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GİRİŞ 

Çalışmamız sonuç ile birlikte altı bölümden oluşmaktadır. 

Çalışmamızdaki amaç cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze kadar Türk 

vergi sisteminin yapısını tarihi süreç içerisinde analiz etmek, vergi yapısını 

oluşturan ve bu yapıda değişiklik yapan kanunları dönemler itibariyle 

özetlemek, bu kanunlarının çıkarılış amaçlarını açıklamak ve vergi 

yapısındaki değişikliklerin ekonomi üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Bunun 

için vergi kanunlarının yayımlandığı resmi gazetelerden faydalanılmış, her bir 

kanun ayrı bir başlık halinde incelenmiştir. Ayrıca toplanan vergilerin, 

gayrisafi yurt içi hasıla ve toplam vergi hasılatı gibi büyüklükler içerisindeki 

oranlarına bakılmış olup OECD ülkeleri ile kıyaslaması yapılmıştır.  

Birinci bölümde verginin tanımı ve özellikleri sayılmış ve vergilerin 

kaynaklarına göre sınıflandırması yapılmış, bu kaynaklar gelir üzerinden 

alınan vergiler, servet üzerinden alınan vergiler ve harcamalar üzerinden 

alınan vergiler şeklinde yapılmıştır. Ayrıca yine bu bölümde vergi yapısının 

tanımı ve vergi yapısını belirleyen faktörlerden bahsedilmiştir. Bu faktörler 

sosyo-ekonomik yapı, siyasal yapı ve kültürel yapı şeklinde üçlü bir ayrıma 

gidilmiştir. Bu bölümde son olarak vergi yapısının mali politikalara etkisinden 

bahsedilmiştir. 

İkinci bölümde; 1940-1970 yılları arasında ekonomik durum ile gelir 

vergisi ile kurumlar vergisinin ilk çıkış noktalarını oluşturan kanunlar ile 

harcamalar üzerinden alınan vergiler, bu kanunlarda değişiklik yapan 

kanunlar  ve Osmanlı’dan kalan Ağnam vergisinden bahsedilmiştir. Bu bölüm 

de; Türkiye’de iktisadi faaliyetlerin değişen şartlara vergi sistemini adapte 

edebilmek için özellikle tanzimattan sonra girişilen ıslahat hareketlerinden, 

ticaret ve sanayi sektörünü ilgilendiren “Temettü Vergisi” n den ve bu 

verginin, zamanın ihtiyaç ve şartları karşısında sık sık yapılan ilave ve 

değişikliklere rağmen büyük ve esas bir vergiden beklenen fonksiyonu yerine 

getirememesi sebebiyle bu vergiyi bir tarafa bırakıp yeni bir gelir vergisi 

sistemine adım atmak maksadıyla çıkarılan 5421 sayılı kanundan 
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bahsedilmiştir. Ayrıca Gelir vergisi sisteminin, 1960 yılında tekrar ele alınıp 

ve kapsamlı bir değişikliğe uğramasından ve halen uygulanmakta olan 193 

sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun çıkarılış gerekçeleri ile Türkiye’de Kurumlar 

Vergisi Kanunu’nun hazırlanmasının gerekçeleri 5422 sayılı kurumlar vergisi 

kanunu ile modern dünya ile entegrasyonundan bahsedilmiştir.  

Üçüncü bölümde 1970-1990 yılları arasında ekonomik yapı ile halen 

yürürlükte olan 193 sayılı gelir vergisi kanunu ve 5422 sayılı kurumlar vergisi 

kanunda değişiklik yapan kanunlardan bahsedilmiştir. 

Dördüncü bölüm 1970-2006 yılları arasını kapsamakta olup; yine bu 

dönemin ekonomik yapısı ile özellikle 5422 sayılı kanunun yerine gelen 5520 

sayılı yeni kurumlar vergisi kanunun 5222 ile olan benzerlikleri ve bu kanunla 

kurumlar vergisinde yapılan köklü değişikliklerden bahsedilmiştir. 

Beşinci bölümde ise 1940-1970,1970-1990,1990-2006 ve 2006-2012  

dönemleri itibariyle  ayrıma paralel olarak yeni getirilen ve uygulamaya 

konulan ikinci, üçüncü ve dördüncü bölümlerde bahsedilen vergilerin 

sistemde meydana getirmiş olduğu etkileri ve bu vergilerin amaçlarına ulaşıp 

ulaşmadığı araştırılmıştır. Yine bu bölümde 2006-2012 dönemleri ile ilgili 

olarak, 2007 yılının ortalarında Amerika da başlayıp tüm dünyaya yayılan 

ekonomik krizin etkileri Türkiye de de hissedilmiş olup; mükelleflerin 

ekonomik krizi daha hafif atlatmaları, bu arada cüz’i bir oranda vergi 

ödeyerek hem mali açıdan yükümlülüklerini yerine getirmeleri hem de 

bütçeye kaynak akışı sağlanmaya dönük kamu alacaklarının yeniden 

yapılandırılması daha doğrusu vergi affı olarak nitelendirilebilecek 5811 ve 

6111 sayılı kanunlardan bahsedilmiştir. 

Çalışmamızın sonuç bölümünde ise Türkiye’de vergi yapısının sağlam 

temellere oturtulması için yapılan ve yapılması gereken reformlardan 

bahsedilmiştir.  



BİRİNCİ BÖLÜM 

VERGİ KAVRAMI VERGİ YAPISI, TÜRKİYE’DE VERGİ YAPISI VE TARİHİ 

GELİŞİMİ 

Kamu kesimi, sunmuş olduğu hizmetlerin finansmanını sağlayabilmek 

için çeşitli gelir kaynaklarına başvurmaktadır. Sunulan bu hizmetlerin bir 

kısmı belli bir bedel karşılığında yararlandırılırken bazılarından ise bedelsiz 

olarak yararlandırılmaktadır. Sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak topluma 

sunulan ve karşılığında herhangi bir bedel talep edilmeyen sosyal nitelikteki 

harcamaların, vergi gelirleriyle finanse edilmesi ihtiyacı hâsıl olmuştur.  

Çünkü bazı sosyal hizmetlerin faydasını bölmek ve talepte bulunana tahsis 

etmek imkânı yoktur. Bu sebepledir ki kamu kesiminde üretilen sosyal 

maliyetler, kamusal finansmanın özünü teşkil eden vergiler yolu ile 

karşılanmaktadır1.  

1.1. VERGİNİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ 

Günümüz ekonomilerinin en önemli finansman kaynağı, vergi 

gelirleridir. Piyasa ekonomisinde kamu gelirlerinin en az %70’lik kısmı vergi 

gelirlerinden oluşmaktadır. 

Vergi, kamusal hizmetlerin gerektirdiği giderler ile kamu borçları 

dolayısıyla ortaya çıkan yükleri karşılamak amacıyla egemenlik gücüne göre,  

karşılıksız olarak, gerçek ve tüzel kişilerden alınan ve cebri niteliğine sahip 

para şeklindeki ödemelerdir2. 

Vergiler ya devlet  ya da devredilmiş yetkiye dayanan diğer bazı kamu 

tüzel kişilerince fertlerden,  tüzel kişilerden hatta tüzel kişiliğe sahip olmayan 

bazı kurumlardan cebri olarak alınan ve mukabilinde doğrudan bir karşılık 

                                                 
1
  Halil Nadaroğlu,  Kamu Maliyesi Teorisi, Beta Yayınları,  2000, 11. Baskı, s.184. 

2
 Abdurrahman Akdoğan,  Kamu Maliyesi,  Gazi Kitabevi, 2003,  9. Baskı, s.115. 
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vaat edilmeyen başka bir söyleyişle özel karşılığı bulunmayan iktisadi 

değerlerdir3. 

Vergilerin en önemli özelliği tanımından da çıkarılabileceği üzere 

karşılıksız ve cebri olmasıdır. Verginin karşılıksız olması, kendisinden vergi 

tahsil edilen kişilere doğrudan bir fayda sunulmaması şeklinde anlaşılması 

gerekmektedir. Devlet, vergiyi toplarken karşılığında vergi ödeyicisine 

herhangi bir taahhütte bulunmaz.  

Vergilerin cebri olması özelliği ise devletin egemenlik hakkını 

kullanarak kişilerin rızasına bakmaksızın zorla tahsil etmesidir. Bu niteliği 

itibariyle vergiler, cebri bir bağıştır.  

Ayrıca devletin kişilerin gelirleri üzerine vergi salması, anayasa ve 

kanunlarla sıkı koruma altına alınmış olup bu egemenliğin keyfi olarak 

kullanılmasının önüne geçilmiştir. Bu sebeple vergiler önceden belirlenmiş 

kurallara göre alınmaktadır.  

Bu çerçevede vergilerin özellikleri;  

 Egemenlik gücüne dayanması, 

 Karşılıksız olması, 

 Önceden belirlenmiş kurallara göre gerçek ve tüzel kişilerden 

alınması, 

 Cebri olması,  

şeklinde sıralanabilir.  

Vergilerin toplanmasının en eski ve en önemli nedeni kamu 

harcamalarının karşılanması gereğidir. Nitekim devlet; adalet, savunma, 

eğitim, sağlık gibi kamu hizmetlerini karşılamak için vergi toplamak 

zorundadır. Gelişen ekonomik sistem ve küreselleşme olguları vergilere, 

sadece kamu harcamalarını karşılama amacının yanında bazı önemli 

görevler de atfetmiştir. Bu yönüyle günümüz maliye politikasının en sıkı aracı 

                                                 
3
 Nadaroğlu, a.g.e, s.193. 
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olan vergiler, devlet tarafından ekonomik faaliyetlere müdahale amacına 

hizmet etmektedir. Finansman kaynağı olmanın yanı sıra gelir dağılımı, 

enflasyon, talep ve tüketim gibi ekonomik parametreler üzerindeki etkisiyle 

ekstrafiskal görevler üstlenmiştir.  

1.2. VERGİLERİN KAYNAKLARINA GÖRE SINIFLANDIRILMASI 

Literatürde vergiler çeşitli bakımlardan sınıflandırılmaktadır. Bu 

sınıflandırmalardan bazıları şöyledir: 

 Nakdi, ayni ve bedeni vergiler, 

 Şahıs vergileri ve mal vergileri, 

 Ayni ve şahsi vergiler, 

 Dolaylı ve dolaysız vergiler, 

 Gelir, servet ve harcama vergileri, 

 Geniş tabanlı ve dar tabanlı vergiler, 

Vergilerin alındığı kaynağa göre sınıflandırılmasını yapmak 

mümkündür. Verginin kazanç veya gelir üzerinden alınması; servet üzerinden 

alınması ya da yapılan harcamalar üzerinden alınması halinde kaynağa göre 

tasnif esasından bahsedilmektedir.  

1.2.1.Gelir Üzerinden Alınan Vergiler 

Gelir üzerinden alınan vergiler genel olarak, gelir vergisi ve kurumlar 

vergisinden oluşmaktadır. Verginin gelir üzerinden alınması,  kişilerin mevcut 

servetlerine belli bir zaman aralığında ilave ettikleri kazançların vergiye tabi 

tutulmasını ifade etmektedir. Bir diğer deyişle servette meydana gelen 

artışların vergilendirilmesidir. Buna karşın belli bir servete sahip olunması 

sebebiyle vergi ödenmesi halinde servet vergilerinden söz edilmektedir.  
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Vergi ne üzerinden alınırsa alınsın sonunda daima yükümlüsünün 

gelirlerinden ödenir.  Ancak gelir biriktirildiği anda servete, harcandığı anda 

da gidere dönüşür4.  Bu sebeple ne üzerinden ödenirse ödensin vergilerin 

asıl kaynağı gelirdir. 

İşte gelirin elde edildiği anda alınan vergiye gelir vergisi,  herhangi bir 

şekilde servete sahip olunması halinde ödenen vergiye servet, bunların elden 

çıkartılması halinde alınan vergiye de harcama vergisi denir. 

Gelir vergisi,  gerçek kişilerin bir takvim yılı içinde elde ettikleri 

gelirlerin safi tutarlarını vergilendirmeye yöneliktir. Gelirin elde edilmesi için 

yapılan giderler düşüldükten sonra kalan kısmının vergilendirilmesi esastır.  

Vergilerin gelir üzerinden alınmasında iki temel kuram geliştirilmiştir. 

Bunlardan birincisi, “Kaynak Kuramı”dır. Kaynak kuramına göre yükümlülerin 

harcama yapmalarına sebep olan her türlü gelirlerin vergilendirilmesi amacı 

güdülmektedir. Bu nazariyede verginin çıkış noktası, harcamalardır. “Ortada 

bir harcama varsa gelir de vardır.” anlayışına dayanmaktadır. 

Gelir, sürekli gelir yaratan bir kaynaktan elde ediliyorsa, vergi 

bakımından ödeme gücünün belirlenmesinde dikkate alınmalı ve gerekiyorsa 

vergilendirilmelidir. Kaynak teorisi, piyango, ikramiye, ara sıra gelir yaratıcı 

işlemlere girişme gibi uygulamalar sonucunda ortaya çıkan nakit girişlerini 

vergi bakımından gelir saymamaktadır5. 

İkinci kuram ise “Safi Artış Kuramı”dır. Safi artış kuramı, yükümlünün 

belli bir dönem aralığında servetinde meydana gelen artışın 

vergilendirilmesini öngörmektedir. Buna göre, bir yükümlünün belli bir dönem 

başındaki, örneğin yılın başındaki servet değeri ile yılın sonundaki servet 

değeri arasındaki fark esas alınacak, buna yıl içerisinde yapılan tüketim 

eklenecek, bulunan olumlu fark, o yıl içerisinde elde edilmiş gelir sayılarak 

                                                 
4
 Nadaroğlu, a.g.e, s.336. 

5
 Akdoğan, a.g.e, s.240. 
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vergilendirilecektir6. Bu teoride gelirin vergilendirilmesi için belli bir kaynaktan 

devamlı ve düzenli şekilde sağlanması şart değildir. Servette safi bir artış 

meydana getiren her türlü irat ve kazanç vergilendirilebilir bir gelirdir.  

Gelir üzerinden alınan vergiler iki kısma ayrılmaktadır: Gelir Vergisi ve 

Kurumlar Vergisi. 

Gelir Vergisi, gerçek kişilerin belli bir dönem içinde elde ettiği gelirlerin 

vergilendirilmesi esası üzerine kurulmuştur. Bu vergiyle muhatap olacak 

yükümlüler, gerçek kişilerdir.  

Gerçek kişilerin çeşitli kaynaklardan elde ettikleri gelirin bir araya 

getirilmek suretiyle vergilendirilmesi halinde “Üniter Gelir Vergisi”nden, her 

kaynaktan elde edilen gelirlerin birbirinden bağımsız olarak vergilendirilmesi 

halinde ise “Sedüler Gelir Vergisi”nden söz edilmektedir. 

Örneğin bir gerçek kişinin bir yıl içinde elde ettiği gayrimenkul kira 

geliri ile banka mevduat faizi geliri, üniter gelir vergisi sisteminde toplanarak 

vergilenecek; sedüler gelir vergisi sisteminde bu iki gelir birbirinden bağımsız 

olarak vergilendirilecektir.  

Gelir vergileri, dolaysız sübjektif vergiler kategorisinde yer almaktadır. 

Gelir vergisi, kişilerin şahsını dikkate alarak vergilendirme yapması sebebiyle 

adildir. Bu adaleti sağlamaya yönelik olarak; 

 En az geçim indirimi,  

 Artan oranlı tarifeler,  

 Ayırma ilkesi,  

 Muafiyet ve istisnalardan yararlanılmaktadır.  

Böylece kişinin hem şahsi hem de ailevi durumunu esas alarak daha 

adil bir vergilendirme sistemi oluşturulabilmektedir. Ayrıca artan oranlı tarife 

uygulamasına başvurularak az gelir elde edenle çok gelir elde eden arasında 

vergilendirme bakımından fark yaratılmaktadır.  

                                                 
6
 Akdoğan, a.g.e, s.241. 
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Kurumlar vergisi, gerçek kişiler dışında kalan kişilerin (tüzel kişiler ile 

tüzel kişiliği olmayan kurumlar) gelirlerinin vergilendirilmesini öngörmektedir. 

Bu kişiler genelde, 

 Anonim şirketler,  

 Limited şirketler,  

 Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler,  

 Kamu kurum ve kuruluşları ile dernek ve vakıfların iktisadi 

işletmeleri olarak sayılabilir. 

Kurumlar vergisi, gelir vergisindeki artan oranlı tarife uygulamasının 

aksine tek oranlı tarife üzerinden vergilendirme yapmaktadır. Bir kurumun 

kişisel ve ailevi durumu söz konusu olmayacağından objektif bir vergidir. 

1.2.2.Servet Üzerinden Alınan Vergiler 

Servet, gelirin tüketime ayrılmayan kısmının biriktirilmesi suretiyle 

oluşan tasarrufların kümülatif toplamıdır. Tasarruflar, belli başlı servet 

unsurlarına dönüştüğü anda sahip olunan o servet dolayısıyla ödenen 

vergilere servet vergileri denilmektedir. Servet vergileri, dolaysız vergilerdir. 

Bir kısım servet vergileri, şahsi ve ailevi durumlar göz önünde 

bulundurulmadıkları için objektiftir. Veraset ve intikal vergisi kısmen akrabalık 

derecesi gibi unsurları göz önünde bulundurduğu için sübjektiftir7. 

Servet üzerinden alınan vergiler genellikle; 

 Emlak Vergisi, 

  Motorlu Taşıtlar Vergisi, 

 Veraset ve İntikal Vergisi, 

 Taşıt Alım Vergisi, 

Şeklinde ayrıma tabi tutulmaktadır. 

                                                 
7
 Nadaroğlu, a.g.e, s.350. 
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Bina ve araziye sahip olunması sebebiyle ödenen vergiye “Emlak 

Vergisi” denilmektedir. Bu verginin uygulamasında, bina ve araziye sahip 

olanın gerçek kişi ya da herhangi bir kurum olması önem arz etmemektedir. 

Vergi, bina ve arazinin belli kıstaslar dâhilinde tespit edilen değerinin 

üzerinden alınmaktadır. Bu değerler her ne kadar piyasa rayicinin 

belirlenmesine ulaşmaya çalışsa da tam bir rayiç tespiti mümkün 

olamamaktadır.  

Bir binanın rayicinin tespitinde sadece inşasında kullanılan 

malzemelerin maliyet bedeli değil, konumu itibariyle sahip olduğu değerinin 

de dikkate alınması gerekmektedir.  

Emlak vergileri, genelde mahalli idareler tarafından tahsil edilmektedir. 

Bu özelliği itibariyle mahalli idarenin topladığı vergi gelirleri arasında 

sayılabilir. 

Servetin bir diğer görünüm şekli motorlu taşıtlardır. Gayrimenkuller 

yanında önemli sayılabilecek birer servet unsuru olmaları, devletin motorlu 

taşıtları da vergi kapsamına almasına yol açmıştır. Hemen her ülkede 

motorlu taşıtlar sahip olduğu yüksek fiyat sebebiyle servetin önemli bir 

unsuru kabul edilerek vergilendirme yapılmaktadır. Motorlu taşıta sahip 

olunması nedeniyle ödenen bir vergi söz konusu ise “Motorlu Taşıtlar 

Vergisi’nden söz edilmektedir. Tabi ki her motorlu taşıt aynı değeri haiz 

olmadığından her birinin farklı oranda vergilendirilmesine yönelik olarak 

çeşitli kriterler getirilmektedir. Bu kriterlerin en önemlisi taşıtın sahip olduğu; 

 Motor hacmi ve motor gücü, 

 Yaş, 

 Toplam Ağırlık, 

 Kalkış ağırlığı, 

 gibi ölçütlerdir. 

Servet üzerinden alınan diğer bir vergi türü “Veraset ve İntikal 

Vergisi”dir. Veraset ve intikal vergisi, servet transferleri üzerinden 
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alınmaktadır. Bu vergi iki kısımdan teşekkül etmektedir. Birincisi, ölüme bağlı 

olarak muristen mirasçılara geçen servet değeri üzerinden alınmaktadır. 

İkincisi ise bir şahıstan diğer bir şahsa ivazsız olarak herhangi bir karşılığı 

olmaksızın yapılan intikalleri kapsar. Bu, genelde bağış ve hibe şeklinde 

olmaktadır. Ayrıca belli bir riske dayanan ve yatırılan para kadar sahibine 

ikramiye kazandıran şans oyunları sebebiyle alınan ikramiyelerle 

yarışmalardan kazanılan ödüller de veraset ve intikal vergisinin kapsamına 

girmektedir. 

Motorlu taşıtların iktisabında alınan vergiye “Taşıt Alım Vergisi” 

denilmektedir. Kişisel servete dâhil edilen motorlu taşıtlar verginin konusunu 

teşkil etmektedir. Taşıt alım vergisi, servetten yapılan harcama sebebiyle 

alındığı için servet vergisinden daha ziyade harcama vergisine 

yaklaşmaktadır. Nitekim taşıt alım vergisi, ülkemizde 06.06.2002 tarihinde 

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ile kaldırılmıştır. Böylece taşıt 

alımlarında ödenen servet vergisi, harcamalar üzerinden vergi alınmasını 

öngören ÖTV Kanunu kapsamına alınmıştır. 

1.2.3.Harcamalar Üzerinden Alınan Vergiler 

Harcama vergileri, gelirin ya da servetin tüketime ayrılan kısmı 

üzerinden alınan bir vergi çeşididir. Dolaylı vergiler kategorisinde yer 

almaktadır. Dolayısıyla dolaylı vergilerin tüm avantaj ve dezavantajlarını 

bünyesinde taşımaktadır. 

Harcamalar üzerinden alınan vergiler; genel harcama vergileri ve 

muamele vergileri şeklinde iki ana başlık altında ele alınabilmektedirler. 

