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ÖZET 

SABUNCU Can Galip. Türkiye’de Vergi Harcamalarının Analizi, Yüksek Lisans 

Tezi, Ankara, 2011. 

 

Devletler, görevlerini ifa ederken, en önemli ve sağlıklı finansman kaynağı olarak 

vergiyi görmektedirler. Devlet, böylesine önemli bir kaynaktan ekonomik, sosyal, 

kültürel vb. sebeplerle vazgeçerek piyasalara müdahale etmek isteyebilir. Bu aĢamada 

karĢımıza devletin gelir kaybına sebebiyet veren, vergi indirim, muafiyet ve 

istisnalarından oluĢan ve aslında kamu harcamaları gibi bir etkiye sahip olmakla 

birlikte uygulanıĢ biçiminde farklılıklar bulunan vergi harcamaları çıkmaktadır. 

Bütçesini disiplin altına almaya çalıĢan ülkeler vergi harcamaları boyutunu 

olabildiğince net Ģekilde bilmek durumundadırlar. Bu nedenle, geliĢmiĢ ülkelerde 

oldukça sıkı bir disiplin altında takip edilmeye çalıĢılan vergi harcamaları konusu 

ülkemiz açısından da büyük önem taĢımaktadır. ÇeĢitli kanun hükümleriyle tanınmıĢ 

bulunan vergi istisna, muafiyet ve indirimleri, vergi harcamalarının yoğun bir alan iĢgal 

etmesine, dolayısıyla bütçe içerisinde rakamsal olarak önemli büyüklüklere ulaĢmasına 

sebep olmaktadır. OECD ülkelerinde uzun süredir uygulanmakta iken Türkiye’de 3-4 

yıllık bir geçmiĢe sahip olan vergi harcamaları Ģu an itibarıyla vergi gelirlerinin 

yaklaĢık % 7’sine tekabül etmektedir. 

Bu tezin amacı, vergi harcamaları uygulamasını analiz etmek, Türkiye’de konu ile ilgili  

yapılan kısıtlı çalıĢmalara katkıda bulunmaktır. Elde edilen bulgular çerçevesinde, 

Ülkemizde, vergi harcamaları ile ilgili çalıĢmaların sınırlı sayıda kaldığı, hâlen bir 

vergi istisna, muafiyet veya indiriminin vergi harcaması sayılıp sayılmayacağı 

konusunda net bir belirleme bulunmadığı ve teorik olarak vergi harcaması olarak 

nitelendirilmesi gerektiği hâlde standart vergi uygulaması olarak görülmesi sebebiyle 

vergi harcamaları listesinde yer almayan pek çok düzenleme olduğu, ayrıca bütçe 

kanunlarında vergi harcaması tahmini tutarlarının toplam olarak yer almasına karĢılık 

her harcama bazında belirlenen tutarların kamuoyu ile paylaĢılmadığı ifade edilebilir. 

Anahtar sözcükler: Vergi harcamaları, vergi istisnası, vergi muafiyeti, vergi indirimi. 
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ABSTRACT 

SABUNCU Can Galip. Analyzing The Tax Expenditures In Turkey, Master’s 

Thesis, Ankara, 2011. 

 

States, while performing their duties, perceive taxes as most important and healthy 

financing fund. A state, may wish to intervene in the markets by discarding such an 

important source because of some economic, social and cultural reasons. At this stage, 

tax deductions, exemptions and exceptions causing loss of income for a state, which 

have just like the same impact but in a different implementation with the public 

expenditures. The states, trying to keep their budget under discipline, must know the tax 

expenditures amount. Therefore, the tax expenditures which are being tried to keep 

under strict discipline are very important for our country also. The tax deductions, 

exemptions and exceptions which are present in several law provisions, cause tax 

expenditures to occupy a huge area, which results in having great amount in the budget. 

Tax expenditures, which have a long period history in OECD countries, while Turkey 

has only 3-4 years background, are now 7% of tax revenues in Turkey.  

The aim of this study is to analyze the application of tax expenditures and contribute to 

the limited studies about the subject in Turkey. According to the results of the study, we 

can point out that; there are limited number of studies about tax expenditures in our 

country, there is no clear determination about accepting a tax exclusion, exemption or 

relief as a tax expenditure or not. There are lots of arrangements, which are seen as tax 

expenditures theoretically but are not in the list of tax expenditures because of being 

considered as benchmark. However, State shares with the public only the total amount 

of tax expenditures but not the amount for each expenditure. 

 

Key Words: Tax expenditures, tax exclusion, tax exemption, tax relief.   
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GĠRĠġ 

Vergi, devletlerin görevlerini ifa etmeleri sırasında, finansman kaynağı olarak 

baĢvurdukları en önemli kaynak niteliğindedir. Bu nedenle, gerek bireylerin devletlerle 

arasında gerçekleĢen gerekse bireylerin kendi aralarında gerçekleĢtirdikleri iĢlemlerde, 

kısaca ekonomik hayatın her alanında vergisel düzenlemeler oldukça önemli bir yere 

sahiptir. Hatta devletlerin, vergi mekanizmasını, sadece ekonomik alanlarda değil, 

sosyal hayat ve müdahale etmeyi amaçladığı diğer alanlarda da etkin bir araç olarak 

kullandıklarını görmekteyiz.  

Anayasamızın 73 üncü maddesinde “Herkes kamu giderlerini karĢılamak üzere mali 

gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür.” hükmüne yer verilmek suretiyle herkes, 

Devletin yapacağı harcamaları finanse edebilmesi adına vergi ödemek zorunluğuna tabi 

tutulmuĢtur.  

Devlet söz konusu yükümlülüğe uymayan mükellefler hakkında gerekli hukuki takibatı 

yapma yetki ve gücüne sahiptir. Devlet - birey arasında var olan böylesine bir dikey 

iliĢki, vergi hukukunun; kamu hukuku – özel hukuk ayrımında kamu hukukunun 

konusu içerisinde yer almasına sebep olmaktadır. Zira özel hukukta bireyler arasında 

yatay iliĢkiler söz konusuyken, kamu hukukunda dikey iliĢkilerin varlığı kabul 

edilmektedir. Vergi de, devletin kamu gücüne dayanarak elde ettiği tüm kamu 

gelirlerini ifade ettiği için yatay bir iliĢkiden bahsetmek mümkün değildir.  

Devlet, devlet olmanın gerektirdiği görevlerini ifa ederken yapacağı harcamaların 

finansmanı için en önemli gelir kaynağı olan ve egemenlik gücünü kullanması sonucu 

elde ettiği vergi toplama yetki ve imkânından bazı ekonomik ve sosyal gerekçelerle 

vazgeçebilmektedir. 

Örneğin devlet, kaynağını, egemenlik hakkının oluĢturduğu vergi sistemi sayesinde, 

belirlenen bir gruba, kiĢiye, iĢletmeye ya da faaliyete destek olmak amacıyla belli 

alanlarda vergisel ayrıcalıklar uygulamak suretiyle, amaçlarına daha kolay ve etkin bir 

Ģekilde ulaĢabilir. 

Anayasanın 2 nci maddesinde yer alan “Sosyal Devlet” özelliği çerçevesinde 

bakıldığında, vergi harcamaları, belirlenen mükellef gruplarına veya iĢlemlerine fayda 

sağlayan, vergi istisnası, vergi muafiyeti, vergi indirimleri vb. uygulamalardır. 
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Gelinen son durum itibarıyla geliĢmiĢ ülkelerin bütçelerini disiplin altına alma 

gayretleri, devletlerin vazgeçmeler sonucu mahrum kaldığı vergi tutarlarının 

bilinmesini zorunlu kılmaktadır. 

Bu aĢamada karĢımıza “vergi harcaması” kavramı çıkmaktadır. Kendisini geliĢmiĢ 

olarak addeden ve bütçesini disiplin altına almaya çalıĢan ülkeler vergi harcamaları 

boyutunu olabildiğince net Ģekilde bilmelidirler ki, bu tutarın bütçe üzerinde ne denli 

etkili olduğu tam olarak irdelenebilsin ve gerektiğinde bu konuda fayda - maliyet 

analizi yapılabilsin. 

Esasen vergi uygulamaları konusunda köklü bir geçmiĢe sahip olmasa da geliĢmiĢ 

ülkelerde oldukça sıkı bir disiplin altında takip edilmeye çalıĢılan vergi harcamaları 

konusu ülkemiz açısından büyük önem taĢımaktadır. ÇeĢitli kanun hükümleriyle 

tanınmıĢ bulunan vergi istisna, muafiyet ve indirimleri, vergi harcamalarının yoğun bir 

alan iĢgal etmesine, dolayısıyla bütçe içerisinde rakamsal olarak önemli büyüklüklere 

ulaĢmasına sebep olmaktadır.  

Ülkemiz açısında bu denli önemli bir konu olmasına rağmen, vergi harcamaları ile ilgili 

çalıĢmalar sınırlı kalmıĢ ve konunun önemine paralel sayıda eser ortaya 

konulamamıĢtır.   

“Türkiye’de Vergi Harcamalarının Analizi” konulu bu çalıĢma 3 bölümden 

oluĢmaktadır.  

ÇalıĢmanın; 

- “Kavramlar ve Tanımlar” baĢlıklı birinci bölümünde; vergi harcaması kavramı, 

vergi harcamasının türleri, vergi harcamasını hesaplama yöntemleri ve vergi 

harcamalarının, olağan kamu harcamaları ile karĢılaĢtırılması üzerinde 

durulmuĢ, 

- “Vergi Harcaması Konusunda ÇeĢitli Ülke Uygulamaları” baĢlıklı ikinci 

bölümünde; konu ile ilgili çeĢitli örnek ülke uygulamalarından söz edilerek, bu 

ülkelerde konuya yaklaĢım, hesaplama yöntemleri, gayrisafi yurt içi hasılaları 

içerisindeki büyüklüğü ile raporlama dönem ve Ģekilleri belirtilmiĢ, 
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- “Türkiye’de Vergi Harcamaları Uygulaması” baĢlıklı üçüncü bölümünde; vergi 

harcamasının ülkemizdeki uygulaması ve söz konusu harcamaların bütçe 

içerisindeki büyüklüğü ortaya konulmuĢtur. 

ÇalıĢma sonucunda elde edilen tespitlere ise Sonuç bölümünde yer verilmiĢtir.  
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BÖLÜM 1 

KAVRAMLAR VE TANIMLAR 

1.1. VERGĠ HARCAMASI KAVRAMI 

1.1.1. Verginin Tanımı 

Klasik maliyenin Kıta Avrupa’sındaki kurucusu olan ünlü Fransız maliyecisi Gaston 

Jeze, vergiyi; “kiĢilerden kamu giderlerini karĢılamak üzere, cebri, nihai ve karĢılıksız 

olarak istenen parasal bir yükümlülük” olarak tanımlamaktadır. Öte yandan, modern 

maliyecilere göre vergi; kiĢilerden kamu harcamalarını karĢılamak veya devletin 

ekonomik ve sosyal hayata müdahalesini sağlamak üzere, cebri, nihai ve karĢılıksız 

olarak, doğrudan doğruya istenen parasal bir yükümlülüktür (Türk, 2008: 111). 

Modern maliyecilerin yaptığı vergi tanımında görüldüğü üzere, devletin vergi 

almasındaki amaç kamu harcamalarını karĢılamakla sınırlı değildir. Bazen kamu 

finansmanı tercihi bir kenara bırakılmak suretiyle ekonomik ve sosyal hayata müdahale 

ön plana çıkarılabilmektedir. 

Vergi, farklı kaynaklar ve konunun otoritelerince zaman içerisinde çeĢitli Ģekillerde 

tanımlanmıĢ olmakla birlikte, bugün itibarıyla üzerinde genel görüĢ birliğine varılmıĢ 

tanım Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü tarafından 2007 yılında yayımlanmıĢ bulunan 

Vergi Harcamaları Raporunda yer almaktadır. 

Vergi Harcamaları Raporunda, en sağlıklı kamu kaynağı olan vergi, “devletin kamu 

hizmetlerini gerçekleĢtirmek için ihtiyaç duyduğu kaynakları temin etmek ve borçları 

dolayısıyla üstlendiği yükümlülükleri karĢılamak amacıyla egemenlik gücüne dayalı 

olarak, karĢılıksız, cebri ve nihai olarak gerçek ve tüzel kiĢilerden istenen parasal 

yükümlülük” olarak tanımlanmıĢtır (Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü, 2007: 5). 

Tanımda dikkati çeken önemli bir husus, verginin en sağlıklı kamu kaynağı olduğu, bir 

diğeri ise karĢılıksız olarak alınması olarak göze çarpmaktadır. 

Devlet, bu gelir kaynağını tahsil ederken, mükellefin
1
 rızasını aramamakta ve tahsilat 

karĢılığında da direk bireye yönelik herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Kısaca, 

                                                 
1
 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 8 inci maddesine göre, “mükellef” vergi kanunlarına göre kendisine 

vergi borcu terettüb eden gerçek veya tüzel kiĢidir. 
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vergi ödevinin niteliğine, vergi borcunun doğması ve ortadan kalkmasına iliĢkin maddi 

ve Ģekli kuralların bütünü Ģeklinde tanımlanabilecek vergi hukuku, özel hukukun değil 

kamu hukukunun bir dalıdır. (Öncel vd., 2009: 1-2) 

Zira taraflar arasında bir eĢitlikten söz etmek mümkün değildir. Üstün taraf olan devlet, 

bireye vergi ödeme yükümlülüğü getirmektedir.      

Konu ile ilgili olarak, Anayasamızın 73 üncü maddesi, “Vergi Ödevi” baĢlığı altında, 

aĢağıda yer alan hükümleri ihtiva etmektedir. 

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

yükümlüdür. 

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

Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiĢtirilir veya 

kaldırılır. 

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

oranlarına iliĢkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aĢağı sınırlar içinde 

değiĢiklik yapmak yetkisi Bakanlar Kuruluna verilebilir.” 

Görüldüğü üzere Anayasa’da, herkes, mali gücü doğrultusunda -Vergi Harcamaları 

Raporunda en sağlıklı ve karĢılıksız olarak tahsil edildiği hususu üzerinde önemle 

durulan- vergiyi ödemekle yükümlü tutulmuĢtur.  

Bu noktada, vergilemenin temel prensipleri üzerinde durmak yerinde olacaktır. 

1.1.2. Vergilemenin Temel Prensipleri 

Amerikan Sertifikalı Muhasebeciler Enstitüsü, iyi bir vergi politikası için 10 temel 

prensip olduğunu belirtmektedir (European Centre for the Development of Vocational 

Training, 2009: 19 - 20). Bu prensipleri kısaca aĢağıdaki gibi açıklayabiliriz: 

1- EĢitlik ve Adalet: Benzer durumda bulunan vergi mükellefleri, benzer biçimde 

vergilendirilmelidir. Bu ilke, genellikle eĢitlik ve adaletli olmak açısından açıklanır ve 

iki farklı kavramı içerir. Yatay eĢitlik kavramı, benzer gelir koĢullarına sahip vergi 

mükelleflerinin aynı miktarda vergi ödemesini Ģart koĢmaktadır. Dikey eĢitlik kavramı 

ise, kaynakların nüfus içerisindeki yeniden dağılımını destekleyerek, daha büyük mali 
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güce sahip vergi mükelleflerinin daha fazla vergi ödemesi gerektiğinden söz 

etmektedir.  

2- Açıklık: Vergi kanunları, verginin ne zaman, nasıl ve hangi miktarda ödeneceğini 

açıkça belirtmelidir (Vergi matrahının net tanımlanması). Açıklık, bir vergi sistemi için 

önemlidir çünkü açıklık aynı zamanda kanunlara uyumun düzenlenmesine ve sisteme 

güvenin artmasına yardımcı olmaktadır. 

3- Ödemede Kolaylık: Bir verginin taksitler hâlinde ödenmesi mükellef için kolaylık 

sağlar. Ödeme kolaylığı, vergi sistemine uyumun sağlanması açısından önemlidir. Zira 

bir verginin zor ödenmesi, bir anlamda ödenmemesi/ödenememesi demektir. 

4- Tahsilatta Tasarruf: Bir verginin tahsilatının maliyeti hem devlet hem de mükellef 

için minimumda tutulmalıdır. Vergi otoriteleri açısından uygulama ve yürütme 

konularında ve mükellefler açısından vergiye uyumluluk konusunda pratik olmayan 

vergi tedbirleri, tarafsızlık ve adaletlilik hedefleri gibi diğer amaçlara zarar verecektir. 

5- Sadelik: Hem mükellefler hem de uygulayanlar açısından vergi kanunu kurallarının, 

kolayca anlaĢılabilmesi ve maliyet-etkin
2
 bir usulde, söz konusu kurallara doğru bir 

Ģekilde riayet edilebilmesi için sade olması gerekmektedir. Bu suretle, sadelik hem 

vergi otoriteleri hem de mükellefler açısından ortak maliyetlerin azaltılmasına yardımcı 

olacaktır. 

6- Tarafsızlık: Mükelleflerin, bir iĢlemi nasıl yapacakları veya bir iĢlemle meĢgul olup 

olmayacakları konusundaki kararlarında vergi kanunlarının etkisi minimumda 

tutulmalıdır. Bu ilke, vergilerin esas olarak devletin faaliyet gelirlerini artırmayı 

amaçladığını, bu suretle bunların, yatırım veya tüketim kararlarına yön vererek 

ekonomik tutumu değiĢtiremeyeceğini ileri sürmektedir. BaĢka bir deyiĢle, vergi 

mevzuatının iĢ dünyası ve mükelleflerin iradesi üzerindeki etkisi minimumda 

tutulmalıdır. 

7- Ekonomik GeliĢme ve Etkililik: Vergi sistemi; ekonomik geliĢme ve etkililik
3
, 

sermaye oluĢumu ve uluslararası rekabet edebilme gücü gibi ekonomik hedeflerin 

                                                 
2
 Etkinlik, amaçlanan baĢarıya minimum kaynak kullanımı ile ulaĢılabilmesini ifade eder (Goode, 1984: 

46). 
3
 Etkililik, bir amaca ulaĢılabilme kapasitesidir (Goode, 1984: 46). Maliyet-etkinlik analizi ise, aynı fayda 

düzeyine ulaĢabilmek için izlenebilecek farklı yöntemler arasında hangisinin en az maliyetli olduğunu 

irdelemek için kullanılır (Stiglitz, 1999: 293).  
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cesaretini kırarak veya bunlara mani olarak, ekonomik üretim kabiliyetini 

engellememeli veya kısıtlamamalıdır. 

8- ġeffaflık ve Görünebilirlik: Mükellefler, bir verginin mevcudiyetini ve kendilerine 

nasıl ve ne zaman tarh edileceğini bilmelidirler. BaĢka bir deyiĢle, bir vergi 

mükelleflere görünür olmalıdır ki böylece, mükellefler iĢlemlerin gerçek maliyetleri, 

toplam vergi yükümlülükleri ve vergiyi ödeyecekleri idari birimler hakkında bilgi 

sahibi olabilsinler. 

9- Minimum Vergi Kaçağı: Bir vergi, vergi kaçağını yani yüklenilen ve ödenen vergi 

tutarları arasındaki farkı minimuma indirecek Ģekilde yapılandırılmalıdır. 

10- Gelir Kaleminde Düzen: Vergi sistemi devlete gelirin ne kadar ve ne zaman 

toplanacağı konusunda karar verme imkânı tanımalıdır.  

Vergi otoriteleri en iyi vergi sistemini sağlayabilmek ve ekonomik amaçlarına 

ulaĢabilmek için sayılan prensipleri dengelemek zorundadır. 

Ancak, çalıĢmanın çeĢitli bölümlerinde belirtildiği üzere Devlet her zaman ekonomik 

amaçlar gütmez. Bazen sosyal amaçlar, ekonomik amaçlardan daha ağır basabilir. 

Bir baĢka deyiĢle, vergi ödeme gücü bulunan kiĢilerin, güçleri doğrultusunda adaletli 

bir Ģekilde vergilendirilmesi esas kural olmakla birlikte, çeĢitli nedenlerle bu kuralın 

dıĢına çıkılabilmektedir (Akdoğan, 2009: 48). 

Vergilerin, gelir artırmaktan ziyade farklı amaçlarla kullanılması, vergi teĢviklerinin 

ortaya çıkması ile sonuçlanır. Bu teĢviklerin, önemli hedeflere varmayı engelleyecek 

istenmeyen amaç dıĢı ekonomik ve sosyal etkilere sebep olmalarını engellemek için 

yeni düzenlemelerin yapılması gerektiği ifade edilmektedir (European Centre For The 

Development of Vocational Training, 2009: 18). 

Burada, Modern Maliyecilerin, vergi sisteminin temel prensiplerine ekledikleri yeni bir 

vergi prensibi karĢımıza çıkmaktadır; “Vergilemede Müdahale Prensibi”. Bu prensip 

ile ekonominin normal iĢleyiĢi değiĢtirilmek, zaman zaman hızlandırılmak, ekonomide 

kaynak kullanımı iktisat politikasının amaçları doğrultusunda yönlendirilmek istenir 

(Türk, 2008: 129). 
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Aslında vergilemede müdahale prensibinin, yukarıda 10 ilke arasında sayılmıĢ bulunan 

eĢitlik prensibine uyduğu söylenemez. Bu çerçevede, vergi harcamaları konusu ile 

yakından ilgisi olması sebebiyle eĢitlik kavramı üzerinde durmakta fayda vardır. 

EĢitlik, vergilemenin temel ilkelerinin en önemlilerinden birisi olarak karĢımıza 

çıkmaktadır. Zira bireyin, kazancının bir kısmını vergi olarak Devletine öderken, bu 

verginin kendisinden eĢitlik ilkeleri çerçevesinde tahsil edildiğini, yani kendisi ile aynı 

durumda olan mükelleflerden aynı ölçüde, kendisinden daha çok gelir elde eden 

mükelleflerden ise daha yüksek oranda vergi alındığını bilmesi sisteme gönüllü 

katılımını kolaylaĢtıracaktır. 

Bir devletin vergi toplamasına yardımcı olacak en önemli araçlardan biri, vatandaĢları 

arasında verginin ödenmesi ile ilgili eĢitliğe uygun davranıldığı kanaatinin var 

olmasıdır. 

Anayasa’nın 10 uncu maddesinde düzenlenen kanun önünde eĢitlik ilkesi (devletin 

hiçbir kiĢiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanıyamaması kuralı), vergi açısından 

da geçerlilik taĢımaktadır. EĢitlik olgusunun iki türünden biri olan yatay eĢitlik, benzer 

durumda olanlar arasında farklı muamele yapılmamasını, dikey eĢitlik ise, farklı 

durumda olanlara farklı muamele yapılmasını ifade eder (Bilici, 2010: 37). 

Aksi durumda, bireyler arasında, ödedikleri vergi ile ilgili haksızlık yapıldığına, aynı 

durumda bulunan diğer mükelleflere oranla kendilerinden daha fazla vergi alındığına 

dair Ģüphelerin mevcut olması durumunda ilerleyen dönemlerde vergi kayıp ve kaçağı 

artabilir. 

ĠĢte burada vergi harcaması ve standart vergi uygulamaları ayrımının son derece 

dikkatli Ģekilde gerçekleĢtirilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. Zira uygulanacak olan 

müdahale sonucunda, bireyler arasında eĢitlik ilkesinin gözetilmediği kanaati 

yaygınlaĢacak olursa -diğer prensiplerden sapma durumlarında olduğu gibi- devletin 

vergi politikası konusunda baĢarısız olma ihtimali artacaktır.  

Buna karĢın, devletler farklı amaçlarla, anılan temel prensiplerden sapma yaratacak 

politikalara yönelebilir. Peki bu amaçlar ne olabilir? Yani, Anayasa’da herkesin mali 

gücüne göre vergi ödemekle yükümlü tutulmasına ve yukarıda anılan Vergi 

Harcamaları Raporunda verginin, en sağlıklı ve karĢılıksız olarak tahsil edildiği hususu 

üzerinde önemle durulmuĢ olmasına karĢın devlet, vergi tahsil etme yetkisinden çeĢitli 
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yollarla niçin feragat eder? Bu soruyu cevaplayabilmek için “vergi harcamaları” 

kavramının ortaya çıkıĢı ve tanımı üzerinde durmakta fayda vardır. 

1.1.3. Vergi Harcamasının Tanımı 

Vergi harcamaları önceleri vergi sübvansiyonları (tax subsidies) olarak ifade edilmiĢtir 

(Pedük, 2006: 7).  

Vergi harcaması (tax expenditure) kavramı 1960’lı yıllarda kullanılmaya baĢlanılmıĢtır. 

Bu kavramın yer aldığı ilk resmî belge ise 1974 yılı Amerika BirleĢik Devletleri Bütçe 

Kanunu olarak kabul edilir. Adı geçen Kanun vergi harcamasını, federal vergi 

kanunlarında yer alan özel nitelikteki muafiyet, istisna, brüt gelirden indirim veya özel 

kredi, ayrıcalıklı vergi oranı, vergi ertelemesi sağlayan düzenlemelerden kaynaklanan 

gelir kayıpları olarak tanımlamıĢtır (Ferhatoğlu, 2005: 80). 

Vergi harcaması kavramı, mali yönetimimizde yeni bir dönemin baĢlangıcı olarak kabul 

edilen 10.12.2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 

vergi mevzuatımız içerisindeki yerini almıĢtır. 

