 

sistemleri sıklıkla, ücretler üzerinden alınan gelir vergisi ve sosyal güvenlik 

vergileri (her ikisi de işçilerin gelirinin vergilendirilmesini oluşturmakta) gibi 

benzer vergi matrahı üzerinden vergilendirmenin farklı formlarını 

içermektedir.44 

 

1.1.8. Mali Yük 

 Vergi yükü kavramından hareketle ortaya çıkan mali yük kavramı, 

vergi yüküne göre daha geniş kapsamlı bir kavramdır. Vergi yüküne etki 

eden doğrudan uygulamalar yanında örtülü sayılabilecek bazı uygulamalar 

da bulunmaktadır. Mali yük kavramı bu örtülü sayılabilecek uygulamaları da 

dikkate alarak tanımlanmaktadır. Mali yük hesaplamalarında, devlet 

tarafından alınan diğer mali yüklenimlerin de vergilere ilave edilmesi 

                                                           
43

 Ünlükaplan, Arısoy, a.g.m, s. 2. 
44

 Enrique 0. Mendoza, Assaf Razin, Linda L. Tesar, “Effective Tax Rates In Macroeconomics: 

Cross-Country Estimates Of Tax Rates On Factor Incomes And Consumptıon”,  NPER Working 

Paper 4864, September 1994, (Erişim) http://www.nber.org/papers/w4864.pdf?new_window=1, 05 

Mayıs 2011, s. 3-4. 

http://www.nber.org/papers/w4864.pdf?new_window=1
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gerekmektedir. Dolayısıyla vergi hasılatına ilave olarak, fon ve benzeri adlar 

altında toplanan gelirler, yerel yönetimlerin gelirleri ve parafiskal gelirler ile 

dolaylı gelir fonksiyonu bulunan bazı uygulamaların da dikkate alınması 

gerekmektedir. Örneğin, zorunlu askerlik hizmetinin alternatif maliyeti, kamu 

bütçe açıkları gibi hususların da hesaplamalarda dikkate alınması söz 

konusudur.45 

Devlet tarafından sunulan ve para ile ifade edilemeyen bazı hizmetler 

de bulunmaktadır. Bu şekilde bütçe içinde para ile ifade edilemeyen bu tür 

hizmetlerin gerçekleştirilmesi için kullanılan yöntemlerin sağladığı gelirler ile 

yararlanılan hizmetlerin alternatif maliyetlerinin de dikkate alınması 

gerekmektedir. Böylece, vergi yükü ile karşılaştırıldığında daha yüksek 

olabilecek ve mali yük olarak adlandırılabilen bir yük ortaya çıkacaktır. 

Özellikle uluslararası karşılaştırmalarda kamu tarafından sunulan 

hizmetlerin finansmanında kullanılan yaklaşımlar ve bu ülkelerin mali, 

ekonomik ve sosyal özellikleri (tüketim-tasarruf dağılımı, öncelik farklılıkları, 

bireysel gelir düzeyi vb.) dikkate alınarak geliştirilen mali nitelikli 

uygulamaların dikkate alınması gerekmektedir.46  

“Vergiler tasarruflarla birlikte bir ekonomideki iktisadi veya yatırılabilir 

fazlayı oluştururlar.” Vergi yükü ile tasarruf hacmi arasında bir makas 

bulunmakta olup, milli gelir içindeki toplam payı yaklaşık olarak sabit 

bulunan vergiler ve tasarruflar birbirlerine rakip makro büyüklüklerdir. Vergi 

yükü artışı, kısa dönemde tasarruf hacmini düşürmekte, uzun dönemde ise 

büyümeyi yavaşlatmakta, dolayısıyla iktisadi fazlanın artışını azaltmaktadır. 

Kısa dönemde düşük vergi yükü, uzun dönemde vergi hasılatında artış 

sağlamaktadır. Vergi yükünün artırılması, tasarruf hacminin, büyüme hızının 

ve gelecekteki potansiyel vergi hasılatının azaltılmasına yol açmaktadır.47  

Devletler, kamu harcamalarını finanse etmek amacıyla topladıkları 

kamu gelirlerinin yanında borçlanma yoluyla kaynak sağlayarak da harcama 

                                                           
45

 Akdoğan, a.g.e., s. 499. 
46

 Akdoğan, a.g.e., s. 499-500. 
47

 Güneri Akalın, Türkiye’de Piyasa Ekonomisine Geçiş Süreci ve Ekonomik Kriz, TİSK, 2001, 

s. 156. 
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yapmaktadırlar. Bu durum vergi yükü hesaplamalarında dikkate 

alınmamakla birlikte gerçekte, vergi yükünü etkileyen örtülü diyebileceğimiz 

faktörler arasında yer almaktadır. Bir ülkenin bütçe açığı yüzdesi, o ülkenin 

borç alarak yaptığı harcamanın GSYH’sine oranlanması ile elde 

edilmektedir. Vergi yükü hesabının bütçe açıkları da dikkate alınarak, kamu 

gelirleri yerine, kamu harcamaları da esas alınarak yapılması durumunda 

sonuçlar değişmektedir. Devletin borçlanma yoluyla elde edip harcadığı 

paranın faizleri, mükelleflerden toplanan gelirlerle geriye ödenmekte, bu 

faizler mevcut vergileri artırmak, yeni vergiler koymak, yüksek enflasyon 

uygulaması gibi yollarla yine piyasadan toplanan paralarla geriye 

ödenmektedir.48 Bütçe açıkları da dikkate alınarak yapılacak bir vergi yükü 

hesaplaması sonucunda bazı ülkelerde vergi yükü olduğundan daha fazla 

çıkarken, bazı ülkelerde de daha düşük çıkabilmektedir.  

Bütçe açıklarının dışında ülkelerin milli gelir düzeyleri de 

hesaplamalarda dikkate alınmayan bir husustur. Vergilemenin temel 

ilkelerinden birisi verginin mükelleflerin ödeme gücüne göre alınmasıdır. Bu 

noktada GSYH’nin ne kadarının kamu geliri olarak toplandığının yanında, 

vergi sonrası kişilerin elinde ne kadar paranın kaldığı da önemlidir. 

Dolayısıyla, kişi başına GSYH miktarları vergi yükü karşılaştırmalarında 

önem arz etmektedir.49  

 

1.2. OECD ÜLKELERİNDE VERGİ YÜKÜ 

Vergi yükü hesaplamalarında, “vergi” kavramının tanımlanması kadar 

“gelir” kavramının da nasıl tanımlandığı önemlidir. Merkezi yönetim 

tarafından toplanan vergilerle birlikte, yerel yönetim kuruluşlarının topladığı 

vergi ve fonlar ile sosyal güvenlik kurumlarınca toplanan sosyal güvenlik 

primleri de hesaplamalara dahil edilebilmekte ve bu hesaplamaların her biri 

vergi yükü olarak adlandırılmaktadır.50  

                                                           
48

 Bilici, a.g.m., s. 2-3. 
49

 Bilici, a.g.m., s. 2-3. 
50

 Akdoğan, a.g.e., s. 498. 
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Vergi ve benzeri ödemelerle toplum gelirleri arasında kurulan ilişkiyi 

analiz eden toplam vergi yükü hesaplamalarının anlamlı olabilmesi ve 

ülkelerarası karşılaştırmalarda kullanılabilmesi için pay ve payda 

değerlerinin doğru bir şekilde tanımlanması gerekmektedir. OECD 

tarafından yapılan hesaplamalarda ülkeler arası vergi yükü 

karşılaştırmalarında esas alınan ölçüt Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH)’dır. 

Vergi ve benzeri ödemeler için ise OECD sınıflamasında;51 

 Genel bütçe gelirleri, 

 Özel bütçeli idarelerin vergi benzeri gelirleri, 

 Mahalli idarelerin vergi, resim, harç gelirleri ile genel bütçe 

vergi gelirlerinden aldığı paylar, 

 Sosyal güvenlik katılımları (parafiskal gelirler) 

 Vergiye bağlı fon gelirleri, 

esas alınmaktadır. 

OECD tarafından vergi yükü hesaplamaları yapılırken kapsam, 

aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınarak belirlenmektedir: 52 

 OECD sınıflandırmasında vergi, devlete yapılan zorunlu ve 

karşılıksız ödemelerdir. Vergiler, devlet tarafından mükellefe 

sağlanan faydanın mükellefin yaptığı ödeme ile orantılı 

olmamasından dolayı karşılıksızdır.  

 Vergiler; gelir ve karlar üzerinden alınan vergiler (1000), ücret 

üzerinden alınan vergiler (3000), servet üzerinde alınan 

vergiler (4000), tüketim (5000 ) ve diğer vergiler (6000) 

başlıkları altında sınıflandırılmıştır. Devlete ödenen zorunlu 

sosyal güvenlik primleri vergi olarak kabul edilmekte ve 2000 

başlığı altında yer almaktadır. 

                                                           
51

 Tekbaş, Dökmen, a.g.m., s. 198. 
52

 OECD, a.g.e., s. 286-289. 
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 Devlete ödenen zorunlu sosyal güvenlik katkıları vergi geliri 

gibi kabul edilmektedir. Bu tür ödemeler, zorunlu ödeme 

olmalarından dolayı vergilere benzemektedir.  

Vergi gelirleri/GSYH şeklinde tanımladığımız vergi yükü 

hesaplamalarının, özellikle vergi politikaları açısından yol göstericilik özelliği 

olmakla beraber, ülkelerarası sistem farklılıkları ve yük hesaplarına ilişkin 

bazı farklılıklar nedeniyle vergi yükü göstergesi genel niteliklidir ve bazı 

sorunları da beraberinde getirmektedir.  

Vergi yükü hesaplarına ilişkin sorunlardan ilki, ülkeler arası kurumsal 

yapılardaki farklılıklardır. Söz konusu farklılıklar nedeniyle vergilemeye 

ilişkin verilerde standardizasyonun sağlanmasında ve dolayısıyla verilerin 

birbirleriyle karşılaştırılmasında güçlükler ortaya çıkmaktadır. Bu durum 

vergi geliri/GSYH şeklindeki vergi yükü hesaplamalarını da etkilemektedir. 

İkincisi; her bir vergi türünün ekonomik davranışlar üzerinde yarattığı gerçek 

etki veya yarattığı gerçek “vergi yükünün” farklı olmasıdır. Bu farklılık, vergi 

gelirleri/GSYH göstergesinin açıklayıcılığını bir ölçüde zorlaştırmaktadır. 

Sonuncu farklılık ise, yukarıda tanımlanan şekliyle vergi yükü kavramının 

kapsamının oldukça dar olmasıdır. Vergi yükü kavramının kamu sektörü 

tarafından yapılan düzenlemeler nedeniyle özel sektör üzerinde oluşan tüm 

yükü kavrayacak biçimde, daha geniş bir açıdan değerlendirilmesi gerektiği 

vurgulanmaktadır. Ancak tüm bunlara rağmen, vergi gelirleri/GSYH 

göstergesinin, özellikle uluslararası karşılaştırmalar açısından oldukça 

yaygın ve önemli bir gösterge olduğu da bir gerçektir.53 

Dünya’da, 1965 yılından günümüze kadar olan süreçte, genel olarak 

vergi yükünün azalmış olacağı beklentisini yaratan çeşitli gelişmeler 

bulunmaktadır. Bu gelişmelerden dolayı gerek OECD’ye üye olan tüm 

ülkelerde gerekse Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde vergi yüklerinin ağırlıklı 

ortalaması, vergi yükünün genel olarak beklenenin aksine 1970’li yıllardan 

                                                           
53

 Yüksel Karaca, “OECD Alanında Vergilemeye İlişkin Gelişmeler-I”, Yaklaşım Dergisi, Aralık 

2002, (Erişim) 

http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2002123392.htm, 05 Mart 

2011, s. 1. 
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itibaren gerileme trendine girmemiş olduğunu göstermektedir. Bu 

gelişmeler;54  

 1970’li yıllardan itibaren üretim faktörlerinin mobilite kazanması, 

 1973 petrol şoku sonrası başlayan ve 1979 yılına kadar devam eden 

ekonomik daralma, 

 1980’li yılların ilk yarısında görülen durgunluk dönemi, 

 Arz yanlı anlayışın etkisi ile vergi oranlarında meydana getirilen 

indirimler, 

 1990’lı yıllarla beraber finansal serbestliğe dayalı olarak vergi 

rekabetinin geliştirdiği vergi oranlarında indirim ortamı, 

 Elektronik ticarette meydana gelen gelişmeler, 

 Kıyı bankacılığı ve vergi cennetleri, 

 Kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin hacmindeki artış,  

olarak ifade edilebilir. 

Tablo 1’de sosyal güvenlik primleri dahil vergi yükü rakamları yer 

almaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
54

 Gülay Akgül Yılmaz, “Küreselleşme Sürecinde OECD, AB’ye Üye Ülkeler ve Türkiye’de Vergi 

Yapısının Gelişimi-I”, Yaklaşım Dergisi, Ocak 2007, Sayı: 169, (Erişim) 
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Tablo 1: OECD Ülkelerinde Vergi Yükü (Toplam Vergi 

Gelirleri/GSYH) 

  1965 1975 1985 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009  

Avustralya 20,5 25,2 27,6 28,0 30,3 29,8 29,3 29,5 27,1 n.a. 

Avusturya 33,9 36,6 40,8 41,4 43,2 42,4 41,9 42,1 42,7 42,8 

Belçika 31,1 39,5 44,3 43,5 44,7 44,6 44,3 43,8 44,2 43,2 

Kanada 25,7 32,0 32,5 35,6 35,6 33,4 33,3 33,0 32,3 31,1 

Şili  - - - 19,0 19,4 21,6 23,2 24,0 22,5 18,2 

Çek Cum.  - - - 37,6 35,3 37,5 37,0 37,3 36,0 34,8 

Danimarka 30,0 38,4 46,1 48,8 49,4 50,8 49,6 49,0 48,2 48,2 

Finlandiya 30,4 36,6 39,8 45,7 47,2 43,9 43,8 43,0 43,1 43,1 

Fransa 34,1 35,4 42,8 42,9 44,4 43,9 44,0 43,5 43,2 41,9 

Almanya 31,6 34,3 36,1 37,2 37,2 34,8 35,4 36,0 37,0 37,0 

Yunanistan 17,8 19,4 25,5 28,9 34,0 31,8 31,7 32,3 32,6 29,4 

Macaristan  - - - 41,3 38,5 37,4 37,2 39,7 40,2 39,1 

İzlanda 26,2 30,0 28,2 31,2 37,2 40,6 41,5 40,6 36,8 34,1 

İrlanda 24,9 28,8 34,7 32,5 31,3 30,4 31,8 30,9 28,8 27,8 

İsrail  - - - 37,0 36,8 35,5 35,9 36,3 33,8 31,4 

İtalya 25,5 25,4 33,6 40,1 42,2 40,8 42,3 43,4 43,3 43,5 

Japonya 18,2 20,8 27,1 26,8 27,0 27,4 28,0 28,3 28,1 n.a. 

Kore  - 14,9 16,1 20,0 22,6 24,0 25,0 26,5 26,5 25,6 

Lüksemburg 27,7 32,8 39,4 37,1 39,1 37,6 35,6 35,7 35,5 37,5 

Meksika  - - 15,5 15,2 16,9 18,1 18,2 17,9 21,0 17,5 

Hollanda 32,8 40,7 42,4 41,5 39,6 38,4 39,1 38,7 39,1 n.a. 

Yeni Zelanda 24,1 28,7 31,3 36,2 33,2 36,7 36,1 35,1 33,7 31,0 

Norveç 29,6 39,2 42,6 40,9 42,6 43,5 44,0 43,8 42,6 41,0 

Polonya  - - - 36,2 32,8 33,0 34,0 34,8 34,3 n.a. 

Portekiz 15,9 19,1 24,5 30,9 32,8 33,7 34,4 35,2 35,2 n.a. 

Slovak Cum.  - - - - 34,1 31,5 29,4 29,4 29,3 29,3 

Slovenya  - - - 39,2 37,5 38,6 38,3 37,8 37,2 37,9 

İspanya 14,7 18,4 27,6 32,1 34,2 35,7 36,6 37,3 33,3 30,7 

İsveç 33,4 41,3 47,4 47,5 51,4 48,9 48,3 47,4 46,3 46,4 

İsviçre 17,5 23,9 25,5 27,7 30,0 29,2 29,3 28,9 29,1 30,3 

Türkiye 10,6 11,9 11,5 16,8 24,2 24,3 24,5 24,1 24,2 24,6 

İngiltere 30,4 34,9 37,0 34,0 36,4 35,7 36,5 36,2 35,7 34,3 

ABD 24,7 25,6 25,6 27,8 29,5 27,1 27,9 27,9 26,1 24,0 

OECD Toplam 

Ağırlıksız Ortalama 25,5 29,4 32,5 34,4 35,5 35,2 35,4 35,4 34,8 n.a. 

OECD Amerika - 28,8 25,0 26,7 28,0 26,9 27,3 - - - 

OECD Pasifik - 22,6 25,8 27,9 28,8 30,3 30,5 - - - 

OECD Avrupa - 30,9 35,3 37,1 38,4 38,0 38,0 - - - 

AB (19)** - 32,2 37,6 38,9 39,4 38,7 38,7 - - - 

AB (15)*** - 32,2 37,6 39,0 40,6 39,7 39,8 - - - 

*2009 yılına ilişkin rakamlar, geçici rakamlardır. 

**AB 19, AB 15 ülkelerine Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya ve Slovak Cumhuriyeti eklenerek 

bulunmuştur. 

***AB 15, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, 

Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, İspanya, İsveç, İngiltere.  

Kaynak: OECD, Revenue Statistics, 1965-2009, 2010 Edition; 

http://www.oecd.org/dataoecd/48/27/41498733.pdf adresindeki verilerden derlenmiştir. 

http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bAUS%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bAUT%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bDNK%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bFRA%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bDEU%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bGRC%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bISR%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bESP%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://www.oecd.org/dataoecd/48/27/41498733.pdf
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Tablo 1’de OECD ülkelerinde, 1965’ten bu yana toplam vergi 

gelirlerinin/GSYH oranı şeklinde belirlenen vergi yükünün sürekli artış 

eğiliminde olduğu, 1965’te %25,5 olan bu oranının 2000’li yıllara 

gelindiğinde %35,5 seviyesine ulaştığı ve bu seyrin %35’lerde devam ettiği 

görülmektedir. 

1965-1975 yılları arasında, vergi yükü OECD alanında ortalama 

%3,9 oranında artış göstermiştir. Ayrıca, tüm OECD ülkelerinde, 1973-

1974’teki ilk petrol şokuna kadar, hemen hemen gelirin güçlü ve kesintisiz 

bir şekilde artmasıyla birlikte vergi gelirlerinde de artış görülmüştür.55  

1965-1975 yılları arasında pek çok OECD ülkesinde gelir vergisi 

veya sosyal güvenlik oranlarında önemli artışlar olurken, tüketim 

vergilerinde çok az artış görülmüştür. 1970’lerin ortalarından sonra genel 

tüketim vergilerinin oranı yükselmeye başlamıştır. 1995 yılına kadar sosyal 

güvenlik primlerindeki büyüme oldukça dikkate değerdir ve neredeyse gelir 

vergisi geliri kadar artış göstermiştir. Bu kayma muhtemelen işsizliğin 

artması,  nüfusun yaşlanması ve diğer sosyal değişiklikler sebebiyle sosyal 

güvenlik primleri üzerindeki artan baskıdan kaynaklanmaktadır.56  

1975 ve 1985 yılları arasında, OECD bölgesinde vergi yükü ortalama 

%3,2 puan artmıştır. 1970'lerin ortalarından sonra, gelir artışının 

yavaşlaması ve daha yüksek işsizlik seviyeleri ile birleşmesi, devletlerin 

gelir artışı kapasitesini sınırlandırmıştır. İkinci petrol şokunu takip eden derin 

resesyon sürecinde ve sonrasında Avrupa'daki hükümetler, artan sosyal 

güvenlik harcamalarını ve hızla büyüyen bütçe açıklarını finanse etmek için 

vergi seviyelerini bu dönemlerde artırma çabası içinde olmuşlardır.57 

                                                           
55

 OECD, a.g.e., s. 21. 
56

 Bjørn Volkerink, Jakob de Haany, “Political and Institutional Determinants of the Tax Mix: An 

Empirical Investigation For OECD Countrıes, Ocak 1999, (Erişim) 

http://som.eldoc.ub.rug.nl/FILES/reports/1995-1999/themeE/1999/99E05/99e05.pdf, 20 Mart 2011, 

s. 8-9. 
57

 OECD, a.g.e., s. 21. 

http://som.eldoc.ub.rug.nl/FILES/reports/1995-1999/themeE/1999/99E05/99e05.pdf
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Çeşitli vergi reformlarının sonucunda, 1985 ve 1995 arasında vergi 

yükü OECD bölgesinde ortalama % 2,1 puan oranında tekrar artmıştır. 

1980'lerin ortasından sonra çoğu OECD ülkesi gelir ve kurumlar vergisi 

oranlarını önemli ölçüde düşürmüştür. Ancak, geniş kapsamlı vergi 

reformlarının negatif gelir etkisi, oran indirimlerini takiben vergi gelirlerindeki 

azalmanın vergi indirim ve istisnaların azaltılması ya da ortadan kaldırılması 

ile engellenmesi nedeniyle sınırlı kalmıştır. 1990’lı yılların ortalarında OECD 

bölgesinde, ortalama vergi yükünün az ya da çok durağan olduğu 

görülmektedir. Bununla birlikte, 1995-2000 yılları arasında, vergi yükünde 

ortalama 1 puanı bulan bir artış göze çarpmaktadır.58 

Vergi reformları sonucunda, pek çok hükümet oran indirimlerini vergi 

matrahını genişleterek telafi etmiştir. Ancak, sonrasında gelişmiş vergi 

sistemlerine sahip ülkeler gelir vergisi matrahını daha fazla genişletmenin 

güç olduğunu keşfetmişler ve iki ek strateji geliştirmişlerdir. Bunlardan birisi, 

tüketim vergilerine ve daha yüksek sosyal güvenlik vergilerine kayarak vergi 

yapısının değiştirilmesi; diğeri ise, vergilerin yönetimine ilişkin idarenin 

yeniden yapılandırılmasıdır.59 

OECD bölgesindeki ortalama rakamlar ulusal vergi seviyelerindeki 

farklılığı gizlemektedir. Örneğin, 1965’te OECD ülkelerinde vergi yükü 

ölçümlerine bakıldığında, Türkiye’de bu oranın 10,6 ve Avusturya’da ise 

33,9 olduğu görülmektedir. 2008 yılı rakamlarına bakıldığında ise, 

Meksika’da 21 olan oranın, Danimarka’da 48,2 olduğu göze çarpmaktadır.60 

Tablo 1’de yer alan 2008 yılı rakamlarına bakıldığında, Avrupa 

bölgesinde Danimarka ve İsveç GSYH’nın %45’i veya daha fazla bir vergi 

yüküne; Avustralya, Şili, İrlanda, Japonya, Kore, Meksika, Slovak 

Cumhuriyeti, İsviçre, Türkiye ve ABD %30’un altında vergi yüküne sahip 

olduğu görülmektedir.  

                                                           
58

 OECD, a.g.e., s. 21. 
59

 Volkerink, Haany, a.g.m., s. 9. 
60

 OECD, a.g.e., s. 21. 
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Tablo 1’deki 2007 ile 2008 yılı rakamları karşılaştırıldığında, vergi 

yükünde İspanya (%4,0) ve İzlanda’da (%3,8) %4’e yaklaşan; Avustralya, 

İrlanda ve İsrail’de ise %2’yi geçen bir düşme olduğu görülmektedir. Diğer 

taraftan Meksika’da ise vergi yükünde %3,1 oranında bir artış 

gerçekleşmiştir.  

Tablo 2’de sosyal güvenlik primleri hariç vergi yükü rakamları yer 

almaktadır.  

Sosyal güvenlik primleri hariç OECD ülkeleri vergi yükü ortalamasına 

bakıldığında, 1965’te %20,9 olan bu oranının 2000’li yıllara gelindiğinde 

%26,6 seviyesine ulaştığı ve bu seviyeyi koruduğu görülmektedir. Tablo 

2’de yer alan 2008 yılı rakamlarına göre, sosyal güvenlik primleri dahil 

%48,2 (tablo 1) ve sosyal güvenlik primleri hariç %47,2 (tablo 2) oranı ile 

her iki hesaplama türünde de en yüksek vergi yüküne sahip ülke 

Danimarka’dır.  

Tablo 2’ye göre, 2008 yılı için sosyal güvenlik primleri hariç en düşük 

vergi yüküne sahip üç ülke Japonya (17,3), Slovak Cumhuriyeti (17,4) ve 

Türkiye (18,2)’dir. 

Sosyal güvenlik primleri hariç ve sosyal güvenlik primleri dahil vergi 

yükünün 2008 yılı ülkeler sıralamasına bakıldığında, en önemli değişikliğin 

sosyal güvenlik primlerinin en yüksek olduğu Çek Cumhuriyeti, Fransa ve 

Almanya gibi ülkelerde olduğu görülmektedir. Örneğin Almanya, sosyal 

güvenlik primleri hariç vergi yükü hesaplamasında OECD ortalamasının 

altında kalırken, sosyal güvenlik primleri dahil edildiğine OECD 

ortalamasının üstüne çıkmaktadır. İsveç ve Danimarka’da ise vergi yüküne 

sosyal güvenlik primlerinin etkisi son derece sınırlıdır.  
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Tablo 2: OECD Ülkelerinde Vergi Yükü (Toplam Vergi 

Gelirleri/GSYH) (Sosyal Güvenlik Primleri Hariç) 

 Ülke/Yıl 1965 1975 1985 1995 2000 2005 2006 2007 2008 

Avustralya 20,5 25,2 27,6 28.0 30.3 29.8 29.3 29.5 27.1 

Avusturya 25.4 26.5 27.8 26.5 28.5 27.8 27.4 27.9 28.4 

Belçika 21.3 27.6 30.3 29.2 30.9 30.9 30.8 30.2 30.2 

Kanada 24.3 28.8 28.1 30.6 30.8 28.4 28.4 28.2 27.6 

Şili - - - 17.8 18.0 20.1 21.8 22.7 21.1 

Çek Cumhuriyeti - - - 22.0 19.7 21.5 20.8 21.1 20.0 

Danimarka 28.8 38.2 44.8 47.7 47.6 49.7 48.6 48.0 47.2 

Finlandiya 28.3 29.1 31.1 31.6 35.3 31.9 31.6 31.1 31.0 

Fransa 22.4 21.0 24.3 24.5 28.4 27.7 27.7 27.4 27.1 

Almanya 23.1 22.6 22.9 22.7 22.7 20.9 21.8 22.8 23.1 

Yunanistan 12.2 13.7 16.4 19.5 23.6 20.5 20.5 20.6 20.3 

Macaristan - - - 26.6 27.2 25.7 25.2 26.7 27.1 

İzlanda 24.1 29.2 27.5 28.7 34.4 37.5 38.2 37.6 34.0 

İrlanda 23.3 24.8 29.5 27.8 27.1 25.8 27.2 26.2 23.7 

İsrail - - - 31.8 31.4 29.8 30.3 30.8 28.2 

İtalya 16.8 13.7 22.0 27.5 30.2 28.3 29.8 30.4 29.8 

Japonya 14.2 14.8 18.9 17.8 17.5 17.3 17.7 18.0 17.3 

Kore - 14.8 15.8 17.6 18.8 18.9 19.7 21.0 20.7 

Lüksemburg 18.8 23.1 29.0 27.3 29.1 27.1 25.8 25.8 25.5 

Meksika - - 13.7 12.7 14.1 15.2 15.5 15.2 18.3 

Hollanda 22.7 25.1 23.7 24.1 24.2 25.4 25.1 25.3 24.6 

Yeni Zelanda 24.1 28.7 31.3 36.2 33.2 36.7 36.1 35.1 33.7 

Norveç 26.1 29.5 33.8 31.3 33.7 34.6 35.2 34.7 33.7 

Polonya - - - 25.2 19.8 20.7 21.8 22.8 22.9 

Portekiz 12.4 12.5 18.1 21.5 22.9 22.7 23.4 23.9 23.7 

Slovak Cumhuriyeti - - - - 20.0 18.8 17.7 17.7 17.4 

Slovenya - - - 22.4 23.2 24.4 24.3 24.1 23.1 

İspanya 10.5 9.7 16.3 20.5 22.2 23.7 24.6 25.2 21.1 

İsveç 29.3 33.3 35.6 34.4 37.9 35.8 36.0 35.0 34.8 

İsviçre 14.9 18.6 19.7 20.2 22.7 22.2 22.5 22.2 22.4 

Türkiye 9.9 10.8 9.8 14.8 19.6 18.8 19.0 18.9 18.2 

İngiltere 25.7 28.8 30.4 28.0 30.2 29.0 29.8 29.5 28.9 

ABD 21.4 20.3 19.1 20.9 22.6 20.5 21.3 21.4 19.5 

OECD Toplam 

Ağırlıksız Ortalama 20.9 22.8 24.9 25.5 26.6 26.3 26.5 26.6 25.8 

Kaynak: OECD, Revenue Statistics, 1965-2009, 2010 Edition, s. 81. 

 

Vergi yapısı, verginin bileşimi ve karşılıklı yerini anlatmak için 

kullanılan, vergi sistemlerini meydana getiren vergilerin, toplam vergiler, 

GSMH ve devlet gelirleri gibi ekonomik büyüklükler içindeki nispi paylarını 

http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bAUS%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bAUT%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bDNK%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bFRA%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bDEU%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bGRC%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bISR%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bESP%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
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ve önemlerini anlatan bir kavramdır. Diğer taraftan vergi yapısı kavramı ile 

literatürde vergilerin dolaylı ya da dolaysız vergi olma kriterleri ifade 

edilmektedir. Bir ülkenin vergi yapısı ekonomik yapı ile doğrudan ilişkilidir ve 

politik amaçlarla da kullanılan bir araçtır.61 

OECD tarafından yayımlanan istatistiklerde, vergi yapısı, temel 

vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payı dikkate alınarak 

belirlenmektedir. Ortalama olarak, vergi seviyesi yükselirken temel vergilerin 

toplam gelirler içindeki payı, başka bir ifadeyle vergi yapısı ya da vergi 

bileşimi dikkate değer bir şekilde durağan kalabilmektedir.62 

OECD alanında, vergi gelirlerinin %80’ninden fazlası gelir üzerinden 

alınan vergiler, mal ve hizmetler üzerinden alınan vergiler ile sosyal 

güvenlik yükümlülüklerinden sağlanmakta olup, ücret vergileri ile diğer 

vergiler pek çok ülkede dikkate alınmayacak kadar küçük bir paya sahiptir. 

Avustralya ve Yeni Zelanda sosyal güvenlik katkısı toplamamakla beraber 

sosyal harcamalarını temel vergilendirme içinde yönetmektedir.63 

2008 yılı rakamlarına göre, toplam vergi gelirleri içinde en yüksek 

paya sahip iki grubu, %25 oranı ile gelir vergisi ve sosyal güvenlik primleri 

oluşturmakta ve bunları, %20 oranı ile genel tüketim vergileri izlemektedir. 

Diğer taraftan gelir vergisi ve kurumlar vergisi birlikte değerlendirildiğinde 

ise %35 oranı ile en büyük grubu gelir üzerinden alınan vergiler 

oluşturmaktadır.  

Tablo 3’te, OECD ülkelerinde, gelir vergisinin toplam vergi içindeki 

payı 1975-1985 yıları arasında %30 iken, 1995 yılına gelindiğinde bu 

oranının %27 ve 2000’li yıllardan itibaren %25’e düştüğü görülmektedir. 

 

                                                           
61 

Hakkı M. Ay, Esra Talaşlı, “Ülkelerin Ekonomik Gelişmişlik Seviyeleri ve Vergi Yapıları 

arasındaki İlişki”, Maliye Dergisi, Sayı 154, Ocak-Haziran 2008, s. 137. 
62 

OECD, a.g.e., s. 22. 
63

 Christopher Heady, “The Truth About Tax Burdens”, (Erişim) 

http://www.oecdobserver.org/news/ fullstory.php/aid/651/The_truth_about_tax_burdens.html, 20 

Mart 2011, s. 1. 
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Tablo 3: OECD Alanında Vergi Yapısı (*) 

  
1965 1975 1985 1995 2000 2008 

Gelir Vergisi 26 30 30 27 25 25 

Kurumlar Vergisi 9 8 8 8 10 10 

Sosyal Güvenlik Katkıları 18 22 22 25 24 25 

   (İşçi) 6 7 7 9 9 9 

   (İşveren) 10 14 13 14 14 14 

Ücret Vergileri 1 1 1 1 1 1 

Servet Vergileri 8 6 5 6 6 5 

Genel Tüketim Vergileri 12 13 16 19 19 20 

Özel Tüketim Vergileri 24 18 16 13 12 10 

Diğer Vergiler (***) 2 2 2 3 3 3 

Toplam 
100 100 100 100 100 100 

(*) Toplam vergi gelirleri içinde temel vergi kategorilerinin oranıdır. 

(**) 5200 başlığı altında sınıflandırılan mal ve hizmetlerden alınan belirli vergiler ve 

damga vergisi dahildir. 

Kaynak: OECD, Revenue Statistics, 1965-2009, 2010 Edition, s. 23. 

Gelir vergisi payındaki bu düşüş, sosyal güvenlik primlerinin büyüyen 

payı ile paralel olup, bu oran 2008 yılı için toplam vergi gelirlerinin %25’i 

olarak ölçülmüştür. Vergi yapısında sosyal güvenlik primlerinin artan payı, 

yaşlanan nüfus ve hükümetin sağlık programlarına ilişkin harcamaları ile 

doğrudan ilgilidir. 64 

Küreselleşme servet üzerinden alınan vergileri etkilemiş, servet 

vergisi matrahının mobilite kazanması bu vergiden elde edilen gelirleri 

azaltmıştır. OECD ülkeleri bazında servet vergileri incelendiğinde, bu vergi 

türünden elde edilen gelirin toplam gelirler içindeki payının 1965’de %8 

iken, 2008’de % 5 düzeylerine düştüğü görülmektedir. Diğer taraftan, 1990’lı 

yıllardan itibaren Norveç ve İsveç gibi ülkeler, servet vergilerinde indirime 

giderken, Danimarka, Hollanda, Avusturya ve Almanya gibi ülkeler ise bu 

vergileri yürürlükten kaldırmıştır.65 

                                                           
64

 OECD, a.g.e., s. 22. 
65

 İhsan Günaydın, Serkan Benk, “Globalleşmenin Vergi Sistemlerinde Meydana Getirdiği 

Değişiklikler”, Vergi Dünyası, Kasım 2003, Sayı: 267, s. 13. 
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Servet üzerinden alınan vergiler içinde gayrimenkul üzerinden alınan 

vergiler, net servet vergileri ve yasal işlemler yer almaktadır. Bu tür 

vergilerin oranının düşmesinin sebepleri arasında, bu vergilerin son derece 

“görünür” vergiler olmaları nedeniyle seçmenlerin önemli ölçüde tepkisini 

çekmeleri ve vergi matrahını güncelleme sorunları yer almaktadır. Diğer 

taraftan, servet üzerinden alınan vergiler önemini hala korumaktadır ve 

Kanada, Kore İngiltere ve ABD gibi bazı ülkelerde toplam gelirlerin %10’u 

gibi bir paya sahiptir.66 

Ülkelerarasında servet vergilerinin payı karşılaştırıldığında büyük 

farklılıklar göze çarpmaktadır. Kıta Avrupasında servet vergileri daha 

düşüktür ve AB OECD ortalamasından daha çok tüketim vergileri ile sosyal 

güvenlik katkılarına yer verirken, ortalamadan daha az gelir vergisine yer 

vermektedir. Bunun tersine ABD, daha çok gelir vergisi ve servet üzerinden 

vergi toplarken daha az sosyal güvenlik primi ve tüketim vergisi 

toplamaktadır. Japonya, ABD’ye benzer şekilde tüketim vergilerinin payının 

daha düşük olduğu, çok daha az gelir vergisi toplayan ancak bunu yüksek 

seviyedeki kurumlar vergisi ve sosyal güvenlik katkıları ile telafi eden bir 

ülkedir.67  

OECD alanında genel ve özel tüketim vergileri dahil tüketim vergileri 

1965 yılında %36’lık bir paya sahipken, 2000’li yıllara gelindiğinde bu oran 

%30’a gerilemiştir. Genel tüketim vergilerinin payı 1965 yılında %12 iken, 

2000’li yıllara gelindiğinde %20’ye ulaşmıştır. Genel tüketim vergilerinin 

toplam vergi gelirleri içinde payındaki bu artışın en önemli nedeni 33 OECD 

ülkesinin 32 tanesinde uygulanan Katma Değer Vergisidir.68 

Katma Değer Vergisinin öneminin artması, özel tüketim vergisi ve 

gümrük vergileri gibi vergilerin payının azalmasına yol açmıştır. 1965-2008 

yılları arasında, çoğunlukla tütün, alkollü içkiler, petrol ve çevre vergileri gibi 
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 OECD,a.g.e., s. 22, 90. 
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Christopher Heady, “Tax Policy In Developing Countries: What Can Be Learned From OECD 

Experience?, OECD, October 2002, (Erişim) 

http://www.chinataxedu.net/Article/UploadFiles/2004420165848142.pdf, 04 Mart 2011, s. 2. 
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 OECD, a.g.e., s. 22. 
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tüketim üzerinden alınan vergilerin payı yarıdan fazla artmıştır. Ticari 

engellerin kaldırılmasına ilişkin küresel eğilimi takiben, her yerde ithalattan 

alınan vergilerin oranı önemli ölçüde azaltılmasına rağmen, belirli mal ve 

hizmetlerden alınan vergiler grubunda (5120-Özel Tüketim vergileri, gümrük 

vergileri, döviz işlemleri üzerinden alınan vergiler vb. bu gruba dahildir) 

tahsil edilen vergilerin, (Meksika’da %40,3, Türkiye %23,2; Kore %14,5 ) 

oldukça büyük bir kısmını oluşturmaktadır.69 

Vergi yapısında OECD ülkeleri içinde düşük gelir grubuna dahil 

ülkeler ile daha yüksek gelir grubundaki ülkeler arasında da farklılıklar 

olmakla birlikte temelde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin vergi yapısı 

farklılık göstermektedir. OECD ülkelerinde 2000’li yıllarda, uluslararası 

ticaretten alınan vergilerin azaltıldığı, sosyal güvenlik katkılarının artırıldığı 

ve gelir vergilerinin daha çok kullanıldığı görülmektedir. Ek olarak vergi 

politikalarında gelir ve kurumlar vergisinde basitleştirme çalışmaları, 

KDV’nin artan ağırlığı, çevre ile ilgili vergilerin daha çok kullanılmaya 

başlaması göze çarpmaktadır. Gelişmekte olan ülkeler bütçe açıklarını 

kapatmak ve kamuya sundukları hizmeti geliştirebilmek amacıyla toplam 

vergi yükünü artırmak isteseler de, ülkelerin toplam vergi yükünün ne 

olması gerektiğinden daha çok vergi yapısına odaklanması halinde daha 

verimli bir vergi yapısı ile bu amaçlara ulaşmak kolaylaşacaktır.70  

 

1.2.1. Gelir Vergisi 

Gelir üzerinden alınan vergiler; verginin ekonomik kaynaklarına göre 

alınması ilkesinin sonucunda doğan vergi grupları olup, gelir vergisi ile 

kurumlar vergisinden oluşmaktadır. Kişisel gelir ve kurumlar vergileri, 

özellikle ekonomik kalkınmanın ileri aşamalarında genel vergi sistemi içinde 

önemli bir yer tutarlar.71  
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 OECD, a.g.e, s. 23, 94. 
70

 Heady, a.g.m., s. 3-4. 
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Esra Siverekli Demircan, “Vergilendirmenin Ekonomik Büyüme ve Kalkınmaya Etkisi”, Erciyes 

Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Temmuz-Aralık 2003, Sayı: 21, s. 102. 
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Gelir vergisi; gerçek kişilerin belirli bir dönemde elde ettikleri irat ve 

kazançların safi tutarı üzerinden mükellefin kişisel ve ailevi durumunu 

dikkate alarak hesaplanan vergidir. Ülkeden ülkeye değişiklik 

gösterebilmekle birlikte, bu vergi genellikle artan oranlı bir tarifeye göre 

alınan dolaysız ve subjektif vergiler arasında günümüzde en yaygın 

uygulanan bir vergidir. Kalkınmanın finansmanında kullanılan vergilerin 

başında gelir vergileri gelmektedir. Bu tür vergide devletin yapacağı bir artış 

bireylerin tasarruf ve yatırımları üzerinde önemli etkiler yapmaktadır.72 

Avrupa Birliği üyesi ülkelerde gelir vergisi yerine tüketim üzerinden 

alınan vergiler ile sosyal güvenlik katkılarının payı daha büyüktür. Vergi 

yapıları farklı olmakla birlikte, özellikle KDV gibi mal ve hizmetler üzerinden 

alınan vergilerin (özel tüketim vergisi gibi) yaygınlaşması ile birlikte gelir ve 

kurumlar üzerinden alınan vergilerden bu vergilere doğru bir kayma 

meydana gelmiştir. Bu değişim, gelirde etkin bir artış sağlayan geniş tabanlı 

tüketim vergilerinin kabulü ile sonuçlanmıştır. Ancak, özellikle Yeni Zelanda 

ve Türkiye’de genel tüketim vergilerinin kabulü gelir vergisinde ciddi bir 

azalmaya sebep olmuştur. Yeni Zelanda’da toplam vergi gelirleri içinde gelir 

vergisinin payı 1985’te %60 iken, 1990’da %46’ya düşmüştür. Türkiye’de 

ise, bu oran 1980’de %44 iken 1985’te %28’e düşmüştür. Diğer taraftan 

Japonya’da genel tüketim vergilerinin payı 1990’lardaki kurumlar vergisi 

gelirlerindeki düşüşü karşılamak için artırılmıştır.73 

Aşağıdaki tablolarda OECD’ye üye ülkelerde yıllar itibariyle gelir 

vergisinin, toplam vergi gelirleri ve GSYH içindeki payları yer almaktadır. 

OECD ülkelerinde gelir ve kurumlar üzerinden alınan vergiler toplam 

vergi gelirleri içinde önemli bir paya sahip olup, Avustralya, Kanada, 

Danimarka, Norveç, İsviçre, ABD, İzlanda ve Yeni Zelanda gibi ülkelerde bu 

vergilerin vergi yapısı içindeki payı %45’i geçmektedir. OECD ortalaması ise 

%34-37 aralığında bulunmaktadır. 
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 Siverekli Demircan, a.g.m, s. 102. 
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Tablo 4’de yer aldığı üzere, gelir vergisinin  toplam vergi gelirleri 

içindeki payına ilişkin OECD ülkeleri ortalaması 1965 yılında %26,2 iken, 

2008 yılında %25’tir ve OECD ortalaması %25’ler seviyesinde istikrarlı bir 

seyir izlerken, 1975-1985 yıları arasında %29 seviyelerine kadar çıkmıştır.  

Tablo 4: OECD Ülkelerinde Gelir Vergisinin Toplam Vergi Gelirleri 
İçindeki Payı 

Ülke/Yıl 1965 1975 1985 1995 2000 2005 2006 2007 2008 

Avustralya 34,4 43,6 45,2 40,6 37,8 39,7 37,4 36,7 37,6 

Avusturya 20 21,6 22,9 20,9 22,1 21,9 22,3 22,5 23,1 

Belçika 20,5 32,6 35,6 32,6 31,3 30,9 29,8 29,8 30,5 

Kanada 22,6 32,8 35,2 37,5 36,8 35,6 35,6 37,2 37,2 

Şili - - - - - - - - - 

Çek Cumhuriyeti - - - 12,8 12,9 12,2 11,5 11,6 10,3 

Danimarka 42,3 55,8 50,7 53,7 51,8 48,9 50 51,7 52,4 

Finlandiya 33,3 38,5 37,4 31,1 30,6 30,7 30,3 30,3 30,9 

Fransa 10,6 10,6 11,5 11,4 18 18 17,6 17,1 17,4 

Almanya 26 30 28,7 27,5 25,3 23,2 24,3 25,1 26 

Yunanistan 6,8 8,9 13,9 12 14,7 14,6 14,8 14,9 14,7 

Macaristan - - - 16,1 18,6 18 18,3 18,2 19,4 

İzlanda 19,5 20,2 19,5 31,1 34,8 34,8 33,7 33,9 36 

İrlanda 16,7 25,2 31,3 30,7 30,4 27,3 27,6 28,4 27,9 

İsrail .. .. .. 27,1 29 21,7 21,9 22,3 21,7 

İtalya 10,9 15,2 26,7 26 24,8 25,5 25,4 25,6 26,8 

Japonya 21,7 23,9 24,7 22,4 21,1 18,3 18,5 19,6 20 

Kore - 8,5 13,4 18,1 14,6 13,3 15,2 16,7 15 

Lüksemburg 24,9 27,5 25,6 21,7 18,3 19 20,9 20 21,7 

Meksika - - - - - - - - - 

Hollanda 27,7 27,1 19,4 18,9 15,2 18 18,7 19,8 19,1 

Yeni Zelanda 39,4 54,3 60,5 45 43,1 41,1 40,7 42,1 40,7 

Norveç 39,6 31,5 22,5 25,9 24,1 22,2 20,7 22,1 21,4 

Polonya - - - 22,9 13,5 11,9 13,5 15,1 15,6 

Portekiz - - - 17,5 16,7 15,6 15,5 15,8 16 

Slovak Cumhuriyeti -.. - - - 9,9 8,4 8,5 8,7 9,5 

Slovenya -.. - - 15 15 14,3 15 14,7 15,8 

İspanya 14,3 14,5 19,4 23,6 18,6 18 18,6 19,9 21,5 

İsveç 48,7 46,1 38,7 33,5 33,3 31,6 31,9 30,9 29,8 

İsviçre 33,4 39,2 39,2 36,3 34,9 35,7 35,6 31,6 31,4 

Türkiye 24,8 32,9 27,5 21,6 22,2 14,7 15,6 17 16,5 

İngiltere 33,1 40 26 28,8 29,3 29,1 28,9 30 30,1 

ABD 31,7 34,6 37,8 35,7 41,8 35,1 36,1 37,9 38,1 

OECD Toplam 

Ağırlıksız Ortalama 
26,2 29,8 29,7 26,6 25,5 24,2 24,3 24,7 25 

Kaynak: OECD, Revenue Statistics, 1965-2009, 2010 Edition, s. 84. 

http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bAUS%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bAUT%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bDNK%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bFRA%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bDEU%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bGRC%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bISR%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bESP%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
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Tablo 4’den de görüleceği üzere, gelir vergilerinin toplam vergi 

gelirleri içindeki payının en yüksek olduğu ülkeler Danimarka ve Yeni 

Zelanda’dır. Danimarka aynı zamanda gelir vergisi yükünün en yüksek 

olduğu ülkedir. 

2008 yılı rakamlarına göre, Danimarka’da toplam vergi gelirlerinin 

yaklaşık %52’si gelir vergisinden, %8’i ise kurumlar vergisinden elde 

edilmektedir. Gelir vergisine ücretler üzerinden alınan vergiler, faiz, kar 

payları, emlakın değerlenmesinden alınan vergiler ve işgücü piyasasına 

ilişkin katkılar dahil olmakla birlikte gerçek kişilerin dışında şirketler de bir 

ölçüde gelir vergisi ödemektedir.74 

Vergi yükü hesaplamaları toplumda vergilendirmenin parçası 

olmayan bazı faktörlerden etkilenmektedir. Bu faktörlere, transfer gelirlerinin 

vergilendirilmesi, kamu sektöründen gerçek kişilere yapılan ödemeler, 

emeklilik tasarruflarına ilişkin ertelenmiş ödemeler ve kurumlar vergisi 

olduğu gibi dolaylı vergiler doğrudan vergiler ayrımının yapılma şekli de 

dahildir. Bu kapsamda diğer ülkelerle karşılaştırıldığında Danimarka’nın 

vergi yükü transfer gelirlerinden ödenen vergiler nedeniyle fazla tahmin 

edilmektedir. GSYH ölçümlerinde hesaba katılmayan transfer gelirlerinin 

vergilendirilmesi, gelir üzerinde vergiye sebep olmaktadır. Refah devletinin 

finanse edilmesi amacıyla pek çok ülkenin aksine Danimarka’da sosyal 

katkıların özel bir yeri bulunmamaktadır ve gelir vergisi ve sosyal katkılar 

gerçekte benzer tipte vergilerdir. Danimarka’da gelir vergisi ve sosyal 

katkıları birlikte değerlendirdiğimizde toplam vergiler içinde OECD 

ortalamasına yakın olduğu görülecektir.75 

Tablo 5’den de görüleceği üzere, 2008 yılı rakamları 

karşılaştırıldığında en düşük gelir vergisi yüküne sahip ülkeler Slovak 

Cumhuriyeti, Çek Cumhuriyeti, Kore ve Türkiye iken, en yüksek gelir vergisi 

yüküne sahip ülkeler ise Danimarka (25,2), İsveç (13,8) ve Yeni Zelanda 
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 SKAT (Ministry of Taxation), “Tax in Denmark 2008”, (Erişim), 

http://www.skm.dk/public/billeder/english/tax_in_denmark/2008/Tax2008.pdf, 02 Mart 2011, s. 2. 
75

 SKAT, a.g.m., s. 6. 
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(13,7)’dır. Gelir vergisi yükünün düşük olduğu ülkelerde, sosyal güvenlik 

katkıları yükü ve mal ve hizmetler üzerindeki vergi yükü daha fazladır. 

Tablo 5: OECD Ülkelerinde Gelir Vergisinin GSYH İçindeki Payı 

Ülke/Yıl 1965 1975 1985 1995 2000 2005 2006 2007 2008 

Avustralya 7 11 12,5 11,4 11,4 11,8 11 10,8 10,2 

Avusturya 6,8 7,9 9,4 8,6 9,5 9,3 9,3 9,4 9,9 

Belçika 6,4 12,9 15,8 14,2 14 13,8 13,2 13 13,5 

Kanada 5,8 10,5 11,5 13,4 13,1 11,9 11,9 12,3 12 

Şili - - - - - - - - - 

Çek Cumhuriyeti -.. - - 4,8 4,6 4,6 4,2 4,3 3,7 

Danimarka 12,7 21,4 23,4 26,2 25,5 24,9 24,8 25,3 25,2 

Finlandiya 10,1 14,1 14,9 14,2 14,5 13,5 13,3 13 13,3 

Fransa 3,6 3,7 4,9 4,9 8 7,9 7,7 7,4 7,5 

Almanya 8,2 10,3 10,3 10,2 9,4 8,1 8,6 9 9,6 

Yunanistan 1,2 1,7 3,5 3,5 5 4,7 4,7 4,8 4,8 

Macaristan - - - 6,7 7,2 6,7 6,8 7,2 7,8 

İzlanda 5,1 6 5,5 9,7 12,9 14,2 14 13,8 13,2 

İrlanda 4,2 7,2 10,8 10 9,5 8,3 8,8 8,8 8 

İsrail -.. - - 10 10,7 7,7 7,9 8,1 7,3 

İtalya 2,8 3,8 9 10,4 10,5 10,4 10,7 11,1 11,6 

Japonya 3,9 5 6,7 6 5,7 5 5,2 5,5 5,6 

Kore - 1,3 2,2 3,6 3,3 3,2 3,8 4,4 4 

Lüksemburg 6,9 9 10,1 8 7,2 7,1 7,5 7,1 7,7 

Meksika -.. - - - - - - - - 

Hollanda 9,1 11 8,2 7,8 6 6,9 7,3 7,7 7,5 

Yeni Zelanda 9,5 15,6 18,9 16,3 14,3 15,1 14,7 14,8 13,7 

Norveç 11,7 12,4 9,6 10,6 10,3 9,7 9,1 9,7 9,1 

Polonya -.. - - 8,3 4,4 3,9 4,6 5,2 5,4 

Portekiz -.. - - 5,4 5,5 5,2 5,3 5,6 5,6 

Slovak Cumhuriyeti - - - - 3,4 2,6 2,5 2,5 2,8 

Slovenya -.. - - 5,9 5,6 5,5 5,7 5,6 5,9 

İspanya 2,1 2,7 5,4 7,6 6,4 6,4 6,8 7,4 7,1 

İsveç 16,3 19,1 18,4 15,9 17,1 15,4 15,4 14,6 13,8 

İsviçre 5,8 9,4 10 10,1 10,5 10,4 10,4 9,1 9,1 

Türkiye 2,6 3,9 3,2 3,6 5,4 3,6 3,8 4,1 4 

İngiltere 10,1 14 9,6 9,8 10,7 10,4 10,6 10,9 10,7 

ABD 7,8 8,9 9,7 9,9 12,3 9,5 10 10,6 9,9 

OECD Toplam 

Ağırlıksız Ortalama 
6,9 9,3 10,1 9,6 9,5 9 9 9,1 9 

Kaynak: OECD, Revenue Statistics, 1965-2009, 2010 Edition, s. 84. 

 

http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bAUS%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bAUT%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bDNK%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bFRA%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bDEU%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bGRC%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bISR%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bESP%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
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Danimarka’dan sonra en yüksek vergi yüküne sahip İsveç’te vergi 

yükü, 1960-1970 yılları arasında büyük ölçüde artmış, 1980’li yılların 

sonlarında toplam vergi yükü %55’in üzerine çıkmıştır. Son 10 yıllık süreçte 

ise gelirden alınan vergilerde azalmaya gidilmesi ile birlikte vergi yükü 

azalmaya başlamıştır.76 Avrupa’da çoğu ülke bütçe açığı, borç krizi ile 

uğraşırken İsveç, bütçe açığı olmayan hatta fazla veren bir ülkedir ve 

Avrupa’nın en hızlı büyüyen ekonomileri arasında yer almaktadır. 1950’li 

yıllarda yaklaşık %20 olan vergi yükü, 1970’lerde piyasalara ve topluma 

ilişkin olarak gerçekleşen bir dizi radikal hükümet müdahalesi ile ikiye 

katlanmıştır. 1980’lere doğru İsveç piyasaları tekrar düzenlemeye başlamış, 

marjinal vergi oranlarını düşürmüş, düşük enflasyon politikasını 

benimsemiştir. 1990’larda ise adımlar tekrar hızlanmış, devlet bazı 

şirketlerdeki hisselerini satarken merkez bankasına özerklik vermiş ve özel 

emeklilik sistemine geçmiştir. Bu reformlardan sonra reel gelirler yaklaşık 

%35 artarken, işletmeler de daha verimli bir hale gelmiştir. Ayrıca, emlak 

üzerinden alınan vergiler azaltılmış, servet vergileri kaldırılmış ve ortalama 

gelir elde eden çalışanların yıllık vergiden sonra ekstra bir ay gelir almasını 

sağlayan yeni bir gelir indirimi sistemi kabul edilmiştir. Bu reformlardan 

sonra yaklaşık 10 yıl önce %56’ya kadar ulaşan vergi yükü İsveç’te %45’ler 

civarına düşmüştür.77 Kuşkusuz, bu iki ülkedeki politik (sosyal demokrat) 

iklimin de etkisi bulunmaktadır.  

 

1.2.2. Kurumlar Üzerinden Alınan Vergiler 

1995 yılından 2008 yılına, vergi yapısında kurumlar vergisinin payı 

yaklaşık %2 oranında artmış ve 1960’lardaki %9’luk seviyeyi aşmıştır. 

Toplam vergi gelirleri içinde kurumlar üzerinden alınan vergilerin payı gelir 

vergisinde olduğu gibi geniş bir dağılım göstermektedir. Örneğin, 

                                                           
76

 Tax as a percentage of GDP, (Erişim)  

 http://www.ekonomifakta.se/en/Facts-and-figures/Taxes/Taxes-and-GDP/Tax-as-a-percentage-of-

GDP, 18 Nisan 2011. 
77

 Diego Sánchez de la Cruz, “Sweden’s Capitalist Revolution”, 25 February 2011, (Erişim) 

http://diegosanchezdelacruz.wordpress.com/2011/02/25/swedens-capitalist-revolution, 18 Mayıs 

2011. 

http://www.ekonomifakta.se/en/Facts-and-figures/Taxes/Taxes-and-GDP/Tax-as-a-percentage-of-GDP
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Avusturya’da bu oran %5,7 iken, Avustralya’da %21,7, Norveç’te %29,4’tür. 

Bu durum, yasal kurumlar vergisi oranlarının geniş bir dağılıma sahip 

olmasının ötesinde, kısmen kurumsal faktörler veya maden yataklarının 

işletilmesi (bir ülkedeki firmaların tüzel kişiliğe sahip olma derecesine, petrol 

gelirlerinin vergilendirilmesine göre), geniş amortisman uygulaması, 

kazanılmış karların vergilendirilmesinin ertelenmesi gibi diğer araçlarla 

kurumlar vergisi matrahının aşınması gibi farklılıklarla açıklanabilmektedir.78  

Tablo 6’dan İrlanda’da kurumlar üzerinden alınan vergilerin toplam 

vergi gelirleri içindeki payına bakıldığında, 1985 yılında %3,2 olan bu payın, 

ciddi bir artış gözeterek 1995 yılında %8,5’e ulaştığı görülmektedir. 

İrlanda’nın gösterdiği bu büyük sıçrama vergi oranlarındaki indirimlerin 

yarattığı matrah genişlemesi ile ilgilidir. 

İrlanda ekonomide büyük bir hızlanma sağlayabilmek için vergi 

oranlarında önemli indirimlere gitmiştir. İrlanda’nın 1986 yılında %53 olan 

vergi oranını çarpıcı bir indirime giderek %35’lere kadar düşürmesi, 20 yıllık 

süreçte ortalama %5,6 oranında büyümeyi sağlamış, iş sayısı %50’den 

fazla artmıştır. İrlanda yalnızca 18 yıl içinde OECD refah sıralamasında 22. 

sıradan 4. sıraya atlamayı başarmıştır. Bu kapsamda İrlanda sosyal refah 

katkılarını azaltmamıştır. Büyüme mali gelirlerde ve sosyal harcamalarda 

artışa yol açmıştır. Bu durum ise, hükümetin verimliliği geliştirmesi için 

yeterli olmuştur.79 İrlanda’nın uyguladığı bu düşük kurumlar vergisi oranının 

(2003 yılından itibaren %12,5 olup, 2011 yılı için aynı oran geçerlidir)80 

doğrudan yabancı yatırımların ülkeye çekilmesinde önemli bir rol oynadığını 

belirtmek gerekmektedir. İrlanda yabancı doğrudan yatırımlar ile birlikte 

bunun yarattığı iş imkanlarından da yararlanmakta olup, 2010 yılı başından 

                                                           
78

 OECD, a.g.e., s. 23. 
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 Martin De Vlieghere, Paul Vreymans, Willy De Wit, “The Myth of the Scandinavian Model”, 
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itibaren 70 yeni doğrudan yabancı yatırım projesinin başlatılacağı 

duyurulmuştur.81  

Tablo 6: OECD Ülkelerinde Kurumlar Üzerinden Alınan Vergilerin 
Toplam Vergi Gelirleri İçindeki Payı 

Ülke/Yıl 1965 1975 1985 1995 2000 2005 2006 2007 2008 

Avustralya 16,3 12,4 9,4 14,8 20,2 19,4 21,7 23,1 21,7 

Avusturya   4,3 3,5 3,3 4,6 5,2 5,2 5,8 5,7 

Belçika 6,2 6,9 4,9 5,4 7,2 7,4 8 7,9 7,5 

Kanada 14,9 13,6 8,2 8,2 12,2 10,5 11,6 10,6 10,4 

Şili ..- - - - - - - - - 

Çek Cumhuriyeti ..- - - 12,2 9,9 12 13,1 13,5 11,6 

Danimarka 4,5 3,2 4,8 4,8 6,6 7,7 8,8 7,7 7,1 

Finlandiya 8,1 4,7 3,4 5 12,5 7,6 7,7 9 8,1 

Fransa 5,3 5,2 4,5 4,9 6,9 5,5 6,7 6,8 6,7 

Almanya 7,8 4,4 6,1 2,8 4,8 4,9 5,9 6,1 5,1 

Yunanistan 1,8 3,4 2,7 6,3 12,1 10,3 8,5 7,8 7,5 

Macaristan ..- - - 4,5 5,7 5,7 6,3 7 6,6 

İzlanda 1,8 2,6 3,1 3 3,3 4,9 5,8 6,1 5,2 

İrlanda 9,1 4,8 3,2 8,5 11,8 11,2 11,9 10,9 9,7 

İsrail ..- - - 8,5 10,6 11,2 13,6 12,5 10,3 

İtalya 6,9 6,3 9,2 8,7 6,9 6,8 8,1 8,8 8,6 

Japonya 22,2 20,6 21 15,9 13,8 15,5 17 16,8 13,7 

Kore - 8,9 11,4 11,6 14,1 15,9 14,3 15,1 15,9 

Lüksemburg 11 15,6 17,7 17,7 17,8 15,4 13,8 14,8 14,3 

Meksika - - - - - - - - - 

Hollanda 8,1 7,7 7 7,5 10,1 9,8 8,5 8,4 8,1 

Yeni Zelanda 20,7 11,8 8,3 11,9 12,4 16,8 15,8 14,2 13,1 

Norveç 3,8 2,9 17,2 9,2 20,9 27 29,5 26,1 29,4 

Polonya - - - 7,7 7,4 7,5 7,1 7,9 7,9 

Portekiz - - - 7,4 11,4 8 8,5 10,1 10,3 

Slovak Cumhuriyeti - - - - 7,7 8,7 9,9 10,1 10,7 

Slovenya - - - 1,3 3,1 7,2 7,7 8,6 6,8 

İspanya 9,2 6,9 5,1 5,4 8,9 10,8 11,3 12,5 8,4 

İsveç 6,1 4,3 3,5 5,8 7,6 7,5 7,5 7,8 6,4 

İsviçre 7,7 8,5 6,8 6,6 9 8,9 10,1 10,7 11,4 

Türkiye 4,8 5,1 9,5 6,7 7,3 7,1 6 6,8 7,3 

İngiltere 4,4 6,2 12,6 8,1 9,7 9,3 10,8 9,4 10 

ABD 16,4 11,4 7,5 10,3 8,7 11,6 12,2 10,9 7,1 

OECD Toplam 

Ağırlıksız Ortalama 
8,8 7,6 8 7,8 9,8 10,2 10,7 10,8 10,1 

Kaynak: OECD, Revenue Statistics, 1965-2009, 2010 Edition, s. 85. 
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İrlanda’nın “adil vergi” sisteminin en önemli unsuru, işgücü ve karları 

vergilendirilmesine daha az önem vermek ve tüketimi biraz daha fazla 

vergilendirmektir. Doğrudan vergiler ile dolaylı vergiler arasındaki bu denge 

işgücünün ve girişimcilerin daha verimli katkılar yapmasını teşvik 

etmektedir. Bu tür bir finansal sistem, sosyal güvenliğin finansman yükünün 

tümünü yerli üretim üzerine koymamakta, aslında tüketim vergileri yabancı 

üretimin de katkı sağlamasını temin etmektedir. İrlanda modeli, kıta 

Avrupası’nda “aktif refah devleti” modeli olarak adlandırılmakta olup, bu 

model refah, iş yaratma, sosyal harcamalar ve çalışılan saat başına 

verimlilik gibi alanlarda İrlanda’yı tüm diğer AB üyelerinin önüne 

geçirmiştir.82 

Tablo 7’ye göre, 1965-2008 yılları arasında, kurumlar üzerinden 

alınan vergilerin GSYH içindeki payı %2,2 ile %3,5 aralığında 

değişmektedir. Bu oran 2006-2007 yıllarında %3,8’e kadar çıkmıştır. 

Tablo 7’den de görüleceği üzere, 2008 yılı rakamları 

karşılaştırıldığında en düşük kurumlar vergisi yüküne sahip 3 ülkenin ABD, 

Türkiye ve İzlanda olduğu; en yüksek kurumlar vergisi yüküne sahip 3 

ülkenin ise Norveç, Avustralya ve Lüksemburg olduğu görülmektedir.  

Norveç’te kurumlar vergisi yükü 1965 ve 1975’te %1,1 iken 1985’te 

7,3’e yükselmiş, 1995’te 3,8’e kadar düşmüş ve 2000 yılında tekrar 

yükselişe geçerek 8,9 olmuştur. 2000 yılından itibaren artış devam etmiş ve 

2008 yılında %12,5’e ulaşarak en yüksek kurumlar vergisi yüküne sahip 

ülkelerden biri haline gelmiştir. 