Genel harcama vergileri aşağıda sıralanan üç şekilde 

bölümlenmektedir; 

I.Yaşam boyu harcamaların vergilendirilmesi 
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II.Bir yıl süresince yapılan harcamaların vergilendirilmesi 

III.Harcamaların gruplandırılması suretiyle vergilendirilmesi 

Gelir ve servet üzerinden alınan vergileri tamamlayıcı nitelikte görünen 

ve o şekilde uygulanmaya çalışılan Muamele vergileri de üç başlık altında 

bölümlenebilmektedir; 

I.Yayılı Muamele Vergileri 

II.Toplu Muamele Vergileri 

III.Katma Değer Vergisi 

Yayılı muamele vergileri, üretimden tüketime kadar gerçekleşen tüm 

iktisadi aşamaların her birinde ayrı ayrı vergilendirme yapmaktadır.  

Toplu muamele vergilerinde, üretimden tüketime kadar geçen iktisadi 

aşamaların sadece bir tanesinde vergilendirme yapılmaktadır. Vergi alınacak 

aşama, üretim aşaması olabileceği gibi tüketim aşaması da olabilir. Birinci 

durumda “İstihsal Vergisi”, ikinci durumda “Perakende Satış Vergisi” söz 

konusudur. 

Katma değer vergisi, niteliği itibariyle yayılı muamele vergilerine 

benzemektedir. Çünkü her aşamada ayrı ayrı vergi alınmaktadır. Yayılı 

muamele vergilerinden farklı olarak sadece üretimden tüketime kadar olan 

her bir aşamada yaratılan katma değeri kavramaktadır. Bir diğer söyleyişle 

her bir aşamada gerçekleşen toplam satış hasılatını kavramak yerine sadece 

satış tutarından maliyetler ve giderler düşüldükten sonra kalan katma değeri 

vergilemektedir. Katma değer vergisinin üç türü bulunmaktadır: 

 Gayrisafi mili hâsıla tipi katma değer vergisi, 

 Gelir tipi katma değer vergisi, 

 Tüketim tipi katma değer vergisi, 
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Katma değer vergisi, her aşamada satıştan maliyet ve giderler 

düşüldükten sonra kalan katma değeri kavrar. Üretimde kullanılan 

amortismana tabi kıymetlerin amortismanlarını satış tutarından indirmeden 

katma değer vergisini hesaplanırsa gayri safi hâsıla tipi katma değer 

vergisinden söz edilmektedir. Bu amortismanları satış tutarından indirirse 

gelir tipi katma değer vergisi; sabit varlıklarının alındıkları dönemlerdeki 

maliyetini aynı dönemin satışlarından düşerse bu defa tüketim tipi katma 

değer vergisinden söz edilmektedir8. 

Dolaylı vergiler içinde yer alan katma değer vergisi, vergide adaleti 

sağlama bakımından çok zayıftır. Kişisel ve ailevi durumları dikkate 

almaksızın vergileme yaptığı için farklı gelir dilimlerinde bulunanlar aynı 

tutarda vergi ödemektedir. Bu sebeple toplam vergi gelirleri içinde dolaylı 

vergilerin ve katma değer vergisinin yüksek orana sahip olan ekonomilerde 

vergide adaletin sağlanamadığı söylenebilir. 

Gider üzerinden alınan vergiler, kural olarak dolaylı vergi 

niteliğindedirler. Mal ve hizmetlerin fiyatları içerisinde gizlenmiş olduğundan 

mükellef psikolojisine daha uygundurlar. Dolaysız vergilere kıyasla yönetimi 

daha kolay olan bu vergiler, önemli hâsılat sağladıklarından ve çok çeşitli 

sayıda mal ve hizmet üzerine yayıldığından büyük ölçüde başvurulan bir 

vergi grubu niteliğindedirler. En önemli sakıncaları daha önce de incelendiği 

üzere vergi adaletine ters düşer bir şekilde, gelire kıyasla tersine artan oranlı 

etki yaratmalarıdır. Bu vergiler bir kişiden değil, bir işlemden alınmaktadır. Bu 

nedenle, bireylerin fiili satın alma güçlerini dikkate almaz. Bireyin geliri ile 

vergi olarak alınan kısım arasındaki zıtlık, söz konusu vergilerin öneminin 

gelire kıyasla düşmesine yol açar. Paranın marjinal yararı ne olursa olsun, 

vergi aynı kaldığından, özellikle talebi esnek olmayan ihtiyaç maddelerinde 

verginin adaletsizliği daha belirgin bir şekilde ortaya çıkmaktadır.9 

                                                 
8
 Nadaroğlu, a.g.e, s.370. 

9 Brochier,H., Llau, P. Michalet,A., “Maliye Ekonomisi” Çev.Adnan Erdaş, Ankara 1981,  s. 289.  
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1.3. VERGİ YAPISI 

Etkili bir maliye politikasının en önemli aracı, vergilerdir. Ekonominin 

enflasyonist veya deflasyonist bir ortamda bulunduğu durumlarda vergi 

oranlarında artış ya da azalış yapılarak veya yeni vergiler ihdas edilerek 

tüketim, harcamalar, talep ve benzeri parametreler üzerinde etkili 

olunabilmektedir. Bu sebeple maliye politikası aracı olarak kullanılacak olan 

vergilerin yapısının, etkinliğinin ve piyasada yaratacağı değişimin iyi bilinmesi 

ve ölçülmesi gerekmektedir.  

Vergi gelirlerinin incelenmesi ve onun ekonomik yapı içindeki yerinin 

analizinin yapılabilmesi için öncelikle vergi yapısının bilinmesi ve kavranması 

gerekmektedir. Çünkü vergi yapısı ve onun işleyişi ülkenin ekonomik, sosyal 

ve siyasi yapısının bir yansımasıdır.  

1.3.1.Vergi Yapısının Tanımı 

Vergi yapısı, bir ülkede belli bir dönemde toplam vergi yükünü 

oluşturan çeşitli vergilerin dağılımını göstermektedir. Bir diğer deyişle 

toplanan vergilerin türleri itibariyle dağılımı vergi yapısını ifade etmektedir. 

Vergi sistemlerini meydana getiren çeşitli vergilerin, gerek toplam vergiler 

içerisinde ve gerekse gayri safi hâsıla ve devlet gelirleri gibi diğer iktisadi 

büyüklükler içerisindeki nispi paylarını ve önemlerini ifade eder.10  

Bir ülkede toplam vergi gelirlerinin ne kadarlık kısmının dolaysız 

vergilerden ne kadarlık kısmının dolaylı vergilerden oluştuğu ya da gelir 

vergileri ile servet ve harcama vergilerinin ne kadarlık paya sahip olduğu gibi 

sorulara verilecek cevaplar vergi yapısının hangi vergi gelirlerinden teşekkül 

                                                 

 Kişilerin ödedikleri verginin onların gelir, harcama ve servetlerinde meydana getirdiği azalma, 

matematiksel bir değerle bir oran ilişkisi içinde veya maddi-fiziki bir yük olarak ifade edildiğinde, bu 

‘’vergi yükü’’ şeklinde tanımlanabilir. Vy = Vö/G, Vy: Vergi Yükü, Vö: Belirli bir dönemde ödenen 

toplam vergi, G: Belirli bir dönemde elde edilen gelir. 
10

 Esfender Korkmaz, Vergi Yapısı ve Gelişimi; İÜ Yayın No:2989 1982, s.21. 
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ettiğinin kavranmasına yardım edecektir. Vergi yapısının ne çeşit vergi 

gelirlerinden oluştuğu ise uygulanan mali politikaların etkinliği için son derece 

önem arz etmektedir. 

Vergi yapısının daha iyi anlaşılabilmesi için OECD ülkelerinde 

toplanan vergi gelirlerinin dağılımına ilişkin olarak aşağıdaki tabloyu 

sunmakta yarar görmekteyiz. 

Tablo 1: Vergi Gelirlerinin Ana Başlıklar İtibariyle GSYİH İçindeki Payı 

2009 

  Gelir ve Kâr Sosyal Güvenlik Ücretler Emlak Mal ve Hizmet Diğer 

Avustralya 14,6 0,0 1,3 2,5 7,6 0,0 

Avusturya  11,9 14,8 3,0 0,6 12,0 0,3 

Belçika 14,6 14,4 0,0 2,9 10,9 0,0 

Kanada 15,2 5,0 0,7 3,6 7,6 0,0 

Şili 5,7 1,5 0,0 0,9 10,3 -0,0 

Çek Cumhuriyeti 7,2 15,3 0,0 0,4 11,6 0,0 

Danimarka  29,4 1,0 0,2 1,9 15,4 0,0 

Estonya 7,6 13,1 0,0 0,3 14,7 0,0 

Finlandiya 15,3 12,7 0,0 1,1 13,4 0,0 

Fransa  8,8 16,7 1,3 3,4 10,6 1,5 

Almanya  10,8 14,5 0,0 0,9 11,1 0,0 

Yunanistan  7,6 10,3 0,0 1,2 10,8 0,0 

Macaristan 9,8 12,5 0,6 0,8 15,9 0,2 

İzlanda 16,0 3,1 0,2 2,2 12,0 0,4 

İrlanda 10,1 5,6 0,2 1,6 10,1 0,0 

İsrail 9,4 5,4 1,3 3,0 12,3 0,0 

İtalya 14,2 13,7 0,0 2,7 10,6 2,1 

Japonya 8,0 11,0 0,0 2,7 5,1 0,1 

Kore 7,3 5,8 0,1 3,0 8,2 1,2 

Lüksemburg 13,4 11,3 0,0 2,5 10,4 0,1 

Meksika 5,0 2,9 0,3 0,3 8,7 0,2 

Hollanda 10,8 13,8 0,0 1,5 11,8 0,2 

Yeni Zellanda 17,9 0,0 0,0 2,1 11,5 0,0 

Norveç 19,7 10,1 0,0 1,2 11,9 0,0 

Polonya 6,9 11,3 0,3 1,2 11,7 0,2 

Portekiz 8,6 9,0 0,0 1,1 11,6 0,2 

Slovak Cumhuriyeti 5,2 12,6 0,0 0,4 10,6 0,0 

Slovenya 7,7 14,9 0,1 0,6 13,9 0,0 

İspanya  9,2 12,1 0,0 2,0 7,1 0,2 

İsveç 16,5 11,4 4,0 1,1 13,5 0,1 

İsviçre 14,0 7,1 0,0 2,2 6,4 0,0 

Türkiye 5,9 6,0 0,0 0,9 11,2 0,5 

İngiltere 13,2 6,8 0,0 4,2 9,9 0,0 

ABD 9,8 6,6 0,0 3,3 4,5 0,0 

OECD-Toplam 11,4 9,2 0,4 1,8 10,7 0,2 

Kaynak: OECD, Revenue  Statistics of OECD Memmer  Countries, Paris, 2011, (Table8).  
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Tablo1 in incelemesinden görüleceği üzere; 

 Dolaysız vergiler sınıfında yer alan ve vergide adaletin 

sağlanabilmesi bakımından en adil vergi olduğu kabul edilen gelir ve 

kurumlar vergilerinin gayri safi yurtiçi hâsıla (GSYİH) içinde %29 ile en fazla 

paya sahip olan OECD ülkesi Danimarka’dır. Ayrıca sosyal devlet ilkesinin ve 

refahın çok baskın olduğu İskandinav ülkelerinde (İsveç, Norveç, İzlanda, 

Finlandiya, Lüksemburg) dolaysız vergilerin GSYİH içinde yüksek oranda 

paya sahip olduğu ülkelerdir. Keza Okyanusya ülkesi olan Avustralya ve Yeni 

Zelanda da bu grup içinde değerlendirilebilir. 

  Dolaysız vergilerin çok düşük bir orana sahip olduğu ülkelerde 

ise (Türkiye, Kore, Yunanistan, Macaristan, Çek Cumhuriyeti) dolaylı 

vergilerin GSYİH içinde bir hayli fazla paya sahip olduğu gözlemlenmektedir. 

Bu durum, anılan ülkelerin vergi gelirlerinin tahsilinde dolaylı vergilere çok 

fazla yüklendiği ve vergide adalet ilkesinin zedelendiği anlamına gelmektedir. 
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Tablo 2: Gelir ve Kâr Üzerinden Alınan Vergilerin Toplam Vergi Gelirleri 

İçindeki Payı  

  1965 1975 1985 1990 1995 2000 2005 2007 2008 2009 

Avustralya 50,7 56,0 54,6 57,1 55,4 58,0 59,1 59,8 59,3 56,1 

Avusturya  25,5 26,1 26,4 25,5 26,3 28,4 28,3 30,0 30,8 28,0 

Belçika 27,6 39,5 40,5 36,9 38,1 38,5 36,6 35,9 36,2 33,9 

Kanada 38,6 47,2 44,1 48,6 46,4 50,1 47,4 49,2 49,2 47,3 

Şili ..  ..  ..  23,2 25,2 23,3 36,3 45,7 37,5 31,1 

Çek Cumhuriyeti ..  ..  ..  ..  25,0 22,8 24,2 25,1 21,9 20,9 

Danimarka  46,8 59,0 57,7 60,1 61,7 60,3 61,3 60,0 60,5 61,2 

Estonya ..  ..  ..  ..  30,0 24,9 22,8 23,7 24,7 21,0 

Finlandiya 41,4 43,3 40,8 39,2 36,1 43,1 38,3 39,3 39,0 35,9 

Fransa  15,9 15,9 16,0 16,1 16,3 24,9 23,5 23,9 24,2 20,7 

Almanya  33,8 34,4 34,8 32,4 30,3 30,1 28,2 31,2 31,5 28,9 

Yunanistan  9,1 13,3 17,5 19,9 22,3 27,3 25,3 23,7 23,8 25,4 

Macaristan ..  ..  ..  ..  21,0 24,3 23,6 25,2 26,0 24,5 

İzlanda 21,4 22,8 22,7 29,7 34,1 39,9 43,2 45,4 48,5 47,3 

İrlanda 25,7 30,0 34,5 36,9 39,1 42,3 38,5 39,3 37,6 36,3 

İsrail ..  ..  ..  ..  35,6 39,6 33,9 36,4 32,9 29,9 

İtalya 17,8 21,5 36,8 36,5 35,3 33,2 31,6 33,8 34,4 32,7 

Japonya 43,9 44,6 45,8 50,2 38,3 34,8 33,8 36,4 33,6 29,6 

Kore ..  24,3 26,4 32,8 30,1 28,8 29,2 31,8 31,0 28,7 

Lüksemburg 35,9 43,1 43,2 39,4 39,3 36,1 34,4 34,8 36,0 35,5 

Meksika ..  ..  22,2 27,1 24,9 27,3 24,1 27,7 24,8 28,6 

Hollanda 35,8 34,8 26,4 32,2 26,3 25,3 27,8 28,2 27,2 28,1 

Yeni Zellanda 60,5 66,5 69,4 59,6 61,3 60,0 63,0 62,9 60,4 56,8 

Norveç 43,4 34,4 39,7 35,2 35,1 45,0 49,2 47,9 50,4 45,8 

Polonya ..  ..  ..  ..  30,6 20,9 19,5 23,0 23,6 21,8 

Portekiz 24,6 17,5 25,8 25,7 26,3 29,8 25,4 28,1 28,6 28,1 

Slovak Cumhuriyeti ..  ..  ..  ..  25,6 20,5 17,9 19,8 20,9 17,9 

Slovenya ..  ..  ..  ..  16,7 18,5 21,5 23,3 22,6 20,6 

İspanya  24,5 22,0 24,8 30,6 29,2 28,3 29,3 33,3 30,8 30,0 

İsveç 54,9 50,5 42,2 41,6 39,3 40,9 39,1 38,8 36,2 35,3 

İsviçre 41,1 47,6 46,0 46,4 43,0 43,9 44,5 46,2 47,5 47,1 

Türkiye 29,6 42,3 37,0 33,5 28,3 29,5 21,8 23,7 23,9 24,1 

İngiltere 37,0 44,8 38,6 39,3 36,9 39,0 38,5 39,5 40,0 38,6 

ABD 48,1 46,0 45,4 46,0 46,0 50,5 46,7 48,8 45,6 40,6 

OECD-Toplam 34,7 37,1 36,9 37,1 34,0 35,0 34,3 35,9 35,3 33,5 

 

Kaynak: OECD, Revenue  Statistics of OECD Memmer  Countries, Paris, 2011 (Table8).   
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Tablo 3: Mal ve Hizmetler Üzerinden Alınan Vergilerin Toplam Vergiler 

İçindeki Payı  

  1965 1975 1985 1990 1995 2000 2005 2007 2008 2009 

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

Avusturya  37,4 34,5 32,6 31,5 28,7 28,5 28,7 27,6 27,1 28,1 

Belçika 37,2 27,4 25,4 26,4 25,7 25,4 25,3 25,1 24,5 25,2 

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

Şili ..  ..  ..  62,9 62,6 63,8 51,5 43,8 50,6 55,9 

Çek Cumhuriyeti ..  ..  ..  ..  32,1 31,5 31,3 29,8 31,9 33,5 

Danimarka  41,4 34,3 34,3 33,0 32,1 32,1 32,0 33,3 32,6 32,0 

Estonya ..  ..  ..  ..  35,2 38,5 42,1 41,6 37,2 41,0 

Finlandiya 42,5 31,9 33,9 32,5 30,6 29,0 31,3 30,1 30,0 31,4 

Fransa  38,4 33,3 29,7 28,4 27,7 25,8 25,4 24,8 24,6 25,1 

Almanya  33,0 26,9 25,6 26,7 28,0 28,1 29,0 29,2 29,0 29,7 

Yunanistan  48,8 46,8 42,7 44,5 41,3 35,3 34,8 36,4 36,2 35,9 

Macaristan ..  ..  ..  ..  40,6 40,5 39,7 37,7 37,2 39,8 

İzlanda 62,7 63,0 61,1 51,3 48,7 44,1 42,0 40,4 37,0 35,5 

İrlanda 52,6 46,5 44,4 42,3 40,7 37,6 37,4 36,1 37,1 36,4 

İsrail ..  ..  ..  ..  36,5 33,3 35,9 35,2 37,3 39,2 

İtalya 39,5 29,4 25,4 28,0 27,3 27,9 26,4 25,2 24,5 24,3 

Japonya 26,2 17,3 14,0 13,7 15,8 19,3 19,4 18,0 18,0 19,1 

Kore ..  61,1 59,5 44,3 40,7 38,4 34,3 31,3 31,6 32,0 

Lüksemburg 24,7 21,3 24,6 25,1 27,1 27,2 29,0 27,5 28,0 27,6 

Meksika ..  ..  64,8 55,3 53,9 53,0 56,7 53,1 59,2 50,2 

Hollanda 28,6 24,2 25,6 26,4 27,2 29,2 31,8 31,0 30,3 30,7 

Yeni Zelanda 27,9 24,2 23,1 33,6 33,4 34,7 32,1 31,7 33,8 36,6 

Norveç 41,1 37,6 37,5 35,5 38,6 31,8 27,8 28,5 25,8 27,8 

Polonya ..  ..  ..  ..  35,2 36,1 38,5 37,5 38,0 37,0 

Portekiz 47,6 42,6 43,7 44,2 43,3 39,6 43,1 40,7 39,9 37,9 

Slovak Cumhuriyeti ..  ..  ..  ..  35,7 36,2 39,9 38,4 36,2 36,4 

Slovenya ..  ..  ..  ..  38,7 37,6 35,1 35,0 35,6 37,2 

İspanya  40,8 24,2 28,4 28,4 28,6 29,6 27,7 25,5 25,0 23,2 

İsveç 31,2 24,3 26,6 25,0 28,1 24,6 26,1 26,6 27,7 28,9 

İsviçre 34,2 22,4 21,9 21,2 21,9 22,5 23,6 22,7 22,1 21,5 

Türkiye 54,0 41,3 36,0 27,9 37,6 42,0 49,3 47,7 45,5 45,7 

İngiltere 33,1 25,0 31,5 31,0 35,3 31,9 30,3 29,1 28,8 29,0 

ABD 22,8 19,5 18,8 17,4 18,0 16,0 17,7 16,7 17,5 18,5 

OECD-Toplam 38,4 32,8 33,7 33,0 33,9 33,1 33,2 32,0 32,1 32,5 

Kaynak: OECD, Revenue  Statistics of OECD Memmer  Countries, Paris, 2011, (Table8).   
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Tablo 2 ve 3’te seçilmiş birkaç OECD ülkesinde sırasıyla gelir vergileri 

ile harcama vergilerinin, 1965–2009 yılları arasında toplam vergi gelirleri 

içindeki payı yer almaktadır. Buna göre; 

 Dolaysız vergilerin GSYİH içinde yüksek oranda paya sahip olan 

Okyanusya ülkeleri (Avustralya ve Yeni Zelanda) ile İskandinav Ülkelerinde 

(İsveç, Norveç, İzlanda, Lüksemburg, Danimarka) gelir vergisi, toplam vergi 

gelirleri içinde %50’ler civarında bir orana sahip olmakla birlikte 

Danimarka’da bu oran %60’lara yaklaşmakta ve 1965’ten 2009’e kadar 15 

puan kadar bir artış gösterdiği gözlemlenmektedir. 

  Türkiye, Yunanistan, Kore ve Macaristan’da dolaylı vergiler 

kategorisinde yer alan mal ve hizmet vergileri gelirlerinin %40’lara yaklaştığı 

buna karşın Türkiye’de bu oranın 1965’ten günümüze yıllar itibariyle bir 

düşüş yaşadığı görülmektedir. 

Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin vergi yapısı sahip oldukları 

ekonomiyle, gelişmişlik düzeyleri ve toplumsal yapılarıyla sıkı bir ilişki 

içerisindedir. Kişi başına düşen gelirin düşük olduğu, ekonomide 

parasallaşmayan sektörlerin varlığı, ekonomik hedeflerin ağırlığı, sermaye 

ihtiyacı ve sosyal adalet problemleri bu ülkelerdeki vergi politikalarını ve vergi 

sistemlerini daha dar bir yapıya ve daha keyfi uygulamalara yol açan bir 

işleyişe sokmaktadır. 

