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TÜRKİYE’DE VERGİ HARCAMALARININ GELİŞİMİ VE 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Zeynep ÖZTÜRK 
Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Yüksek Lisans Tezi, Temmuz 2011 
Danışman: Prof. Dr. M. Ali BİLGİNOĞLU 

ÖZET 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ilk defa mevzuatımızda yerini 

alan vergi harcaması kavramı, adından da anlaşılacağı gibi bir harcama türüdür. Vergi 

harcamaları, vergi sistemi yoluyla devletin vazgeçtiği gelir olarak tanımlanabilir. Bu 

harcamalar vergi sisteminde istisna, muafiyet, vergi ertelemesi, düşük vergi oranı 

şekillerinde ortaya çıkıp vergi kaybına yol açan uygulamalardır. 

Vergi harcaması ile ilgili en önemli sorun kavramın tanımlanmasıdır. Vergi harcamaları 

‘standart vergi yapısından sapma gösteren ayrıcalıklı vergi hükümleri’ olarak 

nitelendirildiğinde standart vergi yapısının nelerden oluştuğu, bu standart vergi 

yapısından sapma gösteren ayrıcalıklı hükümlerin neler olduğu ve ayrıcalıklı 

hükümlerden hangilerinin vergi harcaması olduğu konusunda genel bir uzlaşma 

bulunmamaktadır. 

Vergi harcamaları, sosyal devlet olmanın bir gereği olarak bir mükellef grubunu veya 

belli bir ekonomik faaliyeti vergi yükünden koruyan ya da bir mükellef grubunu veya 

belli bir ekonomik faaliyeti teşvik eden uygulamalar olmaktadırlar. Devlet bu şekilde 

ekonomik hayatı teşvik etmek ve sosyal hayatı korumak için vergi sisteminde 

düzenlemeler yapmaktadır.  

Vergi harcamaları aynı zamanda devletin ekonomik ve sosyal amaçlarını 

gerçekleştirmesinin bir yolu olarak kamu harcamalarının alternatifini 

oluşturmaktadırlar. Kamu harcamalarında olduğu gibi bazen devlet için sürekli gelir 

kaybı yaratırken bazen de gelirin geleceğe ertelenmesine neden olmaktadırlar. Bir kamu 

gideri olarak makro ekonomik etkileri ve hükümetlerin maliye politikası tercihleri 

açısından değerlendirilmeleri önemlidir. Belli bir dönemde yapılan vergi harcamalarının 

bütçe sürecine eklenmesi mali saydamlığın sağlanmasına önemli katkı sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Vergi, Vergi Harcamaları, Vergi Sistemi, Kamu Harcamaları, 

Avrupa Birliği 
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ABSTRACT 

Having found its place first time in our regulation with 5018 numbered Public Finance 

Management and Control Law, the concept of tax expenditure is a kind of expenditure 

as it can be understood from its name. Tax expenditures can be defined as the revenue 

that the state has waived through tax system. These expenditures are some kind of 

regulations that appear in the form of exception, exemption, tax postponing and low tax 

ratio in tax system and that cause tax loss.  

The most important problem regarding the tax expenditure is the definition of the 

concept. There’s no such thing as common reconciliation with regard to the structural 

ingredients of the standard tax when the tax expenditures are characterized as “the 

privileged tax provisions showing deviation from the standard tax structure”, what are 

the privileged provisions showing deviation from this standard tax structure and which 

are the tax expenditures among the privileged provisions.  

Tax expenditures are the practices protecting a taxpayer group or certain economic 

activity from the tax burden or promoting a taxpayer group or certain economic activity 

as required in being a social state. The state is also making arrangement in tax system in 

order to promote the economic life and to protect the social life 

Tax expenditures at the same form the alternative of the public expenditures as a 

method in realizing the economic and social goals of the state. As it’s in public 

expenditures, it sometimes continuously creates a revenue loss for the state and it 

sometimes causes the postponing of the revenue to a future date.   In terms of macro 

economic effects and revenue politics expenditures as a public expenditure, their being 

evaluated is important. The fact that the tax expenditures done in a specific period are 

added to the budget process will contribute to composition of financial transparency.    

Key Words: Tax, Tax Expenditures, Tax System, Public Expenditures, European 

Union.  
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GİRİŞ 

1950’li yıllara kadar sadece mali amaçla yapılan vergileme, bu yıllardan sonra bazı 

ekonomik ve sosyal işlevleri de gerçekleştirmenin bir aracı olarak kullanılmaya 

başlanmıştır. Vergilemenin mali amacı denildiği zaman, devletin kamu harcamalarını 

karşılamak üzere herkesten mali gücüne göre, tam rekabet koşullarını ve piyasa 

mekanizmasını aksatmayacak şekilde, veri bir vergi hasılatını asgari tarh ve tahsil 

masrafı yapmak suretiyle elde etmesi anlaşılmaktadır. Vergileme ile ulaşılmak istenen 

ekonomik amaçlar, ekonomik istikrar ve ekonomik büyüme ve kalkınmanın 

sağlanmasıdır. Vergilemenin sosyal amacı ise adil gelir ve servet dağılımının 

sağlanması bakımından büyük önem taşımaktadır. 

Günümüzde; ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişmelerin bir sonucu olarak toplumsal 

ihtiyaçların miktar ve bileşiminde ortaya çıkan değişiklikler, modern devlet anlayışının 

yarattığı görev ve fonksiyonlar, devletlerin sadece mali amaçla değil, aynı zamanda 

ekonomik ve sosyal amaçları gerçekleştirici doğrultuda vergi politikası uygulamalarını 

zorunlu bir hale getirmiştir. Ekonomik ve sosyal amaçların gerçekleştirilebilmesi için, 

vergi sistemlerinde çeşitli koruyucu veya özendirici vergi önlemlerine başvurulması 

gerekmektedir. Bütün ülkelerde, bir kısmı sosyal ve kültürel, bir kısmı ekonomik, mali 

ve idari nedenlerden kaynaklanan çeşitli koruyucu veya özendirici vergi önlemlerine 

başvurulduğu görülmektedir. Koruyucu veya özendirici uygulamaları gerçekleştirmek 

için, vergiler aracılığıyla devletin yaptığı harcamalar, vergi harcamaları olarak 

nitelendirilmektedir (Özkara, 2004, 15). 

Vergi harcaması yaklaşımı, vergi yapısının iki bölümden oluştuğu görüşü üzerine 

kuruludur. Buna göre vergi yapısının birinci bölümü, gelir getirici bölümüdür. Bu 

bölüm vergilendirme için zorunlu hükümlerden oluşur. Bunlar; verginin konusu, 

mükellefi, vergilendirme dönemi, vergi oranı/tarife ile ilgili hükümlerden oluşmaktadır. 

İkinci bölüm ise genelde vergi teşvikleri veya sübvansiyonları olarak da bilinen özel 

ayrıcalıklar bölümüdür. Bu bölüm içerisindeki hükümlere, belirli bir endüstri, faaliyet 
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veya mükellef grubunu teşvik etmek için yer verilmektedir. Vergi ayrıcalıkları özel 

oranlar, vergi mahsupları, vergi ödeme ertelemeleri, indirimler veya muafiyetler 

şeklinde olabilmektedir (Karabacak, 2009, 1). 

Türk vergi sisteminde yer alan vergi harcamalarına genel olarak bakılacak olursa; bir 

kısmının ekonomik amaçlı oldukları görülmektedir. Bunların en önemlileri üretimin, 

ihracatın ve sermaye birikimin artırılmasına yönelik olarak düzenlenmiştir. Sağlık, spor, 

eğitim ve kültürel faaliyetlerin geliştirilmesi, doğal afete maruz kalanların korunması 

gibi sosyal amaçlı vergi harcamaları yanında diplomatik nitelikteki vergi harcamaları da 

karşılıklılık ilkesine göre vergi sisteminde yer almaktadır. Ayrıca, kamusal nitelikteki 

kurum ve kuruluşlara tanınan ayrıcalıklara da sıkça rastlanmaktadır (Pedük, 2005,86). 

Vergi harcamaları devletin ekonomik ve sosyal amaçlarını gerçekleştirmesinin bir aracı 

olarak kamu harcamalarının yerine ikame edilme gibi önemli bir işlevi yerine 

getirmektedir. Vergi harcamalarının aslında bütçede yer alan bir kamu gideri olarak 

kullanıldığı söylenebilir. Bu durum vergi harcamalarının devletin maliye politikası 

çerçevesinde değerlendirilmesini ve bütçe sürecine eklenmesi gereğini ortaya çıkarır. 

Böylece vergi harcaması raporları kamusal faaliyetlerin şeffaflaşması sürecinde etkin 

birer araç olarak düşünülebilir. 

Çalışma, vergi harcamalarının neler olduğu ve devlete maliyetinin ne kadar olduğu 

konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi, ekonomik büyümeyi hızlandırmada alternatif 

araçlarla etkinlik açısından karşılaştırılması ve bütçe politikalarında mali şeffaflığa 

sağladığı katkının vurgulanması açılarından önemlidir.  Bu sayede hem kamusal 

finansman kaynaklarında gereksiz azalış önlenmiş olacak hem de vergi harcamalarının 

bir politika aracı olarak kullanılma amaçlarına ulaşılma olanağı artacaktır. 

Çalışmanın amacı, 1970 sonrasında ekonomik bir araç olarak sosyal ve kültürel 

amaçlarla kullanımına hız verilen vergi harcamalarının teorik temellerinin daha iyi 

anlaşılmasına ve Türkiye bağlamında daha etkin bir şekilde kullanımına katkı 

sağlamaktır.  

Vergi harcamalarının Türkiye’ deki gelişimi analiz edilirken veri problemi ile 

karşılaşılmıştır. Bu konudaki ilk verilerin 2006 yılı bütçesi ile raporlanmaya başlanması 

nedeniyle 2006-2010 dönemi verileri değerlendirmeye alınabilmiştir. Ayrıca vergi 

harcamalarına ilişkin ulaşılan verilerin ayrıntılı olmayışı da analizin derinleştirilmesini 
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güçleştirmiştir. Çalışmada sadece gelir vergisi, kurumlar vergisi ve katma değer 

vergisindeki düzenlemelerden kaynaklanan vergi harcamaları göz önüne alınmıştır. 

Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, ülkemizde 2003 yılında 5018 

sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile mevzuatımızda yerini alan ve ilk 

defa 2006 yılı bütçesine konulan vergi harcamaları kavramsal bir düzeyde ele alınarak 

uygulama nedenleri, hesaplama yöntemleri ve kamu harcamaları arasındaki ilişki ele 

alınacaktır. İkinci bölümde, maliye politikasında vergi harcamalarının önemi ve 

AB’deki vergi harcaması uygulamaları incelenecektir. Üçüncü bölümde; Türkiye’ de 

vergi harcaması uygulamaları başlığı altında, Türk Vergi Sistemi’nde yer alan vergi 

harcamalarının hukuki dayanakları ve vergi harcaması uygulamalarının gelişimi, 

uygulamada karşılaşılan sorunlar ele alınacak ve çözüm önerileri getirilecektir. 
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1. BÖLÜM 

VERGİ HARCAMASI: TEORİK ÇERÇEVE 

Bu bölümde, vergi harcaması kavramının ortaya çıkışı, vergi harcaması tanımları, vergi 

harcaması çeşitleri, uygulama nedenleri, hesaplama yöntemleri, vergi harcamalarının 

tahmin edilmesi, raporlanması ve kamu harcamalarıyla arasındaki ilişki ele alınacaktır. 

1.1. VERGİ HARCAMASI KAVRAMININ ORTAYA ÇIKIŞI 

Ekonomistler, tarihin her döneminde vergi harcamaları konularına ilgi duymuşlardır. Bu 

ilginin nedeni, bu tür avantajların, vergi yükünün dağılımı, ekonomik faaliyetlerin 

teşviki ve kamu gelirleri üzerinde etkili olmasıdır. 

Başlangıçta, vergi sübvansiyonları olarak ifade edilen vergi harcaması kavramının 

geçmişi, Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) 1950’li ve 60’lı yıllarda çeşitli 

kesimler tarafından ileri sürülen, Federal Gelir Vergisi’nde ve Kurumlar Vergisinde yer 

alan istisna ve muafiyetlerin, vergi mahsuplarının, vergi indirimlerinin federal bütçe 

harcamalarından farklı olmadığı ve ikamesinin olduğu görüşüne dayanmaktadır. Bu 

kapsamda ABD Kongresi  Karma Ekonomi Komitesi’nin Ekonomik Büyüme ve İstikrar 

İçin Federal Vergi Politikası adlı 1955 yılındaki çalışmasına göre, bir ekonomik 

faaliyetin sübvanse edilmesine karar verilmesi halinde dikkat edilmesi gereken 

hususların başında şunlar geliyor:  (Pedük, 2005, 1-5) Vergi ayrıcalıkları yoluyla 

sağlanan sübvansiyonların idaresinin güç olması, vergi sübvansiyonlarının her vergi 

mükellefi grubu için değişik olması, bir başka deyişle, gizli ve karmaşık olmaları, 

bütçede gösterilmemeleri, maliyet ve getirilerinin hesaplanmasının zor olması.  

ABD Başkanları Kennedy ve Johnson’ın eski Hazine Bakan Yardımcısı Stanley S. 

Surrey tarafından yapılan ve vergi harcaması ile ilgili temel fikirlerin ortaya konduğu 

Kasım 1967’deki “ABD Gelir Üzerinden Alınan Vergi Sistemi-Tam Hesap 

Gereksinimi” başlıklı konuşmada “Vergi Harcamalarını İçeren Federal Bütçe” anlamına 
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gelen ”Tam Hesap” kavramına yer verilmiştir (Pedük, 2005, 1-5). Vergi ayrıcalıklarının 

bütçe harcaması olarak kayıt altına alınması için bir “Tam Hesap Prosedürü” fikri de, 

Profesör Josaph P. McKenna tarafından yazılan ve 1963 Mart’ında National Tax 

Journal Dergisi’nde yayınlanan “Tax Loopholes: A Procedural Proposal” başlıklı 

makale ile geliştirilmeye başlanmıştır (Pedük,2005,1-5) Surrey’in önerisi 

doğrultusunda, ABD Hazine Bakanı Fowder tarafından hazırlanan ve 1968 yılında 

yayınlanan 1968, 1969 ve 1970 mali yıllarını kapsayan “Vergi Harcama Bütçesi: 

Kavramsal Bir Analiz” adlı rapor “Tam Hesap” yaklaşımına giden ilk adım olarak 

görülmektedir. 1969’ da ise ABD Hazine Bakanı Barr’ın girişimleriyle “standart vergi 

yapısından ayrılan özel hükümlerin bir listesi” şeklinde “ilk vergi harcaması bütçesi” 

kamuoyuna takdim edilmiştir. Surrey’e göre: vergi yükümlülüğünü azaltan ‘özel’ vergi 

hükümleri, doğrudan kamu harcamaları ile aynı ekonomik ve politik etkiye sahiptir ve 

ekonomik ve politik amaçlar bakımından buna göre analiz edilmelidir. Surrey, 

çalışmaları ile “vergi harcamaları bütçesi” kavramının öncülüğünü yapmış ve bu 

düzenlemelerin ve vazgeçilen gelir anlamında maliyetlerinin raporlanması gerektiğini 

ifade etmiştir. Buna göre, “vergi harcamaları bütçesi” normal vergi yapısından 

sapmaları belirleyerek, ayrıcalık sağlayan bu özel hükümlerin örtük maliyetlerini 

hesaplayacaktır. Surrey, vergi harcamalarını da bu bakımdan “gelir mevzuatına 

yerleştirilmiş harcama programları” olarak nitelendirmiştir (Gönül,2007,1). Surrey’in 

Tam Hesap görüşüne göre, Federal Gelir Vergisi Sistemi, vergilendirme için zorunlu 

yapısal hükümler ve geleneksel bütçe harcamaları yerine ayrıcalıklı vergi hükümleri 

yoluyla sürdürülen kamu finansman destek programları kapsamındaki vergi 

harcamalarından oluşmaktadır. 

Vergi harcaması yaklaşımının ABD’deki ilk yasal dayanağı olan 1974 Bütçe Reform 

Yasası, vergi harcamalarını bütçe denetimine dahil etmiştir. Yasa, vergi harcamalarının 

devlet harcamalarının bir şekli olduğunu ve bu nedenle de diğer kamu harcamaları gibi 

bütçe dokümanları ve süreciyle ilişkilendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktaydı 

(Pedük, 2005, 1-5). 

Surrey, vergi harcamaları bütçesinin yayınlanmasının, bazı vergi harcamalarına neden 

olan özel hükümlerin kaldırılmasını ve eğer uygunsa bunlar yerine doğrudan kamu 

harcaması yapılmasını sağlayacağını ummuş, bu yoldaki çabaları sayesinde ABD 
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Kongresi 1972 yılından itibaren Federal Vergi Harcamaları Tahminleri’ni yayınlamaya 

başlamıştır (Gönül, 2007, 1). 

Vergi harcaması yaklaşımı, ideolojik tartışmalar içerisinde gelişmiştir. Bazıları, bu 

kavramı reddederek, vergi harcamaları şeklinde geri ödenmediği sürece bütün gelirlerin 

devlete ait olduğunun altını çizmişlerdir. Bazıları ise, devletin gelir almaktan 

vazgeçmek suretiyle bazı hedefler, ulaşmak isteyebileceğini ve bu nedenle de bu tür 

harcamaların geleneksel kamu harcamaları yerine geçebileceğini savunmuşlardır 

(Schick, 1986, 9). 

Bazı yazarlar, vergi harcaması anlayışının bir aldatmaca olduğunu, serbest pazar 

ekonomilerinde gelirin, üretim ve tüketim kararları sonucunda belirlendiğini ve 

hükümetlerin bu kararları etkilemede çok az etkisinin olduğunu savunmuşlardır. Buna 

karşılık, vergi harcaması bütçesinin hazırlanma gerekçesinin, vergi kanunları 

aracılığıyla dağıtılan kaynakların alternatif kullanım alanlarını ortaya koymak olduğu 

ileri sürülmüştür (Hall, 2002, 3). 

Vergi harcaması anlayışının bir aldatmaca olduğu yönündeki görüşlerin temeli, 

vergilerin vatandaşların devleti finanse etme aracı oldukları, buna karşılık devletin 

insanları finanse etme aracı olmadıkları üzerine kuruludur. Devletin görevi 

vatandaşlarının haklarını korumaktır. Bu anlamda, devletin vatandaşlarının gelirlerini de 

korumak görevi bulunmaktadır. Devletin bu görevi vergi harcaması gibi uygulamalarla 

değiştirilemez, vergi harcaması terimi de bir dil oyunudur (Hall, 2002, 4). 

Vergi harcamaları kavramına ilginç bir felsefi yaklaşım, ABD örneğinden verilebilir: 

Vergi harcaması kavramı, devletin, hakkı olan vergi gelirlerini istisna etme ya da başka 

araçlarla, sübvansiyon sağlamak amacıyla almamaya karar vermesini ifade etmektedir. 

Ancak böyle bir tanım, ABD’de yaygın olan düşünceye ters düşmektedir. Devlet hizmet 

sunar, halkın efendisi değildir ve kişi tarafından kazanılan gelir devlete değil, kendisine 

aittir. Halk, temsilcileri aracılığıyla, vergi olarak ödeyeceği gelir kısmına karar verir. 

Vergi olarak ödenmemiş tutar, devletten bir sübvansiyon olarak nitelendirilemez. Vergi 

harcaması kavramını savunanlar, kavramın bu ideolojik içeriği taşımadığını 

belirtmektedirler. Onlara göre, vergi harcaması teorisinin oluşturulması, sadece değişik 

faaliyetleri sübvanse etme yöntemlerinden birinin vergi sistemi olduğu gerçeğinin 

gösterilmesine yönelik bir girişimdir (Balkaya, 2000, 8). 
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Sonuç olarak, vergi harcaması kavramının sıradan bir kavram olmaması, ideolojik 

temellere dayandırılmak istenmesi, uygulanmasında ve hesaplanmasındaki teknik 

zorluklar nedeniyle, gündeme geldiği 1967 yılından günümüze kadar değişik açılardan 

eleştirildiği görülmektedir (Pedük 2005, 63-66). 

1.2. VERGİ HARCAMASI TANIMLARI 

Belli faaliyetleri desteklemek için devletin alacağı gelirden vazgeçmesi kamu maliyesi 

literatüründe “vergi harcaması” olarak adlandırılmaktadır (Özkara, 2004, 16-17). Bir 

diğer ifade ile, vergi harcaması belirli ekonomik ve sosyal amaçlara ulaşmak için 

oluşturulan ve gelir kayıplarını içeren, normal, standart ve genel kabul görmüş bir vergi 

yapısından ayrılma olarak tanımlanabilir (Özkara, 2004, 16-17).Bu tanım bağlamında 

vergi harcaması kavramı, temel iki unsuru içermektedir. İlk unsur; hükümetlerin bir 

takım ekonomik, sosyal ve siyasal amaçlarını vergi yoluyla gerçekleştirebilmeleri için 

vergi yapısında yer alan özel koşulları içermektedir. Özel koşullar, devlet destekleriyle; 

yoksul aileler, emekliler gibi belirli sosyal grupların refahını arttırma veya yatırım, 

tasarruf, imalat veya ihracatını teşvik etmek gibi ekonomik amaçları gerçekleştirmek 

üzere oluşturulurlar. İkincisi ise, vergilerin normatif yapılarını oluşturan hükümler olup, 

bir verginin varlığı ve uygulanması için zorunlu unsurlardır. Bunlar; vergi matrahı, 

konusu, vergileme dönemi, oran ve tarifeler, istisna-muafiyetlerin düzeyi, vergileme 

yetkisinin alanı ve vergi idaresidir. Vergi harcaması olgusu, sanılanın aksine ilgili 

yükümlülükler çerçevesinde vergi toplanmasına yönelik harcamaları değil, sosyo-politik 

amaçlı uygulamalara yönelik vergi sisteminde oluşturulabilecek mali teşvikler bazındaki 

muafiyet, istisna, vergi indirimi ve diğer mali yükümlülüklere ilişkin terkin ve 

indirimleri ifade etmektedir (Özkara, 2004, 16-17). 

Vergi harcaması, ekonomik etkileri bakımından devlet bütçesinde yer alan kamu 

harcamalarına benzetildiği için harcama kavramını da içermektedir. Vergi 

harcamalarını, özel girişimi belirli amaçlar doğrultusunda teşvik etmek için normatif 

vergi yapısı dışında kalan önlemlere vergi sistemi içerisinde yer verilmesi şeklinde 

tanımlayabiliriz (Ferhatoğlu,2005,2). Başka bir ifadeyle vergi harcamaları, vergi 

yükümlülüklerinin azaltılarak devlet yardımlarının doğrudan bütçe yerine vergi 

sistemine yönlendirilmesidir. Bu anlamda vergi harcaması; teşvik ve sosyal amaçlar 

nedeniyle vergi kanunlarında yer alan istisna, muafiyet, indirim, vergi ertelemesi gibi 

unsurların belli bir dönemdeki kamu gelirlerine olan net etkisidir (Ferhatoğlu, 2005, 2). 
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Vergi harcaması, ABD Eyalet Bütçe Uzmanları Ulusal Birliği’nin kurmaylarından 

Karen M. Benker tarafından “vergi ertelemeleri, ayrıcalıklı vergi oranları, mahsuplar, 

beyan sınırları, indirimler ile istisna ve muafiyetlerin neden olduğu vazgeçilen gelir” 

olarak tanımlanmaktadır (Benker, 1986,403). 

Vergi harcamaları yaklaşımının ABD’deki ilk yasal dayanağı, 1974 Bütçe Reform 

Yasasıdır. Bu yasa, vergi harcamalarını; vergi ertelemesi, farklı vergi oranı, özel vergi 

mahsubu sağlayan veya gelirden indirim istisna ve muafiyet veya beyan dışı kalma 

olanağı sağlayan ve gelir kaybına neden olabilen vergi kanunu hükümleri’ olarak 

tanımlamıştır (Kulu, 2000,24). Bu tanım iki temel kabulün sonucudur. Bunlar : 

1. Vergi harcaması genel bir kuralın istisnası niteliğindedir. Ekonomik etkilerinin tanımı 

ve hesabı mümkün olan dar bir çerçevedeki konulara ve mükelleflere uygulanabilirler. 

2. Vergi harcamaları, ödeneği olmayan geleneksel bütçe harcamalarına benzemektedir 

Uluslar arası kuruluşların başında gelen Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü 

(OECD) vergi harcamasını şöyle tanımlamıştır: (Gönül, 2002, 1-2) 

OECD, vergi harcamalarını, “normal veya referans vergi yapısından ayrılan hususların 

neden olduğu kamusal gelir kayıpları” olarak tanımlanmıştır. Bu tanıma göre, bu gelir 

kayıpları, geleneksel kamu harcamaları ve sübvansiyonlarının etkilerine sahiptir.. Vergi 

harcamaları; “vergi sistemi içinde belirtilen ayrıcalıklar yoluyla harcama” veya “vergi 

sistemi yoluyla işleyen sübvansiyonlar” olarak nitelendirilmektedir. OECD’ ye göre, 

vergi harcamaları; “özel muafiyetler, indirimler, düşük vergi oranları, iadeler, 

mahsuplar ve vergi ertelemeleri nedeniyle uğranılan ve vergi tutarını azaltan gelir 

kayıpları” dır (Schick, 1986,9). 

Vergi harcaması kavramının Türkçe literatürdeki tanımlarından bazıları şunlardır: 

Akça, vergi harcamasını, vergi sisteminde ekonomik, sosyal, mali nedenlerle yer alan 

istisna, muafiyet, indirim, farklı vergi oranı uygulamaları ve verginin ertelenmesi gibi 

ayrıcalıklı düzenlemeler nedeniyle vazgeçilen gelir olarak tanımlamıştır 

(Balkaya,2000,7). 

Vergi harcaması, ekonomiyi teşvik ve sosyal amaçlar nedeniyle vergi kanunlarında yer 

alan istisna, indirim ve vergi ertelemesi gibi unsurların belirli bir dönemde kamu 

gelirlerine olan net etkisi olarak da ifade edilmektedir (Kulu, 2000, 24). 
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Bir başka vergi harcaması tanımı ise, devletin vergi gelirlerinin bir kısmından 

vazgeçmesi ile kendini gösteren vergisel düzenlemeler ve bu düzenlemelerin kamu 

gelirlerinde yarattığı kayıptır (Gülmez, 2003, 6). 

Vergi harcamaları kavramı, konuya ilgi duymamış olanlar için ilk bakışta vergi 

idaresinin vergi toplama çalışmaları sırasında yaptığı harcamaları çağrıştırabilir. Ne var 

ki İngilizce ‘tax expenditures’ karşılığı olarak dilimizde kullanılan vergi harcamaları 

kavramı, literatürde 30 yıldır yerleşmiş bir kavramdır ve kısaca, vergi mevzuatı içinde 

yer alan ayrımcı koşullar (örneğin; muafiyet, indirim ve istisnalar) nedeniyle uğranılan 

gelir kaybı olarak nitelendirilmektedir. 

1.3. VERGİ HARCAMASI ÇEŞİTLERİ 

Bir ülkede sosyal sınıf farkı gözetmeksizin, vergi kapsamına giren iktisadi unsurların, 

vergi ödeme güçlerine göre vergi vermeleri genel kuraldır. Ancak, söz konusu genel 

kuralın dışına, çeşitli muafiyet ve istisna uygulamalarıyla ya da indirim yoluyla 

çıkılmaktadır. Sosyal, siyasi, ekonomik, teknik ve idari amaçlara hizmet eden vergi 

harcamalarının çeşitleri, şu şekilde sıralanabilir: İstisnalar, muafiyetler, vergi oran 

indirimleri, mahsuplar ve ertelemeler. 

1.3.1. Vergi İstisnası 

Vergi istisnası, vergilendirilmesi gereken bir konunun vergi kanunlarıyla kısmen veya 

tamamen vergi dışı bırakılmasıdır (Rakıcı, 2004, 116). Kulu’ ya göre vergi istisnası, 

vergi matrahına dahil olmayan gelirlerdir (Kulu, 2000, 24). Özkara, vergi istisnasını 

şöyle tanımlamıştır: Vergi kanunlarında vergilendirilmesi öngörülen bir konunun 

kısmen veya tamamen devamlı ya da geçici bir şekilde vergi dışında tutulmasıdır 

(Özkara, 2004, 19-20). Vergi istisnası ile genel olarak verginin konusuna giren bazı olay 

veya mal ve değerler kanunla vergileme dışı bırakılmaktadır Maliye Bakanlığı ise 

istisnayı şöyle tanımlamıştır: Vergi tabanından istisna edilen gelirdir (Maliye Bakanlığı, 

2001,1). Son olarak Öz’ün tanımına yer verelim: Vergi kanununun hükümleri içinde 

esasen vergilendirilmesi gereken belirli bir kısım vergi konularının aynı kanun 

hükümlerine göre vergi dışı bırakılmasına istisna denir (Öz, 2002, 12). 

1.3.2. Vergi Muafiyeti 

Muafiyet, vergi kanunlarına göre, kendileri için vergi borcunu doğuran bir olay 

bulunmakla beraber, yine aynı veya diğer kanunlarla belirli kişiler veya kişi gruplarının 
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açıkça vergi mükellefiyeti dışında bırakılması demektir (Özkara,2004, 18).Vergi 

hukuku bakımından yapılan bu tanımdan anlaşılacağı üzere, bir vergi kanununun 

hükümlerine uygun olarak, esas itibariyle mükellef olması gereken bazı kişiler veya kişi 

gruplarının, örneğin dernek veya vakıfların, aynı kanunun açık hükümleriyle o verginin 

mükellefi sayılmaması, muafiyet olarak adlandırılır. Ancak bir kişinin vergiden muaf 

olabilmesi için, kendi şahsı bakımından, kanunlar gereğince belirlenmiş şartlara sahip 

olması gerekmektedir (Özkara, 2004, 18). 

Gönül’e göre vergi matrahından hariç bırakılan gelir vergi istisnasıdır (Gönül, 2002, 2). 

Rakıcı, vergi kanunlarına göre, vergilendirilmesi gereken kişi ya da grupların, aynı veya 

başka vergi kanunlarıyla vergi dışı bırakılması olarak tanımlamıştır (Rakıcı, 2004, 116). 

1.3.3.Vergi Oran İndirimi 

Yatırımları teşvik edici vergi politikası araçlarından birisi de vergi oranı indirimleridir. 

Vergi oranlarında yapılacak indirimlerle, girişimcilere yapacakları yatırımlar için 

önemli fonlar sağlanarak yeni yatırım projelerinin karlılıkları artırılmaktadır. Vergi 

indirimleri, nispi fiyatlardaki değişikliklerle üretim sürecinde sermaye kullanma 

maliyetini düşürerek özel yatırımları teşvik etmektedir (Özkara,2004,22). 

1.3.4. Vergi Mahsupları 

Maliye Bakanlığı’na göre, vergi mahsubu, vergiden düşülen miktarlardır. Eğer bu 

miktarların ödenecek vergi miktarını aşmasına izin verilmiyorsa, bunlara boşa gidenler 

denilir. Mahsup edilecek tutar boşa gitmiyorsa ödenecek vergiyi aşan kısım mükellefe 

iade edilmektedir. Gönül, vergi yükümlülüğünden indirilebilen tutar şeklinde bir 

tanımlama yapmıştır (Gönül, 2002, 2). 