Norveç’in yüksek kurumlar vergisi yükünün sebebi, petrol ve gaz 

üretiminde uygulanan kaynak çıkarmaya ilişkin vergilendirmedir. Norveç, 

Suudi Arabistan ve Rusya’dan sonra üçüncü en büyük petrol ihracatçısı 

olup, bu kaynağın geliri çoğu uzun süreli Hükümet Petrol Fonuna (Ulusal 

Varlık Fonu) yatırılmaktadır. Norveç’te petrol çıkaran şirketlerin toplam 

kurumlar vergisinin %45’inden fazlasını ödemesi nedeniyle, kurumlar vergisi 
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gelirleri hem petrol fiyatlarının artması hem de petrol çıkaran şirketlerin 

karlılığı nedeniyle oldukça artmıştır. Norveç’teki yüksek kurumlar vergisi 

yükünün temel sebebi petrol sektörüdür ve OECD ülkelerinin geri 

kalanından da petrol gelirleri nedeniyle farklıdır.83 

Tablo 7: OECD Ülkelerinde Kurumlar Üzerinden Alınan Vergilerin 
GSYH İçindeki Payı 

Ülke/Yıl 1965 1975 1985 1995 2000 2005 2006 2007 2008 

Avustralya 3,3 3,1 2,6 4,1 6,1 5,8 6,4 6,8 5,9 

Avusturya 1,8 1,6 1,4 1,4 2 2,2 2,2 2,4 2,5 

Belçika 1,9 2,7 2,2 2,4 3,2 3,3 3,5 3,5 3,3 

Kanada 3,8 4,3 2,7 2,9 4,4 3,5 3,8 3,5 3,3 

Şili ..- - - - - - - - - 

Çek Cumhuriyeti ..- - - 4,6 3,5 4,5 4,8 5 4,2 

Danimarka 1,4 1,2 2,2 2,3 3,3 3,9 4,3 3,8 3,4 

Finlandiya 2,5 1,7 1,4 2,3 5,9 3,3 3,4 3,9 3,5 

Fransa 1,8 1,8 1,9 2,1 3,1 2,4 3 3 2,9 

Almanya 2,5 1,5 2,2 1 1,8 1,7 2,1 2,2 1,9 

Yunanistan 0,3 0,7 0,7 1,8 4,1 3,3 2,7 2,5 2,5 

Macaristan ..- - - 1,8 2,2 2,1 2,3 2,8 2,6 

İzlanda 0,5 0,8 0,9 0,9 1,2 2 2,4 2,5 1,9 

İrlanda 2,3 1,4 1,1 2,7 3,7 3,4 3,8 3,4 2,8 

İsrail ..- - - 3,1 3,9 4 4,9 4,5 3,5 

İtalya 1,8 1,6 3,1 3,5 2,9 2,8 3,4 3,8 3,7 

Japonya 4 4,3 5,7 4,3 3,7 4,3 4,7 4,8 3,9 

Kore ..- 1,3 1,8 2,3 3,2 3,8 3,6 4 4,2 

Lüksemburg 3,1 5,1 7 6,6 7 5,8 4,9 5,3 5,1 

Meksika ..- - - - - - - - - 

Hollanda 2,6 3,1 3 3,1 4 3,8 3,3 3,2 3,2 

Yeni Zelanda 5 3,4 2,6 4,3 4,1 6,2 5,7 5 4,4 

Norveç 1,1 1,1 7,3 3,8 8,9 11,8 13 11,4 12,5 

Polonya ..- - - 2,8 2,4 2,5 2,4 2,8 2,7 

Portekiz ..- - - 2,3 3,7 2,7 2,9 3,6 3,6 

Slovak Cumhuriyeti ..- - - - 2,6 2,7 2,9 3 3,1 

Slovenya ..- - - 0,5 1,2 2,8 3 3,2 2,5 

İspanya 1,4 1,3 1,4 1,7 3,1 3,9 4,1 4,7 2,8 

İsveç 2 1,8 1,7 2,8 3,9 3,7 3,6 3,7 3 

İsviçre 1,3 2 1,7 1,8 2,7 2,6 3 3,1 3,3 

Türkiye 0,5 0,6 1,1 1,1 1,8 1,7 1,5 1,6 1,8 

İngiltere 1,3 2,2 4,7 2,8 3,5 3,3 3,9 3,4 3,6 

ABD 4 2,9 1,9 2,9 2,6 3,1 3,4 3 1,8 

OECD Toplam 

Ağırlıksız Ortalama 

2,2 2,2 2,6 2,7 3,5 3,6 3,8 3,8 3,5 

Kaynak: OECD, Revenue Statistics 1965-2009, 2010 Edition, s. 85. 
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Avustralya’nın 1965-1988 yılları arasında oldukça durağan ve büyük 

ölçüde OECD ortalamasına yakın olan kurumlar vergisi yükü 1988 yılından 

itibaren artmaya başlamıştır. Diğer OECD ülkelerinde ise 1990’lı yıllarda 

kurumlar vergisi yükünde artışlar görülmüşse de, Avustralya’daki kadar 

büyük bir artış olmamıştır. Avustralya’daki bu yüksek kurumlar vergisi yükü 

kısmen GSYH’ya oran olarak şirket karlarının hızlı büyümesi ile 

açıklanmaktadır. Şirket karlarının GSYH’ya oranı 1965-66’da %16,9 iken, 

2004-2005’te %23,2 ye yükselmiştir. Bu kazanç GSYH içinde brüt karışık 

gelirin84 payının düşmesinden kaynaklanmaktadır. Karışık gelirden kurum 

gelirlerine doğru bu uzun süreli kayma kısmen küçük işletmelerin 

şirketleşmesini yansıtmaktadır.85 

Diğer taraftan kurumlar vergisi yükünün hesaplanmasına ilişkin diğer 

bir yöntem olan ve kurumlar vergisi matrahının büyüklüğü hakkında da bilgi 

veren efektif kurumlar vergisi oranına baktığımızda, Avustralya’da yasal 

kurumlar vergisi oranlarında önemli değişiklikler olmasına rağmen efektif 

kurumlar vergisi oranlarının oldukça sabit olduğu göze çarpmaktadır.86 

En yüksek kurumlar vergisine yüküne sahip ülkelerden birisi olan 

Lüksemburg, ekonominin yapısı ve küçük bir ülke olması sebebiyle OECD 

ve AB içinde tektir. 2.500 metrekare alana sahip ve nüfüsu da yarım 

milyondan az olmasına rağmen son 15-20 yıllık süreçte özellikle bilgi 

teknolojileri ve finansal hizmetler olmak üzere önemli ölçüde doğrudan 

yabancı sermayeyi ülkesine çekmiştir. Pek çok uluslararası işletme 

Avrupa’daki merkezleri olarak Lüksemburg’u kullanmakta olup, bu 

işletmelerin ekonomideki ağırlığının yüksek kurumlar vergisi yükünün temel 

sebebi olduğuna inanılmaktadır. Büyüklüğü, yeri ve ekonomik yapısı ile ülke 

ekonomisi büyük ölçüde dış sektörlere dayanmaktadır ve bu yüzden bu 
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ülkenin göstergelerini (özellikle toplam vergi gelirleri ve GSYH) 

karşılaştırırken dikkatli olunması gerekmektedir. Lüksemburg atipik yapısı 

nedeniyle diğer AB ülkeleri ve OECD ülkelerinden farklıdır ve bu nedenle 

karşılaştırmalar açısından daha az güvenilirdir.87 

Diğer taraftan, bazı ülkelerde ülkelerin vergi yükünü artırmak ya da 

azaltmak amacıyla yaptığı düzenlemelerle paralel olarak kurumlar vergisi 

yükünde dönemsel artışlar ya da azalışlar görülmektedir.  

İtalya’da 1970’li yıllardan itibaren uygulanan kurumlar vergisi 

rejiminde çok küçük değişiklikler dışında 20 yıllık bir sürecin sonrasında 

1997 yılından itibaren, ilki 1997 yılında ikincisi 2004 yılında olmak üzere iki 

büyük reform gerçekleşmiştir. Her iki reform da kurumlar vergisi sisteminin 

basitleştirilmesi ve firmaların vergi yükünün azaltılmasını amaçlamakla 

birlikte iki rejimin tasarımı aslında farklıdır. İlk rejimin uygulanmasında temel 

düşünce, vergi uygulamasında aşınmayı daraltmayı amaçlayan vergi 

yükünün azaltılmasını devam ettirmektir. Bu amaçla, ilk olarak 1997 reformu 

ile iki oranlı vergi sistemi uygulaması başlatılmıştır. Bu sistem ile sermaye 

artışına bağlı olarak kurumlar vergisi yükünde yapısal bir indirim imkanı 

getirilmiştir. Tablo 7’den de görüleceği üzere 1995 yılında 3,5 olan kurumlar 

vergisi yükü, 2000 yılında 2,9’a düşmüştür. Diğer taraftan ikinci reform olan, 

2004 reformunun tasarımında firmaların finansal kararlarını değiştirmeyi 

amaçlayan araçların firmaların davranışlarında bozulmalara sebep olduğu 

ve kaldırılması gerektiği fikrinden hareket edilmiş ve iki oranlı gelir vergisi 

sistemi kaldırılarak tek oranlı vergi sistemine geri dönülmüştür. Yeni 

rejimde, kurumlar vergisi matrahına ilişkin tanım değiştirilmiş, kar paylarının 

tümüyle dağıtılmasına ilişkin sistem kaldırılarak, katılımlı bir istisna rejimine 

geçilmiştir.88 
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ABD’de vergi sistemine ilişkin olarak yapılan reformlar sonucunda 

kurumlar vergisi yükünde azalma meydana gelen ülkelerden birisidir. Tablo 

7’den de görüleceği üzere; 1965’te %4, 1975’te 2,9 olan yük; 1985’te 1,9’a 

düşerken 1995’te 2,9’a yükselmiş ve sonraki yıllarda bu trendi devam 

ettirmekle birlikte 2007 yılında %3 olan bu oran 2008’de %1,8 olarak 

gerçekleşmiştir. 

1986 yılına gelindiğinde yasal düzenlemeler tekrar sıkılaştırılmıştır. 

Vergi yükü değişiklikleri üzerinde vergi oranlarındaki değişimler etkili 

olurken, kurumların karlılığı ve oran dışında sermayenin vergilendirilmesine 

ilişkin diğer düzenlemeler de etkili olmaktadır. 1986 yılındaki büyük vergi 

reformundan sonra vergi yükü önemli ölçüde artmıştır. 1998-1999 yıllarında 

ekonomi önemli ölçüde büyüdüğünden GSYH’ya oran olarak kurumlar 

vergisi gelirlerinde payda etkisiyle keskin bir düşüş gerçekleşmiştir.89 

 

1.2.3. Sosyal Güvenlik Primleri 

OECD ülkelerinde, sosyal güvenlik primlerinin toplam vergi gelirleri 

içindeki payı zaman içinde artış göstermiştir. Tablo 8’de de görüldüğü 

üzere, 1965 yılında %17,6 olan bu oran, 1975-1985 yılları arasında %22’ye 

ulaşmış ve 2000’li yıllarda %24-25 arasında değişmiştir. 

Grafik 1’de de görüleceği üzere, OECD ülkelerinde temel vergi türleri 

itibariyle bir değerlendirme yapıldığında, sosyal güvenlik primleri toplam 

vergi gelirleri içinde gelir üzerinden alınan vergilerle birlikte en yüksek paya 

sahiptir.  

 

                                                           
89

Alan J. Auerbach, “Why Have Corporate Tax Revenues Declined? Another Look”, Cesifo 

Working Paper No. 1785 Category 1: Public Finance, August 2006,  (Erişim) 

http://www.ifo.de/portal/pls/portal/docs/1/1188070.PDF, 7 Mayıs 2011, s. 2. 

http://www.ifo.de/portal/pls/portal/docs/1/1188070.PDF
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Kaynak: OECD Revenue Statistics 1965-2009, 2010 Edition.  

Grafik 1: Toplam Vergi Gelirleri İçinde Sosyal Güvenlik Primlerinin 

Payı (2008) 

Aşağıdaki tablolarda, OECD’ye üye ülkelerde yıllar itibariyle sosyal 

güvenlik primlerinin toplam vergi gelirleri ve GSYH içindeki payları yer 

almaktadır. 

1965-1995 yılları arasında sosyal güvenlik primleri, sosyal güvenliğin 

büyük ölçüde diğer vergilerle finanse edildiği Danimarka hariç yükselmiş 

olup, Avustralya ve Yeni Zelanda’da ise sosyal güvenlik primi uygulaması 

bulunmamaktadır.90 1965-2008 yılı rakamları karşılaştırıldığında; Kanada, 

İrlanda, Norveç, İsviçre, Türkiye, İsveç, ABD, Finlandiya gibi ülkeler sosyal 

güvenlik primleri payının hızlı bir şekilde yükseldiği ülkeler arasındadır. 

Tablo 8’den de görüleceği üzere, Finlandiya’da sosyal güvenlik primlerinin 

toplam vergi gelirleri içindeki payı 1965’te 6,8 iken, bu oran hızlı bir şekilde 

artarak 1995’te 30,8’e yükselmiştir. 

Sosyal güvenlik primlerinin toplam vergi gelirleri içinde en yüksek 

paya sahip olduğu ülkeler, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, 

Yunanistan, Japonya, Hollanda, Slovak Cumhuriyeti, Slovenya ve 
                                                           
90

Volkerink, Haany, a.g.m., s. 9. 
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İspanya’dır. Bu ülkelerde %30’un üzerinde bir oranla, toplam vergi 

gelirlerinin en geniş kaynağını sosyal güvenlik primleri oluşturmaktadır.  

Tablo 8: OECD Ülkelerinde Sosyal Güvenlik Primlerinin (2000) 
Toplam Vergi Gelirleri İçindeki Payı 

 Ülke/Yıl 1965 1975 1985 1995 2000 2005 2006 2007 2008 

Avustralya - - - - - - - - - 

Avusturya 24,9 27,6 31,8 36,0 34,2 34,4 34,5 33,8 33,5 

Belçika 31,4 30,2 31,6 32,9 31,0 30,6 30,5 31,0 31,5 

Kanada 5,6 10,0 13,5 14,0 13,6 14,9 14,7 14,5 14,7 

Şili -  - - 6,5 7,3 6,5 5,8 5,6 6,4 

Çek Cumhuriyeti       41,4 44,2 42,8 43,6 43,4 44,6 

Danimarka 3,8 0,6 3,0 2,2 3,6 2,2 2,1 2,0 2,0 

Finlandiya 6,8 20,4 21,9 30,8 25,2 27,3 27,9 27,7 28,0 

Fransa 34,2 40,6 43,3 42,9 36,0 37,0 37,1 37,0 37,2 

Almanya 26,8 34,0 36,5 39,0 39,0 40,0 38,5 36,6 37,6 

Yunanistan 31,6 29,5 35,6 32,4 30,8 35,3 35,2 36,3 37,6 

Macaristan -  - - 35,6 29,3 31,3 32,1 32,7 32,5 

İzlanda 8,1 2,7 2,4 8,1 7,7 7,9 7,9 7,4 7,7 

İrlanda 6,5 13,8 14,8 14,4 13,5 15,1 14,5 15,2 17,7 

İsrail -  - - 14,0 14,7 16,2 15,5 15,2 16,5 

İtalya 34,2 45,9 34,7 31,5 28,5 30,8 29,5 29,9 31,2 

Japonya 21,8 29,0 30,3 33,5 35,2 36,8 36,6 36,4 38,6 

Kore -  0,9 1,5 12,1 16,7 21,2 21,2 20,7 21,8 

Lüksemburg 32,3 29,4 26,2 26,5 25,7 27,8 27,6 27,7 28,3 

Meksika -  - 11,3 16,6 16,5 15,7 14,9 15,3 12,7 

Hollanda 30,8 38,4 44,3 41,9 39,0 34,0 35,8 34,8 37,0 

Yeni Zelanda - - - - - - - - - 

Norveç 11,9 24,8 20,8 23,5 20,9 20,4 19,8 20,7 20,9 

Polonya       30,4 39,5 37,3 35,8 34,4 33,1 

Portekiz 21,8 34,6 25,9 30,5 30,3 32,7 32,1 32,1 32,7 

Slovak Cumhuriyeti -  - - - 41,5 40,2 39,9 39,7 40,8 

Slovenya -  - - 42,8 38,0 36,8 36,5 36,2 37,8 

İspanya 28,3 47,5 40,8 36,2 34,9 33,6 32,8 32,3 36,4 

İsveç 12,1 19,5 25,0 27,6 26,4 26,7 25,5 26,1 24,8 

İsviçre 14,9 22,0 22,7 27,0 24,3 23,9 23,3 23,3 23,0 

Türkiye 5,9 9,5 14,3 12,1 18,7 22,4 22,4 21,7 25,0 

İngiltere 15,4 17,5 17,8 17,8 17,0 18,9 18,5 18,4 19,0 

ABD 13,3 20,5 25,2 24,9 23,4 24,4 23,5 23,3 25,1 

OECD Toplam 

Ağırlıksız Ortalama 17,6 22,0 22,1 24,5 24,4 25,0 24,7 24,6 25,3 

Kaynak: OECD, Revenue Statistics, 1965-2009, 2010 Edition, s. 86. 

Danimarka (2008 yılı için %2), Şili ve İzlanda sosyal güvenlik 

primlerinin toplam vergi gelirleri içindeki payının en düşük olduğu 

ülkelerken; Çek Cumhuriyeti (2008 yılı için %45) ise en yüksek olduğu 

ülkedir.  

http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bAUS%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bAUT%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bDNK%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bFRA%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bDEU%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bGRC%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bISR%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bESP%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
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Uluslararası karşılaştırmalar vergi yükü hesaplamalarının ülkenin 

organizasyon yapısından ve gelir transferi sisteminden etkilendiğini 

göstermektedir. Örneğin, Danimarka’da vergi yükü teknik olarak 1993 ve 

1994 yılları arasında yeniden yapılandırma sonucunda sosyal emeklilik 

aylıkları kısmen veya tamamen vergiden muaf tutulmuş ya da tamamen 

vergiye tabi tutulmuştur. Buna uygun olarak vergiden önceki sosyal güvenlik 

katkıları yükselmiştir. Danimarka’da sosyal güvenlik sistemi temelde işsizlik 

sigorta fonu katkıları ve 1999’dan 2001 yılına kadar ise özel emeklilik 

birikimlerinden oluşmaktadır. 1998 yılı için geçici emeklilik birikimleri ve 

2002 yılından itibaren ise özel emeklilik birikimleri ulusal hesaplarda vergi 

veya sosyal katkı olarak tanımlanmamıştır. 1999, 2000 ve 2001 yıllarında 

ise özel emeklilik birikimleri ulusal hesaplarda vergi olarak tanımlanmıştır. 

Bu üç yıl için özel emeklilik birikimleri vergi yüküne dahil edildiğinden Tablo 

9’da da görülebileceği üzere yük 2000 yılında 1,8 iken, 2005 yılında 1,1 

olarak gerçekleşmiştir.91 

Sosyal güvenlik yükünün en düşük olduğu ülkelerden biri olan Şili 

sosyal güvenlik programını, ABD programına benzer bir şekilde, 1924 

yılında başlatmıştır ve her iki ülke programı da 1889’da Almanya’da 

başlayan programa benzemektedir. 1970’li yıllarda Şili sosyal güvenlik 

sisteminde topladığından daha fazla ödeme yapmasından dolayı sorunlar 

çıkmaya başlamış ve 1980 yılında emeklilik sistemini ilk özelleştiren ülke 

olmuştur. Yeni programla askeri hükümet emeklilik yükünü kişiler üzerine 

aktarmayı, hükümetin finansal yükümlülüklerini azaltmayı, ekonomiyi 

canlandırmayı ve işsizliği azaltmayı amaçlamıştır. Söz konusu sisteme 

göre, çalışanlar aylık gelirlerinin %10’u kadar emeklilik hesabına, %3’ü 

kadar idari ödeme, %7 ise sağlık sigortası için katkı ödemek zorundalar ve 

isterlerse daha fazla katkıda bulunmayı da seçebilmektedirler. Erkekler için 

emeklilik yaşı 65, bayanlar için 60 olarak belirlenmiştir ve bu yaştan sonra 

çalışmaya devam edildiği takdirde kazançtan kesinti yapılmamaktadır. 

                                                           
91

 The Tax Burden Denmark, Statistics Denmark and Economic Survey, Danish Ministry of 

Finance, December 2010, (Erişim) http://www.skm.dk/foreign/statistics/thetaxburden.html, 09 Mart 

2011. 

http://www.skm.dk/foreign/statistics/thetaxburden.html
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Şili’deki bu program Arjantin, Peru, Meksika, Kolombiya gibi bazı ülkeler 

tarafından da örnek olarak alınmış ve söz konusu ülkelerde de emeklilik 

programları 1990’lı yıllarda özelleştirilmiştir. 92 

İzlanda sosyal güvenlik katkılarının düşük olduğu ülkelerden bir diğeri 

olup, pek çok ülkede olduğu gibi ödediğin kadar alma esasına dayalı bir 

emeklilik sistemi uygulanmaktadır. İzlanda’da, belirlenmiş bir katkı ve fayda 

esasına dayalı özel emeklilik sistemi uygulanmaktadır. İşveren katkıları da 

dahil olmak üzere çalışanlar ücretlerinin %12’sini emeklilik fonuna 

ödemektedir. Sistem 1960’lı yıllara kadar gitmekte olup, 1997 yılında 

sisteme ilişkin olarak bir reform gerçekleştirilmiştir. Mali açıdan bakıldığında 

ise sistem büyük bir başarı olarak kabul edilmekte, uzun dönemli bir bakış 

açısı ile İzlanda uluslararası karşılaştırmalarda kamu borçları/GSYH 

oranının düşük olduğu ve özellikle sosyal güvenlik ile ilgili olarak yaşlanan 

nüfustan kaynaklanan kamu harcamaları üzerindeki baskının ılımlı olduğu 

bir ülke olarak görülmektedir.93 

Sosyal güvenlik primlerinin GSYH içindeki payına bakıldığında, Tablo 

9’da görüldüğü üzere, 1965’li yıllarda %4,6 olan OECD ortalaması 2000’li 

yıllarda %9 seviyesine çıkarak neredeyse iki katına ulaşmıştır. 2008 yılı 

rakamları değerlendirildiğinde en düşük sosyal güvenlik yüküne sahip 

ülkeler Danimarka, Şili ve Meksika; en yüksek sosyal güvenlik yüküne sahip 

ülkeler ise, Çek Cumhuriyeti, Fransa ve Hollanda’dır. 

En yüksek sosyal güvenlik yüküne sahip ülkelerden biri olan 

Fransa’da 1945 yılından beri sosyal güvenlik sistemi çoğunlukla, kazanılan 

gelir üzerinden alınan katkılarla finanse edilmektedir. Söz konusu 

düzenleme Fransa’yı çoğu sosyal harcamayı vergilerden karşılayan bazı 

Avrupa ülkelerinden ayırmaktadır. Sosyal koruma için gerekli fon ihtiyacını 

karşılamak için vergi niteliğini taşıyan bir dizi ek harç düzenlemesi ile 

                                                           
92

 Steve Idemoto, “Social Security Privatization in Chile: A Case for Caution”, September 29, 2000, 

(Erişim) http://www.eoionline.org/retirement_security/reports/SSPrivatizationChileCaseCaution-

Sep00.pdf, 22.05.2011. 
93

 Hannes Gissurarson, Daniel J. Mitchell, “The Iceland Tax System”, Prosperitas, Volume VII, 

Issue V, August 2007, (Erişim) http://www.cato.org/pubs/articles/mitchell-iceland.pdf, 09 Ağustos 

2011, s. 8. 

http://www.eoionline.org/retirement_security/reports/SSPrivatizationChileCaseCaution-Sep00.pdf
http://www.eoionline.org/retirement_security/reports/SSPrivatizationChileCaseCaution-Sep00.pdf
http://www.cato.org/pubs/articles/mitchell-iceland.pdf
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kaynaklar genişletilmiştir. Bunlar genel sosyal güvenlik katkıları, sosyal 

güvenlik borç yeniden ödeme katkıları, %2 sosyal yükler ve %0,3 ek 

katkılardır. Kurumlar vergisinin büyük mükellefleri ise %3,3 sosyal güvenlik 

katkısı ödemekle yükümlüdür.94  

Tablo 9: OECD Ülkelerinde Sosyal Güvenlik Primlerinin (2000) 
GSYH İçindeki Payı 

 Ülke/Yıl 1965 1975 1985 1995 2000 2005 2006 2007 2008 

Avustralya - - - - - - - - - 

Avusturya 8,4 10,1 13,0 14,9 14,8 14,6 14,4 14,2 14,3 

Belçika 9,8 11,9 14,0 14,3 13,9 13,6 13,5 13,6 13,9 

Kanada 1,4 3,2 4,4 5,0 4,9 5,0 4,9 4,8 4,8 

Şili -  - - 1,2 1,4 1,4 1,3 1,3 1,4 

Çek Cumhuriyeti       15,5 15,6 16,1 16,1 16,2 16,1 

Danimarka 1,1 0,2 1,4 1,1 1,8 1,1 1,0 1,0 1,0 

Finlandiya 2,1 7,5 8,7 14,1 11,9 12,0 12,2 11,9 12,1 

Fransa 11,6 14,4 18,5 18,4 16,0 16,2 16,3 16,1 16,1 

Almanya 8,5 11,7 13,2 14,5 14,5 13,9 13,6 13,2 13,9 

Yunanistan 5,6 5,7 9,1 9,4 10,5 11,2 11,1 11,7 12,2 

Macaristan -  - - 14,7 11,3 11,7 11,9 13,0 13,0 

İzlanda 2,1 0,8 0,7 2,5 2,9 3,2 3,3 3,0 2,8 

İrlanda 1,6 4,0 5,1 4,7 4,2 4,6 4,6 4,7 5,1 

İsrail -  - - 5,2 5,4 5,7 5,6 5,5 5,6 

İtalya 8,7 11,6 11,7 12,6 12,1 12,5 12,5 13,0 13,5 

Japonya 4,0 6,0 8,2 9,0 9,5 10,1 10,2 10,3 10,9 

Kore   0,1 0,2 2,4 3,8 5,1 5,3 5,5 5,8 

Lüksemburg 8,9 9,6 10,3 9,8 10,1 10,4 9,8 9,9 10,1 

Meksika -  - 1,7 2,5 2,8 2,8 2,7 2,7 2,7 

Hollanda 10,1 15,6 18,8 17,4 15,4 13,1 14,0 13,5 14,5 

Yeni Zelanda - - - - - - - - - 

Norveç 3,5 9,7 8,9 9,6 8,9 8,9 8,7 9,1 8,9 

Polonya -  - - 11,0 12,9 12,3 12,2 12,0 11,4 

Portekiz 
3,5 6,6 6,3 9,4 9,9 11,0 11,0 11,3 11,5 

Slovak Cumhuriyeti -  - - - 14,2 12,7 11,7 11,7 12,0 

Slovenya -  - - 16,8 14,2 14,2 14,0 13,7 14,1 

İspanya 4,2 8,8 11,2 11,6 11,9 12,0 12,0 12,0 12,1 

İsveç 4,0 8,1 11,8 13,1 13,6 13,1 12,3 12,3 11,5 

İsviçre 2,6 5,2 5,8 7,5 7,3 7,0 6,8 6,7 6,7 

Türkiye 0,6 1,1 1,6 2,0 4,5 5,4 5,5 5,2 6,1 

İngiltere 4,7 6,1 6,6 6,1 6,2 6,7 6,8 6,7 6,8 

ABD 3,3 5,2 6,4 6,9 6,9 6,6 6,6 6,5 6,5 

OECD Toplam 

Ağırlıksız Ortalama 4,6 6,5 7,6 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 9,0 

Kaynak: OECD, Revenue Statistics, 1965-2009, 2010 Edition, s. 86. 
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 Public Finances General Directorate Tax Policy Directorate, “The French Tax System”, 31 August 

2009, (Erişim) http://www.impots.gouv.fr /portal/deploiement/p1/fichedescriptive_1006/ 

fichedescriptive_1006.pdf, 20 Mayıs 2011, s. 35. 

http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bAUS%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bAUT%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bDNK%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bFRA%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bDEU%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bGRC%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bISR%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bESP%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
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Çek Cumhuriyeti’nde gelir vergisi oranları düşük ve kurumlar vergisi 

oranı ise 2009’da %20, 2010 yılında ise %19 ile AB içinde en düşük 

oranlardan biri olmakla beraber, sosyal güvenlik ve sağlık katkıları 

Avrupa’nın en yüksek ülkelerinden birisidir. 2008 Ocak ayından itibaren 

geçerli %15 düz oranlı gelir vergisi uygulanmakta, yerel vergiler ve servet 

vergisi bulunmamaktadır. Toplam vergi yükü ise AB ortalamasının 

altındadır.95 

Çek Cumhuriyeti vergi sistemi 1989 yılından itibaren tümüyle gözden 

geçirilmiş olup, artık özellikle işgücü üzerindeki yüksek vergi oranları, etkin 

KDV sistemi ile tipik Avrupa ülkelerinin vergi sistemine benzemektedir. 2001 

yılında vergisi gelirleri/GSYH oranı %38,6, 2002’de %39,2’ye yükselmiş, bu 

orana en büyük katkıyı ise %14,7 ile sosyal güvenlik katkıları yapmakta, 

KDV %11,3, ÖTV %3,5, gelir vergisi %5 ve kurumlar vergisi payı ise %4,2 

civarındadır. Çek Cumhuriyeti AB-15 ülkeleri ortalamasına göre GSYH’nın 

%5’inden fazla bir oranda sosyal güvenlik katkısı toplamakta olup, yalnızca 

Fransa bu ülkeden daha fazla katkı toplamaktadır. Çek Cumhuriyeti’nde 

sosyal güvenlik katkıları yaklaşık her yıl GSYH’nın %15’i kadar bir gelir 

sağlamakta, bu katkılarla emeklilik, sağlık, bakım, işsizlik gibi alanlardaki 

bütçe harcamaları finanse edilmektedir. 1998’e kadar katkılardan elde 

edilen gelir gerçek harcamalardan daha fazla gerçekleşmiş ve artan kısım 

bütçe içinde kullanılmış; 1998’den beri ise sosyal faydalar katkıları aşmakta 

ve aradaki fark genel bütçe gelirleri ile kapatılmaktadır. 96 

Sosyal güvenlik katkılarının en yüksek olduğu ülkelerden biri olan 

Hollanda’da refah devleti içinde sosyal koruma sistemine ilişkin ilk kanun iş 

kazaları ile ilgili olarak 1901 yılında çıkmıştır. Bu tarihten 2. Dünya Savaşına 

kadar çalışan sigorta sisteminin özellikle iş kazaları riski temelinde büyük 

                                                           
95

 Petr Gola, “Taxation in Czech Republic”, (Erişim) http://www.cfe-

eutax.org/taxation/taxation/czech-republic, 22 Mayıs 2011, s. 1. 
96

 Ondřej Schneider, “Who Pays Taxes and Who Gets Benefits in the Czech Republic”, Working 

Paper UK FSV-IES, 2004,  (Erişim) http://ies.fsv.cuni.cz/default/file/download/id/1483, 20 Mayıs 

.2011, s. 2-4. 

http://www.cfe-eutax.org/taxation/taxation/czech-republic
http://www.cfe-eutax.org/taxation/taxation/czech-republic
http://ies.fsv.cuni.cz/default/file/download/id/1483
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ölçüde genişlediği, 2. Dünya Savaşından ise sonra sosyal koruma 

sisteminin aşağıda yer alan 3 temel üzerinde genişlediği görülmektedir.97 

 Ulusal yardım: Tüm yaşlı vatandaşları kapsayan emeklilik, 

çocuk yardımları, sakatlık yardımlarını içermektedir. 

 İşsizlik sigortası: İşsizlik, uzun dönemli sakatlık, hastalık 

risklerini içermektedir.  

 Sosyal yardım: Tüm vatandaşlara ulaşan, sigorta 

düzenlemeleri kapsamı dışında kalan temel gelir seviyesini 

sağlamak esasına dayanmaktadır. 

Hollanda’da çalışanların (yerleşik olsun veya olmasın) brüt ücretleri 

üzerinden sosyal güvenlik primi ödemeleri gerekmektedir. Sosyal güvenlik 

katkıları, çalışanlardan alınan katkılar ile çalışanın brüt ücreti üzerinden 

işverenin ödemek zorunda olduğu katkılardan oluşmaktadır. 2011 yılı 

itibariyle işveren katkısı brüt ücret üzerinden %20,91 olup, bunun %7,75’ini 

sağlık, %0,34’ünü çocuk bakımı, %5,70’ini genel standart çalışamamazlık 

katkısı, %0,09’unu çalışamamazlık sigortası, %0,63’ünü yeniden çalışmaya 

başlama primi, %2,20’sini ortalama işten çıkarma tazminatı ve %4,20’sini 

ise işsizlik genel katkısı oluşturmaktadır.98  

 

1.2.4. Mal Ve Hizmetlerden Alınan Vergiler 

Harcama üzerinden alınan vergiler mal ve hizmetlerden alınan ve 

dolaylı vergiler olarak adlandırılan vergilerdir ve genellikle gelişmekte olan 

ülkelerde en büyük kamu gelir kaynağını oluştururlar. Gelir üzerinden alınan 

vergilerdeki uygulama güçlüklerine rağmen, kişi ve kurumların mal ve 

                                                           
97

 The Financial Control of Social Security in the Netherlands, (Erişim) 

http://www.eucss.org.cn/fileadmin/research_papers/policy/found_manag/The_Financial_Control_of

_Social_Security_in_the_Netherlands.pdf, 10 Ağustos 2011, s. 3. 
98

 Capital Consulting, “Netherlands (Holland) - Tax Guide for Contractors and Expatriates”, 

(Erişim) 

http://www.capitaltaxconsulting.com/international-tax/netherlands/dutch-social-security/, 10 

Ağustos 2011, s. 3. 

http://www.eucss.org.cn/fileadmin/research_papers/policy/found_manag/The_Financial_Control_of_Social_Security_in_the_Netherlands.pdf
http://www.eucss.org.cn/fileadmin/research_papers/policy/found_manag/The_Financial_Control_of_Social_Security_in_the_Netherlands.pdf
http://www.capitaltaxconsulting.com/international-tax/netherlands/dutch-social-security/
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hizmet satın almaları yoluyla dolaylı yoldan ödedikleri vergileri tarh etmek 

ve toplamak daha kolay olduğu için, idari açıdan basit vergilerdir.99 

OECD tarafından yıllık olarak yayınlanan Gelir İstatistikleri 

sınıflandırmasında mal ve hizmetler üzerinden alınan vergiler grubunda; 

üretim, satış, transfer, kiralama veya mal ve hizmet teslimi; malların 

kullanımı veya malları kullanma izni veya faaliyetlerin gerçekleştirilmesine 

ilişkin vergiler yer almaktadır. Mal ve hizmetler üzerinden alınan vergiler 

başlığına aşağıda yer alan vergiler dahildir: 100 

 Yayılı muamele vergileri, 

 Genel satış vergileri (üretim, toptan satış, perakende satış aşaması),  

 Katma değer vergisi, 

 Tüketim vergileri, 

 Malların ithalatında ve ihracatında alınan vergiler, 

 Malların kullanımı, kullanma izni veya belirli faaliyetler sunulması 

üzerinden alınan vergiler, 

 Belirli hizmetler üzerinden alınan vergiler (Örnek, bankacılık hizmetleri, 

sigorta işlemleri, bahis, at yarışı vb. gibi),  

 Madenlerin çıkarılması, işlenmesi, üretimi ve diğer ürünleri üzerinden 

alınan vergiler.  

Küreselleşme süreci ile birlikte gelir ve kurumlar vergisi oranlarında 

düşüşler yaşanırken, mal ve hizmetler üzerinden alınan vergilerin 

oranlarında artışlar görülmüştür. Diğer bir ifadeyle, küreselleşme ile birlikte 

mobil faktörler üzerindeki vergi oranları düşerken, tüketim gibi mobil 

olmayan kaynaklar üzerindeki oranlar artmıştır.101 

Tüketim vergilerinin oranlarının artırılması ile birlikte işçilerin tüketime 

ayırdığı gelirler düşecek, bu durum ise, işçilerin ücretlerini artırma talebini 

                                                           
99

 Siverekli Demircan, a.g.m., s. 102. 
100

 OECD, a.g.e., s. 296-297. 
101

 Günaydın, Benk, a.g.m., s. 14. 
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doğuracak ve yüksek ücret talebi sonucunda da işsizlik artacaktır. Daver ve 

Tabellini’nin yapmış oldukları çalışmaya göre, vergiler ile işsizlik arasında 

doğru orantılı bir ilişki vardır ve 1965-1975 yılları arasında Avrupa’da 

uygulanan yüksek işgücü vergileri, bu dönemde işsizlik oranını ortalama %4 

oranında artırmıştır.102 Diğer taraftan, tüketim vergilerinin oranının 

artmasının diğer bir etkisi mal ve hizmetlere olan talebin düşmesidir. Talebin 

düşmesi ilk olarak üretimi olumsuz yönde etkileyecek ve emek yoğun 

sektörde çalışan işgücünün işsiz kalmasına neden olacaktır. İkinci olarak, 

tüketim vergilerinde meydana gelecek artış kayıt dışı ekonomiyi de 

genişletecek, üretici, gelirlerini belgelemek istemeyecek, bu durum ise 

tüketimin kayıt dışına çıkmasına neden olacaktır. Bu vergilerde meydana 

gelen artışlar, bir yandan sınır alışverişlerini (ABD-Kanada, İngiltere-Fransa) 

artırırken diğer yandan da denetim etkinliğine bağlı olarak çeşitli tüketim 

mallarında (sigara, alkol) kaçakçılığı artırabilecektir. Son olarak, tüketim 

vergilerinin artırılması gelir dağılımındaki adaletsizliği de artıracaktır. Vergi 

oranlarının artması ile birlikte; düşük gelir grubuna dahil olan insanların 

tüketime daha fazla gelir ayırmak zorunda kalmaları, gelir adaletsizliği 

sorununu daha da derinleştirecektir.103 

Tablolarda sırasıyla, OECD’ye üye ülkelerde belirli mal ve 

hizmetlerden alınan vergilerin toplam vergi gelirleri ve GSYH içindeki payları 

yer almaktadır. 

Mal ve hizmetler üzerinden alınan vergilerin toplam vergi gelirleri 

içindeki payı 1965 yılından sonra düşüş eğilimine girmiş; 1975’te bu oran 

%32,8’e düşerken, 2008 yılında %31,7 olarak gerçekleşmiştir.  

Tablo 11’de yer aldığı gibi, mal ve hizmetler üzerinden alınan 

vergilerin GSYH’ye oranının (mal ve hizmetler üzerinden alınan vergilerin 

yükü) OECD ortalaması 1965’te 9,6 iken, 1985’te 10,4’e ulaşırken, bu artış 
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 Daver- F. Tabellini, G. 2000, “Unemployment, Growth,and Taxation in Industrial Countries”, 

Economic Policy s. 48’den aktaran Günaydın, Benk, a.g.m., s. 14.  
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eğilimi 1990’lı yıllara kadar devam etmiş ve 11,2’ye ulaşmıştır. 2000’li 

yıllarda ise bu seviyeyi korumuş ve 2008 yılında %10,8’e düşmüştür. 

Tablo 10: OECD Ülkelerinde Mal Ve Hizmetlerden Alınan Vergilerin 
(5000) Toplam Vergi Gelirleri İçindeki Payı 

Ülke/Yıl 1965 1975 1985 1995 2000 2005 2006 2007 2008 

Avustralya 34,7 29,3 32,8 29,0 28,7 27,8 27,1 26,6 27,4 

Avusturya 37,4 34,5 32,6 28,6 28,5 28,6 27,9 27,5 27,1 

Belçika 37,2 27,4 25,4 25,7 25,4 25,3 25,6 25,1 24,5 

Kanada 40,5 32,0 31,8 25,4 24,2 25,3 24,5 24,0 23,6 

Şili -  - - 62,6 63,8 51,5 43,2 43,8 50,6 

Çek Cumhuriyeti -  - - 32,1 31,6 31,3 30,2 29,8 31,9 

Danimarka 41,4 34,3 34,3 32,1 32,1 32,0 33,1 33,3 32,5 

Finlandiya 42,5 31,9 33,9 30,6 29,0 31,3 31,1 30,1 30,0 

Fransa 38,4 33,3 29,7 27,6 25,7 25,3 24,5 24,7 24,5 

Almanya 33,0 26,9 25,7 28,0 28,1 28,9 28,3 29,2 28,5 

Yunanistan 48,8 46,8 42,7 41,3 35,3 34,8 36,3 35,7 34,9 

Macaristan -  - - 40,6 40,5 39,7 38,4 37,7 37,1 

İzlanda 62,7 63,0 61,1 48,7 44,1 42,0 42,3 40,4 37,0 

İrlanda 52,6 46,5 44,4 40,7 37,6 37,4 35,9 36,1 37,1 

İsrail -  - - 36,5 33,3 35,9 34,5 35,2 37,3 

İtalya 39,5 29,4 25,4 27,3 27,9 26,4 26,2 25,2 24,5 

Japonya 26,2 17,3 14,0 15,8 19,3 19,4 18,6 18,0 18,0 

Kore   61,1 59,5 40,7 38,4 34,3 32,5 31,3 31,6 

Lüksemburg 24,7 20,9 24,4 27,1 27,2 29,0 28,0 27,5 28,0 

Meksika -  - 64,8 53,9 53,0 56,7 56,3 53,1 59,2 

Hollanda 28,6 24,2 25,6 27,2 29,2 31,8 31,0 31,0 30,3 

Yeni Zelanda 27,9 24,2 23,1 33,4 34,7 32,1 32,7 31,7 33,8 

Norveç 41,1 37,6 37,5 38,6 31,8 27,8 27,3 28,4 25,6 

Polonya -  - - 35,2 36,1 38,5 39,1 37,5 38,0 

Portekiz 47,6 42,6 43,7 40,9 37,2 39,7 39,7 37,5 36,6 

Slovak Cumhuriyeti -  - - - 36,2 39,9 38,7 38,4 36,0 

Slovenya -  - - 38,7 37,6 35,2 34,8 35,1 35,6 

İspanya 40,8 24,2 28,4 28,6 29,6 27,7 26,9 25,5 25,1 

İsveç 31,2 24,3 26,6 28,1 24,6 26,1 26,1 26,6 27,7 

İsviçre 34,2 22,4 21,9 21,9 22,5 23,6 23,0 22,7 21,7 

Türkiye 54,0 41,3 36,0 37,6 42,0 49,3 48,7 47,7 45,5 

İngiltere 33,1 25,0 31,5 35,3 32,0 30,3 29,0 29,1 28,8 

ABD 22,8 19,5 18,8 18,0 16,0 17,7 17,1 16,7 17,6 

OECD Toplam 

Ağırlıksız Ortalama 38,4 32,8 33,7 33,7 32,8 32,8 32,1 31,6 31,7 

Kaynak: OECD, Revenue Statistics, 1965-2009, 2010 Edition, s. 91. 

Küreselleşme sonucunda ortaya çıkan hususlardan birisi de, bir 

taraftan mal ve hizmetler üzerinden alınan vergilerdeki artışın, tersine artan 

oranlı etkiler dolayısıyla emek gelirinin daha yüksek oranlı vergilenmesine 

sebep olması; diğer taraftan sosyal güvenlik yükümlülüklerindeki artışın da 

http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bAUS%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bAUT%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bDNK%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bFRA%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bDEU%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bGRC%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bISR%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bESP%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
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vergi yükünün büyük ölçüde emek faktörü üzerine kaymasına yol 

açmasıdır.104 

Tablo 11: OECD Ülkelerinde Mal ve Hizmetlerden Alınan Vergilerin 
(5000) GSYH İçindeki Payı 

 Ülke/Yıl 1965 1975 1985 1995 2000 2005 2006 2007 2008 

Avustralya 7,1 7,4 9,1 8,1 8,7 8,3 8,0 7,9 7,4 

Avusturya 12,7 12,6 13,3 11,9 12,3 12,1 11,7 11,6 11,6 

Belçika 11,6 10,8 11,3 11,2 11,4 11,3 11,3 11,0 10,8 

Kanada 10,4 10,2 10,3 9,0 8,6 8,5 8,1 7,9 7,6 

Şili -  - - 11,9 12,4 11,1 10,0 10,5 11,4 

Çek Cumhuriyeti -  - - 12,1 11,2 11,8 11,2 11,1 11,5 

Danimarka 12,4 13,2 15,8 15,7 15,9 16,3 16,4 16,3 15,6 

Finlandiya 12,9 11,7 13,5 14,0 13,7 13,8 13,6 12,9 13,0 

Fransa 13,1 11,8 12,7 11,9 11,4 11,1 10,8 10,7 10,6 

Almanya 10,4 9,2 9,3 10,4 10,4 10,1 10,0 10,5 10,5 

Yunanistan 8,7 9,1 10,9 11,9 12,0 11,0 11,5 11,5 11,4 

Macaristan -  - - 16,8 15,6 14,8 14,3 15,0 14,9 

İzlanda 16,4 18,9 17,2 15,2 16,4 17,1 17,6 16,4 13,6 

İrlanda 13,1 13,4 15,4 13,2 11,7 11,4 11,4 11,2 10,7 

İsrail -  - - 13,5 12,3 12,7 12,4 12,8 12,6 

İtalya 10,1 7,4 8,5 10,9 11,8 10,8 11,1 11,0 10,6 

Japonya 4,8 3,6 3,8 4,2 5,2 5,3 5,2 5,1 5,1 

Kore -  9,1 9,6 8,2 8,7 8,2 8,1 8,3 8,4 

Lüksemburg 6,9 6,8 9,6 10,0 10,6 10,9 10,0 9,8 9,9 

Meksika -  - 10,0 8,2 8,9 10,2 10,3 9,5 12,4 

Hollanda 9,4 9,8 10,9 11,3 11,5 12,2 12,1 12,0 11,8 

Yeni Zelanda 6,7 6,9 7,2 12,1 11,5 11,8 11,8 11,1 11,4 

Norveç 12,2 14,7 16,0 15,8 13,5 12,1 12,0 12,4 10,9 

Polonya -  - - 12,8 11,8 12,7 13,3 13,0 13,0 

Portekiz 7,6 8,2 10,7 12,6 12,2 13,4 13,7 13,2 12,9 

Slovak Cumhuriyeti -  - - - 12,3 12,6 11,4 11,3 10,5 

Slovenya -  - - 15,2 14,1 13,6 13,3 13,2 13,2 

İspanya 6,0 4,5 7,8 9,2 10,1 9,9 9,9 9,5 8,3 

İsveç 10,4 10,1 12,6 13,4 12,7 12,8 12,6 12,6 12,8 

İsviçre 6,0 5,3 5,6 6,1 6,7 6,9 6,8 6,6 6,3 

Türkiye 5,7 4,9 4,1 6,3 10,1 12,0 11,9 11,5 11,0 

İngiltere 10,1 8,7 11,7 12,0 11,6 10,8 10,6 10,5 10,3 

ABD 5,6 5,0 4,8 5,0 4,7 4,8 4,8 4,7 4,6 

OECD Toplam 

Ağırlıksız Ortalama 9,6 9,3 10,4 11,2 11,3 11,3 11,1 11,0 10,8 

Kaynak: OECD, Revenue Statistics, 1965-2009, 2010 Edition, s. 91. 

Tablo 10 ve 11 birlikte değerlendirildiğinde, 1965 yılında mal ve 

hizmetler üzerinden alınan vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payı 

                                                           
104

 Gülay Akgül Yılmaz, “Küreselleşme Sürecinde OECD, AB’ye Üye Ülkeler ve Türkiye’de Vergi 

Yapısının Gelişimi-II”, Yaklaşım, Sayı: 170, Şubat 2007, (Erişim) 

http://yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2007049117.htm, 15 Şubat 2011, s. 
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http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bAUS%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bAUT%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bDNK%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bFRA%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bDEU%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bGRC%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bISR%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bESP%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2007049117.htm
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%38,4 iken, bu oranın 2008 yılına gelindiğinde %31,7’ye kadar düştüğü; 

mal ve hizmetler üzerinden alınan vergiler yükünün ise 1965’te %9,6 iken 

artarak 2008 yılında %10,8’e ulaştığı görülmektedir.  

Tablo 10’da da görüleceği üzere, 2008 yılında mal ve hizmetler 

üzerinden alınan vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payının en yüksek 

olduğu ülkeler Meksika, Şili ve Türkiye iken, en düşük olduğu ülkeler ABD, 

Japonya ve İsviçre’dir. Tablo 11’de yer alan mal ve hizmetler üzerinden 

alınan vergilerin yüküne bakıldığında ise en yüksek yüke sahip ülkeler 

Danimarka, Macaristan ve İzlanda iken, en düşük yüke sahip ülkeler ise 

ABD, Japonya ve İsviçre’dir. 

Danimarka yalnızca toplam vergi yükünün yüksek olması ile değil 

aynı zamanda AB ve OECD ortalamasından farklı vergi yapısı ile de dikkat 

çekmektedir. Danimarka vergi gelirlerinin yaklaşık %50’si gelir vergisinden 

sağlanırken sosyal güvenlik katkılarının payı son derece sınırlıdır. Diğer 

taraftan gelir vergisinden sonra yaklaşık %30 oranında bir gelir ise mal ve 

hizmetler üzerinden alınan vergilerden sağlanmaktadır. KDV ve özel tüketim 

vergisine ilişkin olarak yapılan değişiklikler AB’nin dolaylı vergileri 

uyumlaştırma politikasına uygun bir şekilde yapılmakta olup, KDV oranı 

%25’tir.105  
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 OECD, “Tax Policy Reform In Denmark”, (Erişim) 

http://www.oecd.org/dataoecd/49/28/37154664.pdf, 22 Mayıs 2011, s. 2-12. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

VERGİ YÜKÜNÜ ETKİLEYEN UNSURLARIN TEORİK ÇERÇEVESİ 

2.1. VERGİ REKABETİ 

Dünya, günümüzde hızlı bir değişim süreci içerisinde bulunmakta ve 

bu değişim sürecinin öncülüğünü de küreselleşme olgusu yapmaktadır. 

Küreselleşme ile beraber ekonomi ve ticarette liberalleşme eğilimleri 

hızlanmakta; gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler bu süreçten daha fazla pay 

almak için yarış içine girmektedirler. 

1973 yılında dünya ekonomisinde yaşanan petrol şoku ve devamında 

1974 yılında belirginleşen ekonomik kriz ile birlikte, 1974-1979 döneminde, 

Japonya dışındaki sanayileşmiş ülkelerde büyüme oranında negatif 

gelişmeler görülmüştür. 1960-1973 döneminde dikkate alındığında, 

OECD’ye üye on üç ülkenin, sanayileşmiş ülkelere, sanayi sektörüne 

yönelik olarak yaptıkları yatırımların %12 oranında arttığı görülmektedir. 

1973-1974’ten itibaren dış doğrudan yatırımlar az gelişmiş ülkelere, ticaret, 

finans ve sigortacılık gibi hizmet sektörü ağırlıklı olarak yönelmiş olup, bu 

tür yatırımların %70’i ABD, İngiltere ve Japonya tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Çok uluslu şirketler aracılığı ile doğrudan yabancı 

yatırımların gelişmekte olan ülkelere yönelmesi, finansal serbestliğin 

sağlanması ile sermayenin dünya ölçeğinde akışkanlığının artması, dünya 

ülkeleri arasında sermayeyi çekebilmek için bir yarış başlatmıştır.106 

Yaşanan teknolojik gelişmeler ve serbest ekonominin yayılması, 

ülkelerin ulusal ekonomilerinin birbirleriyle etkileşimini artırırken, teknolojik 

gelişmeler ve liberalleşme, ülke sınırlarının ekonomik faaliyetler bakımından 

önemini yitirmesine neden olmuştur. Küreselleşme sermaye hareketlerinin 

önünü açmış; sermaye ve işgücü kendileri için daha avantajlı ve yüksek getirili 
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ülkelere doğru rahatlıkla yer değiştirebilir hale gelmiştir.107 Üretim faktörlerinin 

küreselleşme ile mobilite kazandığını ifade ederken kuşkusuz bir faz farkını 

da belirtmek gerekmektedir. Kısa vadeli yabancı sermayeden niteliksiz 

emeğe kadar, mobilitenin aynı düzeyde gerçekleştiğini ifade etmek 

kuşkusuz yanıltıcı olacaktır.  

Küreselleşme hareketlerinin hız kazanması ile birlikte sermayenin 

hareketliliği artmış ve bu hareketlilik devletlerin maliye politikalarını da 

doğrudan doğruya etkilemeye başlamıştır. Ülkeler artık, vergi sistemlerini 

bağımsız bir şekilde tasarlama lüksüne sahip değildir ve bunun sonucu ise 

ülkelerin vergilendirme gücünün erozyona uğramasıdır.108  

Vergiler önceleri ülke içi maliye politikasının aracı olarak 

kullanılırken, günümüzde uluslararası ekonomi açısından da önem arz 

etmeye başlamıştır. Sermaye ve emek gibi üretim faktörleri hızla yüksek 

vergili ülkelerden düşük vergili ülkelere hareket etmeye başlamış, bu durum 

ülkelerin vergi oranlarını, vergisel koşullarını bağımsız olarak belirleyebilme 

olanağını sınırlamış, sermayenin hareketliliği, vergi matrahlarının da 

hareketliliğini beraberinde getirmiştir. Bu duruma karşılık olarak devletlerin 

üretim faktörlerini kendi ülkelerine çekmek için geliştirmiş olduğu 

yöntemlerden bir tanesi, sunulan kamu hizmetlerinin genişletilmesi ve 

kalitelerinin artırılması iken; diğer yöntem ise hareket olanağı geniş olan bu 

üretim faktörleri lehine bir vergi yapısı düzenlemek olmuştur.109 

Bu ikinci yöntem, literatürde birçok şekilde tanımlanabilen vergi 

rekabeti kavramıdır. Bu tanımlamaların bir kısmı, “vergi rekabeti”ni sadece 

vergi oranlarına dayandırmakla birlikte, vergi oranları dışında başka vergisel 
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ayrıcalıkların da vergi rekabetinde etkili olabileceği gözden 

kaçırılmamalıdır.110 

Vergilendirme yetkisine sahip olan devletin vergi mevzuatının, 

sisteminin ve vergi politikalarının diğer devlet üzerinde oluşturduğu etkiler 

vergi rekabeti olarak tanımlanmaktadır.111  

Başka bir tanıma göre “vergi rekabeti, ekonomik entegrasyon ve 

gittikçe artan finansal entegrasyonun sonucu olarak ülkelerin, finansal 

sermayeyi ve şirketleri kendi piyasalarına çekmek için düşük efektif vergi 

oranları uygulamaları”dır. Diğer bir tanıma göre vergi rekabeti, “bir bölge ya 

da ülkeyi birey ve işletmeleri vergisel ayrıcalıklar kullanarak teşvik etmek 

üzere farklı vergilendirme yetkisine sahip birimler arasındaki rekabet”tir. 112 

Bu tanımlardan hareket edildiğinde, vergi politikalarının en önemli 

aracı olan vergi oranları, vergi rekabetinin de en etkili aracı olmaktadır. Bu 

çerçevede, dolaysız vergi oranlarında daha çok gerçekleşmekte olan vergi 

rekabeti; uluslararası rekabet gücünü artırarak yabancı yatırımların ülkeye 

çekilmesi, vergi mevzuat ve sistemlerinin yakınlaştırılması ve vergisel 

teşvikler sağlanması amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerçevede, yabancı 

sermayeyi önemli ölçüde etkileyen kurumlar vergisi oranları üzerindeki 

indirimler dikkat çekmektedir.  

Efektif vergi oranları, çokuluslu girişimcilerin yatırım ve yerleşim 

kararlarını belirlemede önemli bir faktör olmakla beraber, doğrudan yabancı 

sermaye yatırımlarını belirleyen unsurlar üzerine yapılan çalışmalar; 

vergisel düzenlemelerin firmanın emek-sermaye yoğun üretim yapmasına, 

iç piyasa-ihracata yönelik çalışmasına, ekonomik entegrasyon içinde-

dışında olmasına göre farklı düzeylerde etkili olabildiğini göstermektedir. 

Dolayısıyla vergi oranları dışında başka vergisel ayrıcalıklar da vergi 

yükünü azaltabilmektedir. Daha açık bir ifade ile vergi rekabeti, vergi 
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oranları düşürülerek ve/veya vergi matrahı genişletilerek de 

gerçekleştirilebilmektedir.113 

Uluslararası vergi rekabeti, uygulama biçimine ve ekonomik 

sonuçlarına göre zarar verici vergi rekabeti (harmful tax competition) ve 

yararlı vergi rekabeti (beneficial tax competition) olmak üzere iki başlık 

altında incelenebilir. Uluslararası vergi rekabeti konusunda OECD ve 

Avrupa Birliği’nin yaklaşımları gelişmiş-yüksek vergi yüküne sahip ülkeler 

lehine taraflı bulunmakta ve eleştirilmektedir.114 

OECD tarafından 1998 yılında yayınlanan, Zararlı Vergi Rekabeti: 

Yükselen Bir Küresel Konu (Harmful Tax Competition: An Emerging Global 

Issue) isimli Rapor’da vergi rekabetinin 6 önemli negatif dışsallığının 

bulunduğunu belirtilmektedir. 115 Vergi rekabeti; 

 Finansal ve dolayısıyla reel yatırım hareketlerini bozmakta, 

 Vergi sistemlerinin adaletini bozmakta, 

 Mükellefleri vergisel yükümlülüklere uyum konusunda 

isteksizleştirmekte, 

 Vergi idaresinin yönetim maliyetleri ile mükelleflerin uyum 

maliyetlerini artırmakta, 

 Vergilerle kamu harcamalarının arzulanan düzeyini ve bileşimini 

değiştirmekte, 

 Vergi yükünün daha az hareketli üretim matrahları (işgücü, 

gayrimenkul, tüketim) üzerine kaymasına neden olmaktadır. 

Vergi rekabeti, olumlu ve olumsuz çeşitli etkileri olan, bu kapsamda 

da faydalı ya da zararlı olarak adlandırılan ve olumsuz etkileri nedeniyle de 

eleştirilen kavramdır. 
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Vergi rekabetinin olumlu sonuçları arasında, vergi indirimleri 

sonucunda ortaya çıkan yabancı sermaye artışı ve vergi gelirlerinin etkin 

kullanım sonucu oluşan kamu harcamalarında verimlilik; olumsuz sonuçları 

arasında ise, mali bozulma, haksız vergi rekabeti ve bunun sonucunda 

ortaya çıkan adaletsiz vergi yükü dağılımı sayılabilir.116 Vergi rekabetinin 

olumlu etkileri dolayısıyla yararlı-olumlu olduğunu savunanlar yanında 

zararlı-olumsuz olduğunu düşünenler başka bir ifade ile vergi rekabetine 

karşı olanlar da bulunmaktadır. 

 Vergi rekabetinin olumlu olduğunu savunanlar, sermaye üzerine 

konan yüksek vergilerin, sermayenin uçup gitmesine ve bunun sonucunda 

yurtiçi üretimin, ücretlerin ve gelirin azalmasına sebep olacağını ileri 

sürmektedirler. Uygulanan düşük vergiler sonucunda ülkeye sermaye ve 

işgücü girişi olacağı böylece üretimin ve gelirin artacağı, bunun da 

vergilenebilir matrahı arttıracağı ve dolayısıyla vergi gelirlerinin yükseleceği, 

savunulmaktadır. Örneğin, 2000 yılında İrlanda, 3.8 milyon nüfusuyla, 

imalat, finansal hizmetler ve diğer alanlarda uygulanan yüzde 10 

seviyesindeki kurumlar vergisi oranı sayesinde Japonya’dan ya da 

İtalya’dan daha fazla doğrudan yatırım çekmiştir.117 Doğrudan yabancı 

sermaye yatırımlarının GSYH içinde yüzde 9’luk paya sahip olduğu İrlanda, 

Hollanda, Lüksemburg, İsviçre, ancak cazip vergi rejimleri sayesinde ABD 

kaynaklı doğrudan yabancı yatırımların yüzde 38’ini çekmişlerdir. 

Almanya’nın 1989’da yurtiçi faiz gelirlerine uyguladığı yüzde 10 vergi 

kesintisi tasarrufların büyük ölçüde Lüksemburg’a kaymasına neden 

olmuştur.118 

 Vergi rekabetine karşı olanlar ise; devletlerin gelir dağılımının 

düzeltilmesi konusundaki güçlerini yitireceklerini, gelir dağılımının 

düzeltilmesi amacıyla yüksek oranda vergilendirilen bazı işletmelerin veya 

kişilerin daha uygun yerler aramasının doğal bir sonuç olacağını 
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belirtmektedirler. Bu durumda vergilendirilebilir kaynaklarını kaybeden 

ülkeler açısından, sermaye ve işgücü kaçışına paralel olarak üretim ve gelir 

düşüşü yaşanacak ve dolayısıyla vergi gelirleri azalacaktır. Diğer taraftan 

küreselleşme ile birlikte vergi yükü daha az hareketli olan üretim faktörlerine 

kayacaktır. Ters elastikiyet kuralına göre (Ramsey Kuralı), marjinal vergi 

oranı, üretim faktörlerinin arz elastikiyeti ile ters orantılıdır. Bundan dolayı, 

göreli olarak yüksek arz elastikiyetine sahip olan hareketli (mobile) üretim 

faktörleri, daha az hareketli (immobile) üretim faktörleri ile kıyaslandığında 

(portföy yatırımları ile fiziki yatırımlar, yabancı ve büyük yerli yatırımlar ile 

küçük ve orta ölçekli yatırımlar, nitelikli işgücü ile niteliksiz işgücü) vergi 

yükünün az hareketli üretim faktörleri üzerinde kalacağı, ileri 

sürülmektedir.119 

OECD’nin 2000 yılındaki “Küresel Vergi İşbirliğine Doğru: Zarar 

Verici Vergi Uygulamalarını Tanımlama ve Elimine Etmede İlerlemeler” 

(Towards Global Tax Co-Operation: Progress in Identifying and Eliminating 

Harmful Tax Practices) adlı Raporunda; Türkiye Serbest Bölgeler ve Kıyı 

Bankacılığı rejimleri ile tercihli vergi rejimi uygulayan ülkelerden biri olarak 

listedeki yerini almış ve söz konusu uygulamaları 2003 yılı Nisan ayına 

kadar sonlandırması konusunda uyarılmıştır.120  

Diğer taraftan, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na zararlı vergi 

rekabeti uygulamalarıyla mücadele amacıyla “Kontrol Edilen Kurum 

Kazancı” uygulamasına ilişkin hükümler eklemiştir. 

Serbest bölgeler, hareketli faktörleri çekmek ve dünya piyasalarında 

rekabet etmekte zorluk çeken AB ülkelerinin uluslararası rekabet gücünü 

artırmak için bir fırsat olarak görülmekte olup, AB ülkelerinde, serbest 

bölgelerdeki faaliyetler için gelir ve kurumlar vergisi istisnası uygulamasına 

yönelik özel düzenlemeler bulunmamakta, sadece bölgeye ithal edilen 

malların bölgede kaldıkları sürece gümrük vergisine tabi tutulmamasına 
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ilişkin düzenlemeler bulunmaktadır. Diğer taraftan, serbest bölgeden diğer 

ülkelere yapılan ihracat o ülkede gümrük vergisine tabi olmaktadır. Serbest 

bölge uygulaması, ülkeden ülkeye değişebilmekte olduğundan, farklı 

uygulamalar olduğu zaman, AB’nin kuruluş anlaşmasının 92. maddesini 

ihlal eden, belirli malların üretimi veya belirli hizmetlere tanınan avantajların 

rekabetin bozulmasını tehdit etmesi halinde komisyon müdahale 

edebilmektedir.121 

OECD’nin belirlediği kriterler çerçevesinde, Türkiye’deki serbest 

bölge uygulamaları ve kıyı bankacılığı zarar verici tercihli vergi rejimleri 

arasında yer almıştı. Türkiye’nin 2004 yılında (5084 sayılı Yatırımların ve 

İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun) yaptığı düzenlemeler ile serbest bölgelerdeki vergi muafiyetleri 

kaldırılmış, bir kısmı ise istisnaya dönüştürülmüştür. Diğer taraftan, 5810 

sayılı “Serbest Bölgeler Kanunu ile Gümrük Kanununda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun” Kanun ile Serbest Bölgeler Kanunu’nun vergi 

teşviklerini düzenleyen geçici 3. maddesinde 01 Ocak 2009 tarihi itibari ile 

geçerli olan yeni düzenleme ile Avrupa Birliğine tam üyelik tarihine kadar 

bazı istisnalar getirilmiştir.  