Bir ülkenin vergi gelirleri içinde dolaylı vergilerin mi yoksa dolaysız 

vergilerin mi daha fazla paya sahip olduğu, bu vergilerin her birinin gelir 

esnekliğinin ne olduğu hususlarının tam olarak kavranmadan 

gerçekleştirilecek maliye politikalarının yeterli etkinliği sağlayamayacağı 

açıktır. Söz gelimi enflasyonla mücadele için talebi istenilen düzeye 

çekebilmek amacıyla dolaysız vergi oranlarının mı yoksa dolaylı vergi 

oranlarının mı yükseltilmesi veyahut yeni dolaylı/dolaysız vergilerin mi ihdas 

edilmesi gerektiğinin iyi tespit edilmesi gerekmektedir. Dolaylı vergi 

gelirlerinin, toplam vergi gelirleri içindeki payının %60’lar seviyesinde olduğu 
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bir ülkede, talebi aşağıya çekmek için gelir vergisi oranlarının artırılması, 

harcama vergilerinin artırılmasından daha az etkili olacağı söylenebilir. Tabi 

ki burada her ülkenin kendine özgü sosyal, siyasal ve ahlaki yapısının da göz 

önünde bulundurularak yapılacak karşılaştırmalar daha etkili olacaktır. Fakat 

bunlar göz önünde bulundurulmasa bile bu şekil bir karşılaştırmanın az çok 

doğru sonucu vermesi her zaman için beklenir. 

1.3.2. Vergi Yapısını Belirleyen Faktörler 

Vergi sistemi dinamik bir kavramdır. Günün değişen şartlarına uyum 

sağlanması amacıyla revize edilmeye ihtiyaç duyulmaktadır. Vergi sisteminde 

yapılacak değişikliklerde vergi sisteminin özelliği sebebiyle ülkenin ekonomik, 

sosyal, siyasi, idari, kültürel değerleri üzerindeki etkileri göz önünde 

bulundurulmalıdır. Vergi sisteminde ortaya çıkan değişiklikler doğal olarak 

vergi yapısının bileşimini de değiştirmektedir11. 

1.3.2.1. Sosyo-Ekonomik Yapı 

Ekonomik sistem, vergi yapısını belirleyen faktörlerin en başında 

gelmektedir. Söz gelimi kapitalist ve sosyalist ekonomilerin vergi sistemleri 

birbirinden farklıdır. 

1.3.2.2. Siyasal Yapı 

Bir ülkede mevcut siyasal yapı ve iktidarların program ve planları vergi 

yapısını etkileyen diğer bir faktördür. Eğer siyasal yapıya sosyal devlet ilkesi 

hâkim ise kamu sektörünün ekonomi içindeki payının artması beklenir. Kamu 

payının artması, kamu harcamalarındaki artışı karşılamak için daha fazla 

                                                 
11

 İstanbul Ticaret Odası, Avrupa Birliği ve Türkiye’de Vergi Yapısı, Denetimi ve İdari 

İşlemlerde Mükellef Hakları, Yayın No: 2005-17, s. 23. 
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kaynak girişi yaratılmasına ve nihayetinde vergilerin artırılmasına sebebiyet 

verecektir. 

1.3.2.3. Kültürel Yapı 

Her ekonomide vergi tazyikine karşı bir şekilde toplumsal baskı 

yaratılabilmektedir. Çünkü vergi, kişilerin gelirlerinden bir kısmını cebri olarak 

devlete aktarma mekanizmasıdır. Bu sebeple bir toplumdaki kültürel yapının 

gelişmişliği, okur-yazar oranının fazlalılığı ve kentleşme gibi olgular vergiye 

karşı reddiyatı daha sert bir şekilde ortaya çıkaracaktır.  

1.4. VERGİ YAPISININ MALİ POLİTİKALARA ETKİSİ 

İktisat politikası, ekonominin normal gidişatını etkileyen negatif 

hususların giderilmesi amacıyla uygulanan politikaların tümünü ifade 

etmektedir. İktisat politikaları, maliye ve para politikası olarak iki kısımda 

uygulanmaktadır. Para politikası ayağının en baştaki uygulama mercii 

merkez bankalarıdır. Merkez bankaları, parasal büyüklükler üzerinde 

yapacağı değişikliklerle ekonomiye müdahalede bulunarak çeşitli iktisat 

politikaları oluşturmaktadırlar. Maliye politikasının uygulama görevi ise 

genelde maliye veya hazine bakanlıklarına ait bulunmaktadır. İktisat politikası 

hedeflerinin gerçekleştirilmesi için kullanılan araçlarla ve kamu ekonomisi ile 

ilgili parametrelerle yapılan müdahaleyi maliye politikası olarak 

tanımlamaktayız. Maliye politikasının en temel enstrümanları ise kamu 

gelirleri ve kamu harcamalarıdır. Kamu gelirleri içinde yer alan vergiler, 

maliye politikasının önemli ayaklarından biridir. Bu sebeple ekonomik 

dengesizlikleri gidermek için kullanılan iktisat politikalarından olan maliye 

politikası;  

 Tam istihdamın sağlanması,  
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 Fiyat istikrarının sağlanması,  

 Tasarruf ve yatırım düzeylerinin yükseltilmesi,  

 Dış ticaret dengesinin sağlanması,  

 Gelir dağılımının düzeltilmesi  

gibi amaçlara yöneliktir. Bu dengelerin her birinin sağlanmasında 

kullanılacak vergi politikası farklılık arz etmektedir. 

Uygulanacak vergi politikası, ekonomi üzerinde bir takım etkiler 

yaratacağına göre vergilerin genel olarak piyasa içinde ne türlü özelliklere 

sahip olduğu piyasayı nasıl etkilediği, mal ve hizmet fiyatlarında bir artış 

yaratıp yaratmadığı veya emek piyasasına bir etkisinin bulunup bulunmadığı 

ve sair hususların tetkiki gerekmektedir. Bu amaçla vergilerin yaratacağı bir 

takım etkilerin genel olarak ortaya konması icap etmektedir.  

Öncelikle vergi; dolaylı ya da dolaysız olsun salındığı ekonomide mal 

ve hizmet fiyatları ile üretim faktör gelirlerini etkileyeceği açıktır. Vergi 

alınması, piyasa ekonomisi içinde yaratılan katma değerin belirli kısmının 

kamu sektörü ile özel sektör arasında paylaşımını gerektirmektedir. Özel 

sektörden kamu sektörüne bir kaynak aktarımı söz konusudur. Bireyler ya da 

kurumlar aktarılan tutar kadar gelirden mahrum kalmaktadırlar. Bu 

mahrumiyeti telafi edebilmek için ya daha fazla katma değer yaratılarak 

gelirde bir artış sağlanmakta ya da kaynaklar vergisiz alanlara 

kaydırılmaktadır. Verginin üretim faktör gelirleri üzerindeki etkiyi açıklayan bu 

son durum, ekonomide üretim faktörlerinin dağılımını da etkileme bakımından 

ehemmiyet arz etmektedir. Örneğin bir ülkede faiz gelirleri üzerinden %30 

oranında vergi kesildiği buna karşın gayrimenkul gelirlerinden %5 oranında 

vergi kesildiği durumda üretim faktörlerinin önemli bölümünün gayrimenkule 

yöneleceği açıktır. Böylece bu ekonomide üretim faktörleri gayrimenkul 

üzerinde yoğunlaşacak belki de verimli alanlarda bulunan üretim faktörleri 

gayrimenkule kaydırılarak üretim dengesizliği yaratabilecektir. 
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Diğer taraftan yukarıda değinildiği üzere vergi, ister dolaylı olsun ister 

dolaysız olsun, üzerine salındığı mal ve hizmetlerin fiyatında artış yönünde 

etki yapacaktır. Fiyatta gerçekleşecek olan bu artış, mal ve hizmetlerin 

talebinde de bir azalma yapacaktır. Tabi ki bu azalmanın boyutu ilgili malların 

gelir esnekliğine bağlı olarak da değişecektir. Gelire karşı esnekliği yüksek 

olan tüketim mallarında fiyatta gerçekleşecek bir birimlik artış o malın talep 

miktarında bir birimden daha fazla düşüşe yol açacaktır. Buna karşın gelir 

esnekliği düşük olan mal ve hizmetlerde fiyat artış ya da azalışları malın talep 

miktarını çok fazla etkilemeyecektir. Bu sebeple üzerine vergi salınan mal ve 

hizmetlerin, özellikle katma değer vergisi gibi dolaylı vergilere tabi mal ve 

hizmetlerin, gelir esnekliğinin iyi bilinmesi uygulanacak vergi politikalarının 

doğru etkileri yapabilmesi için önemlidir. Bu sebeple vergi yapısının iyi 

bilinmesi fiyatta yapılacak artış ve azalışların ne miktar olduğu hususunda 

ampirik çalışmaların gerçekleştirilebilmesine olanak sağlayacaktır.  

Ancak gelir üzerinden alınan dolaysız vergiler, mal ve hizmet ve 

fiyatları içine doğrudan gizlenmese bile firma sahipleri, ödenen gelir vergileri 

dolayısıyla bu etkiyi telafi etmek amacıyla daha fazla kazanç sağlanması ve 

bunun da gerçekleştirilebilmesi için piyasaya sunulan mal ve hizmetlerin 

fiyatlarının artması yönünde davranışta bulunabilirler. Fakat firma sahiplerinin 

gelir vergilerinin yaratacağı tazyikten kurtulabilmesi için harcamaların 

kısılması yönünde de davranışta bulunabilirler. İşte bu iki etkiden piyasa 

üzerinde hangisinin etkili olacağının kestirilmesi hem salınacak gelir 

vergilerinin hem de ilgili piyasanın özelliklerinin, yapısının ve işleyişinin net 

olarak tespiti gerekecektir.  

Verginin piyasada oluşan fiyatlar ve üretim üzerindeki etkisini 

inceleyen iktisatçılar kısmi denge analizleri ve genel denge analizlerini 

kullanmışlardır. Verginin etkisi ekonomideki sektörlerin karşılıklı bağımlılıkları 

nedeniyle vergiye taraf olan mal ve hizmetle sınırlı kalmayıp ekonominin 

bütününe yansıdığı için genel kabul gören ve daha çok tartışılan genel denge 

vergi modelleri olmuştur. Yine bu iki denge modelinde de yaygın olarak kabul 
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edilen varsayım dolaylı vergilerin fiyatlara yansıtılabileceği şeklindedir. Ama 

özellikle piyasa koşullarının rekabetten uzaklaştığı durumlarda dolaysız 

vergilerde yüklenicileri tarafından fiyatlara yansıtılabilmektedirler.  

Vergilerin ekonomide etkilediği alanlardan biri de emek piyasasıdır. 

Ücretler üzerine konulan vergiler emek arzı ve emek talebinde değişmeler 

yaratmaktadır. Ücretler üzerine salınan vergiler, piyasaya emek arz edenlerin 

çalışma ve boş zaman tercihleri arasındaki eğilimini değiştirme gücüne 

sahiptir. Bu güç, gelir ve ikame etkisi adı altında iki farklı kavramla ifade 

edilebilme olanağına sahiptir. Gelir etkisinde, ücret üzerine vergi salındığı 

zaman bu verginin etkisinin telafi edilebilmesi işçiyi daha fazla çalışmaya 

sevk etmekte boş zaman ve çalışma zamanı arasındaki dağılım çalışma 

lehine artış göstermektedir. Dolayısıyla boş zamana olan talep düşerek aynı 

gelir gücünü korumak için daha fazla çalışılacaktır. Daha fazla çalışmaya 

emek piyasasında emek arzının artışına sebep olacaktır. İkame etkisinde, 

ücretine vergi salınan işçi boş zaman ve çalışma zamanı arasındaki tercihini 

boş zaman lehine tercih edecek daha fazla çalışma yönünde istekli 

davranmayacak ve piyasada emek arzı düşecektir. 

Ücretler üzerine vergi konulması ya da mevcut vergilerin artırılması 

veya azaltılması sonucu gelir etkisi ve ikame etkilerinden hangisinin 

gerçekleşeceği ücretlilerin gelir seviyesinin yüksekliğine bağlıdır. Söz gelimi 

ancak kendine yetecek kadar ve fizyolojik geçimini sağlayacak kadar ücret 

geliri elde eden kişinin, ücreti üzerine vergi salındığı zaman tabi ki daha fazla 

çalışarak asgari geçimini sağlamaya çalışacaktır. Böyle bir durumda olan 

kişinin tercihini boş zaman lehine yapması anlamsız olacaktır. Buna karşın 

gelir seviyesi çok yüksek olan biri ise boş zamanı tercih edecektir. Bu 

sebeple kişi başına düşen geliri yüksek olan ülkelerde gelir etkisinin, az 

gelişmiş ülkelerde ise ikame etkisinin geçerli olduğu kabul edilmektedir.  

Vergilendirme sermaye arzı üzerinde çeşitli etkilere sahiptir. Bunlardan 

en önemlisi ekonomide mevcut tasarruf düzeyinde yapılacak etkilerdir. 

Vergiler, kişilerin tüketim ve tasarruf kararları hakkında etki yaparak toplam 
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gelirin ne kadarının tüketime ne kadarının tasarrufa ayrılacağı hususunda 

belirleme yapan önemli parametrelerden biri olmaktadır. Çünkü vergi, kişilerin 

mevcut gelir düzeyinde bir azalma yapmakta ve tasarruf etme imkânını 

kısıtlamaktadır. Bu ise ekonomide tasarruflar dolayısıyla oluşturulacak fon 

arzı üzerinde azalma yönünde baskı yaratacaktır. 

1.5. TÜRKİYE’DE VERGİ YAPISI 

Türkiye, uzun yıllardır gelişmekte olan ülkeler kategorisinde ele 

alınmaktadır. Bu bağlamda Türkiye’nin vergi yapısı hakkında yorum 

yapılabilmesi için gelişmekte olan ülkelerin haiz olduğu bazı özelliklere 

değinmek gerekecektir. 

Gelişmekte olan ülkelerin kişi başına düşen gelir düzeyi düşüktür. 

Bölgeler arasında gelişmişlik düzeyi farkı vardır. Bir bölge çok fazla gelişme 

gösterirken diğer bir bölge hiç gelişme göstermeyebilir. Yeterli tasarruf ve 

sermaye oranı yoktur. Uzun dönemli süren işsizlik ve enflasyon başat 

problemdir. 

Bu ülkelerde belli bir vergi sistemi olmakla beraber beklenen etkiyi 

gösterememektedir. Bunun nedeni ise vergi bilincinin yeteri kadar 

oluşmamasından kaynaklanmaktadır. Toplam vergi gelirlerinin GSMH 

içindeki payı düşüktür; buna karşın toplam vergi gelirlerinin büyük bir kısmı 

da dolaylı vergilerden oluşmaktadır. Böylece vergide adalet ilkesi gerektiği 

şekilde uygulanamamaktadır. Dolaysız vergilerden sağlanan hâsılat 

düşüktür. Verginin tabana yayılarak daha fazla gelir elde etme düşüncesi tüm 

gelişmekte olan ülkelerde arzu edilen en önemli uygulama olarak düşünülse 

bile bu etkinin meydana gelip gelmeyeceği hususunda birçok tereddüt olması 

sebebiyle siyasal iktidarlar tarafından buna teşebbüs edilmemektedir. Sağlam 

ve toplanması ve yönetmesi en kolay vergi olduğu için dolaylı vergilere çok 

fazla yüklenilmektedir. 
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Gelişmekte olan ülkelerde dış ticaret hacminin yüksek olması, dış 

ticaret üzerinden alınan dolaylı vergilerin hâsılatını yükseltir. Diğer taraftan 

tüketimi vergilemek bu ülkelerin iktisat politikasına daha uygun düşmektedir. 

Zira tüketimi vergileme, lüks tüketimi, lüks mal ithalini kısıtlamak ve tasarrufu 

teşvik etmek gibi ekonomik bir araçtır. 

Son zamanlarda uygulanan iktisat politikaları Türkiye’yi gelişmekte 

olan ülkelerin bir üst sınıfına dâhil etme yolunda önemli yol kat etmiş ve 

gelişmiş ülkeler seviyesine yaklaştırmaya namzet durumuna gelmiştir. Bu 

yönüyle Türkiye bir taraftan gelişmiş ülkelere ait bazı özellikleri bünyesinde 

barındırırken diğer yandan da gelişmiş ülkelerin bir kısım özelliklerini 

edinmeye başlamıştır. 

1.6. TÜRK VERGİ YAPISININ TARİHİ GELİŞİMİ 

Cumhuriyetin ilanıyla birlikte vergi sisteminde yapılan ilk değişiklik 

Aşar’ın kaldırılıp yerine 1926 yılında Umumi İstihlak Vergisinin ve bu vergiyi 

tamamlayıcı özellikte olan Eğlence ve Hususi İstihlak Vergisinin 

konulmasıdır. Ancak, ülkenin ekonomik yapısı idari ve teknik güçlükler 

nedeniyle Umumi İstihlak vergisi daha sonra kaldırılmış yerine Kazanç 

Vergisi kabul edilmiştir. 1927 yılında ise Gümrük tarifeleri kabul edilmiştir. 

Daha sonra II. Dünya Savaşı ve Ekonomik Buhran yılları nedeniyle 1931 

yılına Buhran Vergisi, 1932 yılında Muvazene Vergisi, 1935 yılında Hava 

Kuvvetlerine yardım vergisi konulmuştur. 1931 yılında Sayım Vergisi, Hayvan 

vergisine dönüştürülmüş, Arazi ve Bina vergileri ile Veraset ve İntikal Vergisi 

yürürlüğe girmiştir. 1936 yılında Bina ve Arazi Vergisi yerel yönetimlere 

bırakılmıştır. 1942 yılında konulan Varlık Vergisi ise 1943 yılında 

kaldırılmıştır. Yine bu yılda Toprak Mahsulleri Vergisi konulmuş ve 1946 

yılında kaldırılmıştır. 

Türk Vergi sisteminin en büyük vergi reformu 1949 yılında kabul edilip, 

1950 yılında yürürlüğe giren Kazanç vergisinin kaldırılıp yerine Gelir, 
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Kurumlar ve Esnaf vergilerinin getirilmesidir. 1955 yılında Esnaf vergisi 

kaldırılmıştır. 1957 yılında Muamele ve Dâhili İstihlak vergisi kaldırılarak 

Gider Vergileri getirilmiştir. 1960–1970 yıllarında Gelir Vergisi ve Vergi Usul 

Kanunu yeniden düzenlenmiştir. 1964 yılında İthalat ve Damga Resmi ile 

Rıhtım resmi kabul edilmiştir. 1970 yılında Taşıt Alım Vergisi, Spor Toto 

vergisi, Gayrimenkul Kıymet Artış vergisi ve İşletme Vergisi getirilmiştir. 1973 

yılında Bina ve Arazi vergilerinin yerine Emlak vergisi getirilmiş ve bu vergi 

yeniden devlet idaresine alınmıştır. 1985 yılında İşletme Vergisi, Spor Toto 

vergisi ve Şeker İstihlak vergisi kaldırılarak Katma Değer Vergileri yürürlüğe 

girmiştir. 

Gelir ve Kurumlar Vergisi yürürlüğe girdikleri tarihten bu yana birçok 

önemli değişikliklere maruz kalmıştır. En son 21.06.2006 tarihinde yeni 

kurumlar vergisi kabul edilerek 5422 sayılı KVK’nın uygulamasına son 

verilmiştir. 

Türkiye’nin vergi yapısı incelenirken 1940-1970, 1970-1990, 1990-

2006 dönemlerini kapsayacak şekilde bir ayrıma tabi tutulmuştur. Ancak 

2006’dan günümüze kadar olan dönemde Türk vergi yapısında köklü bir 

değişik olmamıştır. Yalnızca bu dönemde ortaya çıkan küresel krizin etkilerini 

hafifletmeye yönelik vergi affı niteliğinde iki kanun çıkartılmıştır. Beşinci 

bölümde çıkartılan bu kanunlara yer verilecektir. 



İKİNCİ BÖLÜM 

1940–1970 DÖNEMİNDE VERGİ YAPISI 

1940-1970 dönemi Vergi yapısından önce bu dönem iktisadi 

yapısından aşağıda alt başlıklar halinde 1940-1945, 1945 sonrası(savaş 

sonrası), 1950-1960 ve 1960-1970 alt dönemleri şeklinde bahsedilmiştir. 

1940-1945 Dönemi: İkinci Dünya Savaşı döneminde(1940-1945 yılları 

arası), olası bir tehlikeye karşı Türkiye’de ‘’savaş ekonomisi’’ uygulanmıştır. 

Bu dönemde faal nüfusun önemli bir kısmının silah altına alınması ve devlet 

bütçesinin giderek artan oranının savunma giderlerine ayrılması,1940-1945 

yılları arasında Türkiye’nin de savaş ekonomisine uygun tedbirler almasına 

neden olmuştur. Alınan tedbirler kapsamında yürürlükteki bazı vergilerin 

oranlarının yükseltilmesi ve yeni vergiler konulması olağanüstü koşullarda 

fiyat saptama, özel işletmelere el koyma, zorunlu çalıştırma gibi araçlarla 

ekonomiye doğrudan müdahale yetkisi veren 1940 yılı ‘’Milli Korunma 

Kanunu’’ ile devlet gelirlerini artırmak için 1942 yılı ’’Varlık Vergisi Kanunu’’ve 

tarımsal kazançlardan alınmak üzere çıkarılan 1943 yılı ‘’Toprak Mahsulleri 

Vergisi’’ bu dönemin başlıca yasal düzenlemeleridir. Ancak gördüğü yoğun 

tepkiler nedeniyle Varlık Vergisi Kanunu 1944 yılında ve Toprak Mahsulleri 

Vergisi ise 1946 yılında yürürlükten kaldırılmıştır. 