Kanunun, “Merkezî yönetim bütçe kanununun kapsamı” baĢlıklı 15 inci maddesinin 2 

nci fıkrasında; “Merkezî yönetimin bütçe kanununda; yılı ve izleyen iki yılın gelir ve 

gider tahminleri, varsa bütçe açığının veya fazlasının tutarı, açığın nasıl kapatılacağı 

veya fazlanın nasıl kullanılacağı, vergi muafiyeti, istisnası ve indirimleri ile benzeri 

uygulamalar nedeniyle vazgeçilen vergi gelirleri, borçlanma ve garanti sınırları, 

bütçelerin uygulanmasında tanınacak yetkiler, bağlı cetveller, malî yıl içinde gelir ve 

giderlere yönelik olarak uygulanacak ve kısmen veya tamamen uygulanmayacak 

hükümler yer alır.”
4
 denilerek, vergi harcamalarının kayıt altına alınması zorunluluğu 

getirilmiĢ bulunmaktadır. 

Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıĢ bulunan ve Ģu ana dek 

Maliye Bakanlığı tarafından vergi harcamaları konusunda yapılmıĢ en önemli çalıĢma 

niteliğinde olan 08.10.2007 tarihli Vergi Harcamaları Raporunda; Devletin bir kısım 

ekonomik faaliyetlere, belirli bir bölgeye, gruba ya da belli bir mükellef grubuna destek 

olmak amacıyla belirli alanlarda vergi indirimi, istisnası ya da muafiyeti uygulayarak bu 

                                                 
4
 Bu fıkranın birinci cümlesinde yer alan “… kısmen veya tamamen uygulanmayacak …” ibaresi; Anayasa Mahkemesi’nin 

02.06.2009 tarihli ve E.: 2004/10, K.: 2009/68 sayılı Kararı ile iptal edilmiş, yine Anayasa Mahkemesi’nin 02.06.2009 tarihli ve E.: 

2004/10,K.: 2009/7 (Yürürlüğü Durdurma) Kararı ile, İptal Kararının Resmî Gazete’de yayımlanacağı tarihe kadar yürürlüğünün 
durdurulması hüküm altına alınmıştır. 
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hedeflerin bir kısmına ulaĢabileceği, bu suretle Devletin bir taraftan kamu harcamaları, 

diğer taraftan da vergi harcamaları vasıtasıyla Maliye Politikasını Ülkenin kalkınması 

ve belirli bir refah düzeyine eriĢebilmesi amacını sağlamak için kullanacağı, sosyal 

nitelikli vergi ayrıcalıkları tanıyarak sosyal adaletin gerçekleĢmesine ve gelir 

dağılımının iyileĢmesine katkıda bulunacağı belirtilmekte ve doğrudan harcamalardan 

farklı olarak vergi harcamalarının, vergi sistemi yoluyla fayda sağlayacağı ve 

harcamalara benzer Ģekilde bütçenin durumunu etkileyeceğine iĢaret edilmektedir (Gelir 

Politikaları Genel Müdürlüğü, 2007:2). 

Vergi harcamaları kavramının tanımı konusunda bir görüĢ birliği sağlanmıĢ olmakla 

birlikte, hangi vergi indirim, istisna ve muafiyet kalemlerinin vergi harcaması 

kapsamına alınması gerektiğine dair farklı uygulamalar mevcuttur. Vergi harcamalarına 

iliĢkin çalıĢmalarda standart vergi uygulamaları, uluslararası literatürde “benchmark” 

olarak adlandırılır. Vergi sistemi üzerindeki imtiyaz unsurlarının bazıları, savunma ve 

askeri amaçlı vergi istisnalarında olduğu gibi vergi sisteminin yapısal unsurları olarak 

görülmekte ve vergi harcaması değil standart vergi uygulamaları olarak kabul 

edilmektedir. Ayrıca, Avusturya ve Hollanda gibi ülkelerde vergi harcamasının tanımı 

yapılmıĢ olmakla birlikte, konu ile ilgili kanun hükümlerinin standart vergi 

uygulamaları mı olduğu yoksa vergi harcaması kapsamında mı değerlendirilmesi 

gerektiği konusunda sınıflandırmada zorluklarla karĢılaĢılmaktadır (Gelir Politikaları 

Genel Müdürlüğü, 2007: 4, 6, 8). 

Vergi mevzuatımızda da vergi harcamalarına oldukça benzerlik göstermekle beraber, 

standart vergi uygulaması olarak düĢünülmesi sebebiyle vergi harcamaları listesinde yer 

almayan birçok örnek gösterilebilir.
5
 

“Vergi harcaması” kavramı, gelir idaresinin vergi toplarken yaptığı harcamaları ifade 

etmemektedir. Bu kavramın, özellikleri üzerinde mutabakata varıldığından söz 

edilebilirse de uygulamada farklı tanımlamaların bulunduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan 

bazılarına aĢağıda yer verilmektedir. 

 Vergi harcaması, belirli ekonomik ve sosyal amaçlara ulaĢmak için, kanunun 

öngördüğü temel yükümlülük sistemi ile uyumlu olmayan ve kanuni bir hükümden 

                                                 
5
 Sözü edilen örneklere, Ek: 2’de yer verilmiĢtir.  
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kaynaklanan vergi geliri kaybı veya ertelemesi Ģeklindeki kamu harcaması olarak 

tanımlanabilir (Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü, 2007: 5). 

 Vergi harcaması, vergi konulması ve uygulaması için gerekli temel bir düzenleme 

olmayan, bazı mükellef gruplarının yükünü azaltmak, teĢvik etmek, yönetimi 

kolaylaĢtırmak ve benzeri nedenlerle tanınan; muafiyet, istisna ve indirimlerin yol açtığı 

kaybı ifade etmektedir (Akdoğan, 2007: 173). 

 Vergi harcamalarını, vazgeçilen/azaltılmıĢ/bağıĢlanmıĢ vergi geliri olarak da 

tanımlamak mümkündür (Pedük, Temmuz 2006: 93). 

 Vergi harcamaları, vergi matrahının veya verginin azalmasına yol açmak suretiyle 

devletin bütçe gelirleri açısından her türlü kaybına sebep olan vergisel düzenlemelerdir 

(Bratic, 2006: 115).  

Yukarıda yer alan tanımlarda, farklı bir takım vurgulamalardan söz etmek mümkündür. 

Ancak, tanımlamaların hepsinde ortak özellik, vergi harcamalarının; muafiyet, istisna 

ve indirimler sonucunda bütçeye bir gelir kaybı Ģeklinde yansıması olduğunun 

belirtilmesidir. 

Konu ile ilgili olarak, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17 nci maddesinin 

1-b bendinde yer alan hüküm doğrultusunda, kamu kuruluĢları ile kamu kurumu 

niteliğindeki meslek kuruluĢlarının, kooperatiflerin ve dernek ve vakıfların tiyatro, 

kütüphane vb. ile spor tesisleri iĢletmek veya yönetmek suretiyle ifa ettikleri kültür ve 

eğitim faaliyetlerine iliĢkin teslim ve hizmetlerin katma değer vergisinden istisna 

tutulması sonucu mahrum kalınan vergi geliri, vergi harcamaları konusuna örnek 

olarak gösterilebilir. 

Ġstisna uygulaması, istisnanın konulduğu aĢamada vergilendirme zincirini kırması 

nedeniyle, katma değer vergisinin yapısına ters düĢse de Kanun Koyucunun Katma 

Değer Vergisi Kanununda geniĢ bir istisna alanı öngördüğü görülmektedir (Öncel vd., 

2009: 412). 

Aynı Ģekilde farklı vergi kanunlarında çeĢitli saiklerle vergi harcaması uygulamalarına 

rastlanmaktadır. Bu konu üzerinde çalıĢmanın 3.1 Bölümünde durulacaktır. 
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1.1.4. Negatif Vergi Harcaması 

Vergi harcaması kavramının, ciddi çalıĢmalar yapılmak suretiyle yeni yeni üzerinde 

tartıĢılan bir durum olması yanında, negatif vergi harcaması ile ilgili olarak Maliye 

Bakanlığı tarafından herhangi bir çalıĢma yapıldığını söyleyebilmek mümkün değildir. 

Yine de negatif vergi harcamalarının literatürde ne anlam ifade ettiği üzerinde 

durulmasında fayda görülmektedir. Zira vergi harcamalarının, bütçe üzerindeki toplam 

etkisi hesaplanırken negatif vergi harcamalarının da hesaba alınması suretiyle daha 

doğru neticelere ulaĢılabileceği söylenebilir.  

Negatif vergi harcaması uygulamasında da vergi harcaması kavramı açıklanırken 

belirtildiği üzere standart vergi sisteminden sapma söz konusudur. Ancak, burada bahse 

konu sapmaların, bazı vergilerde, belirlenen mal ve hizmetler için genel tarifenin 

dıĢında ve diğer mal ve hizmetlere oranla daha yüksek oranda vergilendirilmesi olarak 

karĢımıza çıktığı görülmektedir. Dolayısıyla burada, vergi harcamalarındaki istisna, 

muafiyet, indirim gibi mükelleflerin lehine sonuçlar doğuran ve devlet için bir gelir 

kaybı niteliği taĢıyan uygulamaların tersine, katma değer vergisi ve özel tüketim 

vergisinde özellikle lüks tüketime tabi bazı mal ve hizmetler için aĢırı vergilendirmeden 

söz edilebilir (Pedük, 2005: 24).  

Belirtilen niteliği göz önünde bulundurulduğunda, vergi harcamalarının, ülke bütçeleri 

içerisindeki parasal büyüklüğü hesap edilirken negatif vergi harcamalarının da hesaba 

katılmasının yerinde olacağı düĢünülmektedir. Zira, vergi harcamalarında bütçede bir 

gelir kaybından söz edilebilirken, negatif vergi harcamalarında devlet açısından 

fazladan bir gelir kaynağı imkânından bahsedilebilir.  

Öte yandan, gerek vergi harcamalarının bütçedeki yeri konusunda çalıĢmaların 

tarihçesinin oldukça yeni olması gerekse hangi uygulamaların vergi harcaması olduğu 

üzerinde bile bir mutabakat olmadığı göz önünde bulundurulduğunda, negatif vergi 

harcamaları ile ilgili ciddi çalıĢmaların ortaya konularak bütçede yerini almasının zaman 

alacağı, en azından kısa vadede kolay olmayacağı söylenebilir.  

1.2. VERGĠ HARCAMASI TÜRLERĠ 

Vergi mevzuatında vergi harcamaları ağırlıklı olarak; vergi istisnası, vergi muafiyeti ve 

vergi indirimleri olarak karĢımıza çıkmaktadır (Akdoğan, 2007: 173).  
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Bu kavramların ifade ettiği anlam aĢağıda kısaca açıklanmıĢtır. 

i- Vergi istisnası; vergi kanunlarına göre vergilendirilmesi gereken vergi konularının, 

aynı veya diğer vergi kanunlarıyla kısmen ya da tamamen vergi dıĢı bırakılmasıdır. 

(Akdoğan, 2009:48).  

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun; 20 nci maddesinde düzenlenmiĢ bulunan “eğitim 

ve öğretim iĢletmelerinde kazanç istisnası”, 21 inci maddesinde düzenlenmiĢ bulunan 

“gayrimenkuller ve haklarda istisnalar”, 22 nci maddesinde düzenlenmiĢ bulunan 

“menkul sermaye iratlarında istisnalar” vergi harcamasının bu türüne örnek olarak 

gösterilebilir. 

ii- Vergi muafiyeti; vergi kanunlarına göre vergilendirilmesi gereken kiĢi ya da kiĢi 

gruplarının, aynı veya diğer vergi kanunlarıyla kısmen ya da tamamen vergi dıĢı 

bırakılmasıdır (Akdoğan, 2009: 48). 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde düzenlenmiĢ bulunan “esnaf 

muaflığı”, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 4/1-ç maddesinde düzenlenmiĢ 

bulunan; “kamu idare ve kuruluĢları tarafından yetkili idarî makamların izniyle açılan 

yerel, ulusal veya uluslararası nitelikteki sergiler, fuarlar ve panayırlar” hakkındaki 

muaflık, aynı maddenin d bendinde düzenlenmiĢ bulunan “genel yönetim kapsamındaki 

kamu idarelerine ait olup sadece kamu görevlilerine hizmet veren, kâr amacı gütmeyen 

ve üçüncü kiĢilere kiralanmayan kreĢ ve konukevleri ile askerî kıĢlalardaki kantinler” 

hakkındaki muaflık vergi harcamasının bu türüne örnek olarak gösterilebilir. 

Yukarıdaki açıklamalardan da görüleceği üzere, vergi istisnalarında düzenleme, kiĢilere 

değil konuya özgüdür. Vergi muafiyetinde ise vergilendirilme alanının dıĢında tutulan, 

konu değil Ģahsın kendisidir. 

Öte yandan, gerek vergi istisnası gerekse vergi muafiyetinden söz edilebilmesi için 

öncelikle o konu ya da kiĢinin vergi kapsamına alınmıĢ olması gerekirken, ancak 

bundan sonra vergi konusunun kısmen ya da tamamen vergiden istisna tutulması ya da 

bazı kiĢi ya da grupların vergiden muaf tutulması mümkün olabilecektir (Akdoğan, 

2009:48).  
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Bir baĢka Ģekilde ifade etmek gerekirse, zaten vergilendirme kapsamına alınmamıĢ olan 

kiĢi ya da konularla ilgili vergi istisnası ya da muafiyetinden bahsedilebilmesi mümkün 

değildir.  

iii- Vergi indirimi; bazı niteliklere sahip mükelleflerin, gayrisafi vergilendirilebilir 

gelirleri üzerinden belli tutarlarda eksiltme yapılmasını ifade etmektedir (Rakıcı, 2004: 

226). 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10/1-a maddesinde yer alan “mükelleflerin, 

iĢletmeleri bünyesinde gerçekleĢtirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayıĢına 

yönelik araĢtırma ve geliĢtirme harcamaları tutarının % 100’ü oranında hesaplanacak 

"Ar-Ge indirimi" düzenlemesi ve 5811 sayılı Bazı Varlıkların Ekonomiye 

Kazandırılması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan “gerçek veya tüzel 

kiĢilerce, 1/6/2009 tarihi itibarıyla sahip olunan ve yurt dıĢında bulunan; para, altın, 

döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile varlığı kanaat verici bir 

belge ile ispat edilen taĢınmazların, 30/9/2009 tarihine kadar Yeni Türk Lirası cinsinden 

rayiç bedelle banka veya aracı kuruma bildirilmesi ya da vergi dairelerine beyan 

edilmesi Ģartıyla varlıkların değeri üzerinden %2 - %5 oranında indirimli vergi tarh 

edilmesi” bu vergi harcaması türüne örnek olarak gösterilebilir.  

Vergi harcaması türleri ile ilgili olarak belirtilmesi gereken bir önemli husus da, vergi 

istisnası ve vergi indirimlerinin vergi konusunu oluĢturmaları sebebiyle objektif 

olmalarına karĢılık, vergi muafiyetinin kiĢiyi esas aldığı için subjektif bir kavram 

olduğudur (Nadaroğlu, 1996: 237). 

1.3. VERGĠ HARCAMALARINI HESAPLAMA YÖNTEMLERĠ 

Vergi harcamaları, doğrudan yapılan kamu harcamalarında olduğu gibi, bir harcama 

türü olmasına rağmen, doğrudan harcamaların aksine, miktarının belirlenmesi ve bütçe 

sürecine dâhil edilmesi oldukça zordur. Bu konuda oldukça detaylı veri ve analizlere 

ihtiyaç duyulur (Yılmaz, 2007: 17).     

Vergi harcamalarını hesaplamak için çeĢitli yöntemler geliĢtirilmiĢtir. 

Stiglitz, vergi harcaması tutarını doğrudan hesaplamak için, ilk olarak vergi 

mevzuatındaki çeĢitli vergi harcamalarının olmaması durumunda her birey ya da 

firmanın ödeyeceği vergi tutarının hesaplanacağını, daha sonra, elde edilen bu tutar ile 
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fiilen ödenen tutar arasındaki farkın bulunacağını, bu farkın vergi harcaması dolayısıyla 

katlanılan vergi hasılat kaybı olduğunu ifade etmiĢtir (Stiglitz, 1994: 38). 

Bugün itibarıyla, vergi harcamalarının tahmin edilmesinde üç yöntem kullanılmaktadır. 

Bu yöntemleri kısaca aĢağıdaki Ģekilde açıklayabiliriz (Gelir Politikaları Genel 

Müdürlüğü, 2007: 6-7). 

a) Vazgeçilen gelir yöntemi, vergi ayrıcalıkları sebebiyle vergi gelirlerinde 

meydana gelen kayıpların ölçülmesidir. 

b) Kazanılan gelir yöntemi; vergi ayrıcalıkları kaldırıldığı zaman elde edilebilecek 

vergi kazancının tahmin edilmesidir. 

c) EĢdeğer harcama yöntemi; vergi harcaması yerine, aynı fayda düzeyine ulaĢmak 

için yapılması gereken doğrudan kamu harcamaları tutarının tahmin edilmesini 

ifade eder. 

Esasen konu ile ilgili temel problem, vergi harcamaları ile ilgili basit bir tanım ıĢığında, 

vergi harcamalarını hesaplama yönteminin belirlenmemiĢ olmasıdır. Bu problem, 

ülkelerin kendi içerisindeki ve ülkeler arası vergi harcamalarının karĢılaĢtırılmasını 

imkânsız hâle getirmektedir (Bratic, 2006: 113).  

Konu ile ilgili önem arz eden bir diğer husus, devletin doğrudan kamu harcaması 

yapmak yerine, hedeflediği sosyal, ekonomik, kültürel veya diğer amaçlara ulaĢmak için 

vergi harcaması yöntemini seçme gerekçesidir.  

ÇalıĢmanın izleyen bölümünde bahse konu iki harcama türü arasındaki benzerlik ve 

farklar üzerinde durulacaktır.   

1.4. VERGĠ HARCAMALARI ĠLE KAMU HARCAMALARININ 

KARġILAġTIRILMASI 

Bir harcama, devlet bütçesi aracılığı ile yapıldığında, toplam harcamalar içinde yer alır 

ve istatistiklerde kamu harcamalarını artıran bir kalem olarak görünür. Buna karĢılık 

bir devlet politikası olarak harcamaların, bu Ģekilde doğrudan yapılması yerine, 

vergiden çeĢitli Ģekillerde vazgeçilerek yapılması yöntemi de benimsenebilir. Zira 

vergi harcamaları devletin en önemli sübvansiyon araçlarından biridir.  
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Devlet, bütçeden bir harcama yapmak yerine vergi harcaması gerçekleĢtirmek yoluyla 

da aynı sonuca ulaĢılabilir, ancak uygulanan yöntem farklı olmaktadır. Örneğin, 

devletin üreticiye teçhizat alımı için mali yardım yapması hâlinde bu iĢlem kamu 

harcaması olarak resmî kayıtlara intikal etmekteyken, alım konusunda üreticiye vergi 

indirimi sağlanırsa üreticinin vergi borcu azalacak, ancak bu iĢlem kamu harcaması 

olarak görülmeyecektir (Stiglitz, 1999: 31). 

Konuyla ilgili bir baĢka örnek olarak, Devletin, öğrencilere eğitim yardımı yapması 

durumunda bu iĢlemin bir kamu harcaması olarak görülebilmesine karĢın, eğitim 

harcamaları için vergi indirimi tanıdığında bu iĢlemin görülemeyecek olması 

gösterilebilir. Her iki tür iĢlemi yapmak, eĢdeğer görülebilirse de iĢlemlerin 

istatistiklere yansıması farklı olacaktır. Buna karĢın her halükârda, devletin zımni 

olarak yaptığı bağıĢ olan vergi harcamalarının tutarını bilmesi gerekmektedir (Stiglitz, 

1994: 38).  

Esasen doğrudan kamu harcaması yapmak ile aynı amaca vergi harcaması yaparak 

ulaĢmak istemesi arasında, devletlerin kriterler belirlediğini söylemek mümkün 

değildir. Bunun sebebi vergi harcamalarının ortaya çıkması ve bunların harcama 

programı olduğu hususunun fark edilmesinin oldukça yeni bir geçmiĢe sahip olmasıdır 

(Surrey ve Mc Daniel, 1985: 27).     

Burada esas olarak ulaĢılması istenilen amacın, devlet yardımlarından faydalananların 

daha az bürokratik iĢlemle yardım almasını sağlamak olduğu söylenebilir. Bu da, 

mükelleflerin, devlet yardımlarından elde edecekleri faydayı, ödeyecekleri vergiyi az 

ödemelerine ya da hiç ödememelerine imkân tanıyarak elde etmeleri yoluyla mümkün 

olabilecektir. 

Söz konusu özelliği ile vergi harcamaları son dönemde oldukça önem verilen bir vergi 

konusu hâline gelmiĢtir.  

Türkiye’de de özellikle son 10 yılda bu konudaki çalıĢmalara önem verilmiĢ, vergi 

harcamalarının hesaplanması konusunda ciddi çalıĢmalar yapılmıĢtır. Rakamların ne 

derece büyük boyutlara ulaĢtığını çarpıcı bir Ģekilde göz önüne sermek bakımından, 

çeĢitli dönemlerde çıkarılan kanunlarla getirilen vergi istisna, muafiyet ve indirimleri 

ile Hazine’nin, 2011, 2012 ve 2013 yıllarında vazgeçeceği tahmin edilen vergi 
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tutarının, 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’na6 göre 55-60 milyar lira 

civarında olduğunu belirtmekte fayda vardır. 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe 

Kanunu’na göre, sadece 2011 yılı için, çeĢitli vergi kanunlarındaki istisna, muafiyet ve 

indirimlerle 17 milyar 565 milyon 717 bin 673 TL tutarında vergiden vazgeçilecektir. 

Bu rakam 2011 yılı için beklenen toplam vergi gelirlerinin yaklaĢık % 7’sine denk 

gelmektedir. 

Vergi harcamalarının raporlanması 1960’larda Almanya ve Amerika BirleĢik 

Devletleri ile baĢlamıĢ, 1970’lerde Avusturya, Kanada, Ġspanya ve Ġngiltere ile devam 

etmiĢ ve diğer OECD ülkelerinde 1980’lerde hayata geçirilmiĢtir (Gelirler Genel 

Müdürlüğü, 2001: 1). 

Vergi harcamalarının ülkemizde de düzenli olarak hesaplanmaya baĢlanması 3-4 yıllık 

bir geçmiĢe sahiptir.  

Vergi harcamaları konusunda 2001 yılı Ocak ayında Gelirler Genel Müdürlüğü 

tarafından Vergi Harcamaları 2001 Yılı kitabı yayımlanmıĢtır. Kitapta, vergi 

harcamaları konusunda genel bilgiler verildikten sonra, konu hakkında OECD 

uygulamalarına değinilmiĢ ve nihayetinde kanunlar bazında muafiyet ve istisnaların 

listesine yer verilmiĢtir.  

Son dönemdeki en önemli yeniliklerden birisi Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü’nün, 

2007 yılında vergi muafiyet, istisna ve indirimleri, kanunlarla gösteren kapsamlı bir 

Rapor hazırlaması, bir diğeri de 2008 yılından itibaren Bütçe ve Mali Kontrol Genel 

Müdürlüğü’nün düzenli olarak hazırladığı vergi harcamaları listesidir. Yürürlükte 

bulunan vergi harcamaları listesi (Ek: 1)’de yer almaktadır.   

IMF tarafından yayımlanan “Mali Saydamlık Kılavuzu”nda merkezi hükümetin vergi 

harcamalarının bir rapor olarak bütçe dokümanlarına eklenmesi mali saydamlığın temel 

gereği olarak nitelendirilmiĢtir. Bunun yanında OECD ülkelerinin çoğunluğu düzenli 

olarak vergi harcamaları hakkında (genellikle yıllık) rapor yayımlamaktadırlar (Gönül, 

2002: 68). 

Vergi harcaması konusu Avrupa Birliği (AB)’nin gündeminde önemli bir yere sahiptir. 

AB’nin üzerinde hassasiyetle durduğu ortak politikalarından birisi olan rekabet 

                                                 
6 31.12.2010 tarih ve 27802 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıĢtır. 
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politikasında en önemli hususlardan birisi devlet yardımlarına iliĢkin kurallardır. 

Devletin Ģirketlere yaptığı muhtelif yardımlar piyasadaki rekabetçi yapıyı bozabilir. Bu 

nedenle devlet yardımları konusu AB tarafından özel düzenlemelere tabi tutulmuĢtur. 

Ġzleyen bölümde uygulamadan örnek verilerek anlatılacağı üzere, üye devletlerin 

vereceği devlet yardımlarının AB mevzuatına uygun olup olmadığı AB Komisyonu 

tarafından denetlenmektedir. Prensip olarak bir üye devlet tarafından devlet kaynakları 

kullanılarak verilen yardımlar, belirli firmaları destekleyerek rekabeti bozuyorsa 

yardımın Ortak Pazar ile bağdaĢmaz nitelikte olduğu kabul edilir. Bu nedenle, 

Ģirketlerin üye devletler tarafından doğrudan finansman yoluyla desteklenmeleri etkin, 

ancak en bariz ve açık devlet yardımı aracı olduğu için üye devletler dikkatlerini vergi 

teĢviklerine/avantajlarına yöneltmiĢlerdir. Belli vergi kurallarına iliĢkin uyumlaĢtırma 

veya yakınlaĢtırmaya ait herhangi bir ortak politikanın belirlenmediği durumlarda, üye 

devletler vergi istisnası, vergi oranını indirme ve benzeri nitelikte vergi avantajlarını 

uygulamakta serbesttirler. AB üyesi ülkelerde, vergi indirimi Ģeklinde verilen 

teĢviklerin toplam teĢvikler içindeki oranı, oldukça önemli boyutlara ulaĢmıĢtır (Bilici, 

2007: 274-276). 