1.3.5. Vergi Ertelemesi 

Vergi ertelemesi, vergi ödeme zamanının ertelenmesidir (Kulu,2000, 24). Vergi 

ertelemesi, vergi ödemelerindeki gecikmelerdir (Coşkun ve Bilen, 2002,161). Maliye 

Bakanlığı, vergi ertelemesini “verginin ödenmesinin geciktirilmesi şeklinde bir 

kolaylıktır” şeklinde tanımlamıştır (Maliye Bakanlığı, 2001, 2). Verginin ödenmesinin 

ertelenmesi şeklinde ortaya çıkan vergi harcaması ile girişimciler birkaç yıl vergi 

ödemeden tamamen veya kısmen vergi dışı tutulurlar (Özkara, 2004, 24-27). 
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1.4. VERGİ HARCAMASI UYGULANMA NEDENLERİ 

Vergi harcamaları; vergilerin dayandığı tabanın (matrahın) aşınmasına ve vergi 

gelirlerinin azalmasına, vergi esnekliğinin (milli gelirde ve vergi tabanındaki artışlar 

karşısında hâsılat duyarlılığının) azalmasına sebep olmaktadır. Vergi harcamaları, vergi 

gelirlerinde azalmaya yol açtıkları gibi, çoğu zaman vergide genellik ve yatay eşitlik 

ilkelerinin zedelenmesine yol açmaktadırlar. Vergi harcaması uygulamasında aşırı 

cömert davranılması, vergilerde karşılıklı denetimi, bütünlüğü bozmakta, uygulama 

güvenliğini azaltmaktadır. Bütün bu maliyetler çok açık şekilde bilindiği halde, aşağıda 

açıklanan üç nedene bağlı olarak vergi harcaması uygulamalarına yer verilmektedir 

(Özkara, 2004, 27). 

1.4.1. Ekonomik Nedenler 

Verginin, ekonomik sonuç yaratmasından yararlanılarak, korumak ve geliştirilmek 

istenen alanlar için vergi teşviki sağlamak, önlenmek istenen alanlar için vergileri 

ağırlaştırmak suretiyle iktisat politikasının bir aracı olarak kullanıldığı bilinmektedir. 

Vergi harcaması uygulamaları aracılığıyla gerçekleştirilebilecek başlıca ekonomik 

amaçlar; yatırımları teşvik etmek, üretimi teşvik etmek, ödemeler dengesini düzeltmek, 

tasarrufları teşvik etmek ve yerli sanayi koruyup rekabet gücünü artırarak ekonomik 

yapıyı değiştirmektir (Özkara, 2004,27). 

Ülke ekonomisinde korunmak ve geliştirilmek istenen alanlarda vergi harcaması 

uygulamalarına başvurulabilir ya da mevcut vergi harcamaları genişletilebilir, gelişimi 

sınırlandırılmak istenen alanlarda vergiler ağırlaştırılmak suretiyle ekonomik sonuçlar 

elde edilemeye çalışılır. Örneğin, yatırım indirimi uygulamaları, yatırımları teşvik 

etmek suretiyle milli gelirin ve refahın artışına yönelik uygulamalardır (Pedük,2006,31). 

Yatırımların özendirilmesi ile ilgili en önemli teşviklerden birisi, yatırım indirimi 

müessesesidir. Yatırım indirim müessesesi; mükelleflerin sermayelerini yatırımlara 

yönlendirmelerini teşvik etmek için, vergi matrahından belli oranda indirim yapılması 

suretiyle kullanılan bir vergi istisnasıdır. 

1.4.2. Sosyal Nedenler 

Vergi konusunun seçilmesinde, matrahın belirlenmesinde ve oranların saptanmasında 

sosyal amaç büyük ölçüde etkilidir. Sosyal amacın gerçekleştirilmesinde vergi 

harcamalarından yararlanılabilir. Bazı yükümlülerin ve matrahların özel durumunu 
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genel hükümlere dayanarak dikkate almak mümkün değilse, o zaman özel indirimler 

şeklinde istisnalar koyma veya bazı kimseler için muaflıklar tanımak yoluna gidilebilir. 

Tek evi olan emeklilere uygulanan emlak vergisi muafiyeti, sosyal amaçla kurulmuş 

dernek ve vakıflara sağlanan muafiyet ve istisnalar, sosyal güvenlik aidatlarının vergiye 

tabi tutulmaması, sosyal yardımların vergi dışı bırakılması, teşebbüslerin sosyal 

yardımlarının gider kabul edilmesi ve yararlanan yönünden vergiye tabi tutulmaması bu 

açıdan örnek gösterilebilir (Özkara, 2004,30). 

1.4.3. Siyasi Nedenler 

Vergi harcamaları tek taraflı devlet düzenlemesi olmasına rağmen çıkar ve baskı 

gruplarının rant kollama faaliyetleri sonucu amacından saparak hedeflenen grup ya da 

faaliyet dışındakilere bir transfer haline dönüşebilmekte ve yöneldiği kişiye özel istisna 

veya muafiyetler olarak gündeme gelmektedir (Maliye Bakanlığı, 2001,ii).  Vergi 

harcamalarının maliyeti, kamu harcamaları yoluyla yapılan teşviklerin maliyetleri kadar 

açık bir şekilde görülüp hissedilmediği için, baskı grupları parlamenter rejimde bu 

yoldan çıkar sağlamakta genellikle daha başarılı olurlar. 

1.5.VERGİ HARCAMASI HESAPLAMA YÖNTEMLERİ 

Vergi harcamasını hesaplamak için farklı hesaplama yöntemlerinden yararlanılabilir. 

Bunlardan en çok kullanılan yöntemler; vazgeçilen gelir yöntemi, elde edilen gelir 

yöntemi ve harcama yöntemidir. Aşağıda bu yöntemler kısaca ele alınacaktır.  

1.5.1. Vazgeçilen Gelir Yöntemi 

Bu yöntem en basit hesaplama yöntemidir. Kayıp gelirlerin ölçülmesine dayanır. Gelir 

kaybı, vergi ayrıcalıklarının olduğu durumdaki vergi yükümlülüğü ile vergi 

ayrıcalığının olmadığı bir durumdaki vergi yükümlülüğü arasındaki farktır. Olası 

davranışsal değişiklikleri dikkate almayan bu yöntem, harcama tanımını tam olarak 

temsil etmemektedir. Bu yöntem geniş ölçüde, sadece vergi harcaması olmadığı 

durumda kaynakların alternatif kullanımlarını göstermede yardımcı olur (Özkara, 2004, 

40). Vergi harcamalarını bir maliyet olarak gören bu yaklaşım, özel hükümler nedeniyle 

azalmış vergi gelirleri tutarı anlamında vergi harcamalarının devlet açısından 

hesaplanmasıdır Maliye Bakanlığı vazgeçilen gelir yöntemine şöyle bir açıklama 

getirmiştir: Vergi ayrıcalıkları sebebiyle vergi gelirlerinde meydana gelen kayıpların 

ölçülmesidir (Maliye Bakanlığı, 2007, 7). 
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1.5.2. Elde Edilen Gelir Yöntemi 

Bu yöntem, vergi ayrıcalıkları kaldırıldığı zaman beklenen gelirin ne olacağının 

tahminine dayanır ve gelir kaybı yönteminin tersine davranışsal değişiklikleri dikkate 

alır. Sınırlı şekilde uygulanan bu yöntemde, gelir elde edilirken ortaya çıkan vergi 

avantajlarından vazgeçildiği durumda, gelirin brüt olarak ne kadar olduğu ortaya 

konulmaktadır (Özkara, 2004, 40). Pedük, elde edilen gelir yöntemini “özel hükümlerin 

olmaması halinde devlet gelirlerinin ulaşabileceği tutardır” şeklinde ifade etmiştir 

(Pedük, 2005, 46). 

Gelir elde edilmesi metodu, ayrıcalıkların kaldırılması halinde beklenen gelirlerin ne 

olacağının tahmini bir ölçümüdür. Bu metot, davranışsal tepkilerin değişiminin 

tahmininin zorunluluğundan dolayı kayıp gelir metodundan farklıdır (Kulu, 2000, 27). 

1.5.3. Harcama İkamesi Yöntemi 

Uygulanması zor olan bu yöntem, bir vergi harcamasının yerini alacak eşit kamu 

harcaması tutarını hesaplamaya dayanan bir yöntemdir (Özkara, 2004, 41). 

Vergi harcamalarının mükellef açısından hesaplanmasına dayanan bu yöntem, vergi 

harcamalarını bir fayda olarak görür ve politika yapıcılarına, vergi harcamalarıyla 

istenilen hedefe ulaşmak için gerekli aynı miktarda kamu harcama tutarını gösterir. 

Kamu harcamalarının vergilendirilebilir olmasından dolayı, bu yönteme göre hesap 

edilen tutarlar, vazgeçilen gelir yöntemine göre hesaplanan tutardan genelde daha 

yüksek olmak durumundadır. Dolayısıyla, aynı hedef için daha yüksek kamu harcaması 

gerekmektedir (Pedük, 2005, 49). 

Harcama ikamesi yöntemi, davranışlar değişmeden davranışsal hareketlerin değişmediği 

varsayımı ile doğrudan transfer harcaması ile sağlanan yararın maliyetinin eşdeğeri olan 

vergi harcamalarının ölçümüdür (Kulu, 2000, 27). 

1.6. VERGİ HARCAMALARININ TAHMİN EDİLMESİ VE RAPORLANMASI 

Standart vergi yapısından ayrılan özel hükümlerin listelenmesi çalışmalarına ilişkin 

raporlara kimi zaman vergi harcaması bütçeleri veya vergi harcaması raporları adları 

verilmektedir. Bunun nedeni, bu dokümanların vergi mevzuatlarında tarif edilen 

harcama sistemlerinin bir özeti olmalarıdır. Vergi harcaması raporları, yürürlükteki 

vergi kanunlarının taranması, teşvik veya sübvansiyon niteliğindeki düzenlemelerin 

ortaya konması süreçlerinin sonucunda oluşan belgelerdir (Pedük, 2005, 44). Bir ülkede 
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vergi harcaması raporu için, önce vergi harcaması analizlerine konu olacak vergiler 

belirlenir sonra vergi harcaması olarak tanımlanan ayrıcalıklar sınıflandırılır son aşama 

da ise, vergi harcaması tahminlerini sunulmaktadır. 

Bu bilgiler kapsamında bir ülkenin vergi harcaması raporlama sisteminin; 

- Vergi harcaması analizlerine konu olacak vergilerin belirlenmesi, 

- Vergi harcamalarının tanımlanması, 

- Vergi harcamalarının sınıflandırılması, 

- Vergi harcamalarının maliyetlerinin hesaplanması, 

- Vergi harcaması tahminlerinin sunulması aşamalarını içerdiği söylenebilir (Pedük, 

2005, 44). 

Bir vergi harcaması raporunda, her bir kalemin neden olacağı vergi geliri kaybı 

belirlenmiş olmalıdır. Bu işlem çok zor olmasına karşılık imkânsız değildir. ABD gibi 

vergi harcaması analizlerini yoğun olarak kullanan gelişmiş ülkelerde ulusal vergi 

harcaması bütçelerinin hazırlık çalışmalarını yapan uzmanlar bunları tahmin 

edebilmektedirler. Bu tahminlerin yapılmasında karşılaşılan teknik sorunlar, vergi 

sisteminin ya da bütçe programının değişikliği sonucunun tahmin edilmesi sırasında 

karşılaşılan sorunlarla aynıdır (Karabacak, 2009,72). 

Vergi harcaması ve doğrudan kamu harcaması tahminlerine ulaşmada iki aşamalı bir yol 

kullanılır. İlk aşama, genellikle ilk etki tahminleri (first-order estimates) olarak 

adlandırılır (Ferhatoğlu, 2005, 5). Bu aşamada, var olan gelir çerçevesi gösterilir ve 

herhangi bir değişikliğin doğrudan etkisi tahmin edilir. Örneğin, vergilendirilebilir 

gelirin 100 birim ve vergi oranının %50 olduğu durumda, vergilendirilebilir gelirin 

%40’ının vergiden istisna olduğu varsayılsın. Bu durumda mükellef %20 oranında 

tasarruf sağlamış olur. Devlet açısından da vergi harcaması nedeniyle yüklenilen gelir 

kaybı %20’dir. Vergi harcaması tahminlerindeki ikinci aşama ise, istisna ile vergi 

sisteminde yapılan değişikliğin ekonomi üzerindeki etkisi ile ilgilidir. Böyle bir tahmin, 

birtakım spekülasyonlarla istenmeyen ekonomik tepkilerin ortaya çıkmasına neden olup 

ekonomik dengeleri bozabilir. Bundan dolayı, uzmanlar genellikle sadece ilk etki 

tahminlerine ağırlık verir (Ferhatoğlu, 2005, 5). 
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Devletler, kamu giderlerini karşılamak için kamu geliri elde etmek zorundadırlar. 

Devlet, potansiyel vergi kaynaklarının (vergi tabanının) bir kısmını, gerek sosyal ve 

gerekse ekonomik ve idari amaçlarla vergi dışı bırakmaktadır. Devletin mevcut vergi 

kaynaklarının ne kadarından vergi topladığı, ne kadarını vergi dışı bıraktığı, vergi dışı 

bırakmış olduğu bir kaynağın vergilendirilmesi halinde ne kadar ek vergi tahsil edeceği 

makro ekonomik politikalar açısından önem arz etmektedir. Bu nedenle, vergi 

harcamalarının neler olduğu ve bu vergi harcamalarının devlete maliyetinin ne kadar 

olduğunun bilinmesi önemlidir. 

1.7. VERGİ HARCAMALARI VE KAMU HARCAMALARI İLİŞKİSİ 

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

ve istatistiklerde kamu harcamalarını arttıran bir kalem olarak görünür. Harcamanın bu 

şekilde doğrudan yapılması yerine, vergiden çeşitli şekillerde vazgeçilerek yapılması 

halinde söz konusu harcama bütçede yer almaz (Maliye Bakanlığı, 2001,1).  Amaç, 

devlet yardımlarından faydalananların daha az bürokratik işlemle yardım almasını, 

devlet yardımlarından elde edecekleri faydayı ödeyecekleri vergiyi az ödeyerek ya da 

ödemeyerek sağlamaları olduğu halde, doğrudan harcamalarla karşılaştırıldığında 

kaynak tahsisi açısından piyasanın ve vergi türünün durumuna göre farklı sonuçlar 

ortaya çıkabilmektedir. Devletin vergi sistemi aracılığıyla yaptığı harcamaların 

bilinmesi ve bu harcamalara ilişkin bir bütçenin hazırlanıp devlet bütçesine ek 

yapılması, vergi yasalarında yapılacak olan değişikliklerin, vergi gelirleri ve ekonomi 

genelindeki etkilerinin bilinmesi ve doğru kararlar alınması bakımından önemlidir. 

Surrey ve Hellmuth’ a göre, vergiye tabi net gelirin hesaplanmasında genel kabul 

görmüş kavramlardan ve uygulamalardan farklılaşan, kamu harcama programlarıyla da 

erişilebilecek sonuçlara ulaşmada kullanılan politika araçlarının, vergi sistemi 

içerisindeki gizlenmiş şeklini oluşturan hükümlere vergi harcaması denilir (Surrey, 

Hellmuth, 1969, 528). 

Vergi harcamaları, yöneldikleri amaç bakımından doğrudan kamu harcamalarıyla 

karşılaştırıldığında sonuçlarının daha az belirgin olduğu ortaya çıkar. Örneğin, düşük 

gelirli kesime yönelen ve eğitim harcamalarının vergi matrahından indirilmesine imkân 

tanıyarak düşük gelirlilerin eğitime ayırdıkları kaynağı artırmayı amaçlayan bir vergi 

harcaması, bu gelir diliminin tabi olacağı düşük oranlı vergi dilimi nedeniyle doğrudan 

gelir transferine göre daha az etkin olacaktır. 
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Günümüzde vergi harcamalarının, kaynak dağılımı, gelir dağılımı ve yarattığı 

genişletici etkileri bakımından kamu harcamalarının, özellikle bu bakımdan eşdeğeri 

olarak kabul edilen kamu transfer harcamalarının yerini alması sıkça dile getirilen bir 

durumdur. Gerçekten, kamu transfer harcamalarıyla vergi harcamalarının milli gelir 

üzerindeki genişletici etkilerine çarpan katsayılarıyla bakıldığında, her iki harcama 

türünün de aynı etkiyi yarattığı görülür. Kamu transfer harcamalarının milli gelir 

üzerinde yaratacağı genişletici etki, aynı tutardaki bir vergi indirimi nedeniyle ortaya 

çıkacak genişletici etkiye eşit olacaktır. Ancak uygulamada, vergi harcamalarının 

sonuçları, verginin kapsamındaki yükümlülerin gelir dilimlerine isabet eden vergi 

oranına, sistemin artan oranlılık derecesine vergi harcamasının uygulandığı malların 

talep esnekliklerine bağlı olacağından kamu transfer harcamaları kadar sonuçları 

belirgin olmayacaktır (Ferhatoğlu,2005, 6-7). Vergi harcamaları, konjonktürel istikrara 

etkisini vergilendirme dönemini izleyen yıldan itibaren gösterirken, kamu transfer 

harcamalarının etkisi harcamaların yapıldığı yıl içerisinde gözlemlenmeye başlanır. 

Kamu transfer harcamalarında, politikacılara ve bürokratlara harcamalardan yaralanacak 

olanların tespit edilmesi ve yardımın şekli konusunda geniş yetkiler tanınmışken, vergi 

harcamalarında, genellikle vergi yükümlüsü olan ve vergi yasasında belirtilen şartları 

taşıyan herkes bu harcamadan yaralanabilir. Vergi harcamaları, bu bakımdan politikacı 

ve bürokratlara kaynak tahsisinin ne şekilde gerçekleşeceği noktasında nispeten daha az 

esneklik sağlamaktadır. 

Vergi harcamalarının, kamu transfer harcamalarıyla kıyasla, harcama programının 

amacını belirsizleştiren bir yapısı vardır. Örneğin, kamu transfer harcamaları açlık 

sınırında yaşayan kesime yönlendirilebilirken, vergi harcamaları, vergi borcuna sahip 

olabilecek kadar gelir elde edebilen kesime yöneltilebilir. Bu kesime yöneltilen vergi 

harcamaları da, vergi yükümlülerinin kişisel durumlarıyla ilgili olarak değişen marjinal 

vergi oranına, halihazırda yararlandıkları istisna ve muafiyetlerin kapsamına bağlı 

olarak farklı etkiler bırakır (Ferhatoğlu, 2005, 6-7). 

Harcamanın doğrudan yapılması yerine, vergiden çeşitli şekillerde vazgeçilerek 

yapılması halinde harcama görülmemektedir. Bu harcamadan yararlanan bakımından ise 

değişen bir şey yoktur. Devletten doğrudan yardım almak yerine, ödeyeceği vergiyi 

ödemeyerek aynı avantajı sağlamaktadır. Dolayısıyla harcamaların sadece devletin 

doğrudan yaptığı harcamalar şeklinde alınıp analiz edilmesi, gerçeği gösterme açısından 
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doğru bir yöntem değildir. Devletin bütçe sistemi içerisinde yaptığı harcamalara görev 

zararları ve vergi harcamaları da eklendiğinde, toplam harcamaların çok daha yüksek 

olduğu görülecektir. 

Bir ekonomide vergi harcamaları, kamu harcamalarının yerine ikame edilme gibi 

önemli bir işlevi yerine getirebilir. Diğer bir ifadeyle, vergi harcamaları, devletin 

ekonomik ve sosyal amaçlarını gerçekleştirmesinin bir metodu olarak, kamu 

harcamalarının alternatifini oluştururlar. Bazı vergi harcamaları, kamu harcamalarında 

olduğu gibi devlet için sürekli gelir kaybı yaratırken, bazıları gelirin geleceğe 

ertelenmesine neden olurlar. Dolayısıyla vergi harcamaları da kamu harcamalarında 

olduğu gibi bütçe süreci ile birlikte değerlendirilmelidirler (Özkara, 2004, 1). 

1.7.1. Vergi Harcamaları ile Geleneksel Kamu Harcamaları Arasındaki Farklar 

Her ikisi de kamu kaynağı kullanan ve yararlanana fayda sağlayan kamu hizmetlerinin 

görülmesinde alternatif kamu finansman teknikleri denilebilecek vergi harcamaları ile 

geleneksel kamu harcamaları arasındaki farklılıklar Gülmez (2003) tarafından aşağıdaki 

gibi belirtilmiştir (Gülmez, 2003, 18-20): 

- Geleneksel kamu harcamaları, devletin daha önce topladığı kamu gelirlerinin 

dağıtılması ile gerçekleşirken; vergi harcamaları muhtemel bir gelirin toplanmasından 

vazgeçilmesi biçiminde gerçekleşmektedir. Bu durum zamansal farklılığa yol 

açmaktadır. 

- Vergi harcamaları ile geleneksel kamu harcamalarının devlete olan maliyetleri 

farklıdır. 

- Vergi harcamalarının ve geleneksel kamu harcamalarının bunlardan yararlananlar 

üzerinde yarattığı ekonomik ve psikolojik etki birbirinden farklıdır. 

- Vergi harcamaları ile geleneksel kamu harcamaları arasında yasama tekniği açısından 

farklılıklar bulunmaktadır. 

- Vergi harcamaları ile geleneksel kamu harcamalarının izlenebilirliği de birbirinden 

farklıdır. Geleneksel kamu harcamalarının bir dönem sonunda tutarı kesin olarak 

saptanabilir. Vergi harcamasında ise gerçekleşmeyen bir olay sonucunda ortaya çıkan 

gelir kaybı söz konusudur. 
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Transfer harcamaları ile vergi harcamaları arasındaki temel farklılıklardan bir diğeri de, 

bireylerin gelirlerini etkileme biçimi açısından kendini gösterir. Daha önce belirtildiği 

gibi, bir transfer harcaması ile doğrudan bireye devlet tarafından bir ödeme gücü 

transferi olurken, vergi harcaması, bireyin vergi sonrası kullanılabilen gelirini artırarak 

ek bir satın alma gücü sağlar. Ayrıca, vergi harcamaları, kamu kaynaklarının sadece 

vergi mükellefine aktarılmasını sağlamaktadır. Geleneksel kamu harcamalarında da 

kamu kaynaklarının aktarımı söz konudur, ancak bu aktarım, vergi harcamalarında 

olduğu gibi sadece vergi mükelleflerini değil mükellef olmayanları da 

kapsayabilmektedir. 

Sonuçta, vergi harcamaları ve geleneksel kamu harcamalarının her ikisinde de kamu 

kaynağı kullanılmasına ve yararlanana fayda sağlamasına rağmen, vergi 

harcamalarından yararlananların sadece vergi mükellefleri olması, psikolojik etkileri, 

yasama tekniği, maliyetleri ve izlenebilirliği yönünden aralarında fark bulunmaktadır. 

1.7.2. Vergi Harcamalarının Geleneksel Kamu Harcamalarına Göre Avantajları 

Vergi harcamalarının geleneksel kamu harcamalarına göre avantajları şunlardır (Giray, 

2002, 36): 

- Vergi harcamalarında karar almada merkeziyetçilik daha azdır. Bu da istenilen yönde 

ve çabuklukta karar almayı kolaylaştırır. 

- Vergi harcamalarında harcama karşılığının elde edilmesi daha hızlıdır. Geleneksel 

kamu harcamalarının yararlananlara ödenmesi zaman alır.  

- Vergi harcamalarının, kamu harcama programlarına göre daha basit ve etkili olduğu 

düşünülmektedir. 

- Vergi harcamaları, geleneksel kamu harcamalarına göre daha az siyasi tepki çeker ve 

hükümet açısından yönetimleri daha az yük getirmektedir. 

- Vergi harcamaları, hükümetin tarafsızlığını göstermede ve özel girişime güven verme 

açısından daha uygun bir araç olarak görülür. 

Beş madde halinde sayılan bu hususlardan, vergi harcamalarının, geleneksel kamu 

harcamalarına göre daha kolay uygulanabilen, daha az maliyetli ve daha etkin 

yönetilebilir olduğu sonucu çıkartılabilir. 
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Shoup (1975) ,yukarıda sayılan avantajlara eklemede bulunuştur. Shoup’a göre, vergi 

harcaması yöntemiyle sübvansiyon hızlıdır. Geleneksel kamu harcamaları, bürokrasi 

nedeniyle zaman alır. Vergi harcamaları elde edenler açısından vergiye tabi değildir. 

Geleneksel kamu harcamaları veya sosyal ödemeler kimi zaman vergiye tabidir. Vergi 

harcamalarında lobicilik faaliyetleri daha azdır. Geleneksel kamu harcamaları vergi 

harcamalarına kıyasla daha yoğun biçimde lobicilik faaliyetiyle karşı karşıyadır (Shoup, 

1975, 1336-1339). 

1.7.3. Vergi Harcamalarının Geleneksel Kamu Harcamalarına Göre 

Dezavantajları 

Vergi harcamalarının dezavantajları şunlardır (Giray,2002,35-36): 

- Vergi harcamalarının yönetim maliyetleri vardır. Çünkü vergi harcamaları ile ilgili 

kesimlerin devamlı sıkı bir ilişki içerisinde olmaları gerekmektedir. Vergi idaresine bu 

durum bir maliyet getirir. 

- Vergi harcamalarından yararlanabilmek için firmaların kar etmesi gerekmektedir. 

Geleneksel kamu harcamaları ise, genelde ekonomik faaliyetlerin başında bir kerede 

verilirler ve ekonomik faaliyetler başarıya ulaşmasa da geri istenmezler. 

- Vergi harcama yönteminde karar alma mekanizması tek elden yürütülmez. Herkes 

kendi karar verir. Örneğin hangi hayır kurumuna bağış yapacağını vergi mükellefleri 

kendisi belirler, çünkü hangisine bağış yaparsa yapsın bu bağış tutarını vergisinden 

indirebilecektir. Geleneksel kamu harcamalarında ise karar alma mekanizması 

merkeziyetçidir. Örnek vermek gerekirse hangi hayır kurumunun sübvanse edileceği 

hükümetler tarafından belirlenir. 

- Geleneksel kamu harcamaların hesap edilmesi vergi harcamalarına göre çoğu zaman 

daha basittir.  

- Vergi harcamaları, geleneksel kamu harcamalarına göre daha az saydam olup 

ekonomik karar alma mekanizmalarını olumsuz etkileyebilme potansiyeline sahiptir. 

Vergi ayrıcalıkları tüketim, tasarruf ve yatırım kararlarında sapmalara yol açabilir. 

1.8 VERGİ HARCAMALARINA YÖNELTİLEN ELEŞTİRİLER 

Steinmo (1986), İsveç vergi sistemindeki vergi harcamalarının ve vergi harcamalarına 

getirilen eleştirileri değerlendirmiştir. Ekonomi politikalarının etkili bir aracı olarak 
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vergi harcamalarının, mükellefler arasında ayrımcı, taraflı ve adaletsiz olabildiği 

görüşüne yer vermiştir. Vergi harcamalarının bu yönlerinin kendisini bir politika aracı 

olarak kullanılmaya elverişli yaptığını belirtmiştir (Steinmo, 1986, 27). 

Vergi harcaması aleyhinde Hildred ve Pinto’ nun görüşleri şunlardır (Hildred and Pinto 

1990, 226-227): 

-Vergi harcamaları, kamu kaynaklarının dağılımını bozar. 

-Vergi harcamaları, vergi kanunlarını karmaşık hale getirir. 

-Vergi harcamaları, mükelleflerin vergi uyum maliyetlerini yükseltir. 

-Vergi harcamaları, mükellefleri vergiden kaçınmaya iter. 

-Vergi harcamaları, vergi adaletini bozar. Yatay adalet, değişik vergi 

yükümlülükleri nedeniyle, dikey adalet ise artan oranlılık nedeniyle bozulur. Artan 

oranlılıkla beraber yararlanılan vergi harcama tutarı yükselir. Ayrıca, yüksek gelirli 

mükelleflerin vergi harcamalarından faydalanmaları profesyonel desteğe sahip olmaları 

nedeniyle daha az maliyetle daha yüksek tutarda gerçekleşir. 

Vergi harcamalarına yöneltilen diğer eleştiriler: 

-Vergi harcamaları, kamu harcamalarının denetimini güçleştirmektedir. 

-Bazı vergi harcamaları gerçek gereksinimlere göre değil, çeşitli çıkar 

gruplarının istekleri doğrultusunda vergi sisteminde yer alabilmektedir. 

-Vergi harcamaları, vergi tabanını erozyona uğratabilmekte, ucu açık kamu 

harcamalarına yol açabilmekte, vergi kanunlarını karmaşık hale getirebilmekte ve 

ekonomide kamu kesiminin büyüklüğünü gerçekte olduğundan küçük 

gösterebilmektedirler (Pedük, 2005, 71). 

-Vergilendirilebilir gelirin elastikiyetini artırarak gelir vergisi üzerinde çok ağır 

yüklere neden olabilmektedir (Saez, 2000,2). 

-Vergi harcamaları, rant kollama faaliyetlerinin ve yolsuzlukların artmasına 

neden olabilmektedir. 

-Vergi harcaması analizi ‘para devlete aittir ve devlet vergilemeyerek bizi 

desteklemektedir’ anlayışının ürünüdür. Bu analiz eleştiriye açıktır (Shaviro, 2003,2) 
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-Vergi harcaması kavramı olağandışı bir kavramdır. Vergi harcamaları, özel 

şahıslar ve firmalar tarafından verilen sayısız kararlara devleti dahil ederek vergi 

gelirlerini azaltan bir olgudur (Hildred and Pinto, 1986, 942-943). 

1.9. VERGİ HARCAMALARI: LİTERATÜR 

Maliye Bakanlığı (2001), vergi harcamalarını, vergi sistemi yoluyla devletin vazgeçtiği 

gelir olarak tanımlamıştır. Bu harcamalar vergi sisteminde istisna, muafiyet, vergi 

ertelemesi, düşük vergi oranı şekillerinde ortaya çıkıp vergi kaybına yol açan 

uygulamalardır. Maliye Bakanlığı’na göre, bir harcama doğrudan bütçeden 

yapıldığında, toplam harcamalar içinde yer alır ve istatistiklerde harcamayı artıran bir 

kalem olarak görülür. Harcamanın doğrudan yapılması yerine, vergiden çeşitli 

şekillerde vazgeçilerek yapılması halinde harcama görülmez. Bu harcamadan yararlanan 

bakımından ise değişen bir şey yoktur. Devletten doğrudan yardım almak yerine, 

ödeyeceği vergiyi ödemeyerek aynı faydayı sağlamaktadır. Dolayısıyla harcamaların, 

sadece devletin doğrudan yaptığı harcamalar şeklinde alınıp analiz edilmesi gerçeği 

gösterme açısından doğru bir yöntem değildir ve devletin bütçe sistemi içerisinde 

yaptığı harcamalara görev zararları ve vergi harcamaları da eklendiğinde, gerçek 

harcamaların çok daha yüksek olduğu görülecektir. Maliye Bakanlığı çalışmasında, 

vergi harcamalarının, kamu giderlerinin bir türü olmasına rağmen, bütçe sistemi 

içerisindeki harcamalara göre maliyet ve faydalarının hesaplanmasının, kimlerin ne 

ölçüde yararlandığının belirlenmesinin ve izlenmesinin daha zor olduğunu belirtmiştir 

(Maliye Bakanlığı 2001, 2-4). 

Maliye Bakanlığı (2007), Anayasamızın 2. Maddesinde belirtilen “Sosyal Devlet” 

ilkesinin doğurduğu sonuçlardan biri olarak vergi harcamasını, belirlenmiş mükellef 

gruplarına veya faaliyetlere fayda sağlayan uygulamalar olduğunu ve bu uygulamaların 

vergi muafiyeti, vergi istisnası, vergi kesintisi, vergi mahsubu, vergi ertelemesi vb 

şekillerde olabileceğini ifade etmiştir. Bu bağlamda vergi harcamasını, belirli ekonomik 

ve sosyal amaçlara ulaşmak için, kanunun öngördüğü temel yükümlülük sistemi ile 

uyumlu olmayan ve kanuni bir hükümden kaynaklanan vergi geliri kaybı veya 

ertelemesi şeklindeki kamu harcaması olarak tanımlamıştır. Vergi harcamalarının 

değerini tahmin edebilmek için, standart vergi uygulamalarının belirlenmesi gerektiğini 

ve vergi harcamalarına ilişkin çalışmalarda standart vergi uygulamalarının “benchmark” 

olarak bilindiğini belirtmiştir. Benchmark kapsamına; oran yapısı, muhasebe kuralları, 
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zorunlu ödemelerin indirilebilmesi, idari uygulama kolaylığına ilişkin hükümler, uluslar 

arası mali zorunluluklarla ilgili hükümlerin vb. girdiği ifade edilmiştir. Maliye 

Bakanlığı’na göre, vergi sistemi içerisindeki tüm imtiyaz unsurları vergi harcaması 

olarak sınıflandırılmamaktadır. Zira bunların bazıları birçok ülkede genel kabul gördüğü 

üzere savunma ve askeri amaçlı vergi istisnalarında olduğu gibi vergi sisteminin yapısal 

unsurları olarak düşünülmekte ve benchmark olarak kabul edilmektedir. Gelir vergisi 

Kanununun 9. maddesinde yer alan esnaf muaflığı hükümleri belirli bir gelir düzeyinin 

altında yer alan esnaflara vergi muafiyeti getirmiştir. Bu muafiyet hükmü gerçek 

anlamda vergilendirilmesi gereken bir gelir üzerinden vergi alınmamasını 

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

Vergisi Kanunu’n 25. maddesi ile “ölüm, sakatlık, hastalık ve işsizlik sebepleriyle 

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

hükümde yer alan tazminat ve yardımların bir gelir unsuru olarak kabul edilemeyeceği 

belirtilmiştir. Bu tazminat ve yardımların mükellefin bir zararının karşılanması olarak 

değerlendirilmesi gerektiği ve bu nedenle bu hüküm çerçevesinde elde edilen 

menfaatlerin vergilendirilmemesi gerektiğinden, bu uygulamanın bir benchmark olduğu 

ifade edilmiştir (Maliye Bakanlığı, 2007, 4-8). 