Türkiye,  Dünya Savaşının dışında kalmakla beraber yine de savaşın 

olumsuz ekonomik etkilerinden kendini kurtaramamıştır. Gerek savaşa 

hazırlıklı bulunma zorunluluğunun ekonomiye yüklediği külfet, gerekse dış 

dünyayla münasebetlerin kesilmesi ekonomik ve toplumsal alanda büyük 

sıkıntılar yaratmıştır. İnsan gücünün ve diğer ekonomik kaynakların büyük bir 

kısmının orduya verilmesi, dış ticaret imkanlarının ortadan kalkması, 

piyasalarda darlık ve sıkıntılar doğurmuş dönem içerisinde enflasyon hızla 

yükselmiştir.12     

                                                 
12

 Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi:1908-2007;  İmge Kitabevi,14.Baskı, İstanbul, 2010.  
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Savaş Sonrası Dönem: İkinci Dünya Savaşı sonrasın da  Türkiye’de 

ve Dünyada siyasal ve ekonomik alanda büyük değişiklikler yaşandı. Bu 

değişikliklerin, Savaşın bitişinden itibaren Türkiye’nin ekonomi politikasına 

yansıdı. Ekonomi politikasında yapılan değişiklikler giderek ekonominin 

kuramsal yapısının düzenlenmesinde ekonominin işleyişinde etkisini 

göstermekte gecikmedi. Bu etkenleri iç etkenler ve dış etkenler diye ikiye 

ayırmak mümkündür. Savaş yıllarında uygulanan iktisat politikaları halk 

kesimleri üzerinde büyük bir hoşnutsuzluğa sebep olmuş iktidara karşı bir 

muhalefet hareketi başlamıştır. 1946 yılında çok partili hayata geçişle birlikte 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) hükümetine karşı muhalifler hızla Demokrat 

Parti (DP) de toplanmışlardır. DP, liberal bir iktisat politikasını savunuyordu 

ve iktidara geldiğinde devletçiliği tasfiye edeceğini, iktisadi kalkınmada liberal, 

dışa açık,özel sektöre dayalı, tarıma öncelik veren bir politika izleyeceğini, 

Devleti alt yapıya yönelteceğini vaat ediyordu.13  

Savaş sonrası dönemde iktisat politikasında meydana çıkan ve 

değişimlerde, dış dünyadaki gelişmeler en az iç etkenler kadar önemlidir. 

Sovyetler birliğinin, Savaştan güçlenerek çıkması kapitalist Dünya ile 

Sosyalist Dünya arasında bloklaşmayı hızlandırmıştır. Bu gelişmeler 

Sovyetler Birliğinin Türkiye üzerindeki emellerini açığa vurması ile yeni boyut 

kazanmıştır. Türkiye, Savaş sonrasında Batı Bloğu içinde yer alma tercihini 

netleştirmiş ve bu doğrultuda girişimlerde bulunmuştur. Türkiye, Batıda 

kurulan yeni düzen içinde yer almak için siyasi, askeri ve iktisadi anlaşmalara 

katılma çabası içine girmiştir.14     

1950-1960 Dönemi: 1950-1960 döneminde uygulanan iktisat politikası 

önceki dönemlerde uygulanan devletçi, müdahaleci iktisat politikasından bir 

dizi farklı özellikler taşımaktadır. DP Hükümeti, programında devletçiliği ve 

devletin ekonomiye müdahalesini sert bir şekilde eleştirerek, devletin 

ekonomideki yerini daraltacağını, iktisadi kalkınmayı özel kesimi geliştirerek 

sağlayacağını ilan etmiştir. Bu çerçevede iktidarın ilk yıllarında ekonomide 

                                                 
13

 Korkut Boratav, Türkiye’de Devletçilik; DPT;1948 Türkiye İktisat Kongresi, Ankara 1997, s.361. 
14

 Hüseyin Şahin,Türkiye Ekonomisi; Ezgi Kitabevi, Bursa -2002, Genişletilmiş 7.Baskı, s.98. 
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serbestleşmeyi artıracak yönde bazı adımlar atmıştır. İthalat daha 1950’de 

%60-%65 oranında serbestleşmiş, fiyat kontrolleri kaldırılmıştır. Banka kredi 

faizleri düşürülerek özel kesimin daha fazla kredi kullanmasına olanak 

sağlanmak istenmiştir. Bu dönemde Kamu İktisadi Teşekküllerini (KİT)  özel 

sektöre devretmek istemiş, yani özelleştirmek istemiştir. Ancak özel sektörün 

yeterince sermayesinin olmayışı, bu anlaşışı başarılı kılamamış ve daha fazla 

devlet yatırımını zorunlu kılmıştır. Bu dönemde kamu kesimi yatırımları 

ulaştırma ve haberleşme alt yapısına, tarıma ve sanayide ara ve yatırım 

malları sanayilerine dönük olmuş özel kesim daha çok tüketim malları 

sanayine ağırlık vermiş, özel kesim özellikle ihtiyacı olan yerli ara mallarını 

kamu kesiminden almış ve böylece kamu kesiminden özel kesime bir kaynak 

transferi olmuştur.  15                    

1960-1970 Dönemi: 1960 yılında askeri darbe ile hükümet 

değişikliğinden sonra, ekonominin plana bağlanması düşüncesi etkili 

çevrelerde kabul görünce, planlama bir kurum olarak 1961 Anayasasına 

girmiştir. Bu dönemde planlamayı savunan kesimlerin başında askeri ve sivil 

bürokratlar gelmektedir. 1961 yılında Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) 

kurulmuştur. Bu kuruluş Kalkınma Planlarını (KP) hazırlamak ve yürütmekle 

görevlendirilmiştir.16  

KP’lerin özellikleri aşağıda sıralanmıştır: 

Planlar kısmi değil aksine makro planlardır. Kalkınma planlarında 

kamu kesiminin iktisadi faaliyetleri doğrudan özel kesiminki ise dolaylı olarak 

planlanmıştır. Bu amaçla destekleme fiyatları seçisi ayrıcalıklı kredi 

uygulamaları, prim verilmesi gibi özendirme tedbirleri veya artan onda 

vergilendirme, masrafa katılmaya zorlama v.b.tedbirler alınmıştır. 

KP, ekonomik kalkınmanın kısa,orta ve uzun dönemli aşamalarını 

planlamayı amaçlamıştır. Planlarda Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) için 

hedeflenen yıllık büyüme hızına ulaşılması temel amaçtır. 
                                                 
15

 Şahin, a.g.e,s.103,104,107. 
16

 Şahin, a.g.e,s.134,135. 
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KP'lerin bir diğer özelliği sanayileştirme amacındadır. Çünkü 

sanayileşme toplumun yaşama düzeyini yükseltecektir. Sanayileşmeyle 

birlikte sanayide yapısal değişim de sağlanacaktır. Yapısal değişiklikten 

anlaşılan, sanayinin tüketim malları sanayinden ara ve yatırım malları 

sanayine doğru evrimini gerçekleştirmektir. 

KP’ler de seçilen sanayileşme anlayışı ithal ikameci bir modeldir. 

Bunun nedeni ödemeler dengesi sorununun çözülmesi ve dış kaynaklara 

ihtiyacın zaman içinde hem mutlak hem de nispi olarak azaltılmasıdır. 

Ek istihdam imkanlarının oluşturulması yine planların öncelikli, fakat 

uzun vadeli hedeflerindendir. 

1980 öncesinde uygulamaya konulan KP’lerin hepsinde de toplumda 

sosyal adaletin yaygınlaştırılması ve gelir dağılımın eşitsizliğinin uygulanacak 

mali ve sosyal politikalarla azaltılması üzerinde durulmuştur. 

2.1. GELİR VERGİSİNDEKİ GELİŞME 

Ülkemizde cumhuriyetten sonra esas olarak dört tane Gelir Vergisi 

Kanunu uygulamaya konulmuştur. Bunlar sırasıyla; 

 Temettü Vergisi, 

 Kazanç Vergisi, 

 5421 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 

 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’dur. 

2.1.1. Temettü Vergisi ve Kazanç Vergisi 

Cumhuriyetin kurulmasından sonra ticaret ve sanayi hareketlerinin 

ilerlemesiyle vergilerin de büyük değişikliklere uğradığı görülmüştür. 

Türkiye’de de iktisadi faaliyetlerin değişen şartlarına vergi sistemini adapte 
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edebilmek için özellikle tanzimattan sonra girişilen ıslahat hareketlerinde, 

ticaret ve sanayi sektörünü ilgilendiren “Temettü Vergisi”17 ihdas edilmiştir. 

Bu vergi 1926 senesinde yerini “Kazanç Vergisi”18ne terk etmiş, Kazanç 

Vergisi de 1934 yılında baştan sona değiştirilmiştir. Ancak yeni şartlar ve 

ihtiyaçlar karşısında sık sık değişikliklere ve ilavelere rağmen bilhassa II. 

Dünya Savaşı’nda bu vergi beklenen neticeyi vermemiştir. Ayrıca kazanç 

vergisinin esneklikten yoksun oluşu, bilhassa 1929-1930 senelerinde duyulan 

mali ihtiyaçlar güdüsüyle, bu verginin yükü daha ziyade hizmet erbabı 

üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu sebeplerden dolayı 03.06.1949 tarihli 5421 sayılı 

Gelir Vergisi Kanunu kabul edilerek modern vergi sistemine ilk adım 

atılmıştır. 

2.1.2. 5421 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 

Yaklaşık 20 sene süreyle uygulanmış bulunan kazanç vergisi, 

zamanın ihtiyaç ve şartları karşısında sık sık yapılan ilave ve değişikliklere 

rağmen büyük ve esas bir vergiden beklenen fonksiyonu yerine 

getirememiştir. Öncelikli olarak kazanç vergisinde geniş ve etraflı değişiklikler 

yapılması fikri üzerinde durulmuş olsa da bu vergiyi bir tarafa bırakıp yeni bir 

gelir vergisi sistemine adım atmak maksadıyla 5421 sayılı kanunun19 

çıkarılmasına karar verilmiştir. 5421 sayılı kanunun ihdasında mali, sosyal ve 

ekonomik sebepler etkili olmuştur. Mali sebeplerin başında II. Dünya 

Savaşının getirmiş olduğu kamu harcamalarındaki olağanüstü artışlar 

gelmektedir. Bütçede daha fazla vergi geliri oluşturulması amacı 

güdülmüştür. Sosyal sebepte ise, vergide adaleti sağlama, eşit gelire sahip 

olanların aynı miktarda vergi ödemesi, daha fazla gelir gücüne sahip 

olanların daha fazla vergi ödemeleri etkili olmuştur.  

5421 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 
                                                 
17

İ.Fazıl Pelin, Finansal İlmi ve Finansal Kanunlar, Birinci Kitap, İkinci Bası, İstanbul Üniversitesi 

Yayın No:166,194,1942. 
18

 2395 Sayılı Kanun,  Resmi Gazete,  25.03.1934, 2662.  
19

 5421 Sayılı Kanun,  Resmi Gazete,  03.06.1949, 7228. 
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I. Mevzu ve Mükellefiyet 

II. Muaflıklar ve İstisnalar 

III. Gelir Unsurlarının Tespiti 

IV. Verginin Tarhı ve Beyan Esası 

V. Verginin Ödenmesi 

olmak üzere beş kısımdan oluşmuştur.  

Kanunun birinci kısmında gelirin tanımı yapılmış ve mükellefiyet 

şekillerine yer verilmiştir. Gelir vergisinin mevzuunu, gerçek kişilerin gelirleri 

teşkil etmiştir. Tam ve dar mükellefiyet ayrımına yer verilmiştir. Tam 

mükellefiyette “Türkiye’de ikamet”, Türkiye’de yerleşme olarak suretinde ifade 

edilmiş; Türkiye’de yerleşme ise yalnız ikametgâh kavramına bağlanmamış, 

belli bir müddet Türkiye’de ikamet etmekte “yerleşmenin” fiili bir delili 

sayılmıştır. Bu müddet şu anki GVK’da da yer aldığı üzere altı aydır. 

Muaflık ve İstisnalar başlıklı ikinci kısımda, esnaf muaflığı, zirai 

kazançlar istisnası, telif kazançları istisnası, diğer istisnalar, diplomat muaflığı 

ve en az geçim indirimi uygulamaları yer almıştır. 

Esnaf muaflığı, genel ve özel şartlara bağlanmıştır. Bugünkü GVK’da 

basit usule ilişkin olarak yer alan genel ve özel şartlar 5421 sayılı GVK’da 

esnaf muaflığı şartları olarak yer almıştır. Genel şartlar üç başlık altında 

toplanmıştır: İşinde fiilen çalışmak, iş yerinin yıllık kirası ve ticari kazanç 

bakımından gelir vergisine tabi olmamak. Özel şartlar ise iş hacmi 

bakımından yapılan sınıflandırmaya dayanmaktadır. 

Zirai faaliyetlerden elde edilen kazançların tamamı istisna olarak kabul 

edilmiştir. Bunun sebebi 5421 sayılı kanunun uygulandığı dönemde vergi 

sisteminde bunları vergilendirmeye yönelik olarak gerekli düzenlemelerin 

yapılamamış olmasıdır. Bu istisna, zirai kazançları vergilendirmeye yönelik 

gelir vergisi sistemimizde yapılan en önemli değişikliktir. Zamanla bu istisna 

kalkarak zirai kazançların vergilendirilmesi belli bir sistem üzerinde 

oturtulmuştur. 
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Mutlak bir telif kazançları istisnası getirilmiştir. Bundaki amaç, ülkenin 

ilim ve kültür sahasında yapmaya mecbur olduğu hamleleri göz önünde 

tutarak, oluşturulacak yeni vergi sistemi kurulurken bu sahada çalışanları 

teşvik edecek hükümle derpiş edilmiştir. Serbest meslek faaliyetini mutad 

olarak yapmayanların bu kazançlarının tamamı Telif kazançları istisnası 

kapsamında yer almışken bu işi mutad meslek halinde yapanların gelirlerinin 

sadece belli bir kısmı istisna kapsamına alınmıştır.  

5421 sayılı kanunun en önemli yeniliği, en az geçim indirimi 

müessesesini getirmiş olmasıdır. Vergiciliğimize genel bir kaide olarak ilk 

defa giren en az geçim indiriminin kolay tatbik edilmesini, mükellefle idare 

arasında ihtilaflara yol açmamasını temin maksadıyla indirim basit bir şekilde 

ele alınmıştır. Bu da indirim haddinin belli bir miktar olarak ele alınması, 

mükellefin medeni haline göre değişmesi ve matrahtan indirilmesidir. 

Üçüncü kısımda gelir unsurları düzenlenerek altı gelir unsuru kabul 

edilmiştir. Ticari kazançlar, ücret, serbest meslek kazancı, GMSİ, MSİ ve sair 

kazanç ve iratlar. 

Ticari ve sınaî faaliyetlerden doğan kazançlar, ticari kazanç olarak 

tanımlanmış, maden işletmek, taşocağı işletmek ve coberlik işleriyle 

uğraşmak ayrıca ticari kazanç olarak sayılmıştır. Safi kazancın tespitinde 

bazı indirimlerin yapılması kabul edilmemiştir: 

 Teşebbüs sahibinin eşine ve küçük çocuklarına verilen paralar, 

 Mükelleflerin şahsi kusurlarından doğan para ve vergi cezaları, 

 Teşebbüs sahibinin işletmeden çektiği paralar, 

 Teberrular ve ianeler, 

Ücretlerin de gelirde gerçek ve safi miktarları ile nazara alınması 

asıldır. Ücretin safi miktarının tespiti için ücret olarak ödenen paralardan veya 

ayın ve menfaatlerin değerinden sosyal sigorta aidatının veya netice itibariyle 

bunların yerine geçen diğer şahıs sigortaları için ödenen primlerin indirilmesi 
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kabul edilmiştir. Ücretlerin gerçek usulde tespiti her zaman mümkün 

olmayacağı götürü usulde vergilendirme kabul edilmiştir. 

Serbest meslek faaliyetini mutad meslek halinde ifa edenlere hesap 

tutma zorunluluğu getirilmiştir. Serbest meslekte safi kazancın bulunması için 

gayri safi hâsılattan bütün mesleki masrafların indirilmesi esası getirilmiştir. 

Serbest meslek faaliyeti ile serbest meslek erbabının tanımı yapılmıştır. 

Gayrimenkul sermaye iradı yalnız kira yolu ile elde edilen iratlara 

hasredilmiş, bu kesimde de gelire girecek kiranın tahsil edilmiş olması şartı 

konmuştur. Bu şartın tabii bir neticesi olarak geçmiş senelere ait kiraların 

tahsil edildikleri senenin gelirine girmesidir. Gelecek senelere ait olarak peşin 

tahsil edilen kiralarda ise her senenin kirasını ayırmak gerektiğinden bunların 

her birinin isabet ettiği senelerde nazara alınarak vergilendirilmesi kabul 

edilmiştir. Ayrıca safi iradın tespitinde götürü gider uygulaması %20 olarak 

uygulamaya konulmuştur.Menkul sermaye iradı 5421 sayılı kanunla kabul 

edilen yepyeni bir mevzudur. Kanunun ilk halinde menkul sermaye iratlarının 

menkul kıymet faiz ve temettülerinden iştirak hisselerinden elde edilen 

kazançlarından ve diğer faizlerden oluşacağı kabul edilmiştir.  

Diğer gelir unsurları kapsamına giren kazanç veya iratları kaynaklarına 

göre genel ve müşterek vasıfları ile bir araya toplamak mümkün olduğu halde 

sair kazanç ve iratları sayma yoluna gitme zarureti doğmuştur. Bu bakımdan 

sair kazanç ve iratlar iki grupta toplanmıştır:  

 Diğer gelir unsurları kapsamına girmeyen faaliyetlerden elde edilen 

kazançlar, 

 Arızi kazançlar. 

Kanunun dördüncü kısmında verginin tarhı ve beyan esası 

düzenlenmiştir. Yıllık, muhtasar ve münferit beyannamelere ilişkin 

açıklamalara yer verilmiştir. Yıllık beyannamede gelirin toplanması 
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düzenlenmiştir. Gelirin toplanmasında “zararların mahsubu” ve “toplama 

yapılmayacak haller” dikkate alınmıştır. 

Tam mükellefiyette, vergiye tabi gelir sadece; 

 Ücretlerden, 

 Götürü olarak tespit edilen serbest meslek kazancından veya 

bunların her ikisinden ise, 

Dar mükellefiyette, vergiye tabi gelir sadece, 

 Ücretlerden, 

 Serbest meslek kazancından, 

 Menkul sermaye iradından, 

 Gayrimenkullerin, hakların, menkul kıymetlerin satışından, iştirak 

hisselerinin devir ve temlikinden elde edilen kazançlardan 

 Arızi kazançlardan veya bunların birkaçından ibaret ise toplama 

yapılmayacağı düzenlenmiştir.  

Artan oranlı tarifeye geçilmiştir. Ancak dilimi artan oranlılık kabul 

edilmemiştir. Bekârlık zammı uygulaması ile bekâr kişilerin gelirlerinin 

tarifede yer alan oranların %5 arttırılması suretiyle vergilendirilmiştir. Dar 

mükellef kişilerde bekârlık zammının dikkate alınmaması hükme 

bağlanmıştır. Bekârlık zammı ile vergide adalet ilkesi yakalanmaya 

çalışılmıştır. 

Verginin hesaplanmasında ayrıca “Vergi Cetvelleri” sistemi getirilmiştir. 

Vergi cetvelleri, fiilen tarifenin yerine geçmiştir. Vergi cetvelleri, ortalama 

meblağ esasına göre hazırlanmış vergiler an az geçim indirimleri de nazara 

alınarak hesaplanmıştır. Cetvellere, en az geçim indiriminin tatbik 

edilmeyeceği hallerdeki vergileri gösteren sütunlar da ilave edilmiştir. 

5421 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Türk vergi sistemine getirmiş 

olduğu yenilikleri özetleyecek olursak; 
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  Kurumların vergilendirilmesi ayrı bir kanunla düzenlenmiş; gerçek 

kişilerin vergilendirilmesi gelir vergisi kanununa bırakılmaktadır. 

  Gelir vergisi, mükellefin elde ettiği gelirler toplamı üzerinden artan 

oranlı bir tarifeye göre vergi alınmasını öngörmektedir. 

  Kazanç vergisinde yer alan karine usulü, uygulamadan kaldırılarak 

sistemin dışına çıkartılmıştır. 

  En az geçim indirimi, sisteme eklenmiştir. 

  Zirai kazançlar gelir vergisi sistemi dışında tutulmuştur. 

1950–1960 arasında yapılan değişiklikler gelir üzerinden alınan 

vergilerde beklenen iyileşmeyi ve gelişmeyi sağlayamamıştır. Bunun 

nedenleri üç başlık altında toplanabilir: Birincisi ülkede yapılan mal ve hizmet 

üretimiyle vergilendirmede esas alınan vergi konusu arasındaki ilişkinin eksik 

olması, ikincisi ülkenin ekonomik yapısı ve gelişmişlik düzeyi ile vergi sistemi 

arasında geçişleri sağlayacak mekanizmaların kurulmamış ve öngörülmemiş 

olması, üçüncüsü ise beyan sistemine dayalı bir vergilemenin 

uygulanabilmesi için gerekli olan işletme ölçeği ve uygulaması, kayıt ve belge 

düzeni ile etkin bir vergi idaresinin yaşama geçirilememesidir. Yine bu 

dönemde vergi sistemine olan müdahalelerle istisna ve muafiyetlerle ilgili 

olarak yapılan değişiklikler hem sistemin işleyişini hem de gelir toplanması 

olan fiskal amacı olumsuz yönde etkilemiştir. 