Türkiye serbest bölgeler ile ilgili olarak yaptığı düzenlemeler 

nedeniyle artık OECD’nin yayınladığı tercihli vergi rejimi uygulayan ülkeler 

listesinde yer almamaktadır. Kıyı bankacılığı rejimi ise zaten 1999 yılında 

uygulamaya konulamadan sonlandırılmıştır.122 

Türkiye’de kıyı bankacılığı ile ilgili düzenlemeler, 4289 sayılı Bankalar 

Kanununda yer almakta olup, bu bankalar hakkında Bankalar Kanunu’nun 

ve Merkez Bankası Kanunu’nun zorunlu karşılık ve umumi disponibilite gibi 

düzenlemelerin yer aldığı 40. maddesinin uygulanamayacağı 

belirtilmektedir. Türkiye’de Kurulu bankaların, kıyı bölgelerinde şube 

açmalarına ilişkin esaslar Bankaların Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında 
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Yönetmeliğin 12. maddesinde ise belirlenmiştir. Türkiye’de, 90/210 sayılı 

BKK ve 90/999 sayılı BKK ile oluşturulan “İstanbul Atatürk Hava Limanı Kıyı 

Bankacılığı” bölgesi, fiilen var olmamasına rağmen, hukuki varlığını devam 

ettirmiştir ve OECD’nin 2000 yılı raporunda üye ülkelere ait tercihli vergi 

rejimleri arasında yer almıştır. Bu rejim daha sonra, BDDK tarafından 

çıkarılan, “Bankaların Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik” ile 

uygulamadan tamamen kaldırılmıştır.123 

Türkiye, tercihli vergi rejimi uygulamaları hakkında yaptığı çalışmalar 

ile birlikte vergi cenneti ülkelerin uygulamalarına karşı da bazı çalışma ve 

düzenlemeler yapmıştır. Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30/7. maddesine 

göre, vergi cenneti olarak adlandırılan ülkelerde yerleşik gerçek veya tüzel 

kişilere çeşitli adlar altında yapılacak ödemelerin, Türkiye’deki vergi 

matrahlarını azaltmak amacı ile kullanılmasının önüne geçilmesi 

amaçlanmaktadır. Düzenlemeye göre, Bakanlar Kurulu’nca ilan edilecek 

ülkelerde yerleşik olan veya faaliyette bulunan kurumlara (tam mükellef 

kurumların bu nitelikteki ülkelerde bulunan iş yerleri dahil) nakden veya 

hesaben yapılan veya tahakkuk ettirilen her türlü ödemeler üzerinden, bu 

ödemelerin verginin konusuna girip girmediğine veya ödeme yapılan 

kurumun mükellef olup olmadığına bakılmaksızın % 30 oranında vergi 

kesintisi yapılacaktır. Bakanlar Kurulu bu oranı sıfıra kadar indirebilecek 

veya bir katına (%60) kadar artırabilecektir. Söz konusu hüküm 01.01.2006 

tarihinden geçerli olmak üzere 21.06.2006 tarihinde yürürlüğe girmesine 

rağmen kanun maddesinin uygulanacağı ülkeler henüz Bakanlar Kurulu’nca 

ilan edilmemiştir. Söz konusu liste ilan edilene kadar madde hükmünün 

uygulanması mümkün görünmemektedir.124 

 Uluslararası vergi rekabetinin ülkelerin vergi matrahını azaltarak 

zararlı hale gelmesi ile birlikte alınan tedbirler kapsamında ülke 
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mevzuatlarına giren ve Türkiye’de 2006 yılından itibaren uygulanmaya 

başlayan kontrol edilen yabancı kurum kazancı uygulamasında ülkelerde 

farklılıklar olmakla birlikte, amaç diğer ülkeler aleyhine fon ve yatırımları 

çekmek için vergi erteleme olanağı veren ve zararlı vergi rekabetine yol 

açan uygulamaları önlemek olmaktadır.125 

Kontrol edilen yabancı kurum müessesesi, daha çok şirketlerin düşük 

oranlı ya da vergi alınmayan ülkelerde bulunan iştirakleri vasıtasıyla 

karlarını gizlemesini önlemek amacıyla oluşturulmuş olup, konusuna 

genellikle, sadece hisse senedi, kar payı, menkul kıymet gibi pasif nitelikteki 

belli gelir tipleri girmektedir.126 

Kontrol edilen yabancı kurum kazancı uygulaması 5520 sayılı KVK 

ile vergi mevzuatımıza getirilen önemli yeniliklerden birisi, olup, söz konusu 

düzenleme Kanunun 7 nci maddesinde yer almaktadır. Vergi kayıp ve 

kaçağına yol açan ve vergiden kaçınmada kullanılabilen bu yerlerdeki 

iştiraklere ilişkin işlemlerin düzenlenmesi amacıyla kontrol edilen yabancı 

kurum (KEYK-CFC) uygulaması vergi mevzuatımıza kapsamına alınmıştır. 

Bu madde ile uluslararası vergi uygulamalarındaki gelişmelere paralel 

olarak, ticari ve sınai mahiyette olmayan, yatırımlarını yurt dışında düşük 

vergi oranlı ülkelere yönlendiren mükellefler ile Türkiye’de yatırım yapan 

mükellefler arasındaki vergi yükü eşitsizliğinin giderilmesi 

amaçlanmaktadır.127  

Vergi adaletini bozucu davranışları önlemek amacıyla getirilen ve bir 

vergi güvenlik müessesesi olan bu düzenlemeye göre; tam mükellef gerçek 

kişi ve kurumların doğrudan veya dolaylı olarak ayrı ayrı ya da birlikte 

sermayesinin veya kar payının ya da oy kullanma hakkının en az % 50 sine 
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sahip olmak suretiyle kontrol ettikleri yurt dışı iştiraklerinin kurum kazançları, 

dağıtılsın veya dağıtılmasın; 

 İştirakin toplam gayrisafi hasılatının %25 veya fazlasının faaliyet 

ile orantılı sermaye, organizasyon ve eleman istihdamı suretiyle yürütülen 

ticari, zirai veya serbest meslek faaliyeti dışındaki faiz, kar payı, kira, lisans 

ücreti, menkul kıymet satış geliri gibi pasif nitelikli gelirlerinden oluşması, 

 Yurt dışındaki iştirakin ticari bilanço karı üzerinden % 10’dan az 

oranda gelir ve kurumlar vergisi benzeri vergi yükü taşıması, 

 Yurt dışında kurulu iştirakin ilgili yıldaki toplam gayrisafi hasılatının 

100.000 YTL karşılığı yabancı parayı geçmesi, 

şartlarının birlikte gerçekleşmesi halinde, Türkiye’de kurumlar vergisine tabi 

olacaktır.128 

Vergi mevzuatımızda kurumlar vergisi yönünden iştirak yoluyla 

yapılan yatırımlardan elde edilen gelirler, iştirakin kâr dağıtımı yapmasına 

bağlı olarak vergilendirilmektedir. Kurumların Türkiye’de yerleşik 

kurumlardan elde ettikleri iştirak kazançları kurumlar vergisinden müstesna 

olmakla birlikte, yurt dışındaki kurumlardan elde edilen iştirak kazançları için 

bu olanak, belli koşulların sağlanması halinde uygulanmaktadır. Bu 

maddede ise, belli şartlar altında yurt dışı iştiraklere yatırım yapan 

mükelleflerin yurt dışı iştirak kârları, fiilen dağıtılmasa bile vergi 

uygulamaları açısından dağıtılmış kabul edilerek, bu iştiraklerin 

kazançlarının Türkiye’de kurumlar vergisine tabi tutulması 

öngörülmektedir.129 

 

2.2. KAYIT DIŞI EKONOMİ 

Gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan tüm ülkelerin iktisadi 

sorunları içerisinde kayıt dışı ekonominin diğerlerine nazaran ayrı bir yeri ve 
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önemi vardır. Kayıt dışı ekonominin nedenlerine ve sonuçlarına 

bakıldığında diğer ekonomik sorunlardan etkilenen ve bu sorunları 

etkileyen, son derece karmaşık, bazen bağımlı bazen de bağımsız değişken 

halinde olan, içinde iktisadi faktörler dışında sosyal, psikolojik, siyasi ve 

ahlaksal faktörleri barındıran, teorik olarak pek çok çözüm önerileri üretilen 

fakat bir türlü ortadan kaldırılamayan bir sorun olarak ortaya çıktığı 

görülmektedir.130  

Kayıt dışı ekonomi sorunu, 1970’lerin başından itibaren yoğun bir 

şekilde tartışılmakta olan bir olgu olup, gerek gelişmiş gerekse gelişmekte 

olan tüm ülkelerde hükümetlerin öncelikli sorunları arasında yer almaktadır. 

Kayıt dışı ekonomi, çok boyutlu, içinde pek çok değişkeni ve bilinmeyenleri 

barından, hiçbir ülkede tamamı ile ortadan kaldırılamayan tanımlanması zor 

bir kavramdır.  

Kayıt dışı ekonomi tanımı vurgulanmak istenilen faaliyet ya da olaya 

göre farklılaşabilmektedir. Örneğin, kayıt dışı ekonomi tanımı içinde mevcut 

faaliyetin gizliliği belirtilmek isteniyorsa, gölge ekonomi, gizli ekonomi, saklı 

ekonomi, yeraltı ekonomisi, alacakaranlık ekonomisi; faaliyetin yasa dışılığı 

belirtilmek isteniyorsa kara ekonomi, gri ekonomi, illegal ekonomi veya yasa 

dışı ekonomi; faaliyetin devletin bilgisi dışında tutuluyor olması belirtilmek 

isteniyorsa gayrı resmî ekonomi, resmî olmayan ekonomi, enformel 

ekonomi veya kayıt dışı ekonomi ve son olarak faaliyetin önemsiz olması 

sebebiyle resmî GSMH kayıtlarında tutulmayışı belirtilmek isteniyorsa 

marjinal ekonomi, ikinci ekonomi, ikincil ekonomi gibi ifadeler 

kullanılmaktadır.131  

Kayıt dışı ekonomi, “devletin bilgisi dışında gerçekleşen ekonomik 

faaliyetler” olarak tanımlanabilir. Devletin resmi organlarına bildirilmeksizin 

gerçekleştirilen üretim veya ticarete yönelik çeşitli faaliyetler, gayri safi milli 
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hasıla tahminlerine yansımadığından, resmi gayri safi milli hasıla gerçekte 

olduğundan daha düşük tahmin edilir. Bu kapsamda, kayıt dışı ekonomi, 

devletin resmi GSMH tahminlerine yansımayan gelir yaratıcı ekonomik 

faaliyetlerdir. Bu noktadan hareketle kayıt dışı ekonomi “resmi GSMH’yı 

tahmin etmek için kullanılan mevcut istatistiksel yöntemlerce ölçülemeyen 

ve bu sebeple resmi GSMH hesapları dışında kalan gelir yaratıcı ekonomik 

faaliyetler” olarak da tanımlanabilmektedir.132  

Kayıt dışı ekonomi kavramı çoğu zaman vergilendirmeden kaçan 

işlemleri ifade etmek için kullanılabilmekle birlikte aslında, suç ekonomisini 

de dikkate aldığımızda yasal alandan yasa dışı alana kadar çok çeşitli 

faaliyetleri bünyesinde bulundurmaktadır. 

Tablo 12: Kayıt Dışı Ekonomik Faaliyetler Sınıflandırma Örneği 

FAALİYET  PARASAL İŞLEMLER PARASAL OLMAYAN 

İŞLEMLER 

Yasa dışı 

faaliyetler 

Çalınmış malların ticareti, uyuşturucu 

kaçakçılığı, kumar, kaçakçılık  

Uyuşturucu trampası, çalınmış 

malları kullanma, uyuşturucu 

üretme vb. 

 Vergi kaçırma Vergiden 

kaçınma 

Vergi kaçırma Vergiden 

kaçınma 

Yasal faaliyetler Serbest meslekte 

çalışanların gelirlerini 

düşük beyanı, yasal mal 

ve hizmetlerle ilgili 

beyan edilmeyen ücret 

ve gelirler vb. 

Çalışanlara 

ilişkin 

indirimlerden 

yararlanma vb. 

Yasal mal ve 

hizmetlerin 

trampası. 

Komşu 

yardımları ya 

da bireylerin 

kendilerinin 

yaptıkları 

tüm işler 

(öztüketim). 

Kaynak: Friedrich Schneider, Size and Measurement of theInformal Economy ın 110 

Countries Around the World, Temmuz 2002, s. 4, (Schneider tarafından Lippert ve Walker 

(1997) adlı çalışmadan alınarak geliştirilmiştir), (Erişim) 

http://www.amnet.co.il/attachments/informal_economy110.pdf. 

Kayıt dışı ekonomi, yeraltı ekonomisi (veya yasadışı faaliyetler), yarı 

kayıtlı ekonomi ve hiç kayıtlara girmeyen ekonomi olarak da 

sınıflandırılabilir. Bu üç sınıflandırmanın da ortak özelliği; gelir elde 
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edenlerin, elde ettikleri gerçek gelirlerinin bir kısmını veya tamamını kayda 

geçirmiyor ve bu gelirler üzerinden de ödemesi gerekenden daha az vergi 

ödemeleri veya hiç vergi ödemiyor olmalarıdır.133  

Kayıt dışı ekonomi ile vergi kaçırma arasında bir geri-besleme ilişkisi 

bulunduğu kabul edilmektedir. Yüksek vergi oranları ve etkin olmayan vergi 

tahsilâtının kayıt dışı ekonomi büyüklüğünü etkilediği ve vergilendirme 

düzeyi yükseldikçe kayıt dışı ekonomik faaliyetlere katılma ve vergi kaçırma 

isteğinin de artacağı kabul edilmektedir. Bu noktadan hareketle çeşitli 

çalışmalarda vergi oranları ile kaçırılan vergi miktarı ve kayıt dışı 

ekonominin boyutu arasında bir ilişki kurulmaktadırlar. Kayıt dışı ekonomik 

faaliyetlerin artması sonucunda, vergi gelirlerinin azalması hükümetin daha 

önceki vergi gelirine ulaşmak için vergi oranlarını artırması ve bunun 

sonucunda yüksek vergi oranlarının kayıt dışı ekonomi büyüklüğünü 

artırması şeklinde bir döngüye girilmiş olacaktır. Yamak ve Koçak (2007) 

kayıt dışı ekonominin, vergi oranları ile vergi gelirleri arasında ilişkiyi ifade 

eden Laffer eğrisini (hipotezini) de etkilediği sonucuna ulaşmışlardır. Söz 

konusu çalışmaya göre, “kayıt dışı ekonominin bulunduğu durumda vergi 

gelirlerini maksimize eden vergi oranı, kayıt dışı ekonominin bulunmadığı 

duruma göre daha yüksek bir orana karşılık” gelmektedir.134 

Kayıt dışı ekonominin ortaya çıkmasında ve boyutlarının 

genişlemesinde önemi ve etkisi ülkeden ülkeye değişiklik göstermekte olan 

pek çok faktör rol oynamaktadır. Kayıt dışı ekonominin en çok bahsedilen 

nedenleri arasında; sosyal güvenlik katkıları ve vergi yükleri, vergi oranları, 

özellikle işgücü piyasasındaki düzenlemeler olmak üzere kanuni 

düzenlemelerin çokluğu, yaptırımların caydırıcı olmaması, nakit ekonomisi, 

vergi sisteminden kaynaklanan sorunlar (istisna ve muafiyetlerin fazlalığı, 

vergi afları, vergiye karşı direnç, vergi denetimlerinin yetersizliği, sık 
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değişen kanunlar), enflasyon, işsizlik, kaynakların etkin kullanılmadığı 

inancı gibi konular yer almaktadır.135 

Teorik ve ampirik çalışmaların çoğunda kayıt dışı ekonominin ve 

vergi kaçakçılığının temel sebepleri arasında, vergi yükü ve sosyal güvenlik 

katkılarının yükünden bahsedilmektedir.  

Vergi boş zaman-çalışma tercihini etkilemekte ve bu durum kayıt dışı 

ekonomiye işgücü arzını harekete geçirmektedir. Bu nedenle toplam vergi 

yükü, ekonomistlerin temel çalışma konuları arasında yer almaktadır. Kayıtlı 

ekonomideki işgücü maliyeti ile vergi sonrası kazanç arasındaki fark 

büyüdükçe, bu farktan kaçma ve kayıt dışı ekonomide çalışma teşviki 

artmaktadır. Bu fark büyük ölçüde sosyal güvenlik yüküne/ödemelerine ve 

toplam vergi yüküne dayanmakta olduğundan kayıt dışı ekonominin 

varlığını ve büyüklüğünü etkileyen temel faktörlerdir.136 

Vergi rejiminin kayıt dışı ekonomi büyüklüğüne etkilerine dair çeşitli 

çalışmalar bulunmaktadır. Vergilerin etkilerine ilişkin olarak yapılan 

çalışmalarda, örneğin Avusturya için kayıt dışı ekonominin itici gücünün 

sosyal güvenlik ödemeleri dahil dolaysız vergiler olduğu ve bunu 

düzenlemelerin yoğunluğu ile vergi sisteminin karmaşıklığının izlediği; 

İskandinav ülkeleri, Almanya ve ABD için de benzer sonuçların geçerli 

olduğu; ABD için yapılan analizlerde marjinal federal gelir vergisi oranının 

%1 artması halinde diğer şartların aynı kalması şartıyla, kayıt dışı 

ekonominin %1,4 artacağı; en üst gelir vergisi dilimine uygulanan vergi 

oranının düşürülmesinin kayıt dışı ekonominin daha fazla büyümesini 

engelleyeceği; Kanada’nın Quebec eyaletinde yapılan bir çalışmada ise, 

kayıtlı ekonomideki net gelir arttıkça kayıt dışı sektörde çalışmanın 

azalacağı ve kişilerde vergi oranının çok yüksek olduğu algısı mevcutsa 
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marjinal vergi oranında bir artışın vergi gelirlerinde azalmaya yol açacağı 

bulunmuştur.137 

Kanuni düzenlemelerin yoğunluğu kayıt dışı ekonomi büyüklüğünü 

etkileyen bir diğer faktördür. Özellikle işgücüne ilişkin düzenlemelerin 

yoğunluğu kayıtlı ekonomide çalışanlar için işgücü maliyetlerinde önemli 

artışa sebep olmakta, bu maliyetlerin çoğu işçilere aktarılmakta ve bu da 

kayıt dışı ekonomide çalışmak için bir teşvik olmaktadır. Johnson, 

Kaufmann, ve Zoido-Lobatón tarafından yapılan bir çalışmaya göre, 

kanunların yoğunluğu, düzenlemelerin fazlalığı değil, söz konusu kanunların 

uygulanması kişiler ve firmalar üzerindeki yükün büyüklüğünü belirleyen 

temel faktördür.138 

Özellikle işgücü piyasasına ilişkin düzenlemeler çalışma tercihi ve 

maliyetler üzerinde temel etkiye sahiptir. Düzenlemelerin daha çok olduğu 

ülkelerde kayıt dışı ekonominin daha geniş olacağı sonucuna ulaşan 

çalışmalardan birinde, 84 gelişmiş, geçiş ve gelişmekte olan ülkede 

düzenleme endeksinde 1 puan artışın kayıt dışı büyüklüğünde %10 artışa 

yol açacağı bulunmuştur. Pek çok OECD ülkesinde yüksek işgücü 

maliyetleri yüksek işsizlik ve kayıt dışı ekonomide genişlemenin temel 

nedenleridir. Sınırlı iş imkanlarının daha adil yeniden dağılımını sağlamak 

niyetiyle bazı hükümetler (Fransa) ve sendikalar (Almanya) işsizliği 

azaltmak amacıyla kayıtlı ekonomideki çalışma saatlerini azaltmıştır. Ancak 

bu durum kayıtlı ekonomide çalışanları kayıt dışı sektöre itmiştir.139  

Kayıt dışı ekonomi kamu kurumlarının güçlü ve verimli olduğu 

ülkelerde daha küçük olma eğilimindedir. Bazı çalışmalarda daha yüksek 

vergilerin kayıt dışı ekonomi büyüklüğünde artışa yol açmadığı aksine, 

hükümet tarafından vergi sistemi ve düzenlemelerin ihtiyari ve yararsız 
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uygulamaların daha etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Diğer taraftan ağır 

bir şekilde düzenlenen ekonomi kanunlarının zayıf ve ihtiyari uygulaması ile 

birleştiğinde kayıt dışı faaliyetler için verimli bir ortam oluşturur. Yolsuzluk 

ve kayıt dışı ilişkisini inceleyen bazı çalışmalarda yolsuzluğun azalması ile 

birlikte kayıt dışı arasında doğru bir korelasyon olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır.140  

Türkiye’de kayıt dışı ekonomiye ilgi 1990’lı yıllardan itibaren 

gelişmeye başlamış, kayıt dışılığın yüksek olması ve konunun popülerliği 

nedeniyle hem ekonomistlerin hem de bürokrat ve politikacıların önemli 

ölçüde ilgisini çekmiştir ve çekmeye devam etmektedir.141 

Kayıt dışı ekonomiye yol açan nedenler her ülkede aynı olmakla 

birlikte bu nedenlerin ağırlıkları ülkeden ülkeye değişebilmektedir.  

Türkiye’de kayıt dışı ekonomiye yol açan etmenler arasında öne 

çıkanlardan bir tanesi ekonomik yapıya ilişkin sorunlar olmaktadır. 

Ülkemizde tüm sektörlerde küçük işletmelerin yaygın olması, çok sayıda 

küçük işletmenin izleme ve denetlemeyi zorlaştırması, bu işletmelerin vergi, 

iş sosyal güvenlik, muhasebe gibi konularda çeşitli düzenlemelerin dışında 

kalmaları, bu düzenlemelere uymakta zorlanmaları kayıt dışılığa ortam 

hazırlayan faktörler arasında yer almaktadır. Diğer taraftan işletmelerin 

küçük olmaları sermayeye erişimlerini ve banka finansmanı gibi araçlardan 

yararlanmalarını güçleştirmektedir.142 

Türkiye, ölçek itibariyle KOBİ tanımının alt sınırında yoğunlaşan 

KOBİ’lerin ağırlıkta olduğu bir ekonomik yapıya sahip olup, DİE 2002 

rakamlarına göre bu işletmelerin % 96,32’si mikro ölçekte 9 veya daha az 

çalışanı bulunan işletmelerdir. Bu yapı, bir taraftan KOBİ’lerin büyümelerini 

ve kurumsallaşmalarını engellerken verimliliklerini etkilemekte ve diğer 

taraftan KOBİ’lerin kayıt dışına kayma veya kayıt dışında faaliyette bulunma 
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 Schneider, Enste, a.g.m., s. 6. 
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 Fatih Savaşan, “Türkiye’de Kayıtdışı Ekonomi ve Kayıtdışılıkla Mücadelenin Serencamı”, 

SETA Analiz, Mart 2011, s. 4. 
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 Gelir İdaresi Başkanlığı, a.g.e., s. 12. 
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potansiyelini artıran bir yapısal sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Verimsiz 

firma artan rekabet karşısında ayakta kalabilmek için kayıt dışına çıkmakta, 

kayıt dışında olması ise büyümesi ve kurumsallaşması için gerekli dış 

finansman ve kamu teşvikleri gibi kaynaklara erişimini sınırlandırmakta ve 

verimlilik artışına engel olmaktadır.143  

Bürokratik formalitelerin fazlalığı, iş yapma kolaylığı olarak da 

adlandırılan işyeri açmadan kapatmaya, işçi çalıştırmaya, kredi almaya 

kadar yapılan işlemlerin karmaşıklığı da kayıtlı ekonomide çalışmayı 

güçleştirmektedir. Doing Business-2011 raporuna göre Türkiye iş yapma 

kolaylığı açısından 183 ülke arasında 65’inci sırada yer almaktadır. İş 

yapmanın para ve zaman maliyeti, özellikle küçük ve orta ölçekli 

işletmelerin uyumunu etkilemekte ve kayıtlı çalışmanın maliyetini 

artırmaktadır.144 

Ekonomik istikrarsızlıklar, krizler ve enflasyon işletmelerin 

maliyetlerini azaltmak amacıyla kayıt dışında kalmalarına, işini 

kaybedenlerin kayıt dışı istihdama yönelmelerine, küçük ve orta ölçekli 

işletmelerin kredi imkanlarının daralmasına yol açmaktadır.145 

Türkiye’de, ödeme delillerini kaldırmak amacıyla faaliyetlerin nakit 

para ve takas yoluyla yapılmasının tercih edilmesi olarak ifade 

edebileceğimiz nakit ekonomisinin büyük olması kayıt dışı ekonominin diğer 

bir nedeni ise olarak kabul edilmektedir. Bu çerçevede kredi kartı gibi kayıt 

altına almanın kolay olduğu ödeme araçlarına yönelim artmakta ve buna 

yönelik düzenlemeler yapılmaktadır. Ülkemizde Hesap Uzmanları 

Kurulu’nun 2004 yılında yaptıkları incelemeler sonucunda tespit ettikleri 

yaklaşık 9 katrilyon liralık matrah farkının yaklaşık 1,1 katrilyon lirası para 

hareketlerinin incelenmesi sonucu ortaya çıkarılmıştır. Ülkemizde kredi kartı 

ve banka kartı kullanımının ve kartlar aracılığıyla gerçekleştirilen işlemlerin 

                                                           
143

 Deloitte, Kayıtdışı Ekonomi: Türkiye Serüveni, 2007, (Erişim) 

http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Turkey/Local%20Assets/Documents/turkey-

tr_ceo_kayitdisi_ekonomi_0702007.pdf, 10 Mart 2011, s. 8-9. 
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 Savaşan, a.g.m., s. 14. 
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 Savaşan, a.g.m., s. 14. 
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özel tüketim harcamaları içerisindeki payının giderek arttığı 

gözlenmektedir.146 

Türkiye’de kayıt dışı ekonominin vergisel nedenleri gruplandığında 

aşağıdaki huşular öne çıkmaktadır:147 

 Vergi mevzuatının karmaşık olması ve bu durumun kanunların 

anlaşılabilirliğini ve uygulanabilirliğini güçleştirmesi, 

 Vergi oranlarının yüksekliği148, vergi oranlarının sık sık değişmesi 

ve ek vergiler konulması, 

 Muafiyet ve istisnaların fazla olması, 

 Denetim sürecinin etkinliğini ve kalitesini önemli derecede 

etkileyen denetim ilke ve standartlarının geliştirilmesi gerekliliği, 

 Denetimde koordinasyon eksikliği, 

 Caydırıcı bir vergi ceza sisteminin bulunmaması, 

 Bürokratik işlemlerin fazlalığı, 

 Ekonomik kriz dönemleri haricinde de çıkarılan vergi afları, 

Türk vergi sisteminde uygulanan muafiyet ve istisnaların fazla olması 

sistemin karmaşık hale gelmesine sebep olmakta, vergi mükelleflerine bu 

muafiyet ve istisna sınırlarını aşmadan kazançlarının bir kısmını gizleme, 

vergiden kaçınma ve/veya vergi kaçırma imkanı vermekte ve bu durum da 

kayıt dışı ekonominin büyümesine neden olmaktadır. Ayrıca, vergi 

mevzuatının karmaşıklığı ile birlikte kanun, tebliğ veya diğer 

düzenlemelerde yapılan sık değişiklikler kanunların uygulanabilirliği ve 

anlaşılabilirliğini zorlaştırmaktadır.149  

Türkiye’de işgücü üzerindeki vergi, sigorta ve benzeri yükümlülükler 

kayıtlı ekonomiden kayıt dışı ekonomiye geçişi hızlandırmaktadır. Vergi, 
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 Gelir İdaresi Başkanlığı, a.g.e., s. 16. 
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 Gelir İdaresi Başkanlığı, a.g.e., s. 18. 
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 Vergi oranlarına ilişkin ayrıntılı bilgiye 3.5.2 başlığı altında yer verileceğinden burada yer 

verilmemiştir. Ancak Türkiye’de vergi oranları OECD ortalamasından yüksek değildir. 
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 Sarılı, a.g.m., s. 41. 



72 

 

 

sigorta ve benzeri kesintiler nedeniyle istihdam üzerindeki maliyetlerin 

yüksek olması hem işverenler hem de çalışanlar açısından kayıtlı 

ekonomide faaliyette bulunmanın kayıt dışı ekonomide faaliyette bulunmaya 

göre alternatif maliyetini artırdığı için kayıt dışı ekonomide faaliyette 

bulunmayı tercih etmektedir. İşverenler, bu tür maliyetlerini en aza indirmek 

için ya sermaye yoğun üretime geçmekte ya da düşük ücretlerin geçerli 

olduğu kayıt dışı ekonomik faaliyetlere yönelmektedirler. Diğer taraftan, 

nüfusun hızlı bir şekilde artmasına karşın yatırımların aynı hızla 

arttırılamaması nedeniyle işsizliğin artması birçok kişinin işsiz kalmamak 

için kayıt dışında çalışmak zorunda kalmasına yol açmaktadır. İşverenler bu 

maliyetlerden kısmen veya tamamen kurtulmak için işverenler çalıştırdıkları 

işçilerin maaşlarını tamamen kayıt dışında tutmakta ya da çalıştırılan 

işçilerin maaşlarını asgari ücret üzerinden göstererek ücret farkını açıktan 

vermek suretiyle söz konusu maaşlar üzerinden daha az vergi, sigorta ve 

benzeri kesintilerin ödenmesiyle istihdam üzerindeki maliyetlerden kısmen 

kurtulmaya çalışmaktadırlar.150 

Vergi aflarının sık çıkarılması sürekli af beklentisini besleyerek 

vergisini zamanında ödeyen dürüst mükellefleri de kayıt dışı ekonomiye 

yönelten ve mükellefler arasında adaletsizliğe yol açan bir uygulama olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Afların dışında vergi mevzuatında yer alan ve sıkça 

kullanılan ve bu kapsamda dikkate alınması gereken diğer uygulamalar ise 

tecil, taksitlendirme ile uzlaşma müessesi olarak görülmektedir. 

Kayıt dışı ekonomi ile mücadelede önemli unsurlardan biri olan ve 

kayıt dışı ekonominin nedenleri arasında yer alan, kayıt dışı ekonomi ile  

toplumsal değer yargıları arasındaki ilişkiyi açıklayabileceğimiz diğer bir 

husus toplumsal bilinç, vergi bilinci ya da vergiye karşı direnç gibi farklı 

isimlerle ifade edebilmektedir.  

Değer yargıları uzun süreçler sonucunda oluşmakta ve değiştirilmesi 

kolay olmamaktadır. Bu çerçevede, Türkiye açısından bakıldığında ahlaki 

değerlerin kayıt dışılığı dışladığı söylenememekte, aksine kayıt dışılığın 
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meşrulaştırıldığı görülmektedir. Bu çerçevede kamu yönetiminde şeffaflığın 

sağlanamaması, devlete ve kurumlara olan güvenin tesis edilememesi 

bilincin gelişimini etkileyen huşular arasında yer almaktadır.151 

Türkiye’de, Hesap Uzmanları Kurulu tarafından input-output yöntemi 

kullanılarak 1998-2004 yıllarına ilişkin olarak yapılan hesaplamalarda Tablo 

13’de yer alan sonuçlara ulaşılmıştır.152 Özellikle 2000 yılında 5.692 Trilyon 

olan vergi kaybının kriz sonrası önemli bir artış gösterdiği ve 2004 yılında 

22.524 Trilyon TL’ye ulaştığı görülmektedir.  

Tablo 13: Vergi Kaybı (1998-2004) 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

KDV 

kaybı 
2.004 2.655 3.704 7.367 10.293 13.125 14.843 

Gelir 

vergisi 

kaybı 

1.168 1.460 1.441 3.223 3.500 4.340 4.782 

Kurumlar 

vergisi 

kaybı 

251 458 547 1.022 1.422 2.202 2.899 

Toplam 

vergi 

kaybı 

3.423 4.573 5.692 11.612 15.216 19.667 22.524 

Kaynak: GİB; Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı 2008-2010, 

(Erişim) www.gib.gov.tr, 18 Ocak 2012, s. 34. 

Diğer taraftan, toplam vergi kaybının vergi türleri arasında 

dağılımında, 1998 yılında toplam vergi kaybının %58’ini oluşturan KDV 

kaybı giderek artmış ve 2004 yılında vergi kaybının %65’ini oluşturmaya 

başlamıştır. Türkiye’de dolaylı vergilerin vergi yapısındaki ağırlığı ile birlikte 

değerlendirildiğinde kayıt dışı ekonomiyi azaltmaya yönelik çalışmalarda 

KDV ve ÖTV gibi dolaylı vergilere önem verilmesi gerektiği ortaya 

çıkmaktadır.  

Türkiye’de kayıt dışı istihdam oranının büyüklüğü de 

düşünüldüğünde, kayıt dışı ekonominin en önemli etkilerinden birisi yeterli 

prim toplanamaması sebebiyle sosyal güvenlik sisteminde finansman 
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sorunlarına yol açması olarak görülmektedir. Aşağıdaki tabloda SGK 

tarafından açıklanan kayıt dışı istihdam oranları yer almaktadır. 

Tablo 14: Kayıt Dışı İstihdam Oranları (2002-2010) 

YIL  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

KAYIT 

DIŞI 

İSTİHDAM 

ORANI 

53,38 51,58 52,29 46,56 45,63 42,14 41,77 43,0 41,99 

Kaynak: (Erişim) http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/sosyal_sigortalar/kayitdisi_istihdam, 

18 Ocak 2012. 

Türk-İş tarafından hazırlanan rapora göre, kayıt dışı çalışanlar 

nedeniyle devletin toplam sosyal güvenlik primi ve vergi kaybı, asgari ücret 

düzeyi dikkate alındığında yıllık 21.2 milyar lirayı bulmaktadır. TÜİK 

verilerine göre, 2010 yılı itibariyle kayıt dışı istihdam oranının yüzde 43.3 

seviyesinde olduğu belirtilen raporda, Türkiye'de ücretli veya yevmiyelilerle 

kendi hesabına çalışan, ancak herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna 

kayıtlı olmayanların toplamının 6 milyon 630 bini bulduğu belirtilmektedir. 

Türkiye'de kayıt dışı istihdamın ülke ekonomisine ve sosyal güvenlik 

sistemine maliyetinin yüksek olduğu vurgulanan raporda, asgari ücret temel 

alınarak yapılan hesaplama ile kayıt dışı istihdam nedeniyle alınamayan 

sosyal güvenlik prim ve vergi kaybının boyutu ortaya koyulmaktadır.153 

Kayıt dışı istihdamın boyutuna ilişkin diğer bir çalışmada, kayıt dışı 

istihdamdan kaynaklanan prim kaybı 2009 yılında, 47.7 milyar TL’lik olarak 

hesaplanmıştır. Prim kabına ek olarak ücretlerden kesilmesi gereken 18.2 

milyar TL gelir vergisi ve damga vergisi kaybı da bulunmaktadır. Ayrıca, 

gelir, kurumlar vergisi ve KDV boyutu da ele alındığında kayıt dışı istihdam 

nedeniyle doğan vergi kaybı miktarı artmaktadır.154 
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 (Erişim) http://ekonomi.haberturk.com/makro-ekonomi/haber/611267-iste-kayit-disi-istihdamin-

faturasi, 17.03.2011, 18 Ocak 2012. 
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 Şükrü Kızılot “Kayıt Dışı İstihdamda Akıl Dışı Rakamlar”, 28 Haziran 2010, (Erişim) 

http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/15157211.asp, 18 Ocak 2012. 
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Kayıt dışı ekonominin olumsuz etkilerinden birisi de kayıtlı 

GSMH/GSYH rakamlarının olduğundan daha küçük tahmin edilmesi 

dolayısıyla bu rakamların yanıltıcı olmasıdır. 

Vergi hasılatının kayıtlı GSYH’ya oranlanması ile elde edilen vergi 

yükü, ekonomideki toplam vergi yükü olmayıp, sadece kayıtlı ekonomi 

üzerindeki vergi yükünü göstermektedir. Ekonomideki gerçek vergi yükünü 

hesaplamak için vergi hasılatının, kayıtlı ve kayıt dışı GSYH toplanmasına 

bölünmesi gerekmektedir. Kayıtlı GSYH dikkate alınarak hesaplanan vergi 

yükü ile kayıtlı-kayıtsız toplam GSYH dikkate alınarak hesaplanan vergi 

yükü arasındaki fark vergi yükü dağılımındaki adaletsizliği de 

göstermektedir. Ayrıca, sadece kayıtlı GSYH ile hesaplanan vergi yükü 

rakamları, toplumda vergi yükünün yüksek algılanmasına sebep olmakla 

birlikte vergiye uyumu da olumsuz etkilemektedir.155 

Dolayısıyla kayıt dışı ekonomi büyüklüğü de dikkate alınarak 

hesaplama yapılması halinde, kayıt dışı gelirler de GSYH içinde yer 

alacağından payda büyüyecek ve vergi yükü daha az bulunacaktır. Ancak 

kayıt dışı gelirlerin de bu durumda vergiye tabi olması gerekeceği ve vergi 

gelirlerinin de artacağı gerçeği unutulmamalıdır.  

Tablo 15’te OECD ülkelerinde 2007 ve 2008 yıllarına ilişkin toplam 

vergi gelirleri/GSYH rakamları ile birlikte 2007 yılı kayıt dışı ekonomi 

büyüklüğü, GSYH ve toplam vergi gelirlerine yer verilmektedir. 
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 Akgül Yılmaz, a.g.m., s. 156. Kuşkusuz, bu tespiti yapabilmek için kayıtlı mükellef ile kayıt dışı 

işlemler arasında herhangi bir ilişkinin bulunmaması gibi oldukça iyimser bir varsayıma dayanmak 

gerekmektedir. 
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Tablo 15: OECD Ülkelerinde Vergi Yükü ve Kayıt Dışı Ekonomi 

Büyüklükleri 

  
TOPLAM VERGİ 

GELİRLERİ/GSYH 
KAYIT DIŞI EKONOMİ 

Ülkeler 2007 2008 2007 

Avustralya 29,5 27,1 13,5 

Avusturya 42,1 42,7 9,5 

Belçika 43,8 44,2 21,3 

Kanada 33 32,3 15,3 

Şili 24 22,5 18,5 

Çek Cumhuriyeti 37,3 36 17 

Danimarka 49 48,2 16,9 

Finlandiya 43 43,1 17 

Fransa 43,5 43,2 14,7 

Almanya 36 37 15,3 

Yunanistan 32,3 32,6 26,5 

Macaristan 39,7 40,2 23,7 

İzlanda 40,6 36,8 15 

İrlanda 30,9 28,8 15,4 

İsrail 36,3 33,8 20,7 

İtalya 43,4 43,3 26,8 

Japonya 28,3 28,1 10,3 

Kore 26,5 26,5 25,6 

Lüksemburg 35,7 35,5 9,4 

Meksika 17,9 21 28,8 

Hollanda 38,7 39,1 13 

Yeni Zelanda 35,1 33,7 12 

Norveç 43,8 42,6 18 

Polonya 34,8 34,3 26 

Portekiz 35,2 35,2 23 

Slovak Cum. 29,4 29,3 16,8 

Slovenya 37,8 37,2 24,7 

İspanya 37,3 33,3 22,2 

İsveç 47,4 46,3 17,9 

İsviçre 28,9 29,1 8,1 

Türkiye 24,1 24,2 29,1 

İngiltere 36,2 35,7 12,2 

ABD 27,9 26,1 8,4 

OECD 35,4 34,8   

Kaynak: Friedrich Schneider, Andreas Buehn, Claudio E. Montenegro, Shadow 

Economies All over the World: New Estimates for 162 Countries from 1999 to 2007 

(Revised Version)* s.45-47, OECD, Revenue Statistics, 1965-2009, 2010 Edition, s. 19. 

 

http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bAUS%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bAUT%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bDNK%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bFRA%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bDEU%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bGRC%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bISR%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bESP%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
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Tablo 15’ten de görüleceği üzere kayıt dışı ekonominin en az olduğu 

ülkeler sırasıyla, İsviçre, ABD ve Lüksemburg; en yüksek olduğu ülkeler ise 

Türkiye, Meksika ve İtalya’dır. Toplam vergi gelirleri/GSYH rakamlarına 

bakıldığında 2007 yılı için vergi yükünün en düşük olduğu ülkeler Meksika, 

Şili ve Türkiye iken, en yüksek olduğu ülkeler Norveç, İsveç ve 

Danimarka’dır.  

Kayıt dışı ekonominin temel sebepleri arasında, vergi yükü ve sosyal 

güvenlik yükünün fazla olması gösterilmektedir. Gelişmekte olan ülkelerin 

ortak özelliklerden birisi bu ülkelerde kayıt dışılığın hem yüksek boyutlara 

olması hem de artış trendine sahip olmasıdır. Bu ülkelerde devletin 

ekonomideki hakim rolü ve buna bağlı olarak artan vergi yükü kayıt dışılığın 

ana nedenlerinden birisidir. Diğer taraftan, vergi yükünün yüksek olduğu 

Norveç, İsveç Danimarka gibi ülkelerde kayıt dışılığın daha düşük olması, 

gelişmekte olan ülkelerde vergi yükünden bağımsız olarak başka önemli 

nedenlerin de kayıt dışılığı beslediğini göstermektedir. Gelişmekte olan 

ülkelerde gözlemlenen ekonomik dualite kayıt dışılığın en önemli nedeni 

olup, bu ülkelerde yolsuzluk ve kamu sektöründeki verimsizlik gibi 

olumsuzluklar vergi ahlakını erozyona uğratmakta ve kayıt dışılık adeta 

toplumsal bir değer olarak algılanmaktadır.156 

Hemen hemen tüm çalışmalarda vergi ve sosyal güvenlik yükleri ve 

kanuni düzenlemelerin çokluğu kayıt dışı ekonominin temel nedenleri 

arasında sayılmaktadır. 

Kayıt dışı ekonomi büyüklüğünde üçüncü sırada yer alan İtalya’da 

kayıt dışı ekonominin karakteristik özellikleri arasında, İtalyan üretim 

sisteminde diğer Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında serbest çalışanların 

fazlalığı önemli bir yer tutmaktadır. Kayıt dışı ekonomi büyüklüğünün 1990’lı 

                                                           
156

 Fatih Savaşan, Kayıtdışı Ekonomi ve Kalkınma, (Erişim) http://www.fsavasan.sakarya.edu.tr/wp-

content/uploads/kalkinma_KDE.pdf, 12 Haziran 2011, s. 1-2. 

http://www.fsavasan.sakarya.edu.tr/wp-content/uploads/kalkinma_KDE.pdf
http://www.fsavasan.sakarya.edu.tr/wp-content/uploads/kalkinma_KDE.pdf
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yılların ortalarına kadar büyük ölçüde sabit olmasının temel sebebi vergi ve 

sosyal güvenlik yükleridir.157 

Tabloda da görüldüğü üzere kayıt dışı ekonomi büyüklüğü açısından 

%26,5 oranı ile dördüncü sırada olan Yunanistan, toplam vergi yükü 

rakamlarına bakıldığında %32,3 ile OECD ortalamasının altında bir yüke 

sahiptir.  

Dell’Anno, Gómez ve Pardo tarafından yapılan Fransa, İspanya ve 

Yunanistan’da kayıt dışı ekonomi büyüklüğünün belirlenmesine yönelik 

çalışmada (2004) söz konusu ülkelerde kayıt dışı sektöre ilişkin aşağıdaki 

sonuçlara ulaşılmıştır: 

 Her üç ülkede de işsizlik temel sebeplerden biridir. Bu noktada 

kayıt dışı çalışanların, devletten aldıkları parasal katkılar ve gizledikleri 

gelirlerinden kaynaklanan ödemedikleri vergiler nedeniyle devlete iki türlü 

maliyetleri bulunmaktadır. 

 Her üç ülkede de serbest çalışanlar ile kayıt dışı ekonomi 

büyüklüğü arasında pozitif ilişki bulunmuştur.  

 Her üç ülkede de sosyal güvenlik katkıları önemli bir 

belirleyicidir. Diğer taraftan, işgücü piyasasına ilişkin düzenlemelerin 

yoğunluğu da diğer bir sebep olarak düşünülebilir. 

 İspanya için dolaylı vergiler önemli bir belirleyici iken, Fransa 

için kayıt dışı sektör büyüklüğünde doğrudan vergiler önemli katkı 

yapmaktadır. Yunanistan için bu tür bir bağlantı bulunamamıştır.  

 Kişi başına düşen milli gelirle ölçülebilen ülkenin gelişmişlik 

seviyesi ve politik istikrar (Yunanistan) önemli olup, kişi başına düşen gelirin 

                                                           
157

 Roberto Dell’Anno, Friedrich Schneider, “The Shadow Economy of Italy and Other OECD 

Countries: What do we know?, 2003, (Erişim), 

http://www.progettoitaliafederale.it/docs/ForthcomingPFPC_final_version_08_07.pdf, 18.06.2011, 

s. 15. 

http://www.progettoitaliafederale.it/docs/ForthcomingPFPC_final_version_08_07.pdf,%2018.06.2011
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düşük olduğu ve kamusal mal ve hizmetlerin yeterince sunulmadığı hallerde 

beyan edilmeyen gelir artabilmektedir.158 

Türkiye’de doğrudan vergiler yerine dolaylı vergilerin ağırlığının 

artması ile birlikte, özellikle katma değer vergisi ve özel tüketim 

vergilerinden önemli gelir elde edilmeye başlanmış, özellikle sigara, alkollü 

içkiler ve petrol gibi talep esnekliği düşük mal ve hizmetlerden elde edilen 

tüketim vergileri kamu için önemli bir gelir kaynağı haline gelmiştir. Türkiye 

alkollü içeceklerin vergisi bakımından yüksek vergi oranları uygulayan 

ülkeler arasında yer almakta, yalnızca alkollü içkiler değil, özel tüketim vergi 

yükü yüksek, sigara, akaryakıt ve otomotivde de kaçakçılığın arttığı 

görülmektedir.159 

Kayıt dışı ekonomiyi azaltmaya yönelik olarak alınan çeşitli 

önlemlerden de görüleceği üzere tütün mamulleri üzerindeki vergi yükünün 

yüksekliği bu alanın cazibesini artırmış olup, bu ürünlerdeki kayıt dışılık 

bandrol uygulaması gibi yöntemlerle kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır. 

Dünyada tütün ürünleri üzerindeki vergileme ile ilgili önemli tartışma 

alanlarından biri de vergi oranları ile yasadışı ticaret hacmi arasındaki 

doğrusal ilişki olup, Türkiye gibi, sigara fiyatlarının daha düşük olduğu 

ülkelere coğrafi olarak yakın ülkelerde söz konusu ürünlere yönelik fiyat 

artışları beraberinde kayıt dışı ticarette artışı getirmektedir. Bu durumda 

tütün ürünleri üzerindeki mevcut vergi yükünü artırmaya yönelik 

düzenlemeler yasadışı ticaret hacmini artırmaktadır. 2010 yılı itibariyle 

paket başına satış fiyatının % 78’i düzeyinde gerçekleşen toplam vergi yükü 

dikkate alındığında; 7 TL’ye satılan sigarada vergi maliyeti 5,48 TL olarak 

gerçekleşmektedir. Türkiye’de 7 TL’ye satılan sigaranın fiyatı Rusya’da 1 

                                                           
158

 Roberto Dell’Anno, Miguel Gómez, Ángel Alañón Pardo, “Shadow Economy in Three Very 

Different Mediterranean Countries: France, Spain and Greece: A MIMIC Approach”, Nisan 2004, 

(Erişim) http://www.unisi.it/criss/download/meeting2004/papers/dellanno.pdf, 15 Haziran 2011, s. 

21. 
159

 Necati Perçin “Vergi Sistemi-Vergi Yükü ve Kayıt Dışılık”, Mali Çözüm, (Erişim) 

http://archive.ismmmo.org.tr/docs/malicozum/70MaliCozum/06%20necati%20percin.pdf, 04 Ocak 

2012, s. 44.  

http://www.unisi.it/criss/download/meeting2004/papers/dellanno.pdf,%2015%20Haziran%202011
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doların altında, Suriye, Ermenistan, İran ve Irak’ta 1,29 dolar ile 1,52 dolar 

arasında değişmektedir.160  

Tablo 16: Vergi Türlerine Göre Faal Mükellef Sayıları (2001-2010) 

YIL 

GELİR 

VERGİSİ   

GMSİ  BASİT 

USULDE  

GV 

KURUMLAR 

VERGİSİ 

KATMA 

DEĞER 

VERGİSİ 

GELİR 

STOPAJ 

VERGİSİ 

2001 1.768.653 387.330 808.787 565.556 2.870.826 1.948.312 

2002 1.729.260 436.479 810.167 585.981 2.887.598 1.976.469 

2003 1.735.722 491.907 820.621 605.020 2.142.949 2.032.950 

2004 1.774.568 573.308 814.532 632.093 2.230.815 2.141.913 

2005 1.691.499 576.199 792.706 593.166 2.165.516 2.127.603 

2006 1.712.719 625.982 775.141 608.981 2.220.477 2.212.690 

2007 1.724.366 696.905 762.111 634.569 2.268.925 2.284.723 

2008 1.701.865 744.103 744.188 640.679 2.266.053 2.326.494 

2009 1.683.308 840.077 739.092 640.786 2.249.950 2.322.883 

2010 1.693.316 972.864 728.850 652.009 2.271.049 2.353.382 

*İlgili yıl Aralık sonu itibariyle faal mükellef sayılarıdır. 

Kaynak: GİB Faaliyet Raporu 2010, s.87; GİB Faaliyet Raporu 2007, s.151 ve 

http://www.gib.gov.tr/index.php?id=271 adreslerinde yer alan vergi istatistiklerinden  

derlenmiştir. 

Vergi yüküne ilişkin olarak değerlendirilmesi gereken bir diğer husus 

ise mükellef sayılarındaki değişim olmaktadır. Tablo 16’dan da 

görülebileceği üzere mükellef sayılarında fazla bir değişim olmamıştır. Bu 

durum ise yükün aynı mükellef tabanı tarafından paylaşıldığını 

göstermektedir.  

Kayıt dışı ekonominin vergi kaybına neden olduğu kabul edilmekle 

birlikte bunun boyutunun tam olarak hesaplanması beraberinde bazı 

güçlükleri getirmektedir.  

Kayıt dışı sektör ve kayıtlı sektör arasında gelir ve harcamalarda 

geçişlilik bulunması*161 ve kayıt dışı gelirin önemli bir bölümünün gelir 

oluştuktan hemen sonra kayıtlı sektörde harcanması vergi kaybını azaltıcı 

                                                           
160

 Çelik, a.g.m., s. 17. 

161
 (*) Sonuç itibariyle vergi inceleme elemanlarınca tespit edilen matrah farkı da kayıtlı 

mükelleflerin denetlenmesi sonucu ortaya çıkmaktadır. 

http://www.gib.gov.tr/index.php?id=271
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etkiler doğurmakla birlikte vergi kaybının ölçümünü güçleştirmektedir. Diğer 

taraftan, kayıt dışılığın azaltılması sonucunda bazı mal ve hizmetlerin 

üretilmeme ihtimali, kayıt dışılığı azaltmanın sonucunda vergi gelirlerinde 

beklenen artışı engelleyecektir. Ayrıca, çarpan etkisi ile vergi kaçırmayan 

kişilerin gelirlerinde bir artış meydana gelmesi vergi kaybını azaltıcı etkide 

bulunacaktır.162  

Kayıt dışı ekonomi yoluyla kişiler yükümlülüklerinin bir kısmını yerine 

getirmemekte başka bir ifadeyle gerçek vergi yüklerinde bir azalma 

meydana gelmektedir. Gerçek vergi yükü olarak tanımlanan toplam vergi 

gelirlerinin toplam GSYH’ya oranı hesaplanırken, toplam GSYH resmi 

GSYH ve kayıt dışı GSYH toplamı olarak kabul edilmektedir. Kayıt dışı 

ekonomi vergi hasılatında azalmaya yol açarken aslında vergi yükünün 

olduğundan daha küçük olmasını sağlamaktadır.163 Kayıt dışılık nedeni ile 

vergi yükü gerçekten daha düşük olsa da, konuya vergi adaleti açısından 

bakıldığında yükün kayıtlı kesim üzerinde kaldığı gerçeğinden hareketle 

değerlendirme yapmak yerinde olacaktır.  

Kayıt dışı ekonomi her ülkede az ya da çok bulunmakta ve kayıt dışı 

ekonominin ortaya çıkmasına yol açan faktörler benzerlik göstermektedir. 

Ancak, bu benzerliğe rağmen faktörlerin nispi ağırlıkları ülkeden ülkeye 

değişmektedir. Örneğin, kayıt dışı ekonominin temel sebepleri arasında 

vergi yükünün yüksekliği gösterilmekte ve aralarında pozitif bir ilişki olduğu 

kabul edilmekle birlikte, burada asıl belirleyici olan objektif yük değil 

subjektif başka bir ifadeyle algılanan vergi yükü olmaktadır.164  

Türkiye’de vergi yükü rakamları OECD ülkeleri ile karşılaştırıldığında 

objektif yük ağır olmamasına rağmen vergi yükünün ağır olduğu algısı 

bulunmakta ve bu durum aynı zamanda kayıt dışı ekonominin temel 

nedenleri arasında gösterilmektedir.165 

                                                           
162

 Fatih Savaşan, “Türkiye’de Kayıtdışı Ekonomi Ve Vergi Kaybı Tahminleri”, E-Yaklaşım, Sayı: 

11, Haziran 2004, (Erişim) www.yaklasim.com, 18 Ocak 2012, s. 12. 
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 Savaşan, a.g.m., s. 13. 
164

 Savaşan, a.g.e, s.14. 
165

 Savaşan, “Türkiye’de Kayıtdışı Ekonomi ve Kayıtdışılıkla Mücadelenin Serencamı”, s.17. 

http://www.yaklasim.com/
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Tablo 17: Vergi Türleri İtibariyle Vergi Yükü ve Kayıt Dışı İlişkisi 

(2007) 

Ülke  

1000/ 

GSYH 

2000/ 

GSYH 

3000/ 

GSYH 

4000/ 

GSYH 

5000/ 

GSYH 

Kayıt Dışı/ 

GSYH 

Avustralya  17,6 0 1,4 2,6 7,8 13,5 

Avusturya  12,5 14,1 2,7 0,6 11,5 9,5 

Belçika 15,7 13,6 0 3 11 21,3 

Kanada 16,2 4,8 0,7 3,4 7,9 15,3 

Şili 11 1,3 0 1,2 10,5 18,5 

Çek Cum. 9,4 16,2 0 0,4 11,1 17 

Danimarka  29,3 1 0,2 1,9 16,3 16,9 

Estonya 7,4 10,5 0 0,2 13,1 29,5 

Finlandiya 16,9 11,9 0 1,1 12,9 17 

Fransa  10,4 16,2 1,2 3,5 10,9 14,7 

Almanya  11,2 13,2 0 0,9 10,5 15,3 

Yunanistan  7,6 11 0 1,6 11,6 26,5 

Macaristan 10,2 13,2 0,6 0,8 15,2 23,7 

İzlanda 18,4 3 0,1 2,5 16,4 15 

İrlanda 12,2 4,7 0,2 2,5 11,2 15,4 

İsrail 13,2 5,5 1,5 3,3 12,7 20,7 

İtalya 14,6 13 0 2,1 11 26,8 

Japonya 10,3 10,3 0 2,5 5,1 10,3 

Kore 8,4 5,5 0,1 3,4 8,3 25,6 

Lüksemburg 12,4 9,8 0 3,5 9,8 9,4 

Meksika 4,9 2,7 0,2 0,3 9,4 28,8 

Hollanda 10,9 13,5 0 1,8 12 13 

Yeni Zelanda 22 0 0 1,9 11,1 12 

Norveç 20,9 9,1 0 1,2 12,4 18 

Polonya 8 12 0,2 1,2 13 26 

Portekiz 9,1 8,5 0 1,3 13,2 23 

Slovak Cum. 5,8 11,7 0 0,4 11,3 16,8 

Slovenya 8,8 13,7 1,2 0,6 13,2 24,7 

İspanya  12,4 12 0 3 9,5 22,2 

İsveç 18,4 12,3 2,7 1,2 12,6 17,9 

İsviçre 13,3 6,7 0 2,3 6,6 8,1 

Türkiye 5,7 5,2 0 0,9 11,5 29,1 

İngiltere 14,2 6,6 0 4,5 10,5 12,2 

ABD 13,6 6,5 0 3,1 4,7 8,4 

OECD 12,7 8,8 0,4 1,9 11,1   

*1000: Gelir ve Karlar Üzerinden Alınan Vergiler, 2000: Sosyal Güvenlik Üzerinden 

Alınan Vergiler, 3000 Ücretler Üzerinden Alınan Vergiler, 4000:Servet Üzerinden Alınan 

Vergiler, 5000: Mal ve Hizmetler Üzerinden Alınan Vergiler için kullanılan OECD 

sınıflandırmasıdır. 

Kaynak: Vergi yükü rakamları http://stats.oecd.org/index.aspx?, kayıt dışı rakamları ise 

Friedrich Schneider, Andreas Buehn, Claudio E. Montenegro, Shadow Economies All over 

the World: New Estimates for 162 Countries from 1999 to 2007 (Revised Version)’dan 

alınarak tarafımızca oluşturulmuştur. 

 

http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bAUS%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bAUT%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bDNK%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bFRA%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bDEU%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bGRC%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bISR%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bESP%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/index.aspx
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Dolaysız vergilerin, vergi gelirlerinin önemli bir bölümünü oluşturduğu 

ülkelerde, ekonomik gelişmenin büyük ölçüde tamamlandığı, kişi başına 

düşen milli gelirin yüksek olduğu, toplumu oluşturan bireyler arasındaki gelir 

dağılımının göreli olarak adil olduğu ve kayıt dışı ekonomi oranının daha 

düşük olduğu görülmektedir.166 

Tablo 17’de de görüleceği üzere, kayıt dışı ekonominin yüksek 

olduğu Kore hariç Türkiye, Estonya, Meksika, İtalya, Yunanistan, Polonya, 

Slovenya, Macaristan ve Portekiz’de dolaylı vergiler grubunda (5000) vergi 

yükü de yüksektir.  

Türkiye’deki kayıt dışı ekonominin varlığı, bir taraftan vergi 

gelirlerinde kayba yol açarken, diğer taraftan dolaylı vergilere ağırlık 

verilmesine ve vergi yapısında sorunlara yol açmaktadır. Dolaylı vergilerin 

fazla olması ise aynı şekilde paradoks oluşturarak, üretici ve tüketicilerin 

kayıt dışı ticari işlemlere yönelmesine sebep olmaktadır. 

 

2.3. VERGİSEL AYRICALIKLAR 

Vergi sistemleri incelendiğinde, ülkelerin vergi sistemleri arasında 

birtakım farklılıklar olduğu görülmektedir. Ülkeler ekonomik veya politik 

nedenlerle vergi sistemlerinde bazı değişiklikler yapmakta, çeşitli sebeplerle 

sistemlerinde çeşitli istisna ve muafiyetlere yer vermektedirler.  

Vergi sisteminde, vergi ödeme gücü bulunan kişilerin güçlerine göre 

adaletli bir şekilde vergilendirilmesi esas olmakla birlikte, sosyal, ekonomik, 

kültürel ya da idari nedenlerle bazen kişi ve konulardan vergi alınmaması 

yoluna gidilebilmektedir. Verginin amaç, hedef ve niteliklerine bağlı olarak 

vergi kanunlarında çeşitli istisna ve muafiyetler uygulanabilmektedir.167  

Vergi yükü hesaplamalarında literatürde en çok kullanılan kanuni 

vergi oranları olmakla birlikte bu oranlar; istisna, muafiyet, vergi iadeleri ve 
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 Hakkı M. Ay, Esra Talaşlı, a.g.e., s. 150. 
167

 Abdurrahman Akdoğan, Türk Vergi Sistemi ve Uygulaması, Gözden Geçirilmiş ve 

Genişletilmiş Üçüncü Baskı, Gazi Kitabevi, 2001, s. 15. 
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vergi sisteminden kaynaklanan diğer birçok faktör, yatırım ve çalışma 

teşvikleri nedeniyle efektif vergi oranlarının üzerinde gerçekleşmektedir. 

Muafiyet ve istisna gibi vergi sisteminde bulunan bazı düzenlemeler 

nedeniyle vergi yükü gerçekte olduğundan daha farklı 

hesaplanabilmektedir. 

Dolayısıyla vergi yükü büyüklüğünün değerlendirilmesinde sadece 

kanuni vergi oranlarının ya da ilgili vergi hasılatının GSYH içindeki payının 

dikkate alınması yerine fiili olarak ödenen verginin dikkate alınması daha 

anlamlı sonuçlara ulaşmayı sağlamaktadır.168 

Türk Vergi Sisteminde muafiyet, istisna ve indirimler vergi yönetimini 

kolaylaştırmak, bazı mükellef gruplarının yükünü azaltmak gibi nedenlerle 

uygulanmaktadır. Bu vergisel imtiyazlar vergi harcaması olarak da 

adlandırılmakta ve kamu harcaması olarak kabul edilmektedir. Vergi 

harcaması; en genel anlamda "devletlerin gelir toplamını azaltan, standart 

vergi sisteminden ayrılan ayrıcalıklar veya istisna ve muafiyetler" olarak 

tanımlanmaktadır. Bu kapsamda, bazı indirim, istisna ve muafiyetler, 

standart vergi sisteminin unsurları olmaları nedeniyle vergi harcaması 

kapsamı dışında tutulabilmektedir. Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 

tarafından vergi sistemimizdeki Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, ÖTV 

ve diğer bazı kanunlarda potansiyel olarak vergi harcaması niteliği taşıdığı 

düşünülen düzenlemeleri içeren bir liste ilan edilmekte ve mevcut veri seti 

kullanılmak suretiyle "vazgeçilen gelir" yöntemiyle tahminler 

yapılmaktadır.169 

Vergi harcamalarının raporlanmasında ülkeler arasında önemli 

farklılıklar bulunmaktadır. Avusturya, Belçika, Fransa, Almanya (2 yılda bir), 

Portekiz, İspanya ve ABD’de yetkili makamlar yasal olarak her yıl vergi 

harcaması raporu üretmekle yükümlü iken, İtalya ve Hollanda’da bu raporlar 

zaman zaman hazırlanmaktadır. Belçika, Finlandiya, Fransa, Portekiz ve 

İspanya’da vergi harcama raporu tamamen bütçe sürecine bağlanmış, 
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Avusturya ve Almanya ise, hem doğrudan harcamalar hem de vergi 

harcaması yoluyla yapılan tüm destek biçimlerini içeren ve “subvansiyon” 

kavramının geniş ölçüde kullanıldığı subvansiyon raporları üretmektedir.170  

Bu tür uygulamaların vergi matrahının daralmasına bunun 

sonucunda da vergi erozyonuna yol açmaktadır. Vergi ödeme gücüne 

ulaşabilmek ve vergi adaletinin sağlanması açısından faydalı olarak kabul 

edilen bu tür uygulamalar devletin gelirleri açısından ise büyük kayıplara yol 

açmaktadır. Ancak, verginin ekstra fiskal fonksiyonlarının 

gerçekleştirilebilmesi için her ülkede değişik boyutlarda bu tür istisna, 

muafiyet ve indirim düzenlemeleri bulunmaktadır.171  

Özellikle dolaysız vergilerde çeşitli nedenlerle vergi matrahından 

yapılan indirimler vergi matrahının daralmasına yol açacak, gerekli vergi 

hasılatının sağlanabilmesi amacıyla yüksek vergi tarifeleri uygulanmasını 

zorunlu kılacaktır.172  

Tablo 18: Vergi Türleri İtibariyle Vergi Harcama Tahminlerinin Vergi 

Tahsilatları İçindeki Payı 

KANUN ADI 2009 2010 2011 

GELİR VERGİSİ KANUNU 
21,14 21,95 23,91 

KURUMLAR VERGİSİ 

KANUNU 

11,78 9,46 8,14 

KATMA DEĞER VERGİSİ 

KANUNU 

2,52 1,75 1,62 

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ 

KANUNU 

0,60 0,50 0,50 

Kaynak: (Erişim) www.bumko.gov.tr, 10 Ocak 2012. 
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Tablo 18’den de görülebileceği üzere, vergi harcamaları grubunda en 

büyük payı oluşturan Gelir Vergisine ilişkin harcama tahmini tutarının aynı 

dönem Gelir Vergisi tahsilatına oranı %21-24 arasında değişmektedir. Diğer 

önemli grubu ise Kurumlar Vergisine ilişkin harcamalar oluşturmakta olup, 

bu harcamaların Kurumlar Vergisi tahsilatına oranı ise %8-11 arasında 

değişmektedir. Gelir Vergisine ilişkin vergi harcamalarının tahsilata 

oranında artış görülürken Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisine ilişkin 

vergi harcamalarının düştüğü göze çarpmaktadır. 