Kulu (2000), Vergi harcamasını; teşvik ve sosyal amaçlar nedeniyle vergi kanunlarında 

yer alan istisna,indirim, vergi ertelemesi gibi unsurların belli bir dönemdeki kamu 

gelirlerine olan net etkisi olarak tanımlamaktadır. Kulu’ya göre, vergi harcaması (tax 

expenditure) kavramı hiçbir zaman vergi toplanması için harcanan tutar ile 

karıştırılmamalıdır. Vergi harcaması gelişmiş pek çok ülkenin bütçe kanunlarında yer 

almaktadır.  

Kulu, Türkiye’de vergisel kolaylıkların bir ülkenin bütçe dengesinde neye mal 

olduğunun hesaplanması denilebilecek vergi harcamasının pek bilinmediğini, ancak 

gelişmiş ülkelerin hepsinde ve  OECD ülkelerinin hemen hemen tamamında  vergi 

harcaması hesaplamalarının yapıldığını ifade etmektedir. Bu ülkelerde vergi harcaması 

sadece istatistikî bilgi olarak kullanılan bir araç olmayıp, bütçelerin kanunlaşması 

sürecinde yer alan önemli bir unsurdur. Ayrıca yasalarda  vergi değişiklikleri yapılacağı 

zaman bir ön koşul olarak vergi harcaması tutarları hesaplanmakta ve toplam vergi 

gelirlerinde oluşacak farklılıklara göre yasal değişikliklere nihai karar verilmektedir 

(Kulu, 2000, 24-29). 
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Giray (2002) çalışmasında, vergiler aracılığıyla devletin yaptığı harcamaları, vergi 

harcamaları olarak nitelendirmiş ve bunu; belirli ekonomik ve sosyal amaçlara ulaşmak 

için oluşturulan ve gelir kayıplarını içeren, standart ve genel kabul görmüş bir vergi 

yapısından ayrılma olarak tanımlamıştır. Uygulamada ise, vergi harcamalarının; vergi 

muafiyet ve istisnaları, vergi kredisi, düşük vergi oranı ve vergi ertelemesinden 

oluştuğunu vurgulamıştır. Giray’a göre, vergi harcaması kavramı, azgelişmiş ülkeler 

için oldukça yabancıdır. Bu ülkelerde temel gerekçe olarak ileri sürülen vergi harcama 

hesapları için yeterli veri bulma sorunun olması, vergi harcama raporları hazırlanmasını 

olanaksız kılmamaktadır. Vergi harcama raporları sadece istatistiki bilgi veren bir 

doküman olarak görülmemelidir. Vergi harcama analizleri sayesinde özetle, vergi 

ayrıcalıklarının fayda-maliyet analizlerini yapabilme, kamu maliyesinde saydamlık 

sağlama, vergi ayrıcalıklarından dolayı vergi yükünün dağılımındaki değişmeler ve gelir 

grupları arasında fayda dağılımını belirleme olanağı sağlanabilecektir. Giray’a göre, 

Türkiye’de vergi sistemi içinde vergi ayrıcalıkları azımsanamayacak kadar fazla 

olmasına rağmen vergi harcama hesapları ve dolayısıyla raporları henüz 

hazırlanamamaktadır. Bu eksiklik nedeniyle vergi harcamalarındaki etkinlik 

ölçülememektedir. Vergi sisteminde yapılan değişiklikler ve reformlar bu verilerden 

yoksun olarak yapıldığı için beklenen işlevlerini doğal olarak sağlayamamaktadırlar 

(Giray, 2002, 27-50). 

Özker (2002)’ e göre, gelişmiş ülkelerin hemen hepsinde yaklaşık çeyrek yüzyıldır 

uygulanmakta olan vergi harcamalarının tanımsal içeriği, ülkelerin sahip oldukları vergi 

sistemlerindeki farklılıklara göre vergisel tabanı farklılaştırmaktadır. Vergi harcaması 

olgusu, sosyal amaçlı vergi avantaj ve teşvikleri yaratmasının yanı sıra, modern bir 

vergileme sistemi ve tekniğinin dönemsel vergi gelirleri analizlerinin hedef etkilerinin 

saptanmasında da ağırlıklı kriter olarak gündeme gelmektedir. Özker, gelişmiş sanayi 

ülkelerindeki vergi harcaması standardının ortaya konulmasında esas olan, öncelikli bir 

vergi harcaması tanımının yapılamadığını ve kapsamının, ülkemizdeki vergi sisteminin 

bütçe politikalarının hedeflediği sosyo-politik yaptırımlarla sıklıkla çelişmesinden 

dolayı tam olarak belirlenemediğini ifade etmiştir (Özker, 2002, 2-21). 

Gönül (2002a), Vergi mevzuatı içinde yer alan muafiyet, indirim ve istisnalar gibi 

ayrımcı koşullar nedeniyle uğranılan gelir kaybı olarak nitelendirilen vergi harcamaları 

kavramının Türkiye’ye oldukça yabancı olduğunu ve vergi harcamalarının aslında kamu 
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kaynaklarının bütçede yer alan bir gider kalemi gibi kullanılması olduğunu ve  bu 

giderin alınmayan vergiler yoluyla yapıldığını belirtmiştir.  Bu nedenle bu konudaki 

çalışmalar, genellikle bütçe süreci ile birlikte yürütülmektedir. Buna göre, Uluslararası 

Para Fonu’nun (IMF) yayınladığı Mali Saydamlık Kılavuzu’nda merkezi hükümetin 

vergi harcamalarının bir rapor olarak bütçe dokümanlarına eklenmesi mali saydamlığın 

temel gereği olarak nitelendirilmiştir. Bunun yanında OECD ülkelerinin 3/4’ü düzenli 

olarak vergi harcamaları hakkında (genellikle yıllık) rapor yayınlamaktadırlar ve bu 

durum 9 OECD ülkesinde yasal bir gerekliliktir. Gönül’ e göre, en büyük sorunlarından 

birisi bütçe açıkları olan ülkemizde vergi harcamalarına gereken önem verilerek, vergi 

reformu ve kamu harcama reformu tartışmalarının yapıldığı bir dönemde, vergi 

harcamaları tartışmaların dışında kalmamalı ve mutlaka gündemimizde bulunmalıdır. 

Kaldı ki bu husus; VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın makroekonomik politikaları 

arasında yer almaktadır ve “istisna, muafiyet ve vergi indirimi gibi vergi harcamaları 

ekonomik ve sosyal politikalar çerçevesinde yeniden düzenlenecek, vergi harcamaları 

yoluyla alınmasından vazgeçilen tutarlar bütçe kanunu kapsamında ayrıntılı bir şekilde 

raporlanacaktır.” şeklinde ifade edilmiştir  (Gönül,  2002a, 1-4). 

Pedük (2006a), Vergi harcamalarını; vergi sistemi aracılığı ile sosyo-ekonomik 

amaçlara ulaşmak için gerçekleştirilen ve vergi muafiyetleri, vergi istisnaları, indirimler, 

vergi mahsupları, indirimli vergi oranları, vergi ertelemeleri ve benzeri şekillerde 

ülkelerin vergi sistemlerinde görülebilen uygulamalar olarak tanımlamıştır. Devletin; 

ekonomik hayatı teşvik etmek ve sosyal hayatı korumak için bütçe harcaması 

yapabileceği gibi, teşvik edilmek istenen veya korunmak istenen kişilerin ve/veya 

faaliyetlerin üzerindeki vergi yüklerini azaltmak için vergi sisteminde düzenleme de 

yapabileceğini ve bu nedenle, kamu gelirleri ve giderleri sisteminin aynı amacı 

sağlamaya yönelik alternatif yöntemler olduğunu belirtmiştir. Pedük’ e göre, vergi 

sistemiyle bazı kamu görevlerinin ve hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde araç olarak 

kullanılan uygulamalar da vergi harcaması olarak adlandırılmaktadır. Harcama olarak 

nitelendirilmesinin nedeni de, bu ayrıcalıklı uygulamaların devlet açısından bir gelir 

kaybı yaratabilmesidir. Pedük çalışmasında, 5018 sayılı Kanun’ da yer alan kamu 

giderleri arasında dolaylı transfer harcamalarının da sayılabileceğini ve dolayısıyla da 

vergi harcamalarının da dolaylı transfer harcamaları arasında gösterilebileceğini ifade 

etmiştir. Çünkü vergi harcaması şeklinde kamu giderinden yararlanan kişilerin, 
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devletten doğrudan yardım almak yerine, ödeyeceği vergiyi daha az ödeyerek ya da 

ödemeyerek aynı faydayı sağlayacağını belirtmiştir (Pedük, 2006a, 1-7). 

Özkara’ ya göre (2004), devletin belli faaliyetleri desteklemek için alacağı gelirden 

vazgeçmesi kamu maliyesi literatüründe "vergi harcaması" olarak adlandırılmaktadır. 

Vergi harcaması genel olarak, devletin vergi sistemi yoluyla vazgeçtiği gelir olarak 

tanımlanmaktadır. Bu nedenle vergi harcaması, sanılanın aksine vergi toplanmasına 

yönelik giderleri değil, vergi sisteminde (veya yasalarında) yer alan muafiyet, istisna, 

vergi indirimi ve diğer mali yükümlülüklere ilişkin terkin ve indirimleri ifade 

etmektedir. Özkara, ülkemizde vergi ertelemesi ve vergi oran indiriminin uygulandığını 

ancak, esas ağırlığın vergi istisna  ve muafiyetlerinde olduğu ifade etmiştir. Vergi 

harcamalarının, devletin ekonomik ve sosyal amaçlarını gerçekleştirmesinin bir metodu 

olarak kamu harcamalarının alternatifini oluşturduğunu ve bu bakımdan bir vergi 

harcamasının makroekonomik ve mali etkilerinin, kamu harcamalarıyla aynı olduğunu 

belirtmiştir. Özkara’ ya göre, bazı vergi harcamaları, kamu harcamalarında olduğu gibi 

devlet için sürekli gelir kaybı yaratırken, bazıları gelirin geleceğe ertelenmesine neden 

olmaktadırlar. Bunlar bir bakıma, vergi mükelleflerine verilen faizsiz borç 

niteliğindedirler. Vergi harcamaları aslında bütçede yer alan bir gider kalemi gibi kamu 

kaynaklarının kullanılmasının bir başka yöntemidir. Kaldı ki vergi harcaması 

niteliğindeki düzenlemelerin önemli bir bölümü Bakanlar Kurulu Kararları gibi yürütme 

organının tasarruflarından doğmaktadır. Bu durum, vergi harcamalarının da bir kamu 

gideri olarak; makro ekonomik etkiler ve hükümetlerin maliye politikası tercihleri 

açılarından değerlendirilmesi gereğini ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle, vergi 

harcamalarının bütçe süreci ile birlikte değerlendirilmesi zorunluluğu doğmakta ve 

hükümet bütçelerinin yasama organlarında görüşülmesi gerekliliğinin demokratik 

gerekçeleri vergi harcamaları için de geçerli olmak durumundadır (Özkara, 2004,16-33).  

Coşkun ve Bilen (2002), vergi harcaması kavramının Avrupa ve Amerika ülkelerinde 

eskiden beri kullanılan bir deyimken ülkemizde bu deyimin yeni yeni tartışılmaya 

başlandığını ileri sürmüş ve vergi harcamasını genel olarak, vergi sistemi yoluyla 

devletin vazgeçtiği gelir olarak tanımlamışlardır. Bu harcamaların temelde vergi sistemi 

içerisinde ortaya çıkan ve vergi kaybına yol açan uygulamalar olduğunu ancak 

ülkemizdeki vergi harcamaları uygulamalarının mevcut vergi sisteminin dışına çıkmış 

olduğunu birçok kanun da vergi harcaması niteliğinde teşvik ve korumalar 
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oluşturulduğunu ifade etmişlerdir. Coşkun ve Bilen’ e göre, vergi harcamaları doğrudan 

bütçeden yapılmak yerine vergilerden çeşitli şekillerde vazgeçilerek yapıldığından bütçe 

harcamalarında görünmemektedir. Ancak teorik uygulamada bu tür harcamaların 

bütçeden yapılması ile vergilerden vazgeçilerek yapılması arasında bir fark yoktur. 

Vergi harcamaları yapılmaz ise devlet bütçesinden bu harcamaları doğrudan yapacaktır. 

Pratik uygulamada vergi harcamaları neticesinde vazgeçilen gelirler, gerek fiskal ve 

gerekse ekstra-fiskal açıdan artı fayda sağlıyorsa bu tür harcamalara gidilmelidir. 

Vazgeçilen vergi alacağı, gerek fiskal gerekse ekstra-fiskal açıdan artı fayda sağlamak 

yerine zarara neden oluyorsa bu tür vergi harcamalarından vazgeçilmesi gerekmektedir 

(Coşkun, Bilen, 2002, 161-168). 

Öz (2002), çalışmasında, vergi harcaması kavramını; devletin, ekonomik, mali ve sosyal 

amaçlarla tahsil edeceği vergilerden kısmen veya tamamen; geçici veya süresiz feragat 

etmesi olarak tanımlamıştır. Bu kavram ana hatlarıyla vergi muafiyetlerini, istisnalarını, 

indirimlerini ve teşviklerini içermektedir. Vergi harcamasının devlet açısından bir vergi 

kaybı anlamına geldiğini, vergi sistemimizde yer alan ve vergi harcamaları olarak da 

tabir edilen vergi istisna, muafiyet ve indirimleri, ortaya çıkan vergi kaybı ile 

sağlanacak ekonomik ya da sosyal faydanın karşılaştırılmak suretiyle değerlendirilmesi 

gerektiğini, vergi erozyonuna yol açabilecek istisna ve muafiyetlerin sınırları amaç 

dışına çıkmayacak şekilde belirlenmesi gerektiğini belirtmiştir. Öz’ e göre,  Türk Vergi 

Sistemindeki durum, optimal vergileme ilkeleri açısından değerlendirildiğinde, fayda-

maliyet karşılaştırmasının maliyet lehine bozulduğunu görülmekte,  muafiyet, istisna ve 

indirimlerin büyük bir kısmının kaldırılması ve diğerlerinin de yeniden düzenlenmesi 

gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Vergi politikasında kullanılan tüm enstrümanlar, 

ekonomik ve sosyal istikrarın sağlanması amacına yönelik olarak mali ve sosyal 

hedefler arasında dengeli bir şekilde kullanılmak zorundadır. Türk Vergi Sistemi’nde 

yer alan Gelir, Kurumlar, Katma Değer ve diğer vergi türlerindeki muafiyet, istisna ve 

indirimleri de bu kapsamda değerlendirilmelidir. Vergi harcaması ve ayrıcalıkları olarak 

da tabir edilen bu araçlarla ekonomik sisteme yön verilmesi ve ekonomik istikrarın 

sağlanması amaçlanırken, vergi erozyonuyla kamu gelirlerinde meydana gelebilecek 

sızıntılara dikkat edilmeli ve denetim mekanizması güçlendirilmelidir (Öz, 2002, 11-

31). 
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Ferhatoğlu (2005), vergi harcaması kavramını, vergi toplanması için yapılan giderleri 

değil, belirli bir ülkenin vergi sistemi ile bütçe uygulamasında yeni bir yaklaşım olarak 

ifade etmektedir. Bazen bu kavram yerine vergi yardımı (tax subsidy) kavramı da 

kullanılmaktadır. Kavram, kendi içerisinde çelişkili olarak nitelendirilebilir. Bu çelişki, 

devletin ekonomiden çektiği paraların ifadesi olarak kullanılabilecek vergi ile 

ekonomiye yönelttiği paraları ifade eden harcamanın aynı kavramda, vergi 

harcamasında yer almasından ileri gelmektedir. Ferhatoğlu çalışmasında, vergi 

harcaması uygulamalarını vergi sistemi ile bütçe sisteminin birlikte kullanıldığı, kamu 

harcamalarının yalnızca devlet bütçesi aracılığı ile değil vergi sistemi aracılığı ile de 

yapıldığını öne süren bir yaklaşım olarak ifade etmiştir. Ferhatoğlu’na göre, Türk Vergi 

Sistemi içerisinde bunun en somut göstergesi ise muafiyetler dışındaki vergi 

harcamalarının devlete maliyetinin büyüklüğüdür. Devlet, 1997-2001 döneminde elde 

ettiği her 1 lira kurumlar vergisi gelirine karşılık 2,7 lira kurumlar vergisi hasılatından 

vazgeçmiştir (Ferhatoğlu,2005,3). Bu oran sadece kurumlar vergisi kapsamındaki vergi 

harcamalarının (muafiyet şeklindeki vergi harcamaları hariç) büyüklüğüne ilişkindir. 

Gelir Vergisi, Katma Değer Vergisi, diğer vergi kanunları ve vergi kanunları dışındaki 

diğer kanunlarda yer alan vergi harcamalarının maliyetleri de hesaba katıldığında 

vazgeçilen vergi hasılatının büyüklüğünün Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH)’ dan aldığı 

pay ciddi boyutlara ulaşabilecektir. Vergi harcaması kavramının bu ölçüde önemli 

olmasına karşılık, Türk Vergi ve Bütçe sisteminde kullanılmaması, devletin yapmış 

olduğu bütün faaliyetlerin maliyetinin tam olarak bilinmemesine, sistem içerisinde var 

olan vergi harcaması unsurlarının da etkin kullanılıp kullanılmadığının ölçülememesine 

ve uluslararası karşılaştırmaların yapılamamasına neden olmaktadır (Ferhatoğlu, 2005, 

1-12). 

Rakıcı (2004), çalışmasında, genelde her tür vergide yer alan indirim, istisna ve 

muafiyetlerin gelir vergisi açısından ayrı bir yeri ve önemi olduğunu vurgulamıştır. 

Gelir vergisinin her tür üretim faktörünü vergilendirmesi nedeniyle, indirim, istisna ve 

muafiyetlerin etkilerinin diğer vergi türlerine oranla daha belirgin olduğunu, gereksiz ve 

amacına uygun olmayan şekilde bu tür vergisel teşviklerin kullanılmasıyla vergi 

etkinsizliğine yol açılabileceği gibi, hiç uygulanmaması durumunda da bir takım vergi 

adaletsizlikleri ortaya çıkabileceğini belirtmiştir. Her ne kadar indirim, istisna ve 

muafiyetlerin vergide genellik ilkesini zedeleyeceğine dair bazı görüşler ileri sürülse de 

ekonomik, sosyal, mali ve politik bazı nedenlerle uygulanmaları gerekliliğini 
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vurgulamış ve vergi sistemlerinde bu tür vergisel teşviklere yer verilirken çok dikkat 

edilmesi ve sınırlarının tam olarak belirlenmesi gerektiğini ifade etmiştir (Rakıcı, 2004, 

115-128). 

Bratic (2006), vergi harcamalarını, devletin belirli gruplara ya da vergi mükellef 

kategorilerine  ( sektörler, firmalar veya bireyler) destek olmak ya da belirli ekonomik 

faaliyetlere veya branşlara teşvik tedbirleri sağlamak için kullandığı bir araç olarak 

tanımlamıştır.  Bratic,  böyle bir durumda devletin bilerek kendi gelirlerinde azalmaya 

izin vereceğini ve devletin tüm üst tabakadan vergi alması ve sonrasında da bütçenin 

gider kısmından direk bağış veya yardım tahsis etmesiyle, aynı sonuca erişilmiş 

olacağını belirtmiştir. Temel ayrım ise bu tutumun kıyaslanamaz biçimde daha şeffaf 

olacağıdır. Bratic’ e göre, vergi harcamaları, kalifiye bireylere ya da kuruluşlara yarar 

sağlayarak ya da belirli faaliyetleri teşvik ederek,   hedeflenen kamu politikası 

amaçlarına ulaşmayı hedef alır.   Ayrıca, vergi yapısındaki diğer bölümlerde vergi 

eşitliğini sağlama ve kusurları dengeleme hedeflenebilir. Aynı amaçlar dizisine 

(örneğin, ailelere finansal destek vermek), direk harcama yoluyla ya da vergi muafiyeti 

ile ulaşılabilir.  Belirli vergi tedbirlerinin vergi harcaması oluşturup oluşturmadığını 

belirlemek için,  ilk olarak bu tedbirin başlangıç temsil ettiği normal vergi yapısını 

oluşturmak gereklidir. Vergi sisteminin tarafsızlığını bozduğu için,  vergi 

harcamalarının olumsuz özellikleri de vardır Tarafsız vergi sistemi, herhangi bir vergi 

harcaması olmaksızın, standartlaşmış vergi sisteminde geniş bir vergi tabanını 

gerektirir. Bütçesel gelir arttığı zaman, vergi sistemi özellikle tarafsız olmalıdır. Bir ülke 

vergi sistemi tarafsızlığına uymayı kabul ederse, vergi harcamaları kullanımından 

kaçınmalıdır. Buna ek olarak, vergi sistemi kapsamındaki tüm bireyler için karmaşık 

olmamasının yanında tüm vergilerin mümkün olduğunca basit bir şekilde toplanması  ve 

bunu toplayan vergi idaresi için oldukça maliyetsiz olduğu için en iyisi budur.  

Bratic çalışmasında, vergi harcamalarının başka olumsuz özellikleri olduğundan da 

bahsetmiştir. Diğer harcama türleri gibi çoğunlukla aynı dahili kontrol sistemine ve 

kanuni yetkilendirmeye tabi olmadığı için,  vergi idaresi maliyetini artırmaktadır ve 

vergi sisteminin şeffaflığını azaltmaktadır (Bratic, 2006, 113-127). 

Oldenski  (2004),  Oldenski, Surrey’in çabaları sonucunda federal vergi harcamalarının 

ilk listesinin 1967’de yayımlandığını ve söz konusu listenin, yedi yıl sonra yönetimin 

kendi yıllık bütçesinde,   1974 Parlamento Bütçe Yasası’nda düzenlendiğini ifade 



 

 

29

etmiştir.  Vergilendirme Ortak Komitesi, 1975’ten beri vergi giderleri yıllık hesaplarını 

yayımlamıştır. 1974 Parlamento Bütçe Yasası vergi harcamalarını, özel olarak hariç 

tutmaya, muafiyete ve brüt gelirden kesintiye izin veren ya da özel kredi, tercihli vergi 

bedeli ya da vergi borcu ertelemesi sağlayan “ federal vergi yasaları hususlarına 

atfedilen gelir kayıpları” olarak tanımlamaktadır. Oldenski’ ye göre, bu tanım kısmen 

belirsizdir. Tam olarak neyin “ özel” ya da “ tercihli” bedel oluşturduğu konusunda 

açıklama içermez; Her vergi harcaması bazı türlerin muafiyeti iken, her muafiyet de bir 

vergi harcaması değildir.  Bazı geri ödemeler ve krediler sistemin normal bir parçası ve 

“ özel” olarak değil de, bir şekilde “ tercihli”  olarak değerlendirilebilir (Oldenski, 2004, 

613-624). 

Altshuler and Dietz’ (2008), çoğu vergi politikası araştırmacılarına göre,  vergi 

harcamaları terimi, belirli vergi mükelleflerinin alt grupları için düşürülmüş vergi 

borcuyla sonuçlanan vergi sisteminin özel bir uygulaması anlamına gelmektedir.  

Ayrıca, çoğu kişi için, söz konusu terim, dar vergi tabanı ve daha yüksek marjinal vergi 

oranıyla sonuçlanan sınırlı seçim bölgesi için vergi muafiyeti anlamına gelmektedir. 

Bazıları daha açıktır: vergi harcamaları yasalarda doldurulması gereken boşluklardır 

(Altshuler and Dietz, 2008, 1-58). 

Carroll, Joulfaian and Mackie (2008)’ e göre, vergiler, devlet programlarını finanse 

etmek için düzenlenir.  Bununla birlikte, vergiler bazen bazı ekonomik faaliyetleri 

teşvik etmek için ya da bazı mükellef gruplarına yarar sağlamak için de 

kullanılmaktadır. Belirli faaliyetleri teşvik etme ya da bazı seçilmiş gruplara yarar 

sağlama amacı güden vergi sisteminin özellikleri, vergi tercihleri olarak adlandırılır. 

Çünkü belli faaliyet ve belirli gruplar için özel ve yararlı hizmet sunarlar.  Bu tercihler,  

düzenlenmiş “vergi harcamaları” olarak adlandırılır ve Stanley Surrey’in, vergi 

tercihleri vergi sistemiyle ödenen devlet harcama programlarına benzerdir görüşünü 

destekler. Carroll, Joulfaian ve Mackie bu çalışmaların da, Surrey’in çabalarına ve 

bütçedeki vergi harcamalarının hesabını gerektiren Parlamento eylemine rağmen,  vergi 

harcaması kavramının belirsiz kaldığını ifade etmişlerdir. En önemlisi de belirli 

faaliyetlere ya da gruplara yarar sağlayan özel vergi provizyonlarını belirlemek, vergi 

sistemi taban çizgisinin özelliklerini belirlemeyi gerektirir. Yani, vergi tercihi, belirli 

vergi kurallar grubunun altında elde edileceğinden daha az vergi yükü getiren göreceli 

bir kavramdır. Vergi harcamasını belirleme ve hesaplama önemli bir şekilde bu vergi 
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kurallar grubunun nasıl belirlendiğine bağlıdır ( Carroll, Joulfaian and Mackie, 2008, 1-

34). 

Carroll, Joulfaian ve Mackie’ e göre, resmi vergi harcamaları listesinde, kesin olarak 

tüm maddeler olmasa da birçok madde kötü bir vergi politikasını temsil etmektedir ve 

vergi harcamaları bütçesi vergi reformu hususunda çıkış listesi olarak ele alınırken 

dikkat edilmesi gerekir. Örneğin,  birikim ve yatırım teşvikleriyle ilgili vergi 

harcamaları, gelir vergi standartlarından ayrılsın ya da ayrılmasın, cazip ve gelişme 

taraftarı politikalar sunabilir ( Carroll, Joulfaian and Mackie, 2008, 1-34).   

Swift (2006), vergi harcamalarını, geniş manasıyla, normatif / standart vergi 

sisteminden ayrılan bir vergi provizyonu olarak tanımlamıştır. Vergi harcamaları birçok 

türde olabilir: muafiyetler, ödenek,  kesintiler, tercihli vergi oranları ya da vergi 

ertelemeleri.  Vergi tatilleri ve vergiden muaf bölgeler, belirli zaman periyodlarına ve 

coğrafi alanlara tabi olan vergi harcamalarıdır. Vergi harcamaları kavramı vergi 

sisteminin,  vergi yasasında birbirine karışmış olsa da,  kavramsal ve fonksiyonel olarak 

belirgin iki bileşenden oluştuğunu kabul etmektedir. Bileşenlerden biri normatif vergi 

yapısını uygulamada gerekli olan bu provizyonları içermektedir; diğeri ise devlet 

harcama programlarını uygulayan fonksiyona ve etkiye sahip vergi harcamaları 

provizyonlarını içermektedir. 

Swift’ e göre, vergi teşvikleri vergi harcamalarıdır. Vergi harcamaları kavramsal ve 

fonksiyonel olarak gelir artırma amacı güden vergi provizyonlarından ayrıdır ve 

entitlement programları (Birleşik Devletler’de belirli kriterleri karşılayan bireylere 

verilen ödenektir)  ile karşılaştırılabilir devlet harcama programlarıdır. Bu yüzden; mali 

sorumluluğu sağlamak için harcama dönemlerinde analiz edilmelidir ve bütçesel sürece 

dâhil edilmelidir. Vergi harcamaları performans için denetlenmelidir ve mali şeffaflığı 

sağlamak için bilgileri yayımlanmalıdır.  

Mali şeffaflık için, devletin sadece vergi harcamaları boyutunu değil de aynı zamanda, 

vergi harcamalarını hesaplarken tahmin edilen emsal normatif vergi gelirinin boyutunu 

da yayımlaması halkın yararınadır. Böylelikle, halk, sadece ne kadar devlet 

harcamasının vergi harcamaları şeklinde olduğunu değil de aynı zaman da vergi 

harcamaları olmadığında devletin ne kadar vergi geliri toplayacağını öğrenecektir.  
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Swift çalışmasında, vergi sisteminin gelir-artırıcı bileşeni olan normatif /standart vergi 

yapısının resmileştirilmesi gerektiğini ve normatif /standart vergi yapısının vergi 

kanununda yasal olarak tanımlanmasını ve şeffaf olmasını ifade etmiştir.  

Vergi uzmanlarının,  mali sorumluluk ve şeffaflık hususunda vergi harcamaları 

politikasını şekillendirmede önemli bir rolü olduğu belirtilmiştir.  Bu amaca ulaşmak 

için, vergi uzmanlarının vergi harcamaları kavramını tanımaları gerektiği, vergi 

harcamalarının temel harcama doğasını, normatif /standart vergi yapılarının vergi geliri 

artırıcı doğasından ayırt etmeleri ve gelişmekte olan ülkelere, geçmişte yaşanan 

olumsuz deneyimlerin tekrar yaşanmasından kaçınmak için,  mali sorumluluk ve 

şeffaflık temel ilkelerini oluşturma hususunda yardımcı olmaları gerektiği ifade 

edilmiştir. Sonuç olarak Swift, Surrey tarafından geliştirilen prensipleri takip eden 

gelişmekte olan ülkelerin, vergi harcamaları kavramından ve kapsamından 

yararlanacağını ve mali sorumluluğu ve şeffaflığı uygulamaya yansıtacaklarını 

ummaktadır (Swift, 2006,1-34). 

Shoup (1975), Surrey’ in ve diğer birkaç yazarın çalışmalarından vergi harcamalarıyla 

ilgili üç ana problemin ortaya çıktığını ifade etmektedir (Shoup, 1975, 1329-1341). 

Bunlar;  bu vergi harcaması kavramı kullanışlı mıdır? Belirli vergi yasalarını inceleyen 

maliye öğrencileri tanıma dayanarak kanunun hangi provizyonları uyguladığı ve 

hangilerinin bu tanım altında vergi harcamalarını temsil etmediği üzerinde hemfikir 

olabilirler mi?  İkinci problem ise, vergi harcaması kavramının yararlı olup olmadığıdır; 

yani, aynı miktar parayı içeren çoğunlukla nakdi masraf olan bazı alternatif araçlara 

göre avantajı varmıdır?  Üçüncü problem ise, prensip olarak, vergi harcamasının 

miktarının nasıl hesaplanacağıdır. Vergi harcaması kavramı, vergi mükellefinin lehine 

ise vergi harcaması, ya da aleyhine ise vergi cezası olan ekonomik çıkış kaynaklı bir 

vergi sistemi düşüncesine dayanmalıdır (Shoup, 1975, 1329-1341). 