Vergi harcamalarının gerek ülkemiz gerek AB ülkeleri bütçeleri içerisinde böylesine 

büyük boyutlara ulaĢmıĢ olması artık bu harcamaların doğrudan yapılan kamu 

harcamaları ile daha çok kıyaslanmasını gerektirmektedir. 

Bugün itibarıyla, vergi harcamalarının, doğrudan yapılacak kamu harcamalarına 

alternatif bir harcama türü olduğu rahatlıkla söylenebilir. Karar alıcılar her iki harcama 

türü arasında farklı gerekçelerle tercihte bulunabilirler. Öte yandan bu tercihin kolay 

olduğunu söylemek mümkün değildir. Burada, alınacak kararın her iki durumda da ne 

tür etkiler doğuracağı ayrıntılı olarak irdelenmelidir. 

1.5. VERGĠ HARCAMASI UYGULAMASINA KARAR VERĠLMESĠ      

Ekonomik, sosyal, kültürel vb. amaçlara ulaĢabilmek için kamunun müdahalesinin 

yerinde olup olmadığı, eğer müdahale gerçekleĢtirilecekse hangi mekanizmanın 

kullanılacağı, bunun hangi boyutlarda gerçekleĢtirileceği gibi konular önem 

kazanmaktadır.  
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Bu çerçevede, vergi harcaması uygulamasına baĢvurulmadan önce cevaplanması 

gereken sorular vardır. Bunların baĢlıcaları aĢağıda sıralanmıĢtır (Surrey ve Mc Daniel, 

1985: 112-113). 

1- Kamu tarafından ulaĢılmak istenen hedef doğrultusunda böylesine bir harcama 

programı yapmak için yeterli sebep mevcut mudur? 

2- Programın maliyeti ne kadar olacaktır? 

3- UlaĢılan maliyet tutarı bütçe amaçları ve öncelikleri ile uyumlu mudur? 

4- Maliyetleri kontrol edebilme adına program içine mekanizmalar yerleĢtirilmiĢ 

midir? 

5- Program, fayda-maliyet analizi sonucunda olumlu bir rasyoya ulaĢılabilecek Ģekilde 

mi yapılandırılmıĢtır? 

6- Program, tanımlanmıĢ olan probleme etkin bir tepki verebilecek Ģekilde mi 

tasarlanmıĢtır? 

7- Programı gözden geçirme ve değerlendirme teknikleri nelerdir? 

Bu sorulara verilecek cevaplar doğrultusunda amaca ulaĢmak için vergi harcamasının 

doğru bir yöntem olup olmadığı belirlenir.  

Vergi harcamaları uygulamasına baĢvurulması ile ilgili olarak üzerinde durulması 

gereken bir baĢka önemli husus vergi harcamalarının bütçe üzerinde yarattığı etkidir. 

Bu harcamaların bütçe üzerine oldukça olumsuz etkileri olduğu yönünde görüĢler 

mevcut olup, belirtilen etkileri aĢağıdaki gibi sıralamak mümkündür (Swift, 2006: 8 – 

12): 

1- Vergi sisteminin karmaĢıklığı ve mükelleflerin vergiden kaçınma ve vergi kaçırma 

ihtimalleri artar. 

2- Vergi gelirlerini azalttığı için bütçe dengesi olumsuz etkilenir. 

3- Bütçe sürecine gerektiği gibi dâhil edilemediği zaman kaynakların etkin dağılımını 

engeller. 

4- Mali disiplin ve kontrol altına alınamayan vergi harcamaları, kanun koyucu ve 

bürokratlar tarafından kötü niyetli Ģekilde kullanılabilir. 
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Yukarıda yer alan açıklamalar doğrultusunda, vergi harcaması mekanizmasının, bütçe 

üzerindeki olumsuz etkileri de göz önüne alınmak suretiyle, uygulanması gereken 

yöntem olduğu kanaatine ulaĢılırsa, belirlenen amaçlara uygun, baĢından sonuna kadar 

etkileri takip edilebilecek ve sonuçları değerlendirebilme imkânı olan program 

yapılmasında fayda bulunmaktadır. 
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BÖLÜM 2 

VERGĠ HARCAMALARI KONUSUNDA ÇEġĠTLĠ ÜLKE 

UYGULAMALARI 

 

Bu bölümde ilk olarak Avrupa Birliğinin, üye ülkelere yönelik olarak vergi harcamaları 

konusunda gerçekleĢtirmiĢ bulunduğu düzenlemeler üzerinde durulacaktır. Ġzleyen 

kısımda ise, örnek bazı ülke uygulamaları aktarılacaktır. 

2.1. AVRUPA BĠRLĠĞĠNDE, VERGĠ HARCAMALARINA YÖNELĠK 

DÜZENLEMELER 

Avrupa Birliği (AB) bünyesinde, vergi harcamaları ile ilgili olarak oldukça kapsamlı 

çalıĢmalar yapılmıĢtır. Bu çerçevede vergi harcamalarının nitelikleri üzerinde önemle 

durulmuĢtur. 

Bilindiği üzere vergi harcamaları, bazı sektörlere, gruplara ya da kiĢilere vergisel 

avantajlar sağlamaktadır. Bu özelliği göz önünde bulundurulursa vergi harcamaları üye 

ülkeler arasında bir takım haksız rekabet doğurucu sonuçlara yol açabilir. 

Birliğin ortak teĢvik politikası hukuku konusunda genel mevzuatı oluĢturan antlaĢma 

maddeleri, tüzük, direktifler, Avrupa Topluluğu Adalet Divanı kararları göz önünde 

bulundurulduğunda üye ülkelerin devlet yardımı yapmaları kural olarak yasaklanmıĢtır. 

Devlet yardımı Avrupa Topluluğunu Kuran AntlaĢmanın 87. maddesinin 1. bendinde 

“Bir üye devlet veya hangi Ģekil altında olursa olsun devlet kaynakları vasıtasıyla 

yapılan ve belirli iĢletmeleri veya ürünleri kayırarak üye devletler arasındaki ticareti 

etkileyip rekabeti bozan veya bozulmasını tehdit eden yardımlar” olarak tanımlanmıĢtır 

(Bilici, 2007: 272-273). 

Tanımda dikkati çeken husus, burada aynı vergi harcamalarında olduğu gibi belirli 

iĢletmelerin veya belirli malların üretiminin desteklenmesidir. 

Konuya örnek olarak Ġspanya’nın Bask Bölgesinde 1993-1995 yılları arasında kurulan 

Ģirketlere 10 yıl boyunca kurumlar vergisi ödememe imkânının verilmesi gösterilebilir. 

Uygulamaya son verilmesi için Ġspanya uyarılmıĢ, ancak bu uyarıdan sonuç 

alınamayınca olay Avrupa Topluluğu Adalet Divanına götürülmüĢtür. 2007 yılında 
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konuya iliĢkin karar alınmıĢ, Ġspanya kusurlu bulunmuĢ ve teĢvikleri geri alarak, 

mahkeme masrafını ve komisyona ceza ödemeye mahkûm edilmiĢtir. (Bilici, 2007:273) 

Avrupa Birliği nezdinde konu oldukça titizlikle takip edildiğinden, üye devletler ilk kez 

hayata geçirmeyi planladıkları devlet yardımlarını Avrupa Komisyonuna bildirmek ve 

onayını almak durumundadırlar. Yapılan denetimlerin amacı vergi alanındaki Ģeffaflığı 

arttırmak ve haksız rekabete yol açan vergi uygulamaları ile mücadele etmektir. Üye 

ülkelerin vergi tedbirlerinin yasak kapsamına girip girmediği konusunu netleĢtirmek 

üzere “Devlet Yardımlarının Doğrudan ĠĢletme Vergisiyle Ġlgili Tedbirlere 

Uygulanması Konusunda Komisyon Genelgesi” yayımlanmıĢtır. Buna göre, vergi 

yoluyla gerçekleĢtirilen yardımların aĢağıdaki Ģartlarla yasak kapsamına girmeyeceği 

bildirilmiĢtir (Bilici, 2007: 274-275). 

 Amortisman, değerleme yöntemleri, zarar aktarımları gibi konularla ilgili teknik 

vergi düzenlemeleri, 

 Genel ekonomi politikası hedeflerine ulaĢmak amacıyla AR-GE, çevre, eğitim, 

istihdam alanlarındaki vergi yükünün azaltılması, 

 Az geliĢmiĢ yörelerin geliĢimine yönelik avantajlı vergi uygulamaları, 

 Tarım, balıkçılık ve gemi inĢaatı gibi bazı hassas ve öncelikli sektörlerin 

desteklenmesi. 

Bu Ģartların da net olan özellikler içermediği göz önünde bulundurulduğunda, üye 

ülkelerin gerçekleĢtirecekleri vergi harcamalarının yasak kapsamında olup olmadığı 

tartıĢmalara yol açmakta ve Avrupa Topluluğu Adalet Divanının gündemini de oldukça 

yoğun Ģekilde meĢgul etmektedir. Ancak tüm bu tartıĢmalar sürerken Avrupa Birliği 

üyesi ülkelerin, vergi indirimi Ģeklinde verdikleri teĢviklerin, toplam teĢvikler içindeki 

oranı, önemli boyutlara ulaĢmıĢtır. 2000-2002 yılları arasında Avrupa Birliğinde verilen 

teĢviklerin %24’ü vergi muafiyeti Ģeklinde gerçekleĢmiĢtir (Bilici, 2007: 276). 

Türkiye’de uygulanan KDV Kanunu, büyük ölçüde Alman KDV Kanunundan 

(Umsatzsteuer) esinlenerek hazırlandığı için Avrupa Birliğinin KDV konusundaki 

direktifleriyle çizilen ortak KDV sistemi ile uyum göstermektedir. Bu doğrultuda, AB 

KDV mevzuatına paralel Ģekilde bazı iĢlemler gerek sosyal gerekse ekonomik 

sebeplerle KDV’den istisna tutulmuĢtur (Oktar, 2007: 1,3). 
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AĢağıda sırasıyla Kanada, Fransa, Almanya, Japonya, Kore, Hollanda, Ġspanya, Ġsveç, 

Ġngiltere ve Amerika BirleĢik Devletleri’ndeki vergi harcamaları uygulaması “Tax 

Expenditures in OECD Countries” dokümanı verileri ıĢığında özet halinde verilmiĢtir 

(OECD, 2010: 76-140).   

2.2. KANADA 

Konu ile ilgili olarak, 2010 yılında yayımlanan, OECD Ülkelerinde Vergi Harcamaları 

Raporunda Kanada’ya atfen ifade edilen hususlara aĢağıda yer verilmektedir (OECD, 

2010: 76-83).  

Kanada, vergi harcamalarını standart vergi uygulamaları sisteminden sapmalar olarak 

tanımlamaktadır.  

Kanada, vergi harcamalarını hesaplamak için “vazgeçilen gelir (revenue forgone)” 

metodunu kullanmaktadır. Bu metotta tahminler; vergi harcamalarının sonucu olarak, 

mükelleflerin tutumlarında veya ekonomik faaliyetlerde herhangi bir değiĢiklik 

olmayacağını varsaymaktadır. 

Öngörüler, bütçeden ayrı bir dokümanda gösterilmekte, dolayısıyla harcama giderleri 

tutarlarından ayrı olmaktadır.   

Vergi harcamalarının raporlanması yasa tarafından Ģart koĢulmamakla birlikte Kanada 

her yıl vergi harcamalarını raporlamaktadır. 1997’den beri raporlar, mevcut yılı, beĢ yıl 

öncesini ve iki yıl sonrasını (toplam sekiz yılı) kapsamaktadır. Gelir vergisi için üç yıl 

ve kurumlar vergisi için dört yıllık dönemin vergi harcamaları, nihai idari veri 

kullanılarak geliĢtirilmekte; daha ileri yılların rakamları öngörü veya tasarı olmaktadır.   

1988’de, vergi esaslarını geniĢletmeyi amaçlayan bir vergi reformu yapılmıĢ ve bazı 

vergi harcamaları kaldırılmıĢtır. 1980’lerin ortalarında ve 1990’ların baĢlarındaki malî 

kemer sıkma politikası kapsamında, vergi harcamalarının yürürlükten kaldırılması veya 

dondurulması düĢünülmüĢtür. Son yıllarda, Kanada daha tutarlı bir Ģekilde bütçe fazlası 

ile yönetilmekte ve hem kamu harcamaları hem de vergi harcamalarını artırmak 

konusunda baskıya maruz kalmaktadır.  

2004 yılında Kanada gelir vergisi kapsamında 34’ü sanayi yardımlarından olmak üzere 

143 vergi harcaması rapor etmiĢtir. Bu, 1994 yılındaki 126 harcamaya göre artıĢ 

olduğunu göstermektedir. Kanada’nın vergi harcamaları 2007’de 154 harcamaya 
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yükselmiĢtir. Belirtilmesi gereken bir husus, Kanada’nın çifte vergilendirmeden ve 

enflasyondan kurtulmak için bir takım tedbirler alarak harcamalarda bulunduğu ve bu 

çalıĢmada ele alınan diğer ülkelere göre söz konusu harcamaların vergi harcamaları 

anlamına geldiğidir. Bu nedenle, diğer ülkeler açısından bakılırsa 2004 yılı için 

Kanada’nın vergi harcamaları 143 yerine 148 olarak sayılabilir. Bu da vergi 

harcamalarının kapsamı konusunda ülkeler arasında farklı uygulamalara güzel bir 

örnektir.  

1994 yılında, gelir vergileri kapsamındaki vergi harcamalarının Gayri Safi Yurtiçi 

Hasılanın (GSYĠH)) %8,3’ü oranında olduğu bildirilmiĢtir. 2004 yılında bu oran 

GSYĠH’nin %5,4’üne düĢmüĢtür.  

2.3. FRANSA 

Konu ile ilgili olarak, 2010 yılında yayımlanan, OECD Ülkelerinde Vergi Harcamaları 

Raporunda Fransa’ya atfen ifade edilen hususlara aĢağıda yer verilmektedir (OECD, 

2010: 84-88). 

Fransa’da vergi harcamaları, standart vergi uygulamalarına nazaran, devlet için düĢük 

bir vergi gelirini teĢvik eden yasal önlemler olarak tanımlanmaktadır ki bu da vergi 

hesaplamasının temel prensibidir. 

Bu harcamalar, gelir vergisi, kurumlar vergisi, servet vergisi, katma değer vergisi, 

damga vergisi ve diğer dolaylı vergiler gibi tüm vergiler için tanımlanır. Yakın zamana 

kadar, vergi harcamaları sadece merkezi yönetim seviyesinde tanımlanmaktaydı. Ancak 

2007 yılındaki Bütçe Kanunundan sonra, yerel vergiler için vergi harcamaları 

raporlanmaktadır.   

Vergi harcamalarını ölçmek için vazgeçilen gelir yöntemi uygulanmaktadır. 

Vergi harcamaları, mükelleflerden seçilen istatistiksel bir örnek veya diğer bazı metotlar 

kullanılarak, simülasyon yöntemiyle ölçülmektedir. Bazı tahminlerin güvenilirliği de 

“çok iyi”, “iyi” veya “yaklaĢık” gibi ibarelerle belirtilmektedir. 2009 yılı için yaklaĢık 

olarak vergi harcamalarının %11’i tahmin edilememiĢtir. Bu rakam 2001 yılındaki %44 

ve 2008 yılındaki %20 oranına göre önemli bir düĢüĢ olduğunu göstermektedir. Kalan 

%89’luk öngörülen vergi harcamalarının %24’ü “çok iyi”, %29’u “iyi” ve %47’si 
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“yaklaĢık” olarak öngörülmüĢtür. UlaĢılabildiği ölçüde, vergi harcamalarından fayda 

sağlayanların sayısı da raporlanmaktadır.  

Vergi harcamaları her yıl Bütçe Kanununda ve Sosyal Güvenlik Bütçe Kanunu 

Tasarısında raporlanmaktadır. Hem Bütçe Kanununda, hem de Sosyal Güvenlik Bütçe 

Kanunu Tasarısında bütçe yılına ve önceki iki yıllık döneme ait vergi harcamaları 

maliyetleri raporlanmaktadır.  

Fransız bütçesi zorunlu harcamaları kapsamaktadır. Bütçenin %80’inin veya daha 

fazlasının zorunlu harcamayı da kapsadığı hesap edilmektedir.  

Fransa’nın 2009 yılı vergi harcamaları sayısı 469’dur. Yine aynı yıl vergi harcamaları 

miktarı 2009 yılında %4,2 artmıĢtır.  

2.4. ALMANYA 

Konu ile ilgili olarak, 2010 yılında yayımlanan, OECD Ülkelerinde Vergi Harcamaları 

Raporunda Almanya’ya atfen ifade edilen hususlara aĢağıda yer verilmektedir (OECD, 

2010: 88-93). 

Almanya, kanuni bir vergi harcamaları tanımına sahip değildir. Kanunlar, iĢ sektörüne 

ve teĢebbüslere atıfta bulunmaktadır. VatandaĢın menfaatine olan hükümler, sadece özel 

teĢebbüs ve iĢ sektörü için dolaylı sübvansiyon olduğunda raporlanmaktadır. Böylece, 

Almanya’da kullanılan vergi harcamalarıyla ilgili tanımlar, diğer ülkelerden farklılık 

göstermektedir.  

Almanya, geniĢ bir vergi alanı içerisinde vergi harcamalarını ölçmektedir, ancak bütün 

vergiler vergi harcamasına sahip değildir. Merkezî hükümet, gerek genel gerek yerel 

yönetimlerin bütçelerinde feragat edilen vergi gelirlerini listelemekte, böylece vergi 

harcamaları devletin bütün seviyelerinde raporlanmaktadır.   

Vergi harcaması öngörüleri, federal hükümetin sübvansiyon raporuyla altı ayda bir, 

bütçe tasarısı ile birlikte sunulmaktadır. Merkezi yönetimin en büyük 20 vergi 

harcaması liste hâlinde bütçe tasarısına her yıl eklenmektedir. Bu öngörüler, harcama 

programları konusundaki bilgiyle bütünleĢtirilmemektedir.  
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Sübvansiyon raporu mevcut yılın, önceki iki yıllık dönemin ve gelecek bir yıllık 

dönemin vergi harcamaları rakamlarını da ihtiva edecek Ģekilde altı ayda bir 

hazırlanmaktadır.  

2006 yılında Almanya, gelir vergileri kapsamında 56 vergi harcaması rapor etmiĢtir. En 

büyük kategoriyi 22 vergi harcamasını kapsayan özel sanayi indirimleri, ikinci 

kategoriyi 10 vergi harcamasıyla iskân oluĢturmaktadır.  

Diğer vergiler konusunda, 13 akaryakıt vergisi, 6 elektrik vergisi ve 6 katma değer 

vergisini de kapsayan toplam 30 vergi harcaması bulunmaktadır.      

Gelir vergisi kapsamındaki toplam vergi harcamaları, GSYĠH’nin %0,29’u kadarıdır.  

2006 yılındaki tüm vergi harcamaları ise GSYĠH’nin %0,74’ü kadardır.  

2.5. JAPONYA 

Konu ile ilgili olarak, 2010 yılında yayımlanan, OECD Ülkelerinde Vergi Harcamaları 

Raporunda Japonya’ya atfen ifade edilen hususlara aĢağıda yer verilmektedir (OECD, 

2010: 93-99). 

Japonya’da vergi harcamaları “Özel Vergi Önlemleri” olarak tanımlanmaktadır. Özel 

Vergi Önlemleri, bazı politika amaçlarına ulaĢabilmek için Japonya’nın temel vergi 

mevzuatının eĢitlik, tarafsızlık ve sadelik ilkelerine aykırılık özelliği barındırır.   

Özel Vergi Önlemleri, gelir vergisi, kurumlar vergisi, veraset ve intikal vergisi, içki 

vergisi, akaryakıt vergisi gibi diğer vergiler için uygulanmaktadır. Aynı zamanda yerel 

vergiler için de uygulanabilir.  

Vergi harcamalarını hesap etmek için kazanılan gelir yöntemi kullanılır. 

Japonya’daki Özel Vergi Önlemlerinin kapsamlı resmî bir listesi bulunmamaktadır. 

Ancak, mevzuat incelendiğinde, iĢ hayatını ilgilendiren vergi önlemlerinin 1998 yılında 

81 iken 2007 yılında 61’e düĢtüğü anlaĢılmaktadır.  

Japon Merkezi Hükümeti kayıtlarına göre Özel Vergi Önlemleri göstermektedir ki;  

gelir vergisi konusundaki Özel Vergi Önlemleri 2007 yılında toplamın %52,5’i 

tutarında iken bu oran konut kredisi için %24 seviyesinde gerçekleĢmiĢtir.  
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Merkezi hükümet düzeyinde diğer vergiler Özel Vergi Önlemlerinin %13,8’ini 

oluĢturmaktadır.  

Merkezi hükümetin Özel Vergi Önlemleri, GSYĠH’nin %0,6’sı oranındadır. Yerel 

yönetimler düzeyinde Özel Vergi Önlemleri GSYĠH’nin %0,2’si oranındadır.  

2.6. KORE 

Konu ile ilgili olarak, 2010 yılında yayımlanan, OECD Ülkelerinde Vergi Harcamaları 

Raporunda Kore’ye atfen ifade edilen hususlara aĢağıda yer verilmektedir (OECD, 

2010: 99-105). 

Kore, vergi harcamaları önlemlerini ve raporlama sistemini yenilemektedir. 2010 

yılından itibaren geçerli olmak üzere (2011 bütçesi için) Ulusal Mali Kanun, vergi 

harcamaları bütçesini içermektedir. Bu yeni sistem ile ilgili olarak raporlardaki vergi 

harcamaları sınıflandırmalarında değiĢiklikler belirtilmiĢ ve konu üzerinde ayrıntılı 

çalıĢmalar baĢlatılmıĢtır.  

Kore yasalarında veya yönetmeliklerinde vergi harcamalarının resmî bir tanımı yoktur. 

Ulusal Malî Kanuna göre Maliye ve Ekonomi Bakanlığı, vergi ve fonksiyonunu analiz 

eden, geçmiĢ mali yılın rakamlarını ve mevcut ve sonraki mali yılın tahmini 

rakamlarını, beklentileri, gelirden yapılan kesintileri, vergi indirimlerini, indirim 

oranlarını, vergi ertelemelerini içeren “Vergi Harcamaları Bütçe Dokümanı” raporu 

hazırlamalıdır. Bu dokümana göre; “Vergi sübvansiyonu, normal vergilendirme 

sisteminin bir istisnası olarak, bir kısım mükellefin vergi yükünü azaltmak amacıyla 

özel Ģartların uygulanması sonucu oluĢan milli vergi gelirlerinin karĢılığı” olarak 

tanımlanmaktadır. Bu liste vergi harcamalarının pratik bir tanımıdır.  

Bugün Kore, kendi vergi harcamaları öngörülerini içeren, bütçeden ayrı bir “Vergi 

Harcamaları Raporu” hazırlamaktadır. Bu Rapor Planlama ve Bütçe Bakanlığı yerine, 

bütçeyi de hazırlayan kurum olan Maliye ve Ekonomi Bakanlığı tarafından 

hazırlanmaktadır.  

Kore gelir vergileri konusunda, 2006 yılında 136, 2007 yılında ise 143 vergi harcaması 

rapor etmiĢtir. Vergi harcamalarında en büyük rakam genel ticari teĢvikler kategorisinde 

olup, ikinci sırayı özel sanayi indirimleri almaktadır. 
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Kore, diğer vergiler konusunda 2006 yılında 82, 2007 yılında 81 vergi harcaması rapor 

etmiĢtir. Burada en büyük kısmı 26 vergi harcamasıyla katma değer vergisi 

oluĢturmaktadır.    

2006 yılında Kore’nin gelir vergisi kapsamındaki vergi harcamaları toplamı GSYĠH’nin 

%1,76’sı oranındadır. Vergi harcamalarının büyük kısmını genel ticari teĢvikler 

oluĢturmaktadır. Ġkinci büyük harcama ise sağlık kategorisidir.  

Diğer vergiler konusundaki vergi harcamaları toplamı GSYĠH’nin %0,72’si 

oranındadır. Bunun da üçte ikisini katma değer vergisi oluĢturmaktadır.  

Kore’de vergi harcamaları, vergi gelirlerine nazaran 2002 ve 2005 yılları arasında hızlı 

bir büyüme göstermiĢ ancak bu seyir 2005’ten sonra özellikle 2007’de gerçekleĢtirilen 

azaltmanın da etkisiyle tersine dönmüĢtür.  

2.7. HOLLANDA 

Konu ile ilgili olarak, 2010 yılında yayımlanan, OECD Ülkelerinde Vergi Harcamaları 

Raporunda Hollanda’ya atfen ifade edilen hususlara aĢağıda yer verilmektedir (OECD, 

2010: 105-111). 

Hollanda vergi harcamalarını, standart vergi uygulamalarından sapmalar olarak 

tanımlamıĢtır.  