Gerçekte vergi yükü istisnalar, muafiyetler, vergi iadeleri ve vergi 

sisteminden kaynaklanan diğer bir çok faktör nedeniyle efektif vergi 

oranlarının üzerinde gerçekleşmektedir. Ünlükaplan (2010) tarafından 

Türkiye ekonomisi için 1980–2006 dönemi itibariyle efektif vergi oranlarının 

hesaplanmasına ilişkin çalışmada, aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.173 

 Vergi kompozisyonundaki ağırlığın dolaylı vergilere kaymasının 

etkisiyle tüketim üzerindeki vergi yükü ilgili dönemde ciddi bir 

şekilde yükselmiştir, 

 Hanehalkı geliri üzerindeki vergi yükünde düşme olmuştur, 

 Hem işgücü hem de sermaye geliri üzerindeki efektif vergi 

oranları artma eğilimindedir, 

 Çalışanlar üzerindeki vergi yükünü temsil eden, işgücü geliri 

üzerindeki efektif vergi oranı sermaye geliri üzerindeki efektif 

vergi oranından oldukça yüksekte seyretmektedir. 

2.4. YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 

Genel olarak baktığımızda teşvik, ekonomideki bazı faaliyetlerin 

diğerlerine oranla daha fazla ve/veya hızlı gelişmesini sağlamak amacıyla, 

kamu tarafından çeşitli şekillerde verilen maddi veya gayri maddi destek ve 

özendirmeler olarak tanımlanırken, vergi sistemi içinde değerlendirdiğimizde 
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ise; teşvik politikaları belirli bir kazanç veya iradın vergiden istisna edilmesi 

veya verginin ertelenmesi olarak tanımlanabilmektedir.174 

Vergiden kaçınma kavramı içinde de yer alan vergisel teşvikler, kısmi 

veya tam istisna, yatırımlar için özel indirim ya da hızlandırılmış amortisman 

gibi uygulamaları içermekte; ekonominin belirli sektörlerindeki vergi yükünü 

azaltmakta veya ortadan kaldırmakta ve bütçeye doğrudan etki 

yapmamakla birlikte orta ve uzun vadede gelir kaybına neden olmaktadır.175 

Teşvik sistemi ile getirilen kolaylıklar vergi tatilleri, belirli sektörlerde 

kurumlar vergisi oranlarının indirilmesi, ihracat yapan şirketler için kurumlar 

vergisi muafiyetleri getirilmesi, hızlandırılmış amortisman, yatırım indirimi, 

belirli bir yeri sosyal, kültürel endüstriyel veya estetik olarak geliştirmek 

amacıyla verilen teşvikler, yurtdışından elde edilen faiz ve kar paylarına 

indirimli vergi uygulanması, uzun dönemli sermaye kazançlarına tercihli 

uygulama yapılması, Ar-Ge, eğitim, ihracat piyasasına ilişkin harcamalar 

gibi belirli türdeki harcamalara tanınan indirimler, KDV ve gümrük vergileri 

gibi dolaylı vergilere ilişkin istisna tanınması, ihracat işleme merkezleri 

olarak sıralanabilmektedir.176  

Ar-Ge teşvikleri, Ar-Ge için kullanılan sermayenin amortismanını 

olduğu kadar Ar-Ge kredileri, iadeleri, çalışanların ücret vergilerinde 

indirimleri ve sosyal güvenlik katkılarını da kapsamaktadır. Hükümetler 

genellikle araştırma geliştirme çalışmalarını bağışlar yoluyla doğrudan 

desteklerle veya alımlarla veyahut mali teşviklerle hızlandırmaktadır. 1995 

yılında 12 ülke ve 2004 yılında 18 ülke araştırma geliştirme çalışmalarını 

desteklemek için mali teşvikleri kullanırken, bugün 26 OECD üyesi ülke bu 

teşvikleri kullanmaktadır. Bu ülkeler arasında dikkat çeken Almanya, 

Fransa, İsveç gibi ülkeler değil Brezilya, Çin, Hindistan Rusya Federasyonu, 

Güney Afrika gibi ülkelerin Ar-Ge teşviklerini kullanmaları olmaktadır. ABD 
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ve İspanya daha çok doğrudan desteklere yönelirken Kanada, Hollanda, 

Portekiz ve Japonya çoğunlukla dolaylı destekleri seçmektedir. Dolaylı ve 

doğrudan Ar-Ge destekleri ülkeden ülkeye değişmekte olup, Rusya 

Federasyonu, Fransa ve Kore desteklerin GSYH’ya oranı açısından 

karşılaştırıldığında en büyük desteği vermektedir.177  

ABD, Fransa, Kanada Japonya ve Kore Ar-ge çalışmaları için büyük 

miktarda vergi teşviği vermektedir. Diğer ülkelerle karşılaştırıldığında daha 

çok Ar-Ge harcaması yapan ülkelerde Ar-Ge çalışmalarının yoğunlaştığı 

görülmekle birlikte bu neden sonuç ilişkisini doğurmamakta ve bazı dikkate 

değer istisnalar da bulunmaktadır. Finlandiya ve Japonya’da hükümetin 

verdiği destekle karşılaştırıldığında oldukça yoğun Ar-Ge çalışması 

bulunmakla birlikte Rusya Federasyonu ve Fransa benzeri Ar-Ge çalışması 

yoğunluğu olan ülkelerle karşılaştırıldığında oldukça yüksek oranda destek 

vermektedir. Diğer taraftan Finlandiya ve İsveç vergi teşviği 

kullanmamasına rağmen Ar-Ge çalışmalarının yoğun olduğu ülkeler 

arasında yer almaktadır.178  

Ar-Ge teşvikleri konusunda ülkeden ülkeye değişen şekillerde farklı 

uygulamalar bulunmaktadır.  

Mevcut uygulamaya göre, Türkiye’de teşvikler teknoloji geliştirme 

bölgelerinde uygulanan vergisel teşvikler, ar-ge indirimi, ar-ge faaliyetlerine 

yönelik diğer teşvikler, eğitim ve öğretim işletmelerinde kazanç istisnası, 

araçlar, petrol aramaları ve teşvik belgeli yatırımlarda katma değer vergisi 

istisnası, serbest bölgelerde uygulanan vergisel teşvikler, organize sanayi 

bölgelerinde uygulanan vergisel teşvikler, kredi teminine ilişkin işlemlerde 

vergi, resim ve harç istisnası, yatırımların ve istihdamın artırılmasına yönelik 

vergisel teşvikler, endüstri bölgelerinde uygulanan vergisel teşvikler, kültür 

yatırımları ve girişimlerine yönelik vergisel teşvikler, indirimli kurumlar 
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vergisi, KOBİ birleşmelerinde vergisel teşvikler başlıkları altında 

incelenebilmektedir.  

Türkiye’de vergi teşviki olarak kullanılan en yaygın araçlardan biri 

gelir ve kurumlar vergisi muafiyeti tanınması olmaktadır. Ayrıca, teslim ve 

hizmetlerde KDV istisnası, harç istisnası, kurum kazancı veya ticari 

kazançtan indirimler, sigorta prim desteği, damga vergisi muafiyeti gibi 

kolaylıklar uygulanmaktadır. 

AB ülkelerinde ve birçok OECD ülkesinde sadece KOBİ'lere yönelik 

düşük vergi oranı, yatırım indirimi, yatırım kredisi, vergi kredisi, istisna ve 

muafiyet şeklinde vergi teşvikleri uygulanmakla birlikte, Türkiye’de yukarıda 

5904 sayılı Kanunla getirilen kurumlar vergisi istisnası ve indirimli oran 

uygulaması düzenlemesi dışında KOBİ’lere yönelik özel bir teşvik 

bulunmamaktadır. KOBİ'ler Türkiye'de tüm işletmelerin % 99,9 ve toplam 

istihdamın % 81,4 ile önemli yere sahip olmakla birlikte diğer işletmelerin 

yararlandığı genel teşviklerden yararlanmaktadırlar.179 

 

2.5. VERGİ KAÇIRMA OLANAKLARI 

Vergileme karşısında mükellefin davranışları üzerinde belirleyici olan 

değişkenler vergi tekniği kapsamındaki değişkenler ve sosyal değişkenler 

olmak üzere iki başlıkta ele alınabilmektedir. Vergi tekniği kapsamındaki 

değişkenler vergi oranı, vergi denetimi geçirme ihtimali, vergi cezası, gelir 

düzeyi, vergi sisteminin karmaşıklığı ve vergi afları gibi değişkenler iken 

sosyal değişkenler ise mükellefin, eğitim düzeyi, cinsiyeti, yaşı, vergi 

yükünün dağılımı konusundaki düşünceleri ve içinde bulunduğu mesleki ve 

sosyal yapının eğilimleri gibi değişkenlerdir.180 
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Devlet açısından gelir unsuru olan vergi karşılıksız ve cebri bir işlem 

olması nedeniyle vergi ödeyenler açısından bir yük olarak kabul 

edilmektedir. Kişinin ödediği vergi harcanabilir gelir ve servetinde azalma 

meydana getirerek bir yük oluşturmakta, gerçek vergi yüküne ise yansıtılan 

vergi yükünün ödenen vergi miktarından düşülmesi ile ulaşılabilmektedir. 

Mükellefler, gelir ve servetlerinde meydana gelebilecek söz konusu 

azalmayı telafi edebilmek, vergi yükünü azaltabilmek için vergiden kaçınma 

veya vergi kaçırmayı seçebilmekte, bu durum devlet açısından gelir kaybına 

yol açmaktadır. Vergi sistemlerinde, vergi ödeyenlerin gerçek gelirlerini 

beyan etmelerini sağlamak amacıyla vergi incelemeleri, cezalar gibi çeşitli 

araçlar kullanılmaktadır. Dolayısıyla, mükelleflerin vergi incelemesine tabi 

olma olasılığı, uygulanan cezaların caydırıcılığı, cezaların caydırıcılığını bir 

anlamda azaltan uzlaşma benzeri kurumlar ve vergi sisteminin içinde yer 

alan mükellefin gelirini gizlemesine imkan sağlayan diğer uygulamalar vergi 

yükünü azaltmak amacıyla vergi kaçırma eğilimini etkileyecektir. 

Vergi kaçırma olanakları olarak adlandırabileceğimiz bu unsurlar 

aşağıda ele alınacaktır. 

 

2.5.1. Gelirin Yüksekliği 

Harcama ve servet biriktirmeye olanak sağlayan gelir, ödeme 

gücünün bir göstergesi olup, “marjinal prensibine” göre, gelir arttıkça artan 

gelirin sağlayacağı marjinal faydanın azalacağı varsayılır. Bu noktadan 

hareketle, gelir artışlarının veya genel olarak yüksek gelir düzeyinin, vergi 

kaçakçılığına negatif yönde etki yapacağı sonucuna varılabilir. Teoride, 

“ailelerin gelir düzeyi ile vergi direncinin negatif bir şekilde; maaş, ücret ve 

emekli aylıkları gibi gelir unsurları ile pozitif olarak ilişkili olduğu” 

saptanmıştır. Gelir düzeyi yükselirken vergi kaçırma fırsatları artmakta iken, 

yüksek gelir sahiplerinin ücret, maaş ve emekli aylığı alanlara göre daha 

fazla vergiden kaçınma olanaklarına sahip olmaları nedeniyle, gelir 
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kalemleri içinde ücret, maaş ve emekli aylıklarının oranı yükselirken vergi 

kaçırma fırsatları düşmektedir.181 

Mükellefin gelir düzeyi vergi kaçırma olanaklarına etkisi dolayısıyla 

bu süreçte önemli bir diğer etkendir. Orta gelir düzeyinden mükelleflerin 

vergi kanunlarına daha uyumlu oldukları, düşük gelirli vergi mükellefleri ile 

yüksek gelirli vergi mükelleflerinin orta gelirli mükelleflere göre vergiye daha 

az uyumlu oldukları saptanmıştır. Mükellefin gelir düzeyi ile vergi kaçırma 

eğilimi arasındaki ilişkiye yönelik yapılan çeşitli çalışmalarda, mükelleflerin 

geliri arttıkça vergiye karşı daha fazla antipati besledikleri ve vergi 

kaçakçılığının da arttığı ortaya konulmuştur.182 

Becker, Buchner ve Sleeking (1987) yaptıkları bir çalışmada, 

kaçırılan vergi oranının artan gelirle birlikte yükselmekte olduğu görüşünü 

savunmuştur. Konuya ilişkin olarak bulguların çeşitliliğine rağmen, vergi 

kaçakçılığı ile gelir arasında pozitif bir ilişkinin varlığı sonucuna 

ulaşılabilmektedir. Diğer taraftan, yaşamlarını sürdürebilmek amacıyla 

oldukça sınırlı gelirleri bulunan çok düşük gelir grubunda da vergi 

kaçakçılığı olasılığının artabileceği bir gerçektir.183 

Gelir grupları ile vergi uyumu arasındaki ilişki teorik tahminlere 

dayanmakla birlikte, yapılan çalışmalarda vergi kaçakçılığının gelirdeki 

artışla birlikte artığı görülmektedir. Ancak bazı çalışmalarda (Christian 1994) 

beyan edilen geliri 50.000 ve 100.000 dolar arasında olan grubun %60’ının 

düşük vergi bildirdiği, %14’ünün fazla vergi bildirdiği ve %26’sının ise doğru 

beyanda bulunduğu tespit edilmiştir.184  
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İtalya’da yapılan bir çalışmada gelirin düşmesi ile birlikte beyan dışı 

gelirin de düştüğü, Kıbrıs’a ilişkin olarak yapılan bir çalışmada vergi 

kaçakçılığına göre düzeltilmiş gelir dağılımının beyan edilen gelirin 

dağılımından daha az eşit olduğu ve Yunanistan’a ilişkin bir çalışmada ise 

yüksek gelir grubundakilerin vergi uyumsuzluğuna daha eğilimli oldukları 

ortaya çıkmıştır.185  

Ödeme gücünün bir göstergesi olarak gelir düzeyi vergi kaçırma ya 

da vergiden kaçınma davranışını dolayısıyla vergi yükünü etkileyen faktörler 

arasında yer almaktadır. Bu noktada kişi başına düşen vergi yükü önem 

kazanmaktadır. Tablo 19’da kişi başına düşen toplam vergi geliri miktarı 

başka bir ifadeyle kişi başına toplam vergi yükü yer almaktadır. 

Tablo 19’dan da görüldüğü üzere, Türkiye’de kişi başına düşen vergi 

yükü 1965 yılında 41 dolar iken, bu miktar 2000 yılında 1.000 doların 

üzerine çıkmış, 2010 yılında ise hızlı artış eğilimini sürdürerek 2.606 dolara 

ulaşmıştır. OECD ortalamasına baktığımızda ise kişi başına düşen toplam 

vergi yükünün 2009 yılında 12.747 dolar olarak gerçekleştiği görülmektedir. 

Diğer taraftan, kişi başına düşen vergi yükü rakamları ile birlikte 

aslında bu yükü paylaşan vergi mükellefi sayısı da önem taşımaktadır. 

Vergi yükü hızla artmakla birlikte faal mükellef sayılarında ciddi bir değişim 

görülmemektedir.  

Bu çerçevede, 2001 yılında toplam faal mükellef sayısı 8.349.464 

iken bu sayı zaman zaman azalmakla birlikte 8 milyonlu seviyeleri korumuş 

ve 2010 yılında ise 8.671.470’e ulaşmıştır. 2001 yılında gelir vergisi faal 

mükellef sayısı 1.768.653 ve kurumlar vergisi faal mükellef sayısı 565.556 

iken 2010 yılına gelindiğinde gelir vergisi faal mükellef sayısı 1.693.316’ya 

düşmüş ve kurumlar vergisi faal mükellef sayısı ise 652.009’a yükselmiştir. 

2011-2010 yılları arasında faal gelir vergisi mükellef sayısının toplam faal 

mükellef sayısına oranı %20-22 aralığında seyrederken, kurumlar vergisi 

faal mükellef sayılarının toplama oranı ise %7-8 aralığında değişmiştir. 
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Diğer taraftan gelir vergisi stopajına tabi mükelleflerin sayılarının toplam faal 

mükellef sayılarına oranını aynı dönemde %23’den %27’li seviyelere 

ulaşmıştır.186 

Tablo 19: Kişi Başına Düşen Toplam Vergi Geliri  

Ülke  1965 1975 1985 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Avustralya  496 2.001 3.196 6.119 6.491 11.138 11.652 13.892 13.188 11.839 .. 

Avusturya - - 4.219 11.892 10.322 15.605 16.331 18.877 21.199 19.478 18.969 

Belçika - - 4.259 11.656 10.138 16.004 16.728 18.843 20.766 18.840 19.364 

Kanada 711 2.448 4.551 7.207 8.563 11.952 13.206 14.450 14.392 12.888 14.517 

Şili - - - 944 951 1.566 2.070 2.375 2.288 1.754 2.487 

Çek 

Cumhuriyeti - - - 2.009 1.944 4.569 5.138 6.288 7.465 6.290 6.378 

Danimarka 641 3.007 5.522 16.982 14.796 24.187 25.068 27.910 29.890 26.924 26.992 

Estonya  - - - 914 1.285 3.164 3.839 5.154 5.640 5.151 4.800 

Finlandiya - - 3.520 11.224 11.113 16.375 17.307 20.000 21.916 19.213 18.757 

Fransa - - 4.359 11.594 9.974 15.391 16.263 18.203 19.740 17.752 17.569 

Almanya  - - 3.459 11.011 8.599 11.738 12.543 14.567 16.048 15.035 14.380 

Yunanistan - - 362 3.179 3.915 6.945 7.426 8.842 9.706 8.694 8.358 

Macaristan - - - 1.832 1.783 4.082 4.166 5.462 6.154 5.043 4.843 

İzlanda 721 1.909 3.428 8.176 11.483 22.434 22.790 26.651 19.343 12.854 14.338 

İrlanda - - 1.835 6.263 7.974 14.804 16.650 18.494 17.295 13.830 12.764 

İsrail - - - 6.407 7.301 6.883 7.414 8.439 9.347 8.179 9.255 

İtalya - - 1.932 8.740 8.142 12.369 13.379 15.470 16.578 15.228 14.942 

Japonya 174 961 3.102 11.283 9.945 9.800 9.613 9.712 10.566 10.697 6.780 

Kore - 92 387 2.357 2.564 4.205 4.951 5.741 5.087 4.375 5.037 

Lüksemburg - - 5.438 17.931 18.186 30.396 32.297 38.105 42.301 39.616 40.786 

Meksika - - 345 520 1.090 1.473 1.646 1.732 2.134 1.427 1.730 

Hollanda - - 4.448 10.721 9.573 15.021 16.215 18.501 20.751 18.384 - 

Yeni 

Zelanda 525 1.340 2.279 6.198 4.675 10.106 9.599 11.130 10.223 8.636 10.300 

Norveç 633 3.188 6.598 13.959 15.987 28.419 31.709 35.891 40.037 32.926 36.163 

Polonya - - .. 1.315 1.466 2.629 3.044 3.882 4.751 3.586 - 

Portekiz - - 420 3.353 3.540 5.643 6.058 7.094 7.697 6.744 6.710 

Slovak 

Cumhuriyeti 
- - - 

1.898 1.813 3.582 3.770 4.593 5.327 4.682 4.557 

Slovenya - - - 2.683 3.214 6.889 7.435 8.873 10.018 9.077 8.739 

İspanya - - 974 4.771 4.932 9.302 10.259 11.968 11.627 9.770 9.683 

İsveç 1.003 3.881 6.035 13.646 14.338 20.060 21.251 23.947 24.470 20.318 22.399 

İsviçre 439 2.255 3.966 12.442 10.450 14.602 15.203 16.610 19.130 18.928 20.134 

Türkiye 41 188 212 641 1.004 1.711 1.873 2.223 2.475 2.093 2.606 

İngiltere 563 1.470 3.033 6.788 9.121 13.686 14.911 16.833 15.633 12.260 12.839 

ABD 860 1.923 4.497 7.688 10.354 11.531 12.446 12.906 12.311 10.905 11.608 

OECD 

Toplam 

- - 
3.168 7.187 7.266 11.419 12.184 13.931 14.573 12.747 .. 

Kaynak: http://stats.oecd.org/Index.aspx, 24 Şubat 2012. 
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2011 Nisan ayında verilen 2010 vergilendirme dönemi yıllık kurumlar 

vergisi beyanlarına göre, Türkiye genelinde en yüksek beyanda bulunan ilk 

100 mükellefe ilişkin toplam tahakkuk tutarı 12.349.670.157187 TL olup, aynı 

döneme ilişkin toplam kurumlar vergisi tahakkuk tutarı 37.512.508.000188 TL 

olarak gerçekleşmiştir. Bu durumda kurumlar vergisi tahakkukunun yaklaşık 

%33’ü ilk 100 mükellef tarafından beyan edilmektedir. İlk 100 mükellefin 

dağılımına bakıldığında, 23 mükellefin faaliyet alanının bankacılık 

faaliyetleri olduğu görülmektedir. 

2.5.2. Vergi Oranları ve Vergi Yapısı 

Vergi yükünü etkileyen faktörlerden biri de vergi oranlarıdır. Vergi 

oranının yükseltilmesi, yeni veya ek vergi konulması gibi uygulamalar 

mükellefleri, vergiden kaçınma veya vergi kaçırmaya yönlendirmektedir.189  

Laffer’e göre, vergi oranları yükseldiğinde vergi mükellefleri vergiden 

kaçınmaya çalışacaklardır. Vergi oranları ile vergi gelirleri arasındaki ilişkiyi 

gösteren Laffer eğrisinde, vergi düzeyindeki artış belli bir noktaya kadar 

devletin vergi gelirlerinin artmasını sağlarken, vergilerin daha da 

yükseltilmesi bireylerin vergi ödemekten kaçınma eğilimi göstermesine, 

dolayısıyla devletin vergi gelirlerinin azalmasına yol açmaktadır.190 

Vergi yükünün adaletsiz olduğu yönündeki inanç, vergi kaçakçılığına 

yol açtığından vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı açısından vergi 

yükünün gerçek yüklenicisinin kim olduğu sorusu dolayısıyla vergi 

sisteminde, dolaylı-dolaysız vergilerin toplanan vergiler içindeki payının 

karşılaştırılması önem kazanmaktadır.  

Dolaysız vergiler artan oranlı vergi tarifeleri, indirim, istisna ve 

muafiyetler gibi uygulamalar nedeniyle vergi adaletini sağlamada daha etkili 

iken, dolaylı vergiler ise vergilerin uygulandığı mal ve hizmetlerin, düşük 
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gelirlilerin bütçesindeki payının fazla olması nedeniyle vergi yükünün düşük 

ve sabit gelirlilerin üzerinde kalmasına yol açabilmektedir. Öte yandan vergi 

yükünü artıran yüksek vergi oranları nedeniyle, yatırım kararları ve istihdam 

olumsuz bir şekilde etkilenebilmektedir.191 

Vergi yükü genellikle yasal ya da nominal vergi oranları ile 

ölçülmektedir. Yasal vergi oranı, yüklenilen vergilerin yalnızca toplam 

marjinal vergi oranını dikkate aldığından hesaplanması kolaydır. Ayrıca, 

uluslararası hareketli faaliyetlerin nerede yerleşeceklerinin bir göstergesidir 

ve yerleşme kararını etkilemektedir. Ancak, yasal vergi oranı yatırımlar 

üzerindeki gerçek vergi yükünün tahmininde, vergi matrahına ilişkin etkiler 

dikkate alınmadığı için yeterli değildir. Diğer taraftan, vergi oranı indirimleri, 

yoksun kalma tazminatları ve diğer vergisel faydalar dikkate 

alınmamaktadır. Sonuç olarak, efektif vergi yükü tam olarak tespit 

edilememekte ve büyük ölçüde fazla tahmin edilmektedir.192 Bütün 

bunlardan hareketle çeşitli efektif vergi oranı ölçümleri geliştirilmiştir.  

Ülkeler arası karşılaştırmalarda oldukça sık kullanılan değişkenlerden 

biri olan nominal kurumlar vergisi oranları; vergi yükü karşılaştırmalarında 

dikkate alınması gereken bir husus olmakla birlikte, bazı ülkelerde 

uygulanan ilave vergi oranları (surcharges), vergi teşvik önlemleri, merkezi 

ve yerel idarelerin ayrı ayrı kurumlar vergisi uygulamaları gibi nedenlerle 

yalnızca bu oranlardan hareket etmek ülkelerarası karşılaştırma yapmayı 

güçleştirebilmektedir. Bu noktada efektif vergi oranı kavramının da vergi 

yükü hesaplamalarında dikkate alınması yerinde olacaktır. 

Yasal vergi oranına amortismanlar ve istisnalar gibi uygulamalar 

dahil olmadığından, yasal vergi oranının yüksek olması her zaman yüksek 

vergi ödemelerini gerektirmez. Bu noktada vergi matrahının etkisi 
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atlanmakta olduğundan, yasal vergi oranları gerçek yatırımlar üzerindeki 

vergi yükünün sadece belirleyicisi olmaktan öteye geçememektedir.193 

Matrah hesaplama farklılıklarını da dikkate alan efektif kurumlar 

vergisi oranı, nominal kurumlar vergisi oranının dışında, ülkeler arasında 

karşılaştırma yapmada kullanılabilmektedir. Efektif kurumlar vergisi oranı, 

nominal vergi oranı ile birlikte matrah tespitinde kullanılan vergi istisnaları, 

vergiye tabi kazancın hesaplanmasında kurum kazancından yapılan 

indirimler, oran indirimleri ve vergi ertelemeleri gibi unsurları da dikkate alır. 

Bu nedenle efektif kurumlar vergisi oranı, nominal kurumlar vergisi 

oranından daha düşük olmasına rağmen, düşük nominal vergi oranı her 

zaman için düşük efektif vergi oranı anlamına gelmemektedir. Örneğin, 

İngiltere’de ortalama nominal kurumlar vergisi oranı Danimarka’daki 

orandan düşük olmasına rağmen, Danimarka’nın efektif kurumlar vergisi 

oranı İngiltere’den daha düşüktür. Efektif kurumlar vergisi oranı kurum 

kazancından ödenen vergilerin tamamını (kurumlar vergisi, gelir vergisi ve 

diğer yasal yükümlülükler) dikkate aldığından kurumlar üzerindeki vergi 

yükünün gösterilmesi bakımından sıkça kullanılır ve bu oran, kurumun 

hukuki statüsünden ya da yararlandığı vergi teşviklerinden de 

etkilenebilmektedir.194 

Efektif marjinal vergi oranı (EMTR) ve efektif ortalama vergi oranı 

(EATR), yatırım tercihleri üzerinde kurumlar vergisinin etkisinin 

hesaplanmasında yaygın bir şekilde kullanılan endekslerdendir. Yatırım 

tercihleri üzerinde kurumlar vergisinin etkisine yönelik ölçümlerde 1963 

yılındaki Jorgensen’in çalışması ve 1967 yılındaki Jorgensen ve Hall’ın 

çalışmasından beri neo klasik model yaygın bir şekilde kullanılmıştır.195 
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AB ülkelerinde kurumsal yatırımlar Japonya, Kanada ve ABD’den 

daha düşük efektif kurumlar vergisi oranına tabidir. AB üyesi ülkeler içinde 

özellikle eski ve yeni üye ülkeler arasında vergi seviyelerindeki fark 

belirgindir. Yeni üye ülkelerin çoğu aday ülkelerden daha düşük efektif 

kurumlar vergisine tabi olup, AB-27 grubunda GSYH’ya %10 veya daha 

fazla katkı yapan ülkeler en yüksek efektif vergi oranlarına sahip ülkelerdir. 

En düşük kurumlar vergisi seviyeleri, Doğu Avrupa ve İskandinav 

ülkelerinde görülmektedir. Diğer taraftan bazı ülkeler vergi sistemlerinde, 

yasal kurumlar vergisi oranlarını aşağıya çekmek ya da yükseltmek 

amacıyla, efektif ortalama kurumlar vergisi oranlarında değişikliğe yönelik 

farklı finansman yöntemleri veya farkı varlıklara yönelik ayrımcı uygulamalar 

gibi bazı düzenlemeler gerçekleştirmektedir. Esas olarak efektif kurumlar 

vergisi seviyelerinde AB’de aşağıya doğru bir eğilim ile birlikte AB’ye üyelik 

sürecinde yoğun vergi indirimleri nedeniyle yeni üyeler ile eski üyeler 

arasında efektif vergi seviyelerindeki farkın neredeyse 3 katına çıktığı 

görülmektedir. Zaman içinde AB 15 grubunda vergi seviyeleri sabitlenirken 

yeni üyelerde vergi politikalarında değişikler daha fazladır.196 

 Türkiye’de yüksek vergi oranları kayıt dışı ekonominin de önemli bir 

nedeni olarak görülmektedir. Vergi yükünün fazla olması sonucunda kayıt 

altına alınamayan vergi dışı faaliyetler artmakta, devlet gelir kaybına 

uğramakta ve bu durum ekonomik büyüme üzerinde olumsuz sonuçlara yol 

açmaktadır. Bu kapsamda, vergi kayıp ve kaçaklarının ekonomik büyüme 

üzerindeki olumsuz etkisi göz önüne alındığında; vergi yükünün azaltılması 

zorunluluğu ön plana çıkmaktadır. Vergi indirimleri yoluyla vergi kayıp ve 

kaçaklarının önlenmesi, milli gelir artışı sağlanması, uzun dönemde vergi 

indirimlerinin ekonomide canlılık yaratmak suretiyle, potansiyel vergi 
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alanlarını meydana getirmesi ve vergi gelirlerinin de artması 

beklenmektedir.197 

Bu kapsamda, 1984 yılında İngiltere ile başlayan ve 1986 yılında 

Amerika Birleşik Devletlerinin kurumlar vergisi oranını indirmesi ile devam 

eden oran indirimleri, takip eden yıllarda da başta OECD olmak üzere diğer 

ülkelerde de devam etmiş, bu çerçevede dünya çapında ikinci dalga 

2000’lerde gerçekleşmiştir. Diğer birçok ülke ile birlikte bütün OECD ülkeleri 

bir kez daha kurumlar vergisi oranlarını kayda değer bir oranda 

düşürmüşlerdir ve İrlanda ve Doğu ve Güney Avrupa ülkeleri Kurumlar 

Vergisi oranlarını % 15’lere kadar çekmişlerdir.198 Kurumlar vergisi 

oranlarının düşürülmesine ilişkin uygulamalar Türkiye’yi de etkilemiştir. 

1950 yılından itibaren Türk Vergi Sistemi içinde yer alan Kurumlar 

Vergisi ilk olarak %10’luk oranla uygulamaya konulmuş, bu oran 1960-1963 

yıllarında %20 iken, 1964’ten 1980’e kadar geçen dönemde %25’e 

yükseltilmiştir. 1950-1980 yılları arasında Kurumlar Vergisi’ne ek olarak 

ortaklara dağıtılan kar payı üzerinden %20 oranında Gelir Vergisi stopajı 

yapılmıştır.199 

1980 sonrasında, gelir vergisi stopajı yöntemi kaldırılarak kurumlar 

vergisi oranı %50’ye yükseltilmiş ve 1981 yılında vergi alacağı uygulaması 

başlatılmıştır. 1983 yılında KV oranı %40’a ve vergi alacağının oranı da 

1/3’e düşürülürken vergi alacağının uygulanmasındaki sorunlar nedeniyle 

1985 yılı sonunda bu uygulamaya son verilmiştir. 1986 yılından itibaren 

kurum kazançları sadece %46 oranında kurumlar vergisine tabi tutulurken, 

kar payı üzerinden gelir vergisi stopajı yapılmamış ve kar payının beyan 

edilmesi de istenmemiştir. Stopaj uygulamasının kaldırılması ile birlikte AB 

ülkelerinde uygulanan vergilemeden farklı olarak vergileme sürecinin 

basitleştirilmesi sağlanırken çifte vergileme sorunu ortadan kaldırılmıştır.200 
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1995 yılından itibaren vergi alacağı uygulamasına yeniden dönülerek 

%46 olan KV oranı %25’e düşürülmüş ve kurumun halka açık olup 

olmamasına göre kar payı üzerinden %10 veya %20 oranında gelir vergisi 

stopajı uygulanmıştır. Beyannamede kâr payı yanında bu kâr payının 

1/3’üne isabet eden miktar vergi alacağı olarak gösterilmiştir. Bu yeni 

uygulama eski yönteme göre ilave vergi yükü oluşturmuş, dolayısıyla kâr 

dağıtmamayı teşvik eden bir görünüm kazanmıştır. Vergi alacağı 

hesaplaması 2000 yılının kâr payları için 1/5 olarak değiştirilmiştir. Kâr payı 

elde edenlerden almış oldukları kâr paylarını beyan etmeyenlere vergi 

alacağı uygulaması*201 yapılmamaktadır.202 

Tablo 20: Kurumlar Vergisi Oranlarının Yıllara Göre Gelişimi 
 

YIL VERGİ ORANI YIL VERGİ ORANI 

1990 46 2001 30 

1991 46 2002 30 

1992 46 2003 30 

1993 46 2004 30 

1994 25 2005 33 

1995 25 2006 20 

1996 25 2007 20 

1997 25 2008 20 

1998 25 2009 20 

1999 30 2010 20 

2000 30 2011 20 

Kaynak: Armağan, a.g.m., s. 233, s. 2008-2011 dönemi www.gib.gov.tr adresinden 

derlenmiştir.  

2005 yılında kurum kazançlarına %30’luk oran uygulandıktan sonra 

ilave olarak hesaplanan vergi üzerinden ayrıca %10 fon kesintisi yapılarak 

gerçek vergi oranı %33’e çıkarılmıştır. 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli 

                                                           
201

 (*)Gelir Vergisi Kanununda 4842 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerle kâr paylarının 

vergilendirilmesi ve gelirin toplanarak yıllık beyanname ile beyan edilmesine yönelik 

düzenlemelerde de değişiklik yapılmıştır. Vergi alacağı sistemi kaldırılmış ve kurum bünyesinde 

yapılan vergi tevkifatının tamamının kâr payının yıllık beyanname ile beyan edilmesi halinde yıllık 

beyanname üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilmesine olanak sağlanmıştır. 
202

 Armağan, a.g.m., s. 233. 

http://www.gib.gov.tr/
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olmak üzere, 21.06.2006 tarihinde yürürlüğü giren 5520 sayılı KVK’nun md. 

32 ile 2006 yılı kazançları için vergi oranının %20 olması öngörülmüştür. 

Böylece, yerli ve yabancı yatırımcı kurumların teşviki sağlanarak küresel 

rekabette ülkemizin avantajlı konuma getirilmesi hedeflenmiştir.203 

Yasal oranlar ile efektif vergi oranları arasında farklılıklar olabilmekte, 

bir yandan kurumlar vergisi yasal oranı diğer yandan kurumların 

vergilendirilebilir kazancının tespitinde indirim konusu olan yatırım indirimi 

istisnası ve hızlandırılmış amortismanlar gibi kalemler efektif oranları 

etkilemektedir.  

Türkiye’de dikey adaleti gerçekleştirmek amacıyla gelir vergisi artan 

oranlı bir tarife yapısına sahip olup, özellikle 1980 sonrasında yüksek 

enflasyon nedeniyle tarife değişiklikleri dar gelirli grupların bile yüksek 

oranda vergilendirilmesine neden olmuştur.  

1950 yılında yürürlüğe giren gelir vergisi oranlarında ve tarife 

sayısında zaman zaman artışlar ve azalışlar gerçekleşmiştir. 1951 yılında 

ilk dilimi % 15, son dilimi % 45 oranında vergilendirilirken, 1958 dilim sayısı 

arttırılmış, ilk dilim aynı kalmak şartıyla, son dilimi % 60 oranında 

vergilendirilmeye başlamıştır. 1962’ de ise dilim sayısı tekrar azaltılmış, ilk 

dilim oranı % 10’a indirilirken, son dilim oranı %70’e çıkartılmıştır. 1980’lere 

kadar bu şekilde seyreden oran yapısı, 1981 yılında radikal değişiklere 

uğramış ve 1981 yılı için ilk dilim % 40, son dilim ise % 75 oranında 

vergilendirilmiştir. Bu yapı 1985 yılına kadar kademeli olarak düşürülmüş, 

1985 yılında ilk dilim için % 25, son dilim için ise % 63 şeklinde 

düzenlenmiştir. Gelirin bu tarzdaki yüksek oranda vergilenmesinin nedeni, 

ihtilalle birlikte bozulan ekonominin bir maliye politikası aracı olan vergilerle 

düzeltilme çabaları olarak gösterilebilir. 1986’dan itibaren de ilk dilim oranı 

% 25, son dilim oranı da % 50-55’ler düzeyinde belirlenmiştir.204  

 

                                                           
203

 Armağan, a.g.m., s. 234. 
204

 Çiçek, a.g.m., s. 6. 
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Tablo 21: Yıllara Göre Ücret Dışı Gelirlere uygulanan Gelir Vergisi 

Oranları (1992-2011) 

Yıl 1. Dilim 2. Dilim 3. Dilim 4. Dilim 5. Dilim 6. Dilim 7. Dilim 

1992 25 30 35 40 45 50  

1993 25 30 35 40 45 50  

1994 25 30 35 40 45 50 55 

1995 25 30 35 40 45 50 55 

1996 25 30 35 40 45 50 55 

1997 25 30 35 40 45 50 55 

1998 25 30 35 40 45 50 55 

1999 20 25 30 35 40 45  

2000 20 25 30 35 40 45  

2001 20 25 30 35 40 45  

2002 20 25 30 35 40 45  

2003 20 25 30 35 40 45  

2004 20 25 30 35 40 45  

2005 20 25 30 35 40   

2006 15 20 27 35    

2007 15 20 27 35    

2008 15 20 27 35    

2009 15 20 27 35    

2010 15 20 27 35    

2011 15 20 27 35    

Kaynak: 2007 yılına kadar olan oranlar Ramazan Armağan, a.g.m., s. 229’dan alınmış ve 

2007 ve sonrası www.gib.gov.tr adresinden derlenmiştir. 

 

Tablodan da görüleceği üzere, 1992-1993 yıllarındaki vergi 

tarifesinde 6 dilim üzerinden işlem yapılmakla birlikte, en üst oran %50 

olarak belirlenmiştir. 1994 yılında dış gelişmeler ve iç siyasal çekişmelerden 

kaynaklanan ekonomik kriz ve sonrasında alınan 5 Nisan Kararları 

nedeniyle 1994-1998 yılları arasında vergi tarifesi 7 dilime çıkarılmış ve 

1999 yılına kadar bu uygulama devam etmiştir. Bu kararlar ile üç haneli 

rakamlara ulaşan yüksek enflasyonun gelir dilimleri arasındaki yükseklik 

farkından dolayı oluşan vergi adaletsizliğinin azaltılması amaçlanmıştır. 

1998 yılı ve sonrası iç ve dış gelişmelerden kaynaklanan ve Şubat 2001’e 

kadar süre gelen ekonomik sorunlar nedeniyle olumsuzlukların önlenmesi 

ve vergi yükünün hafifletilmesi için vergi tarifesinde dilim sayısı azaltılmış ve 

en yüksek oranın %45’e indirilmiştir. 2004 yılından sonra ise, enflasyondaki 

hızlı düşüş, ekonomideki sürekli büyüme eğilimi ve ihracattaki artış gibi 

http://www.gib.gov.tr/
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gelişmeleri desteklemek amacıyla vergi tarifesi yeniden düzenlenerek, vergi 

diliminde ve oranlarda azaltma gerçekleştirilmiştir.205  

2006 yılında ücret gelirlerindeki ayırım da kaldırılarak tüm gelirler için 

%15-%20-%27-%35’den oluşan tarife yapısı uygulanmaya başlamıştır. 

2006-2009 yılları arasında ücret gelirleri dahil tüm gelirler için aynı oranlar 

uygulanırken, 2010 yılından itibaren yapılan değişiklikle tarife yapısı ve 

oranlar aynı kalmakla birlikte ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde 

uygulanacak tutarlar farklılaştırılmıştır.206  

 

2.5.3. Vergi Kaçırma ve Denetim  

Vergi kaçırma, kanunlara aykırı hareket ederek vergi 

yükümlülüğünden kurtulmak olarak tanımlanabilmektedir.207 Diğer bir 

tanıma göre, vergi kaçakçılığı ya da vergi kaçırma, kişilerin kanunlara aykırı 

hareket ederek vergi mükellefliğinden kısmen veya tamamen kurtulmasıdır. 

Vergi kayıp ve kaçağının fazla olması, vergi adaletinin bozulmasına, vergi 

gelirinde kayıplardan dolayı yeni vergilerin ihdas edilmesine veya mevcut 

vergi oranlarının artırılmasına neden olduğundan, kanunlara uygun şekilde 

hareket eden mükelleflerin dolaylı bir şekilde cezalandırılması sonucunu 

doğurmaktadır.208 

 Vergi kaçakçılığı bireyin gelirini, harcamalarını ve servetini 

gizleyebilme becerisini göstermesine bağlı olarak ortaya çıkmakta ve etkin 

çalışamayan vergi idareleri nedeniyle, mükellef gelir düzeyi ile mal ve para 

hareketlerine ilişkin vergi idaresinin elinde yeterli bilgi bulunmamasının 

avantajlarını kullanarak rahatlıkla vergi kaçırabilmektedir.209 

                                                           
205

 Armağan, a.g.m., s. 229. 
206

 (Erişim) http://www.gib.gov.tr/index.php?id=640, 06 Ocak 2012. 
207

 Ömür Külahlı, “Yabancı Ülkelerde Vergiden Kaçınmayı Önleyici Düzenlemeler ve Yargı 

İçtihatları”, Vergi Dünyası, Sayı: 347, Temmuz 2010, s. 56. 
208

 Musa Kazım Ünver, “Vergi Yükü Kavramı ve Ülkemizdeki Durumu”, E-Yaklaşım Dergisi, 

Sayı:16, (Erişim) 

http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2004114981.htm, 30.03.2011, 

s. 6. 
209

 Demir, a.g.e., s. 6. 

http://www.gib.gov.tr/index.php?id=640
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2004114981.htm
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Vergi beyanı, beyanın yanlış olması halinde uygulanacak otomatik 

cezalar yoksa belirsiz bir karar olmaktadır. Mükellef gerçek gelirini bildirmek 

veya düşük bildirmek arasında karar verecek olup, bu kararı vergi idaresinin 

inceleme yapıp yapmaması dolayısıyla inceleme sıklığı etkileyecektir.210  

Vergi davranışı hem ekonomistler hem de psikologlar tarafından 

üzerinde çalışılan bir konudur. Ailingham ve Sandmo (1972) vergi 

davranışlarını açıklamak ve tahmin edebilmek amacıyla, suça yönelik 

davranışlara ilişkin olarak tespit edilme ihtimali ve yaptırımların 

caydırıcılığını tartışan ekonomik bir yaklaşım geliştirmiştir. Buna göre, vergi 

kaçakçılığının tespitinin muhtemel olması ve kaçakçılığa ilişkin cezanın da 

yeterli derecede ciddi olması halinde kaçakçılık gerçekleşmez aksi takdirde 

bireyler kaçakçılık riskini göze alırlar.211 

Vergi sistemlerinde genel olarak asli tarhiyat yöntemi, beyana dayalı 

tarh olup, bu yöntem doğal olarak beyanın yoklama, inceleme gibi 

yöntemlerle kontrolünü de içermekte ve yapılan bu kontrolün sonuçlarına 

göre de diğer tarh yöntemleri devreye girmektedir.212 Beyanın kontrolü vergi 

idaresinin görevli olmakla birlikte tüm beyanların denetlenmesinin de 

mümkün olmadığı bir gerçektir. 

Vergi kanunlarına bakıldığında genel olarak yükümlülerin belli bir 

dönemde elde ettikleri gelirlerin vergisini, ertesi yılın belli dönemlerinde 

taksit ve/veya taksitler halinde ödemesine ilişkin sistemler yer aldığı 

görülmektedir. Dolayısıyla, gelirin elde edilme tarihi ile verginin tahsil edilme 

tarihi arasında zaman farkı bulunmakta ve kaynakta kesme ve geçici vergi 

uygulamaları ise aslında bu zaman farkını ortadan kaldırmaya yönelik 

                                                           
210

 Burcu Gediz Oral, Ferhan Sayın, Mali Yolsuzluğun Yansımaları: Türkiye İçin Eşbütünleşme 

Analizi, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Prof. Dr. Şerafettin Aksoy’a Armağan, Maliye 

Araştırma Merkezi Konferansları, 52. Seri, 2009, s. 144. 
211

 Erich Kirschler, “Differential Representations of Taxes: Analysis of Free Associations and 

Judgments of Five Employment Groups” Journal of Socio-Economics, Volume 27, No. 1, (Erişim) 

http://ppcms.univie.ac.at/fileadmin/usermounts/kirchle3/publikationen/Kirchler%201998%20Differe

ntial%20representations%20of%20taxes%20Analysis%20of%20free%20associations%20and%20ju

dgments%20of%20five%20employment%20groups%20JoSE.pdf/30.05.2011, s. 118. 
212

 Bumin Doğrusöz, “Vergide Dönem Kayması”, 05.11.2007, Yorum, (Erişim) 

http://www.denetimnet.net/UserFiles/Documents/Makaleler/A.Bumin%20Do%C4%9Frus%C3%B6

z/Vergide%20d%C3%B6nem%20kaymas%C4%B1.pdf, 20 Ekim 2011, s. 1. 

http://ppcms.univie.ac.at/fileadmin/usermounts/kirchle3/publikationen/Kirchler%201998%20Differential%20representations%20of%20taxes%20Analysis%20of%20free%20associations%20and%20judgments%20of%20five%20employment%20groups%20JoSE.pdf/30.05.2011
http://ppcms.univie.ac.at/fileadmin/usermounts/kirchle3/publikationen/Kirchler%201998%20Differential%20representations%20of%20taxes%20Analysis%20of%20free%20associations%20and%20judgments%20of%20five%20employment%20groups%20JoSE.pdf/30.05.2011
http://ppcms.univie.ac.at/fileadmin/usermounts/kirchle3/publikationen/Kirchler%201998%20Differential%20representations%20of%20taxes%20Analysis%20of%20free%20associations%20and%20judgments%20of%20five%20employment%20groups%20JoSE.pdf/30.05.2011
http://www.denetimnet.net/UserFiles/Documents/Makaleler/A.Bumin%20Do%C4%9Frus%C3%B6z/Vergide%20d%C3%B6nem%20kaymas%C4%B1.pdf
http://www.denetimnet.net/UserFiles/Documents/Makaleler/A.Bumin%20Do%C4%9Frus%C3%B6z/Vergide%20d%C3%B6nem%20kaymas%C4%B1.pdf
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uygulamalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Farklı vergi yükümlülerinin 

vergilerini farklı zamanlarda ödemeleri yükümlüler arasında vergi 

eşitsizliğine yol açarken, mükelleflerin kanuna rağmen vergi borçlarını 

zamanında ödememeleri tahsilatı geciktirmekte ve özellikle enflasyonun 

yaşandığı ekonomilerde, gelirlerin vergilendirilmesinde zamanlama 

farklılığından kaynaklanan bir takım sorunlar da yaşanmaktadır. Enflasyon 

dönemlerinde tahsil sürelerindeki bu gecikmeler; bir taraftan değişik gelir 

gruplarındaki mükelleflerin vergi yüklerini etkilerken, diğer taraftan bütçe 

açısından sorunlara da yol açmaktadır.213 

Tahsilat usulleri aslında vergi tahsilatının gecikme süresini 

etkilemektedir. Vergi tahsilatının gecikme süresi, vergiyi doğuran olayın 

ortaya çıkışından vergi borcunun ödenmesine kadar geçen süre olarak 

dikkate alındığında; enflasyondaki artış, vergi tahsilatının gecikme süresi ve 

vergi sisteminin esnekliği gibi nedenlerden dolayı vergi gelirlerinin reel 

değerini düşürmektedir. Tanzi’ye göre vergi tahsilatındaki ortalama gecikme 

süresi kısa ve vergi sisteminin fiyat esnekliği 1’den büyük ise enflasyon 

vergi gelirlerinin reel değerini düşürmeyecek, vergi tahsilatındaki ortalama 

gecikme süresi uzun ve vergi sisteminin fiyat esnekliği 1’e eşit veya 1’den 

daha düşükse enflasyon vergi gelirlerinin reel değerini düşürecektir. 

Gelişmekte olan ülkelerde enflasyon nedeniyle vergi gelirlerinin reel 

değerinin düşmesi bütçe açığının artmasına neden olmakta ve enflasyon ile 

bütçe açıkları arasındaki bu ilişki literatürde Tanzi etkisi olarak 

adlandırılmaktadır. Enflasyon, vergi gelirlerinin reel değerini düşürürken 

aynı zamanda reel harcamaları da etkilemektedir214  

Bu çerçevede, aşağıda vergi kaçırmayı etkileyen önemli unsurlardan 

biri olan denetim olasılığına ilişkin olarak çeşitli ülkelerin vergi denetim 

kapasitesine ilişkin bilgilere ve bazı önlemlere yer verilecektir.  

                                                           
213

 Osman Tuğay, “Enflasyonun İşletmelerin Vergi Yükü Üzerindeki Etkisi”, Vergi Dünyası, Sayı: 

282, Şubat 2005, https://www.vergidunyasi.com.tr/dergiler.php?id=3905, 20 Ekim 2011, s. 9. 
214

 Zehra Abdioğlu, Harun Terzi, “Enflasyon ve Bütçe Açıkları İlişkisi: Tanzi ve Patinkin Etkisi”, 

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 23, Sayı: 2, 2009, s. 196. 

https://www.vergidunyasi.com.tr/dergiler.php?id=3905
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Ülkelerin vergi denetim yapıları ve kullandıkları teknolojik imkanlarla 

birlikte vergi inceleme oranları da önemlidir. Aşağıdaki tabloda temel vergi 

idaresi fonksiyonlarına göre OECD ülkelerinde, OECD üyesi olmayan 

ülkeler ve tüm ülkelerde vergi idarelerinde görevli toplam personelin oranları 

yer almaktadır.  

Tablo 22: Vergi İdaresi Personelinin Temel Fonksiyonlara Göre 

Yüzde Dağılımı (2009) 

ÜLKE MÜŞTERİ 

VE 

MUHASEBE 

YÖNETİMİ 

DENETİM 

VE DİĞER 

KONTROL  

CEBRİ 

TAHSİLAT 

YÖNETİM DİĞER 

OECD 

ülkeleri 30.76 32.43 10.41 14.79 11.68 

OECD üyesi 

olmayan 

ülkeler* 28.91 32.43 10.14 15.60 12.92 

Tüm ülkeler 
30.22 32.43 10.33 15.02 12.04 

Kaynak: OECD, TPA, “Forum on Tax Administration, Tax Administration in OECD and 

Selected Non OECD Countries: Comparative Information Series (2010)”, 3 March 2011, 

http://www.oecd.org/dataoecd/2/37/47228941.pdf , 30 Mayıs 2011, s. 139. 

(*) Non OECD Countries: Arjantin, Bulgaristan, Çin, Hindistan, Kıbrıs, Endonezya, 

Litvanya, Letonya, Malezya, Malta, Romanya, Rusya, Suudi Arabistan, Singapur, Güney 

Afrika. 

Vergi kaçakçılığının yüksek olduğu ülkeleri kayıt dışı ekonomi 

büyüklüğünün de en yüksek olduğu ülkeler olarak dikkate alırsak, bu 

ülkelerden birisi de İtalya olarak karşımıza çıkmaktadır.  

İtalyan Gelir İdaresinde 2009 yılı OECD rakamlarına göre toplam 

33.584 kişi çalışmakta olup, 16.214 kişi denetim, inceleme ve diğer kontrol 

fonksiyonlarına ilişkin olarak çalışmaktadır.215 Bu kapsamda, İtalyan Gelir 

İdaresi tarafından vergi kaçakçılığına karşı faaliyetlerde iki genel strateji 

takip edilmektedir. Bunlar: 216 

                                                           
215

 OECD, TPA, a.g.e., s. 143. 
216

 The Italian Revenue Agency 2010, (Erişim) 

http://www1.agenziaentrate.it/inglese/revenue_agency/pdf/book%20inglese_2010.pdf, 30 Mayıs 

2011, s. 10-11 

http://www.oecd.org/dataoecd/2/37/47228941.pdf
http://www1.agenziaentrate.it/inglese/revenue_agency/pdf/book%20inglese_2010.pdf


106 

 

 

 Mükelleflere ilişkin büyük ve orta işletmeler, daha küçük firmalar, 

bireyler ve serbest meslek geliri elde edenler gibi makro ekonomik 

kategoriler belirlenmesi, 

 Her bir makro kategori için farklı metodlar ve kaçakçılık riskini 

değerlendiren ve analiz eden sistemler benimsenmesi, her bir bölge ve 

ekonomik duruma ilişkin özel durumları dikkate alan yeni metodların 

geliştirilmesi. 

Tablo 23: 2010 Yılı İtalya Gelir İdaresi Denetim ve Kontrol Rakamları 

KONU 
KONTROL 

SAYISI 

Dolaysız vergilere ve KDV’ye ilişkin olarak toplam kontrol sayısı 768.345 

Büyük mükelleflere yönelik denetim ve kontroller (cirosu 100 milyon 

Euro'dan fazla olan) 
601 

Orta ölçekli mükelleflere yönelik denetim ve kontroller (cirosu 5.164.569 

Euro'dabn fazla ama 100 milyondan az olan) 
2.692 

Küçük mükelleflere yönelik denetimler (cirosu 5.164.569 Euro'ya kadar olan) 6.132 

Vergi yükümlülüklerinin kontrolü 64.475 

Resmi kontroller (doğrudan ve kayıt olunan vergiler için) 1.199.507 

Kaynak: The Italian Revenue Agency 2010, (Erişim) 

http://www1.agenziaentrate.it/inglese/revenue_agency/pdf/book%20inglese_2010.pdf , 30 

Mayıs 2011, s. 11. 

Tüm bu hususlara ilişkin olarak belirlenen stratejik eylemlere örnekler 

aşağıda yer almaktadır: 217 

 Doğrudan vergilere ve KDV’ye ilişkin olarak toplam kontrol 

sayısının artırılması,  

 Risk analizi yolu ile büyük işletmelere ilişkin eğitimin harekete 

geçirilmesi, önleyici kontroller ve yüksek vergi uyumu sağlanması, 

 Dışarıya yönelik faaliyetler içinde kaliteye odaklanarak, farklı 

hedef mükellef gruplarına ilişkin kontroller ve vergi kaçakçılığı ofisleri 

tarafından yapılacak denetimlere öncelik verilmesi,  

                                                           
217

 The Italian Revenue Agency 2010, a.g.e, s. 10-11. 

http://www1.agenziaentrate.it/inglese/revenue_agency/pdf/book%20inglese_2010.pdf
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 Daha riskli alanlara doğrudan ulaşma imkanı verecek sektör 

çalışmalarında verilerle ilişkili kontrollere özel önem verilmesi gibi alanlara 

yönelmek. 

Vergi kaçakçılığını engellemek amacıyla ülkeler çeşitli önlemler 

almaktadır. Bu ülkelerden biri olan İspanya’nın vergi kaçakçılığını kontrol 

altında tutmak amacıyla sürdürdüğü çabaları 2010 yılında, yıllık brüt 

GSYH’sının yaklaşık %1’i kadar yani 10 milyar Euro (2009 yılı tahsilatından 

%23 kadar fazla) hasılat sağlamıştır. 2009 yılında, bütçe açığı nedeniyle 

Avrupalı ekonomilerin yardımına ihtiyaç duymakta olan İspanya hükümeti, 

bütçe açığını218 2009’daki %11.1’den 2010’da %9.3’e, 2011’de %6’ya ve 

2013’te de Euro bölgesi kriteri olan %3’e düşürmek amacıyla bir dizi önlem 

almıştır.219  

Bütçe açığını kapatmak amacıyla vergi kaçakçılığını önlemeye 

yönelik stratejiler geliştiren tek ülke olmayan İspanya, bir kaç yıldır daha iyi 

stratejik planlama, teknolojinin daha iyi kullanımı ve bilgi paylaşımına 

yönelmiştir. Bu çerçevede örneğin, 2006 yılında özellikle uluslararası 

faaliyet gösteren ve yıllık geliri 100 milyon Euro’yu geçen büyük 

mükelleflerin paralarını offshore bankalarda muhafaza edip etmediklerini 

izlemek üzere özel bir bölüm oluşturulmuştur. İspanya’da vergi 

kaçakçılığına karşı ilerleme gösterilen diğer bir alan ise emlak sektörüdür. 

Özellikle arsalarla ilgili işlemlere odaklanarak inşaat sürecinin ilk 

aşamalarında muhtelif kaçakçılık halleri belirlenmeye çalışılmaktadır. Ayrıca 

İspanya, İsviçre ve diğer bankacılık merkezlerini gizlilik kurallarını 

gevşetmeye zorlayan uluslararası çabalardan da faydalanmaktadır. 220  

                                                           
218

 Spanish Tax Evasion Crackdown a €10bn Success, January 2011, 

http://live.kyero.com/2011/01/20/spanish-tax-evasion-crackdown-a-e10bn-success/, 03 Haziran 

2011. 
219

 Spanish Public Deficit Down Nearly 50%,  

http://live.kyero.com/2010/11/23/spanish-public-deficit-down-nearly-50/, 03 Haziran 2011. 
220

 Spanish Tax Evasion Crackdown a €10bn Success, January 2011, 

http://live.kyero.com/2011/01/20/spanish-tax-evasion-crackdown-a-e10bn-success/, 03 Haziran 

2011. 

http://live.kyero.com/2011/01/20/spanish-tax-evasion-crackdown-a-e10bn-success/
http://live.kyero.com/2010/11/23/spanish-public-deficit-down-nearly-50/
http://live.kyero.com/2011/01/20/spanish-tax-evasion-crackdown-a-e10bn-success/
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İspanya gelir idaresinde 2009 yılı OECD rakamlarına göre toplam 

23.817 kişi çalışmakta olup, 5.214 kişi denetim, inceleme ve diğer kontrol 

fonksiyonlarına ilişkin olarak çalışmaktadır.221 

Kayıt dışı ekonomi büyüklüğünün en yüksek olduğu ülkelerden bir 

diğeri olan Meksika, 2008 yılı OECD toplam vergi yükü karşılaştırmalarına 

bakıldığında en düşük vergi yüküne sahip ülkeler arasında yer almaktadır. 

Meksika’da kamu maliyesi zayıf olup, kamu harcamaları efektif değildir. 

Vergi sisteminin reformuna ilişkin çeşitli çalışmalar yapılmış olmakla birlikte, 

siyasi nedenler ve petrol gelirlerinin fazlalığı nedeniyle bu çalışmalar 

başarıya ulaşamamıştır. Hernandez tarafından yapılan hesaplamalarda 

Meksika KDV sisteminde yer alan özel uygulamaların kaldırılması 

durumunda KDV Gelirleri/GSYH oranının %3,8’den %6,8’e ulaşacağı 

bulunmuştur.222  

Meksika mali reform ihtiyaçları çerçevesinde yeni bir kurumlar 

vergisini kabul etmiş, petrolle ilgili yeni bir mali rejime geçmiştir. 2010 yılı 

sonunda uygulanan kurumlar vergisi oranı %17,5’dir.223  

Kayıt dışı ekonomi büyüklüğünün en az olduğu ülkelerden biri olan 

ABD’de de IRS’in denetim yapma olasılığı gelir düzeyi ve beyanname 

türüne göre değişmektedir. Tablo 24’e bakıldığında aslında denetimlerin 

ortalamasının %1 gibi düşük bir oran olmasına rağmen, toplam alınan 

beyanname sayısının %0.41’e düştüğü 500.000 dolar ve üzeri gelir 

grubunda yoğunlaştığı ve en yüksek denetim oranının ise %18.38 ile 

10.000.000 Dolar üzeri gelir grubunda gerçekleştiği görülmektedir.  

 

 

 

                                                           
221

 OECD, TPA, a.g.e., s.143. 
222

 Arturo Anton Y Fausto Hernandez, “VAT Collection and Social Security Contributions Under 

Tax Evasion: Is There a Link”, http://cide.edu/publicaciones/status/dts/DTE%20480.pdf, 14 Ekim 

2011, s.1. 
223

 http://finance.mapsofworld.com/economy-reform/mexico/fiscal.html, 14 Ekim 2011. 

http://cide.edu/publicaciones/status/dts/DTE%20480.pdf
http://finance.mapsofworld.com/economy-reform/mexico/fiscal.html
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Tablo 24: Kontrol Edilen Gelir Vergisi Beyannamelerine Göre IRS 

Denetim Oranları (2010) 

 Alınan toplam 

beyannamelerin oranı % 

(2009) 

2010 yılında yapılan 

denetimlerin oranı 

Brüt  gelire göre 

uyarlanmamış*  
2.11 3.19 

$1-$24,999 39.62 1.18 

$25,000-$49,999 23.96 0.73 

$50,000-$74,999 13.41 0.78 

$75,000-$99,999 8.21 0.64 

$100,000-$199,999 9.64 0.71 

$200,000-$499,999 2.41 1.92 

$500,000-$999,999 0.41 3.37 

$1,000,000-$4,999,999 0.20 6.67 

$5,000,000-$9,999,999 0.01 11.55 

$10,000,000+ 0.01 18.38 

(*) Brüt gelire göre uyarlanmış sıfırın altında gelir beyanını da içermektedir. 

Kaynak: IRS, Internal Revenue Service Data Book, 2010, Publication 55B, Washington, 

DC, March 2011, (Erişim) http://www.irs.gov/pub/irs-soi/10databk.pdf, 20 Ekim 2011, s. 

26. 

Amerikan İç Gelir İdaresi IRS federal vergilere ilişkin çoğu 

beyannameyi kabul etmekte ve söz konusu beyannamelerde gelir, 

harcamalar ve indirimlerin doğru beyan edilip edilmediğine ilişkin denetim 

yapmaktadır. Kontrollerin bir kısmı tümüyle e-posta aracılığı ile yapılırken 

bir kısmı mükellefin evinde, işyerinde, IRS ofisinde veya avukat, 

muhasebeci ve kayıtlı acentalarının ofislerinde yapılmaktadır. 2010 mali 

yılında IRS, 2009 takvim yılına ilişkin tüm beyannamelerin yaklaşık %1’ini, 

tüm gelir vergisi beyannamelerinin %1,1’ini ve kurumlar vergisi 

beyannamelerinin (S grubu şirketler*224 hariç) %1,4’ünü kontrol etmiştir.225  

                                                           
224

 (*) S grubu şirketler küçük işletmeler olup, S grubu olma statüsünü seçen şirketlerdir. Bu statü, 

şirketin, ortaklık ya da tek kişiye ait şirketler gibi vergilendirilmesine imkan sağlamaktadır. Bu tür 

şirketlerin en önemli avantajı vergi avantajı olmaktadır. Şirketin kar ve zararları şirket sahibinin 

gelir vergisi yoluyla beyan edilmekte olup en fazla 100 ortaklı şirketler bu statüye geçmeyi 

seçebilmektedir. (Erişim) http://sbinformation.about.com/od/ownership1/a/SCorporation.htm, 05 

Mart 2012. 

http://sbinformation.about.com/od/ownership1/a/SCorporation.htm
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Mali gücün en önemli göstergesi olarak kabul edilen gelir ve 

kazançlar üzerinden alınan vergilerin Türkiye’de toplam vergi gelirleri 

içindeki payının düşük olması vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımını 

olumsuz etkilemektedir. Diğer taraftan, dolaylı vergilerin toplam vergi 

gelirleri içindeki payının yüksekliği vergilemede adalet ilkesini zedelemekte, 

vergi yükündeki artışın dolaylı vergiler ile gerçekleştirilmesi, gelirinin 

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

gelir grupları üzerindeki vergi baskısının artmasına neden olmaktadır. Gelir 

ve kazançlar üzerinden alınan vergiler içinde beyan esasına göre alınmakta 

olan gelir vergisi önemli bir yer tutmaktadır.226 

Tablo 25: Gelir Vergisi Tahsilatının Yıllar İtibariyle Dağılımı (2006-

2010) (%) 

Yıl 2006 2007 2008 2009 2010 

Gelir vergisi 100,00 100 100 100 100 

Beyana 

dayanan 

gelir vergisi 

5,22 4,64 4,65 4,99 4,94 

Basit usulde 

gelir vergisi 
0,53 0,52 0,47 0,54 0,55 

Gelir vergisi 

tevkifatı 
91,09 91,97 92,18 91,98 92,04 

Gelir geçici 

vergisi 
3,16 2,86 2,70 2,48 2,48 

Kaynak: (Erişim) http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/VI/GBG/Tablo_47.xls.htm, 

30 Ocak 2012. 

 

Vergi güvenlik önlemleri arasında da yer alan ve bir vergi tahsil usulü 

olan kaynakta tevkif usulünün en önemli özelliği, gelirin doğması ile 

vergilendirilmesi arasındaki süreyi kısaltan bir sistem olmasıdır. Bu usulde, 

                                                                                                                                                                  
225

 IRS, Internal Revenue Service Data Book, 2010, Publication 55B, Washington, DC, March 

2011, (Erişim) http://www.irs.gov/pub/irs-soi/10databk.pdf, 20 Ekim 2011, s. 21. 
226

 Yıldıray Genç, Recep Yaşar, “Vergilemede Adalet ve Etkinlik İlişkisi”, Vergi Dünyası, Sayı: 

338, Ekim 2009, s. 38. 

http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/VI/GBG/Tablo_47.xls.htm
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gelir doğumu anında, hatta ücretlerde olduğu gibi sahibinin eline geçmeden 

vergilendirilmekte olup, böylece tarh ve tahsil işlemleri mümkün olduğu 

kadar birbirine yaklaştırılmaktadır.  