Howard (1995), vergi harcamalarının çoğunlukla vergi boşluğu veya vergi kesintisi 

olarak bilindiğini, bunların, belli bir endüstriyi, aktiviteyi veya belli bir sınıf insanı 

desteklemek için tasarlandıkları sürece, daha belirgin olarak tanımlanacaklarını ifade 

etmiştir.  Bunlar,  vergi indirimi, vergi kredilendirmesi, tercihli vergi oranları, vergi 

ertelemesi veya gelirin tamamen vergi dışında tutulması şeklinde ortaya çıkabilirler 

(Howard, 1995,439-447). 
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Burman (2003), Vergi harcaması terimini, belirli bir sanayi, aktivite ya da grup lehine 

tasarlanmış, normal vergi yapısından sapmalar olarak ifade etmiştir (Burman, 2003,613-

627). Ona göre birçok bütçe uzmanı, vergi harcaması bütçesini faydalı bir araç olarak 

görmektedir. Vergi harcaması kavramını, vergi fiyatlamasından sonra değişiklik 

yaparak ve bu nedenle kaynak tahsisini bozarak, hükümetin kaynak tahsisini hem 

dolaylı hem de dolaysız olarak nasıl etkilediğini gösteren faydalı bir yoldur şeklinde 

belirtmiştir (Burman, 2003,613-627). 

Vergi harcaması kavramının literatürdeki tanımlarında ortak görüş, vergi harcamaları 

belirli bir grup veya belirli bir ekonomik faaliyeti teşvik etmek için, devletin ekonomik, 

sosyal ve siyasal amaçlara yönelik olarak düzenlediği, standart vergi yapısından sapma 

gösteren ayrıcalıklı hükümlerdir. 
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2. BÖLÜM 

MALİYE POLİTİKASINDA VERGİ HARCAMALARININ ÖNEMİ VE 

AVRUPA BİRLİĞİ’NDE VERGİ HARCAMASI UYGULAMALARI 

 Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi için vazgeçilmez bir araç olan vergilendirme, 

aynı zamanda tasarrufu, ekonomik büyümeyi teşvik gibi diğer sosyal ve ekonomik 

amaçların da aracı olarak kullanılmaktadır. Devletin, sosyal, kültürel, ekonomik, mali 

ve idari nedenlerden dolayı çeşitli koruyucu veya özendirici vergi önlemlerine 

başvurduğu görülmektedir. Bu bölümde, korunmak ve geliştirilmek istenen alanlarda 

başvurulan vergi harcamaları, vergi politikası, büyüme-kalkınma ve vergi rekabeti 

ilişkisi açısından incelenecek daha sonra Avrupa Birliği’nde vergi harcamaları ele 

alınacaktır. 

2.1. MALİYE POLİTİKASINDA VERGİ HARCAMALARININ ÖNEMİ  

2.1.1. Vergi Politikası Aracı Olarak Vergi Harcamaları 

Devletin, yüklendiği fonksiyonları gerçekleştirmek amacıyla anayasal sınırlar içerisinde 

başvurduğu ve değerlendirdiği çeşitli kaynaklardan elde ettiği gelirlerin tümüne kamu 

gelirleri denilmektedir (Armağan, 2007, 228). Vergi politikası; belli ekonomik, mali ve 

sosyal amaçlara ulaşmak için vergilerin miktarında ve bileşiminde yapılan 

ayarlamalardır ve ülke ekonomilerine yön veren en önemli vergi politikası aracı 

vergilerdir (Karabacak, 2009, 20). 

Vergi politikası uygulamak suretiyle ekonominin yönlendirilmesi çeşitli yollarla 

mümkün olabilir.  Korunmakta olan ve geliştirilmek istenen alanlar için vergi teşviki, 

önlenmesi istenen alanlar da ise caydırıcı vergileme kullanılabilir. Özellikle gelişmekte 

olan ülkelerde sermaye birikiminin sağlanması ve özel yatırımların teşvik edilmesinde 

en sık kullanılan vergi politikası araçları, vergi indirimleri ve muafiyetlerdir. Bu araçlar, 

vergi harcamaları olarak da adlandırılmaktadır. Bir ülkede uygulanan maliye 

politikasının fayda ve maliyetleri toplumda bireyler arasında iki şekilde dağıtılabilir. 
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Birincisi, kamu harcamaları yoluyla olanıdır. İkincisi, vergi sistemi ile olup, daha az 

görülebilen fakat eşit öneme sahip, kamu hizmetleri finansman yükünün yeniden 

dağılımını sağlayan vergi harcamaları şeklindedir (Özkara, 2004, 1). 

 Anayasamızın 2. Maddesinde belirtilen “Sosyal Devlet” ilkesinin doğurduğu 

sonuçlardan biri olarak vergi harcaması, belirlenmiş mükellef gruplarına veya 

faaliyetlere fayda sağlayan uygulamalardır. Bu bağlamda vergi harcaması, belirli 

ekonomik ve sosyal amaçlara ulaşmak için, kanunun öngördüğü temel yükümlülük 

sistemi ile uyumlu olmayan ve kanuni bir hükümden kaynaklanan vergi geliri kaybı 

veya ertelemesi şeklindeki kamu harcaması olarak tanımlanabilir (Maliye Bakanlığı, 

2007, 5). 

Toplumsal hayatta meydana gelen ekonomik, sosyal, siyasal, demografik kültürel ve 

teknolojik gelişmeler vb. nedenlerle sürekli artma eğilimi içinde olan kamu harcamaları 

karşısında, kamu gelirlerinin artırılması kamu maliyesi açısından önemli bir sorundur. 

Özellikle günümüzde vergi hâsılatının artırılmasına yönelik geliştirilen çeşitli mali 

politikalar arasında vergi oranlarının düşürülmesinin gerekliliği görüşü ön plana 

çıkmıştır. Bu konuda Amerikalı iktisatçı A. Laffer; 1970’li yılların sonları itibariyle 

Keynesyen İktisat Politikası’nın savunduğu görüşleri eleştirmiş ve yerine J.B. Say’ın 

“Her Arz Kendi Talebini Yaratır” görüşünü yeniden gündeme taşımıştır (Armağan, 

2007, 246-247). Laffer; çağdaş iktisadi sorunların temelinin üretimin talebi 

karşılamaması olduğu, dolayısıyla üretimi teşvik edecek iktisadi politikaların 

geliştirilmesi, özellikle de vergi indirimi politikalarının uygulanmasıyla toplam piyasa 

üretiminin ve toplam vergi gelirlerinin artacağını savunmuştur. Laffer’in bu görüşleri 

daha sonra bazı iktisatçıların da katılımı ile literatüre “Arz Yönlü İktisat” veya “Arz 

Yönlü Vergi Politikası” olarak girmiştir (Armağan, 2007, 247). 

Arthur Laffer, vergi oranları ve vergi gelirleri arasında kurmuş olduğu ve Laffer Eğrisi 

olarak adlandırılan geometrik ilişkide, vergi indirimlerinin ekonomiyi canlandırarak 

vergi gelirlerini arttıracağını ileri sürmektedir. Buna göre; vergi oranlarının azaltılması, 

sanıldığı gibi vergi gelirlerini azaltmayacak tam aksine arttıracaktır. Laffer Eğrisi'nden 

hareketle, kişisel gelir vergisinin üst dilimlerinde vergi oranlarının azaltılması, sermaye 

kazançları üzerinden alınan vergilerde de önemli ölçüde kısıntıya gidilmesi 

savunulmaktadır. Böylesi politikalar, tasarruf oranlarını ve ekonomik büyümeyi hızla 

yükselteceğinden sonuçta vergi gelirleri de büyüyecektir. Öte yandan vergi oranlarının 
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düşürülmesi vergi kaçakçılığını da azaltacaktır. Bu da vergi gelirlerini yükseltici ikinci 

bir etken olacaktır. Bazı yazarlar, bu yaklaşımın başarılı olması için en önemli şartın 

kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması olduğunu ileri sürmüşlerdir (İşcan, 2008, 1-

2). 

1960 'lardan itibaren başta gelişmiş ekonomiler olmak üzere, hemen tüm dünyada 

"Kayıt Dışı Ekonomi" kavramı, çok çeşitli adlar altında ve çok değişik yapılar içinde 

gündemin üst sıralarına yerleşmiş bulunmaktadır. Kayıt dışı ekonomi, farklı 

ekonomilerde farklı biçimlerde ortaya çıkmakta ve bu niteliklerine göre de farklı adlarla 

anılmaktadır. Ancak, kayıt dışı ekonomi, dokusu itibariyle iç içe geçmiş bir yapı 

sergilediği için, bazen farklı yapılanmaları açıkça yansıtan, bazen de, anlam olarak iç 

içe geçmiş çeşitli kavramlarla adlandırılırlar. İktisat literatüründe, kayıt dışı ekonominin 

başlıca kaynakları arasında; vergi yükü ve birim işgücü maliyetindeki (yani sosyal 

güvenlik payındaki) artış, kayıtlı ekonomideki (özellikle işgücü piyasasına yönelik) 

düzenlemelerdeki artış, haftalık çalışma saatlerinde indirime zorlama, erken emeklilik 

ve vergi moralinin (vergi ödeme isteğinin) bozulması sayılmaktadır (Erkuş ve Karagöz, 

2009, 129).  

Kayıt dışı ekonomi ile vergi kaçırma arasında bir geri-besleme ilişkisi bulunduğu geniş 

kabul gören bir görüştür. Yüksek vergi oranları ve etkin olmayan vergi tahsilâtının kayıt 

dışı ekonominin artışına en fazla katkıda bulunan faktörler olduğu kabul edilmektedir. 

İktisatçılar, vergilendirme düzeyi yükseldikçe kayıt dışı ekonomik faaliyetlere katılma 

ve vergi kaçırma isteğinin de artacağı düşüncesiyle vergi oranları ile kaçırılan vergi 

miktarı ve kayıt dışı ekonominin boyutu arasında bir ilişki kurmaktadırlar. Bir ülkede 

kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin artması hükümetin vergi gelirlerini azaltabilir; bunun 

üzerine hükümetin daha önceki vergi gelirine ulaşmak için vergi oranlarını artırması 

kayıt dışı ekonominin olumsuz etkilerini daha da büyütebilir. Böylece hükümet bir kısır 

döngünün içine girmiş olmaktadır.  

Yamak ve Koçak (2007) kayıt dışı ekonominin, vergi oranları ile vergi gelirleri arasında 

çan biçimli eğrisel bir ilişki bulunduğunu ifade eden Laffer eğrisini (hipotezini) de 

etkilediği sonucuna ulaşmışlardır. Elde ettikleri bulguya göre, kayıt dışı ekonominin 

bulunduğu durumda vergi gelirlerini maksimize eden vergi oranı, kayıt dışı ekonominin 

bulunmadığı duruma göre daha yüksek bir orana karşılık gelmektedir (Erkuş ve 

Karagöz ,2009, 129). 
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Kayıt dışı ekonominin yarattığı vergi kaybı, teorik olarak, tüm ekonominin kayıt altına 

alınmış olduğu hipotetik durumdaki potansiyel vergi geliri ile fiili olarak toplanan vergi 

geliri arasındaki fark olarak görülüp, öylece hesaplama yöntemleri geliştirilmeye 

çalışılmıştır. Söz konusu yöntemler, kayıt dışı faaliyetlerin neden olduğu göreli faktör 

getirisi farklılıklarına ve bu farklılıklar nedeni ile oluşan arz ve talep değişikliklerine 

dayanarak oluşturulan modeller üzerinden vergi hesaplama mantığına 

dayandırılmaktadır (Önder, 2001,:4-5). 

Vergi idaresine mükellefiyetin bildirilmemesi, yalan ve eksik bildirimlerde 

bulunulması, aynı yolla muafiyet ve istisna uygulamalarından yararlanılması, belge 

düzenlenmemesi ya da gerçeğe aykırı belgeler düzenlenmesi, bu belgelerle maliyetlerin 

yükseltilmesi ya da gelirlerin azaltılması yoluyla vergi kaybına yol açabilecek 

uygulamalar aşırı ve gereksiz boyutlara ulaştığında hem idare açısından hem de 

mükellefler açısından olumsuz sonuçlara yol açabilecektir. Bu tür uygulamalar vergi 

matrahının aşınmasına neden olacaktır.Çeşitli nedenlerle vergi matrahlarından yapılan 

iktisadi ve sosyal indirimler ile mükellefin vergi dışı bıraktığı gelirler; vergi matrahının 

gerekli ölçüde kavranamamasına neden olmakta, dolayısıyla vergi erozyonuna neden 

olabilmektedir.  Amacını aşan, aşırı indirim, istisna ve muafiyet uygulamaları vergi 

potansiyelinin tam olarak kavranamamasına neden olmaktadır.  

Vergi harcamalarının nitelikleri, yönelik oldukları kişiler, uygulama farklılıkları ve ülke 

koşullarından kaynaklanan nedenlerle kavranması ve sınıflandırılması güçlük 

yaratmaktadır. Vergi harcamalarının hızlı biçimde artmasının sonucunda, belirlenmiş 

olan kamu harcama düzeyi daha düşük miktardaki matrah üzerine daha yüksek vergi 

oranları uygulanmasıyla karşılanmaktadır. Vergi erozyonu; verginin başarı düzeyini 

belirleyen, vergi ilkelerinden ve verginin amaçlarından fedakârlıklar yapılmasına neden 

olmaktadır. Vergi erozyonu dolayısıyla vergi matrahı daralmakta ve vergi gelirleri 

düşmektedir. Kişiler ödemeleri gereken vergiden kurtulmak ya da azaltmak için 

matrahın daraltılması ya da yok edilmesi yoluna gitmektedirler. Vergi matrahı, zayıf 

vergi yönetiminin sebep olduğu, kanun dışı olarak vergi kaçırma ya da kanuni yolla 

vergiden kaçınma yollarıyla şiddetli biçimde aşındırılmaktadır (Saraçoğlu, 2000, 81). 

Özetle, vergi hâsılatındaki azalma olarak ifade edilen “Vergi Erozyonu”; genellikle 

vergi harcamaları, yasal boşluklar, vergi kaçakçılığı ile vergiden kaçınma gibi 

nedenlerden kaynaklanmakta ve vergi harcamasından daha geniş bir kapsamı 
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içermektedir. Bu durum, özellikle kayıtlı mükellefler üzerinde baskı oluşturabileceği 

için vergi kayıp ve kaçaklarına neden olabilecektir. Verginin mali fonksiyonu, kamu 

giderlerinin finansmanı için gerekli geliri sağlamak olup; bu temel fonksiyonun yerine 

getirilebilmesi her şeyden önce yeterli ölçüde gelir temin edilebilecek bir vergisel yapıyı 

öngörmektedir. Muafiyet, istisna ve indirimler aşırı boyutlara ulaştığında, vergi yapısını 

zedeleyebilecek, vergi erozyonuna neden olabilecek ve yeterli gelirin sağlanmasını 

engelleyebilecektir. 

Bütçe gelirlerinin azalması ve bunun sonucunda bütçenin açık vermesi, vergi 

oranlarının artırılmasına, yeni vergilerin konulmasına, açıktan emisyona gidilmesine, 

fiyatların yükselmesine neden olmaktadır.  Vergi erozyonu nedeniyle vergi gelirlerinin 

azalmasının bir sonucu da, gerekli vergi hâsılatının sağlanamamasından dolayı başka 

mükelleflerin vergi yükünün artırılması olmaktadır. Söz konusu mükellefler ise 

genellikle ücretliler olmakta ve bunun sonucunda vergi adaleti bozulmaktadır. Verginin 

ekonomik fonksiyonu, ekonomik istikrarın sağlanmasını gerektirmektedir. Vergi 

politikası kapsamında, amacını aşan, gelişigüzel muafiyet, istisna ve indirimler fon 

transferine neden olmakta, ekonomik istikrarı olumsuz etkilemektedir. Şöyle ki; 

muafiyet, istisna ve indirimler dolayısıyla bazı kesimlerin vergi yükü düşerken bazı 

kesimlerin vergi yükü artmakta, vergi yükü artan kesimden vergi yükü düşen kesime 

doğru bir fon akımı söz konusu olmaktadır. 

Muafiyet, istisna ve indirimler dolayısıyla vergi erozyonuna yol açılmasının bir sonucu 

da, teşebbüsler arasında ekonomik rekabetin ve eşitliğin bozulması olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Vergi erozyonu üretim faktörlerinin dağılımını da olumsuz 

etkileyebilecek; muafiyet, istisna ve indirimler nedeniyle bazı üretim faktörlerinin, 

teşvik edilmek istenmeyen ve gelişmesinde ekonomiye yarar sağlamayacak alanlara 

kayması söz konusu olabilecektir. Ekonomik istikrarın sağlanması bakımından, vergi 

erozyonuna yol açan uygulamaların, üretim faktörlerinin dengeli dağılımını sağlayacak, 

ekonomik rekabetin bozulmasını önleyecek ve vergi yükünün dengeli dağılımını 

gerçekleştirecek biçimde düzenlenmeleri gerekmektedir. Muafiyet, istisna ve 

indirimlere yer verilmesinde sosyal amaçlar da etkili olmaktadır. Söz konusu, muafiyet, 

istisna ve indirimler, gerçeklere uygun biçimde düzenlenmiş olmaları halinde vergi 

adaletini olumlu yönde etkileyecekleri gibi amaçları dışına çıkıldığı takdirde vergi 

erozyonuna yol açabilecek ve vergi kaybına neden olabileceklerdir (Akdoğan, 1980, 
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26).  Ayrıca, sosyal amaçla bu düzenlemelere yer verilirken, gelir dağılımının bozulması 

sonucuyla da karşılaşılabilmektedir. Gerek vergide adaletin sağlanması, gerekse gelir 

dağılımının bozulmasının ve vergi yozlaşmasının engellenmesi bakımından, vergi 

erozyonuna yol açabilecek muafiyet, istisna ve indirimlerin gelişigüzel ve amaç dışı 

olarak kullanılmaları önlenmelidir (Saraçoğlu, 2000, 93). 

2.1.2. Vergi Harcamaları-Büyüme ve Kalkınma İlişkisi 

Devlet maliye politikasının bir amacı olan ekonomik büyüme ve kalkınmayı 

gerçekleştirirken çeşitli araçlardan faydalanır. Bu araçlar; vergi politikası araçları, 

harcama politikası (bütçe politikası)araçları ve borçlanma politikası araçlarıdır.  

Günümüzde özellikle gelişmekte olan ülkelerde vergileme politikası araçları yaygın bir 

şekilde kullanılmaktadır. Gelişmekte olan bir ülkede maliye politikasının temel amacı 

istikrarlı bir ortam temin edilmek suretiyle kalkınmanın sağlanmasıdır (Demircan, 2003, 

100). 

Devletlerin temel fonksiyonlarını yerine getirmek için gelire ihtiyaç duymaları vergi 

toplama gerekliliğini doğurmuştur. Vergileme, zaman içerisinde kamu hizmetleri için 

gerekli kaynağı sağlamanın yanında tasarrufu ve ekonomik büyüme ve kalkınmayı 

teşvik, gelir dağılımını düzeltme şeklinde diğer sosyal ve ekonomik amaçlar için de 

kullanılmaya başlanmıştır. Vergi gelirleri, kamusal hizmetlerinin, devlet yatırımlarının 

ve diğer kamusal giderlerin karşılanmasında önemli bir fon kaynağıdır. Ekonomik 

büyümenin sağlanması bütün ülkeler için önemli olmakla birlikte, özellikle gelişmekte 

olan ülkelerde ön plana çıkan temel ekonomik amaçlardan biri olmuştur. Vergi 

indirimlerinin ekonomik büyüme ve etkinliği artıracağı üzerine kurulmuş olan arz-yönlü 

iktisat teorisinin savunucuları, vergi indirimleri sonucunda toplam piyasa üretiminin ve 

toplam vergi gelirlerinin artacağını ifade ederler (Temiz, 2008, 7). 

Talep yönlü iktisadın karşılaştığı sorunlara çözüm olarak vergi indirimleri politikasını 

öneren Laffer’e göre, vergi indirimleri uzun dönemde bireylerin tüketim yerine tasarrufa 

ve boş durma yerine çalışmaya yönelmelerini sağlayarak vergi gelirlerini ve toplam 

piyasa üretimini arttırır. Vergi oranlarının indirilmesi göreli fiyatları pozitif şekilde 

etkileyecek ve bu etki toplam piyasa üretiminin artması ile sonuçlanacaktır. Literatüre 

“Laffer Etkisi” olarak giren hipoteze göre; toplam piyasa üretiminde maksimuma düşük 

bir vergi oranında ulaşılır (Demircan, 2003, 103). Özellikle ABD’de yapılan ampirik 

çalışmalar, vergi indirimleri sonucunda emek arzının ve tasarrufların arttığını ve yer altı 
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ekonomisince yürütülen ekonomik faaliyetlerin azaldığını ortaya koymuştur. Vergi 

indirimleri, ekonomik büyüme hızının artmasında gerek gelişmiş, gerekse gelişmekte 

olan ülkelerde önemli bir faktör olmaktadır. Özellikle yatırımları arttırma yönünde 

teşvikler geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerde ön plana çıkmaktadır (Demircan, 

2003, 104). 

Arz Yönlü İktisat temel olarak teşviklere dayanır. Bu teorik görüşe göre, teşvikler 

değiştiğinde insanların davranışları da değişir. Eğer bir kişi cazip bir aktivitede 

bulunursa diğer insanlar da bu aktiviteyle ilgilenmeye başlayacaklardır. Aynı şey tersi 

için de mümkündür. Vergiler, dolaysız kontroller (regülâsyonlar) hükümet harcamaları 

gibi ve devlet faaliyetleri üzerinde yapılacak kapsamlı değişiklikler, kişileri teşvik eder 

ve davranışlarını değiştirir. Arz yönlü vergi politikası başlıca üç temel ilke üzerinde 

durmaktadır (Aktan, 1989, 51): 

1. Marjinal vergi oranlarındaki değişiklikler ekonomik birimlerin karar ve faaliyetlerini 

pozitif veya negatif olarak üç şekilde değiştirir. 

- Boş durmaya karşı çalışmanın göreli fiyatını etkiler, 

- Cari tüketim yerine, gelecekte tüketimde bulunmanın göreli fiyatını etkiler, 

- Piyasa ekonomisi içerisinde faaliyette bulunma yerine, yeraltı ekonomisinde faaliyette 

bulunmanın göreli fiyatını etkiler. 

Arz-yönlü iktisatçılar, marjinal vergi oranlarının indirilmesi ya da artırılması) halinde 

bunun göreli fiyatları pozitif ya da negatif yönde etkileyeceğini kabul etmektedirler. 

Onlara göre, örneğin, marjinal vergi indirimi, bireylerin tüketim yerine tasarrufa 

yönelmelerine, boş durma yerine çalışmayı tercih etmelerine neden olacaktır. 

2. Arz-yönlü vergi politikası, ‘ekonomik büyüme’ ve ekonomik etkinlik’ olarak bilinen 

iki önemli iktisat politikası amacına ağırlık vermektedir. Arz yönlü vergi politikasını 

savunanlar, vergi indirimlerinin uzun-dönemde vergi gelirlerini ve toplam piyasa 

üretimini artıracağını kabul etmektedirler. Bu iktisatçılara göre, ‘istikrar’ ve adil gelir 

dağılımı’ gibi iktisat politikası, amaçları kısa dönemde çözüme kavuşturulamayacak 

amaçlardır. Diğer bir deyişle bu politikaları gerçekleştirmek için öncelikle, ekonomide 

etkinlik ve yüksek büyümeyi sağlayacak politikaları yürürlüğe koymak gereklidir. 

3. Arz-yönlü vergi politikasının diğer bir temel ilkesi ise, vergi oranları ile vergi 

gelirleri ve toplam piyasa üretimi arasında kurmuş olduğu ilişkidir. Bu ilkeye göre, 
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vergi oranlarının indirilmesi, sanıldığı gibi vergi gelirlerini azaltmayacak aksine 

artıracaktır. Çünkü vergi oranlarının indirilmesi, göreli fiyatları pozitif şekilde 

etkileyecek ve bu etki toplam piyasa üretiminin, yani GSYİH’nin artması şeklinde 

sonuçlanacaktır. 

Ekonomik ve sosyal kalkınma hedeflerine ulaşmada özel sektörün katkısını sağlamak, 

müteşebbislerin yatırım, ihracat ve benzeri ekonomik faaliyetlerde bulunma arzularını 

güçlendirmek amaçlarıyla devletin kullandığı araçlara teşvikler denilmektedir. 

Teşvik edici vergi politikası, genel olarak, gelişmekte olan ülkelerde özel sektör 

yatırımlarını teşvik ederek ekonomik kalkınmayı gerçekleştirme ve ekonomik istikrarı 

sağlama gibi makroekonomik amaçların yanı sıra; bölgesel dengesizlikleri giderme, 

istihdamı artırma vs. ekonomik–sosyal amaçlar taşımaktadır (Öner, 2002, 97-99). 

Uygulanan ekonomik, sosyal, sağlık, eğitim ve askeri politikaların bir gereği olarak 

vergilenmesi gerekli unsurların vergilenmesinden vazgeçilebilmekte veya olduğundan 

daha düşük vergi yükü doğacak tarzda vergilenebilmektedir. Vergi teşvikleri olarak 

adlandırılan bu uygulamalara çok farklı isimler altında azgelişmiş, gelişmekte olan ve 

gelişmiş tüm ülkelerde az ya da çok rastlanmaktadır. İktisadi büyümenin kaynakları 

sayılabilecek yeni yatırımların, teknoloji ve verimliliğin, istihdamın önünün açılması 

için vergi teşviki uygulamaları yoluyla vergi yükünün düşürülmesi tüm dünyada 

uygulanan vergi politikasıdır (Bulut, 2009, 127). 

Teşvik kavramı, bilindiği gibi, ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınması için yıllık 

programlar ve beş yıllık kalkınma planlarıyla belirlenen hedeflere ulaşılmasında 

özellikle özel sektörün katkısının sağlanması, müteşebbislerin yatırım, ihracat ve 

benzeri iktisadi faaliyetlerde bulunma arzu ve isteklerinin güçlendirilmesi, bu 

faaliyetlerin, belirlenen hedeflere ve ülke ihtiyaçlarına uygun olarak gerçekleştirilmesi 

için gerekli yönlendirmelerin yapılması gibi amaçlarla devletin kullandığı önemli ve 

etkili araçların ortak adıdır. Günümüzde ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınma 

hedeflerine ulaşmak amacıyla izledikleri politikalarda devlet yardım ve teşviklerinin 

önemli bir rolü vardır. Özellikle 1970'li ve 1980'li yıllarda yaşanan iki petrol şokunun 

tüm ülkelerde büyük ekonomik krize yol açtığı bilinmektedir. Bu dönemde ülkeler, 

artan işsizlik ve düşük büyüme hızı ile mücadelede devlet yardımları ve teşviklerden 

büyük ölçüde yararlanmışlardır. Gelişmekte olan ülkelerdeki hükümetler, daha hızlı 

sanayileşme ve sosyal politika hedefleri için genelde vergi sistemine güvenmekte, teşvik 
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edici vergisel araçları kullanmaktadırlar. Vergi sistemi vasıtasıyla yatırımı teşvik eden 

unsurlar; yatırım indirimi, hızlandırılmış amortisman, daha düşük vergi oranları ve vergi 

istisnalarıdır. Bu teşvik edici unsurlardan özellikle yatırım indirimi ve vergi istisnaları 

yaygın bir şekilde kullanılmaktadır (Öner, 2002, 99). 

Vergisel teşvikler, dolaysız vergi teşvikleri ve dolaylı vergi teşvikleri olarak ikiye 

ayrılmaktadır. 

2.1.2.1. Dolaysız Vergi Teşvikleri 

Kurumlar vergisi çerçevesinde iktisadi birimlere tanınan vergi teşvikleri dolaysız vergi 

teşvikleridir. Bunlar, kurum kârlarının normal kurumlar vergisi tarifesine göre daha 

düşük bir vergi oranı ile vergilendirilmesine yönelik düzenlemeler ve mevcut kurumlar 

vergisi uygulamaları ile tanınanlara kıyasla yatırım maliyetlerini daha fazla azaltıcı 

hükümleri içeren düzenlemeler şeklinde iki ana grup altında sınıflandırılabilir. Şüphesiz 

bütün kurumlar vergisi teşviklerinin amacı, yatırımlar üzerindeki efektif vergi yükünü 

azaltmaktır. Ancak farklı politikaların devreye konulmasını gerektirdiklerinden vergi 

teşvik türlerinin ayrıca ele alınıp karşılaştırılması gerekmektedir. 

Kurumlar vergisi oranında indirim yapmak şeklinde gerçekleştiren indirimler, kurumlar 

vergisinden tamamen muaf tutmak (vergi tatilleri) ve/veya normal vergi tarifesine 

kıyasla nitelikli bazı yatırım projeleri için daha düşük kurumlar vergisi oranlarının 

getirilmesi olarak iki ana guruba ayrılabilir (Tekin, 2006, 303). 

Vergi Tatilleri 

Gelişmiş ülkelerde kullanılmayan, ancak gelişmekte olan ülkelerde yaygın olan bir 

vergi teşvik türüdür. Vergi tatilleri, vergi idaresinin yükünü hafifletir; nitelikli 

yatırımcıların karmaşık vergi kanunları ve düzenlemelerinin getirdiği yük ve 

bürokrasiden kurtularak yatırım yapmalarını kolaylaştırır, ayrıca, nitelikli projelerde 

göreli faktör yoğunlukları üzerinde yansız bir etki meydana getirir (Tekin, 2006, 305). 

Vergi tatili, belirlenen alanlarda belirli bir zaman dönemi için vergi ödenmemesi 

şeklinde uygulanan teşvik türüdür. Diğer bir ifadeyle belirli bir süre için verginin 

kaldırılması veya daha düşük vergi oranı, istisna ve muafiyetler şeklinde ayrıcalıkların 

uygulanmasını ifade etmektedir. Vergi tatili ile, tatil dönemindeki yatırım projesinden 

elde edilecek gelirin vergiden muaf tutularak yatırımın işletme dönemi karlılığının 

arttırılması amaçlanmaktadır (Acinöroğlu, 2009, 151)  
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Tanımdan da anlaşılacağı gibi, vergi tatili aslında belli bir süreyle tanınan 

gelir/kurumlar vergisi istisnasıdır. Ülkemizde, geçmişte belli sektörler için adı vergi 

tatili olmayan bazı vergi istisnaları uygulanmıştır. Eğitim, spor ve sağlık tesisleri için 

geçmişte bir dönem uygulanan 5 yıllık Kurumlar Vergisi istisnası, vergi tatiline ilişkin 

iyi bir örnektir. Serbest bölge mevzuatında yapılan düzenlemelerle serbest bölgelerde 

faaliyet gösteren şirketler için tanınan istisnalar da bir tür vergi tatiline dönüşmüş ve bu 

bölgede faaliyet gösteren şirketlere vergi tatiline benzer şekilde süreli gelir/kurumlar 

vergisi istisnası tanınmıştır (Güngör,2004,72). 

Yatırım Maliyetlerini Azaltmaya Yönelik Teşvikler 

Yatırımcılara, yatırım maliyetlerini azaltmaya yönelik daha çekici uygulamaları içeren 

bu tip teşvikler, tüm ülkelerde yaygın bir biçimde kullanılmakta, belirlenen 

endüstrilerde araç, donanım, makine v.b. gibi yatırımları hedef olarak aldığı için seçilen 

endüstrideki sermaye yoğunluğunu artırıcı yönde bir etkinin ortaya çıkmasına neden 

olmaktadır. Teşvike layık görülen endüstrilerde, tüm ülkenin yararlanacağı olumlu 

dışsallıklar ürettiği sürece, yatırım maliyetlerini azaltmaya yönelik vergi teşvikleri 

kurumlar vergisi oranlarında ayarlamayı içeren teşviklere göre daha uygun bir teşvik 

türü olarak kabul edilebilir. 

Yatırım İndirimleri.  

Yatırım indirimi, yeni yatırımların belirli bir yüzdesinin yatırımı yapan kişinin 

kazancından indirilerek kazancın belli bir kısmının vergi dışında tutulması esasına 

dayanan bir vergi teşvik türüdür. Sermaye yatırımlarının maliyetini azaltmasının 

yanında iki önemli dezavantajı bulunmaktadır (Tekin, 2006, 306). Yatırım indirimine 

konu olan amortismana tabi varlıklar yerini yeni varlıklara bıraktıklarından yatırım 

indirimi, kısa ömürlü iktisadi varlıkların seçilmesine neden olur ve bu anlamda 

ekonomide sapmalara yol açar. İkinci olarak, güçlü firmalar defalarca yatırım indirimi 

talep edebilmek için aynı varlığı tekrar alıp-satarak yatırım indirimi sistemini kötüye 

kullanabilirler. 