Hollanda, vergi harcamalarını ölçmek için vazgeçilen gelir metodunu kullanmaktadır. 

Buna göre öngörüler, vergi harcamalarının mevcudiyetinin bir sonucu olarak, 

mükelleflerin tutumunda veya ekonomik faaliyetlerde hiçbir değiĢiklik olmadığını 

varsaymaktadır. Öngörüler, uzun dönem için cari değerler yerine, yıllık nakit akıĢları 

için yapılmaktadır. Her bir vergi harcaması bağımsız olarak hesaplanmakta, dolayısıyla 

vergi harcamalarının birbirlerini etkilemeleri mümkün olamamaktadır.  

Vergi harcamaları Maliye Bakanlığı tarafından öngörülmektedir.  

Vergi harcamaları öngörüleri, bütçenin bir parçası olarak, ancak gider programları 

öngörülerinden ayrı Ģekilde, Vergi Planı ve Bütçe Müzekkeresinde sunulmaktadır.  

Vergi Planı ve Bütçe Müzekkeresi, her yıl sunulmaktadır. Burada, bir yıl öncesi ve 

sonraki beĢ yıl için vergi harcamaları rakamları gösterilmektedir.  
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2004 yılında, Hollanda her bir vergi harcamasını yaklaĢık her beĢ yılda gözden 

geçirerek incelemek suretiyle, vergi harcamalarını değerlendirme programı baĢlatmıĢtır. 

Bu değerlendirmenin amacı, vergi harcamalarının etkinliğini ve verimliliğini 

incelemektir. Değerlendirmede sorulan sorular Ģu Ģekildedir:  

- Vergi harcamaları amacına ulaĢıyor mu?  

- DeğiĢik bir politika izlenirse, daha düĢük maliyetle aynı amaca ulaĢılabilir mi?  

- Vergi harcaması amaca ulaĢabilmek için mantıki bir araç mıdır?  

- Vergi harcaması gerçekten etkili midir veya aynı sonuçlara vergi harcaması olmadan 

da ulaĢılabilir mi?  

Bu değerlendirme programı tamamıyla uygulamaya konulmuĢ ve değerlendirmeler 

alınmaya baĢlamıĢtır.    

2006 yılında, Hollanda gelir vergisi kapsamında 55 vergi harcaması rapor etmiĢtir. 

Bunlardan 16’sı özel sanayi indirimi ve 13’ü de genel ticari teĢvikler kapsamındadır. 

2007 ve 2008 yılları için, Hollanda sırasıyla 53 ve 52 gelir vergisi harcaması 

bildirmiĢtir. Ticari vergi teĢviklerindeki azalma sebebiyle düĢüĢün gerçekleĢtiği 

görülmektedir.  

Hollanda, 2006-2008 yılları arasında, gelir vergileri haricindeki vergiler konusunda her 

yıl için 46 vergi harcaması bildirmiĢtir. Bunların 17’si katma değer vergisi, 13’ü de 

tüketim vergisi ve gayrimenkul vergisi ile ilgilidir.  

Hollanda 2006’da 101, 2007’de 99 ve 2008’de 98 vergi harcaması bildirmiĢtir. Bu 

rakamlar, 2001’de bildirilen 118 ve 2002’de bildirilen 123 vergi harcamasından 

düĢüktür.  

2006 yılında toplam gelir vergisi harcamaları, GSYĠH’nin %1,1’ine eĢittir. Bu toplamın 

yarısı, genel ticari teĢvikler arasında sınıflandırılmakta, ikinci büyük kategoriyi ise özel 

sanayi indirimleri oluĢturmaktadır. 2012’ye doğru toplamın GSYĠH’nin %1’inden de 

aĢağıya düĢeceği tasarlanmaktadır.  

2006 yılında, gelir vergisi hariç diğer vergiler konusundaki vergi harcamaları 

GSYĠH’nin %0,9’u oranındadır. Bu toplamın dörtte üçünü katma değer vergisi 
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oluĢturmaktadır. 2012 itibarıyla bu toplamın GSYĠH’nin %0,8’ine düĢeceği tahmin 

edilmektedir.         

2006 yılında, tüm vergi harcamaları toplamı, GSYĠH’nin %2,0’ı oranındadır. 2012 yılı 

itibarıyla toplam tutarın GSYĠH’nin %1,8’ine düĢmesi tasarlanmaktadır. Daha eski 

verilere göre, 2001 ve 2002 yıllarında dolaysız vergiler kapsamındaki vergi 

harcamalarının GSYĠH’nin sırasıyla %1,8’i ve %1,9’u oranında, aynı yıllarda dolaylı 

vergiler kapsamında da %1’i ve %1,1’i oranlarında olduğu görülmektedir. Dolayısıyla 

Hollanda’daki mevcut vergi harcamalarının on yıllık süre içinde üçte bir oranında 

düĢtüğü görülmektedir.  

2.8. ĠSPANYA 

Konu ile ilgili olarak, 2010 yılında yayımlanan, OECD Ülkelerinde Vergi Harcamaları 

Raporunda Ġspanya’ya atfen ifade edilen hususlara aĢağıda yer verilmektedir (OECD, 

2010: 111-120). 

Ġspanya’da vergi harcamaları yasalar veya yönetmeliklerce tanımlanmamıĢtır. Ġspanyol 

Anayasası uyarınca hazırlanan bütçede vergi harcamaları, vergi sisteminin vergi 

gelirlerini düĢüren koĢullarıdır ve Ģu özellikleri taĢımaktadır: 

- Bir vergi harcaması, temel vergi yapısından planlı bir sapmadır. 

- Bir vergi harcaması, ekonomik ve sosyal politika hedefine ulaĢma planıdır. 

- Bir vergi harcaması, vergi mükelleflerinin tamamına değil ancak mükelleflerin belli 

bir kesimine veya belli ekonomik sektörlere destek sağlar.     

Ġspanya, merkezî yönetimin Vergi Harcamaları Bütçesindeki vergi harcamalarını 

ölçmek için vazgeçilen gelir metodunu kullanmaktadır. Bu metot, vergi harcamalarına 

karĢılık mükellefin tutumunda herhangi bir değiĢiklik olmayacağını varsaymaktadır.   

2008 yılı itibarıyla, Ġspanya’nın gelir vergisi kapsamında 75 vergi harcaması 

bulunmaktadır. Bu harcamaların 24’ünü genel ticari teĢvikler ve 10’unu da özel sanayi 

indirimleri oluĢturmaktadır.  

Ülkede, diğer vergiler konusunda 64 vergi harcaması bulunmakta, bunların 48’i katma 

değer vergisi, geri kalanı ise diğer 5 vergi kapsamındadır.  
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2008 yılında toplam vergi harcaması 139 kalem olan Ġspanya’nın, 2009 yılı vergi 

harcamaları da 149 olarak tespit edilmiĢtir. 

Gelir vergisi kapsamındaki vergi harcamaları, toplam GSYĠH’nin %2,3’ü kadardır. 

Diğer vergiler kapsamındaki vergi harcamaları ise GSYĠH’nin %2,2’si dolayındadır. 

Sonuç olarak, tüm vergi harcamaları toplamı GSYĠH’nin %4,6’sı civarındadır.  

2.9. ĠSVEÇ 

Konu ile ilgili olarak, 2010 yılında yayımlanan, OECD Ülkelerinde Vergi Harcamaları 

Raporunda Ġsveç’e atfen ifade edilen hususlara aĢağıda yer verilmektedir (OECD, 2010: 

120-125). 

Ġsveç’te vergi harcamaları konusunda resmî olmayan bir tanım kullanılmaktadır. 

Önceden tanımlanmıĢ standartlara göre geliri düĢüren vergi harcamaları; ya özel bir 

politika hedefi izlemekte ya da vergi sisteminin etkin iĢletilmesini kolaylaĢtırmaktadır.  

Vergi harcamaları, yerel yönetim seviyesinde değerlendirilmemekte, ancak merkezi 

yönetim seviyesinde hesaplanan vergi harcamaları yerel yönetimi de etkilemektedir.  

Ġsveç, vergi harcamalarını hesaplamak için “vazgeçilen gelir” metodunu kullanmaktadır. 

Bu metotta, vergi harcamalarının sonucu olarak tahminler, mükelleflerin tutumlarında 

veya ekonomik faaliyetlerde herhangi bir değiĢiklik olmayacağını varsaymaktadır. 

Ġsveç, 2007 yılında toplam vergi gelirlerinin %10’unu oluĢturan 60 değiĢik alanda vergi 

harcaması raporlamıĢtır.  

Ġsveç’te, sermaye geliri neticesinde ödenen vergiler kapsamında yapılan vergi 

harcamaları gelirlerin %36’sı ve bu vergi kapsamındaki vergi cezaları %15; tüketim 

vergisi kapsamındaki vergi harcamaları %48 ve katma değer vergisi kapsamındaki vergi 

harcamaları %19’dur. Bütün vergi harcamaları, toplam vergi gelirinin %12’sidir. 

Toplam vergi harcamaları GSYĠH’nin %5,7’sine eĢit olmaktadır.  

2.10. ĠNGĠLTERE 

Konu ile ilgili olarak, 2010 yılında yayımlanan, OECD Ülkelerinde Vergi Harcamaları 

Raporunda Ġngiltere’ye atfen ifade edilen hususlara aĢağıda yer verilmektedir (OECD, 

2010: 125-132). 
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Ġngiltere, vergi teĢviklerini kategorilere ayırmıĢtır. Bu indirimlerden, kamu 

harcamalarına benzerlik göstermekle birlikte, kamu harcamalarına alternatif olarak 

kullanılanlar, vergi harcamaları olarak yorumlanmaktadır. Bu vergi indirimi Ģekilleri, ya 

vergi yapısının gerekli bir parçasıdır ya da yapısal indirimler olarak adlandırılan vergiye 

uyumu ve vergi idaresi yönetimini kolaylaĢtıran Ģekillerdir.  

Vergi harcamaları sadece merkezi yönetim tarafından hesaplanmaktadır.  

Ġngiltere, vergi harcamalarını hesaplamak için “vazgeçilen gelir” metodunu 

kullanmakta; vergi harcamalarının sonucu olarak tahminler, mükelleflerin tutumlarında 

veya ekonomik faaliyetlerde herhangi bir değiĢiklik olmayacağını öngörmektedir. Her 

bir vergi harcaması bağımsız olarak hesaplanmakta, dolayısıyla vergi harcamalarının 

birbirlerini etkilemeleri mümkün olamamaktadır. Bu demektir ki, herhangi bir vergi 

harcaması toplamı, ilgili koĢulların ortak etkisini tam olarak yansıtmamaktadır. Vergi 

harcamaları aynı zamanda devlet harcama programlarına etkileri, diğer vergilere ve 

harcama politikalarına muhtemel etkileri dolayısıyla da ayrı olarak hesaplanırlar. Vergi 

harcaması miktarı, kesin bir öngörü değildir.  

Vergi indirimi sebebiyle oluĢan gelir kaybı, doğrudan elde edilememektedir. Öngörü 

yöntemleri, belirli gelir ve harcama kategorileri için kesinti veya muafiyetin olmadığı 

durumlarda, Ģahısların veya firmaların ödeyecekleri vergi miktarının hesaplanmasını ve 

cari vergi miktarıyla karĢılaĢtırılmasını kapsamaktadır. 

2006-2007’de Ġngiltere, gelir vergisi kapsamında 189 ve diğer vergiler kapsamında 151 

vergi harcaması beyan etmiĢtir.  

Gelir vergisi kapsamındaki vergi harcamalarının 2006-2007 yılları arasında, GSYĠH’ye 

oranı, %8,3’tür. Emeklilik ile ilgili vergi harcamaları 2006-2007 yılları arasında 

GSYĠH’nin %2,3’ü oranındadır. Bunlar; sermaye kazançları vergisi konusunda 

GSYĠH’nin %0,5’i; hızlandırılmıĢ amortisman için %1,4’ü; kâr payı üzerinden alınan 

vergi için %1,1’i; emlak vergisi için  %1,2’sidir.   

Gelir vergisi dıĢındaki diğer vergiler kapsamındaki vergi harcamaları hem 2006-2007, 

hem de 2007-2008 yıllarında GSYĠH’nin %4,5’i oranındadır. Katma değer vergisi 

konusundaki vergi harcamaları GSYĠH’nin %3,2’si, veraset ve intikal vergisi 

konusundaki vergi harcamaları GSYĠH’nin %1’i oranındadır.  
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2.11. AMERĠKA BĠRLEġĠK DEVLETLERĠ  

Konu ile ilgili olarak, 2010 yılında yayımlanan, OECD Ülkelerinde Vergi Harcamaları 

Raporunda Amerika BirleĢik Devletleri (ABD) ile ilgili olarak ifade edilen hususlara 

aĢağıda yer verilmektedir (OECD, 2010: 132-140). 

ABD’de vergi harcamalarının yasal tanımı; “Federal Vergi Yasasının, brüt gelirden 

kesintiyi, muafiyeti veya reddi ya da özel krediyi, tercihli vergi tarifesini ve vergi 

yükümlülüğünün ertelenmesini onaylayan koĢullarına göre, vergilendirme açısından 

gelir sayılan kalemlerdeki gelir kaybı” Ģeklindedir.  

ABD’deki vergi harcamaları sadece merkezi yönetim vergileri için belirlenmektedir. 

Belediye tahvillerinden gelen hisse (faiz) geliri için muafiyeti de kapsayacak Ģekilde 

devletin ve yerel yönetimlerin yararına bazı kalemler de hesaba katılmaktadır.    

ABD, vergi harcamalarını hesaplamak için “vazgeçilen gelir” metodunu kullanmakta; 

vergi harcamalarının sonucu olarak tahminler, mükelleflerin tutumlarında veya 

ekonomik faaliyetlerde herhangi bir değiĢiklik olmayacağını öngörmektedir. Her bir 

vergi harcaması bağımsız olarak hesaplanmakta, dolayısıyla vergi harcamalarının 

kombinasyon hâlinde birbirlerini etkilemeleri mümkün olamamaktadır. Bu demektir ki, 

herhangi bir vergi harcaması toplamı, ilgili koĢulların ortak etkisini tam olarak 

yansıtmamaktadır. 

Vergi harcamaları yıllık bütçede sunulmaktadır ancak “Analitik BakıĢaçıları (Analytical 

Perspectives)” adlı ayrı bir ciltte yayımlanmaktadır. Vergi harcamaları, 1990 

bütçesinden önce, bütçeye ekli bir biçimde “Özel Ġncelemeler (Special Analyses)” 

adıyla basılmıĢtır. Vergi harcamaları için öngörüler, harcama programlarındaki 

rakamlardan ayrı tutulmaktadır.   

Vergi harcamaları ilk kez 1976 bütçesi için 1975 yılında öngörülmüĢtür. 1970’li yılların 

sonlarından itibaren vergi harcamaları tabloları, bütçenin iki yıl öncesi, bütçe yılı ve 

dört yıl sonrası olmak üzere yedi yıllık öngörüleri göstermektedir.   

2008 yılında, gelir vergileri kapsamında 164 vergi harcaması bulunmaktadır. Bu rakam 

135 vergi harcaması bulunan 2002 yılına göre bir artıĢ olduğunu göstermektedir. 2008 

yılında, özel sanayi indirimleri kategorisinde toplamın üçte birinden daha fazla olmak 
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üzere, 54 vergi harcaması bulunmaktaydı. Bunlardan 18 vergi harcaması ticari teĢvik ve 

16’sı eğitim olarak sınıflandırılmıĢtır.  

ABD, gelir vergisi hariç diğer vergiler kapsamında vergi harcaması belirlememiĢtir.  

ABD’de, vergi harcamalarının, GSYĠH’ye oranı uzun vadede düĢüĢ göstermiĢtir. 1985 

yılında GSYĠH’nin %8,8’i olan oran, 1990 yılında (Vergi Reformu Yasasından sonra) 

%6 olmuĢ, sonrasında bir yükselme göstererek 2000 yılında %6,4’e ulaĢmıĢ, 2006 

yılında ise hafif düĢüĢle %6,2 olmuĢtur. Rakamlar göstermektedir ki on yıllık süreçte 

yeni ve geniĢlemiĢ vergi harcamaları yerine, vergi kesintileri yapısal oran olarak azalma 

göstermiĢ ve 2008 yılında ABD’de toplam vergi harcamaları GSYĠH’nin %6,0’sı 

oranında gerçekleĢmiĢtir. 

Yukarıda bahsedilen ülkelerde yer alan vergi harcamaları uygulaması ile ilgili olarak 

vergi harcamasının tanımı, hesaplanma yöntemi, toplam sayısı, gayrisafi yurt içi hasıla 

içerisindeki payı ve kamuoyuna raporlanması konusundaki özet bilgilere aĢağıda tablo 

hâlinde yer verilmiĢtir. 
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Tablo 1. Vergi Harcaması Açısından OECD Ülkelerinin KarĢılaĢtırılması  

Ülke Vergi 

Harcamasının 

Tanımı 

Hesaplama 

Yöntemi 

Toplam Vergi 

Harcaması 

Sayısı 

GSYĠH 

Ġçindeki Payı 

Kamuoyu ile 

PaylaĢma 

Kanada Standart vergi 

uygulamaları 

sisteminden 

sapmalar 

Vazgeçilen 

Gelir Yöntemi 

2007 yılında 

154 

2004 yılında 

gelir vergileri 

kapsamında 

%5,4 

Her yıl bütçeden ayrı 

bir dokümanda 

Fransa Standart vergi 

uygulamalarına 

nazaran, devlet için 

düĢük bir vergi 

gelirini teĢvik eden 

uygulamalar 

Vazgeçilen 

Gelir Yöntemi 

2009 yılında 

469 

 Her yıl Bütçe 

Kanununda 

Almanya Resmî bir tanımı 

yok 

Vazgeçilen 

Gelir Yöntemi 

2006 yılında 56 2006 yılında 

%0,74 

6 ayda bir Devlet 

sübvansiyon 

raporunda 

Japonya Özel vergi 

önlemleri 

Kazanılan Gelir 

Yöntemi 

2007 yılında 61 2007 yılında 

%0,8 

Her yıl bütçe 

dokümanının 

eklerinde 

Kore Resmî bir tanımı 

yok 

Spesifik Bir 

Yöntem 

Mevcut Değil 

2007 yılında 

224 

2006 yılında 

%2,48 

Bütçe dokümanında 

Hollanda Standart vergi 

uygulamalarından 

sapmalar 

Vazgeçilen 

Gelir Yöntemi 

2008 yılında 98 2006 yılında 

%2 

Her yıl bütçenin 

parçası olarak vergi 

planı ve bütçe 

müzekkeresinde 

Ġspanya Resmî bir tanımı 

yok 

Vazgeçilen 

Gelir Yöntemi 

2009 yılında 

149 

2009 yılında 

%4,6 

Her yıl Bütçe 

Kanununda 

Ġsveç Resmî bir tanımı 

yok 

Vazgeçilen 

Gelir Yöntemi 

2007 yılında 60 2007 

yılında%5,7 

Her yıl Bütçe 

Kanununda 

Ġngiltere Kamu 

harcamalarına 

benzerlik 

göstermekle 

birlikte, bu 

harcamalara 

alternatif olarak 

kullanılan teĢvikler 

Vazgeçilen 

Gelir Yöntemi 

2007 yılında 

340 

2007 yılında 

%12,8 

Her sonbaharda cari 

vergi cetvelinde 

A.B.D. Federal Vergi 

Yasasının, 

vergilendirme 

açısından gelir 

sayılan kalemlerde 

gelir kaybına izin 

veren her türlü 

düzenlemesi  

Vazgeçilen 

Gelir Yöntemi 

2008 yılında 

164 

2008 yılında 

%6 

Yıllık bütçede ancak 

Analitik BakıĢ 

Açıları adlı ayrı bir 

ciltte 

 

Tablodan görüldüğü üzere, vergi harcaması ile ilgili olarak; Almanya, Kore, Ġspanya, 

Ġsveç haricinde ülkeler kendi mevzuatlarına uygun tanımlamalarda bulunmuĢlar, 

hesaplama yöntemi olarak Japonya ve Kore hariç vazgeçilen gelir yöntemini 

benimsemiĢler ve genel olarak her yıl bütçe kanunlarında öngörmek veya raporlamak 

yoluna gitmiĢlerdir. Vergi harcamalarının sayısı ve gayrisafi yurt içi hasıla içerisindeki 

vergi harcama tutarlarının büyüklüğü ülkeden ülkeye değiĢiklik göstermekle birlikte bu 

iki rakam arasında doğrusal bir iliĢki olduğunu söylemek mümkün değildir.     
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BÖLÜM 3 

TÜRKĠYE’DE VERGĠ HARCAMALARI UYGULAMASI 

Bu bölümde öncelikle vergi harcamaları konusunda mevzuatımızda yer alan 

düzenlemeler üzerinde durulmuĢ, ilerleyen kısımda ise vergi harcamalarının bütçe 

üzerindeki büyüklüğü somut verilerle ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır.   

3.1 VERGĠ HARCAMALARI KONUSUNDAKĠ DÜZENLEMELER 

Türkiye’de vergi harcamaları konusunda çok az sayıda nitelikli çalıĢma yapıldığı ve bu 

çalıĢmaların da vergi harcamaları boyutunun çok az bir kısmını kapsadığı görülmektedir 

(Yılmaz, 2007: 145).  

Devlet Planlama TeĢkilatı tarafından yayımlanmıĢ bulunan “Özel Ġhtisas Komisyonu 

Raporu”nda, vergi harcamaları ve sektörel vergi istatistiklerine ait yeterli veri olmamasının, 

vergi politikaları ve uygulamalarının analizini güçleĢtirdiği belirtilmek suretiyle vergi 

harcamaları konusunda eldeki verilerin yetersiz olduğu vurgulamıĢtır (Devlet Planlama 

TeĢkilatı, 2007: 28). 

Yapılan çalıĢmaların sayı ve kalite olarak yeterli düzeye ulaĢmamasının da sebebiyle, 

uygulamada hangi vergi istisna, muafiyet ve indirimlerinin vergi harcaması olarak 

değerlendirileceği ve vergi harcama tutarının hesaplamasında dikkate alınacağı 

konusunda farklı görüĢler mevcuttur. Esasen mevzuatta vergi istisna, muafiyet 

indirimleri olarak karĢımıza çıkan her kalem, vergi harcamaları arasında yer 

bulamamaktadır. 

2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ekinde yer alan ve güncel olarak yürürlükte 

bulunan “Vergi Harcamaları Listesi”ne (Ek: 1)’de yer verilmiĢtir. 

Söz konusu liste incelendiğinde de görüldüğü üzere;  

1- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 

2- 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 

3- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 

4- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu 

bünyesinde 92 kalem vergi harcaması sayılmaktadır. 
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Bunun yanı sıra;  

1- 5838 sayılı Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun 

2- 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu 

3- 4691 sayılı Teknoloji GeliĢtirme Kanunu 

4- 5084 sayılı Yatırım ve Ġstihdamın TeĢviki Kanunu 

5- 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız ÇalıĢanlar Sosyal Sigortalar 

Kurumu Kanunu 

6- 5746 sayılı AraĢtırma ve GeliĢtirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun 

hükümleri arasında da Devletin çeĢitli sosyal ve ekonomik amaçlara ulaĢabilmek aracı 

olarak 7 kalem vergi harcaması uygulamasında bulunduğu görülmektedir. 

Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü tarafından 2007 yılında hazırlanmıĢ bulunan “Vergi 

Harcamaları Raporu” doğrultusunda, vergi harcamalarının var olma gerekçeleri 

konusunda bir tasnife gidilecek olursa, genel hatlarıyla aĢağıdaki hususlara ulaĢmak 

mümkündür (Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü, 2007: 10-27). 

1-  Ekonomik ve sosyal yönden zayıf olan esnafı korumak, 

2-  Verginin tahsili için katlanılacak maliyetin tahsil tutarından fazla olabileceği, 

3-  Okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okullarının 

açılmasının teĢvik edilmesi, 

4-  Tasarrufların teĢvik edilmesi, 

5-  Genel itibarıyla tevkifat yöntemi benimsenen gelirlerin hesaplanmasındaki idari 

zorunluluk, 

6-  Hak sahiplerinin sosyo ekonomik açıdan desteklenmesi, 

7-  Sosyal, kültürel ve ekonomik amaçlar, 

8-  Serbest bölgelerdeki yatırımları desteklemek suretiyle ekonomik geliĢmeyi 

sağlamak, 

9-  Teknoloji geliĢtirme bölgelerindeki yatırımları teĢvik, 

10- Bölgelerarası geliĢmiĢlik düzeyi arasındaki farklılaĢmayı engellemek. 
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Adı geçen Raporda, daha fazla sayıda Kanun içerisinde daha fazla vergi harcaması 

kaleminin yer aldığı görülmekte iken 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ekinde 

yer alan “Vergi Harcamaları Listesi”nde 10 ayrı Kanunda toplam 99 vergi harcaması 

kalemi bulunmaktadır.  

Sayılan vergi harcamalarının yanı sıra birçok Kanunda bu listede yer almayan vergi 

indirimi, muafiyeti ve istisnasının yer alması da üzerinde durulması gereken önemli bir 

husustur. 