Türk vergi sisteminde özellikle dolaysız vergilerde, vergiyi 

kaynağında kesmek (stopaj) yaygın hale gelmiştir. Gelir vergisinin büyük 

kısmı bu yöntemle tahsil edilmektedir. Bu eğilim yavaş yavaş dolaylı 

vergilere de yansımaktadır. Tahsilatı hızlandırmak ve vergi güvenliğini 

sağlama açısından, stopaj, idareye büyük kolaylık sağlamaktadır.  

Tablo 25’den de görülebileceği üzere 2010 yılı rakamlarına göre gelir 

vergisinin yaklaşık yüzde 92'si kesinti yoluyla sadece yüzde 5'i ise beyan 

yoluyla tahsil edilmektedir. Özellikle küçük ticaret ve sanat erbabına yapılan 

fatura ödemelerinde, KDV stopajı, vergiyi güvence altına almak için zorunlu 

hale gelmektedir.  

Diğer taraftan, KDV stopajını düzenleyen,  KDVK’nun vergi 

sorumlusu başlıklı 9’uncu maddesi kapsamında yer alan “Maliye Bakanlığı 

tarafından gerekli görülen diğer haller” ifadesi ile mükelleflerin idarece 

takibinin güç olduğu durumlarda, vergi kaybı veya gecikmenin olabileceği 

haller kavranmak istenmekte ve bu kapsamda henüz gelir vergisinde olduğu 

kadar büyük oranlara ulaşmamakla birlikte, tebliğlerle pek çok alanda 

tevkifat düzenlemesi getirilmektedir. 

Vergi kaçırma davranışı, vergi denetim kapasitesi başka bir ifade ile 

ülkelerin vergi denetim yapıları ve kullandıkları teknolojik imkanlarla birlikte 

denetlenme olasılığı yani vergi inceleme oranlarından da etkilenmektedir. 

Tablo 26’da çeşitli ülkelerde gelir idarelerinde çalışan toplam 

personel sayıları ile denetim ve inceleme ile görevli personel sayılarına 

ilişkin bilgiler yer almaktadır. Bu çerçevede, en az personele sahip ülkeler 

İzlanda, Estonya ve Lüksemburg iken en fazla personele sahip ülkeler 

Almanya, ABD ve Fransa’dır. Denetim ve inceleme ile görevli personel 

açısından en az personele sahip ülkenin ise Türkiye olduğu, İzlanda ve 

Lüksemburg’un Türkiye’yi izlediği; Avusturya, Japonya ve Almanya’nın ise 
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denetim ve inceleme için en çok personeli ayıran ülkeler arasında yer aldığı 

görülmektedir.  

Tablo 26: OECD Ülkelerinde 2009 Yılı İtibariyle Toplam Personel Ve 

Denetim Elemanı Sayıları 

  Toplam 

Personel 

Denetim, İnceleme 

ve Diğer 

Kontrollerde 

Görevli Personel 

Denetim, İnceleme ve Diğer 

Kontrollerde Görevli 

Personelin Toplam Personele 

Oranı 

Avustralya 19.932 6.005 30,1 

Avusturya 7.732 5.495 71,1 

Belçika 18.345 8.322 45,4 

Kanada 38.207 10.250 26,8 

Şili 3.995 1.546 38,7 

Çek Cum. 14.756 3.143 21,3 

Danimarka 7.680 3.124 40,7 

Estonya 878 - - 

Finlandiya 5.595 2.484 44,4 

Fransa 72.814 9.114 12,5 

Almanya 112.291 72.291 64,4 

Yunanistan - 2.714 - 

Macaristan 15.182 5.656 37,3 

İzlanda 72 7 9,7 

İrlanda 6.105 2.021 33,1 

İsrail 5.616 3.212 57,2 

İtalya 33.584 16.214 48,3 

Japonya 56.216 39.190 69,7 

Kore 19.094 3.821 20,0 

Lüksemburg 895 102 11,4 

Meksika 26.129 9.549 36,5 

Hollanda 23.606 13.831 58,6 

Yeni Zelanda 4.227 810 19,2 

Norveç 6.261 1.387 22,2 

Polonya 60.401 10.417 17,2 

Portekiz 10.760 1.884 17,5 

Slovak Cum. 5.686 1.699 29,9 

Slovenya 2.470 364 14,7 

İspanya 23.817 5.214 21,9 

İsveç 7.695 2.300 29,9 

İsviçre 985 300 30,5 

Türkiye 41.341 3.160 7,6 

İngiltere 70.700 25.176 35,6 

ABD 92.577 12.863 13,9 

Kaynak: Tax administration in OECD and Selected Non-OECD Countries: Comparative 

Information Series 2010, s.142-143. 

http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bAUS%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bAUT%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bDNK%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bFRA%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bDEU%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bGRC%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bISR%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bESP%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
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Türkiye’de Gelir İdaresinde çalışan personel sayısı OECD ülkeleri 

ortalamasından yüksek olmakla birlikte, denetim elemanı sayısının az 

olması dikkat çekmektedir.  

 

2.5.4. Vergi Uyuşmazlıklarının Çözüm Biçimleri  

Ülkelerin vergi sistemlerinin tümünde ceza uygulaması yer almakta 

ve vergi kaçakçılığının kontrol altına alınmasında yüksek denetim 

olasılığının varlığı ile birlikte uygulanan cezaların caydırıcılığı önemli bir yer 

tutmaktadır. 

Mükellef vergi kaçırdığında yakalanma olasılığı ile birlikte, 

yakalandığında ödeyeceği cezayı ve hiç vergi kaçırmadan tüm vergisini 

ödediğinde bunun ona maliyetini bir arada değerlendirerek karar vermekte 

ve ona göre vergi kaçırma riskini üstlenmekte ya da üstlenmemektedir.227  

Ceza oranlarındaki artış bireylerin tasarrufları üzerinde doğrudan bir 

etkiye sahiptir. Daha fazla bir denetim olasılığı ve vergi kaçırdığında daha 

büyük vergi cezalarının olacağını bilmesi bireyin risk algılamasını 

etkileyerek yatırım ve üretimden vazgeçerek tasarruflarını artırmasına 

neden olacaktır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde büyümenin 

finansmanında son derece önemli olan kaynakları bir bakıma ekonomik 

yapının dışına iterek ekonominin toplam üretim düzeyi üzerinde etkili 

olmaktadır. Bazı değerlendirmelerde ise gelişmekte olan ülkelerde vergi 

kaçakçılığına göz yumularak kayıt dışı ekonominin boyutlarının büyümenin 

finansmanı uğruna devlet tarafından genişletildiği şeklinde yapılan 

yorumların arka planında da böyle bir teorik değerlendirmelerin yer aldığı 

söylenebilir.228 

Devletin temel amacı gelirlerini arttırmakken, mükellefin amacı daha 

az vergi ödemek olacağından her iki tarafın çıkarları çatışacak ve bu 

durumda uyuşmazlıklar gündeme gelecektir. İdare ile mükellefin sürekli 

                                                           
227

 Demir, a.g.e., s. 10. 
228

 Demir, a.g.e., s. 11. 
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uyuşmazlık içinde olması her iki taraf için de olumsuz etkileri olan bir 

durumdur ve vergi bilincinin önünde önemli bir engeldir. Bu nedenle, 

uyuşmazlıkların ortaya çıkmasının önlenmesi veya ortaya çıkmış ise kısa 

sürede çözümlenmesi istenilen bir durumdur. Uygulamada ortaya çıkan 

vergi uyuşmazlıkları idari ve yargı yolu olmak üzere iki şekilde 

çözümlenebilmektedir.229 

Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada çözümlenmesi uyuşmazlığın 

yargı sürecine göre daha kısa sürede ortadan kalkması, idarenin vergi ve 

cezayı tahsil etmesi, mükellef açısından sorunun çözümlenmesi gibi 

sonuçlar nedeniyle aslında her iki taraf açısından da emek, zaman ve 

maliyet tasarrufu sağlayan bir yol olmaktadır. Ayrıca uyuşmazlıkların bu 

şekilde çözümlenmesi idare ve mükellef arasında karşılıklı güven esasının 

geliştirilmesi açısından önemli bir unsurdur. Yargı yoluna başvurulması 

halinde ise davayı kaybeden taraf açısından ödenmesi gereken vergi aslı, 

faiz ve ceza ile birlikte yargılama giderleri olmak üzere ayrı ayrı maliyetler 

ortaya çıkabilmektedir.230 

Uyuşmazlıkların idari aşamada çözümlenmesine ilişkin 

uygulamalardan biri de uzlaşma kurumudur. Vergi uyuşmazlıklarının idari 

aşamada çözümlenmesine ilişkin düzenlemeler, birçok ülkenin vergi 

mevzuatında yer almakta, ülkeler arasında uzlaşma sisteminin 

oluşturulması ve uygulanması açısından farklılıklar bulunmakla birlikte, Batı 

ülkelerinde uzlaşma geniş bir uygulama alanı bulmakta, idari aşamada vergi 

uyuşmazlıkları çözümlenemediği takdirde mükelleflerin yargı yolunu 

seçmelerine izin verilmektedir.  

                                                           
229

 Kemal Akmaz, Öznur Akyol, “Vergi Uyuşmazlıkları, Uyuşmazlıkların Nedenleri ve Çözüm 

Mercileri”, e-Yaklaşım, Mayıs 2007, Sayı:46, 

http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_result.asp?file_name=/mevzuat/dergi/makaleler/2007

059269.htm, 03.06.2011. 
230

 İsmail Engin, Fatih Saraçoğlu, Leman Dönmez, “Temyiz Yoluyla Yargıya İntikal Eden Vergi 

Uyuşmazlıklarının Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme”, 

http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2000031981.htm, 30.05.2011, 

s. 2. 

http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_result.asp?file_name=/mevzuat/dergi/makaleler/2007059269.htm
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_result.asp?file_name=/mevzuat/dergi/makaleler/2007059269.htm
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2000031981.htm
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ABD ve değişik Avrupa ülkelerinde ülkemizdeki uzlaşma kurumuna 

benzer düzenlemeler mevcut olup, anlaşma, görüşme, ön görüşme, ön 

anlaşma veya uzlaşma gibi adlarla uygulanmaktadır.231 

Örneğin Almanya’da uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmesi 

için öncelikle idari çözüm yollarının arandığı ve idarenin bu başvuruları 

reddettiğinin belgelenmesi gerekmekte olup, her on uyuşmazlıktan dokuz 

tanesi idari aşamada çözümlenmektedir.232  

Uzlaşma, vergi uyuşmazlıklarının idare ile mükellef arasında anlaşma 

yoluyla çözümlenmesi olarak tanımlanabilir. Böylece vergi uyuşmazlığı 

yargı yoluna başvurmadan çözümlenmektedir. Vergi idaresi kanunen alması 

gereken vergi ya da cezanın bir kısmını almakta, bunun karşılığında vergi 

alacağını daha çabuk tahsil etmekte ve çok sayıda davayı izleme yükünden 

kurtulmaktadır. Bu sayede yargı kuruluşlarının da yükü hafiflemektedir. 

Mükellef ise uzlaşma ile yargı kuruluşlarına gitme hakkını kaybederken, 

gerçek vergi borcu ve cezası yerine daha az bir miktar ödeme imkanına 

kavuşmaktadır.233 

İdare bir taraftan vergi kaybının önlenebilmesi için vergi denetimi 

yaparken, uzlaşma gibi uygulamalar yoluyla aslında cezaların caydırıcılık 

etkisini azaltmaktadır. Mükellef uzlaşma yolu ile bazı ülke uygulamalarında 

vergi cezasında bazılarında ise hem vergi cezası hem de vergi aslında 

azalma talep edebilmektedir. Bu durumda uyuşmazlığı idari aşamada 

çözerek vergi tahsilatını hızlandırma ve idari yükü azaltma amacında olan 

idare karşısında uzlaşma kurumu yoluyla yükümlülüklerini zamananında 

yerine getirmeyerek vergi yükünü azaltmak amacında olan mükellefler 

olabilmektedir. Dolayısıyla uzlaşma kurumu aslında bir noktada uzlaşma 

talep eden mükellef açısından ceza uygulamasını ortadan kaldıran bir 

kurum niteliğine bürünmektedir.  
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 Mualla Öncel, Ahmet Kumrulu, Nami Çağan, Vergi Hukuku, Ankara, 2002, s. 171. 
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 Kotay, a.g.m., s.104. 
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s. 210. 
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İngiltere’de vergi uyuşmazlıkları az sayıdadır. Vergi idaresi ile 

mükellef arasındaki vergi uyuşmazlıklarının büyük bölümü uzlaşma sistemi 

ile çözümlenmekte, uyuşmazlıkların küçük bir bölümü ise yargıya intikal 

etmektedir. İngiltere’de Maliye Bakanlığı kesinleşmiş vergi cezasını 

tamamen veya kısmen kaldırmaya, doğru beyanda ve açıklamalarda 

bulunan mükelleflere ise ceza uygulamamaya yetkilidir.234  

İngiltere’de vergi tarhiyatlarına, indirim ve muafiyetlerin reddine ve 

idare tarafından verilen çeşitli karar ve emirlere itiraz hakkı mevcut olup, 

olaya taraf olan vergi daireleri de itiraz hakkına sahiptirler. Gelir vergisi 

beyannameleri Nisan ayı içerisinde verilir ve verilen beyannameler Kasım 

ayına kadar vergi idareleri tarafından incelenir. Bu inceleme sonucunda 

tespit edilen hata ve noksanlar mükellef veya müşaviri ile iletişime geçilerek 

çözümlenir. Uyuşmazlıkların % 90’ı bu şekilde çözüme kavuşturulmaktadır. 

Bu aşamada çözümlenemeyen uyuşmazlıklar ise mahallin genel komiseri 

tarafından çözümlenmektedir. Genel komiserin imzası ile mükellefe tebliğ 

edilen vergiye karşı mükelleflerin dava açma hakları vardır. Dava açılması 

uzlaşma hakkını ortadan kaldırmamakta, bu süreçte uyuşmazlık uzlaşma ile 

çözümlenir ise açılmış olan dava da düşmektedir.235  

Fransa’da uzlaşma yalnızca vergi cezalarında görülmekte, vergi aslı 

uzlaşmaya konu edilmemektedir. Yalnız dolaysız vergilerde geçerli olmak 

üzere vergi aslında uzlaşma, mükellefin ödeme gücü olmaması koşuluyla 

Danıştay, Yargıtay ve Sayıştay’ın uygun görüş belirtmesi üzerine Mali 

Anlaşmazlıklar Komisyon Kararı ile olabilmektedir.236 

Uzlaşılacak vergi ve cezanın niteliği ve miktarı konusunda herhangi 

bir sınırlama olamayıp, uyuşmazlıkların idari aşamada çözümlenmesine 

ilişkin olarak Fransa’da en çok başvurulan yol uzlaşmadır.237  
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Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada çözümlenmesi uygulaması 

çerçevesinde değerlendirilebilecek olan vergisel yükümlülüklerde anlaşma 

uygulaması, IRS’in programlarından birisi olup, IRS vergi borcu ile 

mücadele eden ve cezasını indirmek için geçerli sebepleri olan mükelleflere 

anlaşma önerebilmektedir. Normal şartlar altında IRS mükelleflerin 

vergilerinin tümünü ödemesini tercih etmekle birlikte, mükelleflerle 

anlaşmak için çeşitli yöntemleri kullanmaktadır.238 

Bu yöntemler Türk vergi mevzuatında da yer alan uzlaşma, kısmi 

ödeme taksit anlaşması, ceza indirimi gibi düzenlemelerdir.  

Kısmi ödeme taksitlendirme anlaşmasında, mükellef IRS ile borçlu 

olduğu miktarın belirli bir zamanda ödenmesi için bir anlaşma yapmakla 

birlikte, anlaşma yapılan miktar IRS’e borçlu olunan miktardan daha az 

olabilir. Bu yöntem genelde normal taksitlendirme anlaşması çerçevesinde 

şart koşulan minimum miktarı ödeme gücü olmayan bireyler için 

kullanılmaktadır.239 

Ceza indirimi yöntemi, mükellefin tüm cezalarının ya da cezasının bir 

kısmının kaldırılmasına yönelik bir uygulama olup, bu kapsamda, borçlu 

olunan vergi matrahını ile ilgili herhangi bir indirim yapılamamakta, yalnızca 

temel miktara eklenen cezalar kaldırılabilmektedir. Bu yöntem vergi 

borcunun anlaşmayla azaltılmasına yönelik en kolay yöntemlerden biridir. 

IRS’in ceza uygulamasındaki amaç, mükellefleri zamanında beyanname 

vermek ya da vergi borcunun zamanında ödenmesi konusunda uyarmak 

olup, mükellefin zamanında ödememe veya beyanname vermeme 

konusunda yasal bir sebebi olması durumunda bu amacı 

gerçekleştiremeyeceğinden ceza indirimi uygulaması geliştirilmiştir.240  
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Bu yöntemlerden bir diğeri uzlaşmadır. ABD’de ülkemizdekine 

benzer bir uzlaşma sistemi mevcuttur. IRS (Amerikan İç Gelir İdaresi), 

uzlaşmayı, vergi alacağının ilerde tahsil edilebilecek yüksek fakat belirsiz 

tutarlara karşı hemen ve mümkün olduğu kadar yüksek tutarını tahsil 

edilerek ilgili dosyanın kapatılması olarak tanımlamaktadır. Bu idarenin 

uzlaşma politikasına göre, uzlaşmanın amacı muhtemel tahsil edilebilir 

azami tutarı mümkün olan en kısa zamanda ve devlete en az maliyetle 

tahsil edilmesidir. Burada uzlaşmaya konu vergi alacağının kesin değil 

şüpheli olması esası aranmaktadır.241 

ABD’de vergi mükellefleri 1860 yılından beri uzlaşma kurumundan 

yararlanmaktadır. ABD İç Gelir İdaresi de tarihsel süreç içerisinde, uzlaşma 

kurumundan iyi bir şekilde yararlanmıştır ve her tahsil eden bir doların on 

altı senti uzlaşmadan gelmektedir.242 

Mükellefler, tarhiyattan önce yani inceleme aşamasında uzlaşma 

talebinde bulunabilecekleri gibi, tarhiyat yapıldıktan sonra da dava 

sonuçlanıncaya kadar uzlaşma talebinde bulunma hakkına sahiptirler. 

ABD’de mükellef vergi incelemeleri sonuçlanmadan tutarı saptanmış 

bulunan vergi miktarı ile ilgili olarak vergi inceleme personeline başvurma 

imkânına sahiptir. Henüz kesinleşmemiş ikmal vergisi için yapılacak bu 

müracaat doğrudan doğruya inceleme elemanına yapılır ve bu çerçevede 

inceleme elemanının bu aşamada mükellefle anlaşmaya varması 

mümkündür. İç Gelir Kanunun 7122 bölümüne göre; uzlaşmada somut bir 

hata yapıldıysa mükellefler tekrar uzlaşma talebinde bulunabilirler.243 

Eğer IRS, bir ödeme anlaşması yoluyla vergi yükümlülüğünün 

tümünün ödenebileceğini düşünüyorsa uzlaşma teklifini kabul 

etmemektedir. Çoğu durumda IRS, mükellef tarafından önerilen miktar, 

kabul edilebilir potansiyel tahsilat miktarından fazla ya da bu miktara eşit 
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olmadıkça uzlaşma talebini kabul etmemektedir. Bu mükellefin ödeme 

gücünü ifade etmektedir ve mükellefin gayrimenkulleri, otomobili, banka 

hesabı ve diğer varlıkları dikkate alınarak IRS tarafından hesaplanmaktadır. 

Mükellefler uzlaşma teklifinde bulunurken 3 tür ödeme şeklinden birini 

seçebilmektedir. Bunlar; nakit, kısa düzenli ve ertelenmiş düzenli ödeme 

şeklinde olabilmektedir. 15 Temmuz 2006’dan itibaren IRS uzlaşmaya ilişkin 

prosedürü değiştirmiştir. Örneğin nakit ödeme teklifinde, uzlaşma teklifinde 

bulunan mükellefin, teklif ettiği miktarın %20’sini uzlaşma teklifini gönderdiği 

sırada ilk ödeme olarak IRS’e gönderme zorunluluğu bulunmaktadır.244 

IRS, her yıl uzlaşma tekliflerinin yalnızca küçük bir kısmını 

onaylamaktadır. Örneğin 2004 yılında 19.546 teklifi kabul etmiştir ki, bu 

rakam IRS’e gönderilen toplam uzlaşma tekliflerinin %16’sını 

oluşturmaktadır. Mayıs 2010 tarihi itibariyle ise, IRS toplam uzlaşma 

tekliflerinin %24’ünü kabul etmiştir. IRS kabul edilen uzlaşma tekliflerinin 

toplam sayısı 2001 yılında 38.643 iken 2007 yılında 11.618’e (%70 

oranında) kadar düşmüştür.245 

Türkiye’de, vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada çözülmesine ilişkin 

bir kurum olan uzlaşma ile ilgili olarak yıllık istatistikler yayımlanmakla 

birlikte, vergi uyuşmazlığı sayısına ilişkin olarak resmi ya da gayri resmi 

kayıt bulunmamaktadır. Yargıya intikal eden uyuşmazlıklarla ilgili olarak 

Danıştay 3. ve 4. Dairesinde Esas Defter kayıtlarının taranması yoluyla 

gerçekleştirilen ve 1993-1997 yılları arasında sonuçlandırılan bir çalışmada 

23.555 gelir vergisi uyuşmazlığı ve 5.815 kurumlar vergisi uyuşmazlığı 

incelenmiştir. Çalışmada yer alan tespitler aşağıda yer almaktadır.246 

 Gelir vergisi ile ilgili uyuşmazlıkların %78.8'i, kurumlar vergisi ile 

ilgili uyuşmazlıkların %84.5'i vergi idaresi tarafından temyiz konusu 

yapılmıştır.  
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 Gelir vergisi ile ilgili uyuşmazlıkların %24.9'u, kurumlar vergisi ile 

ilgili uyuşmazlıkların ise, %16'sı vergi idaresi lehine sonuçlanmıştır.  

 Vergi idaresi, gelir vergisi ile ilgili olarak açmış olduğu davaların 

sadece %12.5'ini kazanırken, kurumlar vergisi ile ilgili olarak açmış olduğu 

davaların sadece %7.9'unu kazanmıştır.  

Vergi uyuşmazlıklarının idare aşamasında çözülmesine ilişkin 

yollardan birisi olan uzlaşma kurumu vergi hukukumuza 19.02.1963 tarih ve 

205 sayılı Kanunun 22. maddesi uyarınca, Alman hukuk sistemindeki 

uygulaması model alınarak, Vergi Usul Kanununa eklenen maddelerle 

girmiştir.  

6111 sayılı yasaya yürürlüğe girene kadar, gümrük idarelerince 

alınan gümrük vergileri kapsamındaki kamu alacaklarına uzlaşma uygulama 

imkanı bulunmamaktaydı. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun “Gümrük ve 

Tekel Vergileri” başlıklı 2’nci maddesinde; Gümrük idareleri tarafından 

alınan vergi ve resimlerin bu kanuna tabi olmayacağı ile bu vergi ve 

resimlerle ilgili olarak 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 

242’nci maddesi hükümlerinin uygulanacağı” belirtilmektedir. Diğer taraftan, 

6111 sayılı yasanın 137’nci maddesi ile uzlaşma kurumunun Vergi Usul 

Kanunu’nda yer alan şekline benzer bir düzenleme Gümrük Kanunu’nda da 

tesis edilmektedir. Bu madde ile diğer dahili vergilerde olduğu gibi gümrük 

idaresince alınan vergiler ve kesilen cezalar için yükümlülerin uzlaşma 

kurumundan faydalanabilmesi temin edilmektedir.247 

Tablo 27, Tablo 28 ve Tablo 29’da tarhiyat öncesi ve sonrası 

uzlaşma ile Merkezi ve Koordinasyon Uzlaşma Komisyonlarının uzlaşma 

sonuçlarına yer verilmiştir. Tablolarda da görüleceği üzere uzlaşma 

sonuçlarının ilanında bir standart bulunmamakta olup, 2010 yılından itibaren 

ise Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından ilan edilmesi gereken 

tarhiyat öncesi uzlaşma sonuçlarına ulaşılamamıştır. 
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Tablo 27: Yıllar itibariyle Merkezi Uzlaşma Komisyonu ve 

Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu Sonuçları 

YIL DOSYA ADEDİ VERGİ TUTARI (TL) CEZA TUTARI (TL) 

 
Başvurulan 

dosya sayısı 

Uzlaşılan 

dosya 

sayısı 

Uzlaşmaya 

konu olan 

vergi  

Uzlaşma 

sonucu 

vergi 

Uzlaşmaya 

konu olan 

ceza 

Uzlaşma 

sonucu 

ceza 

2007 99 63 1.155.842.922 411.168.869 1.161.987.121 15.354.382 

2008 195 117 919.392.957 288.523.060 1.171.505.867 7.599.633 

2009 139 87 403.301.435 144.493.629 539.223.858 1.754.524 

2010 113 87 1.417.067.338 160.276.030 1.155.440.771 1.135.436 

*2007 yılından itibaren ilan edilen sonuçlara ulaşılabilmiştir. 

Kaynak: GİB Faaliyet Raporu 2007, 2008, 2009, 2010. 

Tablo 27’de de görüleceği üzere Merkezi Uzlaşma ve Koordinasyon 

Uzlaşma Komisyonlarının sonuçlarına göre, 2007 yılında uzlaşma 

başvurularının %63’ü uzlaşma ile sonuçlanırken, 2010 yılında %76’sı 

uzlaşma ile sonuçlanmıştır. 2007 yılında uzlaşma sonucu verginin 

uzlaşmaya konu olan vergiye oranı %36 iken 2011 yılında bu oran %11’e 

kadar düşmüştür. Bu durumda mükellef vergi aslının yaklaşık %10’u gibi bir 

miktarı ödeyerek uzlaşma uygulaması ile vergi borcundan 

kurtulabilmektedir. Benzer şekilde uzlaşmaya konu olan ceza ve uzlaşma 

sonucu cezayı karşılaştırdığımızda 2007 yılında cezanın %1,3’ü üzerinden 

uzlaşma sağlanırken 2010 yılına gelindiğinde bu durum çok daha ciddi bir 

hal almış ve uzlaşmaya konu cezanın %0,09’u üzerinden uzlaşma 

sağlanarak ceza uzlaşma uygulaması ile bir anlamda neredeyse tümüyle 

affedilmiştir. 

Tablo 28’de görüldüğü üzere, tarhiyat sonrası uzlaşma için 

başvurulan dosya sayısının yaklaşık %90’ı uzlaşma ile sonuçlanmaktadır. 

Uzlaşmaya konu olan verginin yaklaşık %50-60’ı üzerinden uzlaşma ile 

sonuçlanırken, uzlaşmaya konu olan cezanın sadece yaklaşık %5’i gibi bir 

miktar üzerinden uzlaşma yapılabilmektedir.  
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Tablo 28: Yıllar İtibariyle Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Sonuçları 

YIL DOSYA ADEDİ VERGİ TUTARI (TL) CEZA TUTARI (TL) 

 Başvurulan 

dosya sayısı 

Uzlaşılan 

dosya 

sayısı 

Uzlaşmaya 

konu olan 

vergi  

Uzlaşma 

sonucu vergi 

Uzlaşmaya 

konu olan ceza 

Uzlaşma 

sonucu 

ceza 

2006 124.101 114.070 196.563.747 102.010.089 346.543.065 17.435.353 

2007 137.404 124.888 281.353.998 134.219.902 403.565.136 16.724.269 

2008 145.426 132.933 494.065.962 237.638.524 703.572.719 30.843.779 

2009 130.119 111.897 226.628.371 145.640.803 537.503.246 28.426.598 

2010 129.711 118.322 249.043.184 145.676.717 431.814.346 23.241.220 

*Merkezi Uzlaşma ve Koordinasyon Uzlaşma Komisyonlarının uzlaşma sonuçları dahil 

değildir. 

Kaynak: GİB Faaliyet Raporları 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. 

Tablo 29: Yıllar İtibariyle Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Sonuçları 

YIL DOSYA ADEDİ VERGİ TUTARI (TL) CEZA TUTARI (TL) 

 
Başvurulan 

dosya sayısı 

Uzlaşılan 

dosya 

sayısı 

Uzlaşmaya 

konu olan 

vergi  

Uzlaşma 

sonucu 

vergi 

Uzlaşmaya 

konu olan 

ceza 

Uzlaşma 

sonucu 

ceza 

2006 21.431 19.236 (-) 137.947.766 (-) 37.045.675 

2007 35.734 30.604 (-) 171.669.756 (-) 23.820.527 

2008 33.853 27.958 373.828.781 241.002.918 570.784.701 24.699.293 

2009 38.873 33.274 341.637.099 234.865.972 574.022.882 32.829.518 

(*) (-) işaretli alanlara ilişkin veriler ilan edilmemiştir. 

(**) GİB tarafından ilan edilen uzlaşma rakamları olup, Hesap Uzmanları Kurulu ve Maliye 

Teftiş Kurulu tarafından yapılan uzlaşma sonuçları dahil değildir. 2008 yılından itibaren 

uzlaşma sonuçları Gelirler Kontrolörleri tarafından yapılan uzlaşmalar toplamı olarak ilan 

edilmeye başlamıştır.  

(***) 2010 rakamlarının Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından ilan edilmesi 

gerekmekle birlikte ilan edilmediğinden ulaşılamamıştır. 

Kaynak: GİB Faaliyet Raporları 2006, 2007, 2008, 2009. 
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Tablo 29’da görüldüğü üzere, tarhiyat öncesi uzlaşma için yapılan 

başvuruların %80-90’ı uzlaşma ile sonuçlanmaktadır. Uzlaşmaya konu olan 

verginin yaklaşık %65’i üzerinden uzlaşma sağlanırken, uzlaşmaya konu 

olan cezanın yaklaşık %5’i üzerinden uzlaşma sağlanmaktadır.  

Tarhiyat öncesi ve tarhiyat sonrası uzlaşma sonuçları 

değerlendirildiğinde sonuçların birbirine yakın olduğu görülmektedir. Diğer 

taraftan Merkezi ve Koordinasyon Uzlaşma Komisyonları tarafından yapılan 

uzlaşmalarda başvuruların daha az bir oranının uzlaşma ile 

sonuçlanmasına rağmen vergi aslının %10’u üzerinden ve cezanın da çok 

küçük bir oranının oranı üzerinden uzlaşılması dikkat çekmektedir.  

 

2.5.5. Vergi Afları 

Vergi yüküne etki eden faktörler arasında denetlenme olasılığı ile 

birlikte önemli bir etkiye sahip olan cezaların caydırıcılığı üzerinde 

durulmuştu. Bu çerçevede, af uygulamaları cezaların caydırıcılığını azaltan 

düzenlemeler olarak vergi ödeme, vergi kaçırma kararlarını dolayısıyla da 

vergi yükünü etkilemektedir.  

Mükelleflerin vergi ödeme davranışını (vergiye uyum) etkileyen 

faktörlerin belirlenmesine ilişkin olarak yapılan ilk çalışmalarda yakalanma 

korkusu fikri ön planda iken, daha sonra yapılan çalışmalar, bireylerin 

vergiye uyum kararlarındaki farklılıkların tek başına denetim olasılığı ve 

cezalarla bağlantılı olarak açıklanamadığını; bunların yanında vergi oranları, 

vergi ahlakı, vergi yönetiminin etkinliği ve vergi afları gibi ekonomik ve 

sosyo-psikolojik pek çok faktörün de etkili olduğunu ortaya koymuştur.248  

Devletin çıkardığı bir kanunla alacak hakkından vazgeçerek, vergi 

alacağını ortadan kaldırma olan vergi affının önemli özellikleri, devletin 

cezalandırma yetkisinden vazgeçmiş olması, afların geçmişe yürümesi ve 

geçmiş olaylar üzerinde etkili olmasıdır. Vergi affı ile kişiler geçmiş 
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dönemlerdeki vergi kaçakçılıklarına rağmen, herhangi bir ceza 

uygulamasına maruz kalmadan geçmiş dönem vergilerini 

ödeyebilmektedirler.249 

Vergi aflarının oldukça sık kullanıldığı gelişmekte olan ülkelerde 

aflara genellikle vergi reformları eşlik etmekte ve bu durum af dolayısıyla 

sağlanan kısa dönem gelir artışlarının uzun dönemde olumsuz 

etkilenmesine yol açmaktadır. Af uygulamasına gelişmiş ve Arjantin, 

Bolivya, Brezilya, Hindistan, Meksika ve Türkiye gibi pek çok ülkede 

rastlanmakta; aflar değişik nedenlerle uygulamada daha sık yer bulmakta 

ve olağan bir uygulama halini almaktadır.250  

Vergi aflarının daha çok kısa dönemde ortaya çıkan olumlu etkileri 

yanında uzun dönemde belirginleşen olumsuz etkileri de bulunmaktadır. 

Olumlu etkilere örnek olarak aşağıdaki hususlar sayılabilir. 

 Vergi gelirlerinde ani yükselme, 

 Yönetim maliyetlerinde ve yargı yükünde azalma, 

  Gönüllü vergi uyumunda olası artış, 

  Vergi affının, daha iyi bir vergi idaresi, makul bir ceza sistemi gibi 

unsurları içeren kapsamlı bir vergi reformu ile desteklenmesi halinde 

yeni sisteme geçişte kolaylık sağlama.251  

Afların olumsuz etkileri ise, temelde mükelleflerin vergiye uyumunda 

ortaya çıkan azalma noktasında birleşmekte, vergi afları, mükelleflerin 

vergiye uyumunu engellemektedir. Vergiye uyum, vergi yükümlülüklerinin 

mükellefler tarafından doğru biçimde yerine getirilmesidir. Mükelleflerce; 

vergiye tabi gelirin doğru ve zamanında beyan edilmesi, gelirden düşülmesi 

gereken unsurların doğru olması gibi ödevler yüklenmiştir. Mükelleflerin 

vergiye uyumunu etkileyen faktörlere; gelir düzeyi ve vergi oranları, sosyal 
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ve demografik faktörler, cezalar, denetim olasılığı ve önceki denetimler, 

ahlaki ve sosyal dinamikler, vergi sisteminin karmaşıklığı ve vergi affı örnek 

olarak verilebilir. Vergi aflarının olumsuz etkilerine örnek olarak ise 

aşağıdaki hususlar gösterilebilir: 252 

 Sık af çıkarılmasının, mükelleflerde af beklentisi oluşturması, 

mükelleflerin ödeme yapmaktan kaçınmasına neden olması ve vergi 

suçlarında tekerrüre yol açması, 

 Af yetkisinin siyasi yatırım amaçlarına hizmet edecek biçimde 

kullanımı ya da sıklıkla kullanılması, 

 Her suçun cezasının olması ilkesini zedelemesi, bunun da adalet 

ilkesine zarar vermesi, 

 Kanunlara olan güvenin sarsılması, 

 Yükümlülüklerini zamanında yerine getiren mükellefler açısından 

adaletsizlik, denetim eksikliği fikri oluşturması yanında, sık af 

çıkarılmasının kamu harcamalarının sorgulanmasına yol açması.  

Vergi aflarının vergi uyumuna etkisi vergi kaçırma konusunda yapılan 

analizler içinde önemli bir yer tutmaktadır. Vergi kaçırma, yetkili otorite 

tarafından yakalandığında cezalandırılan ancak “vergi affı” uygulaması ile 

affedilebilen bir davranıştır.253 Vergi affının vergi uyumunu olumlu şekilde 

etkileyebilmesi için yalnızca bir defa ve önceden tahmin edilmeden 

uygulanması gerekmektedir.254 Bazı araştırmacılar ise vergi aflarının vergi 

kaçakçılık oranını artırdığını ve dolayısıyla uyumu olumsuz etkilediğini iddia 

etmektedirler. Bu durum mükelleflerin seri halinde vergi affı olacağı 

beklentisi içinde olmaları halinde doğrudur.255 

 İtalyan parlamentosu, 2 Ekim 2009 tarihinde İtalyan vergi kaçakçıları 

için bir vergi affı kabul etmiştir. Buna göre, mükellefler yurt dışında tuttukları 
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beyan edilmemiş yasa dışı fonları kimliklerini saklayarak %5 gibi küçük bir 

oranda vergi ödeyerek ülkeye getirebilmektedir. Söz konusu vergi affı 8 yıl 

içinde yapılan üçüncü vergi affı olup, temelde İsviçre ve Lüksemburg’daki 

yasa dışı fonlardan olmak üzere ekonomiye 300 milyar Euro kazandıracağı 

tahmin edilmektedir. Diğer taraftan bu vergi affı muhalefet tarafından 

organize suçlar ve yerel mafya için bir ödül olduğu iddiasıyla güçlü bir 

muhalefetle karşılaşmıştır. ABD ve İngiltere gibi diğer ülkelerde vergi 

kaçakçıları af uygulamasından tüm vergiyi ödemek kaydı ile 

yararlanabilmekte ve kimliklerini muhafaza etme uygulamasından da 

faydalanamamaktadır. 256 

Ekonomik sorunlar yaşayan ve bütçe açığının büyüklüğü ile 

gündeme gelen Yunanistan, bütçe açığı sorunlarına bulmak amacıyla 2010 

yılı sonlarında yıllardır çözümlenememiş davaları çözmek amacıyla geriye 

doğru 10 yıllık denetlenmemiş dosyalar ve cezaların affına ilişkin bir 

düzenlemeyi kabul etmiştir. Bu çerçevede yapılan resmi açıklamaya göre; 

yaklaşık 2,5 milyon denetlenmemiş dosya bulunmakta ve hükümet bu af ile 

yaklaşık 500 milyon Euro gelir elde etmeyi beklemektedir. Mahkemelerde 

yaklaşık 150.000 vergi davası beklemekte ve 1,3 milyon Yunan vatandaşı 

yaklaşık 30 milyar Euro’yu bulan vergi cezaları ile uğraşmaktadır. Bu 

durumun sebepleri arasında bir vergi davasının tam olarak 

sonuçlanmasının yaklaşık 10 yıl sürmesi gelmektedir. Hükümet af 

düzenlemesi ile mükelleflerle vergi idaresi arasında karşılıklı güvene 

dayanan yeni bir başlangıç yapmayı beklerken, af düzenlemesinin dürüst 

mükellefler açısından adaletsiz olduğunu öne sürenler de bulunmaktadır. 

Söz konusu düzenlemenin önemli bir özelliği ise Atina Borsasına kayıtlı 

olan, yıllık satışları 20 milyon Euro’yu geçen firmalar, gemi armatörleri, 
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büyük emlak sahipleri ve miras transferlerine ilişkin olayları 

kapsamamasıdır.257  

İngiltere’de HMRC ofshore hesapların ödenmemiş vergilerinin %10 

gibi bir ceza ödeyerek affına ilişkin olarak ilki Nisan-Kasım 2007 ikinci ise 30 

Kasım 2009-4 Ocak 2010 dönemlerinde olmak üzere iki düzenleme 

yapmıştır. Düzenlemeye göre mükellefler maksimum %10 oranında ceza ile 

birlikte toplam vergilerini ve buna ilişkin gecikme faizini de ödemekle 

yükümlüdürler. Mükelleflerin gönüllü olarak beyanda bulunmamaları ve 

durumun HMRC tarafından tespit edilmesi halinde ise kaçırılan verginin en 

az %30’undan %100’üne kadar değişen bir ceza ile birlikte cezai takibat 

uygulaması bulunmaktadır.258  

Diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de çeşitli yıllarda kamuoyunda 

vergi affı olarak isimlendirilen yasal ve idari düzenlemeler yapılmış olup, bu 

düzenlemelerin bir kısmı vergi cezaları, gecikme faizi, gecikme zammı 

yanında matrah artırımı, stok affı ve ek servet beyanını içerirken bir kısmı 

ise kaçakçılık suçlarını da kapsamına almaktadır.259 

Sonuçları açısından kamu hukukunun çeşitli alanlarını ilgilendiren 

Türkiye’de af uygulaması kaynağını Anayasadan almaktadır ve özel olarak 

ceza hukukunda da konuya ilişkin düzenleme bulunmaktadır. Türk vergi 

kanunlarında af uygulaması ile ilgili düzenlemeler yer almamakla birlikte, 

vergi mevzuatında idari af olarak nitelendirilebilen cezalarda indirim ve 

uzlaşma müesseseleri de bulunmaktadır. Ülkemizdeki vergi aflarının, 

cezanın bir kısmından ya da tamamından vazgeçildiği vergi aslının tahsilinin 
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ilke olarak benimsendiği daha çok cezaların affı şeklinde olduğu 

görülmektedir.260 

Ülkemizde vergi bilincinin yerleşmemesi bir taraftan vergi aflarının bir 

nedeni olarak gösterilirken diğer taraftan neredeyse rutin hale gelen vergi 

afları vergi bilincinin yerleşmesini engelleyen temel nedenler arasında yer 

almakta ve vergiye uyumu engelleyen önemli unsurlardan biri haline 

gelmiştir. Vergi aflarının başarılı olabilmesi için bir defaya mahsus olması ve 

mükelleflerin buna inandırılması gerekmekle birlikte, Türkiye’de 

mükelleflerin yeni aflarla ilgili beklentilerinin hiç sona ermediği, dolayısıyla 

vergi kaçakçılıklarının arttığı ve bu durumun mükelleflerin vergiye 

uyumlarını engellediği görülmektedir. Diğer taraftan, aflar denetim eksikliği 

ile birlikte ödenen vergilerin harcanmasına ilişkin tereddütlerle birleştiğinde 

mükelleflerin af beklentisi tamamen artmaktadır.261 

Türkiye’de gerek vergi gerekse sigorta prim aflarına çok sık 

başvurulmakta olup, aflar vergi uygulamalarının neredeyse ayrılmaz bir 

parçası haline gelmektedir. Afların ekonomik, mali ve siyasi çeşitli nedenleri 

olmakla birlikte, afların mükelleflerin gönüllü vergisel uyumuna etkileri 

dikkate alınması gereken hususlar arasında yer almaktadır. Ülkemizde ilk 

vergi affı uygulaması, 1906 tarihinde çıkarılan “iradei seniye” ile yol vergisi 

cezalarının affedilmesi olup, 1921-1960 yılları arasında ilki 1921de olmak 

üzere yedi ayrı af uygulaması yapılmış ve 1960’lardan itibaren ise af 

neredeyse rutin haline gelmiştir. 262  

Bu af kanunlarından bir tanesi olan ve kriz döneminin vergi 

mükellefleri üzerinde yarattığı olumsuz etkinin giderilmesi amacı taşıyan 

27.02.2003 tarih ve 4811 sayılı Vergi Barışı Kanunu, Türkiye’nin 2001 

yılında geçirdiği ekonomik krizin hemen ardından ve 2002 genel seçimleri 

izleyen ilk üç ay içinde çıkarılmıştır. 4792 sayılı kanunun veto edilmesinin 
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ardından Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesi sırasında krizin 

olumsuz etkilerinin (dürüst) mükellefleri zor durumda bıraktığı fikri üzerinde 

durulmuştur. 1960’lardan itibaren askeri dönemler dahil affa sıkça 

başvurulması affın politik cazibesi ile geçici de olsa vergi tahsilâtını artırma 

hedefinin vergi aflarının ana nedenleri olduğunu göstermektedir. 4811 sayılı 

Kanun vergi tahsilât açısından göreli olarak başarılı olmakla birlikte 

pişmanlıkla veya kendiliğinden beyan veya matrah artırımından 

kaynaklanan tahsilâtın az olması, bilinçli olarak vergi dışı kalan mükellefleri 

gönüllü uyuma teşvikte kanun aslında pek de başarılı olmadığını 

göstermektedir.263 

4811 sayılı Vergi Barışı Kanunu ile ödenmeyen vergi borçları, 

bunların cezaları gecikme zam ve faizleri için bazı koşullarla af ve 

taksitlendirme imkanı ile birlikte dava ve inceleme aşamasında bulunan 

olaylarda davadan vazgeçme koşulu ile bazı ödeme kolaylıkları ve matrah 

artırımı adı ile daha önce yükümlülerin beyan ederek ödediği vergileri, belli 

miktarlarda arttırarak ödeyenlere vergi incelemesi dokunulmazlığı 

getirilmiştir.264 

Küresel mali krizin nedeniyle Türk ekonomisinin likidite sorununun 

azaltılması ve aynı zamanda Türk vatandaşlarının yurt içinde veya yurt 

dışında bulunan ancak yasal kayıtlarda yer almayan varlıklarının kayda 

alınarak ulusal ekonomiye kazandırılmasını sağlamak amacıyla hazırlanan 

5811 sayılı "Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında 

Kanun" 13.11.2008 tarihinde TBMM'de kabul edilmiş ve 22.11.2008 tarih ve 

27062 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.265 Kanunla 

yurt dışında gizlenmiş her çeşit ekonomik varlıkların yurt içine getirilmesi ve 

yurt içinde bulunan ancak işletmelerin öz kaynakları içinde yer almayan 

varlıkların işletme içine alınarak sermayeye eklenmesi koşulları ile vergi dışı 
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bırakılmış gelir ve varlıklardan beyan edilenler konusunda 1/1/2008 

tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak, hiçbir suretle vergi incelemesi ve 

vergi tarhiyat yapılmaması olanağı getirilmiştir.266  

Vergi afları göreli olarak tahsilatta artış sağlarken, mükelleflerin yeni 

af beklentisine girmeleri gönüllü uyumu ertelemelerine ve özellikle de 

yükümlülüklerini zamanında yerine getiren mükellefler açısından ise adalet 

duygusunun zedelenmesine yol açmaktadır.  

Vergilerde beyana dayalı tarhiyatın esas olması vergileme 

yönteminin ayrılmaz ve olağan bir parçası olan vergi inceleme ve 

denetiminin önemi artırmakla birlikte vergi afları ile bir taraftan mükellefler ilk 

beyanını artırmaya davet edilmekte ve beyanını artıranlar hakkında 

inceleme yapılmayacağı bildirilmektedir.267 Özellikle 4811, 5811 ve 6111 

sayılı kanunlarda bu hususun öne çıktığı görülmektedir. 

 

2.5.6. Sosyo-Kültürel Etmenler ve Vergi Bilinci-Vergi Ahlakı 

 Vergi ödeme davranışına etki eden aslında bir taraftan vergi 

yükünden etkilenirken diğer taraftan da vergi yükünü etkileyen faktörlerden 

bir diğeri ise vergi bilinci ya da vergi ahlakıdır. Mükelleflerin bir kısmı 

vergisini gönüllü olarak öderken bir kısım ise ödememektedir. Bunun 

nedenlerini araştıran pek çok çalışma yapılmış olup, bazı araştırmacılar 

vergi ödeme davranışını dolayısıyla vergi kaçırmayı etkileyen faktörün 

cezalandırılma, yaptırıma tabi olma riski olduğunu belirtirken bazıları ise 

uyumu etkileyen vergi ahlakı kavramı üzerinde durmaktadır.  

Son yıllarda vergiye uyum ve uyumsuzluk konusunda çeşitli 

çalışmalar yapılmaktadır. Hiç kimse vergi ödemekten hoşlanmayacağına 

göre, bu noktada kişileri vergi ödemeye zorlayan tahsilat sistemi ve 

yaptırımlar ön plana çıkmaktadır. Ancak tahsilatı artırmaya yönelik 

stratejilerin de kendi içinde sınırlılıkları vardır ve fayda maliyet analizinin de 
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yapılmasını gerekli kılmaktadır. Dolayısıyla, vergiye gönüllü uyumu 

artıracak alternatif stratejilerden birisi de bazı yazarlara göre vergi ödeme 

davranışını etkileyen ve vergi uyumunu açıklayan temel araç olan vergi 

ahlakıdır. Aslında vergi ahlakı kendi de pek çok güçlüğü içinde 

barındırmaktadır.268 

Vergi ahlakını etkileyen çeşitli faktörler bulunmaktadır. Kültürel, 

sosyo-ekonomik, sosyo-demografik faktörler, vatandaşlık bilinci, din, 

kurumsal düzenlemeler, politika, demokratik katılım imkanları, 

merkezileşme, ve kurumlara olan güven bunlar arasında yer almaktadır. 

Politika ve idareye ilişkin faktörler, vergi idaresinin çalışanlarının davranışı, 

idarenin etkinliği, vergi gelirlerinin harcanması, vergi yükünün büyüklüğü, 

vergi yapısı ve vergi tahsilat stratejisi vergi mükellefinin ödeme isteğini, 

vergi uyumunu ve vergi ahlakını etkilemektedir. Genel olarak ifade etmek 

gerekirse, vergi ahlakı vergilendirmenin meşruiyeti ile ilgili bir konudur ve 

aslında hükümetin ekonomiyi nasıl vergilendirdiği ve gelirleri nasıl harcadığı 

kararı ile bağlantılıdır.269  

 Devlete olan bağlılık, devlete ve kurumlara güven ve vatandaşlık 

bilinci arttıkça vergi ahlakı da artacak, meşruiyeti kabul edilmeyen devlet ve 

güven vermeyen devlet kurumlarının varlığı halinde ise vergi ahlakı 

azalacaktır. Geçiş ekonomileri ile gelişmiş ülkelerde yapılan çalışmalarda, 

gelişmiş ülkelerde devlete olan güven ve vatandaşlık bilincinin gelişmekte 

olan ülkeler veya geçiş ekonomisi olan ülkelere göre daha yerleşik ve güçlü 

olduğu, dolayısıyla bu ülkelerde vergi ahlakının diğer ülkelere göre daha 

yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.270 

Torgler ve Schneider (2004)’in farklı Avrupa ülkelerini inceleyen 

çalışmasında, Kuzey Avrupa ülkelerinde vergi ahlâkının Güney Avrupa 

ülkelerine göre oldukça yüksek olduğu; Fransa, İtalya, Portekiz ve 

                                                           
268

 Benno Torgler, Christoph A. Schaltegger, “Tax Morale and Fiscal Policy”, (Erişim) 

http://www.yale.edu/leitner/resources/docs/taxmorale.pdf, 15.06.2011, s. 2. 
269

 Torgler, Schaltegger, a.g.e., s. 3. 
270

 Mehmet Tosuner, İhsan Cemil Demir, “Vergi Ahlakının Sosyal ve Kültürel Belirleyenleri”, 

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2009, Cilt:14 Sayı: 

1, s. 4. 

http://www.yale.edu/leitner/resources/docs/taxmorale.pdf


132 

 

 

İspanya’da vergi ahlâkının diğer Avrupa ülkelerine göre düşük olduğu; bu 

ülkelerde vergi kaçakçılığına daha ılımlı yaklaşıldığı; Anglo-Sakson ülkeler 

ve İskandinav ülkelerde verginin oldukça anlayışla karşılandığı; Fransız ve 

İspanyolların vergiye karşı genellikle olumsuz bir tutum ve davranış içinde 

oldukları bulguları yer almaktadır. Cummings ve Diğerlerinin (2004) ABD, 

Güney Afrika ve Bostwana üzerine yaptıkları çalışmada, vergi uyumu ve 

vergi ahlâkı üzerinde kültür farklılıklarının bir etkisinin olup olmadığı 

araştırılmış ve kültürel farkların vergi uyumunu ve vergi ahlâkını etkilediği 

sonucuna ulaşılmış ancak, bu etkinin en önemli sebebi olarak yürürlükteki 

vergi rejimleri ve devlet yönetiminin davranışları gösterilmiştir.271  

Vergi ahlakı ülkeden ülkeye farklılık gösterebildiği gibi aynı ülkenin 

farklı bölgelerinde de değişiklik gösterebilmektedir.  

Kültür ile vergi ahlakı arasındaki ilişkiyi inceleyen diğer bir çalışmada 

ise, İsviçre’de kültür ile kurumlar arasındaki çok sıkı bir bağlantı olduğu; 

İspanya’nın Navarre bölgesinde vergi ahlakının düşük olduğu, İspanya- 

Bask bölgesinin 1990’da en düşük vergi ahlakına sahipken bu oranın 1990-

1995 arasında hızla yükseldiği; yasal sisteme, hükümete ve kurumlara olan 

güvenin vergi ahlakını doğrudan etkilediği gibi çeşitli sonuçlara 

ulaşılmıştır.272 

Vergi sisteminin adilliği, hükümetin harcama politikası hakkındaki 

düşünceler, vergi idaresinin tutumu, vergi oranlarının yüksekliği, 

yolsuzluklar, kamu harcamalarından yararlanma, mali bilgi yetersizliği, 

denetim yapısı, ceza sisteminin etkinliği, vatandaşlık duygusunun zayıflığı 

yaş, cinsiyet, eğitim, gelir düzeyi gibi etmenler mükelleflerin vergiler 

karşısındaki tutumunu belirleyen etmenler arasında yer almaktadır. Diğer 

taraftan vergi ödeyenlerin alışkanlıkları ve değerleri kültür normlarından 

etkilenmekte ve toplumların kültürel farklılıkları vergi sistemlerine de 
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yansımaktadır. İtalyanlar, İspanyollar, Fransızlar ve İsviçrelilerde her 

kademe ve türdeki üst mercilere özellikle vergi dairelerine/memurlarına 

karşı güvensizlik ve geleneksel bir şüphe bulunurken, İngilizler ve 

İskandinavyalılarda, tam bir vergi disiplini bulunmaktadır.273 

Vergi uyumuna etki eden birçok faktör bulunmakla birlikte bunlardan 

biri de güven başlığı altında toplayabileceğimiz ve mükelleflerin diğer 

mükelleflerin vergisel yükümlülüklerini doğru bir şekilde yerine getirip 

getirmediği ile vatandaşlık bilincinin yerleşmesi ile ilgili olan devlete güven 

olarak belirtilebilmektedir. Vergi sisteminin adil olup olmadığı, denetim 

oranı, belge düzeni gibi vergi uyumunu etkileyen çevresel faktörlerle birlikte, 

vergiye gönüllü uyum devlete bağlılık, güven ve vatandaşlık bilincinin 

boyutlarından biri olarak ortaya çıkmaktadır. Vergi uyumu açısından vergi 

idaresine ve vergi sistemine olan güven duygusu önemli belirleyiciler 

arasında yer almaktadır. Ayrıca, vergi ahlakı ve vergi uyumu düzeyinin 

düşük olması sosyal bir sorun olmanın ötesinde ekonomik, sosyal ve 

siyasal boyutları olan ve birbirinden bağımsız değil birlikte çözüm aranması 

gereken bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır.274  

Vergi ahlakına ilişkin olarak çeşitli ülkelerde yapılan bazı 

çalışmalarda ulaşılan sonuçlardan bir kısmı aşağıdaki şekilde 

özetlenebilir:275 

 Kültür ve vergi ahlakı arasında doğrusal bir ilişki bulunmaktadır.  

 Devlette ve parlamentoda ölçülen milli gurur ve güvenin vergi 

ahlakı üzerinde tutarlı bir pozitif etkisi bulunmakta olup, vergisini ödeyen bir 

toplum için mevcut politik-ekonomik düzeydeki güven önem arz etmektedir.  
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 Yönetim yapısı, vergi sisteminin unsurları, vergi oranı, sosyo-

demografik ve sosyo ekonomik değişkenlerin vergi ahlakı üzerinde olumlu 

etkisi bulunmaktadır. 

 Evli insanların bekarlara göre vergi ahlakı daha yüksek 

bulunmuştur. 

 Ülkelerin çoğunda emeklilerin vergi ahlakı diğerlerine göre daha 

fazla bulunmuştur. 

  Dindar olanların vergi ahlakları dindar olmayanlara göre daha 

yüksek bulunmuştur. 

  Milli gururun vergi ahlakını artırmaktadır. 

 Gelir dağılımı düzeldikçe vergi ahlakı artmaktadır.  

 Bayanların vergi ahlakı erkeklere göre daha fazladır.  

 İdareye duyulan güvenin artması vergi uyumunu ve ahlakı 

artırmaktadır.  

 Kamu harcamalarında saydamlığın artması ve yolsuzlukların 

azalması, vergi ahlakını artırmaktadır.  

 Yaş ilerledikçe vergi ahlakı artmaktadır.  

 Gelişmiş bölgelerde vergi ahlakı daha yüksektir.  

2001 yılında Avrupa Değerler Anketi tarafından Türkiye’de 1206 kişi 

ile yapılan ankette yer alan “vergi kaçırmak meşru/doğru mudur?” sorusuna 

verilen cevapları etkileyen faktörlerin analizine ilişkin Gökbunar, Selim ve 

Yanıkkaya tarafından yapılan (2007) çalışmada, yaş, cinsiyet, ulusal onur, 

demokrasiye bağlılık ve dindarlığın arttıkça vergi ahlakının arttığı ve serbest 

meslek sahiplerinde vergi ahlakının daha düşük olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır.276 
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Tekeli tarafından 1346 kişi ile vergi ahlakına ilişkin olarak yapılan bir 

çalışmada, vergi ahlakı üzerinde güvenin yasal sisteme (mahkeme, adalet 

sistemi) ve mevcut politik ekonomik çerçevede hükümete ve parlamentoya 

olmak üzere iki boyutlu etkisi olduğu, yüksek uyum maliyetlerinin işsizler ve 

yarı zamanlı çalışanların vergi ahlakını azalttığı, bilincin Türkiye’de vergi 

ahlakı seviyesi üzerinde etkili olduğu, eğitimin vergi ahlakı seviyesini 

etkilemediği ve gururun önceki bulgulara uygun şekilde vergi ahlakı 

üzerinde pozitif etkisi olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.277  

Türkiye'de vergi uyumuna ilişkin yapılan değerlendirmelerde, ödeme 

gücü, vergi ahlakı, sosyal ve demografik faktörler, siyasi iktidara bakış, 

devlete bağlılık ve güven, diğer mükellefler hakkındaki düşünceler, kamu 

harcamalarının etkinliği, vergi sisteminin adilliği, vergi oranları, mevzuatın 

karmaşıklığı, vergi idaresinin yapısal sorunları, ekonomik ve siyasal yapıdan 

kaynaklanan sorunlar öne çıkan hususlar arasında yer almaktadır. 

Türkiye'de özellikle kayıt dışılığın fazla olması ve belge düzeninin 

yerleşmemesi gibi hususlar vatandaşların vergiyi toplumsal bir görev olarak 

görecek vatandaşlık bilincine ulaşmadığını göstermektedir. Vergi idaresine 

güven ve denetim oranının düşüklüğü vergi uyumunu etkileyen ve sürekli 

tartışılan konular arasında yer almaktadır. Diğer boyutuyla denetimin 

oranının düşüklüğü toplumda vergi idaresine yönelik güven duygusunu 

azaltmakta ve vergi ahlakını olumsuz yönde etkilemektedir.278 

Mükellef hakları ve karşılıklı işbirliği vergi bilinci ve vergiye gönüllü 

uyumu artırmanın şartlarından birisi olarak görülmektedir. Türkiye’de 2000’li 

yılardan itibaren ve özellikle 2005 yılında yeniden yapılanma sonrası Gelir 

İdaresinin örgüt yapısında yaptığı değişikliklerle birlikte Gelir İdaresi, pek 

çok ülkede görülen mükellef odaklı yaklaşıma paralel olarak çalışmalarını 

sürdürme yolunda önemli adımlar atmaktadır.  
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2.6. VERGİDEN KAÇINMA  

Vergi yasalarına aykırı hareket etmeksizin kişilerin vergi 

yükümlülüğünün tamamından veya bir kısmından kurtulması olarak 

tanımlanan vergiden kaçınmanın devlet açısından karşılığı hazinenin vergi 

kaybına uğraması olmaktadır. Diğer taraftan, vergiden kaçınmada kanuna 

aykırı bir fiil oluşmadığı için kesilecek herhangi bir ceza bulunmamaktadır. 

Diğer bir ifadeyle vergiden kaçınma, kanunlara aykırı hareket etmeksizin 

vergiyi doğuran olaya neden olunması suretiyle vergi yükünün dışında 

kalma çabalarını ifade etmektedir.279 

OECD vergi terimleri sözlüğünde vergiden kaçınma, mükellefin vergi 

yükümlülüğünü azaltmak amacıyla tamamen yasal sınırlar içinde kalmakla 

birlikte genellikle kanunun konuluşundaki amacın dışında kalarak işlemlerini 

ayarlaması olarak tanımlanmaktadır.280  

Vergiden kaçınma veya vergi kaçırma şeklinde gerçekleşen vergi 

kaybı, subjektif vergi yükü olarak adlandırılan vergi baskısı ile de ilgili olup 

vergi baskısını daha çok hisseden kesimde kaçınma ve özellikle de kaçırma 

eğilimi artmaktadır. Vergiden kaçınmada verginin ödenmemesi söz konusu 

olmakla birlikte, vergiye karşı gösterilen tepki yasadışı veya toplumsal 

olmadığından kanunlarda bir ceza öngörülmemiştir.281 

Vergiden kaçınmanın çeşitli nedenleri bulunmakta olup bunlardan 

birisi de vergiden kaçınmanın marjinal faydasını artıran vergi oranlarının 

yüksekliğidir.282 

Ülkeler vergi gelirlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla hem vergi 

kaçırma hem de vergiden kaçınmaya yönelik yeni düzenlemeler 

getirmektedir. Vergiden kaçınmayı önlemeye yönelik düzenlemeler,  genel 

ve özel düzenlemeler olmak üzere iki ana grupta incelenebilmektedir.  
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Ülkeler mevzuatlarında, birbirinin alternatifi olmayan bu iki tür 

düzenlemeye birlikte yer verebilecekleri gibi, sadece genel veya sadece 

özel düzenlemeye de yer verebilmektedirler. Genel düzenlemeler, 

kaçınmayı önlemek amacıyla hangi özellikleri taşıyan işlemlerin vergiden 

kaçınma olarak kabul edileceği, bunların vergisel sonuçlarının nasıl 

düzeltileceğini genel olarak belirten, kaçınmaya yönelik özel mekanizmalar 

içermeyen ancak yasal düzenlemelere temel prensipleri yerleştirerek 

kaçınmayı önlemeye çalışan düzenlemelerdir. Özel düzenlemeler ise 

spesifik olarak hangi işlemin vergiden kaçınma olduğunu ve bu işlemin 

vergisel sonuçlarının nasıl değerlendirileceğini açıklayan, bir kaçınma 

mekanizması tespit edildikten sonra bu mekanizmanın sonuçlarını bertaraf 

etmek amacıyla getirilen önlemlerdir. Örneğin, transfer fiyatlandırması, 

örtülü sermaye, kontrol edilen yabancı kurum kazancı, işletmeden çekiş 

gibi.283 

Vergiden kaçınmaya ilişkin olarak aşağıda finansal sistemleri 

gelişmiş olan İngiltere, İsviçre ve Avusturya ile sınır ötesi alışverişlerin 

yoğun olduğu düşünülen Fransa, Belçika, Almanya ve Lüksemburg 

incelenecektir. 