Hızlandırılmış Amortisman Uygulamaları  

Amortisman, isletmede birden çok yıl kullanılabilen iktisadi kıymetler için yapılmış 

olan giderlerin, bu iktisadi kıymetlerin işletmede kullanılabilecekleri süre içinde yıllara 

yayılarak gayrisafi gelirlerden indirilebilmesi demektir. Hızlandırılmış amortisman 
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uygulamaları, amortismana tabi varlıkların iktisadi ömürleri süresince uğrayacakları 

değer kayıplarının başlangıçta daha büyük oranlarda, daha sonraları ise giderek azalan 

oranlarda gider olarak indirilmesini öngörür 

2.1.2.2 Dolaylı Vergi Teşvikleri 

Dolaylı vergi teşvikleri, tarifeler ve/veya teşviklere hak kazanan işletmelerce satın 

alınan girdiler üzerinden alınan satış vergilerinden tam veya kısmi muafiyet tanınmasını 

içermektedir. Bu teşvikler, genellikle, ihracata yönelik sektörlere veya ihracata yönelik 

olmamakla birlikte seçilen diğer sektörlere sağlanmaktadır.  

İhracata Yönelik Teşvikler 

İhracata yönelik dolaylı vergi teşvikleri, neredeyse tüm ülkelerde yürürlükte olan bir 

uygulamadır. İhraç edilen malların üretiminde kullanılan girdilerin dolaylı vergi 

yükünden kurtarılması, vergilemenin malların tüketildiği veya kullanıldığı ülkede 

gerçekleşmesini öngörmesi “varış ülkesi ilkesi” (principle of destination) gereği haklı 

görülebilir. İhracata yönelik vergi teşvikleri gümrük muafiyeti ve katma değer vergisi 

istisnası şeklinde iki ana kategoriye ayrılabilir ( Tekin, 2006, 308). 

Gümrük Muafiyeti 

İhracata yönelik üretimde kullanılan ithal girdilerin gümrükten muaf tutulmasında iki 

ana uygulama bulunmaktadır (Tekin, 2006, 308). Birinci uygulamada, ithal edilen tüm 

girdiler gümrük vergisine tabi tutulur, ancak ihraç edilen mamul ürünlerde kullanılan 

ithal girdilerin mamul ürün içindeki payı dikkate alınarak girdilerin ithali sırasında 

ödenen vergi tutarı iade edilir. İkinci uygulamada ise, toplam satışları içinde ihracat payı 

yüksek olan seçilmiş bazı ihracatçıların ithal ettikleri girdiler için ödemeleri gereken 

gümrük vergileri ertelenir. Vergisi ertelenen bu girdiler, iç piyasaya sunulan mallarda 

kullanıldığında vergilendirilirken, ihraç edilen mallarda kullanılması halinde ise 

tamamen vergi dışı tutulur (Acinöroğlu, 2009, 155). 

Katma Değer Vergisi İstisnası 

Ülkemizde katma değer vergisinin vergilendirilmesi konusunda uluslararası 

uygulamada kabul edilen varış ülkesi ilkesi uygulanmakta olduğundan, ihracat kapsamlı 

teslimlerde KDV uygulanmamaktadır. İhraç edilen ürünlerin bünyesine giren 

mamullerin tedariki esnasında ödenmiş olan KDV’ lerin indirim yoluyla giderilemeyen 
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ve firmaların üzerinde kalan kısmı, ihracattan sonra ilgili firmalara iade edilmektedir 

(Çelik, 2006,31). 

KDV Kanununun 11. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi ile ihracat teslimleri ve bu 

teslimlere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler KDV’den 

istisna edilmiştir. Bu hükümle, mal ihracı ve hizmet ihracında KDV uygulanmayacağı 

belirtilmiştir. Fıkranın (b) bendindeki Türkiye’de ikamet etmeyen yolcuların 

Türkiye’den satın alıp yurt dışına götürdükleri mallara ait ödenen KDV’nin iade 

edileceği hükmüyle, yolcu beraberinde yurt dışına çıkarılan eşyaların da normal ihracat 

şeklinde vergiden arındırılacağı hükmü düzenlenmiştir. Fıkranın (c) bendinde ise ihraç 

kaydıyla yapılan satışlarda ihracatçılar tarafından KDV’nin ödenmeyerek bir tür ön 

ihracat istisnası uygulaması getirilmiştir (Oktar,2003,1). 

2.1.3.Vergi Harcamaları-Vergi Rekabeti İlişkisi 

Çeşitli ekonomik ve sosyal amaçlara ulaşmak için sıklıkla başvurulan vergi 

harcamalarına ‘ vergi rekabeti’ bağlamında da yaklaşmak mümkündür. 

Vergi rekabeti, geniş anlamda, vergilendirme yetkisine sahip idari birimlerin (yerel 

yönetimler, eyaletler, devletler) vergi politikalarının, diğer idari birimler üzerinde 

meydana getirdiği etkiler olarak tanımlanabilir. Vergi rekabeti, firma ve ulusal düzeyde 

rekabet gücünü artırmak isteyen idari birimlerin vergilendirme yetkisine sahip olduğu 

alanlarda rakip idari birimlere kıyasla mükelleflerin vergi yüklerini azaltmak veya 

düşük tutmak suretiyle potansiyel olarak mobilitesi yüksek olan üretim faktörleri için 

kendi idari birimlerini cazip hale getirme çabasıdır (Aktan ve Vural, 2004, 2). 

Diğer bir tanıma göre vergi rekabeti; “bir ülkenin ulusal ekonomisini, vergi 

mükelleflerini tabi tuttuğu vergi yüklerini diğer ülkelerin uygulamakta oldukları 

oranlara göre azaltmak veya düşük tutmak suretiyle yerli işletmelerin rekabet gücünü 

artırarak veya yabancı direkt yatırımları kendisine çekerek iyileştirmesidir (Akmaz, 

2007, 1). 

Vergi rekabeti, artan mali bütünleşme ve ekonomik entegrasyon sonucunda, efektif 

vergi oranlarının düşürülmesi olarak tanımlanabilen ve teorik bazda ilk defa 1956 

yılında Charles Tiebout tarafından geliştirilen bir iktisadi kavramdır (Öz ve Yaraşır, 

2009, 5). Ancak vergi oranları dışında başka vergisel ayrıcalıklar da vergi yükünü 

azaltabilir. Daha açık bir ifade ile vergi rekabeti, vergi oranları düşürülerek ve/veya 

vergi matrahı genişletilerek de gerçekleştirilebilmektedir. Dolayısıyla geniş anlamı ile 
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vergi rekabeti, vergilendirme yetkisine haiz olan devletin vergi politikalarının diğer 

devletler üzerinde oluşturduğu etkiler diye tanımlanabilmektedir (Öz ve Yaraşır, 2009, 

6). 

Vergi rekabeti farklı şekillerde sınıflandırılabilir. Kimi yazarlara göre, karlar üzerinden 

alınan dolaysız vergilerin azaltılması yoluyla yurtiçinde yerleşik firmaların rekabet 

güçlerinin artırılmasını amaçlayan bir vergi rekabeti “iyi”; diğer koşullarda yabancı 

sermayeyi çekemeyen bir ülkenin bunu vergi oranlarını düşürmek suretiyle 

gerçekleştirmesi halinde ise “kötü” ya da zarar verici bir vergi rekabeti söz konusudur. 

Vergi rekabeti, farklı ülkeler veya devletlerarasında uluslar arası ölçekte gerçekleşiyorsa 

“yatay vergi rekabeti”, farklı düzeylerdeki idari birimler (örneğin, federal-federe 

devletler) arasında meydana geliyorsa “dikey vergi rekabeti” mevcuttur (Aktan ve 

Vural,2004, 2). 

Yatay vergi rekabeti, aynı düzeyde olan iki veya daha fazla yerel idarenin veya ulus 

devletin hareketli vergi kaynağı (mobil tax base) üzerinden vergi almaları ve bunlardan 

birinin aldığı verginin, diğerinin vergi gelirlerini etkilemesi şeklinde açıklanabilir. 

Farklı yönetim kademeleri arasındaki vergi rekabeti olarak tanımlayabileceğimiz dikey 

vergi rekabeti, yatay vergi rekabetinin aksine sermayenin ve diğer üretim faktörlerinin 

bölgelerarası hareketliliğine dayanmamaktadır. Dikey vergi rekabetinin konusu ise, hem 

merkezi idarenin hem de yerel idarenin aynı vergi kaynağını birbirinden bağımsız 

olarak belirleyecekleri vergi oranıyla vergi kapsamına alma çabasıdır. Vergi rekabetinin 

ekonomi üzerinde olumlu ve olumsuz etkiler yaratabildiği vurgulanmıştır 

(Ferhatoğlu,2005, 6). 

Global piyasaların tam rekabet koşullarına sahip olması şartı ile vergi rekabetinin, 

ekonomik perspektif açısından hükümetlerde etkinliğe ve herkes için olası en yüksek 

refah düzeyine yol açabileceği, , uygulanan düşük vergiler sonucunda ülkeye sermaye 

ve vasıflı işgücü girişi olacağı için, üretimin ve gelirin artacağını bunun da doğal olarak 

vergilenebilir matrahı artıracağı, önemli yayılımcı etkilere sahip bazı kamu harcama 

türlerinin vergi rekabetinin aşırı boyutlara ulaşmasını önleyeceği, minimum düzeyde 

vergi rekabetinin, kamu harcamalarını kendiliğinden sınırlandıracağı nedeni ile 

istenebilir olduğunu düşünen yazarlar bulunmaktadır (Akmaz, 2007, 7). 

Vergi rekabetinin yararlarının yanında olumsuz etkileri de bulunmaktadır. Bunlar; vergi 

gelirlerinin azalması, kamu harcamalarında düşüş, komşu ülkenin zarara sokulması, 
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egemenlik haklarından taviz verilmesi, vergi kaçakçılığı ve vergiden kaçınma yollarının 

artması şeklindedir (Biçenel, 2006,17-18). 

1998 yılında OECD tarafından yayınlanan, “Zararlı Vergi Rekabeti: Yükselen Bir 

Küresel Konu ” başlıklı raporda vergi rekabetinin 6 önemli negatif dışsallığı bulunduğu 

belirtilmektedir. Söz konusu rapora göre zararlı vergi rekabeti (Akmaz, 2007, 6) 

-Finansal ve dolayısı ile reel yatırım hareketlerini bozar, 

-Vergi sistemlerinin dürüstlük ve adaletini bozar, 

-Mükellefleri vergisel yükümlülüklere uyum konusunda isteksizleştirir, 

-Vergi idaresinin maliyetlerini ve mükelleflerin uyum maliyetlerini artırır, 

-Vergiler ile kamu harcamalarının arzulanan düzeyini ve bileşimini değiştirir, 

-Vergi yükünün daha az hareketli olan üretim faktörleri üzerine kaymasına 

neden olur. 

Rapor’a göre, vergi rekabetinin zararlı etkileri, bir ülkenin vergi politikasının başka bir 

ülkenin vergi tabanını etkilemesi durumunda ortaya çıkmaktadır ve bu tür etkilere 

“Taşma Etkileri” denmektedir (Akmaz, 2007,6). Vergi rekabetinin vergi yapısı ile ilgili 

iki sonucu olmaktadır. Bunlardan birincisi, toplam vergileme kapasitesinin düşmesi, 

ikincisi ise mobil faktörler üzerindeki vergi yükünde yapacağı değişikliklerdir (Öz ve 

Yaraşır, 2009, 19-20). 

Günümüzün çok tartışılmakta olan konularından birisi olan vergi rekabeti ile, mobilitesi 

son derece yüksek olan sermaye ve nitelikli iş gücünü kendi egemenlik sahalarına 

çekmeye çalışan ülkelerin, bu amaç ile uyguladıkları vergilendirme politikaları, kimileri 

tarafından ekonominin doğasına uygun olarak nitelendirilmekte ve vergi rekabetinin, 

kaynakların daha etkin kullanımını sağlama ve kamu harcamalarını disipline etme gibi 

bir takım refah artırıcı etkilere de sahip olduğu düşünülmektedir. Bazıları ise, vergi 

rekabetine, zaten kıt olan sermaye ve nitelikli iş gücünü çekebilmek uğruna diğer 

ülkelerin vergi tabanlarının erozyona uğraması sonucunu doğuracağı savunularak karşı 

çıkmaktadırlar (Akmaz, 2007, 7). 

Çeşitli yönleri ile ele aldığımız vergi rekabeti olgusu globalleşen dünyada vergi 

harcamalarına ilişkin düzenlemeler ile hayatı geçmektedir. Vergi harcamaları vergi 
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rekabetinin bir aracı olarak kaynaklarımızın global dünyada ülkeler arası dağılımını 

etkileme rolü üstlenmektedir. 

2.2. AVRUPA BİRLİĞİ’NDE VERGİ HARCAMASI UYGULAMALARI 

Bilindiği üzere vergi, tarihi süreçte tüm toplulukların ve devletlerin zorunlu finansman 

kaynağı anlamında en fazla başvurdukları ve toplarken de bir o kadar da sorunla karşı 

karşıya kaldıkları en vazgeçilmez kamu gelir kaynağıdır. Günümüzün modern ülkeleri 

geliri aşağı yukarı benzer tanımlayarak, vergiyi de aynı veya benzer sistemlerle tahsil 

etme yoluna gitmektedirler. Dolayısıyla ülkelerin vergi sistemleri bu anlamda birbirine 

çok yakındır (Öz ve Kalpalı, 2005,1). 

Vergi politikası, tüm AB ülkeleri için çok önemli bir konudur. Herhangi bir AB üyesi 

ülkede izlenen vergi politikasında yapılacak değişikliğin yalnızca o ülkeyi değil aynı 

zamanda AB’ye üye diğer ülkeleri de yakından etkileyeceği unutulmamalıdır. AB üyesi 

ülkeler arasındaki entegrasyon sürecinin ortaya çıkardığı önemli bir gelişme de üye 

ülkeler arasındaki rekabetin iyice artmasıdır. Bu durumda herhangi bir üye ülkenin vergi 

oranlarını diğerlerinden daha yukarı tutmaya çalışması kuşkusuz rekabet avantajı 

yönünden büyük bir sakıncayı doğuracaktır. AB üyesi ülkelerin bu gerçekler ışığında 

vergi politikalarını belirlerken birbirlerinden tamamen bağımsız davranmaları sorun 

yaratabilecektir. 

 AB’nde tek bir pazar yaratılması yönünde büyük çabalar olmasına rağmen vergi 

politikası açısından üye ülkeler arasında tam bir uyumlaştırmanın yapıldığı söylenemez. 

AB’nde vergi politikasının koordinasyonunun sağlanması yönünde atılan adımlar çok 

yavaş yürütülmektedir. Bunun en büyük nedeni ise, AB üyesi ülkelerin 

ekonomilerindeki karmaşık yapı ve Roma Antlaşmasında yer alan vergi yükümlülükleri 

ile ilgili düzenlemelerin değişime pek açık olmamasıdır. AB Konseyi, AB’ de vergi 

ayrımcılığının ne şekilde oluşabileceğini belirgin olarak ortaya koymuştur. AB Konseyi, 

AB Adalet Divanına vergideki ayrımcılığın önlenmesi amacıyla tam yetki 

vermiştir.Ayrıca, özellikle üye ülkelerde uygulanan KDV’ndeki ayrımcılığın önlenmesi 

için etkin kanunlar mevcuttur (www.koto.org.tr). 

 Üye ülkelerin vergi politikalarının yönlendirilmesi ve düzenlenmesi bakımından 

Avrupa politika yapıcılarının üç temel seçeneği bulunmaktadır. Bu seçenekler; (i) 

Hiçbir şey yapmadan mevcut statükoyu muhafaza etmeye çalışmak, (ii) Karar alma 

mekanizmalarını büyük ölçüde değiştirmeden birliği genişletmek ya da (iii) Karar alma 
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mekanizmasını etkin ve demokratik bir mekanizmaya dönüştürecek şekilde temelden 

değiştirmek biçiminde özetlenebilir. Bunlardan karar alma mekanizmalarının 

değiştirilmesine yönelik üçüncü seçenek, birlik fikri doğrultusunda temel seçenek 

olarak karşımıza çıkmakta olup; vergi meselelerinde karar alma mekanizmalarının 

değiştirilmesi ise; AB düzeyinde kararların nasıl alınacağı ve hangi vergi kararlarının 

alınması gerektiği konusunda iki temel soruyu içermektedir. 

AB’de vergi politikası, ekonomik bütünleşmeye göre belirlenen ikincil bir politikadır. 

Roma Antlaşması'nın vergi ile ilgili hükümleri (Md.95-99, 100 ve 220) Birliğin temel 

ilkeleri arasında değil, “Birlik Politikası” başlıklı üçüncü kısımda rekabet 

hükümlerinden sonra yer almıştır. Üye devletler, vergi ile ilgili düzenlemeleri malî 

ihtiyaçları ile izledikleri ekonomik ve sosyal politika amaçlarına göre kendileri 

belirlerler. Buna rağmen vergi politikası, Birliğin temel amaçlarına ulaşılmasında 

önemli rol oynar. Bu politika, iç vergilendirmedeki farkların azaltılması ve vergi 

mevzuatlarının harmonize edilerek özellikle sermaye kaçışının ve üyeler arasında özel 

tüketim harcamaları sapmasının önlenmesi amacıyla yürütülmektedir. 

AB’de ekonomik ve parasal birlik, üye devlet ekonomilerinin dengeli bir biçimde 

bütünleştirilmesini öngörmektedir. Söz konusu denge, üye devletler arasında vergi 

politikalarının uygulama farklılıklarından dolayı ciddi bozulmalar ile karşı karşıya 

kalabilmektedir. Bir birlik ülkesinin diğerlerine oranla bir "vergi cenneti" olması, 

diğerlerinin aleyhine olacak şekilde bütün sermayenin ve yatırımların bu ülkeye 

kayması ile sonuçlanabilmektedir. Üye devletlerin uygulayacağı vergi politikalarının, 

belirlenmiş ortak politikaların öngördüğü hedeflerin aksine sonuçlar doğurmaması ve bu 

politikaların gerçekleşmesine katkıda bulunması gerekir. 

Günümüzde sanayileşmiş ülkelerin çoğu, yirmi ya da otuz yıl öncesine göre daha fazla 

vergi toplayabilmekle birlikte dikkatli biçimde bakıldığında mali boşlukların ülkelerin 

vergi sistemlerinin temelini ciddi biçimde kemirdikleri fark edilebilir 

(www.gelirler.gov.tr). Bu mali boşlukların çoğunluğu küreselleşme olgusunun bir 

parçasıdır. Vergi kayıplarının diğer yüzünde ise vergi  harcamaları olgusu 

bulunmaktadır. Aşağıda bu olgular hakkında kısaca bilgi verilecektir.  

Avrupa Birliği’nde vergi harcaması kavramı ülkeden ülkeye farklılıklar arz etmektedir 

(www.gelirler.gov.tr). Örneğin Avusturya, “Genel vergi normundan gerçek veya tüzel 

kişilerin faaliyetleri dolayısıyla avantaj elde ettikleri istisnalar nedeniyle kaybedilen 
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Federal Hükümet Gelirleri” tanımını kullanmaktadır. Benzer şekilde, Hollanda, vergi 

harcamalarını, “Kanunun öngördüğü temel yükümlülük sistemiyle uyumlu olmayan ve 

kanuni bir hükümden kaynaklanan vergi geliri kaybı veya ertelenmesi şeklindeki kamu 

harcaması” olarak tanımlamaktadır. Finlandiya ise, daha özlü bir ifadeyle “destek 

amacıyla, temel vergilendirme yapısından sapma” şeklinde tanımlamaktadır. 

1965’ten günümüze uzanan trendde, genel olarak vergi gelirleri/ GSYIH oranının 

sürekli arttığı ancak bu artışın son yıllarda giderek azaldığı görülmektedir. Bu azalma, 

bir ölçüde ciddi bir dönüşüm yaşayan ülkelerin yaşadığı vergi tabanı erozyonunun doğal 

bir sonucudur. Gelirlerdeki bu azalma, çoğu hükümet tarafından vergi tabanının 

genişletilmesi suretiyle finanse edilmiştir. Ayrıca gelir vergisindeki en  yüksek oranların 

düşürülmesinin yanı sıra tarifelerdeki dilim sayısı da azaltılmıştır. Kurumlar vergisine 

ilişkin trendlerde vergi tabanı genişletilmiş, oranlar düşürülmüştür (www.gelirler.gov.tr). 

Tablo 2.1 ve Tablo 2.2’ de Avrupa Birliği’ ne üye ülkelerin katma değer vergisi, gelir 

vergisi ve kurumlar vergisi oranları gösterilmektedir. Tablo 2.1’ de Avrupa Birliği 

ülkelerinde, en düşük oran, indirilmiş oran, standart oran ve geçici oran kategorilerinin 

en az biri kapsamında uygulanan farklı sayılarda KDV oranlarının mevcut olduğu 

gözlenmektedir. Üye ülkeler arasında en düşük indirilmiş oran Malta ve İngiltere’de 

(%5), en yüksek indirilmiş oran Macaristan’ da (%18), en düşük standart oran 

Lüksemburg ve Kıbrıs’ da(%15), en yüksek standart oran Danimarka, Macaristan ve 

İsveç’ te (%25) uygulanmaktadır. Üye ülkeler arasında KDV oranları arasındaki 

farklılıklar dikkat çekicidir. Üye ülkelerde en fazla uyum KDV’ de olmasına rağmen 

henüz üye ülkeler için uyumlaştırılmış bir oran oluşturulamamıştır. Üye ülkeler 

belirlenen %15-%25 standart oranların dışına çıkmamak koşuluyla kendi standart 

oranlarını belirleyebilmektedirler. 
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     Tablo 2.1: AB’ye Üye Ülkelerin KDV Oranları 

     Kaynak: Ec.europa.eu/taxation_customs/.../vat/...vat.../rates/january 2011 erişim tarihi:23.04.2011 

 

 

                      

 

 

 

 

ÜYE ÜLKELER 
EN DÜŞÜK 

ORAN 
İNDİRİLMİŞ 

ORAN 
STANDART 

ORAN 
GEÇİCİ 
ORAN 

BELÇİKA  -  6/12 21 12 

BULGARİSTAN  - 7 20   

ÇEK CUMHURİYETİ  - 10 20 -  

DANİMARKA  -  - 25  - 

ALMANYA  - 7 19  - 

ESTONYA  - 9 20  - 

YUNANİSTAN  -  6,5/13 23  - 

İSPANYA 4 8 18 -  

FRANSA 2 6 20  - 

İRLANDA 5 14 21 14 

İTALYA 4 10 20  - 

KIBRIS  - 5/8  15  - 

LETONYA  - 12 22  - 

LİTVANYA  -  5/9 21  - 

LÜKSEMBURG 3  6/12 15 12 

MACARİSTAN -  5/18 25  - 

MALTA - 5 18  - 

HOLLANDA - 6 19  - 

AVUSTURYA - 10 20 12 

POLONYA -  5/8 23  - 

PORTEKİZ -  6/13 23 13 

ROMANYA -  5/9 24  - 

SLOVENYA - 9 20  - 

SLOVAKYA - 10 20  - 

FİNLANDİYA -  9/13 23  - 

İSVEÇ - 6/12  25  - 

İNGİLTERE - 5 20  - 
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Tablo 2.2. AB’ye Üye Ülkelerin Gelir ve Kurumlar Vergisi Oranları 

Kaynak: Europan Comission-Taxation and Customs Union, Taxation Trends in the European Union, 

Iceland and Norway, 2010, s:109,136. erişim tarihi:21.04.2011 

                      

Tablo 2.2’de Avrupa Birliği’ ne üye ülkelerin gelir ve kurumlar vergisi oranları 

görülmektedir. Gelir vergisi oranlarına baktığımızda en düşük gelir vergisi Çek 

Cumhuriyeti’nde (%15), en yüksek gelir vergisi ise İsveç’te (%56) görülmektedir. Üye 

ülkeler arasında en düşük kurumlar vergisi oranı Bulgaristan’da (%10), en yüksek 

Malta’ da (%35) uygulanmaktadır. Üye ülkelerde uygulanan gelir ve kurumlar vergisi 

oranları arasındaki büyük farklılıklar önümüzdeki dönemde ekonomik faaliyetlerin 

ÜYE ÜLKELER GELİR VERGİSİ 
KURUMLAR 

VERGİSİ 

BELÇİKA 54 34,00 

BULGARİSTAN 10 10 

ÇEK CUMHURİYETİ 15 19 

DANİMARKA 52 25 

ALMANYA 47,48 30 

ESTONYA 21 21 

YUNANİSTAN 40 24 

İSPANYA 43 30 

FRANSA 45,78 34,5 

İRLANDA 41 13 

İTALYA 45 31 

KIBRIS 30 10 

LETONYA 26 15 

LİTVANYA 25 15 

LÜKSEMBURG 39 28,59 

MACARİSTAN 40 21,28 

MALTA 35 35 

HOLLANDA 52 26 

AVUSTURYA 50 25 

POLONYA 40 19 

PORTEKİZ 42 27 

ROMANYA 16 16 

SLOVENYA 41 20 

SLOVAKYA 19 19 

FİNLANDİYA 50,05 26 

İSVEÇ 56,44 26 

İNGİLTERE 50 28 
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Birlik içi dağılımını daha fazla etkileyecek ve oranlarda uyumlaştırmaya gitme 

zorunluluğunu gündeme taşıyacaktır. Üye ülkeler arasındaki bu oran farklılıklarının 

nedeni, ülkelerin sosyal ve ekonomik koşullarına göre uyguladıkları vergi sistemlerini 

değiştirmek istememeleridir. 

Avrupa Birliği’ nde vergi harcaması uygulamalarını katma değer vergisi, gelir vergisi ve 

kurumlar vergisi açısından inceleyebiliriz.  

Katma Değer Vergisi, Türkiye, Avrupa Birliği’nin ortak genel gider vergisi olan katma 

değer vergisini mevzuatına dahil etmiş ve 1985 yılı başından bu yana uygulamaktadır. 

Katma değer vergisi uygulamasında istisna sayısının fazla olması, verginin genel 

tüketim vergisi olma özelliğini zedelemektedir. Ayrıca Birliğin genel bütçesinin en 

önemli gelirlerinden biri, katma değer vergisi payı olup, bu pay, Birlik üyesi ülkelerin 

katma değer vergisi matrahı üzerinden alınmaktadır. Bu açıdan aşırı istisna 

uygulamaları Birlik bütçesini doğrudan etkilemekte, bu nedenle istisnalar konusunda 

uyumlaştırma önem arz etmektedir (Saraçoğlu, 2006, 42). Ülkemizde yapılan mal 

ihracatı için alınan ihracat komisyonları istisna kapsamındadır. Ancak, mal ithalatı için 

alınan komisyonlar istisna kapsamına girmemektedir. Avrupa Birliği uygulamasında ise 

yurt dışındaki kişiler adına mal ithalatı ile ilgili verilen hizmetler katma değer vergisi 

dışında tutulmuştur.  Hizmetin nerede ve kime verildiği ön planda olup; kim tarafından 

verildiği önemli değildir. Dolayısıyla hizmet tüketiminin müşterinin bulunduğu ülkede 

gerçekleştiği kabul edilmekte ve istisna uygulanmaktadır. 

AB mevzuatında yer aldığı halde Türkiye’ de Katma Değer Vergisi Kanunu’ nda 

(KDVK) Yer Almayan istisnalar; 

-Resmi posta idarelerinin hizmetleri, 

-Kamu kuruluşu niteliğinde çalışan radyo ve televizyon kuruluşlarının teslim ve 

hizmetleri KDVK’ nın 1. Maddesi (bent 3, a) KDV’ nin konusu içine alınmıştır. Bu 

nitelikteki teslim ve hizmetler AB mevzuatı gereğince de KDV’ nin konusuna dahil 

edilmiştir. Ancak, anılan teslim ve hizmetlerin ticari nitelik taşımaması koşulu ile 

vergiden istisna edileceği de yine AB mevzuatı gereğince hükme bağlanmıştır. 

-Bahis ve piyango tertiplenmesi, Türk KDVK’ nda vergiye tabidir. Bu tip 

faaliyetler üye devletlerin belirleyecekleri şartlarda ve sınırlarda vergiden istisnadır. 
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-AB’ de, diş teknisyenlerinin mesleki sınırları içinde kalan hizmetleri ve diş 

doktoru ve teknisyenlerince yapılan protez teslimleri vergiden istisnadır. 

-Kamu yararına çalışan hastaneler ve benzeri kuruluşlar tarafından ifa edilen 

tıbbi teşhis ve tedaviler, bunlara bağlı bakım, ameliyat ve diğer hizmetler KDV’ den 

istisnadır.  

-Kamu yararının ön planda olduğu müze ve hayvanat bahçesi gibi kuruluşların 

hizmetleri (Batıray,2006,86). 

AB katma değer vergisinde öngörülen istisnalar daha çok sosyal ve kültürel amaçlara 

yöneliktir. Ancak ülkemiz uygulamasında daha çok askeri ve ekonomik amaçlı 

istisnalara yer verilmektedir (Saraçoğlu, 2006 42). Uygulamaya vergi harcamasının bir 

çeşidi olan indirim açısından bakacak olursak, sistem satışlar üzerinden hesaplanan 

KDV’ den, bu satışların girdilerine ilişkin olarak ödenen KDV’ nin indirilmesi esasına 

dayanmaktadır. Hesaplanan vergi ödenen vergiden fazla ise, aradaki fark vergi dairesine 

yatırılmaktadır. Hesaplanan verginin ödenen vergiden az olması durumunda ise, aradaki 

fark AB uygulamasında mükellefin isteği üzerine göre ya mükellefe iade edilmekte 

veya bir sonraki döneme devredilmektedir. Türk KDV uygulamasında ise bir 

vergilendirme dönemi içinde indirilecek KDV toplamı mükellefin vergiye tabi işlemleri 

dolayısı ile hesaplanan KDV toplamından fazla ise aradaki fark iade edilmez, sonraki 

döneme devredilir. Bu kurala tampon kuralı denir (Batıray, 2006, 84). Bir diger farklılık 

yatırım malları için ödenen KDV’ nin indirilmesidir. AB’ nde yatırım malları için 

ödenen KDV’ nin tamamının bir kerede indirilmesine izin verilerek tüketim tipi KDV 

modeli benimsenmiştir. Türk Vergi Sistemindeki KDV ise tüketim tipi ve gelir tipi 

arasında bir KDV özelliği göstermektedir. Türkiye’ de kural olarak gelir tipi KDV 

benimsenmiş olmakla birlikte teşvik belgesi alan yatırım malları için AB’ de olduğu 

gibi tüketim tipi KDV modeli esas alınmıştır (Batıray, 2006, 84-85). 