2.1.3. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 

Gelir vergisi sistemi, 1960 yılında tekrar ele alınmış ve kapsamlı bir 

değişikliğe uğramıştır. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu20, yeni bir kanun 

olmakla beraber 5421 sayılı kanunun21 üzerine inşa edilmiştir. 5421 sayılı 

kanunun yetersiz olan uygulamaları 193 sayılı kanunla doldurulmaya 

çalışılmıştır. Bu sebeple halen uygulanan GVK’nın temeli 5421 sayılı kanuna 

dayanmaktadır. 

                                                 
20

 193 Sayılı Kanun,  Resmi Gazete,  06.01.1961, 10700.  
21

5421 Sayılı Kanun, a.g.e 
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5421 sayılı kanunun on yıllık tatbikatında kanunda, modern vergi 

sisteminin dayandığı prensiplere muhalefet arz eden hükümlerin mevcudiyeti, 

bir kısım hükümlerin yetersizliği, lafzın açık olmayışı, devamlı ihtilaflara, 

mükellefler arasında farklı muameleler icrasına ve haksızlık ve 

adaletsizliklere yol açması sebebiyle 193 sayılı kanun ihdas edilmiştir. 

5421 sayılı kanunda belli ölçüler dâhilinde iş yapan ticaret ve sanat 

erbabı bu vergiden muaf tutulmuş, bu suretle gelir vergisinden muaf tutulmuş 

olan ticaret ve sanat erbabı, “Esnaf Vergisi” adıyla adlandırılan ve gelir 

vergisiyle ilişiği olmayan götürü bir vergiye tabi tutulmuşlardır. Esnaf vergisi 

6582 sayılı kanunla kaldırılmış, buna mukabil bu vergi mükelleflerinin büyük 

kısmı gelir vergisi bünyesi içine alınmıştır. Ancak bu kanunun henüz tatbikine 

başlanmadan bu kanunla gelir vergisi bünyesine sokulan esnafın büyük bir 

kısmının vergi dışı kalmasını sağlayan 6839 sayılı kanun yürürlüğe 

konulmuştur. Bu sebeple 193 sayılı kanunda bunların vergilendirilmesi için 

götürü usul ihdas edilmiştir. 

Vergi güvenlik müessesesi olarak asgari kâr haddi ve gider esası 

uygulaması kabul edilmiştir. Anılan iki güvenlik müessesesinin işler hale 

konulmasını teminen gerekli tedbirler ve ilaveler yapılmıştır. 

Verginin, kaynakta tevkif suretiyle alınması usulüne geniş ölçekte yer 

verilmiştir. Kaynakta alınan vergi, ileride mükellefin ödeyeceği kesin 

mahiyetteki vergiye mahsuben alındığına kıyasla her halükarda kesin 

vergiden tevkif suretiyle alınan verginin mahsup edilebilmesi zaruridir. Bu 

sebeple mahsup sisteminde gerekli değişiklikler yapılmıştır. 

Ticari işlerinden dolayı dar mükellefiyete tabi olacak şahısların 

Türkiye’de bulunması hali konulmuştur. Ayrıca satın aldıkları malları aynen 

veya işledikten sonra Türkiye’de veya Türkiye’de satmaksızın ihraç edenlere 

ilişkin istisna hükmünde yer alan ifadeler açıklığa kavuşturulmuştur. 

5421 sayılı kanunda zirai kazançlara ilişkin olarak yer alan süresiz ve 

şartsız bağışıklık kaldırılarak vergilendirilmiştir. Buna karşın küçük çiftçi 
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muaflığı uygulaması getirilerek hangi çiftçilerin bu muafiyetten yararlanacağı 

ayrı maddeler halinde ihdas edilmiştir. Ayrıca zirai kazançlarda maktu istisna 

tutarı ile yıllık zirai kazancın belli bir kısmı vergi dışına çıkarılmıştır. Ancak 

tarım kesiminin şiddetli tepkisi sonucunda 35 sayılı kanunla zirai kazançlara 

salınan verginin uygulaması ertelenmiştir. Daha sonra çıkarılan 202 sayılı 

kanunla22 muaflık ölçüleri genişletilmiştir. Tarım kesiminin %95’i vergiden 

muaf olmuş, uygulamadan sonra sağlanan vergi geliri çok küçük bir meblağ 

olmuştur. Bu sefer 484 sayılı kanunla muafiyet sınırları yeniden ayarlanmış 

ve tarım kesiminin %90’ı vergi dışı kalmıştır. 

Dar mükellefler bakımından iş yeri ve daimi temsilci tanımlarına 

açıklama getirilerek daimi temsilci sıfatına dâhil edilen haller tek tek 

sayılmıştır.  

Önemli değişikliklerden bir tanesi de esnaf muaflığında özel ve genel 

şartlar kaldırılmış, hangi faaliyetlerin esnaf muaflığı kapsamında olduğu 

sayılmıştır. 

Muaflık ve istisnalar kısmında esnaf muaflığı, küçük çiftçi muaflığı, 

diplomat muaflığı, göçmen ve mülteci muaflığı yer almış; ücret istisnası, 

serbest meslek kazanç istisnası, zirai kazanç istisnası, maden suları kazanç 

istisnası, gayrimenkul ve haklarda istisna, menkul kıymetler ve mevduatta 

istisna ve ücretlerde istisna şeklinde uygulamalar kabul edilmiştir. 

5421 sayılı kanunun uygulamasında edinilen tecrübeler ve tespit 

edilen eksikliklerle birlikte en az geçim indirimi daha kapsamlı şekilde 

uygulamaya konulmuştur. Mükelleflerin günlük, aylık ve yıllık gelirlerine 

maktu sınırlar konularak aşan kısımlar vergilendirilmiştir. İndirim, yalnız aile 

reisi sıfatıyla vergiye tabi tutulan mükellefler hakkında uygulanmıştır. 

İndirimden faydalanmak için vergi karnesi alma zorunluluğu getirilmiştir. 5421 

sayılı kanunda olduğu gibi burada da en az geçim indirimi dar mükellefler için 

uygulanmamıştır. 

                                                 
22

 202 Sayılı Kanun,  Resmi Gazete, 28.02.1963, 11343.  
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Servet beyanı müessesesi getirilmiş, yıllık beyanname vermek 

mecburiyetinde bulunan gerçek kişilere, her yıl verecekleri beyannamelerinde 

servet unsurlarını bildirme mecburiyeti konulmuştur. Bu uygulama, vergi 

güvenlik müesseselerinden biridir. Bu sistemin amacı mükelleflerin faaliyette 

bulundukları ya da gelir elde ettikleri yılın başındaki ve sonundaki servet 

değerleri arasındaki farkın gelirlere uygunluğunu sağlayabilmektir.  

Servet beyanında; 

 Ticari, sınaî, zirai ve mesleki işlere tahsis edilen sermaye ile ortaklık 

ve iştirak hisseleri, 

 Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmeler dâhil her türlü kıymetler, 

 Mevduat kabul eden müesseselerdeki para mevcudu, 

 Esham ve tahvilat, 

 Altın ve diğer kıymetli madenler, 

 Kara, deniz ve hava taşıma vasıtaları, 

 Alacaklar, 

 Borçlar, bildirilme mecburiyetindeydi.  

5421 sayılı kanundan sonra kabul edilen ve reform niteliğinde olan 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun vergi sisteminde yapmış olduğu 

değişikliler şöyle özetlenebilir: 

  Tarım kazançları vergi kapsamına dâhil edilmiş; ancak belli bir 

istisna getirilmiştir. 

  Düşük gelirli grupların vergi yükünü düşürmeye yönelik olarak vergi 

tarifelerinin yeniden düzenlenmesi ve en az geçim indiriminin değerinin 

artırılması yoluna gidilmiştir. 

  Sistemin işleyişi ve kontrolü açısından önemli olan servet beyanı 

esası getirilmiş ayrıca ortalama kâr haddi ve götürü gider esasına işlevsellik 

kazandırılmıştır. 
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  Kaynakta kesinti uygulaması genişletilerek vergi gelirleri artırılmaya 

çalışılmış ve buna paralel olarak mahsup sisteminde gerekli düzenlemeler 

yapılmıştır. 

193 sayılı kanun, her ne kadar 5421 sayılı kanunun temeli üzerine 

inşa edilmiş olsa da zamanla çıkarılan birçok parça kanunlarla çok fazla 

değişiklikler yapılarak kanunun bütünlüğü ve açıklığı korunamamış her 

durumda ve uygulamada müphemiyet arz edecek sorunlar ortaya çıkarmıştır. 

31.12.1960 tarihinde kabul edilip 06.01.1961 yılında yürürlüğe giren 193 

sayılı kanunda yapılan ilk değişiklik 28.02.1963 tarihinde yürürlüğe giren 202 

sayılı kanundur. Henüz iki sene gibi kısa bir zaman zarfında uygulanmış olan 

193 sayılı kanunda ilk gedik 202 sayılı kanunla aşılmıştır. 

2.1.4. 1970 yılına kadar değişiklik yapan kanunlar 

2.1.4.1. 202 Sayılı Kanun 

Yukarıda da bahsedildiği üzere 202 sayılı kanun23 1963 yılında 

yürürlüğe girmiştir. Bütün vergi sistemini gözden geçirerek muhtelif vergi 

kanunlarında modern vergi anlayışına ayak uydurabilmek amacıyla Vergi 

Reform Komisyonu teşkil ettirilmiştir. Komisyon bir dizi reform çalışmalarına 

girmiş ve ilk olarak 202 sayılı kanun oluşturulmuştur. 202 sayılı kanunun 

vergi sistemimize getirmiş olduğu en önemli yenilik “Yatırım İndirimi” 

uygulamasıdır. Yatırım indirimi, böylece 202 sayılı kanunla Türk vergi 

sistemine dâhil olmuştur. 202 sayılı kanunla; 

  Tam ve dar mükellefiyet şartlarında gerekli düzeltmeler yapılmış, 

  Esnaf muaflığı günün koşullarına uygun hale getirilmeye çalışılmış, 

                                                 
23

202 Sayılı Kanun,  a.g.e 
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  Götürü usulde vergiye tabi serbest meslek erbabından 60 yaşını 

doldurmuş olanlar gelir vergisinden muaf tutulmuş, 

 Yatırım indirimi getirilmiş, indirim oranı %30 olarak kabul edilmiş, 

  Zirai kazançların vergilendirilmesine işlerlik kazandırılmak için ticari 

kazanç uygulamasına yaklaştırılarak defter tutma, indirilecek/indirilemeyecek 

giderlere sarahat getiren hükümler ihdas edilmiştir. 

2.1.4.2.  365 Sayılı Kanun 

365 sayılı kanun24, 31.12.1963 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Zirai 

kazanç istisnası, ortaklık halinde bulunan zirai işletmelerde her ortak bazına 

ayrı ayrı uygulanmaktaydı. Bu ferdi teşebbüsler ile ortaklık halindeki 

teşebbüsler arasındaki dengesizliği gidermek için söz konusu istisnanın 

ortaklığın gelirine bir seferde uygulanması esası kabul edilmiştir. 

1965 yılı bütçesinin getirdiği iç finansman sıkıntısı karşısında gelir 

azalmasının bertaraf edilmesi lüzumu duyulmuş ve götürü gider indiriminin 

yarı nispette tatbikine 1965 takvim yılı sonuna kadar devam edilmesi uygun 

görülmüştür. 

2.1.4.3.  484 Sayılı Kanun 

484 sayılı kanun25, 08.07.1964 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Dönemin 

hükümeti yeni çıkarılan bazı kanunlarla yeterli gelir sağlayamayacağını 

anlamıştı. Bu yüzden bazı muafiyet ve istisna sınırlarını daraltıcı hükümler 

getiriyordu.  

                                                 
24

 365 Sayılı Kanun,  Resmi Gazete,  31.12.1963,  11595.  
25

 484 Sayılı Kanun,  Resmi Gazete, 08.07.1964, 11748. 
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Kanun esas itibariyle zirai kazançların vergilendirilmesinde yenilikler 

getirmiştir. 193 sayılı kanunla zirai kazançların Gelir Vergisi konusuna 

alınması kabul edilmiş, bu hükümler henüz tatbik edilmeden 202 sayılı 

kanunla 1961 yılına ait zirai kazançlardan vergi alınmaması cihetine gidilmiş 

ve bu arada mükellefiyetin şümulü geniş ölçüde daraltılmıştır. Bu sebeple 

geniş bir çiftçi zümresi vergi dışı kalmış ve bunun bir sonucu olarak ta 

Kalkınma Planının öngördüğü gelir sağlanamamıştır. Vergi ödeme gücü 

müsait olan çiftçileri kavrayacak ödeme gücü müsait olmayan büyük bir 

kitlenin yine vergi dışında tutulmasını sağlayacak şekilde 193 sayılı kanunun 

zirai kazançların vergilendirilmesi ile ilgili hükümlerinde değişiklik yapılmıştır. 

Ticari işlemler fatura ve defter kayıtlarına bağlanamayan faaliyetler için 

getirilen “Ortalama Kâr Hadleri” ile “Gider” esasları uygulaması yetersiz 

kalmıştır. Bu sebeple ortalama kâr hadleri, bütün perakendecilere 

uygulanması kabul edilmiştir. Ticari kazançlarda götürü usule tabi olmanın 

özel şartları değiştirilmiştir. 

2.1.4.4. 890 Sayılı Kanun 

890 sayılı kanun26, 08.07.1967 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 193 sayılı 

kanunla başlayan zirai kazançların vergilendirilmesinde yaşanan problemler 

kısmen 202 sayılı ve 484 sayılı kanunlarla yapılan değişikliklerle giderilmeye 

çalışılmışsa da uygulama beklenen etkinliği vermemiştir. Zirai gelir vergisi 

mükelleflerinin halen defter tutabilecek duruma gelmedikleri ve bu sebeple 

zirai kazançların vergilendirilmesinde karşılaşılan meselelerin hallindeki 

güçlükler dolayısıyla konu üzerindeki çalışmalar 890 sayılı kanunla da devam 

etmiştir. Bu itibarla gelir vergisine tabi çiftçilerin defter tutma hususunda 

karşılaşacağı güçlükleri kaldırmak maksadıyla 642 sayılı kanunla 1966 yılı 

sonuna kadar tanınmış bulunan ihtiyarilik hakkının iki yıl daha uzatılması 

kabul edilmiştir. 
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2.1.4.5. 1132 Sayılı Kanun 

1132 sayılı kanunla27 ilgili hükümet gerekçesinde, tarım kesimine 

muhasebenin girebilmesi ve bu kesimle ilgili ticari ve sınaî faaliyetlerde 

otokontrolün sağlanabilmesi için, bu kesimin gerçek usulde vergilendirilmesi 

şarttır. Ancak çiftçilerimiz bu duruma müsait değillerdir. Bu nedenle bu 

uygulama 1970 yılı sonuna kadar ertelenmeli ve gerçek usulde vergilendirilen 

mükellefler dilerlerse götürü usulde vergilendirilmelidir. 

Millet Meclisi Maliye Komisyonu ve Bütçe Plan Komisyonu tasarıyı 

benimsemişlerdir. Ancak Bütçe Plan Komisyonu isteyen mükelleflerin götürü 

usule tabi olmaları durumunu 1971 yılına kadar erteleyen bir değişiklik yaptı. 

2.1.4.6. 1137 Sayılı Kanun 

1137 sayılı kanun28, 31.03.1969 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanunun 

getiriliş amacı, 1969 yılı bütçesindeki ek finansman ihtiyacını karşılamak 

üzere alınması gereken tedbirleri sağlamaya yöneliktir. Kanunla gelir vergisi, 

kurumlar vergisi, gider vergileri, harçlar ve ithalde alınacak damga resmi 

kanunlarında değişiklik yapılması öngörülmüştür.  

1137 sayılı kanunla Gelir Vergisi Kanunu’nda dar mükellefiyete tabi 

gerçek kişilerin elde ettikleri ücret, serbest meslek kazancı ve gayrimenkul 

sermaye iratlarının tam mükellefiyet esasında olduğu gibi vergilendirilmesini 

sağlanmaya yönelik hükümler ihdas edilmiştir. 

Sakatlıklara mahsus istisna kaldırılmış, bunun yerine geçim indirimi 

hadleri mükelleflerin sakatlık derecelerine uygun olarak arttırılmıştır. 

Şirketlerin gerçek kişi olmayan ortaklıklarının sermaye paylarına 

tekabül eden kazanç hisselerinin tevkifat dışı kalmalarını sağlayacak bir 
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açıklığa kavuşturulmuş, buna karşın Türkiye’de daimi temsilcisi veya sabit iş 

yeri bulunmayan kurumların kazanç hisselerinin vergi güvenliği düşüncesiyle 

tevkifata tabi tutulması temin olunmuştur. 

Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerinde 

tevkifat oranı %3’ten %2’ye düşürülmüş, buna mukabil kâr paylarında tevkifat 

oranları yükseltilmiştir. Dar mükellefiyete tabi olanlarda serbest meslek 

kazançlarına uygulanan tevkifat oranı %20’ye çıkarılmıştır. 

2.2. KURUMLAR VERGİSİNDEKİ GELİŞME 

Türkiye’de Kurumlar Vergisi Kanunu’nun hazırlanmasında Alman 

kurumlar vergisinden yararlanılmıştır. 03.06.1949 tarih ve 5422 sayılı 

Kurumlar Vergisi Kanunu29 ile kurum kazançları 01.01.1950 tarihinden 

itibaren vergiye tabi tutulmuştur. Bu kanun 1950-1960 döneminde hiçbir 

değişikliğe uğramadan 10 yıl süreyle uygulanmıştır. Ancak, uygulamada 

ortaya çıkan eksiklikleri gidermek için 30.12.1960 tarih ve 192 sayılı kanun 

kabul edilmiştir. Bu kanun ile kurumlar vergisi uygulamasında önemli 

değişikliklerin yapıldığı söylenebilir. Daha sonra 18.12.1963 tarih ve 199 

sayılı Kanun’la İstanbul’da Vergi Reform Komisyonu’nun görüşleri 

doğrultusunda tekrar bazı değişiklikler yapılmıştır. 1970’ten bu yana günün 

mali ve ekonomik koşullarına göre 5422 sayılı kanun üzerinde pek çok 

değişiklikler gerçekleştirilmiştir.30 

2.2.1. 5422 Sayılı Kanun 

Kazanç vergisinin kabul edildiği 1949 yılında hazırlanan kalkınma 

planları çerçevesinde Türk vergi sistemine dünya örneklerine paralel olarak 
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 Zeki Aras, Türkiye’de 1980 Sonrası Kurumlar Vergisi Uygulamasının Vergi Yükü 

Bakımından Değerlendirilmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans 
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modern vergiciliğin temelleri oturtulmaya başlanmış ve gerçek kişilerle 

kurumların ve tüzel kişilerin farklı kanunlar altında vergiye tabi tutulması 

planlanmıştır. Girişilen vergi reformu 3 esas vergi ile bütün vergileri şamil bir 

ana uygulama kanunundan oluşmaktadır. Vergilerin birincisi ve en 

ehemmiyetlisi ise Gelir Vergisi’dir. Gelir Vergisini ise “Kurumlar Vergisi” ikinci 

bir esas vergi olarak takip etmektedir. Gelir vergisinden ayrı bir kurumlar 

vergisinin oluşturulmasının belli başlı birkaç sebebi bulunmaktadır: 

  Kurumların vergilendirilmesinde, vergi prensibi ve vergi tekniği 

bakımlarından birçok hususiyetleri vardır. Gerçek kişilerin gelir vergisinde, 

mükelleflerin şahsi ve medeni durumu, aile külfeti, en az geçim seviyesi gibi 

uygulamalar üzerinde durulur ve bu verginin tekniği de daha ziyade bu 

esaslara dayanır. Halbuki gerçek kişilerin, hüviyetine bağlı olan bu 

uygulamalar Kurumlar Vergisinin bünyesine tamamen yabancıdır. 

Kurumlarda hâkim olan yegâne unsur “Sermaye”dir. Kurumların iktisadi ve 

mali varlıkları sadece bu unsurla izah ve ifade edilir. Bu itibarla şahsi ve 

psikolojik argümanların yerine sermayenin tarzı, teşekkülü, miktarı, iştirak 

durumları, fesih, birleşme ve tasfiye vaziyetleri, ihtiyatlar ve dağıtılacak 

kazanç miktarı şekli gibi mali hususiyetler ön plana geçer. 

  Gelir vergisinde esnaf muaflığı kabul edilmiş ve bu verginin 

tekniğinde defter tutma gibi formaliteler bakımından mükelleflerin seviyelerine 

göre bazı ayrımlar yapılmıştır. Hâlbuki kurumlar hakkında prensip itibariyle 

böyle ayrımlar yapılmasına mahal yoktur. 

  Gelir vergisinde, gelirin miktarı ile şahsi ihtiyaç arasındaki 

münasebet göz önünde tutularak artan oranlılık mevcuttur. Halbuki ödeme 

kabiliyetleri iktisadi varlıkları sadece “Sermayeye dayanan kurumlar hakkında 

“ artan oranlılık esası, prensip itibariyle bir anlam ifade etmez.  

  Gelir vergisinde, “Ayırma” kaidesinin icabı olarak emek kazancı ile 

sermaye kazancı arasında mutlaka bir ayrılık gözetilir. Kurumların 

vergilendirilmesinde bu prensip tatbik olunamaz.  
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  Kurumların ayrı bir vergiye tabi tutulması gerek şahsi gelir vergisinin 

gerekse kurumlara ait verginin daha açık ve daha düzenli bir şekilde tedvin 

edilmesine imkân verir.  