İngiltere’de vergiden kaçınmaya yönelik önlemler genel değil “özel 

düzenlemeler”dir. İngiltere’de vergi uyumu ve vergiden kaçınma stratejileri 

hakkındaki düzenlemeler 2006 yılında Varney Review olarak da bilinen ve 

büyük mükellefler ile İngiltere Gelir İdaresi’nin (HMRC) ilişkilerini 

değerlendiren bir çalışma ile şekillenmiştir. Bu kapsamda, HMRC 

bünyesinde vergiden kaçınmayı önleme hakkındaki politika ve stratejilerin 

geliştirilmesinden sorumlu “Vergiden Kaçınmayı Önleme Grubu” (Anti-

Avoidance Group -AAG) oluşturulmuştur. AAG’nin vergiden kaçınmayı 

önlemek için tanımladığı idari eylem ve işlemlerden bir kısmı ise 

şunlardır:284 
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 Kaçınmayı belirleyebilmek amacıyla mükellefler ile sürekli irtibat 

halinde olmak, 

 Hangi kaçınma mekanizmalarının kullanıldığını veya danışmanlar 

tarafından sunulduğunu, pazarlandığını tespit etmek, 

 İnceleme, soruşturma veya dava yolu ile kaçınmaya karşı önleyici 

işlemlerde bulunmak, 

 Kaçınma ile ilgili davalarda stratejik yaklaşımlar geliştirmek. 

İngiltere vergi yasalarında vergiden kaçınmayı önlemeye yönelik 

genel düzenlemeler bulunmamakta, her bir kaçınma müessesesi için özel 

düzenlemeler yer almaktadır. Vergiden kaçınmaya ilişkin özel 

düzenlemelere örnek olarak, arbitraj, çifte vergilendirmeyi önlemek 

amacıyla yapılan mahsuplar, finansal kaçınma ve film endüstrisine tanınan 

vergisel imtiyazların suistimaline karşı 2005 yılı bütçe kanunu ile getirilen 

düzenlemeler gösterilebilir. Diğer bir düzenleme ise 2008 yılı bütçe kanunu 

ile getirilen ve 2009 yılından itibaren uygulanan olan mükelleflerin yapmış 

oldukları yapay ödemelerin vergi matrahlarının tespitinde gider olarak 

dikkate alınmayacağına ilişkin “yapay ödemeler” hakkındaki düzenlemedir. 

Yapay ödeme ise, işlem maliyeti dışında ödeme yapanın ekonomik 

durumunda bir değişme yaratmayan ancak mükellefin o yılki vergi 

yükümlülüğünü azaltan ve genel olarak sat-geri al işlemleri sonucu ortaya 

çıkan ödemeler olarak tanımlanmıştır.285 

Uluslararası vergi rekabetinin artması ile birlikte ulusal vergi 

matrahlarında azalmayı karşılamak amacıyla, yüksek vergi yüküne sahip 

ülkelerde vergiden kaçınmaya yönelik kuralların getirilmesi zorunlu hale 

gelmiştir. Son 20 yıldır, İtalya vergiden kaçınmaya ilişkin olarak kontrol 

edilen kurum kazancı, faiz, kar payları ve sermaye kazançları gibi finansal 
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araçlara ilişkin bazı vergi uygulamaları gibi çeşitli vergiden kaçınma 

uygulamaları geliştirmiştir.286  

Finansal sistemin gelişmiş olduğu bir diğer ülke olan İsviçre vergi 

yasalarında transfer fiyatlandırması ve örtülü sermayeye ilişkin 

düzenlemeler yer almakla birlikte kontrol edilen kurum kazancına ilişkin 

düzenleme bulunmamaktadır.287  

Avusturya’da, genel mali kanunda vergiden kaçınmaya ilişkin olarak 

genel hükümler bulunmaktadır. Bu kapsamda, söz konusu hükümler vergi 

idaresine yalnızca kaçınma ya da azaltma amacıyla seçilen işlemleri ya da 

yapıları yok sayma imkanı vermektedir. Bu genel hükmün dışında çeşitli 

kanunlarda farklı vergiden kaçınma hükümleri de bulunmaktadır. Kurumlar 

vergisi alanında “gerçek yönetim yeri” prensibi, pasif vergi cenneti 

şirketlerden elde edilen kar paylarının ortaklık istisnasından faydalanmasını 

engelleyen ortaklık istisnasına ilişkin kötüye kullanmama kuralları veya 

offshore yatırım fonları için kontrol edilen kurum kazancı örnek olarak 

gösterilebilmektedir. Bunların dışında kaçınma mekanizmalarına ilişkin 

açıklama yapma kuralı bulunmamaktadır. Kaçınma mekanizmaları 

genellikle vergi incelemeleri sırasında vergi müfettişleri tarafından tespit 

edilmektedir.288 Avusturya’da örtülü sermaye ve kontrol edilen kurum 

kazancına ilişkin özel kurallar bulunmamaktadır. Ancak İdari Mahkeme, 

örtülü sermayeye ilişkin bir rehber hazırlamış ve uygulamaları bu rehbere 

göre değerlendirmektedir. 289
 

Fransa’da mevcut düzenlemelerde şirketlerin beyanname verirken 

önceden kaçınmaya ilişkin açıklama yapmalarını gerektiren bir kural 
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 David Pitaro, “Italian Provisions Countering International Tax Avoidance”, July 2009, 

http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/quarigi/qrg65;internal&action=_setlanguage.action?LANG

UAGE=en, 03 Haziran 2011. 
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 Sorina van Kommer, Switzerland Federal Taxation Corporate Taxation, Country Survey 

IBFD, 1 March 2011, (Erişim) http://online.ibfd.org/kbase/, 14.10.2011, s. 9. 
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 Paul Dorat, Martina Zinidaric, “Austria”, The International Comparative Legal Guide to: 

Corporate Tax 2011, Global Legal Group, (Erişim) 
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=3993, 31 Ekim 2011, s. 27. 
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bulunmamaktadır. Fransız kanunlarına göre, vergiden kaçınma 

mekanizmaları kanun hükümlerinin kötüye kullanımı halinde ortaya 

çıkmaktadır. Sistemin fiktif olması halinde; vergi avantajı olması ve 

münhasıran vergi amaçlı olması aranmaktadır. Kanunun kötüye kullanımı 

halinde yeniden tahakkuk edilen vergiye %80 ceza uygulanmakta, bu ceza 

mükellefin temel faydalanıcı veya sistemin temel başlatıcısı olmaması 

halinde %40’a indirilmektedir. Ayrıca, Fransız vergi kanunları transfer 

fiyatlandırmasının sınırlandırılması ve kontrol edilen kurum kazancı gibi bir 

dizi özel vergiden kaçınma rejimi içermektedir.290  

Belçika’da gelir ve kayıt vergisine ilişkin olarak 1993 yılında, 

mükellefin vergiden kaçınmak amacıyla bir dizi hareket oluşturması halinde, 

vergi idarelerine bir yasal hareket içinde bir dizi yasal hareketi yeniden 

karakterize etme imkanı veren genel bir kötüye kullanmama hükmü 

getirilmiştir. Mükellef, seçilen yasal karakterizasyona ilişkin yasal ekonomik 

veya finansal gereklilikleri göstererek bu yeniden karakterize etmeyi 

çürütebilmektedir. KDV açısından ise genel kötüye kullanmama kuralları 

2006 yılı Ağustos ayında yürürlüğe girmiştir. Kötüye kullanma, KDV 

sisteminin amaçlarına aykırı olarak bir vergi avantajını amaçlayan ve vergi 

avantajına yol açan bir dizi işlem olarak tanımlanmaktadır. Şirketlerin 

beyanname vermeleri sırasında önceden vergiden kaçınma 

mekanizmalarını açıklamasına ilişkin yasal bir yükümlülük bulunmamakla 

birlikte, şirketler önceden bir özelge (advance ruling) alabilmek amacıyla 

böyle bir beyanda bulunmayı seçebilmektedir.291 

Almanya’da vergiden kaçınmayı önleyici genel düzenlemeler 1919 

yılında yürürlüğe girmiştir. 2007 yılında Alman hükümeti tıpkı ABD ve 

İngiltere’de olduğu gibi uluslararası vergiden kaçınma mekanizmaları için bir 

bildirim mekanizması getirmeye çalışmış, ancak tasarı parlamentodan 
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geçmemiştir.292 Diğer taraftan transfer fiyatlandırması, kontrol edilen kurum 

kazancı ve 1 Ocak 2008’den itibaren örtülü sermayeye ilişkin özel vergiden 

kaçınma hükümleri de kanunlarda yer almaktadır.293 

Lüksemburg’da doğrudan vergiler alanında, vergi kanunları vergi 

idaresine vergiden kaçınma mekanizmalarını (kanunun kötüye kullanılması 

olarak adlandırılmakta) ve hileli işlemleri ortaya çıkarmaya izin veren 

hükümler içermektedir. Sermaye yükümlülükleri ve transfer vergilerine 

kanunun kötüye kullanılması öğretisi uygulanmamakta ve vergiden kaçınma 

hükümlerinin KDV alanında geçerli olup olmadığı ise belirsizdir.294 

Lüksemburg’da kontrol edilen kurum kazancına ilişkin kural 

bulunmamaktadır. Örtülü sermayeye ilişkin genel bir kural olmamakla 

birlikte, ödünç veren şirket ödünç alan şirketin bir hissedarı ise faiz 

ödemeleri örtülü kar dağıtımı olarak dikkate alınabilmektedir. Pratikte vergi 

idaresi ortaklıklar için 85:15 [borç/özsermaye] oranını uygulamaktadır. 295  

28 Ocak 2011’de çıkarılan grup içi finansal faaliyetler gerçekleştiren 

şirketlere yönelik vergi uygulamasını açıklayan sirküler dışında transfer 

fiyatlandırmasına ilişkin de özel bir hüküm bulunmamaktadır. Bu sirkülerin 

yayımlanması transfer fiyatlandırmasına ilişkin kuralların uygulanmasında 

önemli bir adım olarak görülmektedir. Şimdiye kadar Lüksemburg Gelir 

Vergisi Kanunu ve Genel Vergi Kanununda benzeri bir transfer 

fiyatlandırması düzenlemesi yapılmamıştı. Sirküler temel olarak OECD’nin 

transfer fiyatlandırmasına ilişkin rehberi ile uyumlu düzenlemeler 

içermektedir.296 
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Vergiden kaçınma, vergiyi doğuran olaya sebebiyet vermemek 

suretiyle vergi borcundan kurtulmayı ifade etmekte olup, bu durum herhangi 

bir suç teşkil etmemektedir. Mükellefler, vergi kanunlarındaki istisna ve 

muafiyet hükümlerinden yararlanmak suretiyle de vergiden 

kaçınabilmektedirler. Uluslararası mevzuat farklılıklardan yararlanılarak vergi 

matrahlarının aşındırılmasının önlenmeye çalışılmasından dolayı uluslararası 

çalışmalarda genellikle, vergi kaçakçılığı ve vergiden kaçınmanın 

önlenmesine yönelik tedbirlere birlikte yer verilmektedir.297 

Mükelleflerin vergi kanunlarının kendilerine verdiği hakları298 

kullanarak vergi yüklerini azaltma çabaları olarak tanımlanan vergi 

planlaması, işletmelerin yapılarının ve örgütlenmesinin, iş yapma şekil ve 

süreçlerinin, vergi kanunları ve ilgili diğer mevzuatta yer alan indirim, istisna 

ve muafiyetlerin ve çifte vergilemeyi önleme anlaşmalarının vergisel avantaj 

sağlayarak ve vergi yükünü en aza indirecek şekilde yasal düzenlemeler ile 

uyumlu olarak gerçekleştirilen sistemli bir çalışmadır.299 

Ar-Ge teşvikleri, eğitim kurumlarına tanınan istisnalar gibi vergi 

kanunlarında yer alan istisna ve muafiyetlerin çoğu mükelleflerin işletme 

kurma yerini ve veya faaliyet alanını belirlemeleri üzerinde etkili oldukları 

noktada aslında istisnanın olduğu yer ve faaliyetlere yönelmeyi sağlayarak 

vergiden kaçınma imkanı veren uygulamalar haline dönüşmektedir. 

                                                                                                                                                                  
http://www.kpmg.com/lu/en/issuesandinsights/articlespublications/pages/luxembourgtaxnews-

issue2011-2.aspx, 31 Ekim 2011. 
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Bu kapsamda Türk vergi sistemimizde yer alan vergiden kaçınma 

yöntemleri olarak kabul edilebilecek düzenlemelerin bir kısmı aşağıda yer 

almaktadır:300 

 VUK 328.maddesinde yer alan yenileme fonu, 

  VUK’nunda yer alan ve ilk yıllarda daha fazla amortisman 

ayrılmasına imkan veren azalan bakiyeler usulüyle amortisman ayırma, 

 Ticari işletmelerce kullanılan kredilerin kur farkı ve faizinin 

gider olarak indirilebilmesi,  

 Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67. Maddesi kapsamında repo 

veya mevduat faizinden elde edilen kazanç ve iratların %15, sermaye 

piyasası araçlarından elde edilen kazanç ve iratların %10 oranında stopaja 

tabi tutulması, 

 Gerçek kişi ortaklıklarında, karın dağıtılmayıp sermayeye 

eklenmesi durumunda 'menkul sermaye iradı' elde edilmiş sayılacağından 

kar dağıtımına gitmemek, 

  Gelir ve Kurumlar vergisi mükelleflerinin münhasıran, teknoloji 

geliştirme bölgelerinde gerçekleştirdikleri yazılım ve Ar-Ge’ye dayalı üretim 

faaliyetlerinden elde ettikleri kazançların gelir ve kurumlar vergisinden 

istisna edilmesi,  

 İştirak hisseleri ve gayrimenkulün iki yıldan fazla elde tutularak 

satılması, 

  Gelir Vergisi Kanununun 20. maddesinde yer alan okul öncesi 

eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okullarının işletilmesinden 

elde edilen kazançlara ilişkin istisna,  

 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10-ç maddesinde yer 

alan kamu kurum ve kuruluşlarına bağışlanan okul, sağlık tesisi, öğrenci 

yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi ve bakım ve 

                                                           
300
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rehabilitasyon merkezi inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu 

tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile 

mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü 

nakdi ve ayni bağış ve yardımların tamamının kurum kazancından 

indirilebilmesi. 

Vergiden kaçınma imkanlarının kısıtlanması vergi tabanındaki 

erozyonu azaltmanın bir yolu olarak karşımıza çıkmakla birlikte vergi 

kanunlarında yer alan tüm boşlukların doldurulması ve/veya vergiden 

kaçınmanın önemli bir bölümünü oluşturan istisna, muafiyet ve indirimlerin 

ortadan kaldırılması mümkün olmamaktadır. Diğer taraftan küreselleşen 

dünyada sınırların kalkması ve teknolojik gelişmelerle birlikte mükellefler, 

teknolojinin sunduğu avantajlardan yararlanarak yeni vergiden kaçınma 

yollarını da kullanmaktadır.301 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda da yer alan ve zarar verici 

vergi rekabetine karşı kullanılan uygulamalardan biri olan kontrol edilen 

yabancı kurum kazancı uygulamasının amacı, ticari ve sınai mahiyette 

olmayan yatırımlarını yurt dışında düşük vergi oranlı ülkelere yönlendiren 

mükelleflerin bu ülkelerde kar dağıtımı yapma zorunluluğu olmamasının 

sağladığı imkandan yararlanarak vergi planlaması yapabilmelerinin yol 

açtığı vergi kayıp ve kaçağını önlemek olmaktadır. 01/01/2006 tarihinden 

itibaren yürürlüğe giren düzenleme ile sistemimizde vergiden kaçınmaya 

yönelik özel önlemler yer almıştır.302  

Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci maddesinde yer alan düzenleme 

çerçevesinde, maddede belirlenen şartların oluşması durumunda yurt dışı 

iştiraklere yatırım yapan mükelleflere bu iştiraklerinden fiilen kâr payı 

dağıtılmasa bile vergi uygulamaları açısından kâr payı dağıtılmış olduğu 
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kabul edilmekte ve bu suretle bu iştiraklerin kazançlarının Türkiye’de 

kurumlar vergisine tabi tutulması sağlanmaktadır.303 

Kurumlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinde yer alan muafiyet 

düzenlemeleri, 5 inci maddesinde yer alan istisna düzenlemeleri, 10 uncu 

maddesinde yer alan diğer indirimler ve oran indirimleri, 20 nci maddesinde 

yer alan vergisiz birleşmeler, bölünmeler ve hisse değişimleri vergiden 

kaçınma imkanı veren, vergi matrahının erozyonuna yol açan 

uygulamalar304 arasında yer almaktadır. Ayrıca söz konusu kanun dışında 

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, 5200 sayılı Tarımsal 

Üretici Birlikleri Kanunu, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Uyarınca 

Yapılan Bağış ve Yardımlar gibi diğer kanunlarda yer alan ve kurumlar 

vergisi hasılatını azaltan düzenlemeler de bulunmaktadır.305 

 

2.7. KİŞİ BAŞINA GELİR DÜZEYİ 

 Vergi yüküne etki eden faktörlerden bir diğeri ise kişi başına gelir 

düzeyi olup, vergi yükü karşılaştırmalarında vergi sonrası yaşamlarını 

sürdürebilmek için kişilerin elinde kalan gelir büyük önem taşımaktadır. 

Uluslararası vergi yükü karşılaştırmaları yapılırken, iki ülkede yüzde 

olarak aynı olan vergi yükünün bu ülkelerdeki gelir düzeylerinin aynı 

olmamasından dolayı rakamsal olarak birbirine eşit olmalarına rağmen 

gerçekte eşit olmadıkları hususunu dikkate almak gerekmektedir. Bu durum 

özellikle gelişmiş ülke-az gelişmiş ülke vergi yükü karşılaştırmalarında önem 

taşımaktadır. 306 
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Tablo 30: Cari Fiyatlarla Kişi Başına Gelir (Dolar) 

Ülke 2006 2007 2008 2009 2010 

Avustralya 37.109 39.087 39.058 39.918 - 

Avusturya 36.269 37.802 39.849 38.814 39.768 

Belçika 34.159 35.597 36.879 36.300 37.435 

Kanada 36.854 38.353 38.883 37.808* - 

Şili 13.036 13.897 14.568 14.321 - 

Çek Cumhuriyeti 22.350 24.579 25.845 25 563 25 299 

Danimarka 36.026 37.731 39.494 37 680 39 476 

Estonya 19.134 21.262 21.802 19 876 20 608 

Finlandiya 33.095 36.149 37.795 35 229 36 664 

Fransa 31.406 33.151 33.963 33 373 33 835 

Almanya 33.713 35.623 37.171 36 332 37 567 

Yunanistan 27.095 28.250 30.077 29 303 28 189 

Macaristan 18.329 19.187 20.700 20 275 20 325 

İzlanda 35.808 37.179 39.166 36 647 .. 

İrlanda 42.268 45.294 42.644 39 562 39 778 

İsrail 24.960 26.583 27.679 27 661 .. 

İtalya 30.224 31.898 33.269 32 413 31 563 

Japonya 31.865 33.577 33.805 32 018 .. 

Kore 24.286 26.191 26.877 27 133 29 004 

Lüksemburg 78.523 84.577 89.742 84 848 89 633 

Meksika 13.673 14.582 15.291 14 388 .. 

Hollanda 38.064 40.744 42.887 40 804 42 478 

Yeni Zelanda 27.007 28.567 29.077 29 149 .. 

Norveç 53.288 55.042 60.480 54 568 56 648 

Polonya 15.067 16.762 18.062 18 925 19 747 

Portekiz 22.870 24.206 24.957 25 055 25 609 

Slovak Cumhuriyeti 18.401 20.919 23.245 22 869 23 448 

Slovenya 25.428 27.214 29.221 27 462 27 545 

İspanya 30.348 32.252 33.173 32 247 32 076 

İsveç 35.680 38.486 39.475 37 155 39 013 

İsviçre 39.116 42.756 45.586 44 840 46 479 

Türkiye 12.887 13.897 14.962 14 218 .. 

İngiltere 34.971 35.719 36.817 35 151 35 917 

ABD 44.595 46.337 46.901 45 674 .. 

EURO bölgesi 17 ülke 31.698 33.541 34.842 33 950 34 328 

AB (27 ülke) 29.068 30.773 32.114 31 269 31 737 

OECD - Toplam 31.516 33.133 34.002 33 023* .. 

(*)Tahmini rakam 

Kaynak: (Erişim) http:// stats.oecd.org/ ndex.aspx?DataSetCode= SNA_TABLE1/ 

12.07.2011. 

Ülkelerin sosyal ekonomik gelişmişlik düzeyleri ile toplam vergi yükü 

arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. İskandinav ülkelerinde vergi 

yükünün yüksek olmasının nedenleri arasında kişi başına gelirin de 
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yüksekliği ile birlikte bu ülkelerdeki sosyal refah devleti uygulamaları ile 

devletin ekonomideki payının yüksekliği gibi nedenler bulunmaktadır.307  

Kişi başına gelir OECD ortalaması Tablo 30’dan da görüleceği üzere 

2008 yılı için 34.002 dolar olarak hesaplamıştır.  

Kişi başına gelirin bu ortalamanın üzerinde olduğu ülkeler 

Lüksemburg, Norveç, ABD, İsviçre, Hollanda, İrlanda, Avusturya, 

Danimarka, İsveç, İzlanda, Avustralya, Kanada, Finlandiya, Almanya, 

Belçika ve İngiltere’dir. 2008 yılı için vergi yükünün OECD ortalaması 

üzerinden yüksek olduğu ülkeler ise Danimarka, İsveç, Belçika, İtalya, 

Fransa, Finlandiya, Avusturya, Norveç, Macaristan, Hollanda, Slovenya, 

Almanya, İzlanda, Çek Cumhuriyeti, İngiltere, Lüksemburg ve 

Portekiz’dir.(Bknz. Tablo 1)  

 Genel olarak bakıldığında kişi başına gelirin yüksek olduğu ülkelerde 

vergi yükünün de yüksekliği göze çarpmaktadır. OECD ülkelerinde vergi 

yükünün yüksekliği, vergi politikasının daha adil uygulaması ve vergilerin 

geniş tabana yayılması ile mümkün olmaktadır. Kişi başına gelirin yüksek 

olması nedeniyle kişiler vergi borçlarını daha kolay ödeyebilmekte, özellikle 

vergiden kaçınma önemli derecede engellenmiş olmaktadır. 308 

Türkiye’de vergi yükünün yüksek olmasında kişi başına gelirin düşük 

olması ile birlikte, verginin tabana yayılmaması ve etkin çalışmayan vergi 

idaresi de etkili olmaktadır.309 

Tablo 31’de 2000-2010 yılları arası kişi başına düşen gelir miktarları 

yer almaktadır. Türkiye’de kişi başına düşen gelir 2000 yılında AB17 

ortalamasının %37’si kadar iken 10 yıllık süreçte önemli bir artış olmuş ve 

AB 17 ortalamasının %46’sına ulaşmıştır. OECD ortalamasına ile 

karşılaştırdığımızda da benzer sonuçlar ortaya çıkmaktadır.  

                                                           
307

 Işık, Kılınç, a.g.m., s. 153. 
308

 Işık, Kılınç, a.g.m., s.170. 
309

 Işık, Kılınç, a.g.m., s.170. 
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Tablo 31: Yıllar İtibariyle Kişi Başına Gelir Düşen Gelir (2000-2010) 

(Dolar) 

YIL TÜRKİYE AB17 AB27 OECD TOPLAM 

2000 9.170 24.538 21.919 24.359* 

2001 8.612 25.779 23.049 25.132* 

2002 8.667 26.630 23.977 25.901* 

2003 8.791 27.068 24.542 26.657 

2004 10.162 28.097 25.731 28.111 

2005 11.391 29.410 26.895 29.562 

2006 12.895 31.698 29.068 31.516 

2007 13.894 33.541 30.773 33.133 

2008 15025 34.842 32.114 34.002 

2009 14.442 33.950 31.269 32.869 

2010 15.666 34.328 31.737 33.966* 

(*) Tahmini rakamlardır. 

Kaynak: (Erişim) http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SNA_TABLE1. 

Satın alma gücü paritesine (SGP) göre kişi başına milli gelir, 2010 yılı 

itibariyle, Türkiye’de 30 yılda yüzde 458,4 oranında artış göstermiştir. 

Türkiye bu artış oranıyla, Lüksemburg ve İrlanda’nın ardından Avrupa’da 

kişi başına milli gelirini en çok artıran 3’üncü ülke olmuştur.310 

Türkiye’de kişi başına milli gelir, 1980 yılında 2 bin 756 dolar iken, 

2010 yılı itibariyle 15 bin 392 dolara yükselmiş olup, bu miktarın 2011 

yılında 16 bin 126 dolar olacağı ve kişi başına milli gelirdeki artışın yine 

1980 yılına kıyasla, yüzde 485,1 düzeyine yükseleceği tahmin edilmektedir. 

Avrupa ülkeleri arasında kişi başına milli gelirini en çok artıran ülke 

Lüksemburg iken onu İrlanda izlemektedir. Lüksemburg, 1980-2010 

                                                           
310

 “Kişi Başına Gelirde Avrupa Üçüncüsüyüz, 02/12/2010 

http://www.vergiportali.com/Content.aspx?Type=NewsD&Id=5393, Erişim 06 Ocak 2012. 

http://www.vergiportali.com/Content.aspx?Type=NewsD&Id=5393
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döneminde SGP bazlı kişi başına milli gelirini yüzde 502,4 artışla, 13 bin 

330 dolardan 80 bin 304 dolara; İrlanda’da ise 1980’de 6 bin 711 dolar olan 

kişi başına milli gelir yüzde 478,4’lük artışla 38 bin 816 dolara 

yükselmiştir.311 

 

2.8. KAMU FİNANSMAN MALİYETLERİ 

Borçlanma bir taraftan ödenen faizler nedeniyle borç-faiz yükü 

döngüsüne yol açarak aslında bir maliyet unsuru olurken, diğer taraftan 

devlet tahvili hazine bonosu gibi borçlanma araçlarını alanlar açısından 

çoğu ülkede vergiden muaf bir gelir elde etme imkanı sunmaktadır.  

Firmaların sermaye yapısı başka bir ifade ile firmaların yatırım 

finansmanında kullandıkları kısa ve uzun vadeli borç ile öz sermaye miktarı 

da vergi yükünü etkilemektedir. 1958’de Modigliani ve Miller, Nobel ödüllü 

makaleleri ile firmaların seçeceği finansman politikalarının, firma değerinde 

bir değişim yaratmayacağını ortaya koyarken, işleyen piyasaların, etkin 

çalışma varsayımından uzak olduğu ve verginin borçlanma politikalarını 

etkilediği yönündeki tespitleri literatürde yer almaya başlamıştır. 312 

Modigliani-Miller (1958)’e göre, vergi etkisinin göz ardı edilmesi 

halinde borçlanmanın nispeten düşük maliyetli olmasından kaynaklanan 

avantaj ile hissedarların beklenen getirisinin artması sonucunda ortaya 

çıkan dezavantaj birbirini dengelemekte; vergi etkisinin dikkate alınması 

durumunda ise borçlanma (faiz) giderlerinin vergilendirilecek gelirin 

azalmasına neden olmasından dolayı borçla finansman daha avantajlı 

olabilmektedir. Finans literatüründe bu olay vergi kalkanı (tax shield) olarak 

adlandırılmaktadır.313  

                                                           
311

 “Kişi Başına Gelirde Avrupa Üçüncüsüyüz, 02/12/2010 

http://www.vergiportali.com/Content.aspx?Type=NewsD&Id=5393, Erişim 06 Ocak 2012. 
312

 Burak Terim, Cevdet Alptekin Kayalı, “Sermaye Yapısını Belirleyici Etmenler: Türkiye’de 

İmalat Sanayi Örneği”, Celal Bayar Üniversitesi SBE, Sosyal Bilimler, Cilt:7, Sayı: 7, Yıl 2009, s. 

126. 
313

 Ali Alp, Kartal Demirgüneş vd, “Ekonomik Katma Değer Bakış Açısıyla Finanslama Kararları”, 

Celal Bayar Üniversitesi SBE, Sosyal Bilimler, C:7, Sayı: 2, (Erişim) 

http://www.vergiportali.com/Content.aspx?Type=NewsD&Id=5393
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Tablo 32: OECD Ülkelerinde Uzun Dönemli Hükümet Bonoları 

Faizleri (2005-2012) 

Ülke 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Avustralya 5,6 5,8 5,4 5,6 5,3 5,6 6,0 5,8 5,0 5,4 5,7 5,9 

Avusturya 5,1 5,0 4,2 4,2 3,4 3,8 4,3 4,4 3,9 3,2 3,7 4,3 

Belçika 5,1 4,9 4,1 4,1 3,4 3,8 4,3 4,4 3,8 3,3 4,2 4,8 

Kanada 5,5 5,3 4,8 4,6 4,1 4,2 4,3 3,6 3,2 3,2 3,4 4,2 

Şili - - - - 6,0 6,1 6,1 7,0 5,7 6,3 7,0 7,7 

Çek Cum. 6,3 4,9 4,1 4,8 3,5 3,8 4,3 4,6 4,8 3,9 4,2 5,0 

Danimarka 5,1 5,1 4,3 4,3 3,4 3,8 4,3 4,3 3,6 2,9 3,6 4,3 

Finlandiya 5,0 5,0 4,1 4,1 3,4 3,8 4,3 4,3 3,7 3,0 3,6 4,3 

Fransa 4,9 4,9 4,1 4,1 3,4 3,8 4,3 4,2 3,6 3,1 3,7 4,4 

Almanya 4,8 4,8 4,1 4,0 3,4 3,8 4,2 4,0 3,2 2,7 3,3 4,0 

Yunanistan 5,3 5,1 4,3 4,3 3,6 4,1 4,5 4,8 5,2 9,1 13,5 11,3 

Macaristan 7,9 7,1 6,8 8,3 6,6 7,1 6,7 8,2 9,1 7,3 7,3 6,5 

İzlanda 10,4 8,0 6,7 7,5 7,7 9,3 9,8 11,1 8,0 5,0 3,4 4,5 

İrlanda 5,0 5,0 4,1 4,1 3,3 3,8 4,3 4,6 5,2 6,0 9,6 8,3 

İsrail 4,8 5,3 4,7 7,6 6,4 6,3 5,6 5,9 5,1 4,7 5,4 6,0 

İtalya 5,2 5,0 4,3 4,3 3,6 4,0 4,5 4,7 4,3 4,0 4,8 5,4 

Japonya 1,3 1,3 1,0 1,5 1,4 1,7 1,7 1,5 1,3 1,1 1,3 1,8 

Kore 6,9 6,6 5,0 4,7 5,0 5,2 5,4 5,6 5,2 4,8 5,2 5,4 

Lüksemburg 4,9 4,7 3,3 2,8 2,4 3,3 4,5 4,6 4,2 3,2 3,7 4,4 

Meksika 13,8 8,5 7,4 7,7 9,3 7,5 7,6 8,1 5,8 4,9 5,0 5,8 

Hollanda 5,0 4,9 4,1 4,1 3,4 3,8 4,3 4,2 3,7 3,0 3,6 4,2 

Yeni Zelanda 6,4 6,5 5,9 6,1 5,9 5,8 6,3 6,1 5,5 5,6 5,5 5,8 

Norveç 6,2 6,4 5,0 4,4 3,7 4,1 4,8 4,5 4,0 3,5 4,0 4,6 

Portekiz 5,2 5,0 4,2 4,1 3,4 3,9 4,4 4,5 4,2 5,4 8,7 7,9 

Slovak Cum. 8,0 6,9 5,0 5,0 3,5 4,4 4,5 4,7 4,7 3,9 4,4 5,1 

Slovenya - - 6,4 4,7 3,8 3,9 4,5 4,6 4,4 3,8 4,5 5,1 

İspanya 5,1 5,0 4,1 4,1 3,4 3,8 4,3 4,4 4,0 4,2 5,3 5,6 

İsveç 5,1 5,3 4,6 4,4 3,4 3,7 4,2 3,9 3,2 2,9 3,5 4,1 

İsviçre 3,4 3,2 2,7 2,7 2,1 2,5 2,9 2,9 2,2 1,6 2,2 3,0 

Türkiye 95,2 65,0 46,5 25,2 16,5 17,9 18,3 19,2 11,6 8,4 8,8 10,1 

İngiltere 4,9 4,9 4,5 4,9 4,4 4,5 5,0 4,6 3,6 3,6 3,8 4,5 

ABD 5,0 4,6 4,0 4,3 4,3 4,8 4,6 3,7 3,3 3,2 3,5 4,6 

AB Alanı 5,0 4,9 4,2 4,1 3,4 3,8 4,3 4,3 3,8 3,6 4,4 4,9 

(*) 10 yıllık hükümet bonosu veya benzeri finansal araçlara ilişkin gelirlerdir. Kore için 5 

yıllık bono geliri kullanılmıştır. 

Kaynak: OECD Economic Outlook 89 Database, (Erişim) http:// 

www.oecd.org/searchResult/ 0,3400,en_2649_34109_1_1_1_1_1,00.html, 04.11.2011. 

                                                                                                                                                                  
http://www2.bayar.edu.tr/sosyal/dergi6/Alp_Demirgunes_%20Ban_Ozturk.pdf, 6 Kasım 2011, s. 

74. 

http://www.oecd.org/searchResult/
http://www2.bayar.edu.tr/sosyal/dergi6/Alp_Demirgunes_%20Ban_Ozturk.pdf
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Modigliani-Miller‘ e göre, şirketin karının vergilendirildiği ve faiz 

ödemelerinin vergiden düşülebildiği bir ortamda borcun vergi kalkanı etkisi 

dolayısıyla şirketin optimum sermaye yapısının hemen hemen tamamı borç 

içerecektir. Diğer taraftan, ilave borcun geri ödeyememe olasılığını ortaya 

çıkarması nedeniyle şirketler ilave borçtan sağlanacak vergi avantajları ile 

bu borcun ortaya çıkaracağı maliyetleri dengeleyecek borç düzeyine kadar 

borçlanabilmektedir.314 

Devlet tahvili ve hazine bonosu gibi finansal araçlardan elde edilen 

gelirin vergilendirilmesine ilişkin olarak ülkelerde araçların türlerine ve 

vergilendirilmesine ilişkin karmaşık ve farklı uygulamalar bulunmaktadır. 

Ancak, genel olarak uygulamalar aşağıdaki şekilde 

gruplandırılabilmektedir:315 

 Hem kendi ülkesinde yerleşik olanlar hem de olmayanlar 

tarafından elde edilen gelirleri vergilendiren ülkeler. Örneğin; Hindistan’da 

%20, Endonezya’da %20-30, Filipinler’de %20, Tayvan’da yerleşikler için 

%10 ve yerleşik olmayanlar için %20, 

 Yalnızca kendi ülkesinde yerleşik olanların gelirlerini 

vergilendiren yerleşik olmayanların gelirlerini istisna eden ülkeler. Örneğin; 

ABD, Avustralya, Japonya, Singapur, İrlanda, İngiltere, Fransa, Almanya ve 

genel olarak AB*316, 

                                                           
314

 Ender Coşkun, “Direkt İflas Maliyetleri ve Maliyetleri Etkileyen Faktörler Üzerine Literatür  

İncelemesi”, International Journal of Economic and Administrative Studies, Year 1:, Volume:1, 

Number: 2, Winter 2009, s. 101. 
315

 ASIFMA, “Discussion Paper on Taxation of Income from Government Bonds”, August 2008, 

(Erişim) http://www.asifma.org/docs/Taxation-of-Income-from-Government-Bonds-080828, 19 

Mart 2012, s. 3-6. 
316

 AB’nin Tasarrufların Vergilendirilmesine ilişkin Direktifine göre, pek çok AB üyesi ülke, başka 

bir AB üyesi ülkede yerleşik olan bireylere ödenen hükümet bonoları dahil olmak üzere belirli 

türdeki faiz gelirlerini tevkif suretiyle vergilendirmektedir. Genel olarak, faiz gelirlerine ilişkin bilgi 

değişimi yoluyla vergi kaçakçılığı azaltılmaya çalışılmaktadır. Vergi oranı %15 olmakla birlikte 1 

Temmuz 2008’den itibaren %20’ye yükseltilmiştir. ASIFMA, “Discussion Paper on Taxation of 

Income from Government Bonds”, August 2008, (Erişim) http://www.asifma.org/docs/Taxation-of-

Income-from-Government-Bonds-080828, 19 Mart 2012, s. 5. 

http://www.asifma.org/docs/Taxation-of-Income-from-Government-Bonds-080828
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 Hükümet bonolarından elde edilen tüm gelirlerin istisna olduğu 

ülkeler (bonoyu elinde bulunduranın şirket ya da birey olmasına göre farklı 

uygulamalar bulunabilmektedir). Örneğin, Çin. 

Borçlanma faizlerinin sağladığı borcun vergi avantajı yanı sıra gider 

gösterilebilen diğer amortismanlar, yatırım indirimleri, geçmiş yıl zararları 

vb. kalemlerin borcun yaratacağı vergi avantajı karşısında önemli bir diğer 

vergi avantajı yaratmaları sebebiyle bu kalemler borç dışı vergi kalkanı 

olarak kabul edilebilmektedir.317 

Türkiye’de, borçlanma politikası dolayısıyla faiz giderlerinin ve 

sonuçta bütçe açıklarının artması, bu sorunun çözümü amacıyla yeni 

vergilerin ihdas edilmesi veya var olan vergilerin oranlarının artırılması 

yoluna gidilmesi, vergi yükünün artmasına sebep olmuştur. Artan vergi 

yüküne rağmen faiz yükünün de artması kamunun borçlanma gereğinin ve 

bütçe açıklarının azalmamasına yol açmaktadır. Sonuçta bu durum artan 

faiz yükü-artan vergi yükü sarmalına neden olmaktadır. Diğer taraftan, 

kayıtlı mükellefler üzerindeki vergi yükünün artmış olması temel bir eleştiri 

olmakla birlikte, vergi yapısında dolaylı vergilerin ağırlığının her geçen gün 

daha da artması vergilemede adalet, eşitlik ve ödeme gücüne göre vergi 

alma esaslarına ters düşmektedir.318 

Türkiye ekonomisindeki yapısal sorunlar nedeniyle 1990'larda 

hızlanan kamu maliyesindeki bozulma, mali krizin yaşandığı 2001 yılında 

doruk noktasına çıkmıştır. Kamu borçlanma politikası aslı finansman 

kaynağı haline gelmiştir. 

Tablo 33’den de görüleceği üzere, 1990 yılında faiz ödemelerinin 

vergi gelirlere oranı %30,8 iken, 2001 yılında  bu oran %103, 3’e kadar 

yükselmiş ve 2001 yılından itibaren düşmeye başlayarak 2010 yılında 

%23,8’e kadar düşmüştür. Başka bir ifade ile toplam vergi gelirlerinin % 

                                                           
317

 Terim, Kayalı, s. 129. 
318

 Ünver, a.g.m., s. 7. 
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20’den fazlası toplam borç stokuna ilişkin faiz ödemelerini karşılamak üzere 

kullanılmaktadır.  

Tablo 33: Kamu Kesimi Borçlanma Gereği 

 

KAMU 

KES. 

BORÇ. 

GER./ 

GSYH 

MERKEZİ 

YÖN. BRÜT 

İÇ BORÇ 

STOĞU/ 

GSYH 

MERKEZİ 

YÖN. BRÜT 

DIŞ BORÇ 

STOĞU/ 

GSYH 

MERKEZİ 

YÖN. BRÜT 

TOPLAM 

BORÇ/ 

GSYH 

VERGİ 

GELİR./

GSYH 

FAİZ ÖDE./ 

VERGİ GELİR. 

TL İÇ 

BORÇLANMA 

AĞIRLIKLI 

ORT.BİL. FAİZ 

1990 5,5 10,8 14,4 25,2 11,4 30,8 54,0 

1991 7,5 11,5 16,3 27,9 11,9 30,6 80,5 

1992 7,9 13,2 16,5 29,7 12,6 28,5 87,7 

1993 7,7 13,4 17,1 30,5 12,8 44,1 87,6 

1994 4,6 15,4 24,7 40,0 13,7 50,7 164,4 

1995 3,7 13,0 19,8 32,9 12,7 53,1 121,9 

1996 6,5 15,9 17,6 33,4 13,5 66,7 135,2 

1997 5,8 16,2 16,7 32,9 14,8 48,0 127,2 

1998 7,1 16,5 14,5 31,0 15,9 66,9 122,5 

1999 11,6 21,9 17,9 39,8 16,5 72,4 109,5 

2000 8,9 21,9 16,3 38,2 18,5 77,1 38,0 

2001 12,1 50,9 23,2 74,1 19,3 103,3 96,2 

2002 10,0 42,8 26,5 69,2 17,6 87,0 63,8 

2003 7,3 42,7 19,4 62,2 18,7 69,5 46,0 

2004 3,6 40,2 16,5 56,6 18,3 56,9 24,7 

2005 -0,1 37,7 13,4 51,1 18,9 39,0 16,3 

2006 -1,9 33,2 12,3 45,5 18,6 34,0 18,1 

2007 0,1 30,3 9,3 39,6 18,6 32,2 18,4 

2008 1,6 28,9 11,1 40,0 18,2 30,7 19,2 

2009 5,1 34,6 11,7 46,3 18,5 31,4 11,6 

2010 2,3 31,9 10,9 42,9 19,6 23,8 8,1 

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı ve  Hazine Müsteşarlığı.  

Son yıllarda borç stokuna ilişkin faiz ödemelerinin oranı düşmüş 

olmakla birlikte yine de göreli olarak yüksektir. Yukarıda da ifade edildiği 

gibi artan borç stoku vergi yükünde artış olasılığını güçlendirmektedir. 

Global vergi yükündeki gelişim önceki başlıklarda ayrıntılı olarak 

incelenmiştir. Bu nedenle borçlanma araçlarının vergilendirilmesi ile vergi 

yükü ilişkisinin daha yakından analiz edilmesi gerekmektedir. 
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Gerçek kişiler tarafından elde edilen menkul sermaye iratlarının 

vergilendirilmesi konusunda, 5281 sayılı Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi 

Kanununa eklenen Geçici 67. madde düzenlemesi ile dağınık hükümler bir 

araya toplanmış, çoğu durumda stopaj nihai vergileme haline gelmiş, 

uygulamayı sadeleştirmek amacıyla beyan yükü, geliri elde edenlerin 

üzerinden alınarak geliri sağlayan veya ödeyenlerin üzerine yüklenmiştir. 

Böylece, bir taraftan vergi kanunlarının uygulanmasında basitlik ve etkinlik 

sağlanmaya çalışırken diğer taraftan vergi adaleti ve hakkaniyeti bozulmuş, 

sermaye gelirlerinin üzerindeki efektif vergi yükü diğer gelir unsurlarına 

görece azalmıştır.319 

Söz konusu düzenleme çerçevesinde, 01.01.2006 tarihinden sonra 

ihraç edilen her nevi tahvil, hazine bonosu ile Toplu Konut İdaresi ve 

Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerin itfasından elde edilen 

faiz gelirlerinden, hem dar hem de tam mükellefler için 01.10.2010 

tarihinden itibaren 2010/926 sayılı BKK uyarınca, %10 oranında tevkifat 

yapılacaktır. Bu tarihten önce dar mükellefler için farklı bir düzenleme 

bulunmakta olup, söz konusu oran tam mükellefler için % 10, dar 

mükellefler için %0 olarak uygulanmaktaydı. Bu kapsamda elde edilen 

gelirler için tevkifat nihai vergi olup, bu menkul kıymetlerden elde edilen faiz 

gelirleri beyan edilmeyecektir.320 

Devlet borçlarının temel finansman kaynağının vergiler olduğu ve 

Türkiye’de özellikle dolaylı vergiler ve tüketime dayalı vergi uygulamalarının 

ağırlıklı olduğu düşünüldüğünde, devlet borçlarının ve faiz ödemelerinin 

finansmanı faiz gelirini elde eden kesimden farklı olmakta ve bu durum gelir 

dağılımını olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Borç mülkiyetinin dağılımı ile 

vergi yükünün dağılımı arasında paralellik varsa yani herkes elindeki tahvil 

                                                           
319

 Ender İnelli, “Gerçek Kişilerce 2011 Yılında Elde Edilen Menkul Sermaye İratlarının 

Vergilendirilmesi ve Beyanı”, Vergi Dünyası, Sayı: 367, Mart 2012, s. 119. 
320

 İnelli, a.g.m., s. 127. 
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nispetinde vergi ödüyorsa borçlanma gelir dağılımını olumsuz 

etkilemeyecektir.321 

Türkiye’de vergi yükünün düşük olmasına ek olarak, borç faiz 

ödemelerinin vergi gelirleri içindeki payı 1990’lı yıllarda ortalama %50 olarak 

gerçekleşmiştir. 2000 yılında %77,1 olan bu oran, 2001 yılında %103,1 ile 

en yüksek seviyesine çıkarken bu yıldan sonra düşmeye başlamış, 2009’da 

%31,4 ve 2010 yılında ise % 23,8’e kadar düşmüştür. Diğer taraftan, Tablo 

25’te de görüleceği üzere, Türkiye bonoların faiz oranları da diğer ülkelerle 

karşılaştırıldığında son derece yüksektir. Hükümet bonolarının uzun 

dönemli faiz oranları 2001 yılında Türkiye’de %95,2 iken, bu oran AB 

alanında 2001-2012 yılları arasında %3,4-5,0 aralığında gerçekleşmiştir. 

2002 yılından itibaren Türkiye’de faiz oranları keskin bir düşüş göstermiş ve 

2012 yılında %10,1’e kadar düşmüştür. 2012 yılında bu oran ABD’de %4,9, 

Fransa’da %4,4, İspanya’da %5,6, İrlanda’da %8,3 olarak gerçekleşmiştir. 

Diğer ülkelerle karşılaştırıldığında Türkiye’de bono faiz oranlarının 

yüksekliği, borçlanmanın faiz geliri elde edenler lehine gelir dağılımını 

bozması ve bu gruplara bir anlamda kaynak aktarımı işlevi görmesi 

anlamına gelmektedir.  

Ancak ülkemizdeki bölüşüm adaletsizliği dikkate alındığında (dolaylı 

vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payı) borçlanma senetlerinin yüksek 

gelirlilerin portföyünde olduğu açıkça görülmektedir.  

Borçlanma politikası, şirket gelirlerinin bileşimi ile birlikte şirketlerin iş 

yapma tarzlarını ve kapasitelerini de etkilemektedir. Kamu nakit dengesinin 

iç borçlanma yolu ile sağlanmaya çalışılması, özel sektörün elindeki ve reel 

üretime yönelebilecek fonların bir kısmının da mali piyasalar aracılığı ile 

kamuya akmasına yol açmaktadır.  

Türkiye’de yaratılan katma değerin yarısından fazlasını oluşturan 500 

büyük sanayi kuruluşunun değerlendirilmesi ekonomiye ilişkin önemli 

                                                           
321

 Duran Bülbül, “Devlet Borçlanmasının Sosyal ve Ekonomik Etkileri”, (Erişim) 

http://www.ekonomikyaklasim.org/dergipdfatilla/ciltler/14/44-46/7.pdf, 14 Mart 2012, s. 135. 

http://www.ekonomikyaklasim.org/dergipdfatilla/ciltler/14/44-46/7.pdf


156 

 

 

ipuçları vermektedir. Bazı yıllarda özellikle ihracat, verimlilik ve karlar 

artmasına rağmen istihdamda bir gelişme olmaması dikkat çekmektedir. 

Tablo 34: 500 Büyük Sanayi Kuruluşunun Faaliyet Dışı Gelirleri 

YIL 

FAALİYET 

DIŞI 

GEL/BİLANÇO 

KARI 

YIL 

FAALİYET DIŞI 

GEL/BİLANÇO 

KARI 

1985 24,1 1998 87,2 

1986 - 1999 219,0 

1987 - 2000 114,4 

1988 25,3 2001 547,0 

1989 31,0 2002 113,2 

1990 33,3 2003 71,8 

1991 51,1 2004 89,1 

1992 38,9 2005  

1993 40,7 2006 26,3 

1994 54,6 2007 35,6 

1995 46,5 2008 36,8 

1996 52,9 2009 44,2 

1997 52,7   

Kaynak: ISO, 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırması sonuçları olup, çeşitli gazete ve 

dergilerden derlenmiştir. 

Borçlanma politikasının şirket gelirlerinin bileşimi üzerindeki etkisini 

500 büyük sanayi kuruluşu bilançolarında faaliyet dışı gelirlerin*322 oranına 

bakarak değerlendirmek mümkün olabilmektedir. İstanbul Sanayi Odası'nın 

500 büyük sanayi kuruluşu nezdinde yapmış olduğu araştırma sonuçlarına 

bakıldığında, Tablo 34’de de görülebileceği üzere, 1999 yılı bilançolarına 

göre 500 büyük sanayi kuruluşunun bilanço karlarının % 219'u faaliyet dışı 

gelirlerden oluşmaktadır. Bu durum bize söz konusu dönemde, sanayi 

kuruluşlarının yatırım ve reel üretim yapmak yerine daha kolay ve risksiz 

                                                           
322

 (*) Faaliyet dışı gelirler repo, hazine bonosu, hisse senedi, tahvil ve kambiyo karları gibi 

gelirlerden oluşmaktadır.  
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olan yolu seçerek ellerindeki fonları önemli ölçüde iç borçlanma kağıtlarına 

yatırdıklarını göstermektedir. Kamu kesimi borçlanma gereğinin yüksek 

olması, reel kesimin elinde bulunan fonların reel üretime yönelmek yerine 

kamu tarafından kullanılmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla mali 

piyasalar temel amacından uzaklaşarak, fonları kamuya aktaran bir işlev 

görmeye başlamıştır.323 

Tablo 34’den de görüleceği üzere, şirketlerin faaliyet dışı gelirleri 

1990’lı yıllardan itibaren artışa geçmekle birlikte özellikle 2001 yılında 

yaşanan mali krizle birlikte bu oran %547’ye kadar ulaşmıştır. Bu oran, 

daha sonraki yıllarda gerileyerek 2003’te yüzde 71,8’e kadar düşerken 2004 

yılında tekrar yükselişe geçmiştir.  

Kurumların faaliyet dışı karlarının artışı ile devletin faiz 

ödemelerindeki artış paralel bir seyir izlemekte, kurumlar üretken faaliyet 

alanlarından uzaklaşarak devletin uygulamakta olduğu borçlanma 

politikalarından yararlanıp mevcut fonları daha fazla getirisi olan kamu 

borçlanma araçlarında değerlendirmeyi tercih etmektedir.324 

İşletmelerin ellerindeki kaynakların bu şekilde değerlendirilmesi, 

yatırım ve Ar-Ge için ayrılması gereken kaynakların kamuda 

değerlendirilmesi işletmelerin geleceğe yönelik kapasite oluşturma 

imkanlarını sınırlandırmaktadır.  

Kurumlar üzerindeki vergi yükünü değerlendirirken, vergi alınabilecek 

işletmelerden piyasa faiz oranının ve OECD ülkelerindeki ortalamaların da 

çok üzerinde bir faizle borç almak ve bu biçimde şirketlere yönelik kaynak 

aktarmak vergi yükünü düşürücü işlev görecektir.  

                                                           
323

 Şinasi Aydemir, “Kamu Finansman Açığının Mali Piyasalar üzerindeki Etkileri”, Vergi Dünyası, 

Sayı:171, Kasım 1995, (Erişim) http://www.vergidunyasi.com.tr/ara.php, 14 Mart 2012, s. 2. 
324

 Veli Kargı, H. Yasemin Özuğurlu, “Türkiye'de Küreselleşmenin Vergi Gelirleri Üzerine Etkisi”, 

E-yaklaşım , Sayı: 11, Haziran 2004, (Erişim) http://www.yaklasim.com, 20 Haziran 2012, s. 7. 

http://www.vergidunyasi.com.tr/ara.php
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRKİYE VE OECD ÜLKELERİ VERGİ YÜKÜNÜN KARŞILAŞTIRMALI 

ANALİZİ 

3.1. TÜRKİYE’DE GLOBAL VERGİ YÜKÜ TRENDİ  

Türkiye’de vergi yükü, ilk defa 1937 yılında J. Picharles’in vergi 

sistemimiz hakkında hazırlamış olduğu raporda hesaplanmış, daha sonra 

Maliye Tetkik Kurulu tarafından yayınlanan bir broşürde 1948 yılına ilişkin 

olarak vergi yükü hesaplamaları yapılmıştır. Bu çalışmaları, farklı 

çerçevelerde çeşitli vergi yükü hesapları ve vergi yükünün teorik ve 

metodolojik yönleri üzerine çalışmalar izlemiştir.325 

Bir ülkenin kamu maliyesinin değerlendirilmesinde göz önünde 

tutulan en önemli hususlardan bir tanesi olan vergi yükü, dar ve geniş olmak 

üzere iki şekilde hesaplanmaktadır. 

Dar anlamda vergi yükü, sadece genel bütçe vergi gelirlerinin 

GSYH’ya oranlanması ile hesaplanmakta olup, bu şekilde hesaplanan yük, 

ekonomideki tüm yükümlülükleri kapsamamakta başka bir ifadeyle gerçek 

yükü göstermemektedir. Geniş anlamda vergi yükü ise; konsolide bütçe 

gelirleri, mahalli idare vergi ve payları, fonların vergiye bağlı gelirleri ve 

parafiskal gelirler dahil edilmek suretiyle hesaplanmakta ve bu şekilde 

hesaplanan yük daha gerçekçi bir şekilde tespit edilmiş olmaktadır. Her iki 

vergi yükü hesaplamasında da resmi (kayıtlı) GSMH büyüklükleri 

kullanılmaktadır.326 

Türkiye’de vergi yüküne ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 

hesaplamaları sosyal güvenlik katkıları hariç yapılmakta olup, tablo 35’de 

red ve iadeler dahil ve red ve iadeler hariç olmak üzere iki farklı vergi yükü 

hesaplaması yapılmaktadır. 

                                                           
325

 Anıl, a.g.e., s. 7-8. 
326

 Akgül Yılmaz, a.g.e., s.156. 
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Tablo 35: GSYH, Genel Bütçe Vergi Gelirleri ve Vergi Yükü (2002-

2010)  

YILLAR 

RED VE 

İADELER 

DAHİL 

VERGİ 

YÜKÜ *(%)
 

RED VE 

İADELER  

HARİÇ 

VERGİ 

YÜKÜ** 

(%)
 

YILLAR 

RED VE 

İADELER 

DAHİL 

VERGİ YÜKÜ 

(%)
 

RED VE 

İADELER  

HARİÇ VERGİ 

YÜKÜ (%)
 

1986 14,1 11,7 1999 23,1 18,9 

1987 14,4 12,1 2000 25,6 21,1 

1988 13,8 11,0 2001 27,4 22,5 

1989 14,1 11,1 2002 18.6 17.0 

1990 15,0 11,4 2003 19.8 18.0 

1991 16,0 12,4 2004 19.9 18.0 

1992 16,1 12,8 2005 20.3 18.4 

1993 16,5 13,2 2006 19.9 18.1 

1994 16,3 13,8 2007 20.3 18.1 

1995 16,7 13,8 2008 20 17.7 

1996 18,3 15,0 2009 20.6 18.1 

1997 20,1 16,1 2010 21,4 19,2 

1998 21,4 17,2    

(*)2006-2010 Yılları Bütçe Kanununda Mahalli İdare ve Fon Payları ile Red ve İadeler 

dâhil olduğundan, Vergi Gelirleri rakamlarında da Mahalli İdare ve Fon Payları ile Red ve 

İadeler dâhildir. 

(**)Vergi Gelirleri rakamları Mahalli İdare ve Fon Payları dâhil, Red ve İadeler hariç 

tutarlardır. 

1994 Yılında alınan bir defalık vergiler dahil edildiğinde 1994 yılı vergi yükü % 17,7 

olmaktadır. 

Kaynak: GİB Faaliyet Raporları, (Erişim) www.gib.gov.tr. 

DPT tarafından yapılan hesaplamalarda, Türkiye'de, 2004 yılında 

yüzde 18,1 olan parafiskal gelirler hariç toplam vergi yükü, 2009 yılında 

yüzde 18,6 seviyesine yükselmiştir. Aynı şekilde, 2004 yılında yüzde 23,5 

olan parafiskal gelirler dahil vergi yükü de 2009 yılında yüzde 24,9 
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seviyesine yükselmiştir. Tablo 37’de parafiskal gelirler hariç ve dahil vergi 

yükü rakamlarına yer verilmiştir. 
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Tablo 36: Türkiye'de Merkezi Yönetim Bütçe Gelirlerinin Bileşimi ve Toplam Vergi Yükü (Bin TL) 

  1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

1- KONS. 

BÜTÇE 
5.990 9.072 14.250 25.572 45.431 78.735 141.797 264.435 588.058 1.084.942 2.245.290 4.748.102 9.407.744 15.134.809 

2- MAHALLİ 

İDARELER 
933 1.374 2.198 3.908 7.078 12.229 20.763 39.900 83.289 170.928 327.062 705.827 1.409.693 2.195.756 

3- FONLAR 1.193 1.676 3.318 5.815 11.199 15.988 33.699 57.028 69.822 135.049 217.953 543.446 871.230 1.110.662 

4- TOPLAM 

(1+2+3) 
8.117 12.122 19.765 35.296 63.707 106.951 196.259 361.363 741.169 1.390.919 2.790.305 5.997.375 11.688.667 18.441.227 

5- SOS. GÜV. 

KURUMLARI 
1.080 2.022 3.255 7.263 15.544 26.123 48.594 78.344 127.822 227.965 536.867 1.222.922 2.366.976 4.139.456 

6 TOPLAM 

(4+5) 
9.197 14.144 23.020 42.559 79.251 133.074 244.853 439.707 868.991 1.618.884 3.327.172 7.220.297 14.055.643 22.580.683 

7- VERGİ 

İADELERİ    
1.116 1.651 2.109 2.870 3.577 6.479 10.776 21.251 31.147 63.620 104.900 249.499 539.253 1.159.991 

8- GSYH    68.663 100.445 173.709 305.579 528.369 847.032 1.469.755 2.664.116 5.200.118 10.434.647 19.857.343 38.762.506 70.203.147 104.595.916 

SOS.GÜV.K.HARİÇ VERGİ YÜKÜ  

-Vergi iadeleri 

düşülmüş{(4-

7)/8} 

10,2 10,4 10,2 10,6 11,4 11,9 12,6 12,8 13,7 12,7 13,5 14,8 15,9 16,5 

-Vergi iadeleri 

düşülmemiş 

{4/8} 

11,8 12,1 11,4 11,6 12,1 12,6 13,4 13,6 14,3 13,3 14,1 15,5 16,6 17,6 

SOS.GÜV.K.DAHİL VERGİ YÜKÜ 

-Vergi iadeleri 

düşülmüş{(6-

7)/8} 

11,8 12,4 12,0 13,0 14,3 14,9 15,9 15,7 16,1 14,9 16,2 18,0 19,3 20,5 

-Vergi iadeleri 

düşülmemiş 

{6/8} 

13,4 14,1 13,3 13,9 15,0 15,7 16,7 16,5 16,7 15,5 16,8 18,6 20,0 21,6 
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* Merkezi yönetim vergi gelirleri, 2006 yılından itibaren mahalli idare ve fon paylarını da kapsamaktadır. 

** Vergi iadeleri hariçtir. 

*** 2010 rakamları geçicidir.  

Kaynak: DPT, www.sgb.gov.tr/.../Tablo%20IV-14%20Türkiye'de%20Vergi%20Yükü.x... 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1- KONS. 

BÜTÇE 
26.861.426 40.209.568 59.924.078 84.665.792 112.082.481 133.308.970 151.350.970 171.246.533 190.146.473 196.510.225 235.937.367 

2- MAHALLİ 

İDARELER 
3.747.566 5.739.697 5.811.343 7.268.951 2.001.077 2.715.010 3.464.155 3.909.854 4.346.393 3.893.569 6.095.306 

3- FONLAR 1.906.158 3.349.845 1.552.403 1.302.785 0 0 0 0 0 0 0 

4- TOPLAM 

(1+2+3) 
32.515.150 49.299.110 67.287.824 93.237.528 114.083.558 136.023.980 154.815.125 175.156.387 194.492.866 200.403.794 242.032.672 

5- SOS. GÜV. 

KURUMLARI 
7.181.825 11.037.057 16.559.520 23.527.957 29.679.267 33.104.098 43.742.090 47.504.846 58.718.371 58.719.885 71.695.726 

6 TOPLAM 

(4+5) 
39.696.975 60.336.167 83.847.344 116.765.485 143.762.825 169.128.078 198.557.214 222.661.233 253.211.237 259.123.679 313.728.398 

7- VERGİ 

İADELERİ    
1.632.049 2.918.206 5.665.750 8.335.922 11.671.553 13.615.026 13.791.409 18.262.828 21.871.867 23.872.885 25.148.424 

8- GSYH    166.658.021 240.224.083 350.476.089 454.780.659 559.033.026 648.931.712 758.390.785 843.178.421 950.534.251 952.558.579 1.103.749.801 

SOS.GÜV.K.HARİÇ VERGİ YÜKÜ 

-Vergi iadeleri 

düşülmüş {(4-

7)/8} 

18,5 19,3 17,6 18,7 18,3 18,9 18,6 18,6 18,2 18,5 19,6 

-Vergi iadeleri 

düşülmemiş 

{4/8} 

19,5 20,5 19,2 20,5 20,4 21,0 20,4 20,8 20,5 21,0 21,9 

SOS.GÜV.K.DAHİL VERGİ YÜKÜ 

-Vergi iadeleri 

düşülmüş {(6-

7)/8} 

22,8 23,9 22,3 23,8 23,6 24,0 24,4 24,2 24,3 24,7 26,1 

-Vergi iadeleri 

düşülmemiş 

{6/8} 

23,8 25,1 23,9 25,7 25,7 26,1 26,2 26,4 26,6 27,2 28,4 
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Tablo 37: Türkiye ve OECD Ortalama Vergi Yükü Oranları (Sosyal 

Güvenlik Primleri Dahil) 

Yıl Türkiye OECD Ortalama Yıl Türkiye OECD Ortalama 

1965 10,56 25,46 1988 13,24 33,60 

1966 10,67 25,99 1989 13,89 33,44 

1967 11,41 26,89 1990 14,89 33,10 

1968 11,27 27,19 1991 15,61 33,56 

1969 12,19 27,77 1992 16,68 33,77 

1970 9,27 27,49 1993 16,86 34,23 

1971 10,65 28,00 1994 16,54 34,2 

1972 10,83 27,68 1995 16,78 34,39 

1973 11,27 27,82 1996 18,9 34,88 

1974 10,51 28,68 1997 20,73 34,94 

1975 11,88 29,35 1998 21,11 35,00 

1976 12,14 30,30 1999 23,14 35,33 

1977 12,68 31,03 2000 24,15 35,47 

1978 12,37 30,91 2001 26,1 35,03 

1979 11,71 30,82 2002 24,61 34,71 

1980 13,34 30,9 2003 25,93 34,65 

1981 14,14 31,61 2004 24,07 34,62 

1982 13,69 32,03 2005 24,25 35,22 

1983 12,78 32,19 2006 24,52 35,37 

1984 10,66 32,38 2007 24,08 35,42 

1985 11,48 32,51 2008 24,22 34,81 

1986 13,04 33,14 2009 24,59 33,80 

1987 13,99 33,60 
   

Kaynak: (Erişim) http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=BPF1. 

Tablo 37’de görüldüğü üzere, sosyal güvenlik primleri dahil vergi 

yükü Türkiye’de 1965 yılında %10,6 iken bu oran düzenli bir artış eğilimi 

göstermiş, 2000’li yıllara gelindiğinde %24 seviyelerine kadar ulaşmış ve bu 

seviyeyi devam ettirmiştir. Aynı dönemde OECD ortalamasına bakıldığında 

%25 olan vergi yükünün Türkiye’de olduğu gibi artış eğilimi gösterdiği ve 

2000’li yıllarda %35’e ulaştığı görülmektedir. 2008 yılında sosyal güvenlik 

primleri dahil Türkiye’de vergi yükü %24,2 iken OECD ortalaması %34,8 

olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan sosyal güvenlik primleri hariç vergi 

yükü ise 1965’te %9,9 iken 2000’li yıllarda neredeyse iki katına ulaşmış ve 

%19,6 olarak gerçekleşmiş; OECD ortalaması ise 1985’te %20,9 iken 

2000’li yıllarda düzenli bir artışın ardından %24 seviyesine ulaşmıştır. 