Katma Değer Vergisi’ne vergi oranları açısından bakarsak; Avrupa Birligi iki oranlı 

yapı benimsemiştir. Tüm üye ülkelerin mal teslimi ve hizmet ifalarında standart bir oran 

uygulanması ve bunun da %15 ‘den aşağı olamayacağı kararlaştırılmıştır. İndirilmiş 

oran asgari %5 olarak belirlenmiştir. İndirimli oran uygulanacak mal ve hizmetlerin 

neler olacağı ise 6. Direktife H listesi ile belirlenmiştir (Saraçoğlu, 2006,44). H listesi 

aşağıdaki gibi sıralanmıştır:  
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• İnsan ve hayvanların tüketimine ilişkin gıdalar (alkollü içkiler dışındaki 

içecekler), canlı hayvanlar, tohumlar, bitkiler, gıda maddelerinin 

hazırlanmasında kullanılan karışımlar, gıda maddelerinin yerine geçen ürünler; 

•  Su dağıtımı; 

•  Tıp ve veterinerlik amaçlarına yönelik olarak hastalıktan korunma, bakım ve 

tedavide kullanılan ilaçlar, gebeliği önleme ve kadın sağlığını korumaya yönelik 

ürünler; 

• Tıbbi ekipmanlar, engellilerin özel kullanımına mahsus araçlar, bunların 

tamirleri ve arabalardaki bebek koltukları; 

• Yolcu ve beraberindeki bagajların taşınması; 

• Reklam amaçlı olanlar hariç kütüphanelerce ödünç verilenler dahil olmak üzere 

kitaplar (broşürler, kitapçıklar, benzeri basılı materyaller, resimli ve boyalı 

kitaplar, haritalar ve benzerleri dahil) gazeteler ve süreli yayınlar; 

• Gösteriler, tiyatrolar, sirkler, fuarlar, lunaparklar, konserler, müzeler hayvanat 

bahçeleri, sinemalar, sergiler ve benzeri kültürel faaliyetlerden alınan giriş 

ücretleri, sesli ve görüntülü yayın hizmetleri; 

• Yazarlar ve besteciler tarafından sunulan hizmetler ile bunlara ödenen telif 

ücretleri; 

•  Sosyal politika kapsamında sunulan konutların teslimi, inşası, yenilenmesi ve 

tadili; 

• Makina ve binalar gibi sermaye malları hariç zirai üretimde kullanılmak üzere 

yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları; 

• Kamp alanları ve karavan parklarının kiralanması dahil olmak üzere otel ve 

benzerlerince sunulan konaklama hizmetleri; 

• Spor müsabakalarına giriş bedelleri, spor tesislerinin kullanımı; 

• Üye ülkelerce tanınan, refah ve sosyal güvenlik amaçlı kurumların istisna 

hükümleri dışında kalan teslim ve ifaları; 

• Cenaze törenlerinde ifa edilen hizmetler ve buna ilişkin mal teslimleri; 
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• Doktorlar ve diş hekimlerince ve kaplıca tedavisi kapsamında sunulan, istisna 

hükümleri dışında kalan hizmetler; 

•  Cadde temizliği, çöp toplanması ve atık işleme kapsamında sunulan hizmetler. 

Hiç bir üye devlet H ekinde belirlenen bir mal veya hizmet grubunu indirilmiş oran 

uygulamasına tabi tutmak zorunda değildir. Dilediği takdirde, bu ekte belirtilen bazı mal 

ve hizmetleri normal oranda vergilendirebilir. Ancak tersine, H listesinde yer almayan 

bir mal veya hizmet grubunu indirilmiş oranla vergilendirmesi, kural olarak yani sapma 

talebinde bulunmadığı geçiş rejimi oranı uygulamadığı veya özel rejim öngörülmediği 

takdirde söz konusu olmayacaktır. O nedenle Türk KDV sisteminde yer alan % 1 ve % 

8’ lik gruplarda sayılmış bulunan mal ve hizmet gruplarının H ekindeki mal ve 

hizmetlerle mukayese edilmesi gerekir. AB’ de gıda maddelerinin tamamı için % 5 oran 

uygulanırken, Türkiye’ de % 8’ dir bu oran. İstisna edilmemiş olan sağlık 

harcamalarında ve ilaç alımlarında, AB’ nin öngördüğü oran yine % 5 iken, Türkiye’ de 

%18’ dir. AB’ de dinlenme, ulaşım, temizlik gibi alanlarda da düşük oran uygulaması 

söz konusu olmasına rağmen bu konular Türkiye’ de normal orana tabidir.  Genel bir 

değerlendirme yaptığımızda % 1’ lik vergi oranı AB’ de öngörülen %5’ lik indirilmiş 

oran sınırının altındadır. 6. direktif ile indirilmiş oran düzenlemesinde, her indirilmiş 

oranın indirilebilir KDV’ nin tamamının indirimine olanak verecek şekilde belirlenmesi 

öngörülmektedir. Oysa, % 1 oranı alımlar dolayısıyla yüklenilen KDV’ nin indirimine 

olanak verecek bir büyüklük olmadığından, bu kategoriye giren yükümlülükler için 

KDVK Md. 29/2’ de bir iade mekanizması getirilmiştir. AB sisteminde indirilmiş oran 

uygulanan mal ve hizmetler grupları için böyle bir telafi mekanizması 

bulunmamaktadır. O yüzden Türkiye’ nin % 1 oranını koruyarak uygulamaya devam 

etmesi sistemin bütünü içinde uygun değildir (Batıray, 2006, 68-69). 

Gelir Vergisi, ekonomik bütünleşme açısından, hem iş gücünün hem de sermayenin 

serbest dolaşımını etkilediğinden bu alanda da uyumlaştırma yapmak 

gerekmektedir.Ülkemizde 4369 Sayılı Kanun ile yapılan değişikliklerle gelir vergisi 

sistemimiz Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan mevzuata uygun hale getirilmeye 

çalışılmıştır.Avrupa Birliği’ nde gerçek gider sistemi benimsenmiş olmasına rağmen, 

ülkemizde mükelleflerin giderlerinin ancak bir kısmının indirilebilecek gider olarak 

kabul edilmesi ve yaptıkları giderlerin bir çoğunun ise matrahtan indirilememesi 

Avrupa Birliği sistemi ile çelişmektedir.Avrupa Birliği’ nde gelir vergisi oranlarının 
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uyumlaştırılması konusundaki çalışmalarda net bir oran verilememektedir.Ülkemizde 

geçerli olan gelir vergisi tarifesi ise diğer ülkelerin alt ve üst sınırları bakımından orta 

sıralarda yer almaktadır. Gelir vergisi gelirlerinin toplam vergi hasılatı içindeki payı 

incelendiğinde ise, ülkemizde dolaylı vergilerin payının arttığı, bu durumun ise vergi 

adaletini bozduğu ve Avrupa Birliği ile uyumlu olmadığı görülmektedir (Saraçoğlu, 

2006,60-61). 

  Kurumlar Vergisi, Avrupa Birliği üyesi ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de kurumlar 

vergisi esas itibariyle sermaye şirketlerinin vergilendirilmesine yönelik, kişisel gelir 

vergisinden ayrı bir vergi olarak uygulanmaktadır (Saraçoğlu, 2006, 66). 

9 Nisan 1973 tarih ve 73/80 sayılı Direktif ile; Konsey, 1976 yılından itibaren; bir 

sermaye şirketinin kuruluşunda, bir şahıs işletmesinin sermaye işletmesine 

dönüşmesinde, sermaye şirketlerinde her türlü sermaye artırımı esasında, herhangi bir 

şirketin AB dışında bir ülkede bulunan yasal veya fiili iş merkezinin AB ülkesi bir 

ülkeye taşınmasında, ilgili sermaye şirketinin fiili ve kanuni iş merkezinin bulunduğu 

ülke tarafından işlemin yapıldığı anda %1 damga vergisi alınmasını kararlaştırmıştır. 

Ülkemizde ise; 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun birinci bölümünde damga 

vergisinde mükellefiyet ve istisnalar düzenlenmiş olup, istisnalar başlıklı 9. maddesinde 

de bu kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kâğıtların damga vergisinden istisna olduğu 

öngörülmüştür. Dolayısıyla, sözü edilen işlemlerin yapılması esnasında Avrupa 

Birliği’nde damga vergisi %1 olmakta iken, bu işlemler Türkiye’de damga vergisinden 

istisna edilmiştir. Bu istisnaların müzakereler aşamasında gözden geçirilerek, belirtilen 

işlemlerde %1 damga vergisi alınması suretiyle damga vergisine ilişkin 

düzenlemelerimizin Birlik mevzuatına uyumlu hale getirilmesi gerekli olacaktır (Erkan 

2009, 158). Ana şirket ve bağlı şirketlerin vergilendirilmesi ile ilgili uyumlaştırma da, 

‘Farklı üye ülkelerin ana şirketlerinin ve bağlı şirketlerinin vergilendirilmesinde ortak 

kurallar’ direktifi ile bağlı şirketten ana şirkete yapılan kar payı ödemelerinin 

vergilendirilmesi konusu düzenlenmiştir. Kurumlar Vergisi Kanunu’ nun (KVK) 8/1. 

Maddesinde yer alan ve iştirak kazançları istisnasını düzenleyen hüküm, söz konusu 

direktife paraleldir. Ancak Avrupa Birliği direktifi tüm üye ülkelerdeki iştiraklerden 

elde edilecek kazançlara yöneliktir. Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde KVK’ da bu 

konuda düzenleme yapılarak sermayenin serbest dolaşımı açısından önemli bir adım 

atılmış olacaktır (Saraçoğlu, 2006, 67). 
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Kurumlar vergisi alanında Avrupa Birliği ülkeleri ile en önemli farklılık, matrahın 

tespiti ve indirilebilecek giderler konusundadır. Ülkemiz uygulamasında birlik 

bünyesinde olmayan oldukça çok sayıda istisna ve muafiyete yer verilmiştir. Birlik 

ülkelerinin çoğunda zirai faaliyetle uğraşan kurumlar çiftçi olarak kabul edilirken; 

Türkiye’ de zirai faaliyetle uğraşan kurumların kazançları kurum kazançları olarak 

vergilendirilmektedir. Avrupa Birliği’ ne üye ülkelerde uygulanan kurumlar vergisi 

oranları ile ülkemizde uygulanan kurumlar vergisi oranı mukayese edildiğinde önemli 

bir fark olmadığı görülmektedir (Saraçoğlu, 2006, 68). 

OECD’ nin 2010 yılında yaptığı OECD ülkelerinde vergi harcamaları çalışmasına göre 

AB’ ye üye olan Almanya, Hollanda, İspanya ve İngiltere’ nin ek(3)’ de yer alan  vergi 

harcamalarının GSYİH’ larındaki paylarına bakacak olursak (OECD,2010, 70-210); 

Almanya’ da 2006 yılında gelir vergisi kapsamında vergi harcaması uygulamaları 

GSYİH’ nın %0,29 ‘una eşittir. Toplamda ise GSYİH’ dan %0,74’ lük bir pay almıştır. 

Bu oran 2008 yılında gelir vergisinde %0,26’ ya, toplamda ise %0,64’ e düşmüştür. 

Gelir vergisi kapsamındaki vergi harcamalarında %0,20’lik en büyük pay konut 

indirimlerine aittir. 

Hollanda’ da 2006 yılında gelir vergisi kapsamındaki vergi harcamalarının GSYİH’ 

daki payı %1,11’ dir. Bu oranda en büyük payı %0,50 ile iş teşvikleri, ikinci sırada ise 

%0,18’ lik pay ile özel sektör indirimleri yer alır. Diğer vergilerdeki vergi 

harcamalarının payı ise % 0,90’ dır.2006 yılında toplam vergi harcamalarının GSYİH’ 

daki payı % 2’ dir. 2010 yılı beklentisine göre toplam vergi harcamalarının GSYİH’ 

daki payı % 8’ dir. 

İspanya’ nın 2008 yılında gelir vergisi kapsamındaki vergi harcamalarının GSYİH’ daki 

payı % 2,58’ dir. Toplam vergi harcamalarının payı ise %4,83’ tür. Toplamda en büyük 

pay % 0,7 ile ‘make work pay’, daha sonraki en büyük paylar ise sırasıyla %0,5 ve % 

0,4 ile konut ve sağlık kategorisindedir. 2009 yılı beklentisi ise toplam vergi 

harcamalarının GSYİH’ daki payı %5,76’ dır. 

İngiltere’ de 2006-2007 yıllarında gelir vergisi kapsamındaki vergi harcamalarının 

GSYİH’ daki payı toplam %8,3’ tür. Bu oranın 2007-2008 dönemi için toplam %8’ e 

düşeceği öngörülüyor.2006-2007 yılında gelir vergisi kapsamındaki vergi 

harcamalarından emeklilik GSYİH’ nın %2,13’ üne, sermaye gelirleri %0,05’ ine, 

hızlandırılmış amortisman %1,4’ üne, temettü gelirleri %1,1’ ine ve GSYİH’ nın %1,2’ 

si ise konut gelirlerine eşittir. 
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Bu dört ülkenin 2006 yılı vergi harcamalarını kıyaslayacak olursak toplam vergi 

harcamalarının GSYİH’dan %4,16 ‘lık en büyük payı alan İngiltere ilk sırada, 

%0,74’lük bir pay alan Almanya ise son sırada yer almaktadır. 2008 yılında ise İspanya 

%4,83’ lük pay ile birinci sırada, İngiltere %4,08 ile ikinci sırada, Hollanda %1,83’ lük 

pay ile üçüncü sırada ve Almanya ise %0,64 ile son sırada yer alıyor. 

 

Avrupa Birliği’ n de vergi harcaması kavramı ülkeden ülkeye farklılık göstermekte ve 

üye ülkeler arasında standart vergi harcaması uygulaması yoktur. AB’ ye üye ülkelerin 

vergi harcaması raporları nedenlerine ve içeriklerine göre karşılaştırıldığında ülkeler 

arasındaki uyumsuzluk dikkat çekmektedir. Üye ülkeler arasında farklılık gösteren 

vergi harcaması raporlarının uygulanma nedenleri ise; 

-Vergi reformunu geliştirmek 

-Gelir üzerindeki etkilerin değerini ölçmek 

-Bütçe prosedürünü geliştirmek 

-Sübvansiyonları ve harcamaları azaltmak 

-Vergi harcamalarının değerini ölçmek 

-Parlementoyu bilgilendirmek şeklinde sıralanmaktadır. 

Ayrıca üye ülkeler arasında vergi harcaması raporlarının yasal zorunluluğu, hesaplama 

yöntemleri ve bütçeyle ilişkileri de farklılık göstermektedir. Bazı ülkelerde vergi 

harcaması raporları yasal zorunluluk yada tavsiye niteliğinde, bazı ülkelerde bütçenin 

bir parçası yada bütçeden bağımsız bütçe eki şeklindedir. Hesaplama yöntemlerinde ise 

bazılarında tahakkuk esasına dayalı, bazılarında ise nakit esasına dayalı vazgeçilen vergi 

yöntemleri şeklindedir. 
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3. BÖLÜM 

TÜRKİYE’DE VERGİ HARCAMASI UYGULAMALARI 

Çalışmamızda Türkiye’ de vergi harcaması uygulamaları 2000 sonrası dönem itibariyle 

ele alınmaktadır. Daha önceki dönemde de vergi harcamaları bir politika aracı olarak 

kullanılsa da 2000 sonrası kurumsallaşma yönünde atılan önemli adımlar konunun 

bilimsel bir temele dayalı olarak ele alınmasına olanak sağlamıştır. Bu konuda VIII. Beş 

Yıllık Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları öncü rol oynamıştır. 

VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlık çalışmalarında; vergi harcamaları, “Bütçe 

Kapsamı Dışında Kalan Dolaylı Kamusal Harcama Alanları” arasında 

değerlendirilmiştir. Planda, Türkiye’ de vergi harcamalarına bakış şöyle ifade edilmiştir 

(Pedük, 2006, 114). 

“ Vergi harcamaları bir vergi politikası aracı olarak çok yaygın kullanım 

alanına sahip olmakla birlikte bu nitelikteki harcamaların miktarı ve kapsadığı 

kesimler genellikle bilinmediği gibi aynı zamanda bu harcamalar 

bütçelendirilmemektedir. Halbuki kamuoyunun ve meclisin böyle bir karar 

sonucu toplumun hangi kesimlerine kamu eli yoluyla kaynak aktarıldığını bilmek 

en doğal hakkı olmalıdır ve böyle alınan bir kararın maliyetinin ne olduğunun 

bu karara katkı sağlayan insanlar tarafından önceden biliniyor olması esas 

olmalıdır. Türkiye’ de bugüne kadar vergi harcaması niteliği olan kanun veya 

kararların ne ilgili metinler içinde ne de gerekçe içinde bir hesaplamasının 

yapıldığını görmek mümkün değildir...” 

VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı’ nın makroekonomik politikaları arasında “ istisna, 

muafiyet ve vergi indirimi gibi vergi harcamaları,  ekonomik ve sosyal politikalar 

çerçevesinde yeniden düzenlenecek, vergi harcamaları yoluyla alınmasından vazgeçilen 

tutarlar bütçe kanunu kapsamında ayrıntılı birşekilde raporlanılacaktır” denilmiştir 

(DPT, 2000,29). 
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Bu gelişmenin ardından 2001 yılında T.C. Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü 

tarafından hazırlanan “Vergi Harcamaları” adlı çalışmada, vergi harcamalarının 

detaylarına girilmeden ilk bakışta vergi harcaması denilebilecek unsurlar, rakamsal 

tutarlarına yer verilmeksizin, vergi türleri itibariyle liste halinde özetlenerek ortaya 

konulmaya çalışılmıştır. 

2007-2013 dönemini kapsayan IX. Kalkınma Planı, AB’ ye üyelik sürecine katkıda 

bulunması için AB mali takvimi dikkate alınarak 7 yıllık olarak hazırlanmıştır. IX. 

Kalkınma Planı’nın makroekonomik politikaları arasında ‘kamuda mali saydamlığı 

bozan bütçe içi ve bütçe dışı fon sistemi 2000-2001 yıllarındaki yasal düzenlemelerle 

büyük ölçüde tasfiye edilmiş, ödenek üstü harcamaya imkan veren düzenlemeler iptal 

edilmiş, bütçe disiplininin güçlendirilmesi ve bütçe kapsamının genişletilmesi amacıyla 

özel gelir- özel ödenek uygulamalarına VIII. Planda hedeflendiği gibi son verilmiştir’ 

ifadesinde bütçe dışı fon sistemiyle vergi harcamalarının kaldırıldığı belirtilmiştir 

(DPT,2006,17). Ayrıca planda makro ekonomik politikalar arasında, detay verilmeden 

vergi harcamaları şöyle ifade edilmektedir (DPT, 2006,18). ‘Vergi sisteminin daha etkin 

ve basit hale getirilmesi amacıyla gelir ve kurumlar vergisi oranları düşürülmüş, istisna 

ve muafiyetler daraltılmış, özel tüketim vergisi uygulamaya konulmuş, yatırım araçları 

üzerindeki farklı vergilendirme uygulamalarına son verilmiş, yatırım indiriminin üç 

yıllık bir geçiş süreci sonunda tamamen kaldırılmasına yönelik düzenleme yapılmış, 

gelir vergisinde bazı sektörlerde katma değer vergisinde indirim gerçekleştirilmiş ve 

mali kesim üzerindeki aracılık maliyetleri azaltılmıştır’. 

3.1. Türk Vergi Sisteminde Vergi Harcamalarının Hukuki Dayanakları 

Ülkemizde vergi harcaması olarak değerlendirilen vergi istisna, muafiyet ve 

indirimlerine ilgili olduğu vergi kanunlarında yer verilmektedir. Ancak, vergi ile ilgili 

bulunmadığı halde birçok kanunun, kendi amacına uygun olarak değişik vergi istisna, 

muafiyet ve indirimleri getirdiği de çok rastlanan bir durumdur. Vergi harcaması 

kavramı ilk defa 10.12.2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu ile mevzuatımızda yerini almıştır. Söz konusu Kanun’un Merkezi Yönetim 

Bütçe Kanunu ve bağlı cetvellerle ilgili 15’inci maddesinde;  “…Merkezî Yönetim 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 
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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…”  hükmü yer almaktadır (Maliye 

Bakanlığı, 2007, 4). 

01.01.2005 tarihinden geçerli olmak üzere vergi harcamaları konusunda, 5018 sayılı 

Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’ nun 18’ inci maddesi ile, “Merkezî Yönetim 

Bütçe Kanun Tasarısına, Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmesi sırasında 

dikkate alınmak üzere, ...vergi muafiyeti, istisnası ve indirimleri ile benzeri uygulamalar 

nedeniyle vazgeçilen kamu gelirleri cetveli,... eklenir” şeklinde yasal bir düzenleme 

yapılmıştır (Karabacak, 2009,135). 

Türk vergi sisteminde vergi harcamalarının büyük bölümü, vergi yasalarında 

mükellefiyet ile ilgili hükümlerin ardından muafiyetler ve istisnalar biçiminde 

düzenlenmiştir. Bunun yanında, geçici maddeler ile vergi harcamalarının 

düzenlenmesine de sıklıkla rastlanmaktadır. Kimi zaman özellikle vergi harcamalarının 

düzenlenmesi için çıkarılmış yasalar da bulunmaktadır. 4325 Sayılı Olağanüstü Hal 

Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların 

Teşvik Edilmesi Kanunu ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun bu yasalara örnek gösterilebilir (Karabacak, 2009,135). 

2005 yılında Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından tahakkuk esaslı 

devlet muhasebesi pilot uygulamasıyla birlikte vergi harcamalarının giderler hesabının 

alt hesaplarında kodlandığı ve belirli dönemler itibariyle detaylı bir biçimde 

raporlanabildiği,  ancak esnaf veya çiftçi muaflığı gibi uygulamaların hiçbir aşamasında 

muhasebeye konu edilemeyen vergi harcamalarının ise muhasebe bilgileri ile 

raporlanamadığı açıklanmıştır (Pedük, 2005, 83). 

İlk defa, 2006 yılı bütçesine konulmak üzere, gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma 

değer vergisi ve özel tüketim vergisi kanunlarında yer alan istisna, muafiyet ve 

indirimlerden veri temin edilebilenlerin neden olduğu vergi harcamalarının tahminine 

yönelik bir çalışma yapılmıştır. 2007 yılı bütçesinde bu çalışma veri teminindeki artışla 

birlikte geliştirilmiştir. Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü’nce, kanunlarda yer alan 

vergi istisna, muafiyet ve indirimleri nedeniyle 2007 yılında oluşacak bütün vergi 

harcamalarının tahmin edilmesine yönelik olarak kapsamlı bir çalışma başlatılmıştır. 

Öncelikle, vergi ve diğer kanunlarda yer alan vergi muafiyeti, istisnası ve indirimleri ile 
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benzeri uygulamalar, vergi harcaması ya da standart vergi sisteminin bir parçası 

olmadıkları yönünde detaylı inceleme ve araştırmaya tabi tutulmuştur. Çalışma 

esnasında Dünya Bankası uzmanlarından da faydalanılmış ve her bir kanun itibariyle 

vergi harcaması kapsamında değerlendirilen hükümleri içeren listeler oluşturulmuştur 

(Maliye Bakanlığı, 2007,4). 

Türk Vergi Sisteminde yer alan vergi harcamalarına genel olarak bakılacak olursa; bir 

kısmının ekonomik amaçlı oldukları görülmektedir. Bunların en önemlileri, üretimin, 

ihracatın ve sermaye birikimin artırılmasına yönelik olarak düzenlenmiştir. Sağlık, spor, 

eğitim ve kültürel faaliyetlerin geliştirilmesi, doğal afete maruz kalanların korunması 

gibi sosyal amaçlı vergi harcamaları da bulunmaktadır. Ayrıca diplomatik nitelikteki 

vergi harcamaları da karşılılık ilkesine göre yer almakta, kamusal nitelikteki kurum ve 

kuruluşlara tanınan ayrıcalıklara da sıkça rastlanmaktadır (Karabacak, 2009, 136). 

Türkiye’ de, Gelir, Kurumlar, Katma Değer ve Özel Tüketim Vergisi Kanunları ile 

diğer bazı önemli kanunlarda yer alan vergi istisna muafiyet ve indirimlerden vergi 

harcaması oldukları düşünülenler, Maliye Bakanlığı Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü 

tarafından Ekim 2007’ de yayınlanan Vergi Harcamaları Raporundan yararlanılarak 

ilgili kanun başlığı altında madde numaralarına göre sıralanmıştır. Ayrıca Maliye 

Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından Merkezi Yönetim Bütçe 

Kanunu ekinde 2006 ve 2010 yıllarında yayınlanan vergi harcamaları listesine, ilgili 

kanun ve madde numaralarına göre ek (1)’ de yer verilmiştir. 

3.1.1. Gelir Vergisi Kanununa Göre Vergi Harcamaları 

 Vergiden Muaf Esnaf (Madde 9) 

“ Ticaret ve sanat erbabından aşağıda yazılı şekil ve suretle çalışanlar gelir vergisinden 

muaftır. 

1. Motorlu nakil vasıtaları kullanmamak şartı ile gezici olarak veya bir iş yeri 

açmaksızın perakende ticaret ile iştigal edenler (Giyim eşyalarıyla zati ve süs eşyaları, 

değeri yüksek olan ev eşyaları ile pazar takibi suretiyle gıda, bakkaliye ve temizlik 

maddelerini ve sabit iş yerlerinin önünde sergi açmak suretiyle o iş yerlerinde satışı 

yapılan aynı neviden malları satanlar hariç) ; 

2. Bir iş yeri açmaksızın gezici olarak ve doğrudan doğruya müstehlike iş yapan hallaç, 

kalaycı, lehimci, musluk tamircisi, çilingir, ayakkabı tamircisi, kundura boyacısı, 
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berber, nalbant, fotoğrafçı, odun ve kömür kırıcısı, çamaşır yıkayıcısı ve hamallar gibi 

küçük sanat erbabı; 

3. Köylerde gezici olarak her türlü sanat işleri ile uğraşanlar ile aynı yerlerde aynı işleri 

bir iş yeri açmak suretiyle yapanlardan 47'nci maddede yazılı şartları haiz bulunanlar 

(51'inci madde şümulüne girenler bu muafiyetten faydalanamazlar); 

4. Nehir, göl ve denizlerde ve su geçitlerinde toplamı 50 rüsum tonilatoya (50 rüsum 

tonilato dahil) kadar makinesiz veya motorsuz nakil vasıtaları işletenler; hayvanla veya 

bir adet hayvan arabası ile nakliyecilik yapanlar (Bu bentte yazılı ölçüler, birlikte 

yaşayan eşlerle velayet altındaki çocuklar hakkında veya ortaklık halindeki işletmelerde, 

bu kimselerin veya ortaklığın işlettiği vasıtalar toplu olarak nazara alınmak suretiyle 

tespit edilir); 

5. Ziraat işlerinde kullandıkları hayvan, hayvan arabası, motor, traktör gibi vasıtalar 

veya sandallarla nakliyeciliği mutat hale getirmeksizin ara sıra ücret karşılığında eşya 

ve insan taşıyan çiftçiler; 

6. Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç 

olmak üzere, muharrik kuvvet kullanmamak ve dışarıdan işçi almamak şartıyla; 

oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma 

mamûlleri, kırpıntı deriden üretilen mamûller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve 

turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk 

işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri işyeri 

açmaksızın satanlar. Bu ürünlerin, pazar takibi suretiyle satılması ile ticarî, ziraî veya 

meslekî faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların 

düzenledikleri hariç olmak üzere; düzenlenen kermes, festival, panayır ile kamu kurum 

ve kuruluşlarınca geçici olarak belirlenen yerlerde satılması muaflıktan faydalanmaya 

engel değildir. 

7. Yukarıdaki 1-6 numaralı bentlerde sözü edilen işlere benzerlik gösterdikleri, 

Danıştay'ın muvafık mütalaası üzerine, Maliye Bakanlığınca kabul ve ilan olunan ticaret 

ve sanat işleri ile iştigal edenler. 

Ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usûlde Gelir Vergisine tâbi olanlar 

ile yukarıda sayılan işleri Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefiyetine bağlılık arz edecek 

şekilde yapanlar esnaf muaflığından faydalanamazlar. 
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Esnaf muaflığından faydalananlar faaliyetleri ile ilgili olarak satın aldıkları mallara ve 

giderlerine ilişkin, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden aldıkları belgeleri 

saklamak zorundadırlar. 

Bir işyeri açmaksızın münhasıran gezici olarak; milli piyango bileti satanlar ile 4077 

sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu’ na göre gerçek ve tüzel kişilerin 

mallarını iş akdi ile bağlı olmaksızın bunlar adına kapı kapı dolaşmak suretiyle 

tüketiciye satanlar yukarıdaki şartlarla sınırlı olmaksızın gelir vergisinden muaftır. 

Bu muaflığın, 94 üncü madde uyarınca tevkif suretiyle kesilen vergiye şümulü yoktur.” 

Ekonomik ve sosyal yönden zayıf olan esnafı korumak amaçlı konulan bu muafiyet aynı 

zamanda verginin tahsili için katlanılacak maliyetin tahsil tutarından fazla olabileceği 

dikkate alınarak düzenlenmiştir. 

Eğitim ve Öğretim İşletmelerinde Kazanç İstisnası (Madde 20) 

“ Okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okullarının 

işletilmesinden elde edilen kazançlar, ilgili Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle Maliye 

Bakanlığı’nın belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde beş vergilendirme dönemi gelir 

vergisinden müstesnadır. İstisna, okulların faaliyete geçtiği vergilendirme döneminden 

itibaren başlar.” 

2004 yılında getirilen bu düzenleme ile okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve 

orta öğretim özel okullarının açılmasının teşvik edilmesi amacıyla belirtilen hükümdeki 

faaliyetler 5 yıl süreyle vergiden istisna edilmiştir. 

Gayrimenkul ve Haklarda İstisnalar (Madde 21) 

“Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen 

hasılatın ( Maliye Bakanlığınca 29 Aralık 2010 tarihli ve 27800 sayılı (6. Mükerrer ) 

Resmi Gazete’de yayımlanan 278 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2011 

takvim yılında elde edilen kira gelirleri için) 2.800 TL ‘si Gelir Vergisinden istisnadır. 

İstisna haddi üzerinde hasılat elde edilip beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi 

halinde, bu istisnadan yararlanılamaz. Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık 

beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar ile gelirleri bunlar tarafından 

bildirilecek olanlar bu istisnadan faydalanamazlar.” 
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Menkul Sermaye İratlarında İstisna (Madde 22/1) 

“1. Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, 

malûliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin % 25'i, 

Türkiye'de kâin ve merkezi Türkiye'de bulunan diğer sigorta şirketlerinden on yıl 

süreyle prim ödeyenler ile vefat, malûliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle 

ayrılanlara yapılan ödemelerin % 10'u ve tek primli yıllık gelir sigortalarından yapılan 

ödemelerin tamamı gelir vergisinden müstesnadır. İstisna edilen tutar üzerinden 94 

üncü maddenin birinci fıkrasının (15) numaralı bendine göre tevkifat yapılmaz.” 

Tasarrufların teşvik edilmesini amaçlayan bu istisna vergi harcaması olarak 

değerlendirilmektedir. 

Ücretlerde İstisnalar  (Madde 23) 

“Aşağıda yazılı ücretler Gelir Vergisi'nden istisna edilmiştir: 

1. Köylerde veya son nüfus sayımına göre belediye içi nüfusu 5.000'i aşmayan yerlerde 

faaliyet gösteren ve münhasıran el ile dokunan halı ve kilim imal eden işletmelerde 

çalışan işçilerin ücretleri; 

2. Gelir Vergisi'nden muaf olanların veya gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçilerin 

yanında çalışan işçilerin ücretleri; 

3. Toprak altı işletmesi halinde bulunan madenlerde cevher istihsali ve bununla ilgili 

diğer bütün işlerde çalışanların münhasıran yer altında çalıştıkları zamanlara ait 

ücretleri; 

5. Köy muhtarları ile köylerin katip, korucu, imam, bekçi ve benzeri hizmetlilerine köy 

bütçesinden ödenen ücretler ile çiftçi mallarını koruma bekçilerinin ücretleri; 

6. Hizmetçilerin ücretleri (Hizmetçiler özel fertler tarafından evlerde, bahçelerde, 

apartmanlarda ve ticaret mahalli olmayan sair yerlerde orta hizmetçiliği, süt ninelik, 

dadılık, bahçıvanlık, kapıcılık gibi özel hizmetlerde çalıştırılanlardır.) (Mürebbiyelere 

ödenen ücretler istisna kapsamına dahil değildir); 

7. Sanat okulları ile bu mahiyetteki enstitülerde, ceza ve ıslahevlerinde, darülacezelerin 

atelyelerinde çalışan öğrencilere, hükümlü ve tutuklulara ve düşkünlere verilen 

ücretler; 
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8. Genel olarak maden işletmelerinde ve fabrikalarda çalışan işçilere ve özel 

kanunlarına göre barındırılması gereken memurlarla müstahdemlere konut tedariki ve 

bunların aydınlatılması, ısıtılması ve suyunun temini suretiyle sağlanan menfaatler ile 

mülkiyeti işverene ait brüt alanı 100 m2’yi aşmayan konutların hizmet erbabına mesken 

olarak tahsisi suretiyle sağlanan menfaatler (Bu konutların 100 m2’yi aşması halinde, 

aşan kısma isabet eden menfaat için bu istisna hükmü uygulanmaz); 

9. Hizmet erbabının toplu olarak işyerlerine gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla 

işverenler tarafından yapılan taşıma giderleri; 

10.3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu’na tabi çırakların asgari ücreti 

aşmayan ücretleri. 