5422 sayılı kanunun31 ilk tedvininde sermaye şirketleri, kooperatifler, 

iktisadi kamu müesseseleri ve cemiyet ve tesislere ait iktisadi işletmeler 

kurumlar vergisi mükellefi olarak kabul edilmiştir. Kamu iktisadi teşebbüsleri 

vergi kapsamına alınarak gelişmeye ve ilerlemeye başlayan özel sektör ile 

kamu kesimi arasında haksız rekabet giderilmek istenmiştir. Bu durum 

başlangıçta her ne kadar tenkit edilse de devletin “kendi kendine 

vergilendirme” olarak kabul edileceğinden bu mükellefiyetin, özellikle 

devletçilik prensibini kabul etmiş olan iktisadi rejimlerde ihtiyaç 

duyulmaktadır. 

Kurumlar vergisi oranı sermaye şirketleri ile kooperatiflerde %10; diğer 

kurumlarda %35 olarak uygulanmıştır. Örtülü sermaye ve örtülü kazanç 

uygulamalarına yer verilmiştir. Yabancı nakliyat kurumlarının kazancına 

ilişkin olarak ortalama emsal nispetleri tespit edilmiştir. 

2.2.2. 1970 Yılına Kadar Değişiklik Yapan Kanunlar 

2.2.2.1. 192 Sayılı Kanun 

192 sayılı kanun32, 5422 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği 1949 yılından 

11 yıl sonra 09.01.1962 yılında yürürlüğe girmiştir. 193 sayılı kanuna kıyasla 

kurumlar vergisi kanununda değişikliklerin daha seyrek yapıldığı 

görülmektedir. Bunun sebebi, gelir vergisi kanununda vergi adaletini 

sağlamaya yönelik kurumların tam olarak oluşturulamaması ve kurumlar 

vergisi mükelleflerine kıyasla gelir vergisinin çok sayıda mükellefi olması ve 

hemen hemen büyük kitlelere hitap etmesinde yatmaktadır.  
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192 sayılı kanun dar mükelleflere ilişkin düzenlemeler getirmiştir. Gelir 

ve kurumlar vergisi kanunlarında, Türkiye’de yerleşmiş olanların –kanuni ve 

iş merkezleri Türkiye içinde bulunmayanların- Türkiye’de sağladıkları kazanç 

ve iratlarının vergilendirilmesi cihetine gidilmiştir. Ancak kanunda bu 

mükellefiyetin kapsamının tayinine yönelik hükümler yetersiz görülmüştür. 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun dar mükellefiyetin kapsamını tayin eden 

12’nci maddesinde, dar mükellefiyete tabi kurumların bazı irat türleri 

mükellefiyet dışında kalmıştır. Bunun her hangi makul bir sebebe 

dayandırılması mümkün değildir. 

Türkiye’de bir şirketin esham ve tahvilatına sahip yabancı bir kurum, 

dar mükellefiyete tabi olduğu halde bir limited şirkette hissedar bulunan 

yabancı kurum, mükellefiyet dışı kalmaktadır. Bu sebeple 192 sayılı kanunda 

gerekli düzeltmeler yapılmıştır. 

Gelir vergisinde oran %60’lara kadar yükseldiği halde kurumlar 

vergisinde, iktisadi kamu müesseseleri ve iktisadi işletmeler hariç, bu oran 

%10’dur. Kurumları vergiden kaçınmak maksadıyla kârlarını ortaklarına 

dağıtılmamalarını cazip kılacak durumdan kurtarmak ve aynı mükellef 

sınıfları arasında eşitliği sağlamak ve sosyal adaleti sağlamak düşüncesiyle 

sermaye şirketlerinin ve kooperatif şirketlerinin vergi oranı %20’ye 

çıkarılmıştır. 

2.2.2.2. 199 Sayılı Kanun 

199 sayılı kanun33, 23.02.1963 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 199 sayılı 

kanunla Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan değişikliğe paralel olarak Kurumlar 

Vergisi Kanunu’nda da kurumlar vergisi mükelleflerinin yatırım indirimi 

müessesesinden istifadesini ve zararlarını beş sene müddetle 

devredebilmelerini temin eden hükümlere yer verilmiştir. Ayrıca, dar 
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mükellefiyete tabi kurumların bazı nevi kazanç ve iratlarına ait Kurumlar 

Vergisinin stopaj suretiyle alınmasına müteallik yeni bazı hükümler konulmuş 

ve kanunun birtakım maddeleri üzerinde gerekli değişiklik ve düzeltmeler 

yapılmıştır. 

2.2.2.3. 372 Sayılı Kanun 

5422 sayılı kanunun ilk tedvininde kurumlar vergisi, hesap dönemleri 

takvim yılı olan mükellefler tarafından Mayıs ayında, hesap dönemleri veya 

beyanname verme süreleri Maliye Bakanlığınca tayin olunan mükellefler 

tarafından ise beyannamenin verildiği ayı takip eden ay içinde ve bir defada 

ödeneceği kabul edilmiştir. Kurumlar vergisinin bir defada ödenmesi 

mükelleflerin ödeme imkânları üzerinde meydana getirdiği olumsuz tesirleri 

bertaraf etmek gayesiyle, 372 sayılı kanunla34 kurumlar vergisinin iki eşit 

taksitle tahsiline imkân veren hükümler ihdas edilmiştir. 

2.2.2.4. 1137 Sayılı Kanun 

1137 sayılı kanun35, 31.03.1969 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Küçük 

tasarruf erbabının ve atıl sermayelerin şirketlere rağbetini sağlamak 

bakımından vergi tevkifatı oranının indirilmesi zarureti doğmuştur. Zira şirket 

kazançları üzerinden dağıtılsın dağıtılmasın veya kime ait olursa olsun 

topluca vergi tevkif edilmesi teknik bir mecburiyet olduğuna göre küçük 

tasarruf erbabının korunması bakımından vergi tevkif oranının indirilmesine 

ihtiyaç duyulmuştur. Böylece, beyanname verilmemesi dolayısıyla mahsup 

imkânı bulunmayan ve bu sebeple küçük tasarruf erbabı uhdesinde kalan 

tevkif yolu ile alınan vergi miktarının düşürülmesi amaçlanmaktadır. 
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Gelir Vergisi Kanununda bu hususu temin etmek üzere gerekli 

değişiklikler yapılması ve sermaye şirketlerinin dağıtılan ve dağıtılmayan 

kârları üzerinden yapılmakta olan Gelir Vergisi tevkifat oranı %15’e 

çekilmiştir. 

Ayrıca, sermaye şirketleri kazançları üzerindeki vergi tevkifat oranının 

azaltılması ve bu azaltmanın sebep olacağı vergi kaybının önlenmesi 

bakımından Kurumlar Vergisi oranının yükseltilmesi zaruri olmuştur.  

Bu itibarla vergi tevkifat oranı ve mekanizmasının düzenlenmesi ve 

sermaye şirketlerinde düzenli ve küçük tasarruf erbabını koruyucu ve bu 

şirketlere rağbeti arttırıcı bir vergilendirme rejimi tesisi bakımından Kurumlar 

Vergisi oranının %30’a çıkarılması gerekli görülmüştür. Sermaye şirketleri ile 

kooperatifler dışında kalan kurumlar vergisi mükelleflerinde vergi oranı %40 

olarak kararlaştırılmıştır. Ancak meclisin kabul ettiği metinde sermaye 

şirketleri ile kooperatiflerde %25, diğerlerinde %35 olarak yer almıştır.  

Dar mükellef kurumların elde ettiği kazançlardan yapılacak tevkifatı 

düzenleyen 24’üncü maddesi kâr paylarında %35, bunların dışında kalan 

menkul sermaye iratları ile ücretler, serbest meslek kazançları, gayrimenkul 

sermaye iratları, telif, imtiyaz, ihtira, işletme ve benzeri gayri maddi hakların 

satışı, devir ve temliki mukabilinde alınan bedeller üzerinden %20 oranında 

tevkifat yapılması kabul edilmiştir. 

2.3. HARCAMALAR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDEKİ GELİŞME 

Genel olarak, harcamaların vergilendirilmesi alım-satım konusu olan 

mal ve hizmetlerin vergilendirilmesi şeklinde olmakta ve bu amaca yönelik 

vergiler, “Muamele Vergileri” diye de adlandırılmaktadır. Muamele vergilerinin 

tarihi çok eskilere dayanmakla beraber, bunların asıl önem kazanmaları 

Birinci Dünya Savaşı ile birlikte olmuştur. Harcama vergilerinin son 50 yılı 
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aşkın dönemde uygulanan ve gelişen türlerini şöylece özetlemek 

mümkündür: 

  Özel Harcama Vergileri: Harcama vergilerinin öteden beri uygulanan 

en eski türü bu vergilerdir. Genellikle tekel maddeleri, çay, kibrit, akaryakıt 

gibi maddelerden alınan vergiler bu kategoriye dâhildir. 

  Genel Harcama Vergileri: Bu vergiler, tüm mal çeşitlerini 

kapsamakta ve vergiye konu olabilecek mallar belli neviler ve listeler halinde 

belirlenmektedir. Genel nitelikteki harcama vergisi ekonomik akımın 

üretimden tüketime kadar her safhasında uygulanabilmekte ve bu haliyle 

“Şelale tipi vergi” veya “Yayılı muamele vergisi” adını almaktadır. 

  Tek Safhalı Harcama Vergileri (Satış Vergileri): Satış vergilerinin 

amacı esas itibariyle çok safhalı yani yayılı muamele vergilerinin kümülatif 

etkilerini ortadan kaldırmak olmuştur. Gider vergileri sistemimizde 

uygulanmış olan İstihsal Vergisi, ilk üretim safhasında alınan bir satış 

vergisidir. 

  Katma Değer Vergisi: Üretim, dağıtım ve hizmet sektörleri her 

safhada vergiye tabi tutulmakta, ancak sistemin bünyesi içindeki indirim 

mekanizması vasıtasıyla işletme girdileri için ödenen vergi indirilmektedir. 

2.3.1. Muamele Vergileri 

Türkiye’de ilk tüketim vergisi uygulaması, 1926’da konan “Umumi 

İstihlak Vergisi”dir36. Bu vergi de Aşar’ın kaldırılmasıyla meydan gelen 

boşluğu doldurmak için düşünülen vergilerden biridir. Bu vergi bazı malların 

satışı ile banka ve sigorta işlemlerinden %2,5 oranında alınmaktaydı. Yayılı 

muamele vergisi niteliğinde olan bu vergi, ülkenin üretim yapısı ve gelişmişlik 

düzeyi ile gerekli uyumu gösteremediği için bir yıl sonra uygulamada başarılı 
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olunamayarak kaldırılmıştır. 735 sayılı Umumi İstihlak Vergisinin konulduğu 

yılda bu vergi kapsamı dışında kalan eğlence yerlerini vergilendirmek için 

Eğlence ve Hususi İstihlak Vergisi konulmuştur,37 önemsiz bir paya sahip 

olan bu vergi 1934 yılına kadar uygulamada kalmıştır.  

1927 yılında yapılan değişiklikle Umumi İstihlak Vergisinin yerine 

Muamele Vergisi getirilmiştir38. Bu vergi ile yayılı muamele vergilerinden toplu 

muamele vergilerine dönüş yaşanmıştır. Vergi satış işlemleri yerine imalatın 

vergilendirilmesi şeklindeydi. Verginin konusu, motor gücünden yararlanan 

sanayi işletmelerinin ürünleri ile banka ve sigortacılık faaliyetleriydi.  

Muamele vergisi kaldırıldığı 1956 yılına kadar dört defa yeniden 

düzenlendi. 1927 yılından sonra, 1931 yılında, 1934 yılında ve 1940 yılında 

muamele vergisinde geniş değişiklikler yapıldı. Bu da bahis konusu verginin 

Türkiye’de zoraki bir şekilde uygulandığını gösterir. Gerçekten verginin 

sadece imalat aşamasında alınmasının sağladığı idari kolaylık yanında 

önemli ölçüde mahzurlu yönleri de vardı. Bunlardan birisi, umumi istihlak 

vergisinde olduğu gibi bu verginin de, geleneksel toplum yapısından henüz 

çıkmakta olan Türkiye’nin iktisadi yapısına elverişli olmaması idi. Bu etkiler 

günümüzde bile geniş ölçüde tartışma konusu olan ve verginin, firmaları 

parçalayıcı, sanayileşme ve kurumlaşmayı önleyici, diğer taraftan ilkel üretim 

metotlarına yönelttiği şeklinde ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri idi. 

Muamele vergisi dışında kalan diğer tüketim vergileri ise dâhili istihlak 

vergileri başlığı altında toplanmaktaydılar. Bunlar genel olarak, elektrik, 

havagazı, bira, viski, kibrit, şeker, kahve, cam, kâğıt, iplik gibi mallardan 

alınan istihlak vergileri ile tekel maddelerinden alınan savunma vergileriydi. 

Bunların içinde özellikle şeker üzerinden alınan istihlak vergisi ile tekel 
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maddeleri üzerinden alınan savunma vergileri sistem içinde ağırlıklı bir 

yapıya sahip olmuşlardır. 

2.3.2. Gider Vergileri 

1957 yılında dâhilde alınan Muamele Vergisi kaldırılıp yerine İstihsal 

Vergisi getirilerek gider vergileri dönemi başlatılmıştır. Muamele Vergisi’nden 

farklı olarak bu vergi imalattan değil ilk madde üretiminden alınan bir vergi 

niteliğindeydi. Uygulamada vergi idaresi açısından kolay olması ve verginin 

daha rahat tahsil edilebilmesi için vergi konusu, teknoloji kullanımı gerektiren 

ilk maddeler olarak seçilmiştir. 

Yapılan gider reformu ile uygulanan dâhili istihlak vergileri daraltılırken 

hizmetler üzerinden alınan vergiler yaygınlık kazanmıştır. Banka ve sigorta 

muameleleri vergisi, PTT hizmetleri üzerinden alınan vergiler gibi. 

1963 yılında tüketim üzerinden alınan vergiler arasına Emlak Alım 

Vergisi dâhil edilmiştir. 1970’de Finansman Kanunu çerçevesinde yapılan 

değişiklikle, İşletme Vergisi, Spor Toto Vergisi, Taşıt Alım Vergisi, Bina İnşaat 

Vergisi uygulamasına geçilmiştir.  

2.4. SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDEKİ GELİŞME 

2.4.1. 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu 

Osmanlı imparatorluğu döneminde arazi ve bina vergisi birlikte 

düzenlenmişken Meşrutiyet döneminde bu iki vergi birbirlerinden ayrılmıştır. 

1931 yılında yapılan düzenlemeyle Arazi Vergisinin konusu, özel 

mülkiyete tabi bulunan tarıma elverişli bütün araziler olarak belirlenmiştir. 

Önceki uygulamada arazinin ürün verip vermemesine göre verginin oranları 

değişmekteydi. Verginin matrahı tespiti arazinin tespit edilen kıymetiydi. 
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1936`da vergi matrahlarının tekrar tespiti için yeniden yazım yapılmış ve 

matrahlar değiştirilmiştir. 

Bina vergisi de 1931 yılına kadar, Osmanlı İmparatorluğundan intikal 

eden şekilde, musakkafat vergisi kanunu ile düzenlenmiş şekli ile 

uygulanmıştır. Bu kanunda vergi matrahı gayri safi irad olarak tespit edilmişti. 

1931 yılında ise bina vergi kanunu çıkarıldı ve binaların vergilendirilmesi 

yeniden düzenlendi. Vergi matrahı, gayri safi irattan binanın bakım ve onarım 

giderleri olarak yapılacak %20 indirimden sonra bulunan safi irat idi. Kanunda 

bu matrahında yazım sureti ile bulunacağı belirtilmiştir. Vergi oranı ise %12 

idi. Bu orana 1932’de “ iktisadi buhran vergisi” bir zam niteliğinde eklenmiştir. 

1941 yılında tekrar bir zam yapılarak buhran ve savunma vergisi konulmuş 

ve merkezi bütçe geliri içinde yer almıştır. 

Arazi ve bina vergileri 1936`da yapılan düzenlemeyle il özel idarelerine 

devredilmişler ve merkezi bütçe sistemi dışına çıkarılmışlardır. 1970 yılında 

çıkarılan “Finansman Kanunu” çerçevesinde bu iki vergi Osmanlıda olduğu 

gibi tekrar birleştirilmiş ve 1319 sayılı “Emlak Vergisi”39 adı altında 

uygulamaya konulmuş ve tekrar merkezi bütçe geliri niteliğini kazanmıştır. 

1986 yılında yapılan düzenlemeyle bu vergi belediyelere devredilmiştir.  

2.4.2. Ağnam Vergisi 

Ağnam vergisi40 de Osmanlı İmparatorluğundan kalan bir vergidir. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında (1924’de) “Sayım Vergisi Kanunu“ ile yeniden 

düzenlenmiş, 1926 yılında da verginin konusu içine büyükbaş hayvanlar da 

dâhil edilerek genişletilmiştir. Bu vergi kişilerin sahip oldukları hayvan başına 

alınan maktu bir vergi niteliğindeydi. 
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Bu vergi, baş vergi niteliğinde olması, özellikle 1940’a kadar vergi 

yükünün ağır olması ve ayrıca hayvancılığı bir sanayi haline getirmeyi 

engellediği gerekçesiyle oldukça itiraz edilen bir vergi olmuştur. Ancak aşar 

gibi bu verginin de kaldırılmasının önemli bir mali boşluk yaratacağı 

hesaplandığından, kaldırılması ertelenmiş ve ancak 1961 yılında 

kaldırılabilmiştir. 

2.4.3. 7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu 

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu41 15.06.1959 tarihinde 

yürürlüğe girmiştir. Ancak veraset ve intikal vergisi, ülkemizde ilk defa 797 

sayılı kanunla ihdas edilmiş ve 1 Haziran 1926 tarihinde tatbikine 

başlanmıştır. 1926 yılında tatbikine başlanan bu vergi uygulandığı 31 yıllık 

dönemde yapılan ilave ve değişikliklere rağmen beklenen verimi vermekten 

uzak kalmıştır. Bu verginin takip etmiş olduğu artış seyri ile bütçenin normal 

gelirleri arasındaki %0,0012 - %0,0036 arasına denk gelmekte buna karşın 

Amerika’da %7-%16 arasında değişen orana sahip olmaktadır. Bütçe gelirleri 

arasında da istenen orana ulaşılamamış olması 7338 sayılı kanunun 

ihdasına ortam hazırlamıştır. 

7338 sayılı kanunla verginin mevzuunda herhangi bir değişiklik 

yapılmamış olmakla birlikte muafiyet ve istisnalar günün ihtiyaçlarına cevap 

vermekte yetersiz kaldığı için buralarda önemli değişiklikler yapılmıştır. 

7338 sayılı kanunda ilk değişiklik 1963 yılında yapılmıştır. 20.02.1963 

tarihinde yürürlüğe giren 188 sayılı kanunla gayrimenkullerin intikalinde 

matrahın vergi değerine bağlanması uygulamadan kaldırılmıştır. Nitekim 

1926’dan 1963’e kadar uygulandığı dönemde gayrimenkullerde matrahın 

vergi değerine bağlanmış olması büyük haksızlıklara sebep olmuştur. 188 

sayılı kanunla veraset ve intikal vergisi matrahının tayininde vergi değeri 

esası kaldırılarak mükelleflerin beyanı esas alınmış, arazi kıymetleri ile 
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binaların Vergi Usul Kanunu’na göre bulunacak vergi değerlerine tatbikini 

derpiş eden geçici madde yürürlükten kaldırılmakta ve ana usulü hükümleri 

ihtiva eden Vergi Usul Kanununa tam bir uygulama maksadı güdülmüştür. 

Kanunda mevcut çok geniş muafiyet ve istisnalar, oranların düşük ve 

akrabalık derecesine göre ayarlı oluşu ve nihayet ödemenin 5 yılda ve 10 

taksit gibi uzun bir vadeye bağlanması dolayısıyla vergi mükellefiyetinin ağır 

bir yük teşkil etmeyeceği öngörülmüştür. 

2.4.4. Varlık Vergisi 

1942 ve 1943 yıllarında uygulaması yapılan ve olağanüstü bir servet 

vergisi niteliği olan Varlık Vergisi o dönemin siyasi ve ekonomik koşullarının 

yaşanan en önemli sonuçlarından bir tanesidir. Bir defaya mahsus olarak 

alınması öngörülen bu verginin konusu, servet ve kazanç sahiplerinin 

servetleri ve elde etmiş oldukları olağanüstü gelirleriydi. Bu gelirlerin ve 

servetlerin tespitini yapmaya, kurulan mahalli komisyonlar yetkiliydiler. 

Özellikle bu mahalli komisyonların çalışmalarında büyük problemler 

yaşanmıştır. 

2.4.5. Motorlu Kara Taşıtları Vergisi 

Motorlu kara taşıtları üzerinden, 6936 sayılı Hususi Otomobil Vergisi 

Kanunu gereğince “Hususi Otomobil Vergisi” ve 232 sayılı kanunla değişik 

6085 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereğince “Trafik Resmi” alınmaktadır. 

23.02.1963 tarihinde yürürlüğe giren Motorlu Kara Taşıtları Vergisi Kanunu42 

ile bu iki vergi ve resim birleştirilmiştir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

1970–1990 DÖNEMİNDE VERGİ YAPISI 

1970-1990 dönemi vergi yapısından önce bu dönem iktisadi 

yapısından aşağıda kısaca bahsedilmiştir. 