Türkiye’de vergi yükü OECD’ye üye ülkeler ortalamasının altında kalmakla 

http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bYEA%5d.%5b2009%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=BPF1
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birlikte tablodan da görüleceği üzere 1965-2008 arası dönemde önemli bir 

artış göstermiştir. 

Sosyal güvenlik dahil toplam vergi gelirlerinin GSYH’ya oranı 

genellikle genel vergi yükünün göstergesi olarak kullanılır ve bu çerçevede, 

Türkiye’nin vergi yükü özellikle yüksek değildir. Son 40 yıl içinde vergilerin 

GSYH’ya oranı 1965 yılındaki yüzde 10,56’lık değerden 2009 yılında yüzde 

24,59’a yükselmiştir. Vergi yükü 2001 yılında 1965-2009 arası dönemde en 

yüksek seviyesine (%26,1) ulaşmıştır. Bankacılık krizini takip eden 

dönemde kamu harcamalarının kontrol altına alınmasının makroekonomik 

istikrar programı için temel bir politika hedefi haline gelmesiyle birlikte genel 

vergi yükündeki artış durma noktasına gelmiş ve 2002 yılında %24,61’e 

düşmüştür.327 

1994 yılında ortaya çıkan ve 5 Nisan Kararlarının alınmasını gerekli 

kılan ekonomik krizle birlikte kamu harcamalarını kısıtlayıcı önlemlere ek 

olarak Ekonomik Denge, Net Aktif, Ek Motorlu Taşıtlar ve Ek Gayrimenkul 

Vergileri yürürlüğe konulmuş ve damga vergisi ile harç miktarlarında da 

artışa gidilmiştir.328.Tablo 4’e göre, 1995 yılında vergi yükü bir miktar 

artarken özellikle 1996 (%18,9) ve 1997 (%20,73) yıllarında daha büyük bir 

artış gerçekleşmiştir. 

1999 yılında yaşanan Marmara depremi sonrasında ortaya çıkan 

gelir ihtiyacının karşılanması için geçici olarak kabul edilen özel iletişim 

vergisi uygulaması, 2001 yılında yaşanan ekonomik kriz sonrasında devam 

etmiş ve söz konusu vergi kalıcı hale gelmiştir. Teknolojideki gelişmelere de 

paralel olarak abone sayıları sürekli artan telefonlardan alınan bu vergi 

gelirinin toplam vergi gelirleri içindeki payı 2003 yılına kadar %1,5 

düzeyinde gerçekleşirken; 2004 yılında 1,88, 2005 yılında 2,30 ve 2006 
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 Dünya Bankası, Kayıt Dışılık: Nedenler, Sonuçlar, Politikalar, Türkiye Ülke Ekonomik 

Raporu, Mart 2010, (Erişim) 

http://siteresources.worldbank.org/TURKEYEXTN/Resources/3617111277211666558/CEM2010_S

onuclarVeMaliyetler.pdf/12.02.2011, s. 23. 
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 Seyhun Doğan, “Türkiye’de Vergi Yükünün Gelişimi (1980’lerden 2000’e)”, Vergi Dünyası, 

Sayı: 246, Şubat 2002, (Erişim) https://www.vergidunyasi.com.tr/dergiler.php?id=2936, 14 Kasım 

2011, s. 56. 
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yılında 2,37 olmuştur. Zaman içinde vergi gelirlerindeki artışla birlikte 

ÖİV’nin payı azalmış, 2010 yılında vergi gelirleri içindeki ÖİV oranı 1,75 iken 

2011 yılında 1,55 olarak gerçekleşmiştir.329  

Ekonomik faaliyetlerde çeşitlenme, tarımın ekonomideki payının 

azalması, teknolojik gelişmelere ve nitelikli personele sahip vergi idaresi, 

güçlü bir vergi denetim mekanizması, vergi ödeme bilincinin toplumda 

yerleşmesi gibi faktörler vergi yükünün gelişmiş ülkelerde yüksek seviyede 

olmasının nedenleri arasında gösterilmektedir.330 Diğer taraftan ülkemizde 

de ekonomideki gelişmelerle birlikte vergi idaresinin teknolojik gelişmelere 

uygun olarak bir dönüşüm sürecinde olması vergi yükünün sürekli artışını 

desteklemektedir. 

 

3.2. GLOBAL VERGİ YÜKÜ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ 

Global vergi yükü, ülkelerarası uygulamalarda farklıklar olmasına ve 

verilerin birbiri ile karşılaştırılmasında güçlüklere rağmen en çok kullanılan 

vergi yükü kavramlarından bir tanesidir.  

OECD ülkeleri global vergi yükü ortalaması 1965-2009 döneminde 

%25-35 aralığında sürekli artış eğilimindedir.  AB-15 ve AB-19 alanında 

vergi yükü birbirine yakın olmakla birlikte, OECD ortalamasının üzerinde 

seyretmektedir. İkinci petrol şokunu takip eden dönemde artan işsizlik, 

nüfusun yaşlanması ve diğer sosyal değişkenlerle birlikte özellikle sosyal 

güvenlik primlerindeki büyüme ile bütçe açıklarını finanse etmek için vergi 

seviyelerinde artış dikkat çekmektedir. 

                                                           
329

 Fatih Saraçoğlu, “Mobil İletişim Üzerindeki Vergi Yükünün Analizi ve Yarattığı Sorunlar”, Mali 

Kılavuz Dergisi, (Erişim) 
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Global vergi yükü karşılaştırmalarında sosyal güvenlik katkıları hariç 

ve dahil olarak yapılan değerlendirmeler ülkelerde sosyal güvenlik 

sisteminin yük üzerindeki etkisini ve dolayısıyla sisteme ilişkin ülke 

tercihlerini açıkça ortaya koymaktadır.  

Tablo 1’den de görüleceği üzere, sıralama dönem dönem değişmekle 

birlikte Danimarka ve İsveç yükün en yüksek olduğu ülkeler iken, Meksika 

ve Şili global vergi yükü açısından en düşük ülkeler arasında yer 

almaktadır. Türkiye, ABD ve Kore ise yaklaşık %35 olan OECD 

ortalamasının hemen hemen 10 puan altında %25’ler düzeyinde yüke sahip 

ülkeler arasındadır.  

İsveç ve Danimarka’da sosyal güvenlik katkılarının yüke etkisi son 

derece sınırlı olmakla birlikte örneğin Almanya, Fransa ve Çek Cumhuriyeti 

gibi sosyal güvenlik katkılarının yüksek olduğu ülkelerde sosyal güvenlik 

hariç global vergi yükü karşılaştırmasında bu ülkeler (Fransa ortalamanın 

biraz üzerinde) OECD ortalaması altında yüke sahip ülkeler arasında yer 

almaktadır. 

Türkiye’de, global vergi yükü OECD ortalamasının altında kalmakla 

birlikte, OECD ortalamalarına paralel bir şekilde yıllar içinde hem sosyal 

güvenlik katkıları dahil hem de hariç yükte artış meydana gelmiştir. 

Sosyal güvenlik dahil vergi yükü global vergi olarak kabul edilir ve 

Türkiye’de vergi türlerine ilişkin yük itibariyle OECD ortalamasının üzerine 

çıkan değerler olsa bile global vergi yükü itibariyle özellikle yüksek değildir. 

Tablo 29’dan de görüleceği üzere, özellikle 2002 sonrası kamu 

harcamalarının kontrol altına alınmasına yönelik getirilen istikrar paketleri ile 

birlikte yükteki artışın durma noktasına geldiği ve yaklaşık %24-25’lerde 

kaldığı dikkat çekmektedir. 

Vergi yüküne etki eden en önemli faktörlerden bir tanesi de kayıt dışı 

ekonomi büyüklüğüdür. Kayıt dışı ekonomi, devlet için gelir kaybı ile 

başlayan ve bütçe açığı, ek vergiler ve/veya vergi oranlarında artışlar, 

borçlanma, faiz oranlarında artış, özel sektörün yatırım maliyetlerinin 
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artması, işsizlik artışı, kayıtlı kesim üzerinde vergi yükü artışı gibi pek çok 

değişkenle devam eden bir olgudur. 

Kayıt dışı ekonomi milli gelir hesaplamalarına dahil edilmediğinden 

vergi yükü hesaplamalarında da sapmalara sebep olmakta, vergi yükü 

sadece kayıtlı ekonomi üzerindeki yükü göstermektedir. Diğer taraftan, 

kayıtlı GSYH ile yapılan hesaplamalar vergi yükünün olduğundan yüksek 

çıkmasına ve dolayısıyla toplum tarafından da yüksek algılanmasına yol 

açarak vergi uyumunu da olumsuz bir şekilde etkilemektedir. 

Türkiye’de vergi yükünü paylaşan faal mükellef sayılarının vergi 

türleri itibariyle dağılımına bakıldığında Tablo 16’dan da görüleceği üzere, 

2001 yılından 2010 yılına toplam mükellef sayısı %3,8 artarken, bu artışın 

önemli bir kısmı %151 değişim gösteren GMSİ ve %20 değişim gösteren 

gelir stopaj vergisi mükellefi sayısındaki artıştan kaynaklanmaktadır.  

Vergi yükü ve sosyal güvenlik katkıları, kayıt dışı ekonominin 

sebepleri arasında yer verilen unsurlardan olmakla birlikte, bunun yanında 

ülkeden ülkeye değişen pek çok faktör kayıt dışı ekonomi büyüklüğüne etki 

etmektedir. Vergi yükünün yüksek olduğu Norveç, İsveç ve Danimarka gibi 

ülkelerde kayıt dışı ekonomi büyüklüğü az olmasına rağmen, global vergi 

yükünün en düşük olduğu Meksika, Şili ve Türkiye’de kayıt dışı ekonominin 

büyüklüğü, vergi yükünden bağımsız değişkenlerin etkisini açıkça ortaya 

koymaktadır.  

Avusturya, İskandinav ülkeleri, Almanya ve ABD gibi bazı ülkelerde 

kayıt dışı ekonomi büyüklüğünü etkileyen en önemli sebepler arasında 

sosyal güvenlik ödemelerinin yüksekliği ile birlikte dolaysız vergiler 

bulunmaktadır. Ayrıca, İtalya, Fransa, İspanya ve Yunanistan’da serbest 

çalışanların fazlalığı ile kayıt dışı ekonomi büyüklüğü arasında pozitif ilişki 

bulunmuştur. 

Diğer taraftan, Yunanistan gelişmiş ülke grubunda yer almasına 

rağmen ülkede daha çok geçiş ekonomilerinde görülen rüşvet benzeri 

uygulamaların yaygınlığı kayıtlı faaliyetler üzerindeki yükü daha da 
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artırmaktadır. Ayrıca, vergi kanunlarının basitleştirilmesine ilişkin gelişme 

kaydedilememiş olması uyum maliyetlerini artırmakta ve kayıt dışı 

ekonomiyi beslemektedir. 

Türkiye’de objektif vergi yükü OECD ortalamasına göre çok da 

yüksek olmamasına rağmen algı sürekli bir şekilde vergi yükünün çok daha 

yüksek olduğu noktasında oluşmakta, bu durum da bir taraftan vergi 

uyumunu olumsuz bir şekilde etkilerken diğer taraftan kayıt dışı ekonomi 

büyüklüğünü de artırmakta ve vergi yükünün yüksekliği kayıt dışı 

ekonominin büyüklüğünü açıklamakta kullanılan en önemli argümanlardan 

bir tanesi haline gelmektedir.331 

Türkiye’de ekonomik yapı içinde küçük işletmelerin fazlalığı ve bu 

işletmelerin doğasından kaynaklanan izleme ve denetim küçüklüğü kayıt 

dışı ekonomi büyüklüğünün en önemli belirleyicileri arasında yer almaktadır. 

Diğer taraftan, “iş yapma kolaylığı” yerine “kayıt dışı ekonomide kalma 

kolaylığı” sağlayan muafiyet/istisna gibi düzenlemelerin çokluğu, kayıtlı 

çalışmaya ilişkin formalitelerin fazlalığı ve nakit ekonomisinin büyüklüğü 

kayıt dışı kalma tercihinde etkili olmaktadır. 

Diğer taraftan, toplam vergi kaybının vergi türleri arasında 

dağılımında, 1998 yılında toplam vergi kaybının %58’ini KDV kaybı 

oluştururken 2004 yılında bu oran %65’e ulaşmıştır. Türkiye’de dolaylı 

vergilerin vergi yapısındaki ağırlığı dikkate alınarak, kayıt dışı ekonomi ile 

ilgili çalışmalarda KDV ve ÖTV gibi dolaylı vergilerin önemi artmaktadır. Öte 

yandan, ÖTV yükünün fazlalığı, ÖTV’ye tabi ürünlerin nitelikleri gereği 
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 (*) Mali yanılsama modelleri, vergi sisteminde fiyat içine gizlenen vergiler, sistemin karmaşıklığı 
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kaçakçılığa uygun olmaları, vergi yükü ile birlikte kayıt dışı ekonomi 

büyüklüğünü de artıran hususlar arasında yer almaktadır.  

Diğer taraftan, Türkiye’de vergi rasyosunun (vergi yükünün) 

tahminine ilişkin olarak yapılan ve 1991-2006 yıllarını kapsayan bir 

çalışmada aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:332 

 Toplam vergi rasyosu ile milli gelir düzeyi ve değişimi arasında çok 

sıkı bir ilişki bulunmamaktadır. 

 Muhtemelen, imalat sanayine sağlanan teşvikler ve bu sektördeki 

kayıp ve kaçaklar nedeniyle imalat sanayinin GSMH içindeki payı ve 

vergi rasyosu arasında ters yönde bir ilişki bulunmaktadır.  

 İmalat sanayindeki durumun benzeri tarım sektörü için de geçerlidir. 

 Türkiye’de, muhtemelen dış ticaretten alınan vergilerin payının 

yüksekliği ve dış ticaretin diğer sektörlere göre daha fazla kayıt 

altında olması gibi sebeplerle, milli gelir içindeki payının artması ile 

vergi rasyosunun artacağı gözlemlenmiştir.  

Ülkelerin ekonomik, sosyal ve kültürel sebeplerle vergileme 

sistemlerinde yaptıkları düzenlemeler muafiyet, istisna ve indirimler brüt 

vergi yüküne göre yapılan değerlendirmelerin yanıltıcı olmasına yol 

açmaktadır. Bu noktada, söz konusu düzenlemelerin dikkate alınması ve 

net vergi yüküne göre değerlendirmelerin yapılması önem kazanmaktadır. 

Türkiye’de de ekstra fiskal amaçlarla, özellikle mükelleflerin yüklerini 

azaltmak ve vergi idaresinin işlemlerini kolaylaştırmaya yönelik indirim, 

istisna ve muafiyet uygulamaları bulunmaktadır. 

Söz konusu uygulamaların vergi türleri itibariyle değerlendirilmesi, 

vergi yükünün doğru bir şekilde değerlendirilebilmesini ve uygulanacak 

politikaların yöneleceği alanların belirlenmesinde önem arz etmektedir. 

En yüksek gelir vergisi yüküne sahip ülkeler Danimarka, İsveç ve 

Yeni Zelanda iken en düşük yüke sahip ülkeler Slovak Cumhuriyeti, Çek 
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Cumhuriyeti, Kore ve Türkiye olarak sıralanmaktadır. Danimarka’da artan 

oranlı tarife uygulanmakta olup en yüksek oran %59’dur. Ayrıca, gelir 

vergisi sisteminde dikkate değer bir istisna ve veya muafiyet uygulaması 

bulunmamaktadır. 

İsveç’te en yüksek oran %57’ye ulaşmakla birlikte bu ülkede de 

nafaka, burs, hayat sigortası gelirleri gibi gelir unsurları dışında istisna 

bulunmamaktadır. Belçika’da en üst gelir dilimine uygulanan oran %50 iken, 

İtalya’da %43’tür.  

Gelir vergisi yükünün düşük olduğu Slovak Cumhuriyeti’nde (%19) 

düz oran uygulanmakta olup, genel olarak indirim, istisna ve ayrıcalıklar 

bulunmamaktadır. Çek Cumhuriyeti (%15), Estonya, Letonya, Romanya düz 

oran uygulayan diğer ülkelerdir. 

Çoğu ülkenin gelir vergisinde istisna, muafiyet ve indirim 

düzenlemeleri yer almakta olup, Türkiye’de uygulanan asgari geçim indirimi 

düzenlemesi oranları farklı olmakla birlikte pek çok ülke sisteminde 

bulunmaktadır. Diğer taraftan, Türk Vergi Sisteminde, PTT kazançları 

istisnası gibi artık uygulama alanı kalmamış düzenlemelerle birlikte, başka 

ülkelerde bulunmayan pek çok istisna da yer almaktadır. 

İstisna, muafiyet gibi uygulamalar nedeniyle vazgeçilen gelire ilişkin 

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yapılan vergi 

harcamaları hesaplaması değerlendirildiğinde, söz konusu harcama 

grubunda en büyük kalemi %61 ile gelir vergisinin oluşturması, bu kanunda 

yer alan istisna, muafiyet benzeri düzenlemelerin tekrar değerlendirilmesi 

gereğini ortaya koyan önemli bir göstergedir. Bu noktada, Türkiye’de gerçek 

gelir vergisi yükünün de hesaplanandan çok daha düşük olduğu 

düşünülmektedir. 

Benzer uygulamalar kurumlar vergisinde de yer almaktadır. Kurumlar 

vergisi yükünün en yüksek olduğu ülkeler Norveç, Avustralya ve 

Lüksemburg iken, Türkiye, ABD ve İzlanda ile kurumlar vergisi yükünün en 

düşük olduğu ülkeler arasında yer almaktadır. Kurumlar vergisi oranı 
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Norveç’te %28, Avustralya’da %30 ve Lüksemburg’da ise %22 olarak 

uygulanmaktadır. Ancak, Lüksemburg gibi bazı ülkelerde kurumlar vergisi 

dışında şirketler ek vergi ve belediye vergisi gibi başka vergilere de tabi 

tutulduğundan uygulanan oran gerçekte daha yüksek olmaktadır. 

Kurumlar vergisi yükünün düşük olduğu ABD’de kurumlar %15-35 

arasında değişen artan oranlı vergi tarifesine tabi tutulmaktadır.  

Türkiye’de, Kurumlar Vergisi Kanununda yer istisna, muafiyet 

düzenlemeleri dışında diğer kanunlarla getirilen pek çok kurumlar vergisi 

istisnası bulunmaktadır. Düzenlemelerin çoğuna bakıldığında özellikle 

Darphane Damga Matbaası, Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu, Rekabet 

Kurumu gibi kamu kurumlarının gelirlerine ya da işlemlerine tanınan 

istisnalar dikkat çekmektedir.  

Diğer taraftan, safi kurum kazancı ile indirilecek istisna ve indirimler 

toplamının karşılaştırılması, bu düzenlemelere ilişkin daha net bir fikir 

vermektedir. Kurumlar vergisine ilişkin söz konusu indirim ve istisnalar safi 

kurum kazancının %43’ünü oluşturmaktadır. Bu düzenlemelerin yarattığı 

gelir kaybı maliyetinden öte mükellef ve idare için oluşturduğu maliyetler ve 

özellikle gönüllü uyuma etkileri de dikkate alınmalıdır. 

Mal ve hizmetler üzerinden alınan vergilere grubu KDV ve ÖTV 

olarak 2 temel grupta incelenebilmektedir. KDV oranı, en yüksek yüke sahip 

Danimarka ve Macaristan’da %25 (2012 için %27) ve İzlanda’da %25,5 

olarak uygulanmakta olup, bu ülkelerde hemen hemen benzer KDV istisna 

ve muafiyetleri bulunmaktadır. Yükün düşük olduğu Japonya’da ulusal 

seviyede %4 ve bölgesel seviyede %1 oranı uygulanırken İsviçre standart 

oran %8 olarak uygulanmaktadır.  

Farklı ülkelerdeki KDV uygulamaları karşılaştırıldığında temel olarak 

farklı oranlar uygulanmakla birlikte, istisnaların benzer olduğu dikkat 

çekmektedir. Ancak, özellikle vergi iade sistemleri ve vergiden kaçınma ya 

da kaçırmaya imkan veren düzenlemeler en az istisnalar kadar ve vergi 

yükünü etkileyebilen düzenlemeler olarak karşımıza çıkmaktadır.  
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Türkiye’de uygulanmakta olan KDV sistemi temel olarak AB sistemi 

ile paralel olmakla birlikte çok fazla istisna düzenlemesi yer almaktadır. 

Diğer taraftan, özellikle KDV iade sistemi üzerinde önemli durulması 

gereken bir husus olup, 2010 yılı için sadece ihracat istisnasından 

kaynaklanan iade miktarının dahilde alınan KDV tahsilatına oranı %24 

olarak gerçekleşmiştir. 

Her ülkede değişen miktarlarda sosyal güvenlik katkıları 

uygulanmakla birlikte temelde emeklilik, sağlık, işsizlik gibi katkılar hepsinde 

bulunmaktadır.  

OECD 2008 yılı rakamlarına göre, en düşük sosyal güvenlik yüküne 

sahip ülkeler Danimarka, Şili ve Meksika; en yüksek sosyal güvenlik yüküne 

sahip ülkeler ise, Çek Cumhuriyeti, Fransa ve Hollanda’dır. 

Danimarka’da sosyal güvenlik katkıları çalışanlar ve kendi adına 

serbest çalışanlar tarafından %8 oranında ödenmektedir. En yüksek yüke 

sahip ülkelerden biri olan Çek Cumhuriyeti’nde ise işverenler çalışanları 

adına %34 oranında ve çalışanlar kendileri için %11 oranında sosyal 

güvenlik katkısı öderken serbest meslek erbabı kendisi için %45 oranında 

katkı ödemektedir. 

Türkiye’de sosyal güvenlik destek primi işveren hissesi %22,5, 

çalışan hissesi ise %7,5 toplamda %30 olarak uygulanmaktadır. 01/10/2008 

tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, işyerinin tehlike sınıf ve koduna göre 

%1 ila %6,5 arasında değişen oranda kısa vadeli sigorta kolları ( İş Kazası 

ve Meslek Hastalıkları) primi eklenmiştir. Dolayısıyla, bunlardan prime esas 

kazançlarının % 31’i ile % 36,5’u oranında sosyal güvenlik destek primi 

alınacaktır. Daha önceden olduğu gibi bu % 30’luk kısmın % 7,5’u sigortalı 

hissesi, kalanının tamamı ise işveren hissesidir. 

Ülkeler, kurumlar vergisi indirimlerinden hızlandırılmış amortismana, 

yatırım indiriminden bölgelere ya da sektörlere yönelik teşviklere kadar 

değişen teşvik sistemleri uygulamaktadır. Bu kapsamda uygulamalar, 

dolaylı vergilere tanınan istisnalar, sosyal güvenlik ve ücrete ilişkin indirimler 
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ve katkılar, krediler ve doğrudan desteklere kadar ulaşan geniş bir 

yelpazede izlenebilmektedir.  

Teşvikler aslında bu tür uygulamalar yolu ile belirli sektör ya da 

bölgelerdeki vergi yükünü azaltmakta ve/veya ortadan kaldırmaktadır. Tüm 

bunların sonucunda ise teşvik sistemleri her durumda kısa dönemde 

bütçede gelir kaybına yol açan ve yükü artıran uygulamalar olarak 

görülmektedir. 

Bu desteklerin tutarı ülkelere göre değişmekle birlikte, Rusya, 

Fransa, Kore en büyük desteği veren ülkeler arasında yer alırken Finlandiya 

ve İsveç vergi teşviki kullanmamasına rağmen Ar-Ge çalışmalarının en 

yoğun olduğu ülkeler arasında yer almaktadır. İngiltere Ar-Ge yatırımlarını 

teşvik amacıyla kurumlar vergisi indirimi uygularken, Avrupa’nın şirketler 

tarafından en çok tercih edilen ülkesi İsveç’te buna ek olarak bağlı ortaklık 

ve şube kurmak isteyenlere istisnalar sunulmakta, zararlar sınırsız bir 

şekilde gelecek yıllara aktarılmakta ve yabancı uzmanları çekebilmek için 

onların gelirleri gelir vergisinden muaf tutulmaktadır.  

Diğer taraftan, İsveç bölgesel gelişmeyi sağlamak amacıyla sektörel 

ve bölgesel önceliklere göre bağış uygulaması yapan ülkeler arasında yer 

almaktadır. Hollanda’da verilen teşviklerin çoğu KOBİ’lere yönelikken, 

özellikle yükselen piyasalar grubunda yer alan ülkelerle işbirliği halinde 

geliştirilen buluşların maliyetinin maksimum 500.000 EUR’ya kadar %75’inin 

karşılanması öne çıkan uygulama olarak göze çarpmaktadır.  

KOBİ’lere yönelik teşviklerin yoğun olduğu bir diğer ülke İspanya’da 

eğitime, istihdama ve bölgelere yönelik yardımlarla birlikte AB yardımları 

teşvik sisteminin esaslı unsurları arasında yer almaktadır.  

Türkiye’de vergi teşviki olarak kullanılan en yaygın araçlar gelir ve 

kurumlar vergisi muafiyeti tanınmasıdır. Özellikle Ar-Ge teşvikleri gelir ve 

kurumlar vergisi, ücret, KDV, gelir vergisi stopaj istisnası ve sigorta prim 

desteği gibi pek çok uygulamayı içermekle birlikte ne kadar başarılı 

olduğunun değerlendirilmesi gerekmektedir.  
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Diğer taraftan, kayıt dışı ekonominin en önemli sebepleri arasında 

yer alan KOBİ’lere yönelik teşvikler kapsamında, KOBİ birleşmelerinden 

doğan kazançların vergiden istisna tutulması ve gelirlerine indirimli oran 

uygulanması dışında özel bir düzenleme bulunmamaktadır.  

Devlet açısından gelir kaynağı olan vergiler mükellefler açısından bir 

gelir kaybıdır. Bu nedenle, devlet denetim ve cezalar gibi yöntemlerle 

gelirini artırmaya çalışırken mükellefler söz konusu yöntemlerdeki örneğin 

denetim olasılığı ya da cezalarda uzlaşma gibi olasılıkları değerlendirerek 

vergi yükünü azaltmaya çalışacaklardır.  

Gelirin yüksekliği ile vergi kaçırma olasılığı arasında pozitif bir ilişki 

bulunmaktadır. Orta ve üst gelir grubunda vergi kaçırma olasılığı artmakta 

olup, bir çalışmada geliri 50.000-100.000 dolar arasında değişen grubun 

vergi beyanları değerlendirildiğinde %60’ının düşük beyanda bulunduğu 

tespit edilmiştir.333 Diğer taraftan, özellikle çok düşük gelir grubundakilerde 

de vergi kaçırma olasılığının yüksek olması kaçınılmazdır. 

Vergi oranları, vergi yüküne ilişkin değerlendirmelerde dikkate 

alınması gereken temel unsurlar arasında yer almakla birlikte, vergi 

matrahını azaltan uygulamalar, amortismanlar teşvikler gibi pek çok 

unsurun dışarda kalmasına sebep olduğundan efektif vergi yükünün 

tespitine, dolayısıyla ülkeler arasında doğru karşılaştırma yapılmasına engel 

olmaktadır. Yasal vergi yükünün yüksek olması efektif yükün de yüksek 

olması sonucunu doğurmamaktadır. Örneğin İngiltere’de kurumlar vergisi 

oranı Danimarka’dan düşük olmakla birlik teşvikler ödenmesi gereken diğer 

vergiler dikkate alındığında efektif oran Danimarka’da daha düşük 

olmaktadır. 

AB alanında özellikle yatırımlar açısından önemli olan efektif 

kurumlar vergisi oranları eski ve yeni üyeler arasında farklılıklar olmakla 

birlikte Kanada, ABD ve Japonya gibi ülkelere göre daha düşüktür. Efektif 

kurumlar vergisi oranlarını aşağıya çekmek amacıyla farklı uygulamalar 
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olmakla birlikte AB alanında özellikle yeni üye devletlerde efektif oranlarda 

aşağıya doğru bir eğilim görülmektedir. 

Vergi oranları Türkiye’de de vergi yükü karşılaştırmalarında, vergi 

yükünün yüksekliğine ve özellikle kayıt dışı ekonominin büyüklüğüne ilişkin 

tezlerin temel dayanağı halini almıştır. Diğer taraftan, Ünlükaplan ve Arısoy 

tarafından efektif vergi oranlarının hesaplanmasına ilişkin olarak yapılan 

çalışmada da görüldüğü üzere, vergi yapısındaki değişime paralel olarak 

efektif yük dolaylı vergilere, işgücü-sermaye üzerindeki efektif yük 

karşılaştırmasında ise yük işgücüne kaymıştır.334 

Kanunlara aykırı hareket ederek vergi yükümlülüğünden kurtulmayı 

sağlayan vergi kaçırma mükellefin gerçek gelirini saklayabilme imkanlarına 

bağlı olarak değişim göstermektedir. Bu çerçevede, gelir idarelerinin 

çalışmaları, denetlenme olasılığı, tarhiyat yöntemleri gibi hususlar 

mükellefin vergi yükünü dolaylı olarak etkileyen düzenlemelerdir.  

Beyana dayalı vergi sistemlerinde denetim, yoklama gibi beyanın 

kontrolüne ilişkin yöntemler vergi kaçırma olasılığını dolayısıyla vergi 

yükünü azaltma olasılığını etkilediğinden denetim oranları önemli bir hal 

almaktadır. Bu çerçevede denetim elemanı sayısı (İtalya Gelir İdaresi 

toplam personelinin yaklaşık yarısı denetim elemanı) önemli olmakla birlikte 

tek başına denetim oranını belirleyici bir unsur olmayıp, denetim 

elemanlarının niteliği ile birlikte teknolojik altyapı da denetim olasılığını 

etkilemektedir. Diğer taraftan, ülkelerin bir kısmında denetimde KDV gibi 

belirli vergi türlerine ağırlık verilmesi ile risk yönetim sistemleri önem 

kazanmaktadır.  

Türkiye’de gelir ve kazançlar üzerinden alınan vergilerde beyan esası 

uygulanmakla birlikte, 2010 yılı verilerine göre, gelir vergisinin %90’ı kesinti 

yoluyla tahsil edilmiştir. Bu çerçevede, aslında bir vergi güvenlik önlemi 

olarak uygulanan tevkifat esası gelir vergisi için temel tahsilat yöntemi halini 

almıştır. Özellikle, KDV’de de vergi sorumluluğuna ilişkin düzenlemeler 
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kapsamında tevkifata tabi işlemlerin sayısı artmaktadır. Denetim kapasitesi 

artırılamayıp özellikle tahsilata ilişkin düzenlemelerde değişikliklerle kayıp 

kaçağın önüne geçilmeye çalışılmaktadır. 

Denetim ve inceleme açısından en az personele sahip ülkeler 

Türkiye, İzlanda ve Lüksemburg iken en fazla personele sahip ülkeler 

Avusturya, Japonya ve Almanya’dır. Tablo 22 ve 26’dan da görüleceği 

üzere, denetim ve kontrollerle görevli personelin toplam vergi idaresi 

personeline oranına ilişkin OECD ortalaması %30,22 iken Türkiye 

ortalaması ise %7,6’dır.  

Denetim oranlarının ABD’de %1 gibi düşük bir oranda olduğu hususu 

göz önünde bulundurulduğunda Türkiye’deki denetim oranları özellikle 

düşük değildir. Ancak, örneğin ABD’de denetimler 500.000 Dolar ve üzeri 

gelir grubunda yoğunlaşmakta ve en yüksek denetim oranı %18,38 ile 

10.000.000 Dolar üzeri gelir grubunda yoğunlaşmaktadır. 

Türkiye’de vergi denetimine ilişkin olarak son dönemde yapılan 

düzenlemelerle birlikte denetim kapasitesinin artması beklenmektedir. Yeni 

yapılanmada uzmanlaşma ve işbölümü ön plana alınarak mükellef grupları 

itibariyle çalışma yöntemi seçilmiş olmakla birlikte, denetimde sayı ve 

nitelikle birlikte teknolojik imkanların ve doğru bir denetim stratejisinin de 

son derece önemli olduğu unutulmamalıdır.  

Vergi yükü değerlendirmelerinde dikkate alınması gereken diğer bir 

husus ise özellikle Türkiye’de kayıt dışı ekonomi büyüklüğünü de etkileyen 

cezaların caydırıcılığıdır. Mükellefler, denetlenme olasılığı ile birlikte vergi 

ödememe durumunda karşılaşacakları cezaları bilmek isterler. Cezaların 

caydırıcı olmadığı, uyuşmazlıkların çözümünün sürüncemede kaldığı, yargı 

sürecinin uzun sürdüğü durumlarda vergi ödeme maliyeti ile ödememe 

faydası arasında karşılaştırma yaparlar. Ceza miktarların yüksek olması 

bireylerin, risk algılamasını değiştirecektir.  

Diğer taraftan, bireyler sürekli olarak devletle çatışma halinde olmak 

istemezler. Bu nedenle özellikle vergi uyuşmazlıklarının çözüm biçimleri 
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gönüllü uyumu ve bu çerçevede vergi kaçırma davranışlarını ve yükü 

etkileyecektir. Uyuşmazlıkların yargıya taşınması hem mükellef hem de 

idare açısından para, zaman ve emek maliyeti olan bir durum olduğundan 

birçok ülke uyuşmazlıkları çözmeye yönelik uzlaşma benzeri idari çözüm 

yollarına mevzuatlarında yer vermiştir.  

Bu ülkelerden biri olan Almanya’da her on uyuşmazlıktan dokuz 

tanesi idari aşamada çözümlenirken, İngiltere’de uyuşmazlıkların büyük 

bölümü uzlaşma yöntemi ile çözümlenmektedir.  

Ülkelerde idari çözüm sistemine ilişkin farklılıklar bulunmaktadır. 

Örneğin Fransa’da sadece vergi cezaları uzlaşmaya konu edilebilir vergi 

aslında uzlaşma yapılamazken, ABD’de bu kapsamda sadece ceza 

indirimine izin veren ceza indirimi uygulaması ile Türkiye’de olduğu gibi 

inceleme aşamasında tarhiyat öncesi ve dava aşamasına kadar tarhiyat 

sonrası uzlaşma olarak tanımlayabileceğimiz uygulamalar bulunmaktadır. 

ABD’de uzlaşma taleplerinin küçük bir kısmı uygun bulunmakta olup, 2010 

Mayıs ayı itibariyle uygun bulunan uzlaşma teklifi oranı %24 olarak 

gerçekleşmiştir.  

ABD’de uzlaşma başarılı bir şekilde uygulanmakta ve tahsil edilen 

her doların 6 senti uzlaşmadan sağlanmaktadır. Ayrıca, IRS mükellefin bir 

ödeme anlaşması yolu ile vergi yükümlülüğünün tamamını 

karşılayabileceğine inanıyorsa uzlaşma talebini kabul etmez ve mükellefin 

ödeyeceği miktarı gayrimenkul, otomobil, banka hesabı gibi mükellefe ait 

varlıkları değerlendirerek belirler. Dolayısıyla, uzlaşma istisnai bir uygulama, 

mükellefin tüm borcunu ödemesi asıl uygulamadır.  

Türkiye’de uzlaşma hem vergi aslında hem de vergi cezalarında 

kullanılabilen ve indirim oranını belirleme yetkisinin uzlaşma komisyonunda 

olduğu bir düzenlemedir. Ayrıca, vergi ve ceza üzerinde hangi oranda 

uzlaşılabileceğine ilişkin açık düzenlemelerin olmamasının takdir yetkisinin 

keyfiliğe dönüşmesine yol açabileceği unutulmamalıdır. 
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Tablo 28 ve 29’da görüldüğü üzere, 2009 yılında tarhiyat sonrası ve 

öncesi uzlaşma için toplamda 168.584 başvuru olurken, tarhiyat öncesi 

uzlaşmaların %85’i, tarhiyat öncesi uzlaşmaların ise %90’ı uzlaşma ile 

sonuçlanmıştır. Diğer taraftan, Bu durum Türkiye’de uzlaşmanın yaygın bir 

durum haline geldiği, uzlaşmamanın ise istisna haline geldiğini 

göstermektedir. 

Uzlaşma ile ilgili diğer bir husus ise böyle bir imkanın varlığının 

mükelleflerde oluşturacağı “nasıl olsa uzlaşırım” fikri nedeniyle, sisteme 

olan inancın ve gönüllü uyumun olumsuz yönde etkilenmesidir. İdare 

uzlaşma yolu ile takdir yetkisini kullanarak cezadan ve vergi aslından 

vazgeçebilmektedir. Burada kanunilik, eşitlik ve ödeme gücü ilkeleri ciddi 

biçimde zedelenmektedir. 

Af uygulamaları cezaların caydırıcılığını azaltarak vergi ödeme veya 

vergi kaçırma kararını belirleyen dolayısıyla da vergi yükünü etkileyen 

düzenlemeler olarak görülmektedir. Mükellefin vergiye gönüllü uyumunu 

yalnızca denetlenme olasılığı değil, vergi oranları, vergi yönetiminin etkinliği 

ve vergi afları gibi pek çok husus etkilemektedir.  

Vergi aflarının sürekli tekrarlanması mükelleflerde af beklentisi 

oluşturarak vergi suçlarında tekrarlara sebep olmaktadır. Ayrıca, 

tekrarlanan aflar yükümlülüklerini zamanında yerine getiren mükelleflerin, 

kanunlara güvenini sarsmakta ve kamu harcamalarının da sorgulanmasına 

yol açmaktadır.  

Af uygulaması gelişmiş ve/veya gelişmekte olan pek çok ülkede 

rastlanmakla birlikte Türkiye’de de olduğu gibi bazen yalnızca vergi 

cezaları, gecikme faizi, matrah artırımı af kapsamında olurken bazen de 

stok affı, ek servet beyanı veya kaçakçılık suçlarını da kapsayan aflar 

çıkarılabilmektedir. ABD ve İngiltere gibi ülkelerde vergi kaçakçıları af 

uygulamasından tüm vergiyi ödeme şartıyla yararlanabilmektedir. 
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335Yunanistan’da 2010 yılında yapılan vergi affı yıllık satışları 20 milyon 

Euro’yu geçen firmalar ile büyük emlak sahipleri ve miras transferlerini 

kapsamamaktadır.336  

Türkiye’de uygulanan Varlık Barışı benzeri bir uygulama 2009 yılında 

İtalya’da da görülmektedir. İtalya yurtdışında tutulan yasadışı fonların 

kişilerin kimlikleri saklanarak %5 oranında bir vergi ödenmesi kaydıyla 

ülkeye getirilmesine imkan tanımıştır.  

Türkiye’deki vergi aflarında genellikle cezalardan vazgeçilmekte ve 

vergi aslının tahsili ilke olarak benimsenmektedir. Vergi aflarına ilişkin 

düzenlemeler kaynağını vergi kanunlarından değil anayasadan almaktadır. 

Vergi mevzuatında ise idari af olarak nitelendirilebilen uzlaşma ve cezalarda 

indirim uygulamaları bulunmaktadır.  

Türkiye’de vergi aflarının sürekli tekrarlanması, aflarla mükelleflerin 

beyanlarını artırmaya davet edilmeleri ve beyanını artıranlar hakkında 

inceleme yapılmayacağına ilişkin düzenlemeler; bir taraftan vergiye uyumu 

olumsuz yönde etkilerken vergi sisteminde esas olan beyana dayalı tarhiyat 

ve bunun bir parçası olan denetim uygulamalarını da sekteye 

uğratmaktadır.  

Bir taraftan vergi yükünden etkilenen diğer taraftan vergi yükünü 

etkileyen bir diğer faktör ise vergi bilinci ya da vergi ahlakıdır. Vergi ahlakı 

vergi ödemenin meşruiyeti ve devlete olan güvenle ilgili bir husus olup, 

gelişmiş ülkelerde devlete olan güven ve vatandaşlık bilincinin dolayısıyla 

vergi ahlakının daha fazla olduğu görülmektedir. Diğer taraftan Anglosakson 

ülkeleri ve İskandinav ülkelerinde yüksek vergi ahlakıyla karşılaşılırken 

Portekiz, İtalya ve İspanya gibi ülkelerde vergi ahlakı diğer Avrupa 

ülkelerine göre daha düşüktür.  

Vergi kaçırmanın meşru olup olmadığına ilişkin olarak Türkiye’de 

yapılan bir ankette demokrasiye bağlılık ve dindarlık arttıkça vergi ahlakının 
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arttığı ve serbest meslek sahiplerinde vergi ahlakının daha düşük olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır.337 Türkiye’de denetim oranlarının düşüklüğü 

toplumda vergi idaresine olan güveni zedelemekte ve vergi ahlakını 

olumsuz etkilemektedir.  

Kanunlara aykırı hareket etmeksizin vergi yükünün dışında kalmayı 

sağlayan vergiden kaçınmayı önlemeye yönelik düzenlemeler genel ve özel 

düzenlemeler olarak gruplanmaktadır. Ülkeler mevzuatlarında bu 

düzenlemelere ayrı ayrı ya da birlikte yer verebilmektedir. Genel 

düzenlemeler hangi özellikteki işlemlerin vergiden kaçınma olarak 

tanımlanacağını belirtirken temel prensipleri yerleştirmeyi amaçlamakta, 

özel düzenlemeler ise tek tek transfer fiyatlandırması, örtülü sermaye gibi 

vergiden kaçınma sayılan düzenlemeleri saymaktadır. 

İngiltere, İtalya ve İsviçre’de vergiden kaçınmaya ilişkin özel 

düzenlemeler mevcutken Avusturya’da genel düzenlemeler bulunmaktadır. 

Almanya’da ise hem genel hem de özel düzenlemeler bulunmaktadır.  

Türk vergi mevzuatında yer alan Ar-Ge teşvikleri, eğitim kurumlarına 

tanınan istisnalar gibi vergi kanunlarında yer alan istisna ve muafiyetlerin 

çoğu, kontrol edilen yabancı kurum kazancı, Kurumlar Vergisi Kanununun 4 

üncü maddesinde yer alan muafiyet düzenlemeleri, 5 inci maddesinde yer 

alan istisna düzenlemeleri, 10 uncu maddesinde yer alan diğer indirimler ve 

oran indirimleri, 20 nci maddesinde yer alan vergisiz birleşmeler, 

bölünmeler ve hisse değişimleri gibi pek çok uygulama vergiden kaçınma 

imkanı veren ve vergi matrahının erozyonuna yol açarak vergi yükünü 

azaltan uygulamalar olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Ülkelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyeleri ve kişi başına düşen 

gelir ile birlikte toplam vergi yükleri arasında bir ilişki bulunmaktadır. 

İskandinav ülkelerinde vergi yükünün yüksek olma nedenleri arasında kişi 
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 Gökbunar, Selim, Yanıkkaya, a.g.m.,  s. 70. 
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başına gelirin yüksekliği ile birlikte sosyal refah devleti uygulamaları 

gösterilmektedir.338  

Kişi başına gelirin OECD ortalamasından yüksek olduğu 

Lüksemburg, Norveç, Finlandiya, Danimarka, İsveç gibi ülkelerde genel 

olarak vergi yükünün de yüksek olduğu görülmektedir.  

Türkiye’de vergi yükü değerlendirmelerinde özellikle kişi başına 

düşen gelirin düşüklüğü etkili olmaktadır. Diğer taraftan son 30 yılda kişi 

başına gelir %458,4 oranında artmış, Türkiye bu artışla kişi başına gelirini 

en çok artıran üçüncü ülke olmuştur.  

Devletin asıl finansman kaynağı vergiler olmakla birlikte bu kaynağın 

yeterli olmadığı durumlarda başvurulan borçlanmanın giderleri de aslında 

vergilerle karşılanmakta ve sürekliliği sağlamak amacıyla vergilerin 

artırılması, dolayısıyla vergi yükü sorununu ortaya çıkarmaktadır. 

Borçlanma artan faiz artan vergi yükü sarmalına neden olmaktadır.  

Vergi yükü kayıtlı mükellefler üzerinde artmakta ve bu durumda 

özellikle vergilemede adalet, eşitlik ve ödeme gücü ilkelerini 

zedelemektedir. 2010 yılı vergi gelirlerinin yaklaşık %24’ü toplam borç faiz 

ödemelerini karşılamak üzere kullanılmaktadır.  

Borçlanma, devlet açısından bir taraftan ödenen faizler nedeniyle 

borç-faiz döngüsüne yol açarak maliyet unsuru iken, diğer taraftan 

borçlanma araçlarını alanlar açısından çoğu ülkede vergiden muaf bir 

kazanç elde etme imkanı sunmaktadır.  

Aynı zamanda firmaların finansman yapısı, kısa ve uzun vadede 

kullandıkları borçlar özellikle borçlanma faizlerinin vergiden düşme 

imkanının sunulduğu ülkelerde, borcun vergi kalkanı mekanizması yolu ile 

vergi yüklerini etkilemektedir. Borçlanma faizleri dışında da yatırım indirimi, 

geçmiş yıl zararları gibi pek çok uygulama borç dışı vergi kalkanı olarak 

kabul edilmektedir. 
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 Işık, Kılınç, a.g.m., s. 153. 
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Ülkeler borçlanma araçlarından elde edilen gelirin 

vergilendirilmesinde, yerleşikler ya da yerleşik olmayanlar arasında farklı 

oranlar uygulamakta, ayrıca yerleşik olmayanların gelirlerinin vergiden 

istisna edilmesi, borçlanma araçlarından elde edilen gelirin tümünün istisna 

edilmesi gibi farklı düzenlemeler de bulunmaktadır. 

Borçlanma politikası, şirket gelirlerinin bileşimi ile birlikte şirketlerin iş 

yapma tarzlarını ve kapasitelerini de etkilemektedir. Türkiye’de yaratılan 

katma değerin yarısından fazlasını oluşturan 500 büyük sanayi kuruluşunun 

1999 yılı için bilanço karlarının %219'unu faaliyet dışı gelirlerden 

oluşmuştur. 

Bu durum bize söz konusu dönemde, sanayi kuruluşlarının yatırım ve 

reel üretim yapmak yerine daha kolay ve risksiz olan yolu seçerek 

ellerindeki fonları önemli ölçüde iç borçlanma kağıtlarına yatırdıklarını 

göstermektedir. 2001 yılında yaşanan mali krizle birlikte bu oran %547’ye 

kadar ulaşırken, daha sonraki yıllarda gerilemiş ve 2009 yılında ise %44’e 

ulaşmıştır. 

 

3.3. TÜRKİYE’DE VERGİ TÜRLERİ AÇISINDAN  VERGİ YÜKÜ TRENDİ 

3.3.1. Türkiye’de Vergi Yapısı 

1980'li yıllarda, Batı ülkeleri, vergi sistemlerini yeniden şekillendirmek 

üzere vergi reformlarına yönelmişlerdir. Bu reformlarla, vergi tabanının 

genişletilerek vergi oranlarının azaltılması, vergi işlemlerinde basitlik, 

etkinlik ve eşitlik amaçlanmıştır. Ayrıca, dolaysız vergilerden dolaylı 

vergilere kayma sağlanırken, dolaysız vergiler içinde de özellikle gelir 

vergisinden kurumlar vergisine doğru bir kayma sağlanmıştır. Bu 

çerçevede; dolaysız vergiler alanında yapılan reformlarla vergi tabanının 

genişletilmesi amacıyla gelir vergisinde, istisnaların ve vergi indirimlerinin 

azaltılması, kurumlar vergisinde, amortisman uygulamalarından 



183 

 

 

kaynaklanan farklılıkların önlenmesi yönünde adımlar atılmıştır. Bunları 

takiben, vergi oranlarında indirimler yapılmıştır.339  

Türkiye'de 24 Ocak 1980 Kararları ve sonrasında uygulanan 

politikalarla, istikrar programının ötesinde serbest piyasa ekonomisine 

işlerlik kazandırılması ve piyasadaki göstergelere göre devletin ekonomiye 

müdahalesinin asgariye indirilmesi ve ekonominin uluslararası piyasalara 

entegrasyonu amaçlanmıştır. 1980 yılıyla birlikte, dış ticaret rejimi 

çerçevesinde uygulanan miktar kısıtlamalarından tedrici olarak 

vazgeçilerek, yerine ithalat vergisi ve fon kesintileri ikame edilmiştir.340 

Gelişmekte olan ülkelerin yapısal özellikleri gereği dışa bağımlı 

olmaları ve sermayelerinin 1980 sonrasında dünya kapitalist sistemiyle 

entegrasyonu bu ülkelerde neo-liberal politikaların çok katı biçimde 

uygulanmasını gerektirmiştir. Bunun sonucu sermayenin vergi yükünün 

düşürülmesi amacıyla kamu gelirleri yapısında dolaysız vergilerden dolaylı 

vergilere doğru bir kayış gerçekleştirilmiştir. Sermaye üzerindeki vergi 

yükünün düşürülmesi yönündeki bu politikalar 1980-2002 döneminde bütçe 

açıklarının büyümesine ve iç borç yükünün artmasına yol açmıştır.341 

Tablo 38 incelendiğinde vergi yapısının dolaysız vergilerden dolaylı 

vergilere doğru yönelimi görülebilmektedir. 

Tablo 38’den de görülebileceği üzere, Türkiye’de 1965 yılında %5.7 ile 

mal ve hizmetler üzerinden alınan vergiler en yüksek yüke sahip vergi 

grubunu oluştururken, gelir üzerinden alınan vergiler toplam (Gelir Vergisi 

%2,6 ve Kurumlar Vergisi %0,5 dahil) %3,1 ile ikinci sırada yer almıştır. 

1975’te mal ve hizmetler üzerinden alınan vergilerin yükü düşerek %4,9’a 

inmiş, gelir üzerinden alınan vergiler yükü ise (Gelir Vergisi %3,9 ve Kurumlar 

Vergisi %0,6) %4,5’e ulaşmıştır. Bu kapsamda özellikle kurumlar vergisinden 

daha çok gelir vergisi yükünde önemli artış görülmektedir. 

                                                           
339

 Doğan, a.g.m, s. 2. 
340

 Doğan, a.g.m., s. 2-3. 
341

 Veli Kargı, H. Yasemin Özuğurlu, “Türkiye’de Küreselleşmenin Vergi Politikaları Üzerine 

Etkileri”, Yönetim ve Ekonomi, Cilt: 14, Sayı: 1, Yıl: 2007, (Erişim) 

http://www2.bayar.edu.tr/yonetimekonomi/dergi/pdf/C14S12007/VKHYO.pdf, s. 283. 

http://www2.bayar.edu.tr/yonetimekonomi/dergi/pdf/C14S12007/VKHYO.pdf
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Tablo 38: Türkiye’de Vergi Türleri İtibariyle Vergi Gelirlerinin GSYH 
İçindeki Payı 

   

  1965 1975 1985 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 

Gelir vergisi 

Türkiye 2,6 3,9 3,2 3,6 5,4 3,6 3,8 4,1 4,0 4,0 

OECD 

Ağırlıksız 

Ortalama 

6,9 9,3 10,1 9,6 9,5 9 9 9,1 9 8,7 

Kurumlar 

üzerinden 

alınan 

vergiler 

Türkiye 0,5 0,6 1,1 1,1 1,8 1,7 1,5 1,6 1,8 1,9 

OECD 

Ağırlıksız 

Ortalama 

2,2 2,2 2,6 2,7 3,5 3,6 3,8 3,8 3,5 2,8 

Sosyal 

güvenlik 

primleri 

Türkiye 0,6 1,1 1,6 2,0 4,5 5,4 5,5 5,2 6,1 6,0 

OECD 

Toplam 

Ağırlıksız 

Ortalama 

4,6 6,5 7,6 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 9,0 9,2 

Mal ve 

hizmetler 

üzerinden 

alınan 

vergiler 

Türkiye 5,7 4,9 4,1 6,3 10,1 12,0 11,9 11,5 11,0 11,2 

OECD 

Toplam 

Ağırlıksız 

Ortalama 

9,6 9,3 10,4 11,2 11,3 11,3 11,1 11,0 10,8 10,7 

Kaynak: (Erişim) http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=REV, 20 Kasım 2011. 

1985 yılında ise mal ve hizmetler üzerindeki vergi yükü %4,1 olarak 

gerçekleşirken, gelir üzerinden alınan vergilerin toplam yükü (Gelir Vergisi 

%3,2 ve Kurumlar Vergisi %1,1) %4,3’e ulaşmış ve birinci sırayı gelir 

üzerinden alınan vergiler almıştır. 1 Ocak 1985’ten itibaren Türkiye’de KDV 

uygulamaya konulmuştur. 2000’li yıllara gelindiğinde ise mal ve hizmetler 

üzerinden alınan vergilerin yükü 1965 ile karşılaştırıldığında neredeyse iki 

katına ulaşmıştır. Diğer taraftan burada mal ve hizmetler üzerinden alınan 

vergiler yükünün OECD ortalamasına bakıldığında Türkiye’deki yükün bu 

ortalamaya oldukça yaklaştığı ve 2005 yılından itibaren ise OECD 

ortalamasını geçtiği görülmektedir. 

Vergi yapısında dolaysız vergilerden dolaylı vergilere doğru yönelişin 

yanı sıra diğer bir gelişme ise kurumlara tanınan teşviklerde artış ile birlikte 

vergi alacağı uygulaması başlaması ve 1981’de %50’ye çıkarılan kurumlar 

vergisi oranının, 1983 yılından itibaren %40’a indirilmesi ve vergi alacağı 

oranının da 1/3’e düşürülmesi olmuştur. Uygulama güçlüğü nedeniyle vergi 

http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=REV
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alacağı sistemi 1985 yılında kaldırılmıştır.*342 Diğer taraftan, yeniden 

değerleme, azalan bakiye amortisman yöntemi, gelir ve kurumlar vergisi 

muafiyet ve indirimi, yatırım indirimi, sermaye malları ithalatında gümrük ve 

KDV muafiyeti, hammadde ithalatında vergi muafiyeti, kullanılan 

hammaddeler için katma değer vergisi muafiyeti, hammadde ihracatında 

katma değer vergisi muafiyeti ve zarar indirimi gibi teşvik sayılabilecek 

düzenlemeler yapılmıştır.343 

Tablo 38’de sosyal güvenlik primlerinin yüküne bakıldığında, 1965’te 

Türkiye’de yük %0,6 iken OECD ortalaması %4,6 olduğu ve gerek 

ülkemizde gerekse OECD’de sürekli bir artış eğilimi olduğu 2008 yılında 

Türkiye’de yükün %6,1’e OECD ortalamasının ise %9’a ulaştığı 

görülmektedir.  

Tablo 39’da vergi gelirlerinin toplam vergi gelirleri içindeki payı yer 

almaktadır.  

Tablo 39: Türkiye’de Vergi Türleri İtibariyle Vergi Gelirlerinin Toplam 
Vergi Gelirleri İçindeki Payı 

   

  1965 1975 1985 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 

Gelir 

vergisi 
Türkiye  24,8 32,9 27,5 21,6 22,2 14,7 15,6 17 16,5 16,4 

OECD 

Ağırlıksız 

Ortalama 

26,2 29,8 29,7 26,6 25,5 24,2 24,3 24,7 25 24,7 

Kurumlar 

üzerinden 

alınan 

vergiler 

Türkiye  4,8 5,1 9,5 6,7 7,3 7,1 6 6,8 7,3 7,7 

OECD 

Ağırlıksız 

Ortalama 

8,8 7,6 8 7,8 9,8 10,2 10,7 10,8 10,1 8,4 

Sosyal 

güvenlik 

primleri 

Türkiye 5,9 9,5 14,3 12,1 18,7 22,4 22,4 21,7 25,0 24,5 

OECD 

Toplam 

Ağırlıksız 

Ortalama 

17,6 22,0 22,1 24,5 24,4 25,0 24,7 24,6 25,3 26,6 

Mal ve 

hizmetler 

üzerinden 

alınan 

vergiler 

Türkiye 54,0 41,3 36,0 37,6 42,0 49,3 48,7 47,7 45,5 45,7 

OECD 

Toplam 

Ağırlıksız 

Ortalama 

38,4 32,8 33,7 33,7 32,8 32,8 32,1 31,6 31,7 32,5 

Kaynak: (Erişim) http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=REV, 20 Kasım 2011. 

                                                           
342

 (*) Söz konusu uygulama daha sonra sisteme tekrar dahil edilmekle birlikte 24.04.2003 

tarihinden itibaren 4842 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmıştır.  
343

 Kargı, Özuğurlu, a.g.m., s. 282. 

http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=REV
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1985’ten itibaren KDV'nin uygulamaya konulmasıyla birlikte, mal ve 

hizmetler üzerinden alınan vergilerin genel bütçe vergi gelirleri içindeki payı 

zamanla artarak 2008 yılında %45’e ulaşmıştır. Adaletsiz vergiler olarak da 

bilinen dolaylı vergilerin artan payı, özellikle dar ve sabit gelirli kesimin 

üzerinde önemli bir vergi yükü de getirmiştir.  

Tablo 39’dan da görülebileceği üzere, gelir vergisinin toplam vergi 

gelirleri içindeki payı 1965’te %24,8 ile OECD ortalamasına (%26,2) 

oldukça yakınken, 1995’ten itibaren OECD ortalaması ile aradaki fark 

oldukça açılmış, gelir vergisinin genel bütçe gelirleri içindeki payı azalmış ve 

2008 yılında ise OECD ortalaması genel seviyesi olan %25’i korurken bu 

oran Türkiye’de %16,5 olarak gerçekleşmiştir.  

Tablo 39’dan da görülebileceği üzere, 1965’te %4,8 olan Kurumlar 

Vergisinin genel bütçe gelirleri içindeki payı yükselerek 1985’te %9,5’e 

ulaşmış ve OECD ortalaması olan %8’in üzerine çıkmıştır. Bu değişimde 

yukarıda bahsedilen kurumlar vergisi oran indirimleri ile birlikte getirilen 

teşvik düzenlemelerinin etkili olduğu düşünülmektedir. 1995’ten itibaren ise 

%6-7 seviyesini korumakla birlikte %10 olan OECD ortalamasının oldukça 

altında kalmıştır. 

Tablo 39’da yer alan sosyal güvenlik primlerinin toplam vergi gelirleri 

içindeki payına baktığımızda ise, 1965’te %5,9 olan bu primlerin vergi 

gelirleri içindeki payının %17,6 olan OECD ortalamasının son derece 

altında olması ve 2005 yılından itibaren ise %22,4 oranı ile OECD 

ortalaması %25’e yaklaştığı dikkat çekmektedir. 

Genel olarak bakıldığında Türkiye’de dolaylı-dolaysız vergi 

dengesinde dolaylı vergilerin ağırlığı ve dolaysız vergiler içerisinde vergi 

yükünün ücretli kesim üzerinde yoğunlaşması dikkat çekmektedir. Diğer 

taraftan, KDV ve ÖTV gibi dolaylı vergilerin yaygınlık kazanması, bu 

vergilerin yapısı nedeniyle özellikle düşük gelirli kesimler üzerinde daha 
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fazla yük doğurmakta, Türk Vergi Sistemi gelir dağılımını bozar yönde etki 

göstermektedir.344 

 

3.3.2. Gelir Vergisi 

Dolaysız vergiler grubu içinde yer alan vergiler içinde en büyük paya 

sahip olan gelir vergisi yükü, mükellef gruplarına göre farklılık 

gösterebilmekte ve beyan usulüne dayalı gelir vergisinde kaçakçılık daha 

kolay yapılabildiği için, asıl yük, vergisi kaynakta kesme usulü ile kesilen 

maaş ve ücretliler üzerinde kalmaktadır. Türkiye’de, enflasyonun ağırlığı ve 

gelir vergisinin uygulanma biçimi, ödeme gücü ilkesine göre yatay ve dikey 

eşitliğin sağlanmasını ve vergi yükünün adil dağılımını olumsuz yönde 

etkilemektedir. Enflasyonla mücadele programları kapsamında yürütülen 

ücret politikaları dolayısıyla emek faktörünün milli gelirden aldığı pay 

oransal olarak azalırken, ücret üzerindeki yük genel anlamda, giderek artış 

göstermiştir.*345 Diğer taraftan, enflasyonist bir ortamda ödeme 

zamanlarının farklı olduğu ücret ve ticari kazanç gibi değişik gelir unsurları 

açısından vergi oranı aynı olsa bile, reel olarak gelir unsurlarının taşıdığı 

yük farklı olmaktadır.346 

Türkiye’de istihdam üzerindeki vergi yükü özellikle kayıt dışı istihdamı 

artırmakta ve böylece oluşan gelir kaybı başta sosyal güvenlik sistemi 

olmak üzere kamu finansmanını daha da güçleştirmektedir. Vergilendirme 

açısından ücret gelirlerinin kolay denetlenebilir gelir olma özelliği ile birlikte 

ücretlilerin ödedikleri gelir vergisinin toplam gelir vergisi içinde payının 

ortalama % 45’lerde olduğu, beyannameli mükelleflerin gelir vergisinin % 

10, stopaj yoluyla gelir vergisi kesintisinin %90’larda olduğunun da dikkate 

alınması gerekmektedir.347 

                                                           
344

 Ay, Talaşlı, a.g.m., s. 146. 
345

 (*) Toplam vergi gelirleri içinde gelir vergisinin payındaki düşüşte kuşkusuz ücretlilerin milli 

gelirden aldıkları paydaki düşüş de etkili olmuştur. 
346

 Engin Öner, “Türkiye’de Maaş ve Ücretli Kesimin Gelir Vergisi Yükü (1980– 005)”, Vergi 

Dünyası, Sayı: 304, Aralık 2006, (Erişim) http://www.vergidunyasi.com.tr, 26 Aralık 2011, s. 2.  
347

 Öner, a.g.m., s. 2. 

http://www.vergidunyasi.com.tr/DergiIcerik.aspx?ID=4537
http://www.vergidunyasi.com.tr/
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Tablo 40’dan da görüleceği üzere Türkiye’de gelir vergisi yükü dalgalı 

bir seyir izlemektedir. 1965’te %2,61 olan gelir vergisi yükü 1978 yılında 

%5’in üzerine çıkarak 1981’de %5,75 olarak gerçekleşmiştir. Sonraki 

yıllarda düşüş eğilimi gösteren vergi yükü 1998 yılında %5,76 seviyesine 

ulaşmıştır. 1998-2001 döneminde yük %5 üzerinde gerçekleşirken 2002 

yılından itibaren %4 seviyesine inmiş ve 2009 yılında da %4,02 olarak 

gerçekleşmiştir.  

Tablo 40: Yıllar İtibariyle Türkiye’de Gelir Vergisinin GSYH İçindeki 

Payı 

YIL TÜRKİYE 
OECD 

ORTALAMA 
YIL TÜRKİYE 

OECD 

ORTALAMA 

1965 2,61 6,94 1988 3,14 10,6 

1966 2,71 7,41 1989 3,66 10,15 

1967 2,92 7,65 1990 3,99 10,4 

1968 2,94 7,76 1991 4,47 9,48 

1969 3,08 8,02 1992 4,64 9,65 

1970 2,5 8,11 1993 4,57 9,82 

1971 2,93 8,64 1994 3,95 9,78 

1972 2,99 8,58 1995 3,62 9,56 

1973 3,28 8,67 1996 3,86 9,57 

1974 3,37 9,35 1997 4,49 9,26 

1975 3,9 9,28 1998 5,76 9,57 

1976 4,25 9,79 1999 5,5 9,5 

1977 4,97 10,05 2000 5,37 9,47 

1978 5,2 10,01 2001 5,75 9,48 

1979 5,26 10,02 2002 4,34 9,13 

1980 5,8 10,13 2003 4,07 8,97 

1981 5,75 10,33 2004 3,57 8,82 

1982 5,38 10,37 2005 3,56 8,95 

1983 5 10,17 2006 3,82 9,02 

1984 3,89 10,07 2007 4,08 9,14 

1985 3,16 10,13 2008 4 9,02 

1986 3,47 10,41 2009 4,02 8,7 

1987 3,48 10,46       

Kaynak: (Erişim) http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=BPF1, 15 Kasım 2011. 

 

Türkiye’de 24 Ocak 1980 tarihinde alınan istikrar tedbirleri ile piyasa 

ekonomisine işlerlik kazandırılmasına çalışılması ile yeni bir döneme 

geçilirken vergi indirimleri gündeme gelmiş ve 1983 yılında yeni bir siyasal 

http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bOTO%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bCOU%5d.%5bOTO%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bYEA%5d.%5b2009%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=BPF1
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dönemle birlikte vergileme alanında bazı düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. 