Örneğin Gelir Vergisi Kanununun; 

- “Müteferrik Ġstisnalar”ı düzenleyen Altıncı Bölümünün 25 inci maddesinin 3, 4, 5, 6, 

7, 9 ve 10 uncu bentleri, Ek:1’de yer alan “Vergi Harcamaları Listesi” incelendiğinde 

vergi harcamaları arasında sayılırken aynı maddenin 1 inci bendinde yer alan “ölüm, 

sakatlık, hastalık ve iĢsizlik sebepleriyle (iĢe baĢlatmama tazminatı dâhil) verilen 

tazminat ve yapılan yardımlar”, 2 nci bendinde yer alan “muhtaç olanlara belli bir süre 

için veya hayat kaydiyle yapılan yardımlar (Asker ailelerine yapılan yardımlarla hayır 

derneklerinin ve yardım sandıklarının yardımları mutlak olarak bu istisnaya girerler.)” 

ve 8 inci bendinde yer alan “genel olarak nafakalar (alanlar için)” konularındaki 

düzenlemelerin, 

- “Vatan hizmetleri yardımları”nı düzenleyen 26 ncı maddesinin, 

- “Teçhizat ve tayın bedelleri”ni düzenleyen 27 nci maddesinin, 

- “Tahsil ve tatbikat ödemeleri”ni düzenleyen 28 inci maddesinin, 

- “Sakatlık indirimi”ni düzenleyen 31 inci maddesinin, 

- “Asgarî geçim indirimi”ni düzenleyen 32 nci maddesinin  

vergi harcamaları olarak takdir edilmediği görülmektedir. Anılan düzenlemelerin, bu 

çalıĢmanın 1.1.3 bölümünde bahsi geçen “standart vergi uygulamaları (benchmark)” 

olarak değerlendirildiği anlaĢılmaktadır.  

Vergi Harcamaları Raporunda, bir ülkenin vergi harcaması olarak kabul ettiği bir 

hüküm bir diğer ülkede standart vergi uygulaması olarak kabul edilebildiğinden, 

ülkeler arası vergi harcamaları karĢılaĢtırması yapılmasının neredeyse imkânsız olduğu, 

bazı hükümlerin tasnifinde ise kesin bir ayrıma gidilebildiği belirtildikten sonra konuya 
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örnek olarak aĢağıda yer alan açıklamalarda bulunulmuĢtur (Gelir Politikaları Genel 

Müdürlüğü, 2007: 6); 

“Gelir Vergisi Kanununun 9. maddesinde yer alan esnaf muaflığı hükümleri belirli bir 

gelir düzeyinin altında yer alan esnaflara vergi muafiyeti getirmiĢtir. Bu muafiyet 

hükmü gerçek anlamda vergilendirmesi gereken bir gelir üzerinden vergi alınmamasını 

düzenlemektedir. Bu hüküm bir vergi harcaması öngörmektedir. Diğer taraftan Gelir 

Vergisi Kanunun 25. maddesi ile “ölüm, sakatlık, hastalık ve iĢsizlik sebepleriyle 

verilen tazminat ve yapılan yardımlar” gelir vergisinden müstesna tutulmuĢtur. Bu 

hükümde yer alan tazminat ve yardımlar bir gelir unsuru olarak kabul edilemez. Bu 

tazminat ve yardımların mükellefin bir zararının karĢılanması olarak değerlendirilmesi 

gerekir. Bu nedenle bu hüküm çerçevesinde elde edilen menfaatlerin 

vergilendirilmemesi gerektiğinden, bu uygulama bir benchmarktır.” 

Bu açıklama iki bakımdan eleĢtiri konusu yapılabilir.  

Birincisi, çalıĢmanın vergi harcamalarının tanımı üzerinde durulan 1.1.3 bölümünde de 

anlatıldığı üzere, bu harcamalar devletin gelir kaybı sonucunu doğuracak vergi 

muafiyet, istisna ve indirimleri olarak tanımlanmaktadır. Bu çerçevede, vergi 

kanunlarında yer alan her istisna, muafiyet ve indirimin de vergi harcamaları listesi 

içerisinde yer alması gerektiği savunulabilir. 

Ġkincisi, yukarıda yer alan açıklamada, “ölüm, sakatlık, hastalık ve iĢsizlik sebepleriyle 

verilen tazminat ve yapılan yardımlar” bir gelir unsuru olarak kabul edilemeyeceği 

düĢünülerek gelir vergisinden müstesna tutulmuĢ, bu uygulama bir vergi harcaması 

değil standart vergi uygulaması olarak takdir edilmiĢtir. Öte yandan, örneğin aynı 

Kanunun 25 inci maddesinin 3 numaralı bendinde yer alan; “Kanunla kurulan emekli 

sandıkları ile Sosyal Sigortalar Kanunu'nun geçici 20. maddesinde belirtilen sandıklar 

tarafından hak sahiplerine aylık dıĢında ödenen tazminat, yardım ve toptan ödemeler” 

standart vergi uygulaması olarak değil, vergi harcaması olarak belirlenmiĢtir. Yani 

hangi tazminat, yardım ve ödemenin standart vergi uygulaması sayılacağı, hangisinin 

vergi harcaması kabul edileceği konusunda bir standart belirlenmemiĢken böylesine 

kesin hüküm ifade eden açıklamalarla konuya açıklık getirilmeye çalıĢılması rahatlıkla 

eleĢtiri konusu yapılabilir.  
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Elbette burada, belirtilen düzenlemelerin, vergi harcamaları listesinde yer almamasının 

iyi veya kötü olduğunu savunmaktan ziyade gerek vergi harcamaları konusunda 

literatürde yer alan yaygın anlayıĢ gerekse Devletin vergi istisna, muafiyet ve 

indirimler sebebi ile mahrum kaldığı gelir kaybını bilmesi ve bu tutarı kamuoyu ile 

paylaĢması bakımından vergi harcamaları listesinde bu düzenlemelerin tümünün yer 

alması gerektiği ifade edilebilir.  

Hangi düzenlemelerin vergi harcaması olduğuna iliĢkin kesinleĢmiĢ kriterlerin 

bulunmaması konusunda verilebilecek bir baĢka çarpıcı örnek, Gelir Vergisi 

Kanunu’nda düzenlenmiĢ bulunan aidatlar ile ilgili istisnalardır. Kanunun 40/8 

maddesindeki “ĠĢverenlerce, Sendikalar Kanunu hükümlerine göre sendikalara ödenen 

aidatlar safi kazancın tespitinde gider olarak indirilebilir.” ile 68/8 maddesindeki 

“Serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla emekli sandıklarına ödenen giriĢ ve emeklilik 

aidatları ile mesleki teĢekküllere ödenen aidatlar serbest meslek kazancının tespitinde 

hasılattan indirilir.” hükümleri vergi harcaması listesinde yer almamaktayken, 63/4 

maddesindeki “ÇalıĢanlar tarafından ilgili kanunlarına göre sendikalara ödenen 

aidatların indirim konusu yapılabileceği” hükmü, adı geçen listede yer almaktadır. Bu 

durum sosyal hayatın gerçeklerine aykırı Ģekilde; ticari kazançların ele alındığı 40 ıncı 

madde ile serbest meslek kazançlarının ele alındığı 68 inci maddede yer alan indirim 

hükümlerinin standart vergi uygulaması olarak algılandığı, öte yandan ücretlerin ele 

alındığı 63 üncü maddedeki indirim mekanizmasının vergi harcaması olarak telakki 

edildiği soncunu ortaya çıkarmaktadır. 

Yukarıda örnek olarak verilen Gelir Vergisi Kanununun yanı sıra Kurumlar Vergisi 

Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Özel Tüketim Vergisi Kanununda da vergi 

istisna, muafiyet ve indirimi kapsamında değerlendirilebilmekle beraber vergi 

sisteminin yapısal unsurları olarak kabul edilen ve standart vergi uygulamaları 

niteliğindeki düzenlemelere de “Vergi Harcamaları Listesi”nde yer verilmediği 

görülmektedir. Bu düzenlemelere Ek: 2’de yer verilmektedir. 

Ek:1’de yer alan vergi harcamaları listesi incelendiğinde, Kanun Koyucunun çeĢitli 

Ģekillerde, ekonomik, sosyal, kültürel vb. alanlarda müdahalelerinin bulunduğunu 

görmekteyiz.  
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AĢağıda sırasıyla vergi harcamalarının hangi konularda ne tür maksatlarla 

düzenlemelerde bulunduğu açıklanmaya çalıĢılacaktır.     

Gelir Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Düzenlemeler: 

 Madde 9/1-2-3-4-5-6-7-8 Vergiden Muaf Esnaf maddesi ile bazı esnafların 

vergi yükümlülüğü ortadan kaldırılarak ekonomik ve sosyal hayata müdahale 

edilmiĢtir. 

 Madde 19 Ticari ve zirai kazançlarda yatırım indirimi istisnası maddesi, her 

ne kadar 5479 Sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle 01.01.2006 tarihinden geçerli 

olmak üzere yürürlükten kaldırılmıĢ olsa da bu tarihten önce mükellefler 

tarafından gerçekleĢtirilmiĢ bulunan yatırımlar konusunda vergisel avantajlar 

sunulmak suretiyle yatırımlar teĢvik edilmiĢ ve ekonomik hayata müdahale 

edilmiĢtir. 

 Madde 20 Eğitim ve Öğretim ĠĢletmelerinde Kazanç Ġstisnası maddesi ile 

okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okullarının 

iĢletilmesinden elde edilen kazançlar belirlenen esaslar çerçevesinde beĢ 

vergilendirme dönemi gelir vergisinden müstesna tutularak eğitim ve öğretim 

iĢletmelerinin açılması ve iĢletilmesini teĢvik etmek yoluyla sosyal hayata 

müdahale edilmiĢtir. 

 Madde 21 Gayrimenkuller ve Haklarda Ġstisnalar maddesi ile binaların 

mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın 

2.800 lirası gelir vergisinden müstesna tutularak gerek yaĢamın gereği olan 

barınma ihtiyacı gerekse küçük yatırımcıların birikimleri göz önünde 

bulundurularak sosyal hayata müdahale edilmiĢtir. 

 Madde 22/1 Menkul Sermaye Ġratlarında Ġstisnalar maddesi ile belirlenen 

Ģartlar çerçevesinde emeklilik sistemine dâhil olanlar için gelir vergisi istisnaları 

getirilerek bireysel emeklilik sistemi özendirilmiĢtir. 

 Madde 23/1-2-3-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15 Ücretlerde istisnalar maddesi ile 

düĢük ücret geliri elde edenlerin vergi yükümlülüğü ortadan kaldırılmak 

suretiyle sosyal devlet ilkesi çerçevesinde düzenleme yapılmıĢtır. 

 Madde 25/3-4-5-6-7-9-10 Tazminat ve Yardımlarda Ġstisna maddesi ile 

mağduriyet ve muhtaçlık sebebiyle alınan yardım ve tazminatlar belirlenen 
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çerçevede vergiden istisna tutulmak suretiyle sosyal hayata doğrudan 

müdahalede bulunulmuĢtur. 

 Madde 29/1-2-3-4 TeĢvik Ġkramiye ve Mükâfatlarda Ġstisna maddesi ile ilim, 

güzel sanatlar, memleket bakımından faydalı faaliyetleri teĢvik maksadıyla 

verilen ikramiye ve mükâfatlar; askeri personele, belirlenen hizmetleri 

dolayısıyla yapılan ödemeler; spor yarıĢmalarına katılan amatör sporculara 

ödenen ödül ve ikramiyeler ile spor yarıĢmalarını yöneten hakemlere ödenen 

ücretler vergiden istisna tutularak söz konusu meslek ve faaliyetler teĢvik 

edilmiĢtir. 

 Madde 30/1-2 Sergi ve Panayır Ġstisnası maddesi ile dar mükellefler tarafından 

açılan sergi ve panayırlar neticesinde elde edilen ticari ve serbest meslek 

kazançları istisna tutularak bahse konu mükelleflerin Türkiye’de sergi ve 

panayır açması teĢvik edilmiĢtir. 

 Madde 63/2-3-4 Gerçek Ücretlerde Ġndirim maddesi ile sandıklara ödenen 

aidat ve primler, sigorta poliçeleri için ödenen primler, bireysel emeklilik 

sistemine ödenen katkı payları ve sendikalara ödenen aidatların indirim konusu 

yapılmasına müsaade edilmek suretiyle sosyal hayata doğrudan müdahalede 

bulunulmuĢtur. 

 Mükerrer Madde 80 Değer ArtıĢ Kazançlarında Ġstisna maddesi ile bir 

takvim yılında elde edilen değer artıĢ kazançları Kanunda belirlenen çerçeve ve 

tutarda vergiden istisna tutularak ekonomik hayata müdahale edilmiĢtir. 

 Madde 82 Arızi Kazançlarda Ġstisna maddesi ile bir takvim yılında Kanunda 

sayılan devamlılık arz etmeyen faaliyetler neticesinde elde edilen kazançların 

belli bir kısmı istisna kapsamına alınmıĢtır. 

 Madde 89/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 Diğer Ġndirimler maddesi ile emeklilik, 

sağlık, özürlülük, bağıĢ ve yardımlar, kültür ve sanat faaliyetleri, kazı 

çalıĢmaları, araĢtırma geliĢtirme faaliyetleri konularında, belirlenen esaslar 

çerçevesinde vergiden indirim mekanizması kabul edilmek suretiyle ekonomik 

ve sosyal konularda düzenlemede bulunulmuĢtur. 
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Kurumlar Vergisi Kanununda Yer Alan Düzenlemeler: 

 Madde 4/1-ç-d-ı-i-j-k-l-n Muafiyetler maddesi ile kamu idare ve kuruluĢları 

tarafından açılan sergiler, fuarlar ve panayırlar, kamu idarelerine ait kâr amacı 

gütmeyen kreĢ ve konut evleri ile askeri kıĢlalardaki kantinler, il özel idareleri 

belediyeler ve köyler ile bunların oluĢturdukları veya bunlara bağlı olarak 

çalıĢan iĢletme veya mezbahalar, köyler veya köy birlikleri tarafından köylünün 

genel ve ortak ihtiyaçlarını karĢılamak amacıyla iĢletilen yerler ile köy veya 

köybirliklerine ait tarım iĢletmeleri, spor kulüplerinin idman ve spor 

faaliyetlerinde bulunan iktisadi iĢletmeleri ile sadece idman ve spor 

faaliyetlerinde bulunan anonim Ģirketler, yapı kooperatifleri, yalnızca kredi 

teminatı sağlamak üzere kurulmuĢ olup bu faaliyetlerinden elde ettikleri 

kazançları teminat sorumluluk fonlarına ekleyen ve sahip oldukları fonları 

ortaklarına dağıtmaksızın, kredi sağlayan banka ve kuruluĢlara yatıran kurumlar, 

organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin alt yapılarını hazırlamak ve 

buralarda faaliyette bulunanların; arsa, elektrik, gaz, buhar ve su gibi ortak 

ihtiyaçlarını karĢılamak amacıyla kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki 

meslek kuruluĢları ile gerçek ve tüzel kiĢilerce birlikte oluĢturulan ve kazancının 

tamamını bu yerlerin ortak ihtiyaçlarının karĢılanmasında kullanan iktisadî 

iĢletmeler kanunda belirlenen Ģartları taĢımaları durumunda vergiden muaf 

tutulmak suretiyle gerek sosyal gerekse ekonomik hayata doğrudan müdahalede 

bulunulmuĢtur. 

 Madde 5/1-c-e-f-h-ı Ġstisnalar maddesi ile yurtdıĢı iĢtirak hisselerinin elden 

çıkarılmasından doğan kurum kazançları, kurumların taĢınmazları, iĢtirak 

hisseleri, kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının, %75’lik kısmı, 

bankalara borçları nedeniyle kanunî takibe alınmıĢ veya Tasarruf Mevduatı 

Sigorta Fonuna borçlu durumda olan kurumlar ile bunların kefillerinin ve ipotek 

verenlerin sahip oldukları taĢınmazlar, iĢtirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa 

senetleri ile rüçhan haklarının, bu borçlara karĢılık bankalara veya bu Fona 

devrinden sağlanan hasılatın bu borçların tasfiyesinde kullanılan kısmına isabet 

eden kazançların tamamı ile bankaların bu Ģekilde elde ettikleri söz konusu 

kıymetlerin satıĢından doğan kazançların %75’lik kısmı, yurt dıĢında yapılan 

inĢaat, onarım, montaj iĢleri ile teknik hizmetlerden sağlanarak Türkiye'de genel 
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sonuç hesaplarına intikal ettirilen kazançlar, okullar ile Bakanlar Kurulunca 

vergi muafiyeti tanınan vakıflara veya kamu yararına çalıĢan derneklere bağlı 

rehabilitasyon merkezlerinin iĢletilmesinden beĢ hesap dönemi itibarıyla elde 

edilen kazançlar belirlenen esaslar çerçevesinde vergiden istisna tutularak 

oldukça kapsamlı bir düzenleme yapılmıĢtır. 

 Madde 10/1-a-b-c-ç-d-e-f Diğer Ġndirimler maddesi ile araĢtırma geliĢtirme, 

spor dallarına yapılan sponsorluk harcamaları, Kanunca belirlenen oranlarda, 

Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve 

köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına 

çalıĢan dernekler ile bilimsel araĢtırma ve geliĢtirme faaliyetinde bulunan kurum 

ve kuruluĢlara ve bu kurumlara bağıĢlanan okul, sağlık tesisi, öğrenci yurdu, 

huzurevi vb. yerlerin inĢaası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu amaçla 

yapılan bağıĢ ve yardımlar, anılan tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri 

için yapılan bağıĢ ve yardımlar, kültür, sanat vb. faaliyetler ile tarihi, tabii vb. 

varlıkların korunmasına dair yapılan harcamalar, bağıĢ ve yardımlar, doğal 

afetler dolayısıyla yapılan bağıĢlar, iktisadi iĢletmeleri hariç, Türkiye Kızılay 

Derneğine yapılan nakdi bağıĢ veya yardımlar belirlenen usul ve esaslar 

çerçevesinde indirim mekanizması yoluyla verginin hesaplanması safhasında 

dikkate alınmaktadır. 

 Madde 32/A Ġndirimli Kurumlar Vergisi maddesi ile kanunda tespit edilen 

yatırımlardan elde edilen kazançlar yatırımın iĢletilmesine baĢlanılan hesap 

döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaĢıncaya kadar indirimli oranda 

vergiye tabi tutulmak suretiyle yatırımları özendirici bir politika izlenmiĢtir. 

 Geçici Madde 4 ile tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim, deri ve deri mamulleri 

sektörlerinde faaliyette bulunanlardan üretim tesislerini kanun hükmüne uygun 

Ģekilde belirlenen illere nakleden ve asgari 50 kiĢilik istihdam sağlayan 

mükelleflerin bu iĢletmelerden sağladıkları kazançlar beĢ yıl süreyle Kurumlar 

Vergisi oranının %75’ini geçmemek üzere indirimli uygulatılabilmesi hükmü ile 

hem kalkınma konusunda, iller arasındaki dengesizliği ortadan kaldırarak 

nispeten geri kalmıĢ bölgelere yatırım teĢvik edilmiĢ hem de bu bölgelerde 

istihdamı artırmaya yönelik politika benimsenmiĢtir. 
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 Geçici Madde 5 ile küçük ve orta büyüklükteki iĢletmeler, birleĢmeleri 

durumunda Kanunda belirtilen Ģartlar çerçevesinde vergiden istisna tutulmak 

suretiyle daha güçlü sermayeye sahip Ģirketlerin oluĢumu teĢvik edilmiĢtir. 

 

Katma Değer Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Düzenlemeler: 

 Madde 13/a-b-c-d-g Araçlar, Kıymetli Maden ve Petrol Aramaları ile 

Ulusal Güvenlik Harcamaları ve Yatırımlarda Ġstisna maddesi ile 

faaliyetleri deniz, hava, demiryolu taĢıma araçlarının kiralanması veya çeĢitli 

Ģekilde iĢletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan teslim ve hizmetler 

ile deniz ve hava taĢıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan 

hizmetler vergiden istisna tutulmak, Türk Petrol Kanunu hükümlerine göre 

petrol arama faaliyetleri yürütenlere yapılan teslim ve hizmetler, aynı Kanun 

hükümlerine göre boru hattıyla taĢımacılık yapanlara bu hatların inĢa ve 

modernizasyonuna iliĢkin yapılan teslim ve hizmetler ile yatırım teĢvik 

belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makina ve teçhizat teslimleri 

desteklenmek suretiyle ekonomik alana müdahalede bulunulmuĢtur. 

 Madde 17/1-b Sosyal ve Askeri Amaçlı Ġstisnalarla Diğer Ġstisnalar 

maddesi ile kamu kuruluĢları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluĢlarının, kooperatiflerin, dernek ve vakıfların tiyatro, kütüphane vb. ile 

spor tesisleri iĢletmek veya yönetmek suretiyle ifa ettikleri kültür ve eğitim 

faaliyetlerine iliĢkin teslim ve hizmetler, değerli madenler ve değerli 

kağıtlar, metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt, cam hurda ve atıklarının 

teslimi, organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin kurulması 

amacıyla oluĢturulan iktisadi iĢletmelerin arsa ve iĢyeri teslimleri ile konut 

yapı kooperatiflerinin üyelerine konut teslimi, bankalar kanunu uyarınca mal 

ve hakların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na teslimi ile bunların TMSF 

tarafından teslimi, Fonun devraldığı alacakları tahsil amacıyla bunların 

teminatını oluĢturan mal ve hakların teslimi, kurumların aktifinde ve 

belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde en az iki tam yıl süreyle 

bulunan iĢtirak hisseleri ile gayrimenkullerinin devir ve teslimleri, bankalara 

borçlu olanların borçlarına karĢılık bankalara yapılan iĢtirak hissesi ve 

gayrimenkul devir ve teslimleri, özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük 
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yaĢamları için özel olarak üretilmiĢ her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar 

programları, konut finansmanı amacıyla teminat gösterilen veya ipotek 

konulan konutun konut finansman kuruluĢlarına, Toplu Konut Ġdaresi 

BaĢkanlığına, ipotek finansmanı kuruluĢlarına ya da üçüncü kiĢilere teslimi 

vergiden müstesna tutularak kültür, eğitim, sanat ve sosyal konularda önemli 

düzenlemelerde bulunulmuĢtur. 

 

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Düzenlemeler: 

 Madde 7/1/b-c, 2, 3/a-b, 5, 6 Diğer Ġstisnalar maddesi ile belirlenen 

malların, petrol arama ve istihsal faaliyetlerinde kullanılmak üzere bu 

faaliyetleri yapanlara teslimi, Gümrük Kanunu uyarınca tasfiyelik hâle 

gelenlerinin tabiî afetler vb. olağanüstü durumlarda genel ve katma bütçeli 

dairelere, il özel idarelerine, belediyelere, köylere ve bunların teĢkil ettikleri 

birliklere bedelsiz teslimi, sayılan malların malül ve engelliler tarafından 5 

yılda bir olmak üzere ilk iktisabı, uçak ve helikopterlerin Türk Hava Kurumu 

tarafından ilk iktisabı, sayılan malların BaĢbakanlık Merkez TeĢkilatı 

tarafından ilk iktisabı, listede yer alan malların genel ve katma bütçeli 

dairelere, il özel idarelerine, belediyelere, köylere ve bunların teĢkil ettikleri 

birliklere bedelsiz teslimi veya bunlar tarafından bedelsiz olarak ithali, 

gümrük vergisinden muaf ya da istisna eĢyanın ithali vergiden müstesna 

tutulmak suretiyle sosyal alana müdahale edilmiĢtir. 

 Madde 8/2 Verginin Tecili maddesi ile ihraç edilmek üzere ihracatçılara 

teslim edilen malların mücbir sebeplerden dolayı ihracatının 

gerçekleĢmemesi hâlinde ihracatçıya teslim tarihinden itibaren verginin 

tahsil edildiği tarihe kadar gecikme zammı yerine tecil faizi uygulanması 

yoluyla mükelleflerin mağdur olması engellenerek sosyal ve ekonomik 

alanda etkin rol alınmıĢtır. 

 Geçici Madde 5 ile 31.12.2012 tarihine kadar, elektrik üretimi yapanlara 

bazı malların teslimi vergiden müstesna tutularak elektrik üretimi teĢvik 

edilmeye çalıĢılmıĢtır. 
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 2003/5868 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabotaj hattında yapılan 

taĢımacılık iĢleri Kanunda belirtilen çerçevede gerçekleĢtirilen akaryakıt 

teslimleri vergiden istisna edilmiĢtir. 

 

Diğer Kanunlarda Yer Alan Düzenlemeler: 

 5838 Sayılı Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanunun 

Geçici 2 nci maddesi ile hurdaya çıkarılan taĢıtların ödenmemiĢ olan 

motorlu taĢıtlar vergisi ile bu vergiye iliĢkin gecikme zammı, gecikme faizi, 

vergi cezaları ve plakalarına kesilen idari para cezaları belirlenen usul ve 

esaslar çerçevesinde terkin edilmiĢ ve ekonomik ömrünü doldurmuĢ 

taĢıtların piyasadan çekilmek suretiyle ekonomik hayata olumlu müdahalede 

bulunulmuĢtur. 

 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Geçici 3/A-B-C maddesi ile serbest 

bölgelerde vergi istisnaları getirilerek bu bölgelerin geliĢim sürecini 

hızlandırmak marifetiyle ekonomik hayata müdahalede bulunulmuĢtur. 