Türkiye ekonomisi 1960-1970 arasında istikrar içinde büyüme 

bakımından oldukça başarılı bir performans göstermiştir. Bu dönemde 

büyüme hızı yılda ortalama %6,5 dolayında gerçekleşirken, yıllık enflasyon 

oranı ortalama %5,5 dolayında kalmıştır. Halkın ortalama refah seviyesinde 

yılda yaklaşık %3,8 oranında bir iyileşme olmuştur. Bu performans Türkiye’yi 

yeni gelişen ülkeler içinde başarılılar kategorisine sokmaktadır. Ancak diğer 

sosyal ve ekonomik gelişme göstergeleri dikkate alındığında aynı olumlu 

değerlendirmeyi sürdürmek mümkün değildir.43  

Türkiye ekonomisinde 1974’den itibaren ciddi bunalım belirtileri ortaya 

çıkmaya başlamıştır.1979’a gelindiğinde ekonomide plan, program 

kalmamıştır. Planlar anlamsız kalmıştır. Bunun en temel nedeni de 1974’den 

itibaren petrol fiyatlarındaki çok süratli yükselişin ödemeler bilançosu üzerine 

dolaylı ve doğrudan yüküdür. Nihayet 24 Ocak 1980’e gelindiğinde hükümet 

Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından desteklenen radikal bir ekonomi 

programı hazırlayarak yürürlüğe koymuştur.  

24 Ocak İstikrar Programının temel felsefesi ekonomide devlet 

müdahalesini en aza indirerek piyasa ekonomisine işlerlik kazandırmaktır. Bu 

programla birlikte geleneksel ithal ikameci sanayileşme anlayışı terk edilmiş 

ihracata dönük sanayileşme anlayışı benimsenmiştir. Yabancıların doğrudan 

yatırım yapmaları için ciddi teşvikler getirilmiş, fiyatlar ve ücretlerin piyasa 

şartlarında oluşması amaçlanmış, faizler serbest bırakılmış, döviz üzerindeki 

kontroller ve yasaklar kaldırılmış, KİT’ler özelleştirilme kapsamına alınmıştır.  
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Türkiye ekonomisi 24 Ocak 1980 İstikrar Programı ile ekonomiye 

devlet müdahalesini en düşük düzeye indirmek, devletin ekonomik 

girişimciliğini daraltarak kaynakları özel kesim eliyle daha etkin kullanmak, 

piyasaları serbestleştirmek, ekonomiyi dış rekabete açmak ve dünya 

piyasaları için mal üretmek amaçlanmıştır. Kısaca piyasa ekonomisi 

koşullarında dışa açık kalkınma stratejisi olarak adlandırılan bu strateji, bu 

günde geçerliliğini korumaktadır. Bu doğrultuda faiz haddi ve döviz kurunun 

piyasa oluşması, sermaye piyasasının geliştirilmesi ve serbestleştirilmesi, 

ihracat ve ithalat rejimlerinin serbestleştirilmesi sağlanmaya çalışılmıştır. 24 

Ocak 1980 İstikrar Programının kısa vadeli amaçları 1980’ler de bir ölçüde 

gerçekleşmiştir. Anavatan Partisi (ANAP) iktidarında dünyada yaşanan 

olumlu konjonktürün de etkisiyle dış kaynak kullanımı artmıştır. Ekonomide 

canlılık ve dönüşümü hızlandırmak için genişleyici politikalar uygulanmıştır. 

Bu politikalar sayesinde sanayide kapasite kullanım oranı artmış işsizlik oranı 

düşmüştür. 

Bazı alanlardaki kısmi iyileşmelere rağmen ekonominin kurumsal 

yapısında hedeflenen değişimler gerçekleşmemiştir. Özellikle bütçe açıkları 

ciddi oranda artmıştır. Bütçe açığını gidermek amacıyla ciddi oranda 

borçlanılmış bu da faiz hadlerini yükseltmiştir. 

3.1. GELİR VERGİSİ’NDEKİ GELİŞME 

3.1.1.1631 Sayılı Kanun 

1631 sayılı kanun44, 02.12.1972 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 5421 

sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun yürürlüğe 

girdiği tarihten itibaren zirai kazançların vergilendirilmesinde istenen sistem 

kanuna yerleştirilememiştir. Zirai kazanç sahiplerinin bilanço veya işletme 

hesabı esasına göre defter tutmalarını düzenleyen hükümler gerek 5421 

gerekse 193 sayılı kanunda ihdas edilmesine rağmen geçici maddelerle 
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devamlı ertelenmiştir. 1631 sayılı kanun da, 202 sayılı kanunun geçici 4’üncü 

maddesinde değişiklik yaparak zirai kazanç sahiplerinin 1974 yılına kadar 

götürü usule tabi olmalar temin edilmiştir. 

Bu uygulamanın devam etmesindeki sebep, zirai kazançlardan elde 

edilen gelir vergisi hâsılatı yıldan yıla artış göstermekte ise de bu işletmelerin 

bünyeleri ve idareleri düzenlenememiş, dolayısıyla çiftçilerin büyük 

çoğunluğu işletme veya bilanço hesabı tutabilecek duruma gelmemiş 

olmalarıdır. 

3.1.2. 1743 Sayılı Kanun 

30.06.1973 tarihinde yürürlüğe giren 1743 sayılı kanunun45 getiriliş 

amacı ücretlerde yapılacak bir düzenleme ve ayarlamadır. Kanunda yer alan 

“Aynı işveren tarafından, her ne nam ile olursa olsun başka başka hizmetlerin 

karşılığını tatbik etmeksizin yapılan ödemeler, muhtelif ücret ödemesi 

sayılmaz.” hükmü yaratmış olduğu haksızlıklar ve adaletsizlikler sebebiyle 

değiştirilmesi öngörülmüştür. 

3.1.3. 1927 Sayılı Kanun 

1927 sayılı kanun46, 12.07.1975 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanun 

esas itibariyle 1475 sayılı İş Kanunu’nda köklü değişiklikler meydana 

getirmiştir. Hizmet akdinin sona erdiği durumlarda kıdem tazminatı 15 günlük 

ücret tutarı yerine 30 günlük ücret tutarına çıkmıştır. Kıdem tazminatına hak 

kazanma süresi 3 yıldan 1 yıla indirilmiştir. İş yerinin devir veya intikali 

halinde hizmet akdinin devam edeceği ve eski ve yeni işverenin kıdem 

tazminatlarının ödenmesi bakımından işçilere karşı müteselsilen sorumlu 

olacaklarına dair hükümler getirilmiştir. 
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İş kanununda yapılan bu değişikliklere mukabil, işten çıkma 

tazminatının gelir vergisine tabi tutulması kabul edilmiştir. İşten çıkma 

tazminatı, bu suretle verilen tazminatın miktarı işten çıkan veya çıkarılanın 24 

aylığını aştığı takdirde fazlası ücret olarak vergiye tabi tutulmuştur. 

3.1.4. 1981 Sayılı Kanun 

1631 sayılı kanun47 zirai kazanç elde edenlerin bilanço veya işletme 

hesabı esasına göre defter tutmalarını düzenleyen maddelerin 1974 yılına 

kadar askıya alınmasını ve bunları götürü usule tabi tutulmasını düzenlemişti. 

1981 sayılı kanun48 ise çiftçilerin bilanço veya işletme hesabına göre defter 

tutmak için gerekli ortamın henüz hazırlanmadığı gerekçesiyle bunların 1975 

yılından başlamak üzere üç yıl süre ile götürü gider usulüne tabi tutulmalarını 

öngörmüştür. 

3.1.5. 2026 Sayılı Kanun 

2026 sayılı kanun49, 20.11.1976 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 1961 yılı 

başında yürürlüğe giren 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 10’uncu maddesi 

küçük çiftçiyi gelir vergisinden muaf tutmuştur. Küçük çiftçi muaflığından 

yararlanmak için öngörülen şartlar ise aynı kanunun 12 ve 13’üncü 

maddelerinde belirtilmiştir. 

193 sayılı kanunun 484 sayılı kanunla50 değişik 12’nci maddesi, küçük 

çiftçi muaflığını tayin bakımından öngörülen işletme büyüklüğü ölçülerini belli 

başlı on bir grup içinde saptamıştır. Tarımsal faaliyetin türüne göre arazi 

genişliği, hayvan sayısı veya ağaç sayısı esası üzerinden belirlenmiş işletme 

büyüklüğünün üstüne çıkılmadığı takdirde prensip olarak küçük çiftçi 
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muaflığından yararlanmak olanağı tanımıştır. Muafiyetten yararlanmak için 

12’nci maddenin öngördüğü işletme büyüklüğü ölçüleri içinde kalmak 

yetmemekte, aynı kanunun 13’üncü maddesinde öngörülen diğer bir şartın 

varlığı aranmaktaydı. Buna göre zirai ürünlerin bir takvim yılı içinde satış 

bedelleri tutarının 30 bin lirayı aşması halinde küçük çiftçi muaflığından 

yararlanılamamaktaydı.  Bu nedenle 12’nci maddede belirtilen işletme 

büyüklüğü altında kalınsa bile, zirai ürünün yıllık satış bedelleri tutarı 30 bin 

lirayı aştığı takdirde küçük çiftçi muaflığından yararlanma olanağı yoktu. 

1964’ten 1974’e kadar içte ve dışta etkisini sürdüren önemli ekonomik 

değişiklikler, özellikle ülkemizde o dönemde başvurulan devalüasyon 

kararları ile Türk parasının büyük ölçüde değer kaybedişi, fiyat artışlarını 

yıldan yıla kamçılamış 1974 yılı fiyatları on yıl öncesine nazaran en az 3 kat 

yükselmiştir. Değişen koşullar böyle olmasına rağmen, küçük çiftçi 

muaflığından yararlanmanın ön şartı olarak öngörülen 30 bin liralık satış 

tutarı ölçüsü on yıldır aynen korunmuştur.  

2026 sayılı kanunla 30 bin liralık had, 90 bin liraya balıkçılar için ise 

120 bin liraya çıkarılmıştır. 

3.1.6. 2320 Sayılı Kanun 

1927 sayılı kanunla 147551 sayılı İş Kanunu’nda önemli değişiklikler 

yapılmış ve kıdem tazminatlarının belli bir oranının ücret olarak gelir vergisine 

tabi tutulması temin edilmişti. Ancak 1475 sayılı kanunun 1927 sayılı kanunla 

değişik 14’üncü maddesinin ilgili fıkrasında “…1475 sayılı Kanuna göre tespit 

edilmiş olan günlük asgari ücretin 30 günlük tutarının yedi buçuk katından 

fazla olamaz.” hükmü Anayasa Mahkemesi’nin 15 Nisan 1979 tarihli resmi 

gazetede yayımlanan kararıyla söz konusu fıkra şekil yönünden Anayasaya 

aykırı bulunarak iptal edilmiştir. Bu iptal kararının doğurduğu müphemiyeti 
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bertaraf etmek maksadıyla 2320 sayılı kanun52 çıkarılarak gerekli 

düzenlemeler yapılmıştır. 

Buna göre daha önce ücret olarak vergiye tabi tutulması hükme 

bağlanan işten çıkarma tazminatları vergi dışına taşınmıştır. 193 sayılı 

kanunda yapılan değişiklik aynen şöyledir: “İşten çıkarma tazminatı, Toplu 

Sözleşmelerdeki Kıdem Tazminatı ve Özel Sözleşmelerdeki işten çıkarma 

tazminatlarıdır. Bu tazminatın, bu Kanunun birinci maddesine göre ödenecek 

miktarı gelir vergisine tabi değildir. Hizmet ifa edilmeksizin ödenen ücretler 

tazminat sayılmaz.” 

3.1.7. 2361 Sayılı Kanun 

2361 sayılı kanun53, 27.12.1980 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 193 

sayılı kanunda köklü değişiklikler getirerek vergi sistemini günün şartlarına 

adapte eden daha sosyal ve daha adil bir yapıya kavuşturulması 

amaçlanmıştır. Yapılan değişiklikler özetle şu şekildedir: 

Muafiyet ve istisnalar 

  Dar mükelleflerin Türkiye’den yaptıkları ihracat ile mevduat faizleri 

ile menkul kıymet satışından doğan kazançlarına tamamen istisna 

kaldırılmıştır. 

  Köylerde perakende ticaret işlerini bir iş yeri açmak suretiyle 

yapanlara tanınan esnaf muaflığı kaldırılmıştır. 

  Zirai kazançların etkili bir şekilde vergilendirilebilmesi için taban 

fiyatlardaki artışlar ve enflasyon da dikkate alınarak küçük çiftçi 

muaflığındaki satış tutarı ölçüsü yükseltilmiştir. 
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 Zirai kazançlar, maden suları işletmeleri ve tasarruf mevduatı 

faizleri için mevcut istisnalar ile yaşlılık muafiyetleri kaldırılmıştır. 

 Göçmen ve mülteci muaflığındaki muafiyet haddi yükseltilmiştir. 

 Serbest meslek kazançları istisnası yükseltilmiştir. 

 Gayrimenkul sermaye iratları istisnası binalara intikal ettirilmiş ve 

yükseltilmiştir. 

 Sakatlık istisnası sakatlık indirimi haline dönüştürülerek, sakatlıklar 

iki dereceye ayrılmış ve daha önce tadadi olarak belirtilen sakatlık 

türleri artırılmıştır. 

İndirimler, Tarife ve Ücretler 

 En az geçim indirimi, genel indirim şekline dönüştürülmüş ve yine 5 

çocuklu bir aile için bu miktar yükseltilmiştir. 

 Özel indirim tutarları makul bir seviyeye yükseltilmiştir. 

 Yeni vergi tarifesi ile alt ve orta gelir dilimlerinin vergi yükleri 

hafifletilmiştir. Üst gelir dilimlerinin vergi yüklerinde ise bir artış 

sağlanmak suretiyle müterakkiyet prensibinin amacına bağlı 

kalınmıştır. 

 Mükelleflerin geçmiş yıl zararlarının mahsup edilebilme süresi 3 yıla 

çekilmiştir. 

Ticari Kazançlar 

 Yıllara sari inşaat ve onarım işlerinde dağıtım usulleri değiştirilmiştir. 

 Ticari kazançların götürü şekilde vergilendirilmesi için tespit edilmiş 

olan ciro hadleri on katına çıkarılmıştır. 

 



 63 

Zirai Kazançlar 

 Götürü gider emsallerinin %70’den az olamayacağı yolundaki 

hüküm kaldırılarak, çiftçilerin işletme hesabı esasına göre defter 

tutmaları maktu hadde bağlanmış ve bilanço esasında defter tutma 

isteğe bağlı hale getirilmiştir. 

 Tüm zirai kazançlardan %5 oranında tevkifat yapılması kabul 

edilmiştir. 

Gayrimenkul Sermaye İratları 

 Gayrimenkullere ödenen kiralardan %25 oranında vergi tevkifatı 

yapılması esası getirilmiştir. 

 Emsal kira bedelinin tespitinde takdir edilmiş kirası yoksa Emlak 

Vergisi Kanunu’na göre tespit edilen vergi değerinin %6’sının 

alınacağı öngörülmüştür. 

 Sahip olunan bina ve arazi sebebiyle ödenen emlak vergisinin, 

gayrimenkul sermaye iradı üzerinden hesaplanan gelir vergisine 

mahsup edilmesi uygulamasına son verilerek bunların gider 

yazılması öngörülmüştür. 

Menkul Sermaye İratları 

 Kurumlar vergisi oranının %40’a yükseltilmesi ile ilgili değişikliğe 

paralel olarak menkul sermaye iratlarında vergi alacağı sistemi 

getirilmiş ve mevcut 96’ncı maddeye göre yapılan %29 tevkifat 

kaldırılmıştır. 

Oto Kontrol 

 Gider, asgari zirai kazanç ve asgari zirai vergi esaslarına işlerlik 

kazandırılmış ayrıca ortalama kâr haddi müessesesi yeniden 

düzenlenerek hizmet işletmelerinin ve nakliyecilerin hasılatını 
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kavrayabilmek amacıyla Asgari Gayri Safi Hasılat Esası adı altında 

yeni bir müessese ilave edilmiştir. 

3.1.8. 2454 Sayılı Kanun 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda 2361 sayılı kanunla yapılan 

değişikliklerin uygulanması esnasında bazı tereddütlerin giderilmesi amacıyla 

05.05.1981 yılında 245454 sayılı kanun yürürlüğe girmiştir.  

Küçük çiftçi muaflığının tayini bakımından işletme büyüklüğü 

ölçülerinde değişiklikler yapılmıştır. Sakatlık indirimi uygulaması dereceli 

sistem şeklinde yeniden ihdas edilmiştir. Bugünkü gelir vergisi kanununda yer 

alan sakatlık indirimi uygulaması 2454 sayılı kanunla Türk vergi sistemine 

girmiştir.  

3.1.9. 2457 Sayılı Kanun 

2457 sayılı kanun55, 08.05.1981 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 2320 

sayılı kanunla56 193 sayılı GVK’nın kıdem tazminatlarının vergiden istisna 

edilmesine ilişkin 25’nci maddesinin 7 numaralı fıkrası yeniden düzenlenmiş 

ve bu düzenlemenin 12.09.1980 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülmüştür. 

Söz konusu kanun hükümlerine göre 12.09.1980 ile kanunun yayımlandığı 

23.10.1980 tarihleri arasında eski hükümlere göre yapılan kıdem tazminatı 

ödemelerinin geri alınması söz konusu olmayıp, GVK’nın 25’nci maddesinin 7 

numaralı fıkrasındaki istisna haddinin 2320 sayılı Kanunla değiştirilmesi 

nedeniyle, 12.09.1980 tarihinden geçerli olan bu yeni tavanın üstünde kalan 

kıdem tazminatı tutarlarının vergiye tabi tutulması ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu 

vergilendirmede uyulacak şekil şartlarını, ödeme usullerini ve uygulamaya 
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ilişkin diğer hususları düzenlemek amacıyla 2320 sayılı kanunlara üç geçici 

madde eklenmiştir. 

3.1.10. 2574 Sayılı Kanun 

2574 sayılı kanun57, 05.01.1982 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bütçe 

açıklarının finansmanını sağlıklı gelir kaynaklarından karşılamak, bütçe 

gelirlerini artırmak ve fiskal açıdan uğranılan vergi kayıp ve kaçağını önlemek 

amacını taşımaktaydı.  

2361 sayılı kanunla58 dar mükelleflerin yararlandığı ihracat muaflığı 

kaldırılmıştır. Ancak 2574 sayılı kanunla ihracat muaflığı müessesesi yeniden 

ihdas edilmiştir.  

Mülkiyeti işverene ait olan gayrimenkullerin hizmet erbabına konut 

olarak tahsisi suretiyle sağlanan menfaatler ücret istisnası kapsamına 

alınmıştır. 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamına girmekle beraber 

miktarları diğer bir kanunla tespit edilen harcırah ödemelerinin de istisna 

olduğu açıklığa kavuşturulmuştur. 

Menkul kıymetler yatırım fonlarının katılma belgelerinden elde edilen 

kâr payları GVK’nın 75’inci maddesine eklenerek menkul sermaye iradı 

altında vergilendirilmesi temin edilmiştir. 

Kurumlar vergisi oranının 01.01.1983 tarihinden itibaren %40’a 

indirilmesine paralel olarak vergi alacağı, elde edilen kâr payını 1/3’ü olarak 

tanımlanmıştır. 

GVK’da yer alan maktu hadler, günün ekonomik şartlarına uygun 

olarak yükseltilmiştir. Zarar mahsubu süresi, 2361 sayılı kanunla 5 yıldan 3 

yıla indirilmiş olmakla beraber, uygulamada yatırım aşamasını yeni 
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tamamlamış olan kuruluşların kâra geçmelerinin uzun zaman aldığı ve bu 

süre içinde meydana gelen zararların mahsubunda 3 yıllık sürenin yeterli 

olmadığı gözlemlendiğinden mahsup süresi yeniden 3 yıla çıkarılmıştır. 

Dar mükelleflerin ticari bilançolarına göre doğan kârdan kurumlar 

vergisi düşüldükten sonra kalan kısmın dağıtılsın veya dağıtılmasın menkul 

sermaye iradı olarak gelir vergisi tevkifatına tabi olduğu hususuna açıklık 

getirilmiştir. 

Zirai kazanç ölçülerini tespit eden kararnamelerde yer alan zirai 

mahsullerde tevkifat yapılması esası kaldırılarak, uygulamada kolaylık 

sağlamak amacıyla çiftçilerden satın alınan zirai mahsullerde tevkifat 

yapılması esası getirilmiştir. 

2361 sayılı kanunda vergi tarifesi yeniden düzenlenmiştir. Bu 

düzenlemeye paralel olarak aynı kanunla Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen 

geçici 12’nci madde ile de söz konusu vergi nispetlerinin beş yıl süreyle her 

yıl %1 indirilmesi esası getirilmiştir. 103’üncü maddeye alınan vergi tarifesi 1 

Ocak 1982 tarihinde yürürlüğe girmek üzere yeniden düzenlenmektedir. 

Ancak yeniden düzenlenen geçici 12’nci madde ile 1982 yılında mevcut 

tarifesinin nispetlerde %1 indirim yapılarak uygulanması 1983 ve 1984 

yıllarında ise bu geçici maddede düzenlenen özel vergi tarifelerinin 

uygulanması kabul edilerek 103’üncü maddeye yeni getirilen vergi tarifenin 

uygulanması 1985 yılına bırakılmaktadır. 

3.1.11. 2772 Sayılı Kanun 

2772 sayılı kanun59, 31.12.1982 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanun, 

hayat standardı esasını getirmiştir. 2361 sayılı kanunla eklenen ve gerçek 

usulde gelir vergisine tabi ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek erbabının 

cari vergilendirme dönemine mahsup edilmek üzere getirilen peşin ödeme 
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esası, beklenen vergi emniyeti ve fiskal amacı yeterince sağlayamadığından 

peşin ödemeye ilişkin hüküm yürürlükten kaldırılmış ve madde hayat 

standardı esası başlığı altında yeniden düzenlenmiştir. 