11. Yabancı ülkelerde bulunan sosyal güvenlik kurumları tarafından ödenen emekli, 

malûliyet, dul ve yetim aylıkları; 

12.Kanunî ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan dar mükellefiyete tâbi işverenlerin 

yanında çalışan hizmet erbabına, işverenin Türkiye dışında elde ettiği kazançları 

üzerinden döviz olarak ödediği ücretler; 

13. Yüz ve daha aşağı sayıda işçi çalıştıran işyerlerinde bir, yüzden fazla işçi çalıştıran 

işyerlerinde iki, amatör sporcu çalıştıranların, her yıl millî müsabakalara iştirak 

ettiklerinin belgelenmesi ve bu amatör sporculara ödenen ücretler. 

Ücret ve ücret niteliğinde tanımlanan bazı gelirleri kapsayan bu istisna genel olarak 

ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde genel olarak tevkifat yöntemi benimsenmiş 

olduğundan söz konusu gelirlerin hesaplanmasındaki idari zorunlulukta 

kaynaklanmaktadır. Diğer bazı ödemelerde ise hak sahiplerinin sosyo ekonomik açıdan 

desteklenmesi amaçlanmıştır. 

Gider Karşılıklarında İstisnalar (Madde 24/4) 

“657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre ödenen yakacak yardımı (memur, işçi ve 

Bağ-Kur emeklilerine avans olarak ödenenler dahil);” 

657 Sayılı Kanunda düzenlenen bu yardımların artık uygulaması kalmamıştır. Ancak Bu 

hüküm halen Gelir Vergisi Kanunu’nda yer aldığından çalışmamızda vergi harcaması 

mevzuat listesine dahil edilmiştir. 



 

 

67

Tazminat ve Yardımlarda İstisnalar (Madde 25) 

“Aşağıda yazılı tazminat ve yardımlar Gelir Vergisi'nden müstesnadır: 

3. Kanunla kurulan emekli sandıkları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 

20 nci maddesinde belirtilen sandıklar tarafından, kendilerine zat aylığı bağlananlara 

aylıkları dışında, kanunları veya statüleri gereğince verilen emekli, dul, yetim ve evlilik 

ikramiyeleri veya iade olunan mevduatı ve sürelerini doldurmamış bulunanlarla dul ve 

yetimlerine toptan ödenen tazminatlar (506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 

20 nci maddesinde belirtilen sandıklar tarafından ödenen tazminat, yardım ve toptan 

ödemeler en yüksek Devlet memuruna ödenen en yüksek ödeme tutarından fazla ise 

aradaki fark ücret olarak vergiye tâbi tutulur. Bu mukayesede gerek muhtelif 

sandıklardan gerek aynı sandıktan muhtelif zamanlarda yapılan ikramiye, tazminat ve 

toptan ödemeler topluca dikkate alınır.); 

4. Hizmet erbabına ödenen çocuk zamları (Bu zamlar devletçe verilen miktarları aştığı 

takdirde, fazlası vergiye tabi tutulur.); 

5. Evlenme ve doğum münasebetiyle hizmet erbabına yapılan yardımlar (Bu istisna 

hizmet erbabının iki aylığına veya buna tekabül eden gündeliklerinin tutarına kadar 

olan yardım kısmına uygulanır.); 

6. Sosyal sigorta kurumları tarafından sigortalılara yapılan ödemeler; 

7. 1475 ve 854 sayılı Kanun'lara göre ödenmesi gereken kıdem tazminatlarının tamamı 

ile 5953 sayılı Kanun'a göre ödenen kıdem tazminatlarının hizmet erbabının 24 aylığını 

aşmayan miktarları (hizmet ifa etmeksizin ödenen ücretler tazminat sayılmaz); … 

9. Yardım sandıkları tarafından statüleri gereğince kendi üyelerine ölüm, sakatlık, 

hastalık, doğum, evlenme gibi sebeplerle yapılan yardımlar. 

10. Yabancı ülkelerde bulunan sosyal güvenlik kurumları tarafından ödenen emekli, dul, 

yetim ve evlenme ikramiyeleri veya iade olunan mevduat, sürelerini doldurmamış 

bulunanlarla, dul ve yetimlerine toptan ödenen tazminat ve yardımlar. “ 

Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan sosyal amaçlı bu istisnalar, tazminat ve yardımlar 

olarak iki gruba ayrılmaktadır. Tazminatlar; terim olarak bir zararın karşılanması olarak 

değerlendirildiğinden vergiye tabi olmaması ve vergi harcaması kapsamında 
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değerlendirilmemesi gerekmektedir. Yardımlar ise, vergiye tabi olduğundan, istisna 

edilen tutar vergi harcaması olarak düşünülmelidir. 

Teşvik İkramiye ve Mükafatları (Madde 29) 

“Teşvik gayesiyle verilen aşağıda yazılı ikramiye ve mükafatlar Gelir Vergisi'nden 

müstesnadır: 

1. İlim ve fenni, güzel sanatları, tarımı, hayvan yetiştirilmesini ve memleket bakımından 

faydalı olan diğer işleri ve faaliyetleri teşvik maksadıyla verilen ikramiyeler ve 

mükafatlar; 

2. Subay, astsubay, erbaş ve erlere ve ordu hizmetinde bulunan sivil makinistlere, uçuş, 

dalış gibi hizmetleri dolayısıyla verilen tazminatlar, gündelikler, ikramiyeler, zamlar ile 

Türk Hava Kurumu veya kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunan müesseselerde uçuş 

maksadıyla görevlendirilenlere; uçuş hizmetleri, denizaltına dalış yapanlara dalış 

hizmetleri dolayısıyla yapılan aynı mahiyetteki ödemeler; 

3. Spor yarışmalarına katılan amatör sporculara ödenen ödül ve ikramiyeler; 

4. Spor yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretler.” 

Yukarıda belirtilen teşvik ikramiye ve mükafatlar, Gelir Vergisi Kanunu kapsamında 

vergiye tabi olması gerekirken sosyal amaçlı olarak getirilen bu istisna hükmü nedeniyle 

vergi dışında tutulmaktadır. Elde edilen teşvik ikramiye ve mükafatların 2008 yılından 

itibaren uygulamaya girecek olan asgari geçim indirimi miktarının üzerindeki tutarının 

vergi harcaması olarak düşünülmesi gerekir. 

Sergi ve Panayır İstisnası (Madde 30) 

“Dar mükellefiyete tabi olanların: 

1. Hükümetin müsaadesiyle açılan sergi ve panayırlarda yaptıkları ticari faaliyetlerden 

elde ettikleri kazançlar (Türkiye'de başkaca iş yeri ve daimi temsilcileri bulunmamak 

şartıyle); 

2. Bu sergi ve panayırlarda yaptıkları serbest meslek faaliyetlerinden elde ettikleri 

kazançlar; 
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Gelir Vergisi'nden müstesnadır.” 

Bu istisna hükmü, Türkiye’de işyeri ve daimi temsilcilikleri bulunmayan ve hükümetin 

müsaadesiyle açılan sergi ve panayırlardan dar mükelleflerin sergi, fuar, panayır 

süresince elde ettiği gelirleri kapsamaktadır. Düzenlenen sergi, fuar ve panayır gibi 

organizasyonlara katılımı teşvik etmeyi amaçlayan bu istisna vergi harcaması olarak 

değerlendirilmektedir. 

Gerçek Ücretler (Madde 63) 

“Ücretin gerçek safi değeri işveren tarafından verilen para ve ayınlarla sağlanan 

menfaatler toplamından aşağıdaki indirimler yapıldıktan sonra kalan miktardır. 

2. Kanunla kurulan emekli sandıkları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 

20 nci maddesinde belirtilen sandıklara ödenen aidat ve primler; 

3. Sigortanın veya emeklilik sözleşmesinin Türkiye'de kâin ve merkezi Türkiye'de 

bulunan bir sigorta veya emeklilik şirketi nezdinde akdedilmiş olması şartıyla; 

ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, 

işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı 

tarafından ödenen primler ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları, 

İndirim konusu yapılacak prim, aidat ve katkıların toplamı, ödendiği ayda elde edilen 

ücretin % 10'unu (bireysel emeklilik sistemi dışındaki şahıs sigorta poliçeleri için 

ödenen primlerde, ödendiği ayda elde edilen ücretin % 5'ini) ve yıllık olarak asgari 

ücretin yıllık tutarını aşamaz. Bakanlar Kurulu bu oranı % 20 oranına kadar (bireysel 

emeklilik sistemi dışındaki şahıs sigorta poliçeleri için % 10 oranına kadar) artırmaya 

ve belirtilen haddi asgari ücretin yıllık tutarının iki katını geçmemek üzere yeniden 

belirlemeye yetkilidir. 

4. Çalışanlar tarafından ilgili kanunlarına göre, sendikalara ödenen aidatlar. Ücretin 

gerçek değerinin tayininde, Gelir Vergisi gibi şahsi vergiler ücretten indirilmez. 

Yabancı parasiyle ödenen ücretler ödeme gününün borsa rayiciyle Türk parasına 

çevrilir. 

Hizmet erbabına verilen ayınlar, verildiği gün ve yerdeki ortalama perakende 

fiyatlarına göre; konut tedariki ve sair suretle sağlanan menfaatler, konutun emsal 

kirasına veya menfaatin emsal bedeline göre değerlenir.” Tasarrufların teşviki amacıyla 

getirilen bir istisna olup, vergi harcaması kapsamında değerlendirilmektedir. 
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Değer Artış Kazançları (Mükerrer Madde 80) 

“… Bir takvim yılında elde edilen değer artışı kazancının, menkul kıymet ve diğer 

sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlananlar hariç, 8.000 Türk 

Lirası gelir vergisinden müstesnadır.” 

Bu maddede sayılan değer artış kazancı ile ilgili istisna tutarı 2011 takvim yılında beyan 

edilecek gelirler için 8.000 TL olarak öngörülmüştür. Bu tutar söz konusu değer artışı 

kazançlarına dair 2011 yılı vergi harcaması tutarına temel teşkil etmektedir. 

Arizi Kazançlar (Madde 82) 

“…Bir takvim yılında (1), (2), (3) ve (4) numaralı bentlerde yazılı olan kazançlar 

(henüz başlamamış olan ticarî, ziraî veya meslekî bir faaliyete hiç girişilmemesi ile 

ihale, artırma ve eksiltmelere iştirak edilmemesi karşılığında elde edilen kazançlar 

hariç) toplamının 10 milyar 

(278 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2011 yılı için 19.000 TL.) kısmı gelir 

vergisinden müstesnadır.” 

Bu maddede sayılan arizi kazançlarla ilgili istisna tutarı 2011 takvim yılında beyan 

edilecek gelirler için 19.000 TL olarak öngörülmüştür. Bu tutar arizi kazançlara dair 

2011 yılı vergi harcaması tutarına temel teşkil etmektedir. 

Diğer İndirimler (Madde 89) 

“Gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek 

gelirlerden aşağıdaki indirimler yapılabilir: 

1. Beyan edilen gelirin % 10'unu (bireysel emeklilik sistemi dışındaki şahıs sigorta 

primleri için, beyan edilen gelirin % 5'ini) ve asgarî ücretin yıllık tutarını aşmamak 

şartıyla, mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, 

sakatlık, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primleri ile bireysel emeklilik 

sistemine ödenen katkı payları (sigortanın veya emeklilik sözleşmesinin Türkiye'de kâin 

ve merkezi Türkiye'de bulunan bir sigorta veya emeklilik şirketi nezdinde akdedilmiş 

olması, prim ve katkı tutarlarının gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması ve ücret 

geliri elde edenlerin ücretlerinin safi tutarının hesaplanması sırasında ayrıca 

indirilmemiş bulunması şartıyla, eşlerin veya çocukların ayrı beyanname vermeleri 

halinde, bunlara ait prim ve katkı payları kendi gelirlerinden indirilir). 
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Bakanlar Kurulu bu bentte yer alan oranları bir katına kadar artırmaya ve belirtilen 

haddi asgarî ücretin yıllık tutarının iki katını geçmemek üzere yeniden belirlemeye 

yetkilidir. 

2. Beyan edilen gelirin % 10'unu aşmaması, Türkiye'de yapılması ve gelir veya 

kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle 

tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak 

yapılan eğitim ve sağlık harcamaları (mükerrer 121 inci madde çerçevesinde eğitim ve 

sağlık harcamaları nedeniyle vergi indiriminden yararlanan ücretliler, aynı 

harcamalarını bu hükümden yararlanarak matrahlarından indiremezler). 

3. Serbest meslek faaliyetinde bulunan veya basit usulde vergilendirilen özürlülerin 

beyan edilen gelirlerine, 31 inci maddede yer alan esaslara göre hesaplanan yıllık 

indirim (Bu indirimden bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan serbest meslek 

erbabı ile hizmet erbabı (tevkifat matrahı dahil) da yararlanır.). 

4. Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler ile kamu 

yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara 

yıllık toplamı beyan edilecek gelirin % 5'ini (kalkınmada öncelikli yöreler için % 

10'unu) aşmamak üzere, makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar. 

5. Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere 

bağışlanan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) 

kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, 

huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya 

bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut 

tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış 

ve yardımların tamamı. 

6. Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara 

Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, 

giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedelinin tamamı. 

7. Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler, kamu 

yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve 

bilimsel araştırma faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan ya da 

Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen veya desteklenmesi uygun görülen; 
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a) Kültür ve sanat faaliyetlerine ilişkin ticari olmayan ulusal veya uluslar arası 

organizasyonların gerçekleştirilmesine, 

b) Ülkemizin uygarlık birikiminin kültürü, sanatı, tarihi, edebiyatı, mimarisi ve somut 

olmayan kültürel mirası ile ilgili veya ülke tanıtımına yönelik kitap, katalog, broşür, 

film, kaset, CD ve DVD gibi manyetik, elektronik ve bilişim teknolojisi yoluyla 

üretilenler de dahil olmak üzere görsel, işitsel veya basılı materyallerin hazırlanması, 

bunlarla ilgili derleme ve araştırmaların yayınlanması, yurt içinde ve yurt dışında 

dağıtımı ve tanıtımının sağlanmasına, 

c) Yazma ve nadir eserlerin korunması ve elektronik ortama aktarılması ile bu eserlerin 

Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılmasına, 

d) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınmaz 

kültür varlıklarının bakımı, onarımı, yaşatılması, rölöve, restorasyon, restitüsyon 

projeleri yapılması ve nakil işlerine, 

e) Kurtarma kazıları, bilimsel kazı çalışmaları ve yüzey araştırmalarına, 

f) Yurt dışındaki taşınmaz Türk kültür varlıklarının yerinde korunması veya ülkemize ait 

kültür varlıklarının Türkiye'ye getirtilmesi çalışmalarına, 

g) Kültür envanterinin oluşturulması çalışmalarına, 

h) 2863 sayılı Kanun kapsamındaki taşınır kültür varlıkları ile güzel sanatlar, çağdaş ve 

geleneksel el sanatları alanlarındaki ürün ve eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı 

koleksiyonuna kazandırılması ve güvenliklerinin sağlanmasına, 

ı) Somut olmayan kültürel miras, güzel sanatlar, sinema, çağdaş ve geleneksel el 

sanatları alanlarındaki üretim ve etkinlikler ile bu alanlarda araştırma, eğitim veya 

uygulama merkezleri, atölye, stüdyo ve film platosu kurulması, bakım ve onarımı, her 

türlü araç ve teçhizatın tedariki ile film yapımına, 

j) Kütüphane, müze, sanat galerisi ve kültür merkezi ile sinema, tiyatro, opera, bale ve 

konser gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerin sergilendiği tesislerin yapımı, onarımı veya 

modernizasyon çalışmalarına, 

 İlişkin harcamalar ile bu amaçla yapılan her türlü bağış ve yardımların % 100'ü 

(Bakanlar Kurulu, bölgeler ve faaliyet türleri itibariyle bu oranı yarısına kadar 

indirmeye veya kanuni oranına kadar çıkarmaya yetkilidir). 
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8. 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun ile 17.6.1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve 

Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının; amatör 

spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için % 50'si. 

9. Mükelleflerin, işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve 

bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının % 40'ı oranında 

hesaplanacak "Ar-Ge indirimi". 

10. Bakanlar kurulunca yardım kararı alınan doğal afetler dolayısıyla Başbakanlık 

aracılığıyla makbuz mukabili yapılan ayni veya nakdi bağışların tamamı. 

Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile doğrudan ilişkili olmayan giderlerden ve 

tamamen araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kullanılmayan amortismana tabi 

iktisadi kıymetler için hesaplanan amortisman tutarlarından verilen paylar üzerinden 

Ar-Ge indirimi hesaplanmaz. Ar-Ge indiriminden yararlanılacak harcamaların kapsamı 

ile uygulamadan yararlanılabilmesi için gerekli belgeleri ve usulleri belirlemeye Maliye 

Bakanlığı yetkilidir. 

Bağış ve yardımın nakden yapılmaması halinde, bağışlanan veya yardımın konusunu 

teşkil eden mal veya hakkın varsa mukayyet değeri, yoksa Vergi Usul Kanunu 

hükümlerine göre Takdir Komisyonunca tespit edilecek değeri esas alınır.” 

Sosyal, kültürel ve ekonomik amaçlarla öngörülen söz konusu indirim vergi harcaması 

kapsamında değerlendirilmektedir. 

3.1.2. Kurumlar Vergisi Kanununda Yer Alan Vergi Harcaması Uygulamaları 

Muafiyetler (Madde 4) 

“(1) Aşağıda sayılan kurumlar, kurumlar vergisinden muaftır: 

ç) Kamu idare ve kuruluşları tarafından yetkili idarî makamların izniyle açılan yerel, 

ulusal veya uluslararası nitelikteki sergiler, fuarlar ve panayırlar. 

d) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait olup sadece kamu görevlilerine 

hizmet veren, kâr amacı gütmeyen ve üçüncü kişilere kiralanmayan kreş ve konukevleri 

ile askerî kışlalardaki kantinler. 

ı) İl özel idareleri, belediyeler ve köyler ile bunların oluşturdukları birlikler veya 

bunlara bağlı kuruluşlar tarafından işletilen; 
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1) Kanal, boru ve benzeri yollarla dağıtım yapan su işletmeleri, 

2) Belediye sınırları içinde faaliyette bulunan yolcu taşıma işletmeleri, 

3) Kesim, taşıma ve muhafaza işleriyle sınırlı olmak üzere mezbahalar. 

i) Köyler veya köy birlikleri tarafından köylünün genel ve ortak ihtiyaçlarını karşılamak 

amacıyla işletilen hamam, çamaşırhane, değirmen, soğuk hava deposu ve bağlı 

oldukları il sınırı içinde faaliyette bulunmaları şartıyla yolcu taşıma işletmeleri ile 

köylere veya köy birliklerine ait tarım işletmeleri. 

j) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş spor 

kulüplerinin idman ve spor faaliyetlerinde bulunan iktisadî işletmeleri ile sadece idman 

ve spor faaliyetlerinde bulunan anonim şirketler. 

k) Tüketim ve taşımacılık kooperatifleri hariç olmak üzere, ana sözleşmelerinde 

sermaye üzerinden kazanç dağıtılmaması, yönetim kurulu başkan ve üyelerine kazanç 

üzerinden pay verilmemesi, yedek akçelerin ortaklara dağıtılmaması ve sadece 

ortaklarla iş görülmesine (Yapı kooperatiflerinin kendilerine ait arsalarını kat karşılığı 

vererek her bir hisse için bir iş yeri veya konut elde etmeleri ortak dışı işlem sayılmaz.) 

ilişkin hükümler bulunup, bu hükümlere fiilen uyan kooperatifler ile bu kayıt ve şartlara 

ek olarak kuruluşundan inşaatın bitim tarihine kadar yönetim ve denetim kurullarında, 

söz konusu inşaat işlerini kısmen veya tamamen üstlenen gerçek kişilerle tüzel kişi 

temsilcilerine veya Kanunun 13 üncü maddesine göre bunlarla ilişkili olduğu kabul 

edilen kişilere veya yukarıda sayılanlarla işçi ve işveren ilişkisi içinde bulunanlara yer 

vermeyen ve yapı ruhsatı ile arsa tapusu kooperatif tüzel kişiliği adına tescil edilmiş 

olan yapı kooperatifleri. 

l) Yabancı ülkeler veya uluslararası finans kuruluşları ile yapılan malî ve teknik 

işbirliği anlaşmaları çerçevesinde yalnızca küçük ve orta ölçekli işletmelere kredi 

teminatı sağlamak üzere kurulmuş olup, bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 

teminat sorumluluk fonlarına ekleyen ve sahip oldukları fonları ortaklarına 

dağıtmaksızın küçük ve orta ölçekli işletmelere kredi sağlayan banka ve kuruluşlara 

yatıran kurumlar. 

n) Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin alt yapılarını hazırlamak ve 

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

ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek 
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kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce birlikte oluşturulan ve kazancının tamamını bu 

yerlerin ortak ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanan iktisadî işletmeler. “ 

Çeşitli muafiyetlerin yer aldığı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 4 üncü maddesinin 

yukarıda yer alan bentleri vergi harcaması kapsamında değerlendirilmiştir. Bu madde 

hükmünün vergi harcaması kapsamında değerlendirilmesinde muafiyet kapsamındaki 

kuruluşların savunma amaçlı faaliyet gösterip göstermedikleri, yapmış oldukları 

hizmetlerin özel sektör tarafından yapılıp yapılmadığı, yapılan hizmetin veya üretilen 

malın nihai tüketicisinin kamu olup olmadığı gibi hususlar dikkate alınmıştır. 

 İstisnalar (Madde 5) 

“(1) Aşağıda belirtilen kazançlar, kurumlar vergisinden müstesnadır: 

c) Kazancın elde edildiği tarih itibarıyla aralıksız en az bir yıl süreyle nakit varlıklar 

dışında kalan aktif toplamının % 75 veya daha fazlası, kanunî veya iş merkezi 

Türkiye'de bulunmayan anonim veya limited şirket niteliğindeki şirketlerin her birinin 

sermayesine en az % 10 oranında iştirakten oluşan tam mükellefiyete tâbi anonim 

şirketlerin, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan yurt dışı iştirak hisselerinin 

elden çıkarılmasından doğan kurum kazançları. 

e) Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak 

hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan 

haklarının satışından doğan kazançların % 75'lik kısmı. 

Bu istisna, satışın yapıldığı dönemde uygulanır ve satış kazancının istisnadan 

yararlanan kısmı satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar pasifte özel bir 

fon hesabında tutulur. Ancak satış bedelinin, satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim 

yılının sonuna kadar tahsil edilmesi şarttır. Bu süre içinde tahsil edilmeyen satış 

bedeline isabet eden istisna nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa 

uğramış sayılır. 

İstisna edilen kazançtan beş yıl içinde sermayeye ilave dışında herhangi bir şekilde 

başka bir hesaba nakledilen veya işletmeden çekilen ya da dar mükellef kurumlarca ana 

merkeze aktarılan kısım için uygulanan istisna dolayısıyla zamanında tahakkuk 

ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılır. Aynı süre içinde işletmenin tasfiyesi (bu 

Kanuna göre yapılan devir ve bölünmeler hariç) halinde de bu hüküm uygulanır. 
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Bedelsiz olarak veya rüçhan hakkı kullanılmak suretiyle itibarî değeriyle elde edilen 

hisse senetlerinin elde edilme tarihi olarak, sahip olunan eski hisse senetlerinin elde 

edilme tarihi esas alınır. 

Devir veya bölünme suretiyle devralınan taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri 

ve intifa senetleri ile rüçhan haklarının satışında iki yıllık sürenin hesabında, devir 

olunan veya bölünen kurumda geçen süreler de dikkate alınır. 

Menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ve kiralanmasıyla uğraşan kurumların bu amaçla 

ellerinde bulundurdukları değerlerin satışından elde ettikleri kazançlar istisna kapsamı 

dışındadır. 

f) Bankalara borçları nedeniyle kanunî takibe alınmış veya Tasarruf Mevduatı Sigorta 

Fonuna borçlu durumda olan kurumlar ile bunların kefillerinin ve ipotek verenlerin 

sahip oldukları taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri ile 

rüçhan haklarının, bu borçlara karşılık bankalara veya bu Fona devrinden sağlanan 

hasılatın bu borçların tasfiyesinde kullanılan kısmına isabet eden kazançların tamamı 

ile bankaların bu şekilde elde ettikleri söz konusu kıymetlerin satışından doğan 

kazançların %75'lik kısmı. 

h) Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanarak 

Türkiye'de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilen kazançlar. 

ı) Okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okulları ile Bakanlar 

Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara veya kamu yararına çalışan derneklere 

bağlı rehabilitasyon merkezlerinin işletilmesinden, ilgili Bakanlığın görüşü alınmak 

suretiyle Maliye Bakanlığının belirleyeceği usûller çerçevesinde beş hesap dönemi 

itibarıyla elde edilen kazançlar (İstisna, belirtilen okulların ve rehabilitasyon 

merkezlerinin faaliyete geçtiği hesap döneminden itibaren başlar.) ...” 

Sosyal, ekonomik ve kültürel amaçlı öngörülen söz konusu istisnalar standart kurumlar 

vergisi sisteminden bir sapma olarak değerlendirilmiş ve vergi harcaması olarak 

düşünülmüştür. 

 Diğer İndirimler (Madde 10) 

“(1) Kurumlar vergisi matrahının tespitinde; kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde 

ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından sırasıyla aşağıdaki indirimler yapılır: 
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a) Mükelleflerin, işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve 

bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının % 40'ı oranında 

hesaplanacak "Ar-Ge indirimi". 

Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile doğrudan ilişkili olmayan giderlerden ve 

tamamen araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kullanılmayan amortismana tâbi 

iktisadî kıymetler için hesaplanan amortisman tutarlarından verilen paylar üzerinden 

Ar-Ge indirimi hesaplanmaz. Matrahın yetersiz olması nedeniyle ilgili dönemde indirim 

konusu yapılamayan tutar, sonraki hesap dönemlerine devreder. Ar-Ge indiriminden 

yararlanılacak harcamaların kapsamını ve uygulamadan yararlanılabilmesi için gerekli 

belgeler ile usûlleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

b) 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun ile 17/6/1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol 

Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk 

harcamalarının sözü edilen kanunlar uyarınca tespit edilen amatör spor dalları için 

tamamı, profesyonel spor dalları için % 50'si. 

c) Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, 

Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan 

dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve 

kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait 

kurum kazancının % 5'ine kadar olan kısmı. 

ç) (c) bendinde sayılan kamu kurum ve kuruluşlarına bağışlanan okul, sağlık tesisi, 100 

yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde 50 yatak) kapasitesinden az olmamak kaydıyla 

öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi ve bakım ve rehabilitasyon 

merkezi inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu 

kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini 

devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların tamamı. 

d) Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler ve köyler, Bakanlar 

Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan dernekler ile 

bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından 

yapılan veya Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen ya da desteklenmesi uygun 

görülen; 
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1) Kültür ve sanat faaliyetlerine ilişkin ticarî olmayan ulusal veya uluslar arası 

organizasyonların gerçekleştirilmesine, 

2) Ülkemizin uygarlık birikiminin kültürü, sanatı, tarihi, edebiyatı, mimarîsi ve somut 

olmayan kültürel mirası ile ilgili veya ülke tanıtımına yönelik kitap, katalog, broşür, 

film, kaset, CD ve DVD gibi manyetik, elektronik ve bilişim teknolojisi yoluyla 

üretilenler de dahil olmak üzere görsel, işitsel veya basılı materyallerin hazırlanması, 

bunlarla ilgili derleme ve araştırmaların yayınlanması, yurt içinde ve yurt dışında 

dağıtımı ve tanıtımının sağlanmasına, 

3) Yazma ve nadir eserlerin korunması ve elektronik ortama aktarılması ile bu eserlerin 

Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılmasına, 

4) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 

kapsamındaki taşınmaz kültür varlıklarının bakımı, onarımı, yaşatılması, rölöve, 

restorasyon, restitüsyon projeleri yapılması ve nakil işlerine, 

5) Kurtarma kazıları, bilimsel kazı çalışmaları ve yüzey araştırmalarına, 

6) Yurt dışındaki taşınmaz Türk kültür varlıklarının yerinde korunması veya ülkemize 

ait kültür varlıklarının Türkiye'ye getirilmesi çalışmalarına, 

7) Kültür envanterinin oluşturulması çalışmalarına, 

8) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınır kültür varlıkları 

ile güzel sanatlar, çağdaş ve geleneksel el sanatları alanlarındaki ürün ve eserlerin 

Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılması ve güvenliklerinin 

sağlanmasına, 

9) Somut olmayan kültürel miras, güzel sanatlar, sinema, çağdaş ve geleneksel el 

sanatları alanlarındaki üretim ve faaliyetler ile bu alanlarda araştırma, eğitim veya 

uygulama merkezleri, atölye, stüdyo ve film platosu kurulması, bakım ve onarımı, her 

türlü araç ve teçhizatının tedariki ile film yapımına, 

10) Kütüphane, müze, sanat galerisi ve kültür merkezi ile sinema, tiyatro, opera, bale ve 

konser gibi kültür ve sanat faaliyetlerinin sergilendiği tesislerin yapımı, onarımı veya 

modernizasyon çalışmalarına, ilişkin harcamalar ile makbuz karşılığı yapılan bağış ve 

yardımların % 100'ü.  Bakanlar Kurulu, bölgeler ve faaliyet türleri itibarıyla bu oranı, 

yarısına kadar indirmeye veya kanunî seviyesine kadar getirmeye yetkilidir. 
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e) Bakanlar Kurulunca yardım kararı alınan doğal afetler dolayısıyla Başbakanlık 

aracılığı ile makbuz karşılığı yapılan aynî ve nakdî bağışların tamamı.” 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 89 uncu maddesi ile benzer hükümler içeren bu madde 

kapsamında yer alan sosyal, kültürel ve ekonomik amaçlı istisnalar vergi harcaması 

olarak değerlendirilmektedir. 

3.1.3. Katma Değer Vergisi Kanununa Göre Vergi Harcamaları 

Araçlar, Kıymetli Maden ve Petrol Aramaları ile Ulusal Güvenlik Harcamaları ve 

Yatırımlarda İstisna (Madde 13) 

“Aşağıdaki teslim ve hizmetler vergiden müstesnadır: 

a) Faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, 

yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere 

bu amaçla yapılan deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve 

araçlarının teslimleri, bu araçların imal ve inşaası ile ilgili olarak yapılan teslim ve 

hizmetler ile bunların tadili, onarım ve bakımı şeklinde ortaya çıkan hizmetler, 

b) Deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler, 

c) Altın, gümüş, platin arama, işletme, zenginleştirme, rafinaj ve Türk Petrol Kanunu 

hükümlerine göre petrol arama faaliyetlerine ilişkin olmak üzere, bu faaliyetleri 

yürütenlere yapılan teslim ve hizmetler ile aynı Kanun hükümlerine göre boru hattıyla 

taşımacılık yapanlara bu hatların inşa ve modernizasyonuna ilişkin yapılan teslim ve 

hizmetler, 

d) Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makina ve teçhizat 

teslimleri (Şu kadar ki, yatırımın teşvik belgesinde öngörüldüğü şekilde 

gerçekleşmemesi halinde, zamanında alınmayan vergi alıcıdan, vergi ziyaı cezası 

uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Zamanında alınmayan vergiler ile 

vergi cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren 

durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlar).” 