 4691 Sayılı Teknoloji GeliĢtirme Kanununun Geçici 2 nci maddesi ile 

Teknoloji geliĢtirme bölgeleri kurulmasında sorumlu yönetici Ģirketlerin bu 

Kanunun uygulanması ile ilgili iĢlemlerde her türlü vergiden muaf tutulması 

ile yönetici Ģirketler ile bu bölgelerde faaliyette bulunan Ģirketlerin anılan 

bölgelerdeki araĢtırma ve geliĢtirme faaliyetlerinden elde ettikleri 

kazançların 31.12.2013 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden istisna 

olması düzenlemeleri getirilerek gerek söz konusu bölgelerin geliĢtirilmesi 

gerekse araĢtırma ve geliĢtirme faaliyetlerinin teĢvik edilmesi politikası 

benimsenmiĢtir. 

 5084 Sayılı Yatırım ve Ġstihdamın TeĢviki Kanununun 3/A maddesi ile 

gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu Kanun'un 2. maddesi 

kapsamındaki il ve ilçelerdeki iĢletmelerinde çalıĢtırdıkları iĢçilerin en az 10 

iĢçi olması Ģartıyla bu iĢletmelerde çalıĢan iĢçilerin gelir vergisi stopajları 

toplamının organize sanayi bölgelerinde tamamı diğer yerlerde ise %80'inin 

kanunda belirtilen sürelerle sınırlı olmak üzere terkin edilmesi suretiyle 

belirlenen illerde gerek yatırımın özendirilmesi gerekse istihdamın 

artırılabilmesi teĢvik edilmiĢtir. 
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 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız ÇalıĢanlar Sosyal 

Sigortalar Kurumu Kanununun 49. maddesi ile 

 5746 Sayılı AraĢtırma ve GeliĢtirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi 

Hakkında Kanunun 3/1-2. maddesi ile teknoloji merkezi iĢletmelerinde, 

Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluĢları ile kanunla kurulan 

vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik 

projelerinde, rekabet öncesi iĢbirliği projelerinde ve teknogiriĢim sermaye 

desteklerinden yararlananlarca gerçekleĢtirilen Ar-Ge ve yenilik 

harcamalarına uygulanan indirim ve Kamu personeli hariç olmak üzere 

teknoloji merkezi iĢletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve 

kuruluĢları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca 

desteklenen ya da TÜBĠTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik 

projelerinde, teknogiriĢim sermaye desteklerinden yararlanan iĢletmelerde ve 

rekabet öncesi iĢbirliği projelerinde çalıĢan Ar-Ge ve destek personeline 

gelir vergisi stopajı teĢviği ile ülkemizde araĢtırma ve geliĢtirme faaliyetleri 

cazip hâle getirilmeye ve özendirilmeye çalıĢılmıĢtır. 

3.2. VERGĠ HARCAMALARININ BÜTÇE ĠÇERĠSĠNDEKĠ BÜYÜKLÜĞÜ 

Vergi harcamalarının 2011, 2012 ve 2013 yılları tahmini büyüklükleri konusunda 2011 

Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ekinde yer alan tablo aĢağıda gösterilmektedir.   

Tablo 2. Vergi Türleri Ġtibari Ġle Toplam Vergi Harcaması Tahminleri 

KANUN ADI 2011 2012 2013 

GELĠR VERGĠSĠ KANUNU 10.818.483.850 11.953.762.707 13.216.558.200 

KURUMLAR VERGĠSĠ KANUNU 3.968.104.044 4.203.918.387 4.484.636.326 

KATMA DEĞER VERGĠSĠ KANUNU 947.943.284 1.048.093.492 1.158.814.088 

ÖZEL TÜKETĠM VERGĠSĠ KANUNU 289.057.072 319.595.951 353.358.068 

DĠĞER KANUNLAR 1.542.129.423 1.705.055.397 1.885.177.449 

TOPLAM 17.565.717.673 19.230.425.934 21.098.544.130 
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AÇIKLAMA: Vergi harcaması kavramı; en genel anlamda "devletlerin gelir toplamını azaltan, standart 

vergi sisteminden ayrılan ayrıcalıklar veya istisna ve muafiyetler" olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda; 

bazı indirim, istisna ve muafiyetler, standart vergi sisteminin unsurları olmaları nedeniyle vergi 

harcaması kapsamı dıĢında tutulabilmektedir. Yukarıdaki liste, vergi sistemimizdeki Gelir Vergisi, 

Kurumlar Vergisi, KDV, ÖTV ve diğer bazı kanunlarda potansiyel olarak vergi harcaması niteliği 

taĢıdığı düĢünülen düzenlemeleri içermektedir. "Standart vergi sistemine" iliĢkin varsayımlara göre bu 

listedeki unsurların değiĢebileceği kaçınılmazdır. Vergi harcamalarına iliĢkin yukarıda yer alan tutarlar, 

mevcut veri seti kullanılmak suretiyle "vazgeçilen gelir" yöntemiyle tahmin edilmiĢ olup, herhangi bir 

veri temin edilemeyen unsurlar hesaplama dıĢında tutulmuĢtur. Öte yandan veri teminindeki artıĢlara 

paralel olarak vergi harcaması tahminlerinin de değiĢeceği tabiidir. 

Tablo incelendiğinde görüleceği üzere, 2011 yılında toplam 17.565.717.673 TL vergi 

harcaması öngörülmüĢtür. Aynı yıl için beklenen vergi geliri ise 250.769.413.000 

TL’dir. Yani vergi harcaması tutarının beklenen toplam vergi gelirine oranı % 7 

civarındadır. Dolayısıyla, vergi gelirlerinin olması gereken toplam büyüklüğü, vergi 

harcamaları sebebiyle önemli tutarda azalmaktadır. 

Vergi harcamalarının, kanunlar itibarıyla dağılımı aĢağıda yer alan Ģekilde 

gösterilmektedir. 

 

ġekil 1. 2011 Yılı Vergi Harcamaları Tahmini Dağılımı 

ġekilde de görüleceği üzere, vergi harcama tutarlarının önemli bir bölümü, Gelir Vergisi 

Kanunundan kaynaklanmaktadır. Bunun sebebini Türkiye’de Gelir Vergisi 
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mükelleflerinin sayısal olarak çokluğu ve yine Gelir Vergisi Kanununda yer alan vergi 

harcama kalemlerinin fazlalığı olarak gösterebiliriz.  

Vergi harcamalarının 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu üzerindeki etkisinden 

bahsederken, 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal 

Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun’a
7
 değinmekte fayda vardır. Adı 

geçen Kanun, kamuoyunda bir “af kanunu” olarak nitelendirilmekteyse de aslen Devlet, 

geçmiĢte yürürlüğe giren benzer kanunlarda olduğu gibi ödenmesinde güçlük çekilen 

vergileri yeniden yapılandırmak suretiyle gelirlerini artırmaya çalıĢmaktadır. Devlet, 

vergi harcamaları tanımında yer aldığı Ģekliyle, vergi istisna, muafiyet ve indiriminde 

bulunmamakta, ödeme güçlüğü içerisinde bulunan mükelleflere ödemede kolaylık 

sağlamaktadır. Öte yandan, belirtilen türden kanunların sıklıkla yürürlüğe girmesi 

toplumda, vergi ödevinin zamanında ve tam olarak yerine getirilmesi ile ilgili ciddi 

tereddütler oluĢmasına sebebiyet verebilmekte, bu durum, Devlet hangi titizlikle vergi 

planlaması yaparsa yapsın, hedeflenen baĢarının elde edilememesine neden 

olabilmektedir.    

Devlet Planlama TeĢkilatı tarafından yayımlanmıĢ bulunan, Dokuzuncu Kalkınma Planı 

(2007-2013) 2011 Yılı Programı’nın
8
, Makroekonomik Politikaları arasında yer alan 

Maliye Politikasının Kamu Gelir Politikası kapsamında; istisna, muafiyet ve indirimler 

nedeniyle oluĢan vergi harcaması tutarlarının hesaplanmasına devam edileceği 

belirtilmiĢtir. Bu çerçevede, önümüzdeki dönemde de vergi harcamaları konusunun 

üzerinde titizlikle durularak, bütçe disiplini çerçevesinde bu harcamaların 

büyüklüğünün mümkün olduğunca net ve Ģeffaf olarak ortaya konulması ve gerek 

ekonomik gerek sosyal gerekse kültürel vb. alanlarda her türlü etkisinin analiz edilmesi 

gerektiği sonucu ortaya çıkmaktadır.  

3.3. TÜRKĠYE’DE VERGĠ HARCAMALARI UYGULAMASININ VERGĠNĠN 

TEMEL PRENSĠPLERĠ ÇERÇEVESĠNDE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ  

ÇalıĢmanın 1.1.2 Bölümünde, iyi bir vergi politikası uygulayabilmek için baĢlangıçta 10 

temel prensip belirlendiği, sonrasında bu prensiplere müdahale prensibinin de eklendiği 

                                                 
7
 25.02.2011 tarih ve 27857 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıĢtır. 

8
 17.10.2010 tarih ve 27732 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıĢtır. 
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ifade edilmiĢ ve adı geçen ilkeler kısaca açıklanmıĢtır. Bu ilkelerin vergi harcamalarının 

bugünkü uygulanması karĢısındaki konumunu tablo hâlinde ifade etmek gerekirse 

aĢağıdaki sonuçlara ulaĢılabilir. 

Tablo 3. Vergileme Prensipleri ile Vergi Harcaması Uygulamasının Uyumu 

Vergileme Prensibi Vergi Harcamaları Uygulaması KarĢısındaki Konumu 

EĢitlik ve Adalet Devlet, ekonomik, sosyal, kültürel vb. amaçlarla, vergi harcaması 

mekanizmasını kullanmak suretiyle eĢitlik ve adalet ilkesine aykırı 

düzenlemelerde bulunabilir. 

Açıklık Vergi harcamaları ile ilgili düzenlemelerde, verginin ne zaman, nasıl 

ve hangi miktarda ödeneceği net olarak belirlendiği için bu ilkeye 

aykırılıktan söz edemeyiz. 

Ödemede Kolaylık Verginin ödenmesinin zor olması demek zaman içinde verginin 

ödenmemesi/ödenememesi demek olduğu için vergi harcamalarının 

bu ilkenin getiriliĢ amacına uygun olduğunu söylemek mümkündür.  

Tahsilatta Tasarruf Vergi harcamaları uygulaması çerçevesinde getirilmiĢ bulunan çeĢitli 

muafiyet, istisna ve indirim düzenlemeleri ile bazı vergilerin tahsil 

edilmesinden vazgeçildiği göz önünde bulundurulacak olursa vergi 

tahsilatında maliyetin minimumda tutulduğu ve tahsilat aĢamasında 

tasarruf edildiği söylenebilir.   

Sadelik Vergi harcamalarının düzenlenmiĢ bulunduğu kanun sayısı fazla 

sayıda olsa da bu düzenlemelerin sade bir çerçevede 

gerçekleĢtirildiğini söylemek mümkündür.  

Tarafsızlık Vergilerin, yatırım veya tüketim kararlarına yön vererek ekonomik 

tutumu değiĢtirmemesi gerektiğini ileri süren bu ilke vergi 

harcamalarının uygulanıĢ gerekçesine tamamen zıt bir düĢünceyi 

temsil etmektedir.   

Ekonomik GeliĢme ve 

Etkililik 

Devlet, bazı ekonomik amaçlara ulaĢabilmek adına vergi harcamaları 

mekanizmasını hayata geçirebilmekte ve bu ilkeye uygun 

düzenlemelerde bulunabilmektedir.  

ġeffaflık ve 

Görünebilirlik 

Devletin, vergi harcamaları ile ilgili düzenlemelerinde bu ilkeye 

kısmen uyduğunu söylemek mümkündür. Zira, Bütçe Kanununda, 

vergi harcamalarının toplam tutarı tahmini olarak yer almakla birlikte, 

anılan Kanunun ekinde yer alan “Vergi Harcamaları Listesi”nde 

geçen harcama kalemlerinin her biri ile ilgili tutarlar 

belirtilmemektedir (Her harcama kalemi bazında yer alan tutarlara 

sadece 2007 yılında Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü tarafından 

yayımlanmıĢ bulunan Vergi Harcamaları Raporunda yer verilmiĢtir).   

Minimum Vergi 

Kaçağı 

Vergi harcamaları, vergi kaçağına yol açabilecek durumları göz 

önünde bulundurarak bir takım, muafiyet, istisna ve indirim Ģeklinde 

düzenlemeleri hayata geçirebilmektedir.  

Müdahale Prensibi Vergi harcamalarının getiriliĢ gerekçeleri arasında en önemli 

prensiptir. Devlet, ekonomik, sosyal, kültürel vb. alanlara çeĢitli 

Ģekillerde müdahalede bulunmak suretiyle hedeflerine ulaĢma yolunu 

seçebilir. 

   

Görüldüğü üzere, vergi harcamalarının, verginin temel prensiplerinin tamamıyla uyumlu 

olduğunu söyleyebilmek mümkün değildir. ÇalıĢmanın çeĢitli yerlerinde de belirtildiği 
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üzere, Devlet çok farklı sebeplerle, sayılan prensiplerden sapmalara yol açabilecek 

düzenlemelere baĢvurabilmektedir. 
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SONUÇ 

Vergi harcamaları kavramı dünyada yaklaĢık 50 yıllık bir geçmiĢe sahiptir. Bu 

kavramın tanımı konusunda görüĢ birliği bulunmakla birlikte ülkeler arasında hangi 

uygulamaların vergi harcaması sayılması gerektiği hususunda yeknesak bir uygulama 

bulunmamaktadır. Öte yandan, vergi harcamaları, her ülke bütçesi üzerinde oldukça 

önemli bir yer iĢgal etmektedir. Ülkemizde de vergi gelirlerinin yaklaĢık % 7’sine 

tekabül eden vergi harcamaları ile ilgili yapılan çalıĢmalar ve konu ile ilgili 

hesaplamalar oldukça yeni ve sınırlı uygulamalar olarak karĢımıza çıkmaktadır. Maliye 

Bakanlığı tarafından konu ile ilgili yapılmıĢ en önemli çalıĢmalar 2007 yılında 

hazırlanmıĢ bulunan Vergi Harcamaları Raporu ve her yıl Bütçe Kanunu ekinde yer alan 

“Vergi Harcamaları Listesi”dir. Bu çalıĢma; üzerinde oldukça sınırlı araĢtırma yapılmıĢ 

vergi harcamaları konusuna dikkat çekmek ve bu konuda yapılan çalıĢmaların sayısal 

olarak yetersizliğini vurgulamak, dolayısıyla ülkemizde konunun, geliĢmiĢ ülkeler 

seviyesinde ele alınmaması sebebiyle vergi harcamalarının fayda-maliyet analizi 

yapılmasına imkân verecek yeterli veri ve bilginin bulunmadığı hususu üzerinde 

durmak amacıyla hazırlanmıĢtır. 

ÇalıĢmada, vergi harcaması konusunda teorik bilgiler sunulmuĢ, sonrasında bu 

konudaki geliĢmiĢ ülke uygulamaları üzerinde durulmuĢ ve nihayetinde Türkiye’de 

vergi harcaması uygulamasının durumu irdelenmiĢtir. 

Yapılan açıklamalar doğrultusunda; 

- Vergi harcamalarının aslında kamu harcamaları gibi bir etkiye sahip olmakla 

birlikte uygulanıĢ biçiminde farklılıklara sahip olduğu, 

- Ülkeler arasında vergi harcamalarının hesabında farklı yöntemlerin kullanılması 

ile karĢılaĢılabilmekteyse de amaçların ve uygulamaların genel olarak paralellik 

arz ettiği, buna karĢılık vergi harcamaları konusu ile ilgili ulaĢılan rakamların 

ülkeler arasında karĢılaĢtırmalar yapmaya uygun özellikler taĢımadığı, 

- Vergi harcaması uygulamaları, vergilemenin temel prensipleri arasında yer alan 

bazı prensiplerle uyumlu olmasa da, devletin ekonomik, sosyal, kültürel vb. 

sebeplerle sıklıkla adı geçen uygulamalara baĢvurduğu, 
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- Kamu kuruluĢlarının gelir-gider kalemlerinin sağlıklı Ģekilde kayıt altına 

alınması ve bu verilerin vergi harcamalarını hesap eden birimin kullanımına 

doğrulukla açılmıĢ bulunmasının çok büyük öneme sahip olduğu, yani kamu 

kuruluĢlarının istatistiki yapılarının sağlıklı verilerle kayıt altına alınması ve 

uygulayıcı birimlerin kullanımına tüm Ģeffaflığıyla sunulması gerektiği, 

- Kamu harcaması yapılırken bütçenin hangi kaleminden hangi tutarda ödeme 

yapıldığı bilgisi nasıl kayıtlarda mevcut ise, devletin, vazgeçtiği gelir 

büyüklüğünün de net olarak bilinmesi açısından vergi harcamasını oluĢturan 

muafiyet, istisna, indirim gibi vergi ayrıcalıklarının tam olarak belirlenip 

hesaplanması gerektiği,  

- Devletin vergi istisna, muafiyet ve indirimler sebebi ile mahrum kaldığı gelir 

kaybını bilmesi ve bu tutarı kamuoyu ile paylaĢması bakımından vergi 

harcamaları listesinde bu düzenlemelerin tümünün yer alması gerekirken, vergi 

harcaması listesinde yer almayan bu mahiyette pek çok düzenlemenin bulunması 

sebebiyle esasen bütçede yer alan vergi harcaması rakamlarının olması 

gerekenden daha düĢük gözüktüğü, 

söylenebilir. 

Bu çalıĢmanın bulguları çerçevesinde; Türkiye’de, vergi harcamaları konusuna daha çok 

önem vermek suretiyle konu ile ilgili olarak yapılan çalıĢma sayı ve kalitesinin 

arttırılmasının yararlı olacağı, kanunlarda yer alan tüm vergi muafiyet, istisna ve 

indirimlerine vergi harcamaları listesinde yer verilmesi gerektiği, vergi harcaması ile 

ilgili toplam tutarların yayımlanması ile yetinilmeyip, her harcama kalemi tutarının 

kamuoyu ile paylaĢılmasına özen gösterilmesinde fayda bulunduğu ifade edilebilir. 
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1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız ÇalıĢanlar Sosyal Sigortalar 

Kurumu Kanunu. 

2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu. 

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu. 

3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu. 

4691 Sayılı Teknoloji GeliĢtirme Kanunu. 

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu. 

5084 Sayılı Yatırım ve Ġstihdamın TeĢviki Kanunu. 

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu. 

5746 Sayılı AraĢtırma ve GeliĢtirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun. 

5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun. 
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EKLER 

 

EK: 1 VERGĠ HARCAMALARI LĠSTESĠ 

KANUN ADI VE NUMARASI MADDE NO MADDE AÇIKLAMASI 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu 
Madde 9/1-2-3-4-5-

6-7-8 
Vergiden Muaf Esnaf 

   

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 19 

Ticari ve zirai kazançlarda yatırım indirimi 

istisnası (6009 Sayılı kanun ile yeniden 

düzenlenen Ģekliyle) 

   

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 20 
Eğitim ve Öğretim ĠĢletmelerinde Kazanç 

Ġstisnası 

   

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 21 Gayrimenkuller ve Haklarda Ġstisnalar 

   

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 22/1 Menkul Sermaye Ġratlarında Ġstisnalar 

   

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 23/1 

Köylerde, münhasıran el ile dokunan halı ve 

kilim imal eden iĢletmelerde çalıĢan iĢçilerin 

ücretleri 

   

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 23/2 

Gelir Vergisi'nden muaf olan veya gerçek 

usulde vergilendirilmeyen çiftçilerin yanında 

çalıĢan iĢçilerin ücretleri 

   

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 23/3 

Maden ve toprakaltı iĢlerde çalıĢan iĢçilerin 

münhasıran yer altında çalıĢtıkları zamanlara 

ait ücretleri 

   

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 23/5 

Köy muhtarları ile köylerin katipleri, 

korucuları, imamları, bekçileri ve benzeri 

hizmetlilerine köy bütçesinden ödenen 

ücretler 

   

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 23/6 Hizmetçilerin ücretleri 

   

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 23/7 

Sanat okulları ile bu mahiyetteki enstitülerde 

çalıĢan öğrencilere, ceza ve ıslahevlerinde 

çalıĢan hükümlülere, tutuklulara ve 

darülacezelerin atölyelerinde çalıĢan 

düĢkünlere verilen ücretler  

   

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 23/8 
Hizmet erbabına iĢverenlerce yemek 

verilmek suretiyle sağlanan menfaatler 
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193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 23/9 

Genel olarak madenlerde ve fabrikalarda 

çalıĢan iĢçilere ve özel kanunlarına göre 

barındırılması gereken memur ve 

müstahdemlere konut tedariki ve bu konutlar 

ile ilgili sağlanan menfaatler 

   

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 23/10 

Hizmet erbabının toplu olarak iĢyerlerine 

gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla 

iĢverenler tarafından yapılan taĢıma giderleri  

   

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 23/12 

3308 Sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim 

Kanununa tabi çırakların asgari ücreti 

aĢmayan ücretleri 

   

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 23/13 

Yabancı ülkelerde bulunan sosyal güvenlik 

kurumları tarafından ödenen emekli, 

malûliyet, dul ve yetim aylıkları 

   

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 23/14 

Dar mükellefiyete tâbi iĢverenlerin yanında 

çalıĢan hizmet erbabına iĢverenin Türkiye 

dıĢında elde ettiği kazançları üzerinden döviz 

olarak ödediği ücretler 

   

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 23/15 

Yüz ve daha az iĢçi çalıĢtıran iĢyerlerinde 

bir, yüzden fazla iĢçi çalıĢtıran iĢyerlerinde 

iki amatör sporcuya ödenen ücretler  

   

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 25/3 

Kanunla kurulan emekli sandıkları ile Sosyal 

Sigortalar Kanunu'nun geçici 20. 

maddesinde belirtilen sandıklar tarafından 

hak sahiplerine aylık dıĢında ödenen 

tazminat, yardım ve toptan ödemeler 

   

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 25/4 Hizmet erbabına ödenen çocuk zamları  

   

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 25/5 
Evlenme ve doğum münasebetiyle hizmet 

erbabına yapılan yardımlar  

   

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 25/6 
Sosyal sigorta kurumları tarafından 

sigortalılara yapılan ödemeler 

   

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 25/7 Kıdem tazminatı ödemeleri 

   

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 25/9 

Yardım sandıkları tarafından ölüm, sakatlık, 

hastalık, doğum, evlenme gibi sebeplerle 

üyelerine yapılan yardımlar 

   

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 25/10 

Yabancı ülkelerde bulunan sosyal güvenlik 

kurumları tarafından hak sahiplerine ödenen 

tazminat ve yardımlar 

   

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 29/1 

Ġlim ve fenni, güzel sanatları, …teĢvik 

maksadıyle verilen ikramiyeler ve 

mükafatlar 
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193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 29/2 
UçuĢ ve dalıĢ tazminatları, ikramiyeler, 

gündelikler, zamlar, vb. 

   

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 29/3 
Spor yarıĢmalarına katılan amatör sporculara 

ödenen ödül ve ikramiyeler 

   

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 29/4 
Spor yarıĢmalarını yöneten hakemlere 

ödenen ücretler 

   

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 30/1 

Dar mükellefiyete tabi olanların, hükümetin 

müsaadesiyle açılan sergi ve panayırlarda 

yaptıkları ticari faaliyetlerden elde ettikleri 

kazançlar (Türkiye'de baĢkaca iĢ yeri ve 

daimi temsilcileri bulunmamak Ģartıyla) 

   

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 30/2 

Dar mükellefiyete tabi olanların bu sergi ve 

panayırlarda yaptıkları serbest meslek 

faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar 

   

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 63/2 

Kanunla kurulan emekli sandıkları ile Sosyal 

Sigortalar Kanunu'nun geçici 20. 

maddesinde belirtilen sandıklara ödenen 

aidat ve primler 

   

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 63/3 

Ücretlinin Ģahsına, eĢine ve küçük 

çocuklarına ait Ģahıs sigorta poliçeleri için 

hizmet erbabı tarafından ödenen primler ile 

bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı 

payları 

   

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 63/4 
ÇalıĢanlar tarafından ilgili kanunlarına göre 

sendikalara ödenen aidatlar  

   

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu 
Mükerrer Madde 

80 
Değer ArtıĢ Kazançlarında Ġstisna 

   

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 82 Arızi Kazançlarda Ġstisna 

   

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 89/1 

Gelir vergisi beyannamesinde beyan edilen 

gelirin %10'unu aĢmamak (bireysel emeklilik 

sistemi dıĢındaki Ģahıs sigorta primleri için, 

beyan edilen gelirin % 5'ini) ve asgarî 

ücretin yıllık tutarını aĢmamak Ģartıyla, 

mükellef tarafından ödenen kendisi, eĢi ve 

küçük çocuklarına ait Ģahıs sigorta primleri 

ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı 

payları 

   

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 89/2 

Beyan edilen gelirin %10'unu aĢmaması 

Ģartıyla mükellefin kendisi, eĢi ve küçük 

çocuklarına iliĢkin olarak yapılan eğitim ve 

sağlık harcamaları 
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193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 89/3 

Serbest meslek faaliyetlerinde bulunan veya 

basit usulde vergilendirilen özürlülerin beyan 

edilen gelirleri için hesaplanan yıllık indirim 

   

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 89/4 

Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il 

özel idarelerine, belediyelere, köylere ve 

kamu yararına çalıĢan dernekler ile vergi 

muafiyeti tanınan vakıflara yıllık toplamı 

beyan edilecek gelirin % 5'ini (kalkınmada 

öncelikli yöreler için % 10'unu) aĢmamak 

üzere, makbuz karĢılığında yapılan bağıĢ ve 

yardımlar 

   

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 89/5 

Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il 

özel idarelerine, belediyelere ve köylere 

bağıĢlanan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak 

(kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) 

kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci 

yurdu ile çocuk yuvası, yetiĢtirme yurdu, 

huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi 

inĢaası dolayısıyla yapılan harcamalar veya 

bu tesislerin inĢaası için bu kuruluĢlara 

yapılan her türlü bağıĢ ve yardımlar ile 

mevcut tesislerin faaliyetlerini devam 

ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve 

aynî bağıĢ ve yardımlar 

   

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde  89/6 

Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı 

faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara 

bağıĢlanan gıda, temizlik, giyecek ve 

yakacak maddelerinin maliyet bedelleri  

   

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 89/7 

Kültür, sanat, edebiyat…vb. faaliyetlerine ve 

kültür, tarihi, tabii…vb. varlıkların 

korunmasına dair yapılan harcamalar ile 

bağıĢ ve yardımlar 

   

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 89/8 

3289 ve 5894 Sayılı Kanunlar kapsamında 

yapılan sponsorluk harcamaları (amatör spor 

dalları için tamamı, profesyonel spor dalları 

için %50'si) 

   

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 89/9 

Mükelleflerin, iĢletmeleri bünyesinde 

gerçekleĢtirdikleri münhasıran yeni teknoloji 

ve bilgi arayıĢına yönelik araĢtırma ve 

geliĢtirme harcamaları tutarının % 100'ü 

oranında hesaplanacak "Ar-Ge indirimi".  