Bu düzenlemeler sonucunda 1984 yılında vergi yükünde önemli oranda 

düşüşler yaşanmıştır. Dönem içinde, gelir ve kurumlar vergisi gibi dolaysız 

vergilerde görülen vergi oranlarında indirimler arz yönlü iktisat politikasının 

temel özelliği olup, emek ve sermaye gelirleri üzerindeki ikame etkisinin 

kaldırılması ve ekonomide istihdam, yatırım ve tasarruf eğiliminin 

güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.348  

Tablo 40’dan da görüleceği üzere, 1984 yılında OECD gelir vergisi 

yükü ortalamasında dikkat değer bir değişiklik izlenmezken, Türkiye’de gelir 

vergisi yükü 1983’te %5 iken 1984’te %3,89’a düşmüştür.  

Kamu harcamalarının yükünü topluma yayan en temel araç niteliğini 

taşıyan vergilerin, sosyal amaçlarla kullanımı, devletin sosyal sınıflar 

arasındaki dengeyi gözetmesi ve sistemin meşruiyetini sağlaması açısından 

önem taşımaktadır. Türkiye’de 1980 sonrasında değişen vergi politikası ile 

dolaylı/dolaysız vergi tercihinin değişmesi ile birlikte denge sermaye lehine 

kayarken emek üzerindeki vergi yükünü ağırlaştıran uygulamalara da 

gidilmiştir. Bu dönemde enflasyonla mücadele programı çerçevesinde 

uygulanan düşük ücret politikalarıyla birlikte, ücret üzerindeki vergi yükü 

artış göstermiştir.349  

1981’den 1985 yılına kadar gelir vergisi dilim sayısında ve 

oranlarında önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. 1986-1993 döneminde 

ise gelir vergisi oranlar yeniden azaltılmış ve hemen hemen her yıl gelir 

vergisi tahsilatında reel bir artış gerçekleşmiştir. 1994-1997 arası dönemde 

aynı oran yapısı kullanılmış ve 1994 ve 1995’te görülen ve ekonomik 

krizden kaynaklanan düşüş dışında reel olarak tahsilat artış göstermiştir.350 

                                                           
348

 Gonca Güngör, Aykut Aydın, “Küreselleşmenin Türk Vergi Politikaları Üzerine Etkisinin 1980 

Sonrası Analizi”, Ekonomi Bilimler Dergisi, Cilt: 3, No: 2, 2011, (Erişim) 

http://www.sobiad.org/eJOURNALS/dergi_EBD/arsiv/2011_2/gonca_gungor.pdf, 29 aralık 2011, s. 

71. 
349

 Kargı, Özuğurlu, s. 283. 
350

 Halil Çiçek, “Optimal Vergileme, Laffer ve Türkiye’de Gelir Vergisi”, Vergi Dünyası, Sayı: 

230, Ekim 2000, (Erişim) http://www.vergidunyasi.com.tr/git.php?a=1&d=p&id=2780, 29 Aralık 

2011, s. 7. 

http://www.sobiad.org/eJOURNALS/dergi_EBD/arsiv/2011_2/gonca_gungor.pdf
http://www.vergidunyasi.com.tr/git.php?a=1&d=p&id=2780
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Tablo 40’dan da görüleceği üzere gelir vergisi yükü ekonomik krizle 

uyumlu olarak 1994-1997 arası dönemde azalmış, sonraki dönemlerde 

artarken 1999 yılında gerçekleştirilen vergi oranı indirimlerinden sonra 

tekrar azalma eğilimine girmiştir.  

 

3.3.3. Kurumlar Vergisi 

Gelişmekte olan ülkelerde 1980 sonrasında neo-liberal politikaların 

katı bir biçimde uygulanması ile birlikte, sermaye üzerindeki vergi yükünün 

düşürülmesi amacıyla vergi yapısında dönüşümler ortaya çıkmaya 

başlamıştı. Türkiye’de de bu kapsamda dolaylı vergilere doğru bir kayma 

meydan gelmiştir. Arz yönlü iktisat politikası çerçevesinde kurumlar vergisi 

mükellefleri üzerindeki dolaysız vergi yükünün düşürülmesi diğer kesimler 

üzerindeki yükün artmasını da beraberinde getirmiştir.351 

Türkiye’de kurumlar vergisi yükünün 1965 yılından itibaren 

dağılımına baktığımızda, Tablo 41’de de görüleceği üzere kurumlar vergisi 

yükü hiçbir zaman OECD ortalaması üzerine çıkmamıştır ve dalgalı bir seyir 

izlemektedir.  

Tablo 7’den görüleceği üzere, 1965 yılında en düşük kurumlar vergisi 

yüküne sahip ülke olan Yunanistan’ı %0,5 ile İzlanda ve Türkiye izlemekte; 

1975 yılında en düşük kurumlar vergisi yüküne sahip olan ülke %0,6 ile 

Türkiye iken, %0,7 ile Yunanistan ve 0,8 ile İzlanda izlemektedir. 1985’te ise 

en düşük kurumlar vergisi yüküne sahip üç ülke Yunanistan, İzlanda ve 

İrlanda iken Türkiye dördüncü sıraya yükselmiştir. 1995’te ise Türkiye 

dördüncü sırayı korurken sıralama tamamen değişmiş sırasıyla Slovenya, 

İzlanda ve Almanya en düşük kurumlar vergi yüküne sahip ülkeler olmuş, 

2000 yılında da bu sıralama çok ufak farklarla (İzlanda, Slovenya Almanya, 

Türkiye) aynı kalmıştır. 2005 yılında ise Almanya ve Türkiye %1,7 ile en 

düşük yüke sahip ülkeler olmuştur. 2006, 2007 ve 2008 yılında Türkiye en 

düşük kurumlar vergisi yüküne sahip ülke iken 2007’de %3 ile OECD 

                                                           
351

 Kargı, Özuğurlu, a.g.m., s. 280-281. 
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ortalamasına yakın bir yüke sahip olan ABD 2008 yılında %1,8 ile 

Türkiye’nin ardından en düşük yüke sahip ikinci ülke olmuştur.  

Türkiye ve OECD ortalamalarına bakıldığında bazı dönemler hariç, 

genel olarak kurumlar vergisi yükünün artma eğiliminde olduğu 

görülmektedir. Kurumlar vergisi yükündeki bu artışı etkileyen unsurlardan 

bir tanesi 1980 sonrası kurumlar vergisi oranlarında yaşanan düşüşlerdir. 

Küreselleşme ile birlikte ülkelerin daha fazla dışa açılmaları ve sermayenin 

hareketliliğinin artması kurumlar vergisi oranlarında düşüşleri beraberinde 

getirmiştir.  

 

Tablo 41: Türkiye’de Yıllar İtibariyle Kurumlar Vergisinin GSYH 

İçindeki Payı 

YIL TÜRKİYE 
OECD 

ORTALAMA 
YIL TÜRKİYE 

OECD 

ORTALAMA 

1965 0,5 2,18 1988 1,38 2,57 

1966 0,53 2,15 1989 1,33 2,62 

1967 0,6 2,25 1990 0,99 2,59 

1968 0,62 2,23 1991 0,94 2,7 

1969 0,74 2,42 1992 0,77 2,38 

1970 0,59 2,27 1993 0,82 2,53 

1971 0,46 2,11 1994 0,95 2,56 

1972 0,53 2,08 1995 1,13 2,66 

1973 0,63 2,23 1996 1,08 2,78 

1974 0,57 2,47 1997 1,18 3,04 

1975 0,6 2,15 1998 1,23 3,04 

1976 0,57 2,22 1999 1,75 3,11 

1977 0,57 2,29 2000 1,76 3,53 

1978 0,81 2,34 2001 1,77 3,25 

1979 0,52 2,3 2002 1,76 3,17 

1980 0,55 2,34 2003 2,06 3,13 

1981 1,25 2,39 2004 1,74 3,31 

1982 1,56 2,42 2005 1,72 3,63 

1983 1,22 2,33 2006 1,47 3,84 

1984 0,99 2,47 2007 1,63 3,84 

1985 1,08 2,59 2008 1,77 3,52 

1986 1,56 2,61 2009 
1,88 2,8 

1987 1,5 2,56 
   

Kaynak: (Erişim) http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=BPF1, 15 Kasım 2011. 

http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bYEA%5d.%5b2009%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=BPF1
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Türkiye’de 1980-1993 dönemi % 46 olan kurumlar vergisi oranı, 

1994’te % 25’e, 1999’da % 30’a indirilmiş, 2004’te % 33’e çıkarılmış, 

2005’te % 30’a ve 2006’da % 20’ye indirilmiştir. Aynı dönemde OECD 

ülkelerinde de benzer bir şekilde kurumlar vergisi oranı indirimleri 

gerçekleşmiştir. 1981’de kurumlar vergisi oranı Danimarka’da % 40, 

Meksika’da % 42, Yeni Zelanda’da, İrlanda’da ve Yunanistan’da % 45, ABD 

ve Avusturalya’da % 46, Hollanda’da ve Belçika’da % 48, Fransa’da % 50 

ve İngiltere’de % 52 iken bu oranlar yıllar itibarıyla düşmüş ve 2007 yılında, 

Danimarka’da % 25, Meksika’da % 28, Yeni Zelanda’da % 33, İrlanda’da 

%12,5, Yunanistan’da % 25, ABD % 35, Avusturalya’da % 30, Hollanda’da 

% 25, Belçika’da % 33,9, Fransa’da % 34,43 ve İngiltere’de % 30 

olmuştur.352 

Diğer taraftan, vergi gelirlerinin GSYH’deki artışları izleyecek 

esnekliğe sahip olması, vergi sisteminin işlevlerini yerine getirmesi 

açısından önem taşımakta olup, vergilemede esneklik, vergi hâsılatının 

GSYH artışlarını veya milli hâsıladaki artışları izleyebilme yeteneğiyle 

ölçülmektedir. Gürdal ve Yavuz tarafından 1980-2007 dönemi vergi 

esnekliklerin incelenmesi sonucunda, kurumlar vergisi hâsılatının 

GSYH’deki artışlara göre gösterdiği artışların çok değişken olduğu ve 

Türkiye’de genellikle pozitif oranların olmasının kurumlar vergisinin 

GSYH’deki artışları izlediğini hatta birden yüksek oranlar dikkate 

alındığında, söz konusu yıllarda kurumlar vergisinin GSYH’ye göre daha 

yüksek oranda arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Türkiye’de Kurumlar Vergisi 

yükü ve Kurumlar Vergisinin vergi gelirleri içindeki payı söz konusu 

dönemde genel olarak artışlar göstermiştir.353 

 

                                                           
352

 Temel Gürdal, Hakan Yavuz, “Türkiye’de Kurumlar Vergisindeki Gelişmeler ve OECD 

Ülkeleriyle Karşılaştırmalı Analizi (1980-2007 Dönemi), Maliye Dergisi, Sayı: 156, Ocak-Haziran 

2009, s. 227. 
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 Gürdal, Yavuz, a.g.m., s. 227, 230. 
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3.3.4. Sosyal Güvenlik Primleri 

Modern anlamda, II. Dünya Savaşı sonrasında oluşturulan Türk 

sosyal güvenlik sistemi, ülkemizdeki en büyük kamu harcama 

programlarından birini oluşturmaktadır. Her ülkede olduğu gibi ülkemizde de 

bu sistemin şekillenmesi, kendi ekonomik gelişmişlik düzeyine, üretim 

yapısına, siyasal faktörlere, finansman türüne göre değişiklik 

göstermektedir. Ülkemizde 2006 yılına kadar, 1949 yılında 5434 sayılı 

Kanun ile kurulan T.C. Emekli Sandığı, 1945 yılında 4792 sayılı Kanun ile 

kurulan Sosyal Sigortalar Kurumu, 1971 yılında 1479 sayılı Kanun ile 

kurulan Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal 

Sigortalar Kurumu sosyal sigorta hizmetlerini sunan üç kurum 

bulunmaktaydı. Bu üç kurum 2006 yılında çıkarılan 5502 sayılı Kanun ile tek 

çatı olarak da bilinen, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) devredilmiştir.354  

Türkiye’de sosyal güvenlik sistemi ve sosyal güvenlik primlerinin 

yüksekliği her dönemde tartışılan sorunlardan bir tanesi olmuştur. Kayıt dışı 

çalışan sayısının fazlalığı bir taraftan sosyal güvenlik sisteminin prim 

gelirlerini etkilerken hükümetleri de prim affı veya hizmet borçlanması gibi 

ayrıcalıklar sunmaya yöneltmektedir. Sosyal güvenlik sisteminin finansman 

açıkları 1990’lardan itibaren önemli sorunlardan biri haline gelmiştir. Genel 

bütçeden sosyal güvenlik kurumlarına yapılan transferler 1997 yılında  

%1,82’i iken, 2002 yılında 3,2 ve 2011 yılında ise 5,1’e ulaşmıştır. 

Tablo 42’den de görüleceği üzere 1965 yılında OECD ülkelerinde 

sosyal güvenlik yükü ortalaması %4,6 iken Türkiye’de bu oran son derece 

düşük olup %0,62 düzeyinde gerçekleşmiştir. 1970’li yıllarda OECD 

ortalamasında hızlı bir artış gözlemlenirken Türkiye’de sosyal güvenlik yükü 

artmış olmasına rağmen %1 düzeyine ancak ulaşabilmiştir. Sosyal güvenlik 

yükündeki artış 1990’lı yılların sonundan itibaren hızlanarak %4’ün üzerine 

çıkmış ve artış eğilimini devam ettirerek 2008 yılında %6 düzeyine 

ulaşmıştır.  

                                                           
354

 Erdal Gümüş, “Türkiye’de Sosyal Güvenlik sistemi: Mevcut Durum, Sorunlar ve Öneriler”, Seta 
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Tablo 42: Türkiye’de Yıllar İtibariyle Sosyal Güvenlik Primlerinin 

GSYH İçindeki Payı 

YIL TÜRKİYE 
OECD 

ORTALAMA 
YIL TÜRKİYE 

OECD 

ORTALAMA 

1965 0,62 4,6 1988 1,99 7,78 

1966 0,56 4,83 1989 2,44 7,76 

1967 0,54 5,44 1990 2,92 7,62 

1968 0,54 5,34 1991 3,06 8,25 

1969 0,81 5,4 1992 3,39 8,45 

1970 0,58 5,24 1993 3,32 8,82 

1971 1,13 5,67 1994 2,61 8,75 

1972 1,06 5,59 1995 2,02 8,85 

1973 0,93 5,8 1996 2,97 8,84 

1974 0,95 6,12 1997 3 8,83 

1975 1,13 6,53 1998 3,05 8,85 

1976 0,87 6,98 1999 4,28 8,9 

1977 0,88 7,24 2000 4,52 8,88 

1978 0,76 7,28 2001 5,62 9,01 

1979 0,75 7,28 2002 4,86 9,02 

1980 1,87 7,09 2003 5,39 9,05 

1981 1,85 7,28 2004 5,74 8,95 

1982 1,88 7,43 2005 5,44 8,92 

1983 1,93 7,57 2006 5,48 8,85 

1984 1,85 7,66 2007 5,22 8,85 

1985 1,64 7,6 2008 6,06 9,0 

1986 1,77 7,71 2009 6,03 9,2 

1987 2,22 7,82       

Kaynak: (Erişim) http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=BPF1, 15 Kasım 2011. 

Türkiye’de sosyal güvenlik yükümlülükleri dolayısıyla elde edilen 

hasılat söz konusu geliri elde eden kurumun bütçesinde yer almakta olup, 

konsolide bütçe gelirleri içinde yer almamaktadır. Türkiye’de sosyal güvenlik 

yükümlülükleri dolayısıyla elde edilen hasılat tıpkı GSYH’ye oranla 

gelişiminde olduğu gibi 1965 yılından 2004 yılına kadar olan süreçte, 1994 

ile 1997 arasındaki gerileme eğilimi hariç genel olarak OECD ve AB’ye üye 

ülkelere de benzer bir şekilde artış göstermektedir.355 

Tablo 43’ten toplam vergi gelirleri içinde sosyal güvenlik primlerinin 

payına baktığımızda 1965 yılında %5,9 iken bu oran 1980’li yıllarda 

%15’lere ulaşmış, 1990’lı yıların başında %20 iken 1994 yılında tekrar 
                                                           
355
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%15’lere düşmüştür. 2003 yılından itibaren ise bu oran %20’nin üzerinde 

gerçekleşmiştir. Bu çerçevede, Türkiye’de sosyal güvenlik yükü OECD 

ülkeleri ile karşılaştırıldığında düşük olmasına rağmen toplam vergi gelirleri 

içindeki payına bakıldığında OECD ortalamasına yakın olduğu 

görülmektedir.  

Tablo 43: Türkiye’de Yıllar İtibariyle Sosyal Güvenlik Primlerinin 

Toplam Vergi Gelirleri İçindeki Payı 

YIL TÜRKİYE OECD YIL TÜRKİYE OECD 

1965 5,9 17,5 1988 15,0 22,0 

1966 5,3 18,0 1989 17,6 22,2 

1967 4,7 19,0 1990 19,6 21,9 

1968 4,7 19,2 1991 19,6 23,2 

1969 6,6 19,2 1992 20,3 23,6 

1970 6,3 19,0 1993 19,6 24,4 

1971 10,6 20,4 1994 15,8 24,3 

1972 9,8 19,8 1995 12,0 25,0 

1973 8,3 20,4 1996 15,7 24,8 

1974 9,1 21,1 1997 14,4 24,8 

1975 9,5 21,9 1998 14,4 24,6 

1976 7,1 22,5 1999 18,5 24,6 

1977 6,9 22,7 2000 18,7 24,6 

1978 6,2 22,7 2001 21,5 25,3 

1979 6,4 22,7 2002 19,7 25,5 

1980 14,0 22,0 2003 20,8 25,7 

1981 13,1 22,1 2004 23,8 25,5 

1982 13,7 22,2 2005 22,4 25,0 

1983 15,1 22,2 2006 22,3 24,7 

1984 17,4 22,5 2007 21,6 24,6 

1985 14,2 22,1 2008 25,3 25,3 

1986 13,6 22,0 2009 24,5 26,5 

1987 15,9 22,0    

Kaynak: http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=REV, 3 Ocak 2012. 

Sosyal güvenlik sistemi ile ilgili karşılaştırmalar da genellikle prim 

oranları kullanılmakla birlikte bu oran ile hasılatı birlikte değerlendirmek 

gerekmektedir. Örneğin, Yunanistan ile ülkemizin prim oranları aynı olmakla 

birlikte 2006 yılı için prim hasılatı Yunanistan’da GSYH’nın %7,5’ini 

oluştururken, bu oran ülkemizde %2,2 olmaktadır. Diğer taraftan 

http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=REV
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Almanya’nın prim oranı %19,5 olmasına rağmen topladığı prim hasılatı 

GSYH’sının %5,8’ini oluşturmaktadır.356  

 

3.3.5. Mal ve Hizmetler Üzerinden Alınan Vergiler  

Türkiye’de 1985 yılında Katma Değer Vergisinin kabulü ile Türk Vergi 

Sistemi’nin Avrupa Birliği Vergi Sistemi ile uyumu arttırılırken, vergi yapısı 

önemli ölçüde değişmeye ve vergi gelirleri içinde dolaylı vergilerin payı 

artmaya başlamıştır.  

Tablo 44: Türkiye’de Yıllar İtibariyle KDV’nin GSYH İçindeki Payı 

YIL TÜRKİYE 
OECD 

ORTALAMA 
YIL TÜRKİYE 

OECD 

ORTALAMA 

1965 0.. 0,59 1988 2,92 4,96 

1966 0.. 0,75 1989 2,57 4,79 

1967 0.. 0,81 1990 2,73 5,46 

1968 0.. 1,17 1991 3,14 5,42 

1969 0.. 1,5 1992 3,27 5,48 

1970 0.. 2,3 1993 3,52 5,74 

1971 0.. 2,78 1994 4,01 5,94 

1972 0.. 2,71 1995 4,08 5,88 

1973 0.. 3,35 1996 4,49 6,01 

1974 0.. 3,35 1997 4,85 6,13 

1975 0.. 3,16 1998 4,62 6,21 

1976 0.. 3,48 1999 4,63 6,51 

1977 0.. 3,63 2000 5,84 6,74 

1978 0.. 3,88 2001 6 6,67 

1979 0.. 3,91 2002 6,43 6,75 

1980 0.. 3,74 2003 6,45 6,78 

1981 0.. 3,8 2004 5,49 6,83 

1982 0.. 3,81 2005 5,29 6,92 

1983 0.. 3,92 2006 5,45 6,87 

1984 0.. 3,98 2007 5,13 6,82 

1985 2,56 3,92 2008 4,92 6,7 

1986 2,88 4,39 2009 4,92 6,4 

1987 3,19 4,93 

   Kaynak: (Erişim) http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=BPF1, 15 Kasım 2011. 

 

                                                           
356

 Gümüş, a.g.m., s. 14-15.  

http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bYEA%5d.%5b2009%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=BPF1


197 

 

 

Tablo 44’te 1965 yılından 2010 yılına kadar KDV yükü yer 

almaktadır. Mal ve hizmetler üzerinden alınan vergiler toplamının GSYH’ya 

oranı 2008 yılı için %11 (Bkz. Tablo 38) iken Tablo 44’de görülebileceği 

üzere bu miktarın %4,92’si KDV’den ve Tablo 11’de görüleceği üzere 

%5,6’sı ÖTV’den kaynaklanmaktadır.  

1985 yılından itibaren KDV yükü hızlı bir şekilde artarak, 1994 yılında 

itibaren %4’ün 2001 yılında ise %6’nın üzerine çıkmıştır. OECD ortalaması 

ile karşılaştırıldığında ise OECD ortalamasının özellikle 1996 yılı ve 

sonrasında %6’nın üzerinde seyrettiği görülmektedir. Bu çerçevede 

Türkiye’de KDV yükündeki artışın OECD ülkelerine paralel bir şekilde 

geliştiği söylenebilmektedir.  

1987 gelir dağılımı ve tüketici anketleri sonuçları dikkate alınarak 

yapılan bir çalışmada, gelir gruplarına göre harcama payları ve esnekleri 

dikkate alınarak farklı KDV oranları uygulanmasına rağmen bütün 

alternatiflerde eşitsizliğin arttığı, esneklikleri düşük olan gıda, konut gibi 

harcamalara uygulanan düşük KDV oranının gelir dağılımını olumlu yönde 

etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.357 

Mal ve hizmetler üzerinden alınan vergilerin diğer önemli bir grubunu 

oluşturan ve Türkiye’de özellikle yüksek vergi yükü ile sürekli gündemde 

olan, 2002 yılında yürürlüğe giren özel tüketim üzerinden alınan vergilerin 

yıllar içinde değişimine bakıldığında, (Tablo 45) 2003 yılından itibaren %5,7-

6 arasında düzenli bir seyir izlediği göze çarpmaktadır. Bu çerçevede, 

OECD ortalamasının 1997 yılından itibaren %3’ün üzerinde gerçekleşme 

beraber 2009 yılı dahil bu düzeyi aşmadığı, Türkiye’de ise 2005 ve 2006 

yıllarındaki %6,19 ve %6,03 hariç son yıllarda %5’in üzerinde seyrettiği 

görülmektedir. 

 

 

                                                           
357

 Süleyman Özmucur, Türkiye’de Gelir Dağılımı Vergi Yükü ve Makroekonomik Göstergeler, 

Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, Mart 1996, s. 11. 
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Tablo 45: Türkiye’de Yıllar İtibariyle Özel Tüketim Vergisinin GSYH 

İçindeki Payı 

YIL TÜRKİYE 
OECD 

ORTALAMA 
YIL TÜRKİYE 

OECD 

ORTALAMA 

1965 5,64 5,76 1988 1,08 4,36 

1966 5,72 5,54 1989 1,05 4,15 

1967 6,13 5,53 1990 1,09 4,06 

1968 5,89 5,42 1991 1,03 4,17 

1969 6,21 5,4 1992 1,09 4,26 

1970 4,52 5,28 1993 1,19 4,26 

1971 4,99 4,93 1994 1,02 4,34 

1972 5,06 4,85 1995 1 4,18 

1973 5,01 4,6 1996 0,9 4,13 

1974 4,31 4,3 1997 1,07 3,97 

1975 4,86 4,67 1998 1,08 3,78 

1976 4,99 4,59 1999 3,44 3,92 

1977 4,48 4,53 2000 3,95 3,83 

1978 4,03 4,33 2001 4,08 3,69 

1979 3,86 4,38 2002 4,7 3,7 

1980 3,36 4,62 2003 5,7 3,74 

1981 3,44 4,75 2004 5,64 3,68 

1982 3,6 4,85 2005 6,19 3,64 

1983 3,66 4,92 2006 6,03 3,53 

1984 2,94 4,89 2007 5,84 3,45 

1985 1,42 4,73 2008 5,6 3,41 

1986 1,02 4,74 2009 5,8 .. 

1987 1,14 4,66 

   Kaynak: (Erişim) http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=BPF1, 15 Kasım 2011. 

 

KDV tahsilatının toplam vergi gelirleri içindeki payına bakıldığında 

Tablo 46’dan da görülebileceği üzere, 1985 yılında %25’ler düzeyinde olan 

ve bu şekilde devam eden tahsilat oranı giderek artmış ve %30’un üzerinde 

seyretmektedir. 

 

 

 

http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bYEA%5d.%5b2009%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=BPF1
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Tablo 46: Katma Değer Vergisi Tahsilatının Genel Bütçe Vergi 

Gelirleri İçindeki Payı (1985-2010)  

Yıl 

Vergi Gelirleri 

Tahsilatı/Genel 

Bütçe Gelirleri 

Dahilde 

Alınan KDV 

Tahsilatı/ 

Vergi 

Gelirleri 

İthalde Alınan 

KDV 

Tahsilatı/ 

Vergi Gelirleri 

Toplam KDV 

Tahsilatı/ Vergi 

Gelirleri 

1985 83,6 14,8 10,0 24,8 

1986 90,1 17,4 8,8 26,3 

1987 91,5 17,3 11,1 28,4 

1988 84,6 18,7 10,7 29,3 

1989 84,6 16,3 8,9 25,3 

1990 82,4 16,9 10,4 27,2 

1991 81,6 18,5 10,5 29,0 

1992 81,3 19,1 10,6 29,7 

1993 75,3 19,3 11,7 31,0 

1994 83,6 20,7 12,3 33,0 

1994 79,2 18,9 11,2 30,1 

1995 78,1 19,6 13,2 32,7 

1996 83,6 18,7 14,4 33,1 

1997 82,9 18,1 14,8 32,9 

1998 79,3 17,2 12,3 29,5 

1999 79,3 16,4 11,7 28,1 

2000 80,2 16,9 14,7 31,6 

2001 78,1 18,3 13,0 31,3 

2002 79,9 19,4 14,9 34,2 

2003 85,5 18,3 13,8 32,1 

2004 (*) 84,1 18,5 15,5 34,0 

2005 (*) 80,4 17,1 15,0 32,1 

2006 (**) 82,9 16,7 16,8 33,5 

2007 (**) 84,1 16,9 15,5 32,4 

2008 (**) 84,3 15,8 15,8 31,6 

2009 (**) 84,3 17,3 13,3 30,6 

2010 (**) 86,7 16,7 15,4 32,1 

(*) Önceki yıllarla aynı baza getirmek için, rakamlara red ve iadeler dahil edilmiştir.  

(**) 2006 - 2010 yılları Bütçe Kanunu´nda mahalli idare ve fon payları ile red ve iadeler 

dahil olduğundan, aynı baza getirmek için rakamlara mahalli idare ve fon payları ile red ve 

iadeler dahildir. 

Kaynak: http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/VI/CVI/Tablo_57.xls.htm. 

ÖTV tahsilatının vergi gelirleri içindeki payı, Tablo 47’den de 

görüleceği üzere 2002 yılından itibaren ortalama %25 civarında 

gerçekleşmiştir. ÖTV içinde en önemli grubu petrol ve doğalgaz ürünlerine 

ilişkin ÖTV oluşturmaktadır. Tütün mamullerine ilişkin ÖTV ise ikinci sırayı 

almaktadır. Ayrıca, Türkiye’de özellikle kayıt dışı ekonomi ile birlikte 
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değerlendirildiğinde petrol ürünleri ile tütün mamullerine ilişkin kaçakçılığın 

oldukça yüksek olduğu göz önünde bulundurulması gereken bir husustur.  

Tablo 47: ÖTV Tahsilatının Genel Bütçe Vergi Gelirleri İçindeki Payı 

(2002-2010) 

Yıl 

Toplam ÖTV 

Gelirleri/Vergi 

Gelirleri 

Petrol ve 

doğalgaz 

ürünleri 

payı 

Motorlu 

taşıt 

araçları 

payı 

Alkollü 

içkiler 

payı 

Tütün 

mamulleri 

payı 

Kolalı 

gazozlar 

payı 

Dayanıklı 

tüketim 

ve diğer 

mallar 

payı 

2002 24,37 * * * * * * 

2003 26,83 * * * * * * 

2004 26,59 15,76 2,73 ** ** 7,66 0,44 

2005 25,48 14,82 3,25 ** ** 6,87 0,55 

2006 24,53 13,69 2,74 1,25 5 ,90 2,96 0,65 

2007 23,00 13,00 2,51 1,10 5,66 0,11 0,61 

2008 22,09 12,61 2,01 1,08 5,75 0,11 0,53 

2009 22,26 13,03 1,71 1,09 5,88 0,11 0,44 

2010 24,62 13,46 2,64 1,44 6,35 0,09 0,65 

*2002 ve 2003 yılı için yalnızca toplu rakamlara ulaşılabilmiştir. 

**2004 ve 2005 yılları için kolalı gazoz, alkollü içki ve tütün mamullerine ilişkin rakamlar 

birlikte ilan edilmiştir. 

Kaynak: (Erişim) http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/VI/GBG1.htm, 17 Ocak 

2012. 

Tütün mamulleri yüksek oranlı vergilemeye müsait ürünler olmaları, 

sigara tüketimini azaltmaya yönelik tütün kontrol programlarının 

araçlarından biri olması gibi vergilendirme politikalarıyla farklı amaçlara 

yönelik sonuçlar da elde edilebilmesi nedeniyle vergi idarelerinin her zaman 

ilgi odağı haline gelmiştir.358 Tütün mamulleri üzerinden özel tüketim vergisi, 

katma değer vergisi ve ithalatta alınan gümrük vergisi olmak üzere üç ayrı 

kategoride vergi alınmakta olup, özel tüketim vergisi kolay uygulanabilirliği 

nedeniyle merkezi bütçelerin önemli gelir kalemlerinden birini 
                                                           
358

 (*) Aslında, zamlara rağmen artan tütün talebinin dolaylı etkisi ÖTV gelirlerinin artması 

olmuştur. Sigara tüketimi zamlara ve sigara karşıtı kampanya ve yasaklara rağmen artmaktadır. Bu 

da bize, zamların Maliye açısından sağlam bir vergi kaynağı haline geldiğini göstermektedir. 

Sigaraya yönelik vergi-zam politikası Hükümet’in gelecekte de en azından sigaranın nispi fiyatının 

düşmesine izin vermeyecek bir zam politikası sürdüreceğini göstermektedir. Dolayısıyla, sigara 

zamlarının amacının halk sağlığını korumaktan ziyade vergi gelirlerini artırmaya yaradığı 

anlaşılmaktadır. Bknz. Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal, Ayşenur Acar, Duygu Güner “Sağlık Bahane 

Zamlar Şahane”, BETAM, Araştırma Notu 12/125 27 Ocak 2012, (Erişim) 

http://betam.bahcesehir.edu.tr/tr/2012/01/saglik-bahane-zamlar-sahane-sigara-fiyatlari-tuketimi-ve-

vergiler/, 26 Nisan 2012, s. 6.  

http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/VI/GBG1.htm
http://betam.bahcesehir.edu.tr/tr/2012/01/saglik-bahane-zamlar-sahane-sigara-fiyatlari-tuketimi-ve-vergiler/
http://betam.bahcesehir.edu.tr/tr/2012/01/saglik-bahane-zamlar-sahane-sigara-fiyatlari-tuketimi-ve-vergiler/
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oluşturmaktadır. Dünya uygulamaları da dikkate alındığında tütün mamulleri 

üzerinden alınan vergilerin %90’ından fazlasını sigara üzerinden alınan 

vergiler oluşturmakta olup, söz konusu ürünlerdeki toplam vergi yükünün 

perakende satış fiyatına oranı bazı ülkelerde % 80’e kadar ulaşabilmektedir. 

Avrupa Birliği üyesi pek çok ülke uygulamalarında ise bu oran % 75 

düzeyindedir.359 

Dolaylı vergiler değer kaybına uğramamaları, kolay toplanabilmeleri, 

fiyat içinde gizlenerek fazla hissedilmemeleri gibi nedenleri yalnızca 

ülkemizde değil pek çok ülkede tercih edilmektedir. Dolaylı vergilerin toplam 

vergi gelirleri içindeki payının artması vergilendirmenin adalet ilkesini 

zedelemektedir. Vergi yükündeki artış özellikle gelirinin önemli bir kısmını 

tüketime ayırmak zorunda kalan alt ve orta kesim üzerinde vergi baskısının 

artmasına yol açmaktadır. Ayrıca, özellikle enerji ürünleri üzerindeki vergi 

yükünün artması girdi maliyetlerini artırarak işletmelerin rekabet gücünü de 

etkilemektedir.360  

 

3.4. VERGİ TÜRLERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ 

Vergi yükünün vergi türleri arasındaki dağılımı ülkeden ülkeye önemli 

farklar gösterebilmekle birlikte özellikle AB ülkelerinde mal ve hizmetler 

üzerinden alınan vergilerin ağırlığının arttığı görülmektedir. Diğer taraftan, 

özellikle gelişmekte olan ülkelerde 1980 sonrası neo-liberal politikalarla 

birlikte, sermaye üzerindeki vergi yükünün düşürülmesi amacıyla vergi 

yapısında değişiklikler meydana gelmiş ve bu kapsamda Türkiye’de de 

dolaylı vergilere doğru bir kayma başlamıştır.  

Tablo 38’den de görüleceği üzere, gelir vergisine ilişkin 2008 yılı 

OECD ortalaması %9 iken Türkiye’de %4, kurumlar üzerinden alınan 

vergilere ilişkin OECD ortalaması %3,5 iken Türkiye’de %1,8, sosyal 

güvenlik primleri yükü OECD ortalaması %9 iken Türkiye’de %6,1 ve mal ve 

                                                           
359

 Abdullah Çelik, “Tütün Mamullerinde ÖTV Artışlarının Kayıt Dışılığa Etkisi”, Vergi Dünyası, 

Sayı: 345, Mayıs 2010, s. 15. 
360

 Ay, Talaşlı, a.g.m., s. 146-147. 
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hizmetler üzerinden alınan vergiler OECD ortalaması %10,8 iken Türkiye’de 

%11’dir.  

Politik yapının da etkisi ile Danimarka ve bütçe fazlası olan bir ülke 

olarak bilinen İsveç gelir vergi yükünün en yüksek olduğu ülkeler arasında 

yer almaktadır. Ülkelerin vergi uygulamalarındaki ve tanımlarındaki 

farklılıkların vergi yükünü etkilemesine örnek olarak, GSYH ölçümlerinde 

hesaba katılmayan transfer gelirlerinden ödenen vergilerin, Danimarka’da 

gelir vergisi grubunda yer alması ve bu nedenle de gelir vergisi yükünün 

fazla hesaplanması gösterilebilmektedir.  

Tablo 5’den de görülebileceği üzere, gelir vergisi  OECD ülkelerinde 

vergi yapısı içinde önemli bir ağırlığa sahip olup, OECD vergi yükü 

ortalaması 2008 yılı için %9 iken Türkiye için bu oran %4’tür. Türkiye bu 

oranla Slovak Cumhuriyeti, Çek Cumhuriyeti ve Kore gibi ülkelerle en düşük 

yüke sahip ülkeler grubunda yer almaktadır. Gelir üzerinden alınan vergilere 

ilişkin yükün düşük olduğu ülkelerde özellikle sosyal güvenlik katkıları ve 

mal ve hizmetler üzerinden alınan vergilerin yükü daha yüksektir.  

Tablo 40’dan da görüleceği üzere, Türkiye’de gelir vergisi yükü 

OECD ortalamasına göre düşük olmakla birlikte asıl sorun yükün kaynakta 

kesme usulü ile vergilendirilen ücretliler üzerinde kalmasıdır.  

Tablo 7’den de görüleceği üzere, kurumlar vergisine ilişkin OECD 

yük ortalaması 2008 yılı için % 3,5 iken bu oran Türkiye için %1,8 olup 

OECD ortalamasının altındadır. Tarihsel süreç içinde kurumlar vergisi yükü 

artış göstermekle birlikte Türkiye, ABD ve İzlanda ile birlikte en düşük yüke 

sahip ülkeler arasında yer almaktadır. En yüksek kurumlar vergisi yüküne 

sahip ülkeler arasında dikkat çeken Norveç’te kurumlar vergisi yükü 1965’te 

%1,1 iken 2008’de %12,5’e ulaşmıştır. Bu artışta en önemli etmen 

Norveç’in petrol ihracatçısı bir ülke olması ve petrol çıkaran şirketlerin 

toplam kurumlar vergisinin %45’inden fazlasını ödemesidir.  

Kurumlar vergisi yükünün yüksek olduğu diğer ülkeler İrlanda ve 

Lüksemburg’dur. İrlanda kurumlar vergisi oranında indirimler yolu ile 



203 

 

 

yabancı sermayeyi çekmeyi başarabilmiş bir ülke olup, bu durum kurumlar 

vergisi yükünün yüksek olmasında önemli bir etmendir. Lüksemburg’da ise 

uluslararası işletmelerin ekonomideki ağırlığı yüksek kurumlar vergisi 

yükünün sebebi olarak gösterilmektedir.  

Türkiye’de de özellikle 1980 sonrası kurumlar vergisi oranındaki 

düşüşler ve sermaye hareketliliğinin artması ile birlikte kurumlar vergisi 

yükünde artışlar meydana gelmiş ancak, hiçbir zaman OECD ortalamasına 

yaklaşmamıştır.  

Mal ve hizmetler üzerinden alınan vergiler özellikle uygulama 

kolaylığı nedeniyle idareler tarafından tercih edilen vergiler olmakla birlikte 

ödeme gücü ve adalet ilkelerine göre vergilendirmenin zedelendiği ve alt ve 

orta gelir grubu üzerinde vergi baskısını artıran vergiler olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Türkiye’de de 1985 yılında KDV’nin kabulü ile birlikte bu 

vergilerin genel bütçe vergi gelirleri içindeki payı ve bu vergilerden 

kaynaklanan yükte önemli derecede artış görülmüştür.  

Türkiye’de mal ve hizmetler üzerinden alınan vergilerin yükü OECD 

ortalamasına yakın seyretmektedir. Tablo 11’den görüleceği üzere, mal ve 

hizmetler üzerinden alınan vergilere ilişkin OECD vergi yükü ortalaması 

1965 yılından 2008’e kadar çok fazla değişim göstermemiş olup, bu oran 

%9-11 arasında seyretmektedir. Türkiye’de ise bu oranlar aynı dönemde 

%5-11 aralığında değişerek, özellikle 2000 yılı ve sonrasında artış eğilimine 

girmiştir.  

Tablo 10’dan da görülebileceği üzere, mal ve hizmetler üzerinden 

alınan vergilere ilişkin dikkat çekici bir husus ise bu vergilere ilişkin vergi 

gelirleri değerlendirildiğinde, Türkiye’nin Meksika ve Şili ile ilk üç sırayı 

paylaşmasına rağmen, yük değerlendirildiğinde sıralamanın değişmesi 

olmaktadır. Mal ve hizmetler üzerinden alınan vergilerin yükünün en yüksek 

olduğu ilk 5 ülke Danimarka, Macaristan, İzlanda, Slovenya, Polonya olup, 

Türkiye 17’nci sırada yer almaktadır.  
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Mal ve hizmetler üzerinden alınan vergilerin toplam vergi gelirleri 

içindeki payı son derece yüksek olmakla birlikte, bu vergilere ilişkin yük 

OECD ülke ortalamasının çok az üzerindedir.  

Diğer taraftan, bu vergi grubunun özellikle KDV ve ÖTV yükü ayrımı 

yapılarak değerlendirilmesi sonucunda özellikle ÖTV yükünün yüksekliği 

dikkat çekmektedir. Tablo 36’dan da görülebileceği üzere, Türkiye’de mal ve 

hizmetler üzerinden alınan vergiler içinde KDV yükü 2008 yılı için %4,92 ile 

OECD ortalaması olan %6,7’nin altında iken, ÖTV yükü aynı yıl için %5,6 ile 

OECD ortalaması olan %3,41’in oldukça üzerindedir. 

ÖTV grubunda tütün mamulleri ve petrol ve doğalgaz ürünleri en 

fazla gelir getiren ve en ağır yüke sahip grup olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bu çerçevede, özellikle doğalgaz ve petrole ilişkin vergilendirme enerji 

ürünlerine ilişkin girdi maliyetlerini artıracak ve bu şekilde işletmelerin 

rekabet güçlerini azaltacaktır. 

Sosyal güvenlik yükü Türkiye’de 1965 ve sonrası dönemde önemli 

oranda artış göstermiştir. Tablo 30’dan da görüleceği üzere, 1965’te OECD 

ortalaması %4,6 iken Türkiye’de %0,6 olarak gerçekleşmiştir. 1965-1995 

arası dönemde sosyal güvenlik yükü artmakla birlikte söz konusu artış son 

derece düşük gerçekleşmiştir. 1990’lı yılların sonundan itibaren ise  sosyal 

güvenlik yükü hızlı bir artış eğilimine girmiş ve 2008 yılında %6’ya 

ulaşmıştır. 

3.5. OPTİMAL VERGİ POLİTİKASI VE VERGİ YÜKÜ 

Kamu maliyesinin en önemli sorunlarından bir tanesi vergi gelirlerinin 

vergilemenin etkinlik, adalet, basitlik gibi ilkeleri çerçevesinde en az 

maliyetle toplanması olarak ifade edilebilir. Bu nitelikleri taşıyan uygun bir 

politika bileşiminin sağlanması ise pek çok alanda analizi gerektirmektedir. 

Bu çerçevede optimal vergileme, adalet ve etkinlik ilkelerinin 

dengelenmesini de içeren, etkinlik kaybının ve maliyetlerin en az seviyeye 

indirilmesine yönelik bir teori olarak karşımıza çıkmaktadır.  
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Etkin vergi sistemleri, yönetim maliyetlerinin en az olduğu sistemler 

olarak tanımlanmakla birlikte bu şekilde bir tanım, vergi mükelleflerinin 

yüklendiği maliyetleri ihmal etmektedir. Vergi sistemlerinin ekonomik etkinlik 

açısından sıralamaya tabi tutulması ise optimal vergileme anlayışının çıkış 

noktası olmaktadır. Optimal vergi yapısı, toplumun etkinlik ve adalet gibi 

rakip amaçlar arasındaki seçimini en iyi şekilde yansıtan ve sosyal refahı 

maksimum yapan bir vergi yapısıdır.361  

Optimal vergileme, vergilemenin kaynak dağılımında etkinlik ve gelir 

dağılımında adalet açısından etkilerinin araştırılması ile birlikte vergi 

teorisinin mikro ekonomik yönü ve artan oranlılığın refah kaybına olan etkisi 

ile ilgilidir. Pigou, 1947’de piyasadaki sapmaları ortadan kaldıracak nitelikte 

vergileme tekniklerinin geliştirilmesini önemle vurgulamış ve sonraki yıllarda 

optimal vergilemenin ilkeleri geliştirilmiştir. Optimal vergi yapılarının analiz 

fikri, 1980’li yıllar öncesinde, neoklasik ekonomik modellerde ortaya atılmış 

olup, Atkinson, Stiglitz, Feldstein gibi yazarlar da sosyal refah 

maksimizasyonu kaygısıyla hareket ederek “optimal vergiciler” olarak 

anılmışlardır. 

Optimal vergileme teorisinin 3 temel yönü bulunmaktadır:362 

  Kişisel tercihlerin, teknoloji ve piyasa yapısının açık bir temsili 

bulunmaktadır, 

 Devlet, maliyetsiz olarak idare edebildiği, belirli bir vergi araçları seti 

ile sabit miktarda bir gelir toplamak zorundadır, 

 Bir değerlendirme fonksiyonu vardır ve sınırlı sayıdaki vergi sistemini 

sıralayarak onların arasından en iyi olanı seçer. 

Optimal vergi teorisi üzerine geniş literatür olmasına rağmen teorinin 

toplam vergileme seviyesine ilişkin sağladığı pratik bilgi sınırlıdır. Teori, gelir 

                                                           
361

 Funda Baysal, “Optimal Vergileme Teorisi ve Politikası: Türkiye Örneği”, Erciyes Üniversitesi 

Ssosyal Bilimler Enstitüsü, Mart 2005, s. 48.  

362
 Joel Slemrod, “Optimal Taxation and Optimal Tax system”, NPER Working Paper Series 3038, 

July 1988, s. 2-3.  
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ve tüketim vergileri arasında seçime ilişkin biraz daha faydalıdır. Optimal 

vergileme teorisinin, bir ekonomi için genel vergi yükünün seçimi hususunda 

sınırlı bilgi sağlamasının sebebi analizlerinde bütçenin harcama kısmına yer 

vermemesidir. Başka bir ifade ile optimal vergi seviyesinin belirlenmesi 

optimal kamu harcamaları seviyesinin belirlenmesi ile eşittir. Harcamalar ve 

vergilendirmeye bu şekilde bütüncül bir bakış açısı sunmayan teorik çabalar 

soyut kalacaktır.363 

Teoride, bir gelişmiş ülkede uygun toplam vergileme seviyesinin 

belirlenmesine ilişkin açık bir tanım yokluğu nedeniyle, hem gelişmiş hem 

de gelişmekte olan ülkelerde ortalama vergi yükü karşılaştırılmıştır. Bu 

yaklaşım özellikle 1960 ve1970’li yıllarda oldukça popüler olmuştur.364 

Türkiye’de, OECD ortalamalarına paralel bir şekilde yıllar içinde hem 

sosyal güvenlik katkıları dahil hem de hariç vergi yükünde artış meydana 

gelmekle birlikte, sosyal güvenlik primleri dahil global vergi yükü, ABD ve 

Kore gibi ülkelerle birlikte yaklaşık %25 ile %35 olan OECD ortalamasının 

oldukça altında kalmaktadır. Diğer taraftan, OECD Avrupa, AB 15 ve AB 19 

ortalamaları %38’den fazla olup, Türkiye’de global vergi yükü bu 

ortalamaların da son derece altında kalmaktadır.  

Türkiye’de vergi türlerine ilişkin yük itibariyle OECD ortalamasının 

üzerine çıkan değerler olsa bile global vergi yükü itibariyle yüksek değildir 

ve 2002 sonrası kamu harcamalarının kontrol altına alınmasına yönelik 

getirilen istikrar paketleri ile birlikte yükteki artışın durma noktasına geldiği 

ve yaklaşık %24-25’lerde kaldığı dikkat çekmektedir. 

Ayrıca, Türkiye’de vergi kanunlarında geniş bir biçimde yer verilen 

istisna, muafiyet, vergi iadeleri ve vergi indirimleri gibi düzenlemeler ile 

teşvikler nedeniyle vergi yükü gerçekte efektif vergi oranlarının üzerinde 

hesaplanmaktadır. Muafiyet ve istisna gibi vergi sisteminde bulunan bu 

                                                           
363

 Tanzi, Zee, a.g.m., s. 302. 
364

 Tanzi, Zee, a.g.m., s. 302. 
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düzenlemelerin etkisi de hesaplandığı takdirde zaten düşük olan vergi 

yükünün daha da düşeceği görülmektedir. 

Diğer taraftan, Türkiye’de objektif vergi yükü yüksek olmamasına 

rağmen vergi yüküne etki eden diğer faktörlerin de oluşturduğu bir etkileşim 

mekanizması içinde algı sürekli bir şekilde vergi yükünün yüksekliği 

noktasında oluşmaktadır.  
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SONUÇ 

Bir ülke kamu maliyesinin değerlendirilmesinde göz önünde tutulan 

en önemli göstergelerden biri olan vergi yükü kavramı, ülke ekonomisindeki 

kaynakların ne kadarlık kısmının, devlet veya diğer kamu kuruluşları 

tarafından vergi veya diğer isimler altında alındığı ifade etmekte olup, devlet 

ile halk arasındaki ilişkiyi düzenleyen en önemli mali değişkenlerden biri 

olarak kabul edilmektedir. 

Akademisyenlerden siyasetçilere kadar toplumun her kesiminde 

üzerinde en çok tartışılan ve fikir beyan edilen kavramlardan biri olan vergi 

yükü, mikro düzeyde belirli bir kişi, firma veya ekonominin tümü için; belirli 

bir vergi türü veya ödenen tüm vergiler bakımından; sektörel veya bölgesel 

olarak hesaplanabilmektedir. 

Ödenen vergilerin gelire oranı şeklinde de tanımlanabilen vergi yükü 

kavramı, vergi politikası ile ilgili düzenlemeleri desteklemek veya reddetmek 

kararının alınmasında; vergi oranlarını artırmak ya da azaltmak; yeni bir 

vergi koymak ya da koymamak; bir vergiyi kaldırmak ya da istisna ve 

muafiyetlerin kapsamının değiştirilmesi gibi alternatifler arasında karar 

verilmesinde bir girdi olmaktadır. 

Gelişmekte olan bir ülke ya da gelişmiş bir ülke için “uygun” toplam 

vergi yükünün ne olması gerektiğine ilişkin açık bir tanım olmamakla birlikte; 

özellikle 1960-1970’li yıllarda vergi gelirleri/GSYH oranını kullanarak konuyu 

açıklamaya çalışan çalışmalar bulunmaktadır. Böyle bir yaklaşım ülkenin 

vergi seviyesi için referans bir nokta oluşturması ve ekonomideki gelecek 

gelişmelerin beklentisinin oluşturulması açısından uygun olmakla birlikte, 

analizler gerçekte koşulların aynı kalması varsayımı ile daha yüksek kişi 

başına gelir seviyelerine daha yüksek toplam vergi yükünün eşlik edeceğini 

göstermektedir. 

OECD hesaplamalarından hareketle, vergi gelirleri/GSYH şeklinde 

tanımladığımız vergi yükü hesaplamalarının, özellikle vergi politikaları 

açısından yol göstericilik özelliği olmakla beraber, ülkelerarası sistem 
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farklılıkları ve yük hesaplarına ilişkin bazı farklılıklar nedeniyle bazı sorunları 

da beraberinde taşıdığını kabul etmek gerekmektedir. 

Ülkeler arasında kurumsal farklılıklar nedeniyle vergilemeye ilişkin 

verilerde standardizasyonun olmaması, her bir vergi türünün ekonomik 

davranışlar üzerinde yarattığı gerçek etki veya yarattığı gerçek “vergi 

yükünün” farklı olması, vergi yükü kavramının kamu sektörü tarafından 

yapılan düzenlemeler nedeniyle özel sektör üzerinde oluşan tüm yükü 

kavrayacak biçimde, daha geniş bir açıdan değerlendirilmesinin gerekliliği 

bu sorunlar arasında yer almaktadır. Ancak tüm bunlara rağmen, vergi 

gelirleri/GSYH göstergesi, özellikle uluslararası karşılaştırmalar açısından 

oldukça yaygın ve önemli bir gösterge olarak kullanılmaktadır. 

Vergi politikasının tespitinde en önemli verilerden birini oluşturan 

vergi yükü hesapları, vergi politikası açısından olduğu kadar, hem vergilerin 

ekonomiye etkileri ve hem de vergilemede eşitlik açısından önem 

taşımaktadır. Vergi yükünün, doğrudan ya da dolaylı olarak pek çok 

faktörden etkilenmesi ve vergi politikası ve ekonomi ile ilgili pek çok faktörü 

de etkilemesi nedeniyle, bir ekonomide vergi sisteminin gerçek yapısını 

kavrayabilmek için, iyi yapılmış vergi yükü hesaplarına ihtiyaç 

duyulmaktadır. 

İktisadi gelişme veya kalkınma politikalarının tespitinde, istikrar ve 

adil gelir dağılımı amaçlarına uyumlu politikaların izlenmesinde en önemli 

verilerden biri vergi yükü değerleri olduğundan, bilinçli bir vergi politikası 

oluşturmasında vergi yükünün doğru olarak belirlenmiş olması 

gerekmektedir.  

Yurt içi tasarruflar, iktisadi fazladan vergi yükünden sonra arta kalan 

“nihai bakiye” olarak ele alındığında, vergilerin fırsat maliyetleri yurtiçi 

tasarruflar olup, vergi yükünün bilinmesi; yatırım, büyüme hızı, milli gelir 

düzeyi, istihdam gibi değişkenler ve dolaylı olarak özel tüketim üzerinde de 

belirleyici olacaktır. 
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Mükelleflerin vergileme karşısındaki tutumlarının en önemli 

belirleyicisi, mükellefler üzerinde oluşan vergi yüküdür. Vergi yükünün 

belirleyicilerinden biri vergi oranları olmakla birlikte çalışmada incelendiği 

üzere, küreselleşme ile birlikte etkisini gittikçe daha fazla hissettiren vergi 

rekabeti, kayıt dışı ekonomi, her ülke vergi sisteminde az ya da mevcut olan 

vergisel ayrıcalıklar, teşvik sistemi ile getirilen kolaylıklar, vergi kaçırma 

olanakları, vergi yapısı, vergi kaçırma ve denetim, vergi uyuşmazlıklarının 

çözüm biçimleri, aflar, vergi bilinci-vergi ahlakı, kişi başına gelir düzeyi ve 

kamu finansman maliyetleri vergi yükünü etkileyen faktörler arasında yer 

almaktadır. 

OECD ülkeleri vergi yükü ortalamasına bakıldığında, vergi yükünün 

arttığı, 1965-2010 döneminde OECD ortalamasının %25’lerden %35 ‘lere 

kadar yükseldiği görülmektedir. 

Türkiye’de global vergi yükü, zaman içinde artmış olmakla birlikte 

1965-2010 döneminde OECD ülkeleri ortalaması ile karşılaştırıldığında 

yüksek değildir ve bölgesel gelişmişlik farkları, düşük tasarruf düzeyi, 

yüksek işsizlik, cari açık, kamu finansmanı, ihracatın düşük katma değerli 

ürünlerden oluşması ve adaletsiz gelir dağılımı gibi sorunlar ele alındığında 

vergi yükünün artırılması gereği ortaya çıkmaktadır.  

Diğer taraftan, kamu harcamalarının yükünü topluma yayan en temel 

araç niteliğini taşıyan vergilerin, sosyal amaçlarla kullanımı, devletin sosyal 

sınıflar arasındaki dengeyi gözetmesi açısından önem taşımaktadır. 

Özellikle, global vergi yükü düşük olmakla birlikte, Türkiye’de 1980 

sonrasında vergi politikasında dolaylı/dolaysız vergi tercihinin değişmesi ile 

birlikte denge kurumlar vergisi indirimleri ve teşvikler yolu ile sermaye lehine 

kayarken emek üzerindeki vergi yükünü ağırlaştıran uygulamalara da 

gidilmiştir. Vergi yükünün artırılmasına ilişkin olarak yapılacak çalışmalarda 

emek-sermaye üzerindeki yük dengesine ayrıca dikkat edilmesi 

gerekmektedir. 
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Türkiye’de doğrudan vergiler yerine dolaylı vergilerin ağırlığının 

artması ile birlikte, özellikle katma değer vergisi ve özel tüketim 

vergilerinden önemli gelir elde edilmeye başlanmış, özellikle sigara, alkollü 

içkiler ve petrol gibi talep esnekliği düşük mal ve hizmetlerden elde edilen 

tüketim vergileri kamu için önemli bir gelir kaynağı haline gelmiştir. Diğer 

taraftan, bu ürünler yüksek vergi oranlarının da etkisiyle kaçakçılığın en çok 

arttığı ürünler arasına girmiştir. Dolayısıyla, bu ürün grupları oran artışları ile 

sağlanan gelire rağmen kayıt dışılığın oldukça yüksek olduğu ve kurumların 

sürekli tedbir alma çabası içinde olan sektörler olarak karşımıza 

çıkmaktadır.  

Türkiye’de vergi yükü, OECD ortalamalarına göre görece düşük 

olmasına rağmen, her geçen yıl artarken vergi mükellefi sayısında sınırlı bir 

artış olmakla birlikte özellikle gayrimenkul sermaye iradı ve gelir stopajı 

mükellefi sayılarındaki artış dikkat çekmektedir. Bu noktada, kayıtlı 

mükellefler üzerindeki vergi yükünü artırmak yerine, yükümlü sayısını 

artırmak dolayısıyla vergi yükünü tabana yaymak suretiyle vergi gelirlerini 

artırmak temel zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Vergi yükünün 

tabana yayılması ise hem etkilediği hem de etkilendiği bir değişken olan 

kayıt dışı ekonomi büyüklüğünün de azaltılmasına bağlı olmaktadır. 

Uluslararası vergi rekabetinin ülkelerin vergi matrahını azaltarak 

zararlı hale gelmesini önlemeye yönelik tedbirler arasında yer alan ve 2006 

yılından itibaren yeni Kurumlar Vergisi Kanunu ile getirilen Türkiye’de de 

uygulanmaya başlayan kontrol edilen kurum kazancı ile uluslararası vergi 

uygulamalarındaki gelişmelere paralel olarak, ticari ve sınai mahiyette 

olmayan, yatırımlarını yurt dışında düşük vergi oranlı ülkelere yönlendiren 

mükellefler ile Türkiye’de yatırım yapan mükellefler arasındaki vergi yükü 

eşitsizliğinin giderilmesi amaçlanmıştır. Söz konusu düzenleme vergi 

adaletini bozucu davranışları önlemek amacıyla getirilen bir vergi güvenlik 

müessesesi olup, vergi sistemimizde bu ve benzeri vergi güvenlik 

önlemlerinin artırılması gerekmektedir. Yeni Kurumlar vergisi Kanunu’nda 

yer alan, vergi cenneti ülkelere yapılan ödemelerin vergi tevkifatına tabi 
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tutulmasına ilişkin hükümlerin altı yılı geçen bir süre içinde Bakanlar 

Kurulunca ilgili ülkelerin listesinin açıklanmaması nedeniyle yürürlüğe 

girememesi önemli bir eksikliktir. 

Vergi hasılatının kayıtlı GSYH’ya oranlanması ile elde edilen vergi 

yükü, sadece kayıtlı ekonomi üzerindeki vergi yükünü göstermektedir. Kayıt 

dışı ekonomi kayıtlı GSMH/GSYH rakamlarının olduğundan daha küçük 

tahmin edilmesine, bu durum da paydanın küçülmesi sebebiyle vergi 

yükünün yüksek hesaplanmasına yol açmaktadır. Diğer taraftan kayıt dışı 

ekonominin vergi kaybına yol açtığı gerçeği analizlerde dikkate alınması 

gereken hususlar arasında yer almaktadır.  

Türkiye’nin en önemli sorunlarından bir tanesi olan kayıt dışı ekonomi 

büyüklüğünün en önemli sebepleri arasında vergi oranlarının yüksekliği 

gösterilmektedir. Kayıt dışı ekonominin boyutunu azaltmak, bugünden 

yarına uygulanacak kısa dönemli çözümlerle değil uzun dönemde, sürekli 

ve kararlı bir şekilde ve etki analizi gerçekleştirilerek yapılacak olan oran 

indirimlerinin ötesinde özellikle fayda-maliyet analizlerinin yapıldığı vergi ve 

sosyal güvenlik uygulamalarını içeren ve siyasi bir kararlılıkta içeren bir 

çaba gerektirmektedir. Aynı şekilde kayıt dışı ekonomi konusunda da 

algının doğru yönetilmesi en az doğru politika bileşenlerini oluşturmak kadar 

önem arz etmektedir. Türkiye’de kayıt dışı ekonomi büyüklüğüne ve dürüst 

mükellefler üzerindeki vergi yükünün artışına  eşlik eden hususlardan bir 

diğeri de sürekli çıkarılan vergi afları ile birlikte tecil, taksitlendirme, uzlaşma 

gibi müesseseler olarak karşımıza çıkmaktadır. Vergi aflarının sık 

çıkarılması sürekli af beklentisini besleyerek vergisini zamanında ödeyen 

dürüst mükellefleri de kayıt dışı ekonomiye yöneltmekte, mükellefler 

arasında adaletsizliğe yol açmakta ve vergi yükünün yüksekliğine ilişkin 

algıyı beslemektedir.  

Vergi yükünün artırılmasına yönelik tüm düzenlemelere karar 

verilmesi halinde  yukarıda incelenen faktörlerin doğrudan ya da dolaylı 

olarak vergi yükünü etkilediği gerçeğinden hareket edilmelidir. Diğer 

taraftan, uygulanacak politikaların etkilerinin tespitinde global vergi yükünün 
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yanı sıra vergi türleri ve sektörler itibariyle efektif vergi yüklerinin de 

belirlenmesi ve bu doğrultuda tercihlerin ortaya konulması gerekmektedir. 

Ayrıca, tespitlerimiz çerçevesinde Türkiye’de sektörel ve bölgesel 

vergi yükü büyüklükleri ihmal edilen bir husus olup, bölgesel gelişme 

farklarının azaltılmasında ve vergi teşvik sistemi çerçevesinde 

desteklenecek sektörlerin doğru belirlenmesinde son derece önemli bir 

husus olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Türkiye’nin temel ekonomik sorunlarının çözülebilmesi için vergi yükü 

artışı gerçekleştirilirken basit, etkin, adil bir vergi sistemine ve oluşacak 

sistemin etki analizlerinin titizlikle yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 
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ÖZET 

ERDOĞAN, Zahide, Türkiye’de Global Vergi Yükü Ve Vergi Yüküne Etki 

Eden Faktörlerin OECD Ülkeleri İle Karşılaştırmalı Olarak Analizi, Yüksek 

Lisans Tezi, Ankara, 2013. 

Türkiye’de global vergi yükü ve vergi yüküne etki eden faktörlerin 

belirlenmesi bu çalışmanın ana amacını oluşturmaktadır. Diğer taraftan 

vergi yükü ve vergi yüküne etki eden faktörler değerlendirilirken OECD 

ülkelerinden örneklerle uluslararası karşılaştırma yapma imkanı sunulması 

amaçlanmaktadır. Bu amaçla birinci bölümde vergi yüküne ilişkin temel 

tanımlardan sonra OECD ülkelerinde vergi yükü ve vergi yüküne etki eden 

faktörlerden bahsedilmiş, ikinci bölümde ise birinci bölüme paralel şekilde 

Türkiye’de vergi yükü ve vergi yüküne etki eden faktörler incelenmiştir. 

Üçüncü bölümde ise Türkiye-OECD vergi yükü değerlendirmesi yapıldıktan 

sonra Türkiye’deki temel sorunlar ile vergi yükünün artırılmasına ilişkin 

önerilere yer verilmiştir. Sonuç olarak tüm bu değerlendirmeler ışığında 

Türkiye’de vergi yükü düşük olup, artırılması gerekmekle birlikte temel 

sorun doğru politika bileşenleri ile birlikte algının yönetilmesi olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: 

1. Vergi yükü 

2. OECD 

3. Türkiye, 

4. Vergi rekabeti, 

5. Kayıt dışı ekonomi, 

6. Optimal vergileme 
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ABSTRACT 

ERDOĞAN, Zahide, Global Tax Burden in Turkey and Comparative 

Analysis of Factors Effecting Tax Burden With OECD Countries, Post 

Graduate Thesis, Ankara, 2013.  

Main subject of this study is global tax burden in Turkey and identifying the 

factors effecting tax burden. On the other hand, it is aimed at providing 

facilities to international comparison while evaluating tax burden and factors 

effecting tax burden with examples from OECD countries. For this purpose, 

we have mentioned tax burden in OECD countries and factors effecting tax 

burden after main definition about tax burden in first chapter. In second 

chapter in parallel with first chapter, we have analyzed tax burden and 

factors effecting tax burden in Turkey. In third chapter, after evaluating 

Turkey-OECD tax burden, we have discussed main problems in Turkey and 

suggestions about increasing tax burden. In conclusion, in light of these 

evaluations, it is appeared that tax burden in Turkey is low and should be 

increased but, the main problem is the right policy component with 

managing perception  

Key Words: 

1. Tax burden, 

2. OECD, 

3. Turkey, 

4. Tax competition, 

5. Informal Economy, 

6. Optimal taxation. 
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