Anılan hükümler daha önceki aşamalarda ödenilen katma değer vergilerinin indirilmesi 

uygulamasından dolayı katma değer vergisi yönünden bir vergi kaybına neden 

olmamakla birlikte istisna nedeniyle iade edilen yüklenilen vergi tutarları vergi 

harcaması olarak dikkate alınmıştır. 
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Sosyal ve Askeri Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar (Madde 17)         

“1. Kültür ve Eğitim Amacı Taşıyan İstisnalar: 

Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların teşkil 

ettikleri birlikler, üniversiteler, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kamu 

kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, siyasî partiler ve 

sendikalar, kanunla kurulan veya tüzelkişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, kamu 

menfaatine yararlı dernekler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve Bakanlar Kurulunca 

vergi muafiyeti tanınan vakıfların: 

b) Tiyatro, konser salonu, kütüphane, sergi, okuma ve konferans salonları ile spor 

tesisleri işletmek veya yönetmek suretiyle ifa ettikleri kültür ve eğitim faaliyetlerine 

ilişkin teslim ve hizmetleri, 

4. Diğer İstisnalar: 

g) Külçe altın, külçe gümüş, kıymetli taşlar (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, 

zebercet, inci, kübik virconia) döviz, para, damga pulu, değerli kâğıtlar, hisse senedi, 

tahvil ile metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıkları (hurda metalden 

elde edilen külçeler dahil) teslimi, 

k) Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin kurulması amacıyla 

oluşturulan iktisadi işletmelerin arsa ve işyeri teslimleri ile konut yapı kooperatiflerinin 

üyelerine konut teslimleri. 

l) 30.1.2002 tarihli ve 4743 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulan varlık yönetim 

şirketlerinin bankalar, özel finans kurumları ve diğer mali kurumlardan devraldığı 

alacakların tahsili amacıyla bu alacakların teminatını oluşturan mal ve hakların 

(müzayede mahallinde satışı dahil) teslimi ile aynı Kanuna göre finansal yeniden 

yapılandırma çerçeve anlaşmaları hükümleri kapsamında yeniden yapılandırılan 

borçların ödenmemesi nedeniyle bu borçların teminatını oluşturan mal ve hakların 

(müzayede mahallinde satışı dahil) teslimi,  

m) Bankalar Kanunu uyarınca; mal ve hakların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna 

teslimi ile bunların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından (müzayede mahallinde 

satışı dahil) teslimi, bu Fonun devraldığı alacakların tahsili amacıyla, bunların 

teminatını oluşturan mal ve hakların (müzayede mahallinde satışı dahil) teslimi ve 

temettü hariç ortaklık haklarıyla yönetim ve denetimleri devralınan şirketlerin 
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aktiflerinin Fon alacaklarının tahsili amacıyla (müzayede mahallerinde yapılan satışlar 

dahil) teslimi, 

Bu istisna, işlem bedelinden Fona intikal eden tutarla orantılı uygulanır. 

r) Kurumların aktifinde veya belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde, en az iki 

tam yıl süreyle bulunan iştirak hisseleri ile gayrimenkullerin satışı suretiyle gerçekleşen 

devir ve teslimler ile bankalara borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık 

gayrimenkul ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) 

bankalara devir ve teslimleri. 

İstisna kapsamındaki kıymetlerin ticaretini yapan kurumların, bu amaçla aktiflerinde 

bulundurdukları gayrimenkul ve iştirak hisselerinin teslimleri istisna kapsamı 

dışındadır. 

İstisna kapsamında teslim edilen kıymetlerin iktisabında yüklenilen ve teslimin yapıldığı 

döneme kadar indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi, teslimin yapıldığı 

hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak 

dikkate alınır. 

s) Özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her 

türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programları. 

ş) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinde tanımlanan konut 

finansmanı amacıyla teminat gösterilen veya ipotek konulan konutun, konut finansman 

kuruluşları, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, ipotek finansmanı kuruluşları ya da 

üçüncü kişilere teslimi (müzayede mahallinde yapılan satışlar dahil) ile bu şekilde 

alınan konutun, konut finansman kuruluşları, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı veya 

ipotek finansmanı kuruluşları tarafından teslimi (müzayede mahallinde yapılan satışı 

dahil).” 

Sosyal, kültürel ve ekonomik amaçlı olan bu istisnalar vergi harcaması kapsamında 

değerlendirilmekle birlikte katma değer vergisindeki indirim uygulamasından dolayı 

önemli bir vergi kaybına neden olmamaktadır. Yukarıda belirtilen madde bentlerindeki 

aşamada ödenmesi gereken ancak istisna nedeniyle tahsil edilmeyen KDV’nin önceki 

aşamada yapılan teslimler nedeniyle tahsil edilen KDV’ye isabet eden miktarını aşan 

kısmı vergi harcaması kapsamında düşünülmektedir.  
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3.2.  2006-2010 DÖNEMİNDE TÜRKİYE’ DE VERGİ HARCAMALARININ 

GELİŞİMİ 

Türkiye’ de vergi harcamaları uygulamaları ilişkisini ilk verilerin yayınlanmaya 

başladığı 2006 yılı ile 2010 yılları arasındaki gelişimini inceleyerek değerlendirebilmek 

için öncelikle vergi yapısına bakmamız gerekir. Tablo 3.1.’ de 2006’ da toplam vergi 

gelirleri içinde gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi payları sırasıyla %21, 

%8 ve %33 olduğu, 2010 yılında ise sırasıyla %21, %9 ve %32 olarak gerçekleşmiştir. 

Bu üç vergi, toplam vergi gelirleri içinde toplamda 2006’ da %62 ve 2010 yılında da 

%62’lik bir paya sahiptir. Dönem içinde bu 3 verginin toplam vergi gelirleri içindeki 

payında anlamlı bir değişiklik gözlenmemiştir. 

 
 
Tablo 3.1. Türkiye’ de Vergi Türlerinin Genel Bütçe Vergi Gelirleri İçindeki Payı ( %) 

(2006-2010 Dönemi) 

 
Kaynak: www.gib.gov.tr erişim tarihi:14.04.2011 

 
Vergi harcamaları sonucu ortaya çıkan tüm bu maliyetleri inceleyebilmek için Türk 

Vergi Sisteminde yer alan,  Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi, 

Özel Tüketim Vergisi olmak üzere Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’ nün 

yayınladığı veriler derlenerek 2006-2010 döneminde vergi türleri itibariyle vergi 

harcamalarının boyutu tablo 3.2.’ de verilmiştir.  

YILLAR VERGİ 
GELİRLERİ 

GELİR 
VERGİSİ % KURUMLAR 

VERGİSİ % 
KATMA 
DEĞER 

VERGİSİ 
% 

2006 151.271.701 31.727.644 21 12.447.354 8,2 50.723.560 33,5 

2007 171.098.466 38.061.543 22,2 15.718.474 9,2 55.461.123 32,4 

2008 189.980.827 44.430.339 23,4 18.658.195 9,8 60.066.230 31,6 

2009 196.313.308 46.018.360 23,4 20.701.805 10,5 60.169.248 30,6 

2010 235.686.590 49.384.949 21 22.854.839 9,7 75.649.445 32,1 
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            Tablo 3.2. Türkiye’ de Vergi Türleri İtibariyle Vergi Harcaması Tutarları* (TL) ve Toplam Vergi Harcamaları İçindeki Payları(%) (2006-2010 Dönemi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Kaynak: www.bumko.gov.tr erişim tarihi:17.01.2011 

(*) 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 dışında tutulabilmektedir. Yukarıdaki liste, vergi 
sistemimizdeki Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, ÖTV ve diğer bazı kanunlarda potansiyel olarak vergi harcaması niteliği taşıdığı düşünülen düzenlemeleri içermektedir. "Standart 
vergi sistemine" ilişkin varsayımlara göre bu listedeki unsurların değişebileceği kaçınılmazdır. Vergi harcamalarına ilişkin yukarıda yer alan tutarlar, mevcut veri seti kullanılmak suretiyle 
"vazgeçilen gelir" yöntemiyle tahmin edilmiş olup, herhangi bir veri temin edilemeyenler hesaplama dışında tutulmuştur. Öte yandan veri teminindeki artışlara paralel olarak vergi harcaması 
tahminlerinin de değişeceği tabiidir. 

 

KANUN ADI 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 

GELİR VERGİSİ 

KANUNU 
2.533.011.013 29,4 2.798.977.169 31 7.779.571.360 62 9.729.876.052 66 9.158.728.870 63 

KURUMLAR 

VERGİSİ KANUNU 
5.392.703.333 62 5.318.937.183 60 2.857.719.756 22 2.439.580.243 16 2.850.639.295 19 

KATMA DEĞER 

VERGİSİ KANUNU 
436.561.000 5 482.399.905 5 426.159.565 3 857.742.605 6 803.037.484 5 

ÖZEL TÜKETİM 

VERGİSİ KANUNU 
230.000.000 2,67 254.150.000 2,87 213.645.325 1,71 260.416.838 1,77 244.942.779 1,70 

DİĞER KANUNLAR       1.166.722.108  1.396.607.038  1.306.317.174  

TOPLAM 8.592.275.346  8.854.464.257  12.443.818.114  14.684.222.776  14.363.665.601  
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Tablo 3.2. incelendiğinde gelir vergisi kanununda yapılan düzenlemelerden 

kaynaklanan vergi harcamalarının 2006’ da 2.533.011.013 TL’ den 2010 yılında 

9.158.728.870 TL’ ye ulaşarak toplam vergi harcamalarında en büyük paya sahip 

olduğu görülmektedir. Bu pay sürekli artarak 2006’ da %29, 2007’ de %31, 2008’ de 

%62, 2009’ da %66 ve 2010 yılında ise  %63’ e ulaşmıştır. Vergi harcamalarındaki bu 

hızlı artış gelir vergisi kanununda, düşük gelirliler üzerindeki vergi yükünün 

hafifletilmesi ve verginin tabana yayılmasının sağlanması amaçlarıyla yapılan 

düzenlemelerden kaynaklanmaktadır. 

Kurumlar vergisi kanununda yapılan düzenlemelerden kaynaklanan vergi harcamaları, 

toplam vergi harcamalarında gelir vergisi kanununda yapılan düzenlemelerden 

kaynaklanan vergi harcamalarından sonra ikinci sırada pay sahibidir. Bu pay dönem 

başından sonuna kadar sürekli olarak azalmaktadır. 2006’ da %62, 2007’ de %60, 2008’ 

de %22, 2009’ da %16 ve 2010’ da %19 olarak gerçekleşmiştir.2006’ da 5.392.703.333 

TL olan vergi harcaması 2010’ da 2.850.639.295 TL’ ye inmiştir. Bu azalışta 2006 

sonrasında Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yer verilen istisna ve muafiyetlerin gözden 

geçirilerek daraltılması büyük rol oynamıştır. 

Katma Değer Vergisi Kanunu’nda yapılan düzenlemelerden kaynaklanan vergi 

harcamalarının toplam vergi harcamalarındaki payı, 2008’ de düşmüşse de dönemin son 

2 yılında eski payını yakalamıştır. 2006’ da %5, 2007’ de %5, 2008’ %3, 2009’ da %6 

ve 2010 yılında ise %5 olmuştur.2006’ da 436.561.000 TL iken 2010’ da 803.037.484 

TL’ ye ulaşmıştır. Bu artışta iç tüketimi canlandırmaya dönük düzenlemeler rol 

oynamıştır. 2008 yılındaki azalış ise global krize dayandırılabilir. 

Özel tüketim Vergisi Kanunu’nda ki düzenlemelerden kaynaklanan vergi harcamaları 

payı dönem içinde istikrarlı bir trend izlemiştir.2006 yılında %2,6,  2007’ de %2,8, 

2008 yılında %1,7, 2009’ da %1,7 ve 2010’ da %1,7 olmuştur.  

Diğer Kanunlarda yapılan düzenlemelerden kaynaklanan vergi harcamalarının payı 

özellikle 2008 ve sonrasında anlamlı bir artış göstermiştir. 2008’ de %9, 2009 yılında 

%9,5 ve 2010’ da %9 olarak gerçekleşmiştir. Bu artışta iç talebi canlandırma çabalarının 

rolü önemlidir. 

Toplam vergi harcamaları 2006’ da 8.592.275.346 TL iken 2010’ da 14.363.665.601 TL 

olarak gerçekleşmiştir. 2008 ve izleyen yıllardaki hızlanma, 2008 global krizinin 

ekonomideki daraltıcı etkilerini vergi politikası önlemleriyle azaltma çabalarını 

yansıtmaktadır. 
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Tablo 3.3.’ de toplam vergi harcamalarının GSYİH’ daki payı özellikle 2008’ den sonra 

artmıştır. 2006’ da %1,13, 2007’ de %1,05, 2008’ de %1,30, 2009’ da %1,54 ve 2010 

yılında %1,30 olduğu görülmektedir. Tabloda toplam vergi harcamalarının toplam vergi 

gelirleri içindeki payı 2006’ da %5,6, 2007’ %5,1, 2008’ de %6,5, 2009’ da %7,4 ve 

2010’ da %6’ dır. Devletin vergi gelirlerinin ortalama %6’ lık bir bölümünden 

vazgeçtiği bir diğer ifade ile vergi gelirlerinin erozyona uğradığı söylenebilir. 

 
Tablo 3.3. Türkiye’ de Toplam Vergi Harcamalarının GSYİH ve Toplam Vergi 

Gelirleri İçindeki Payları( %) (2006-2010 Dönemi) 

 
Kaynak : Veriler www.bumko.gov.tr ve www.gib.gov.tr adreslerinden alınarak düzenlenmiştir. Erişim 

tarihi:10.05.2011 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

YILLAR 

TOPLAM VERGİ 

HARCAMALARI 

(TL) 

GSYİH (TL) 
TOPLAM VERGİ 

GELİRLERİ (TL) 

TOPLAM 

VERGİ 

GELİRLERİ 

İÇİNDEKİ 

PAYI 

(%) 

GSYİH 

İÇİNDEKİ 

PAYI 

(%) 

2006 8.592.275.346 758.390.785.000 151.271.701.000 5,6 1,13 

2007 8.854.464.257 843.178.421.000 171.098.466.000 5,1 1,05 

2008 12.443.818.114 950.534.251.000 189.980.827.000 6,5 1,30 

2009 14.684.222.776 952.634.796.000 196.313.308.000 7,4 1,54 

2010 14.363.665.601 1.098.807.000.000 235.686.590.000 6,0 1,30 
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Tablo 3.4. Türkiye’ de Gelir ve Kurumlar Vergisindeki Düzenlemelerden Kaynaklanan 

Vergi Harcamalarının ve Kamu Yatırım Harcamalarının Bütçe Giderleri İçindeki 

Payları (%) (2006-2010 Dönemi) 

YILLAR 
BÜTÇE 

GİDERİ* (BİN 
TL)     

GELİR+KURUMLAR 
VERGİSİNDEN 

KAYNAKLANAN VERGİ 
HARC. (TL)  

%  
KAMU YATIRIM 
HARCAMALARI 

(BİN TL) 
%  

2006 178.126.033 7.925.714.346 4,4 11.612.774 6,5 

2007 204.067.683 8.117.914.352 3,9 12.687.507 6,2 

2008 227.030.562 10.637.291.116 4,6 17.104.313 7,5 

2009 268.219.185 12.169.456.295 4,5 18.817.258 7,0 

2010 293.628.219 12.009.368.165 4,0 25.630.025 8,7 

Kaynak: Veriler, www.gib.com.tr, www.dpt.gov.tr, www.bumko.gov.tr  adreslerinden 
alınarak düzenlenmiştir. Erişim tarihi: 10.05.2011 
*Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki yatırımlar, kamulaştırma hariç, sermaye giderlerini ve yatırım programıyla ilişkilendirilen 

kamu yatırımı niteliğindeki sermaye transferlerini kapsamaktadır.  

 
Tablo 3.4.’ de Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları’nda yapılan düzenlemelerden 

kaynaklanan vergi harcamalarının ve kamu yatırım harcamalarının toplam bütçe 

giderleri içindeki payları verilmektedir. 

Gelir vergisi ve kurumlar vergisindeki düzenlemelerden kaynaklanan vergi 

harcamaların toplam bütçe giderleri içindeki payı 2006’da  % 4,4 2007’de  %3,9 2008’ 

de %4,6 2009’ da %4,5 ve 2010’ da %4 olmuştur. Bu durumda devlet, kaynaklarının 

önemli bir bölümünü bütçe dışında çeşitli amaçlarla kullanmış olmaktadır, sonuç olarak 

kamu harcama rakamları da artmaktadır. Devletin ekonomiyi etkilemede bütçe giderleri 

yanında vergi harcamalarını da bir araç olarak kullandığı göz önüne alınmalıdır. Tablo 

3.4.’ de kamu yatırım harcamalarının bütçe giderleri içindeki payı 2006’ da %6,5,  

2007’ de %6,2,  2008’ de %7,5, 2009’ da %7,0 ve 2010’ da ise %8,7 olmuştur. Devletin 

kamu yatırımlarına ayırdığı payın artmakta olduğu yorumu yapılırken vergi 

harcamalarındaki gelişimin dikkate alınması önemlidir. Devlet vergi harcamaları 

yoluyla GSYİH üzerinde etki yaratabilmektedir. Vergi harcamaları ile kamu yatırım 

harcamaları arasında ikame ilişkisi yanında büyümeyi etkileme açısından 

tamamlayıcılık ilişkisinin de bulunduğu ve bütçeden yaklaşık %4,5 pay alan vergi 

harcamalarının büyümeyi destekleyici rol oynadığı göz önüne alınmalıdır. 
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3.3. AB’ ye Mali Uyum Sürecinde Vergi Harcaması Uygulamalarında Karşılaşılan 

Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

Türkiye’nin AB ile 6 Ekim 2005 tarihi itibariyle başlattığı müzakere süreci, 

vergilendirme alanındaki temel yükümlülüğünü oluşturmaktadır. Bu çerçevede 

önümüzdeki dönemde Türk Vergi Sistemi’nin AB ortak vergi kuralları ile 

uyumlaştırılması gereği bulunmaktadır. 

AB’ye üyelik sürecinde uyum sağlanması gereken başlıklardan birini vergilendirme 

konusu oluşturmaktadır. Bu uyum süreci içerisinde Türk Vergi Sistemi’nin sorunları 

aşağıda ele alınmıştır (DPT, 2006a, 26-31). 

-Türk vergi mevzuatının çok sık değişikliğe uğramasıyla vergi sisteminin boşluk ve 

çelişkileri barındıran bir yapıya dönüşmesi ve mali planlamanın yapabilme imkanını 

ortadan kaldırması. 

-Vergi kayıp ve kaçaklarını önlemeye yönelik düzenlemelerin etkin kullanılmaması ve 

kayıt dışı ekonominin ciddi bir sorun haline gelmesi. 

-Vergi yükündeki artışın dolaylı vergiler ile gerçekleştirilmesi ve gelirinin büyük bir 

kısmını tüketime ayıran alt ve orta gelir grupları üzerinde vergi baskısının artması. 

-Beyana dayanan vergilendirmede istenilen seviyeye ulaşılamaması ve mükellefler 

arasında adaletsizliğe neden olması. 

-Zirai kazançlarda istisna tutarlarının büyüklüğü ve denetimsizlik 

-Stopaj yoluyla vergilendirmenin yaygınlaşmasıyla vergi yükünün adaletsiz dağılımı. 

-Vergi denetiminin etkinsizliği 

-Vergi yargısının hızlı çalışmaması, vergi ceza hukuku alanında yapılan düzenlemelerin 

hukuka aykırı olması. 

-Mükellef haklarının kanunilik ve hukuki güvenlik ilkeleri açısından ihlal edilmiş 

olması. 

-Teşvik sisteminin temel araçlarından olan vergi istisna, muafiyet ve indirimlerine 

yönelik düzenlemelerin birçok kanunda dağınık şekilde yer alması, teşviklerle ilgili 

istikrarlı bir yapı oluşturulamaması. İstatistik veri altyapısının eksikliğinin, teşviklerin 
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oluşturulması ve uygulama sonuçlarının değerlendirilmesinde ciddi sorunların ortaya 

çıkmasına neden olması. 

-Yerel düzeyde, emlak vergisi başta olmak üzere birçok vergi ve harç, vergilendirmenin 

ihmal edilmiş olması. 

-Kamu yönetimi ve kamu harcamalarındaki etkinsizliğin vergiye karşı direnci artırmış 

olması. 

-Mali şeffaflık ve vergi düzenlemelerinin maliyet analizi açısından oldukça önemli olan 

vergi istatistiklerinin yetersiz olması 

AB’ ye mali uyum sürecinde vergi harcaması uygulamaları açısından; 

-Vergi harcamalarının birçok kanunda dağınık şekilde yer alması, 

-Vergi harcaması düzenlemelerine ilişkin istikrarlı bir yapının oluşturulamamış olması 

-Vergi harcamalarına yönelik istatistik veri alt yapısının eksik olması 

-Kayıt dışının çok yaygın olması 

-Kamu kaynaklarının israf edilmesi 

-Vergi erozyonunun hızlanması AB yolunda ilerleyen Türkiye’ nin önünde ki en büyük 

sorunlardandır.  
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SONUÇ 

Günümüzde, devletlerin sadece mali amaçla değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal 

amaçları gerçekleştirici doğrultuda vergi politikası uygulamaları zorunlu hale gelmiştir. 

Vergi sistemlerinde çeşitli koruyucu veya teşvik edici vergi önlemlerine başvurulması, 

ekonomik ve sosyal amaçların gerçekleştirilebilmesi için gerekmektedir. İstisna, 

muafiyet, oran indirimi, vergi ertelemesi şeklinde görülen koruyucu ve teşvik edici 

vergi uygulamalarını gerçekleştirmek için devletin yaptığı harcamalar, vergi 

harcamaları olarak nitelendirilmektedir. 

Vergileme sürecinde devlet açısından oluşan gelirler iki tür maliyet kalemi oluşturur. 

Bunlardan ilki, vergileme sürecinde ortaya çıkan vergi toplama maliyetleridir. Toplama 

maliyetleri, devlet açısından oluşan ‘idari maliyetler’ ve mükelleflerin üstlendiği ‘uyum 

maliyetleri’ ile oluşur. Vergileme sürecinde ortaya çıkan ve içerik olarak toplama 

maliyetlerinden tamamen ayrılan diğer bir maliyet kalemi ise vergi harcamaları denilen 

örtük harcamalardır. Vergi harcamaları, adından da anlaşılacağı üzere, ‘vergi’ ve 

‘harcama’ gibi birbirine tezat kavramların bir arada kullanıldığı karmaşık bir kavramdır 

ve bu kavram, genel olarak devletin vazgeçtiği vergi gelirlerini ima eder.  Bu nedenle 

vergi harcaması, sanılanın aksine vergi toplanmasına yönelik giderleri değil, vergi 

sisteminde yer alan muafiyet, istisna, vergi indirimi ve diğer mali yükümlülüklere 

ilişkin terkin ve indirimleri ifade eder. 

Vergi harcamaları, vergi sistemi içinde bir harcama sistemini ifade etmektedir. Bu 

nedenle, kamu gelirleri ve giderleri sistemi aynı amacı sağlamaya yönelik alternatif 

yöntemler olmaktadır. Genelde vergi harcamaları tanımlanırken teorik ve yasal olarak 

iki yöntem izlenir. Teorik açıdan üzerinde henüz bir fikir birliği sağlanamayan, ülkeden 

ülkeye farklılık gösteren vergi harcamaları; belirli ekonomik ve sosyal amaçlara 

ulaşmak için oluşturulan ve gelir kayıplarını içeren, standart vergi yapısından sapmalar 

olarak tanımlanır. Yasal açıdan tanımına bakacak olursak, yasallaştıran ülkeye göre 

değiştiğini görebiliriz. Türkiye’ de vergi harcamaları yasal tanımda, belirli ekonomik ve 

sosyal amaçlara ulaşmak için, kanunun öngördüğü temel yükümlülük sistemi ile uyumlu 

olmayan ve kanuni bir hükümden kaynaklanan vergi geliri kaybı veya ertelemesi 
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şeklindeki kamu harcamaları olarak belirtilmiştir. Vergi harcaması tanımını yaparken 

kamu harcaması kavramının da hatırlatılması gerekir. Kamu harcaması dar ve geniş 

olmak üzere iki türlü tanımlanabilir. Dar anlamda devletin yaptığı harcamaların parasal 

değerinin bütçede belirtilen tutarıdır. Geniş anlamda kamu harcamalarının, bütçede 

görünmeyen ve toplam harcama düzeyini dolaylı olarak etkileyen türüdür. Devletin her 

tür faaliyetinden kaynaklanan harcamaların toplamı ile geniş anlamda kamu harcaması 

tanımına ulaşılır. Bu tanımlardan yola çıkıldığında vergi harcamalarının bütçede 

görünmeyen ve toplam harcama düzeyini dolaylı olarak etkileyen harcamalar olduğu 

açıklık kazanır. 

Vergi harcamalarının hesaplanmasında üç temel yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemler; 

vazgeçilen gelir yöntemi, elde edilen gelir yöntemi ve harcama ikamesi yöntemidir. 

Vazgeçilen gelir yöntemi, en basit hesaplama yöntemi olup kayıp gelirlerin ölçülmesine 

dayanır. Elde edilen gelir yöntemine göre vergi ayrıcalıkları kaldırıldığı zaman beklenen 

gelirin ne olacağının tahminine dayanır. Harcama ikamesi yönteminde ise, vergi 

harcamasının yerini alacak eşit kamu harcaması tutarını hesaplamaya dayanan bir 

yöntemdir. Günümüzde Türkiye’ de dahil, bir çok ülke vergi harcamalarının tahmin 

edilmesinde davranışsal tepkilerin tahminindeki güçlükler nedeniyle, vazgeçilen gelir 

yöntemini kullanmaktadır. 

Bir ülkenin vergi harcaması raporlama sistemi, vergi harcaması analizlerine konu olacak 

vergilerin belirlenmesi, vergi harcamalarının tanımlanması, sınıflandırılması, 

maliyetlerinin hesaplanması ve tahminlerinin sunulması aşamalarından oluşmaktadır. 

Raporlama yapmayan bir ülke, kamu ekonomisinden özel ekonomiye yapılan gelir 

transferini tam olarak belirleyemez ve kaynak tahsisi ile yenide dağıtım fonksiyonları 

eksik yorumlanabilir. Vergi harcamalarının tahmin edilip raporlanarak bütçe sürecine 

entegrasyonu mali saydamlık açısından gerek ulusal gerekse uluslararası düzlemde özel 

önem verilen bir konudur. Ayrıca, vergi harcamalarının bütçeleme sürecine dahil 

edilmesi, kamu ekonomisinin büyüklüğünü göstermesi açısından önemlidir. Ancak, 

vergi harcamalarının görünmez harcama olma özelliği, doğası gereği tahmini olmaları 

ve miktar bakımından kesinlik taşımamaları bu harcamaların bütçede gösterilmesini 

zorlaştırmaktadır. 

Maliye politikasında vergi harcamaları, vergi politikası, büyüme-kalkınma ve vergi 

rekabeti açısından önemlidir. Vergi politikası kapsamında, vergi harcamaları korunmak 
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ve geliştirilmek istenen alanlarda kullanılarak ekonomi yönlendirilebilir. Arz yönlü 

iktisat savunucularına göre vergi oranları düşürülerek vergi hasılatı artırılabilir. Vergi 

oranlarıyla kayıt dışı ekonomi kayıt altına alınabilir. Ayrıca vergi harcaması sınırlarının 

tam olarak belirlenememesi vergi erozyonuna yol açar. Vergi erozyonu da vergi 

adaletinin bozulmasına ve vergi kaybına neden olmaktadır. Büyüme- kalkınma 

ilişkisinde ise, özellikle gelişmekte olan ülkelerde vergileme politikalarının büyüme ve 

kalkınma da yaygın bir araç olarak kullanılmaları vergi harcamaları açısından 

önemlidir. Vergileme kamu hizmetleri için gerekli olan kaynağın sağlanmasının 

yanında, ekonomik büyüme ve kalkınmanın teşvik edilmesi içinde kullanılmaya 

başlanmıştır. Vergi harcamaları dünya ekonomilerinde kamu harcamaları ile rakiplik ve 

tamamlayıcılık ilişkileri açısından analiz edilmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde 

ekonomik büyüme ve kalkınma için teşvik edici vergisel araçlardan özellikle vergi 

istisnaları çok sık kullanılmaktadır. Vergi rekabetiyle, ülkeler mükelleflerinin vergi 

yüklerini diğer ülkelerin uygulamakta oldukları oranlara göre azaltarak ya da düşük 

tutarak yerli işletmelerin rekabet gücünü artırıp, yabancı yatırımları kendilerine 

çekerler. Vergi rekabetiyle uygulanan vergi harcamalarının ülkelere sermaye ve vasıflı 

iş gücü girişini sağlayıp, üretimi ve geliri artıracağı belirtilmektedir. 

Avrupa Birliği’ nde vergi harcaması uygulamaları ülkeden ülkeye farklılık 

göstermektedir. Mali boşluklar sonucu ortaya çıkan vergi harcamalarının vergi 

kayıplarına neden olduğu ifade edilmektedir. Ele alınan dört AB üyesi devletin vergi 

harcamalarının GSYİH’ daki paylarına baktığımızda 2008 yılında İspanya’ nın GSYİH’ 

dan aldığı % 4,8’ lik pay ile ilk sırada olduğunu görebiliriz. 

Türkiye’ de vergi harcaması uygulamaları VIII. 5 Yıllık Kalkınma Planı’ nda detaylı bir 

şekilde vurgulanmıştır. Türkiye’ de vergi harcamalarının 2006-2010 dönemi gelişimine 

baktığımızda, vergi harcaması tutarlarının ilk yayınlanmaya başladığı 2006 yılında 

toplam 8.592.275.346 TL iken, 2010 yılında bu tutar 14.363.665.601 TL olmuştur. Beş 

yılık bu dönemde vergi harcaması tutarı % 67 oranında bir artış göstermiştir. Toplam 

vergi harcamalarının GSYİH’ daki payı ortalama % 1 ve toplam vergi harcamalarının 

toplam vergi gelirleri içindeki payı ise ortalama % 6 civarındadır. Yani devlet vergi 

gelirlerinden %6 oranında vazgeçmiştir. Devletin ekonomiyi etkilemede kamu 

harcamaları yanında bütçeden yaklaşık %4,5 pay alan vergi harcamalarını da göz önüne 

alması gerekir. 
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AB’ ye mali uyum kapsamında, vergi harcamalarının kanunlarda dağınık şekilde yer 

alması, düzenlemelere ilişkin istikrarlı bir yapının olmaması, istatistik veri alt yapısının 

yetersiz olması, kayıt dışının çok yaygın olması, vergi erozyonunun hızlanması vergi 

harcaması uygulamalarında karşılaşılan sorunlardır. 

Türkiye’ de vergi harcamalarının sınıflandırılması, maliyetlerinin hesaplanması, 

geleceğe dönük tahminlerde bulunabilmesi ve izlenen vergi harcama politikasının mali, 

ekonomik ve sosyal sonuçlarının doğru bir şekilde değerlendirilebilmesi için etkinlik, 

eşitlik ve sadelik ilkeleri çerçevesinde uluslar arası taahhütleri dikkate alan üretimi ve 

istihdamı destekleyici düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu konuda atılması 

gereken ilk adım, AB mevzuatına uyumlu detaylı bir vergi harcaması raporlama 

sisteminin oluşturulmasıdır. Bu sistemin sağladığı verilere dayalı olarak oluşturulacak 

vergi harcama bütçesinin bütçe sistemine dahil edilmesi ve denetlenmesi mali 

saydamlığı artıracak,  bütçe politikasında etkinliği artıracak, kaynak israfı azalacak, 

çeşitli kesimlere ve sektörlere sağlanan vergisel avantajların kaynak tahsis etkinliğini 

bozması önlenecektir. Önümüzdeki dönemde vergi harcamalarının maliyet ve fayda 

analizlerinin yapılması, büyüme ve gelir dağılımı üzerine yapacakları etkiler, vergi 

rekabeti ve mali disiplin açılarından değerlendirilmesi önem kazanacaktır. Ayrıca 

ilerleyen yıllarda vergi harcaması tutarlarının kamu yatırım harcamaları, toplam vergi 

gelirleri ve GSYİH ile arasındaki ilişkiler, vergi harcaması tutarları ölçülebilecek 

sağlıklı bir raporlama sistemine ulaştığı zaman daha etkin bir ekonometrik analiz ile 

incelenebilecektir. 
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