   

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 89/10 

Bakanlar Kurulunca yardım kararı alınan 

doğal afetler dolayısıyla BaĢbakanlık 

aracılığıyla makbuz mukabili yapılan ayni 

veya nakdi bağıĢlar 

   

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 89/11 

Ġktisadi iĢletmeleri hariç, Türkiye Kızılay 

Derneği'ne makbuz karĢılığı yapılan nakdi 

bağıĢ ve yardımlar 
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5520 Sayılı Kurumlar Vergisi 

Kanunu 
Madde 4/1-ç 

Kamu idare ve kuruluĢları tarafından yetkili 

idarî makamların izniyle açılan yerel, ulusal 

veya uluslararası nitelikteki sergiler, fuarlar 

ve panayırlar 

   

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi 

Kanunu 
Madde 4/1-d 

Genel yönetim kapsamındaki kamu 

idarelerine ait olup sadece kamu 

görevlilerine hizmet veren, kâr amacı 

gütmeyen ve üçüncü kiĢilere kiralanmayan 

kreĢ ve konukevleri ile askerî kıĢlalardaki 

kantinler 

   

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi 

Kanunu 
Madde 4/1-ı 

Ġl özel idareleri, belediyeler ve köyler ile 

bunların oluĢturdukları birlikler veya bunlara 

bağlı kuruluĢlar tarafından iĢletilen su ve 

yolcu taĢıma iĢletmeleri ile mezbahalar 

   

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi 

Kanunu 
Madde 4/1-i 

Köyler veya köy birlikleri tarafından 

köylünün genel ve ortak ihtiyaçlarını 

karĢılamak amacıyla iĢletilen hamam, 

çamaĢırhane, değirmen, soğuk hava deposu 

ve yolcu taĢıma iĢletmeleri ile tarım 

iĢletmeleri 

   

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi 

Kanunu 
Madde 4/1-j 

Spor klüplerinin idman ve spor faaliyetinde 

bulunan iktisadi iĢletmeleri ile sadece idman 

ve spor faaliyetinde bulunan anonim Ģirketler 

   

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi 

Kanunu 
Madde 4/1-k 

Tüketim ve taĢımacılık kooperatifleri hariç 

kooperatifler  

   

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi 

Kanunu 
Madde 4/1-l 

Küçük ve orta ölçekli iĢletmelere kredi 

teminatı sağlamak üzere kurulmuĢ olan 

kurumlar 

   

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi 

Kanunu 
Madde 4/1-n 

Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi 

sitelerinin altyapılarını hazırlamak ve burada 

faaliyette bulunanların ortak ihtiyaçlarını 

karĢılamak amacıyla kurulan iĢletmeler 

   

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi 

Kanunu 
Madde 5/1-c 

YurtdıĢı iĢtirak hisselerinin elden 

çıkarılmasından doğan kurum kazançları 

   

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi 

Kanunu 
Madde 5/1-e 

Kurumların, en az iki tam yıl süreyle 

aktiflerinde yer alan taĢınmazlar ve iĢtirak 

hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları 

kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan 

haklarının satıĢından doğan kazançların % 

75'lik kısmı 

   

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi 

Kanunu 
Madde 5/1-f 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve 

bankaların borç karĢılığında elde ettikleri 

değerler ile bu değerlerden elde edilen 

hasılatın borçların tasfiyesinde kullanılan 

kısmına isabet eden kazançların tamamı ile 

bankaların bu Ģekilde elde ettikleri söz 
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konusu kıymetlerin satıĢından doğan 

kazançların %75'lik  kısmı 

   

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi 

Kanunu 
Madde 5/1-h 

Yurt dıĢında yapılan inĢaat, onarım, montaj 

iĢleri ile teknik hizmetlerden sağlanarak 

Türkiye'de genel sonuç hesaplarına intikal 

ettirilen kazançlar 

   

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi 

Kanunu 
Madde 5/1-ı 

Okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim 

ve orta eğitim özel okulları ile Bakanlar 

Kurulu'nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara 

veya kamu yararına çalıĢan derneklere bağlı 

rehabilitasyon merkezlerinin iĢletilmesinden 

faaliyete geçilen hesap döneminden 

baĢlamak suretiyle beĢ hesap dönemi 

itibarıyla elde edilen kazançlar  

   

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi 

Kanunu 
Madde 10/1-a 

Mükelleflerin, iĢletmeleri bünyesinde 

gerçekleĢtirdikleri münhasıran yeni teknoloji 

ve bilgi arayıĢına yönelik araĢtırma ve 

geliĢtirme harcamaları tutarının % 100'ü 

oranında hesaplanacak "Ar-Ge indirimi" 

   

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi 

Kanunu 
Madde 10/1-b 

3289 ve 5894 Sayılı Kanunlar kapsamında 

yapılan sponsorluk harcamaları (amatör spor 

dalları için tamamı, profesyonel spor dalları 

için %50'si) 

   

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi 

Kanunu 
Madde 10/1-c 

Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il 

özel idarelerine, belediyelere ve köylere, 

Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan 

vakıflara ve kamu yararına çalıĢan dernekler 

ile bilimsel araĢtırma ve geliĢtirme 

faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluĢlara 

makbuz karĢılığında yapılan bağıĢ ve 

yardımların o yıla ait kurum kazancının % 

5'ine kadar olan kısmı 

   

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi 

Kanunu 
Madde 10/1-ç 

Yukarıda sayılan kamu kurum ve 

kuruluĢlarına bağıĢlanan okul, sağlık tesisi, 

100 yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde 50 

yatak) kapasitesinden az olmamak kaydıyla 

öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiĢtirme 

yurdu, huzurevi ve bakım ve rehabilitasyon 

merkezi inĢası dolayısıyla yapılan 

harcamalar veya inĢası için bu kuruluĢlara 

yapılan her türlü bağıĢ ve yardımlar ile 

mevcut tesislerin faaliyetlerini devam 

ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve 

aynî bağıĢ ve yardımlar 

   

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi 

Kanunu 
Madde 10/1-d 

Kültür, Sanat, Edebiyat, vb. faaliyetlerine ve 

Kültür, Tarihi, Tabii, vb. varlıkların 

korunmasına dair yapılan harcamalar ile 

makbuz karĢılığı yapılan bağıĢ ve yardımlar 
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5520 Sayılı Kurumlar Vergisi 

Kanunu 
Madde 10/1-e 

Bakanlar Kurulu'nca yardım kararı alınan 

doğal afetler dolayısıyla BaĢbakanlık 

aracılığı ile makbuz karĢılığı yapılan aynî ve 

nakdî bağıĢlar  

   

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi 

Kanunu 
Madde 10/1-f 

Ġktisadi iĢletmeleri hariç, Türkiye Kızılay 

Derneğine makbuz karĢılığı yapılan nakdi 

bağıĢ veya yardımlar 

     

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi 

Kanunu 
Madde 32/A 

Kanunla tespit edilen yatırımlardan elde 

edilen kazançlar, yatırımın kısmen veya 

tamamen iĢletilmesine baĢlanılan hesap 

döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına 

ulaĢıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden 

kurumlar vergisine tabi tutulması 

   

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi 

Kanunu 
Geçici Madde 4 

Münhasıran tekstil, konfeksiyon ve hazır 

giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerinde 

faaliyette bulunanlardan üretim tesislerini 

Bakanlar Kurulunca belirlenen illere 

nakleden ve asgari 50 kiĢilik istihdam 

sağlayan mükelleflerin, bu illerdeki 

iĢletmelerinden sağladıkları kazançlar için 

nakil tarihini izleyen hesap döneminden 

itibaren beĢ yıl süreyle kurumlar vergisi 

oranını % 75'i geçmemek üzere indirimli 

uygulanması 

   

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi 

Kanunu 
Geçici Madde 5 

Küçük ve orta büyüklükteki iĢletmelerin 

31/12/2009 tarihine kadar yapılan 

birleĢmelerinde; gerekli Ģartları sağlayan 

birleĢme iĢlemlerinden doğan kazançların 

istisna olması 

   

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi 

Kanunu 

Gelir Vergisi 

Kanunu Mad.19 

Ticari ve zirai kazançlarda yatırım indirimi 

istisnası (6009 Sayılı kanun ile yeniden 

düzenlenen Ģekliyle) 

   

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi 

Kanunu 
Madde 13/a-b 

Faaliyetleri deniz, hava, demiryolu taĢıma 

araçlarının kiralanması veya çeĢitli Ģekilde 

iĢletilmesi olan mükelleflere bu amaçla 

yapılan teslim ve hizmetler ile deniz ve hava 

taĢıma araçları için liman ve hava 

meydanlarında yapılan hizmetler  

   

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi 

Kanunu 
Madde 13/c 

Türk Petrol Kanunu hükümlerine göre petrol 

arama faaliyetlerine iliĢkin olmak üzere, bu 

faaliyetleri yürütenlere yapılan teslim ve 

hizmetler ile aynı Kanun hükümlerine göre 

boru hattıyla taĢımacılık yapanlara bu 

hatların inĢa ve modernizasyonuna iliĢkin 

yapılan teslim ve hizmetler 

   

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi 

Kanunu 
Madde 13/d 

Yatırım teĢvik belgesi sahibi mükelleflere 

belge kapsamındaki makina ve teçhizat 

teslimleri 

   



65 

 

 

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi 

Kanunu 
Madde 13/1-g 

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) 

sayılı listede yer alan malların, BaĢbakanlık 

merkez teĢkilatına teslimi 

   

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi 

Kanunu 
Madde 17/1-b 

Kamu kuruluĢları ile kamu kurumu 

niteliğindeki meslek kuruluĢlarının, 

kooperatiflerin, dernek ve vakıfların tiyatro, 

kütüphane vb. ile spor tesisleri iĢletmek veya 

yönetmek suretiyle ifa ettikleri kültür ve 

eğitim faaliyetlerine iliĢkin teslim ve 

hizmetler 

   

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi 

Kanunu 
Madde 17/4-g 

Değerli madenler ve değerli kağıtlar ile 

metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt, cam 

hurda ve atıklarının teslimi 

   

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi 

Kanunu 
Madde 17/4-k 

Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi 

sitelerinin kurulması amacıyla oluĢturulan 

iktisadi iĢletmelerin arsa ve iĢyeri teslimleri 

ile konut yapı kooperatiflerinin üyelerine 

konut teslimi 

   

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi 

Kanunu 
Madde 17/4-l-m 

Bankalar kanunu uyarınca mal ve hakların 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na teslimi 

ile bunların TMSF tarafından teslimi, Fonun 

devraldığı alacakları tahsil amacıyla bunların 

teminatını oluĢturan mal ve hakların teslimi 

   

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi 

Kanunu 
Madde 17/4-r 

Kurumların aktifinde ve belediyeler ile il 

özel idarelerinin mülkiyetinde en az iki tam 

yıl süreyle bulunan iĢtirak hisseleri ile 

gayrimenkullerinin devir ve teslimleri ile 

bankalara borçlu olanların borçlarına karĢılık 

bankalara yapılan iĢtirak hissesi ve 

gayrimenkul devir ve teslimleri 

   

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi 

Kanunu 
Madde 17/4-s 

Engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük 

yaĢamları için özel olarak üretilmiĢ her türlü 

araç-gereç ve özel bilgisayar programları 

   

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi 

Kanunu 
Madde 17/4-Ģ 

Konut finansmanı amacıyla teminat 

gösterilen veya ipotek konulan konutun 

konut finansman kuruluĢlarına, Toplu Konut 

Ġdaresi BaĢkanlığına, ipotek finansmanı 

kuruluĢlarına ya da üçüncü kiĢilere teslimi 

   

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi 

Kanunu  
Madde 7/1-b 

Bu Kanun'a ekli (I) sayılı listede yer alan 

malların petrol arama ve istihsal 

faaliyetlerinde kullanılmak üzere bu 

faaliyetleri yapanlara teslimi 

   

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi 

Kanunu  
Madde 7/1-c 

Bu Kanun'a ekli (I) sayılı listede yer alan 

malların Gümrük Kanunu uyarınca tasfiyelik 

hale gelenlerinin tabiî afetler vb. olağanüstü 

durumlarda genel ve katma bütçeli dairelere, 

il özel idarelerine, belediyelere, köylere ve 
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bunların teĢkil ettikleri birliklere bedelsiz 

teslimi 

   

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi 

Kanunu  
Madde 7/2 

Bu Kanun'a ekli (II) sayılı listede yer alan 

kayıt ve tescile tabi mallardan bu maddede 

belirtilenlerinin malul ve engelliler 

tarafından beĢ yılda bir olmak üzere ilk 

iktisabı 

   

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi 

Kanunu  
Madde 7/3-a 

Bu Kanun'a ekli (II) sayılı listede yer alan 

mallardan uçak ve helikopterlerin Türk Hava 

Kurumu tarafından ilk iktisabı 

   

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi 

Kanunu  
Madde 7/3-b 

Bu Kanun'a ekli (II) sayılı listede yer alan 

malların, BaĢbakanlık merkez teĢkilatı 

tarafından ilk iktisabı 

   

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi 

Kanunu  
Madde 7/5 

Bu Kanun'a ekli (IV) sayılı listede yer alan 

malların genel ve katma bütçeli dairelere, il 

özel idarelerine, belediyelere, köylere ve 

bunların teĢkil ettikleri birliklere bedelsiz 

teslimi veya bunlar tarafından bedelsiz 

olarak ithali 

   

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi 

Kanunu  
Madde 7/6 

Gümrük Kanunu uyarınca gümrük 

vergisinden muaf ya da istisna eĢyanın ithali  

   

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi 

Kanunu  
Madde 8/2 

Ġhraç edilmek üzere ihracatçılara teslim 

edilen malların mücbir sebeplerden dolayı 

ihracatının gerçekleĢmemesi halinde 

ihracatçıya teslim tarihinden itibaren 

verginin tahsil edildiği tarihe kadar gecikme 

zammı yerine tecil faizi uygulanması 

   

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi 

Kanunu  
Geçici Md.5 

31/12/2012 tarihine kadar, elektrik üretimi 

yapanlara (I) sayılı listedeki bazı malların 

teslimi 

   

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi 

Kanunu  
BKK 2003/5868 

Kabotaj hattında yapılan taĢımacılık iĢleri 

için akaryakıt teslimleri istisnası 

   

5838 Sayılı Bazı Kanunlarda 

DeğiĢiklik Yapılması Hakkında 

Kanun 

Geçici Madde 2 

6009 Sayılı Kanunla yapılan değiĢiklikle 

hurdaya çıkarılan taĢıta iliĢkin olarak 

31/12/2011 tarihine kadar tahakkuk etmiĢ ve 

ödenmemiĢ olan motorlu taĢıtlar vergisi ile 

bu vergiye iliĢkin gecikme zammı, gecikme 

faizi, vergi cezaları ve 28/02/2009 tarihine 

kadar tescil plakasına kesilen idari para 

cezalarının terkin edilmesi 

   

3218 Sayılı Serbest Bölgeler 

Kanunu 

Geçici Madde       

3/A-B-C 

Serbest bölgelerde vergi, resim, harç, 

gümrük ve kambiyo mevzuatına dair  

hükümler uygulanmaması 
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4691 Sayılı Teknoloji GeliĢtirme 

Kanunu 
Geçici Madde 2 

Teknoloji geliĢtirme bölgeleri kurulmasında 

sorumlu yönetici Ģirketlerin bu kanunun 

uygulanması ile ilgili iĢlemlerde her türlü 

vergiden muaf tutulması ile yönetici Ģirketler 

ile bu bölgelerde faaliyette bulunan 

Ģirketlerin anılan bölgelerdeki araĢtırma ve 

geliĢtirme faaliyetlerinden elde ettikleri 

kazançların 31.12.2013 tarihine kadar gelir 

ve kurumlar vergisinden istisna olması 

   

5084 Sayılı Yatırım ve Ġstihdamın 

TeĢviki Kanunu 
Madde 3/A 

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu 

Kanun'un 2. maddesi kapsamındaki il ve 

ilçelerdeki iĢletmelerinde çalıĢtırdıkları 

iĢçilerin en az 10 iĢçi olması Ģartıyla bu 

iĢletmelerde çalıĢan iĢçilerin gelir vergisi 

stopajları toplamının organize sanayi 

bölgelerinde tamamı diğer yerlerde ise 

%80'inin kanunda belirtilen sürelerle sınırlı 

olmak üzere terkin edilmesi 

   

1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve 

Diğer Bağımsız ÇalıĢanlar  Sosyal 

Sigortalar Kurumu Kanunu 

Madde 49 

Bu Kanun'a göre ödenecek kesenek ve 

primlerin tümünün yıl içinde ödenmek 

kaydıyla gelir vergisi hesaplamasında gider 

olarak indirilmesi 

   

5746 Sayılı AraĢtırma ve GeliĢtirme 

Faaliyetlerinin Desteklenmesi 

Hakkında Kanun 

Madde 3/1 

Teknoloji merkezi iĢletmelerinde, Ar-Ge 

merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluĢları 

ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya 

uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve 

yenilik projelerinde, rekabet öncesi iĢbirliği 

projelerinde ve teknogiriĢim sermaye 

desteklerinden yararlananlarca 

gerçekleĢtirilen Ar-Ge ve yenilik 

harcamalarına uygulanan indirim 

   

5746 Sayılı AraĢtırma ve GeliĢtirme 

Faaliyetlerinin Desteklenmesi 

Hakkında Kanun 

Madde 3/2 

Kamu personeli hariç olmak üzere teknoloji 

merkezi iĢletmelerinde, Ar-Ge 

merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluĢları 

ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya 

uluslararası fonlarca desteklenen ya da 

TÜBĠTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve 

yenilik projelerinde, teknogiriĢim sermaye 

desteklerinden yararlanan iĢletmelerde ve 

rekabet öncesi iĢbirliği projelerinde çalıĢan 

Ar-Ge ve destek personeline gelir vergisi 

stopajı teĢviği 
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EK: 2.1 GELĠR VERGĠSĠ KANUNUNDA, VERGĠ ĠSTĠSNA, MUAFĠYET 

YA DA ĠNDĠRĠMĠ OLARAK DÜZENLENMĠġ OLMASINA RAĞMEN 

VERGĠ HARCAMALARI LĠSTESĠNDE YER ALMAYAN 

DÜZENLEMELER 

 

 Madde 15; Yabancı devletlerin Türkiye'de bulunan elçi, maslahatgüzar ve 

konsolosları (Fahri konsoloslar hariç) ile elçilik ve konsolosluklara mensup olan 

ve o memleketin uyrukluğunda bulunan memurları, Türkiye'de resmi bir göreve 

memur edilenler bu sıfatlarından dolayı ve karĢılıklı olmak Ģartıyla gelir 

vergisinden muaftırlar. 

 Madde 16; Yabancı elçilik ve konsoloslukların 15 inci maddeye girmeyen 

memur ve hizmetlerinin yalnız bu iĢlerinden dolayı aldıkları ücretler karĢılıklı 

olmak Ģartıyla gelir vergisinden istisna edilmiĢtir. 

 Madde 18; Müellif, mütercim, heykeltraĢ, hattat, ressam, bestekâr, bilgisayar 

programcısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının Ģiir, hikâye, roman, 

makale, bilimsel araĢtırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, 

karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi 

eserlerini gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo, televizyon ve 

videoda yayınlamak veya kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki 

eserleri ile ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını 

devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri hasılat Gelir 

Vergisinden müstesnadır. Eserlerin neĢir, temsil, icra ve teĢhir gibi suretlerle 

değerlendirilmesi karĢılığında alınan bedel ve ücretler istisnaya dâhildir. 

 Mükerrer Madde 18; PTT acenteliği faaliyetinden elde edilen kazançlar, gelir 

vergisinden müstesnadır. 

 Madde 22/2; Tam mükellef kurumlardan elde edilen, Kanunun 75 inci 

maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr 

paylarının yarısı gelir vergisinden müstesnadır. Ġstisna edilen tutar üzerinden 94 

üncü madde uyarınca tevkifat yapılır ve tevkif edilen verginin tamamı, kâr 

payının yıllık beyanname ile beyan edilmesi durumunda yıllık beyanname 

üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilir. 
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 Madde 23/11; Kanunla kurulan emekli sandıkları ile 506 sayılı Sosyal 

Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde belirtilen sandıklar tarafından 

ödenen emekli, malûliyet, dul ve yetim aylıkları gelir vergisinden müstesnadır. 

 Madde 24; Harcırah Kanunu'na tabi kurumlar tarafından harcırah veya yolluk 

olarak yapılan ödemeler; Harcırah Kanunu kapsamı dıĢında kalan müesseseler 

tarafından idare meclisi baĢkanı ve üyeleri ile denetçilerine, tasfiye memurlarına 

ve hizmet erbabına verilen gerçek yol giderlerinin tamamı ile yemek ve yatmak 

giderlerine karĢılık verilen gündelikler; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na 

göre ödenen yakacak yardımı; Sayım iĢleriyle, seçim iĢlerinde çalıĢtırılanlara 

özel kanunlarına göre verilen zaruri gider karĢılıkları gelir vergisinden istisna 

edilmiĢtir. 

 Madde 25/1; Ölüm, sakatlık, hastalık ve iĢsizlik sebepleriyle verilen tazminat  

ve yapılan yardımlar gelir vergisinden istisna edilmiĢtir. 

 Madde 25/2; Muhtaç olanlara belli bir süre için veya hayat kaydıyla yapılan 

yardımlar (Asker ailelerine yapılan yardımlarla hayır derneklerinin ve yardım 

sandıklarının yardımları mutlak olarak bu istisnaya girerler) gelir vergisinden 

istisna edilmiĢtir. 

 Madde 25/8; Genel olarak nafakalar (alanlar için) gelir vergisinden istisna 

edilmiĢtir. 

 Madde 26; Harp malullüğü zamları, harp malullerine ve Ģehit, dul ve 

yetimlerine verilen tekel beyiyeleri, Ģehitlerin dul ve yetimlerine Ģehit, dul ve 

yetimi sıfatıyla yapılan bilumum ödemeler, vatan hizmetleri tertibinden 

bağlanan aylıklar ile ödenen mükâfatlar gelir vergisinden müstesnadır. 

 Madde 27; Özel kanunlara dayanarak verilen yemek ve hayvan yem bedelleri 

veya bu mahiyette yapılan ödemeler, demirbaĢ olarak verilen giyim eĢyası, 

tahsilde bulunanlar için yapılan giyim giderleri gelir vergisinden müstesnadır. 

 Madde 28; Tahsil ve tatbikat giderleri karĢılığı olarak yapılan, resmî ve özel 

müesseseler ve Ģahıslar hesabına yabancı memleketlerde tahsilde veya stajda 

bulunan öğrenci ve memurlara gider karĢılığı olarak verilen paralar, resmî ve 

özel müesseselere ve Ģahıslar hesabına Türkiye'de tahsilde bulunan öğrenciye 

iaĢe, ibate ve tahsil gideri olarak ödenen paralar, öğrencilere tatbikat dolayısıyla 
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öğretim müesseseleri veya tahsil masrafları deruhte edenler tarafından verilen 

paralar gelir vergisinden müstesnadır. 

 Madde 31; ÇalıĢma gücünün asgarî % 80'ini kaybetmiĢ bulunan hizmet erbabı 

birinci derece sakat, asgarî % 60'ını kaybetmiĢ bulunan hizmet erbabı ikinci 

derece sakat, asgarî % 40'ını kaybetmiĢ bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece 

sakat sayılır ve Kanunda belirlenen aylık tutarlar, hizmet erbabının ücretinden 

indirilir. 

 Madde 32; Ücretin gerçek usulde vergilendirilmesinde asgarî geçim indirimi 

uygulanır. 

Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı baĢında geçerli olan ve 

sanayi kesiminde çalıĢan 16 yaĢından büyük iĢçiler için uygulanan asgarî ücretin 

yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50 si, çalıĢmayan ve herhangi bir 

geliri olmayan eĢi için % 10 u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk 

iki çocuk için % 7,5 diğer çocuklar için % 5 idir. Gelirin kısmî döneme ait 

olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden 

indirim tutarları esas alınır. Asgarî geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen 

tutar ile 103 üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine 

uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup 

edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade 

yapılmaz. 

 Madde 40/8; ĠĢverenlerce, Sendikalar Kanunu hükümlerine göre sendikalara 

ödenen aidatlar safi kazancın tespit edilmesi için indirim konusu yapılabilir.  

 Madde 63/1; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 190'ıncı maddesi 

uyarınca yapılan kesintilerle, Ordu YardımlaĢma Kurumu ve benzeri kamu 

kurumları için yapılan kanuni kesintiler ücretin safi değeri tespit edilirken 

indirim konusu yapılabilir. 

 Madde 68/8; Serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla emekli sandıklarına ödenen 

giriĢ ve emeklilik aidatları ile mesleki teĢekküllere ödenen aidatlar serbest 

meslek kazancının tespitinde indirim konusu yapılabilir. 
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EK: 2.2 KURUMLAR VERGĠSĠ KANUNUNDA, VERGĠ ĠSTĠSNA, 

MUAFĠYET YA DA ĠNDĠRĠMĠ OLARAK DÜZENLENMĠġ OLMASINA 

RAĞMEN VERGĠ HARCAMALARI LĠSTESĠNDE YER ALMAYAN 

DÜZENLEMELER 

 

 Madde 4/1-a; Kamu idare ve kuruluĢları tarafından tarım ve hayvancılığı, 

bilimi, fennî ve güzel sanatları öğretmek, yaymak, geliĢtirmek ve teĢvik etmek 

amacıyla iĢletilen okullar, okul atölyeleri, konservatuvarlar, kütüphaneler, 

tiyatrolar, müzeler, sergiler, numune fidanlıkları, tohum ve hayvan geliĢtirme ve 

üretme istasyonları, yarıĢ yerleri, kitap, gazete, dergi yayınevleri ve benzeri 

kuruluĢlar kurumlar vergisinden muaftır. 

 Madde 4/1-b; Kamu idare ve kuruluĢları tarafından genel insan ve hayvan 

sağlığını korumak ve tedavi amacıyla iĢletilen hastane, klinik, dispanser, 

sanatoryum, huzurevi, çocuk bakımevi, hayvan hastanesi ve dispanseri, hayvan 

bakımevi, veteriner bakteriyoloji, seroloji, distofajin kuruluĢları ve benzeri 

kuruluĢlar kurumlar vergisinden muaftır.  

 Madde 4/1-c; Kamu idare ve kuruluĢları tarafından sosyal amaçlarla iĢletilen 

Ģefkat, rehin ve yardım sandıkları, sosyal yardım kurumları, yoksul aĢevleri, 

ceza ve infaz kurumları ile tutukevlerine ait iĢyurtları, darülaceze atölyeleri, 

öğrenci yurtları, pansiyonları ve benzeri kuruluĢlar kurumlar vergisinden 

muaftır. 

 Madde 4/1-e; Kanunla kurulan emekli ve yardım sandıkları ile sosyal güvenlik 

kurumları kurumlar vergisinden muaftır. 

 Madde 4/1-f; Yaptıkları iĢ veya hizmet karĢılığında resim ve harç alan kamu 

kuruluĢları kurumlar vergisinden muaftır. 

 Madde 4/1-g; ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı ile ÖzelleĢtirme Fonu, Toplu 

Konut Ġdaresi BaĢkanlığı ve ġans oyunları lisans veya iĢletim hakkının hasılatın 

belli oranında hesaplanan pay karĢılığında verilmesi halinde bu hakkı devralan 

kurumlar hariç olmak üzere, 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı ġans Oyunları 

Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 3 
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üncü maddesinde tanımlanan ilgili kurum ve kuruluĢlar kurumlar vergisinden 

muaftır. 

 Madde 4/1-h; KuruluĢlarındaki amaca uygun iĢlerle sınırlı olmak Ģartıyla, 

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ile askerî fabrika ve atölyeler 

kurumlar vergisinden muaftır. 

 Madde 4/1-m; Münhasıran bilimsel araĢtırma ve geliĢtirme faaliyetlerinde 

bulunan kurum ve kuruluĢlar kurumlar vergisinden muaftır. 

 Madde 5/1-a; AĢağıda belirtilen kazançlar, kurumlar vergisinden müstesnadır: 

1) Kurumların, tam mükellefiyete tâbi baĢka bir kurumun sermayesine 

katılmaları nedeniyle elde ettikleri kazançlar (Fonların katılma belgeleri ile 

yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen kâr payları hariç), 

2) Kurumların, tam mükellefiyete tâbi baĢka bir kurumun kârına katılma 

imkânı veren kurucu senetleri ile diğer intifa senetlerinden elde ettikleri kâr 

payları. 

 Madde 5/1-b; Kanunî ve iĢ merkezi Türkiye'de bulunmayan anonim ve limited 

Ģirket niteliğindeki Ģirketlerin sermayesine iĢtirak eden kurumların, bu 

iĢtiraklerinden elde ettikleri aĢağıdaki Ģartları taĢıyan iĢtirak kazançları aĢağıdaki 

esaslar dâhilinde kurumlar vergisinden müstesnadır; 

1) ĠĢtirak payını elinde tutan Ģirketin, yurt dıĢı iĢtirakin ödenmiĢ 

sermayesinin en az % 10 una sahip olması, 

2) Kazancın elde edildiği tarih itibarıyla iĢtirak payının kesintisiz olarak 

en az bir yıl süreyle elde tutulması (Rüçhan hakkı kullanılmak suretiyle veya 

yurt dıĢı iĢtirakin iç kaynaklarından yapılan sermaye artırımları nedeniyle elde 

edilen iĢtirak payları için sahip olunan eski iĢtirak paylarının elde edilme tarihi 

esas alınır.), 

3) Yurt dıĢı iĢtirak kazancının kâr payı dağıtımına kaynak olan kazançlar 

üzerinden ödenen vergiler dahil iĢtirak edilen kurumun faaliyette bulunduğu ülke 

vergi kanunları uyarınca en az % 15 oranında gelir ve kurumlar vergisi benzeri 

toplam vergi yükü taĢıması; iĢtirak edilen Ģirketin esas faaliyet konusunun, 

finansal kiralama dahil finansman temini veya sigorta hizmetlerinin sunulması 

ya da menkul kıymet yatırımı olması durumunda, iĢtirak edilen kurumun 

faaliyette bulunduğu ülke vergi kanunları uyarınca en az Türkiye'de uygulanan 
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kurumlar vergisi oranında gelir ve kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü 

taĢıması, 

4) ĠĢtirak kazancının, elde edildiği hesap dönemine iliĢkin kurumlar 

vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye'ye transfer 

edilmesi. 

Yurt dıĢındaki inĢaat, onarım, montaj iĢleri ve teknik hizmetlerin yapılabilmesi 

için ilgili ülke mevzuatına göre ayrı bir Ģirket kurulmasının zorunlu olduğu 

durumlarda, özel amaç için kurulduğunun ana sözleĢmelerinde belirtilmesi ve 

fiilen bu amaç dıĢında faaliyetinin bulunmaması Ģartıyla, söz konusu Ģirketlere 

iĢtirak edilmesinden elde edilen kazançlar için bu bentte belirtilen Ģartlar 

aranmaz. 

Bu bent uyarınca vergi yükü, kanunî veya iĢ merkezinin bulunduğu ülkede ilgili 

dönemde tahakkuk eden ve kâr payı dağıtımına kaynak olan kazançlar üzerinden 

ödenen vergiler dâhil olmak üzere toplam gelir ve kurumlar vergisi benzeri 

verginin, bu dönemde elde edilen toplam dağıtılabilir kurum kazancı ile 

tahakkuk eden gelir ve kurumlar vergisi toplamına oranlanması suretiyle tespit 

edilir. 

 Madde 5/1-ç; Anonim Ģirketlerin kuruluĢlarında veya sermayelerini artırdıkları 

sırada çıkardıkları payların bedelinin itibarî değeri aĢan kısmı Kurumlar 

Vergisinden müstesnadır. 

 Madde 5/1-g; Kurumların yurt dıĢında bulunan iĢ yerleri veya daimî temsilcileri 

aracılığıyla elde ettikleri aĢağıdaki Ģartları taĢıyan kurum kazançları aĢağıdaki 

esaslar dâhilinde Kurumlar Vergisinden müstesnadır; 

1) Bu kazançların, doğduğu ülke vergi kanunları uyarınca en az % 15 

oranında gelir ve kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü taĢıması, 

2) Kazançların elde edildiği hesap dönemine iliĢkin yıllık kurumlar 

vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye'ye transfer 

edilmiĢ olması, 

3) Ana faaliyet konusu, finansal kiralama dahil finansman temini, sigorta 

hizmetlerinin sunulması veya menkul kıymet yatırımı olan kurumlarda, bu 

kazançların doğduğu ülke vergi kanunları uyarınca en az Türkiye'de uygulanan 
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kurumlar vergisi oranında gelir ve kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü 

taĢıması. 

 Madde 5/1-i; Kooperatif ortaklarının yönetim gideri karĢılığı olarak ödedikleri 

paralardan harcanmayarak iade edilen kısımlar ile aĢağıda belirtilen 

kooperatiflerin ortakları için; 

1) Tüketim kooperatiflerinde, ortakların kiĢisel ve ailevî gıda ve giyecek 

ihtiyaçlarını karĢılamak için satın aldıkları malların değerine, 

2) Üretim kooperatiflerinde, ortakların üreterek kooperatife sattıkları 

veya kooperatiften üretim faaliyetinde kullanmak üzere satın aldıkları malların 

değerine, 

3) Kredi kooperatiflerinde, ortakların kullandıkları kredilere,  

göre hesapladıkları risturnlar Kurumlar Vergisinden müstesnadır. Bu risturnların 

ortaklara dağıtımı, kâr dağıtımı sayılmaz. Risturnun nakden veya aynı değerde 

mal ile ödenmesi istisnanın uygulanmasına engel değildir. 

Ortaklardan baĢka kimselerle yapılan iĢlemlerden doğan kazançlar ile ortaklarla 

ortaklık statüsü dıĢında yapılan iĢlemlerden doğan kazançlar hakkında risturnlara 

iliĢkin istisna hükmü uygulanmaz. Bunların genel kazançtan ayrılmasında, 

ortaklarla yapılan iĢ hacminin genel iĢ hacmine olan oranı esas alınır. 

Bu bent hükümleri, 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri 

Kanununa göre kurulan Birliklerin üyeleri ile yaptıkları muameleler hakkında 

da uygulanır. 
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EK: 2.3 KATMA DEĞER VERGĠSĠ KANUNUNDA, VERGĠ ĠSTĠSNA, 

MUAFĠYET YA DA ĠNDĠRĠMĠ OLARAK DÜZENLENMĠġ OLMASINA 

RAĞMEN VERGĠ HARCAMALARI LĠSTESĠNDE YER ALMAYAN 

DÜZENLEMELER 

 Madde 13/e; Limanlara bağlantı sağlayan demiryolu hatları, limanlar ve hava 

meydanlarının inĢası, yenilenmesi ve geniĢletilmesi iĢlerini fiilen kendisi yapan 

veya yaptıran mükellefler ile genel bütçeli idarelere bu iĢlere iliĢkin olarak 

yapılan mal teslimleri ve inĢaat taahhüt iĢleri Katma Değer Vergisinden 

müstesnadır. 

 Madde 13/f; Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil 

Güvenlik Komutanlığı, Savunma Sanayii MüsteĢarlığı, Milli Ġstihbarat TeĢkilatı 

MüsteĢarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Genel 

Müdürlüğüne milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçları için uçak, helikopter, 

gemi, denizaltı, tank, panzer, zırhlı personel taĢıyıcı, roket, füze ve benzeri 

araçlar, silah, mühimmat, silah malzeme, teçhizat ve sistemleri ile bunların 

araĢtırma-geliĢtirme, yazılım, üretim, montaj, yedek parça, bakım-onarım ve 

modernizasyonuna iliĢkin olarak yapılan teslim ve hizmetler ve bu teslim ve 

hizmetleri gerçekleĢtirenlere bu kapsamda yapılacak olan, miktarı ve nitelikleri 

yukarıda sayılan kuruluĢlarca onaylanan teslim ve hizmetler Katma Değer 

Vergisinden müstesnadır. 

 Madde 13/ğ; 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununa göre 

düzenlenen ürün senetlerinin, ürün ihtisas borsaları ile Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığından ürün senedi alım-satımı konusunda izin alan ticaret borsaları 

aracılığıyla ilk teslimi Katma Değer Vergisinden müstesnadır. 

 Madde 14; Transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taĢımacılık 

iĢlerinde, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek taĢıma iĢleri Katma Değer 

Vergisinden müstesnadır. Bu istisna, ikametgâhı, kanunî merkezi ve iĢ merkezi 

Türkiye'de bulunmayan mükelleflere, ilgili ülkeler itibariyle karĢılıklı olmak 

Ģartıyla tanınır. 

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, Bakanlar Kurulunca belirlenen sınır 

kapılarında 4458 sayılı Gümrük Kanununun ihracat rejimi kapsamında yurt 

dıĢına çıkarılacak eĢyayı taĢıyan kamyon, çekici ve soğutucu ünitesine sahip yarı 
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römorkların depolarına yalnızca yurt dıĢına çıkıĢlarında yapılacak motorin 

teslimi Katma Değer Vergisinden müstesnadır. 

 Madde 15; KarĢılıklı olmak kaydıyla, yabancı devletlerin Türkiye'deki 

diplomatik temsilciliklerine, konsolosluklarına ve bunların diplomatik haklara 

sahip mensuplarına yapılan teslim ve hizmetler, Uluslararası anlaĢmalar 

gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluĢlara ve bunların 

mensuplarına yapılan teslim ve hizmetler Katma Değer Vergisinden 

müstesnadır. 

 Madde 16; Kurumlar Vergisi Kanununa göre teslimleri vergiden istisna edilen 

mal ve hizmetlerin ithali, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesi [(5) 

numaralı fıkrasının (a) bendi ile (7) numaralı fıkrası hariç], geçici ithalat ve 

hariçte iĢleme rejimleri ile geri gelen eĢyaya iliĢkin hükümleri kapsamında 

gümrük vergisinden muaf veya müstesna olan eĢyanın ithali, Gümrük 

Kanunundaki transit ve gümrük antrepo rejimleri ile geçici depolama ve serbest 

bölge hükümlerinin uygulandığı mallar Katma Değer Vergisinden müstesnadır. 

 Madde 17/1-a; Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler, 

köyler, bunların teĢkil ettikleri birlikler, üniversiteler, döner sermayeli 

kuruluĢlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluĢları, kamu kurumu 

niteliğindeki meslek kuruluĢları, siyasî partiler ve sendikalar, kanunla kurulan 

veya tüzelkiĢiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, kamu menfaatine yararlı 

dernekler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti 

tanınan vakıfların, Ġlim, fen ve güzel sanatları, tarımı yaymak, ıslah ve teĢvik 

etmek amacıyla yaptıkları teslim ve hizmetleri Katma Değer Vergisinden 

müstesnadır. 

 Madde 17/2; Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler, 

köyler, bunların teĢkil ettikleri birlikler, üniversiteler, döner sermayeli 

kuruluĢlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluĢları, kamu kurumu 

niteliğindeki meslek kuruluĢları, siyasî partiler ve sendikalar, kanunla kurulan 

veya tüzelkiĢiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, kamu menfaatine yararlı 

dernekler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti 

tanınan vakıfların: hastane, nekahathane, klinik, dispanser, prevantoryum, 

sanatoryum, kan bankası ve organ nakline mahsus bankalar, anıtlar, botanik ve 
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zooloji bahçeleri, parklar ile veteriner, bakteriyoloji, seroloji ve distofajin 

laboratuvarları gibi kuruluĢlar, öğrenci veya yetiĢtirme yurtları, yaĢlı ve sakat 

bakım ve huzurevleri, parasız fukara aĢevleri, düĢkünevleri ve yetimhaneleri 

iĢletmek veya yönetmek suretiyle ifa ettikleri kuruluĢ amaçlarına uygun teslim 

ve hizmetleri ile bunlardan sağlık hizmeti sunanların teĢhis ve tedaviye yönelik 

olarak birbirlerine yapacakları teslim ve hizmetler Katma Değer Vergisinden 

müstesnadır. 

8/2/2007 tarih ve 5580 sayılı Kanun hükümlerine tâbi özel okullarca bedelsiz 

verilen eğitim, öğretim hizmetlerinde ilgili dönemdeki kapasitelerinin % 10'unu, 

24/3/1950 tarihli ve 5661 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları ve AĢevleri 

Hakkındaki Kanuna Ek Kanun ile 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Milli Eğitim 

Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine göre kurulan 

öğrenci yurtları tarafından bedelsiz verilen yurt hizmetlerinde ilgili dönemdeki 

kapasitelerinin % 10'unu, üniversite ve yüksekokullarda ise % 50'sini geçmemek 

üzere verilen bedelsiz eğitim ve öğretim hizmetleri, kanunların gösterdiği gerek 

üzerine bedelsiz olarak yapılan mal teslimi ve hizmet ifaları, birinci fıkrada 

sayılan kurum ve kuruluĢlara bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimi ve 

hizmet ifaları ile fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan 

dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde 

bağıĢlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin teslimi Katma 

Değer Vergisinden müstesnadır. 

Yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilcilik ve konsoloslukları ile 

yabancı hayır ve yardım kurumlarına, bu maddenin 1 numaralı fıkrasında sayılan 

kurum ve kuruluĢlara bedelsiz olarak yapacakları teslim ve hizmetlere iliĢkin 

olarak yapılan teslim ve hizmetler Katma Değer Vergisinden müstesnadır. 

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki tescilli 

taĢınmaz kültür varlıklarının rölöve, yenileme ve yeniden tasarımlama 

projelerine münhasır olmak üzere, bu projelendirmelerden yararlananlara verilen 

mimarlık hizmetleri ile projelerin uygulanması kapsamında yapılacak teslimler 

Katma Değer Vergisinden müstesnadır. 

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluĢlarının, kanunlarla kendilerine 

verilen görev gereği ve kuruluĢ amaçlarına uygun ruhsat, izin, onay ve benzeri 
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hizmetleri ile bu hizmetlerle ilgili olarak kullanılacak basılı kâğıtların bu 

kuruluĢlar tarafından teslimi (motorlu taĢıtlar tescil plaka teslimleri hariç) Katma 

Değer Vergisinden müstesnadır. 

 Madde 17/3; Askeri fabrika, tersane ve atölyelerin kuruluĢ amaçlarına uygun 

olarak yaptıkları teslim ve hizmetler Katma Değer Vergisinden müstesnadır. 

 Madde 17/4-a; Gelir Vergisi Kanununa göre vergiden muaf esnaf ile basit 

usulde vergilendirilen mükellefler tarafından yapılan teslim ve hizmetler Katma 

Değer Vergisinden müstesnadır. 

 Madde 17/4-b; Gelir Vergisi Kanununa göre gerçek usulde vergiye tabi 

olmayan çiftçiler ile aynı Kanunun 66 ncı maddesine göre vergiden muaf olan 

serbest meslek erbabı tarafından yapılan teslim ve hizmetler Katma Değer 

Vergisinden müstesnadır. 

 Madde 17/4-c; Gelir Vergisi Kanununun 81 inci maddesinde belirtilen iĢlemler 

ile Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapılan devir ve bölünme iĢlemleri Katma 

Değer Vergisinden müstesnadır. 

 Madde 17/4-d; Ġktisadi iĢletmelere dâhil olmayan gayrimenkullerin kiralanması 

iĢlemleri Katma Değer Vergisinden müstesnadır. 

 Madde 17/4-e; Banka ve sigorta muameleleri vergisi kapsamına giren iĢlemler 

ve sigorta aracılarının sigorta Ģirketlerine yaptığı  sigorta muamelelerine iliĢkin 

iĢlemleri ile Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin (24) numaralı 

bendinde belirtilen kurumların kredi teminatı sağlama iĢlemleri Katma Değer 

Vergisinden müstesnadır. 

 Madde 17/4-f; Darphane ve Damga Matbaası tarafından yapılan teslim ve 

hizmetler Katma Değer Vergisinden müstesnadır. 

 Madde 17/4-h; Ziraî amaçlı su teslimleri ile köy tüzel kiĢiliklerince köyde 

ikamet edenlere yapılan ticarî amaçlı olmayan perakende içme suyu teslimleri, 

kamu kuruluĢları, tarımsal kooperatifler ve çiftçi birliklerince yapılan arazi 

ıslahına ait hizmetler Katma Değer Vergisinden müstesnadır. 

 Madde 17/4-ı; Serbest bölgelerde verilen hizmetler Katma Değer Vergisinden 

müstesnadır. 

 Madde 17/4-j; Boru hattı ile yapılan yabancı ham petrol, gaz ve bunların 

ürünlerinin taĢınması hizmetleri Katma Değer Vergisinden müstesnadır. 
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 Madde 17/4-n; Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne verilen haber 

hizmetleri Katma Değer Vergisinden müstesnadır. 

 Madde 17/4-o; Gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük 

hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda; ithalat ve ihracat iĢlemlerine konu 

mallar ile transit rejim kapsamında iĢlem gören mallar için verilen ardiye, 

depolama ve terminal hizmetleri ile vergisiz satıĢ yapılan iĢyerlerinin ve bu 

iĢyerlerine ait depo ve ardiye gibi bağımsız birimlerin kiralanması Katma Değer 

Vergisinden müstesnadır. 

 Madde 17/4-p; Hazinece yapılan taĢınmaz teslimi ve kiralamaları, irtifak hakkı 

tesisi, kullanma izni ve ön izin verilmesi iĢlemleri ile Toplu Konut Ġdaresi 

BaĢkanlığınca yapılan arsa ve arazi teslimleri Katma Değer Vergisinden 

müstesnadır. 

 Madde 17/4-t; 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu 

kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin, 1 inci maddenin birinci fıkrasının (3) 

numaralı bendinin (d) alt bendi ile 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (ğ) 

bendinde belirtilen iĢlemler hariç olmak üzere, ürün ihtisas borsaları ile Sanayi 

ve Ticaret Bakanlığından ürün senedi alım-satımı konusunda izin alan ticaret 

borsaları aracılığıyla teslimleri Katma Değer Vergisinden müstesnadır. 

 Madde 17/4-u; Menkul, gayrimenkul ve maddi olmayan varlıkların, varlık 

kiralama Ģirketlerine devri ile bu varlıkların varlık kiralama Ģirketlerince 

kiralanması ve devralınan kuruma devri Katma Değer Vergisinden müstesnadır. 
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EK: 2.4 ÖZEL TÜKETĠM VERGĠSĠ KANUNUNDA, VERGĠ ĠSTĠSNA, 

MUAFĠYET YA DA ĠNDĠRĠMĠ OLARAK DÜZENLENMĠġ OLMASINA 

RAĞMEN VERGĠ HARCAMALARI LĠSTESĠNDE YER ALMAYAN 

DÜZENLEMELER 

 Madde 6; 4760 Sayılı Tüketim Vergisi Kanunu (I), (II) ve (III) sayılı listelerde 

yer alan malların, karĢılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye'deki 

diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları ve uluslararası anlaĢmalarla vergi 

muafiyeti tanınan uluslararası kuruluĢlar ve bunların diplomatik haklara sahip 

mensupları tarafından kendi ihtiyaçları için ilk iktisabı, ithali veya bunlara 

teslimi Özel Tüketim Vergisinden müstesnadır. 

 Madde 7/1-a; 4760 Sayılı Tüketim Vergisi Kanunu (I) sayılı listede yer alan 

malların; Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil 

Güvenlik Komutanlığı ve Milli Ġstihbarat TeĢkilâtının ihtiyacı için bu 

kuruluĢlara veya bunların gerek göstermeleri üzerine ve iĢlemlerin bu kuruluĢlar 

adına yapılması koĢuluyla akaryakıt ikmalini yapanlara teslimi Özel Tüketim 

Vergisinden müstesnadır. 

 Madde 7/4; 4760 Sayılı Tüketim Vergisi Kanunu (IV) sayılı listedeki 9302.00 

ve 93.03 tarife pozisyonunda yer alan malların Milli Savunma Bakanlığı, 

Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Milli Ġstihbarat 

TeĢkilâtı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gümrükler Muhafaza Genel 

Müdürlüğüne teslimi veya bunlar tarafından ithali Özel Tüketim Vergisinden 

müstesnadır. 

 Madde 7/7; 4458 sayılı Gümrük Kanununun transit, gümrük antrepo, dahilde 

iĢleme, gümrük kontrolü altında iĢleme rejimlerine tâbi tutulanlar ile serbest 

bölgeler ve geçici depolama yerleri hükümlerinin uygulandığı mallar Özel 

Tüketim Vergisinden müstesnadır. 