Mevcut belge düzeninin tam olarak uygulanamadığı alanlarda gerçek 

gelire yaklaşmak amacıyla gelirle servet ve gider ilişkisini düzenleyen 

müesseselere gelir vergisi sisteminde otokontrol müesseseleri denilmekte ve 

mevcut gelir vergisi kanunumuzda bunlardan “Ortalama kâr haddi ve asgari 

gayrisafi hâsılat esası”, “asgari zirai kazanç”, “gider” ve “servet beyanı” 

esasları yer almaktaydı. Bunlara ilave olarak “hayat standardı esası” yeni bir 

otokontrol aracı olarak geliştirilmiştir. Geliştirilen bu yöntem geçek usulde 

gelir vergisine tabi bulunan ticari, zirai ve mesleki kazanç sahiplerini 

kapsamaktadır. Söz konusu kişilerin elde ettikleri gelirlerin asgari ücret 

düzeyinin altında kalamayacağı varsayımına dayanan bu yöntem, hayat 

standardı göstergelerinin de nazara alınması suretiyle yaşam düzeyi, beyan 

edilen gelirin sağlayabileceğinin çok üstünde olan mükelleflerin gerçek 

gelirlerine vergi incelemeleri dışında da yaklaşılabilmesi imkânı sağlanmıştır. 

3.1.12. 2970 Sayılı Kanun 

2970 sayılı kanunla60; 

 Yatırımları teşvik etmek, 

 Yatırımların kalkınmada öncelikli yörelere kaydırılmasını sağlamak, 

 Yabancı sermaye girişini teşvik etmek amaçları güdülmüştür. 

Genel olarak ücretlilerin durumunun iyileştirilmesi ve kalkınmada 

öncelikli bölgeler ile kalkınma planı ve yıllık programlarda özel önem taşıdığı 

belirtilen sektörlerde kalifiye istihdamının özendirilmesi hedef alınmıştır. 

Yatırımların kalkınmada öncelikli bölgelere kaydırılması için Bakanlar 
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Kuruluna bu bölgelerde yapılacak yatırımlara uygulanacak yatırım indirimi 

oranının %100’e kadar artırma yetkisi verilmiştir. 

Dar mükelleflerin belli konulardaki faaliyetlerini teşvik amacıyla 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 24’üncü maddesinde yer alan tevkifat 

nispetlerini sıfıra kadar indirme veya kanunda belirtilen nispetleri 

aşamayacak şekilde yeniden tespit etme konusunda Bakanlar Kuruluna yetki 

verilmiştir. 

3.1.13. 2995 Sayılı Kanun 

Servet beyanı ve gider esası müesseseleri vergi sistemimize 193 

sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile girmiştir. Gelir Vergisi içerisinde yer alan bu 

müesseseler vergi hâsılatını artırmak amacıyla bir otokontrol aracı olarak 

getirilmiştir. 

Vergilendirme dönemleri sonu itibariyle düzenlenen ve yıllık gelir 

vergisi beyannamelerine ekli olarak verilen servet bildirimlerinden birbirini 

izleyen iki vergilendirme dönemine ait bildirimlerin kıyaslanması sonucu tespit 

edilen servetteki artış, beyan edilen geliri aştığı takdirde aşan miktar o 

dönemde elde edilmiş ve vergilendirilmemiş gelir kabul edilerek gelir 

vergisine tabi tutulmuştur. 

Açıklanan niteliği ile bu müessese 20 yılı aşkın uygulama sonucunda, 

vergi hâsılatını artırma yönündeki otokontrol görevini gereği gibi yerine 

getiremediği anlaşılmıştır. Ayrıca 2995 sayılı kanunla61 vergi sistemimize yeni 

yılında getirilen aynı amaca yönelik ve daha etkin bir otokontrol aracı olan 

hayat standardı esası karşısında, mükerrer bir müessese olarak yer alan 

gider esası müessesinin kaldırılmasının gereği hâsıl olmuştur. Bu nedenlerle 

“Servet beyanı” ve “gider esası” müessesesinin kaldırılması öngörülmüştür. 
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3.1.14. 3239 Sayılı Kanun 

3239 sayılı kanun62, 11.12.1985 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu 

kanunla toplam 12 vergi kanununda değişiklik yapılarak vergi sisteminin daha 

basit ve sade bir yapıya kavuşturulması öngörülmüştür. 

Vergi sisteminin sağlıklı çalışabilmesi için kayıt ve belge düzeninin 

vergiyi doğuran olayı kavraması ve vergi kayıp ve kaçağına yol açmayacak 

bir esasa oturtulması gerekmektedir. Bu kanunla getirilen değişikliklerle; 

 Vergi uygulamasında kolaylık ve sadelik sağlamak gayesiyle bazı 

bürokratik işlemler azaltılmak veya birleştirilmek suretiyle 

kaldırılmıştır. 

 Mükelleflerin vergilerini tam ve eksiksiz olarak zamanında 

ödemelerini sağlamak gayesiyle gerekli düzenlemeler yapılmıştır. 

Bu düzenleme ile vergisini ödeyen mükellefle ödemeyen mükellef 

arasında, vergi ödemeyen lehine teşekkül eden rekabet 

eşitsizliğinin giderilmesi hedeflenmiştir. 

 Geriye dönük vergi incelemelerinden ziyade, içinde bulunulan 

dönemin anında ve yaygın bir biçimde üretimden tüketime kadar 

denetlenmesi gayesi güdülmüştür. Böylece vergi güvenliğinin temeli 

olan belge düzeninin eksiksiz bir biçimde uygulanmasını sağlamak 

hedeflenmiştir. 

 Türk vergi sisteminin birbirleriyle çelişen hükümleri ayıklanmış, 

sistemin bütünlüğü ve uyumu sağlanmıştır. 

 Kanunlarda yer alan parasal miktarların zaman içinde yıpranması 

ve aşınmasını önlemek maksadıyla Anayasanın belirlediği 

çerçevede Bakanlar Kuruluna belli yetkilerin verilmesi sağlanmıştır. 
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Böylece vergi sisteminin ekonomiyi daha iyi bir şekilde kavraması 

öngörülmüştür. 

Gelir vergisi mükelleflerine vergi iadesi uygulaması kabul edilmiş, buna 

mukabil genel indirim gelir vergisi sisteminden çıkarılmıştır. Gelir Vergisi 

Kanunu’nun 77’nci maddesinde yer alan vergi alacağı müessesesi 

kaldırılmıştır. İş ortaklıkları ortaklarının elde ettikleri kazancın iştirak kazancı 

olduğu hususuna açıklık getirilmiştir. 

Vergi alacağı sisteminin kaldırılması, diğer taraftan Kurumlar Vergisi 

oranının %46’ya yükseltilmesine paralel olarak 75’inci maddenin 1, 2, 3, 5, 7 

ve 12 numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye iratlarının hiçbir şarta bağlı 

olmaksızın beyan edilmemesi esası getirilmektedir. Böylece kurumlar 

vergisine tabi kurumlardan alınan kâr payı, vergisi tevkif suretiyle alınmış 

olan mevduat faizi, faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kâr payları ve her 

nevi tahvil ve hazine bonosu faizlerinin hiçbir şarta bağlı olmaksızın beyan 

edilmemesi öngörülmüştür. 

Hayat standardı esası ile ilgili temel gösterge tutarları arttırılmış ve 

uygulanması konusunda Bakanlar Kuruluna geniş yetkiler verilmiştir.  

3.1.15. 3319 Sayılı Kanun 

11.11.1986 tarihinde yürürlüğe giren 3319 sayılı kanun63 ile kara, 

deniz ve hava taşımacılığı işi ile iştigal eden dar mükelleflerin 

vergilendirilmesinde Gelir Vergisi Kanununda yer alan vergi ve tevkifat 

oranlarında farklı vergi nispetleri tespit etme yetkisi Bakanlar Kuruluna 

verilmiştir. 

                                                 
63

 3319 Sayılı Kanun, Resmi Gazete, 11.11.1986, 19278.  



 71 

3.1.16. 3505 Sayılı Kanun 

3505 sayılı kanunla64 getirilen değişikliklerle vergide verim, adalet ve 

vergi güvenlik ve denetimine ilişkin müessese ve kurallarda göze çarpan 

eksiklikler giderilmeye çalışılmış ve bunların sonucu olarak da vergi kayıp ve 

kaçağının önlenmesinde daha etkili olunması hedeflenmiştir. 

Bu amaçla yapılan düzenlemelerin başında, dâhili tevkifat sisteminin 

terk edilerek yeni bir sisteme geçilmesi gelmektedir. 1986 yılında Türk vergi 

sistemine giren "dâhili tevkifat" müessesesinin uygulamada ortaya çıkardığı 

bazı güçlüklerin giderilmesi, daha kolay ve sağlıklı bir müessesenin 

getirilmesi amacıyla "geçici vergi" şeklinde yeni bir düzenlemeye gidilmiştir. 

Düzenlemelerle, vergi sistemimizin daha basit, anlaşılır, uygulanabilir 

ve sosyal adaleti sağlar bir yapıya kavuşturulması ve mükelleflerin vergi ile 

ilgili ödevlerini zamanında eksiksiz olarak yerine getirmeleri amaçlanmıştır. 

3.2. KURUMLAR VERGİSİNDEKİ GELİŞME 

3.2.1. 2362 Sayılı Kanun 

2362 sayılı kanun65, 27.12.1980 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Aslında 

kurumlar vergisi kanunu, gelir vergisi kanunu ile kıyaslandığında daha 

istikrarlı bir kanun olarak Türk vergi sisteminde yerini almıştır. Kanunda en 

son değişiklik 1137 sayılı kanunla66 1969 yılında yapılmış olması 11 senelik 

bu uygulama döneminde hiçbir değişikliğe uğramadığı anlamına gelmektedir. 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikler, kanunda bırakılmış olan 

müphemiyet ve boşlukları bertaraf etme maksadından ziyade daha çok 

değişen günün şartlarına adaptasyon gayesiyle yapılmıştır. 2362 sayılı kanun 
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da bu amaçla çıkartılan kanunlardan biridir. Kanunun getirmeye çalıştığı 

temel değişiklikler şöyle özetlenebilir: 

  Kurumların birbirine iştirakine engel olarak büyümeyi ve 

kurumlaşmayı önleyici şartlar kaldırılarak iştirak kazançları istisnasına 

yaygınlık kazandırılmıştır. Böylece büyüme ve kurumsallaşma teşvik edilmek 

istenmiştir. 

  Kooperatifleşmeyi teşvik etmek üzere ve gerçek kooperatifçilik 

anlayışına uygun kooperatiflerde ortaklarla olan faaliyetleri koruyucu yolda 

tedbirler getirilmiştir. 

  Sendikaların dernek hükmünde olduğu belirtilerek bunların iktisadi 

işletmelerinin de vergiye tabi olduğu açıklığa kavuşturulmuştur. 

  İhracatta, dış piyasadaki rekabet dengesini yabancı kurumlar 

lehine bozan ve aynı zamanda döviz ve vergi kaybına sebep olan dar 

mükellef kurumlara ilişkin ihracat muaflığı kaldırılmıştır. 

  Yerli müteşebbislerin uluslararası ihalelere katılmalarını, 

müteahhitlerin yurt dışında iş yapmalarını ve memleketimize döviz 

getirmelerini teşvik etmek gayesiyle; Kambiyo mevzuatı gereğince Türkiye'ye 

getirildiğinin tevsik edilmesi kaydıyla, yurt dışında yapılan inşaat, onarma ve 

montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanan kazançların tamamı Kurumlar 

Vergisinden müstesna tutulmuştur. 

  Türkiye'ye döviz getirilmesini teşvik etmek gayesiyle dış navlun 

gelirlerinin belli bir kısmının kurum kazancından düşülmesi öngörülmüştür. 

  Yaş meyve, sebze ve sanayi ürünlerinin ihracatım teşvik etmek 

gayesiyle, bunları ihraç edenlerin kazançlarının önemli bir kısmı bazı şartlarla 

Kurumlar Vergisinden müstesna tutulmuştur. 

  Yatırım indiriminde öz sermaye kavramı kaldırılarak, harcama 

esası getirilmiş ve kurumlar açısından en büyük problem olan finansman 
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meselesine çözüm getirmek için, yatırım indiriminden faydalanacak 

yatırımlarını önceden vergi ödenmeksizin teşkil edecekleri fonlarla finanse 

etmeleri konusunda "Finansman fonu" kurulmuştur. Bu suretle yatırımcılara 

önemli bir finansman rahatlığı getirilmiştir. Yatırım indirimi nispetleri yatırım 

miktarının %40'ına yükseltilmiştir.  

  Mükellefler ve vergi idaresi için uygulaması çok güç olan Gelir 

Vergisi Kanununun 96’ncı maddesi uyarınca yapılan stopaj kaldırılmış ve 

ilave bir vergi yükü getirilmeksizin Kurumlar Vergisi oranı sermaye şirketleri 

ile kooperatifler için %25'den %50'ye çıkarılmıştır. Ayrıca Kurumlar Vergisi 

tarhına esas olan matrahlar üzerinden alınan Mali Denge Vergisi %2'ye 

indirilmiştir. 

  Kurumlarda tasfiye dönemine ilişkin hükümler ıslah edilmiştir. 

  Bazı muafiyetlerin sınırı daraltılmakta, bir kısım istisnalar ise 

kaldırılmıştır. 

  Dar mükellefiyete tabi kurumlarda Kurumlar Vergisi tevkifatı 

yeniden düzenlenmekte ve vergi nispetleri değiştirilmiştir. 

Sonuç olarak, Kurumlar Vergisinde yapılan değişikliklerle, verginin 

hem ekonomik, hem sosyal, hem de mali gayeleri arasında bir uyum 

sağlaması ve Türk ekonomisinin içinde bulunduğu bunalıma çözüm 

getirilmek istenmiştir. 

3.2.2. 2573 Sayılı Kanun 

2362 sayılı kanunla 1980 yılında yapılan değişiklikler, 1981 yılında 

vergi gelirlerinde beklenilen ve özlenen düzeye ulaşılması vergi politikasına, 

ekonomik ferahlık yaratma ve ekonomik kalkınmayı hızlandırma yönünden de 

eğilmeyi mümkün kılmıştır. Bir yıllık uygulama sırasında karşılaşılan hata ve 
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noksanlıkların giderilmesi amacıyla 2573 sayılı kanun67 1982 yılında 

yürürlüğe konulmuştur. 

  Menkul Kıymetler Yatırım Fonunun Gelir ve Kurumlar Vergisi 

Kanunu uygulamasında sermaye şirketi addolunacağı kabul edilmiştir. 

Yapılan düzenleme ile sermaye şirketi olarak Kurumlar Vergisi mevzuuna 

giren Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı yanında Menkul Kıymetler Yatının 

Fonları da Kurumlar Vergisi mevzuuna alınmıştır. 

  Dar mükellefiyete tabi kurumların ihraç edilmek üzere Türkiye'de 

satın aldıkları veya imal ettikleri malları Türkiye'de satmaksızın yabancı 

memleketlere göndermelerinden doğan kazançlar Türkiye'de elde edilmiş 

sayılmamakta ve vergiye tabi tutulmamaktadır. Bu hüküm ile ihracat hacmini 

genişletmek ve dolayısıyla döviz gelirlerimizin artırılması amaçlanmıştır. 

  Geçmiş yılların mali bilançolarına göre meydana gelen zararların 

kurum kazancının tespitinde hâsılattan indirilebilecekleri süre 3 yıldan 5 yıla 

çıkarılmıştır. 

  Tüm Kurumlar Vergisi mükellefleri için Kurumlar Vergisi oranı %40 

olarak belirlenmektedir. Böylece sermaye şirketleri ile kooperatiflerde 

Kurumlar Vergisi oranı %50'den %40'a indirilerek kurumsallaşma teşvik 

edilmekte, diğer kurumlarda ise hiç bir haklı gerekçeye dayandırılamayacak 

olan düşük vergilendirme kaldırılmaktadır. 

3.2.3. 2773 Sayılı Kanun 

2773 sayılı kanun68, gerek Gelir Vergisi gerekse Kurumlar Vergisi 

Kanunu’nda bir dizi değişiklikler getirmiş olup günün şartlarına adaptasyon 

sağlanmaya çalışılmıştır. 
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İhraç edilen menkul kıymetlerin aracı kuruluşlar eliyle satışında, kanuni 

hadlerin altın da vaki satışların kayıtlarda aracı kuruluşlara ödenen komisyon 

olarak gösterilmesi sebebiyle bu gibi işlemlerin önlenmesi ve sermaye 

piyasasında menkul kıymet satışlarında görülen farklı uygulamaların 

giderilmesi amacıyla kanunla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak 

tesbit edilen hadler saklı kalmak üzere, menkul kıymetlerin nominal değerinin 

altında satışından doğan farklar ile komisyonlar ve benzeri adlarla yapılan 

ödemelerin kurumlar vergisi matrahının tespitinde hasılattan gider olarak 

indirilmemesi esası getirilmiştir. 

Gayrimenkul sermaye iratlarında tevkifat oranı, tevkif yoluyla 

vergilendirilen mükelleflerin vergi yükünün beyannameli mükelleflerin vergi 

yüküne yaklaştırılması ve vergi adaletinin sağlanması amacıyla %30 olarak 

tespit edilmiştir. 

Mali yılın 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu69 hükümlerinde 

değişiklik yapan 2493 saydı Kanunla takvim yılı olarak değiştirilmesi sonucu 

bütçe gelirlerinin mali yıl içinde dengeli bir şekilde dağılımını sağlamak 

amacıyla kurumlar vergisi taksit ödeme zamanları yeniden düzenlenmiştir. 

3.2.4. 2970 Sayılı Kanun 

2970 sayılı kanun70, 14.01.1984 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Muhteviyatı, kurumların yatırım kapasitelerini artırmak ve sermaye girişini 

teşvik etmek üzere alınan bir dizi tedbirden oluşmaktadır. Yatırımlarla ilgili 

konularda Bakanlar Kuruluna önemli yetkiler vermiştir. 

Tam mükellef kurumların bağlı değerlerinin ekonomik faaliyetlerinde 

daha etkin bir şekilde kullanılmasına imkân sağlamak amacıyla bu kurumların 

ellerinde bulundurdukları iştirak hisselerinin ve gayrimenkullerinin satışından 
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doğan kazançların 1984'te tamamı, 1985'te de %80’i sermayelerine ilave 

edilmesi şartıyla kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. Ayrıca bu kazançların 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesine göre tevkifata tabi tutulmaması 

da öngörülmüştür. 

3.2.5. 3318 Sayılı Kanun 

Yabancı ulaştırma kurumlarının Türkiye'de yaptıkları yük ve yolcu 

taşımacılığı işlerinden elde ettikleri kazançlar Türkiye'de %46 nispetinde 

kurumlar vergisine tabi tutulmaktaydı. Öte yandan söz konusu kurumların 

kanuni veya iş merkezlerinin bulunduğu devletlerde ise yabancı ulaştırma 

kurumlarının bu tür faaliyetleri vergilenmemekte veya çok yüksek nispetlerde 

veya götürü emsallere göre vergilendirilmekteydi. Bu durumda, anılan ülkeler 

mallarının taşıma işini Türk kurum ve kuruluşlarına vermeyip, başka ülkelerin 

kuruluşlarına taşıtmaktaydı. Bu ise ülkemizin önemli ölçüde döviz kaybına yol 

açmaktaydı. Getirilen değişiklikle söz konusu taşıma işlerinde ülkemiz 

kuruluşlarının tercih edilmesi ve ülkemizin bu yolla döviz gelirlerinin 

arttırılması amaçlanmıştır. 

3318 sayılı kanunla71 Bakanlar Kurulu, yabancı ulaştırma 

kurumlarında vergi nispetini karşılıklı olmak şartıyla ülkeler itibariyle kara, 

deniz ve hava ulaştırma kurumları için ayrı ayrı veya topluca sıfıra kadar 

indirmeye veya bu maddede yazılı oranın bir katını geçmemek üzere yeni bir 

oran tespit etmeye yetkili kılınmıştır. 

3.2.6. 3239 Sayılı Kanun 

3239 sayılı kanun72, 11.12.1985 tarihinde yürürlüğe girmiş 

bulunmaktadır. Bu kanun, Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, 
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Kurumlar Vergisi Kanunu, Harçlar Kanunu, Damga Vergisi Kanunu, Emlak 

Vergisi Kanunu, Belediye Gelirleri Kanunu ve daha birçok kanunda değişiklik 

yapmıştır. 3239 sayılı kanun, Türk vergi sisteminde reform niteliğinde olan 

kanunlardan biridir. Söz konusu kanunun, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi 

Kanunu’nda yapmış olduğu değişiklikler aşağıda sıralanmıştır. 

  Ülkemizin dış dünya ile ilişkilerinin artması sonucu iş ortaklığı 

şeklindeki kuruluşların sayısı giderek artmıştır. Bu kuruluşların 

mevzuatımızda adi ortaklık olarak kabul edilip bu şekilde vergilendirilmesi, 

büyük problemler çıkarmıştır. Bu sebeple söz konusu ortaklıkların kurumlar 

vergisi kapsamına alınması öngörülmüştür. 

  Dernek ve vakıfların ticari, sınaî ve zirai işletmeleri dışında, mal ve 

hakların kiralanması işlemleri de iktisadi işletme kapsamına alınmıştır. 

  Beden Terbiyesi Teşkilatına dâhil derneklere veya kamu idare ve 

müesseselerine ait idman ve spor müesseseleri yanında sadece idman ve 

spor faaliyetlerinde bulunacak olan anonim şirketler de muafiyet kapsamına 

alınmıştır. Böylece bu kuruluşların şirketleşmeleri teşvik edilmiştir. 

  Emisyon primi kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. Ancak 

istisnanın söz konusu hisse senetlerinin borsaya kayıtlı olması halinde 

uygulanması öngörülmüştür. 

  Zararlı kurumların başka şirketlerce devralınıp daha verimli 

çalıştırmaları teşvik edilmiştir. 

  Dar mükellefiyete tabi kurumları Hükümetin müsaadesiyle açılan 

sergi ve panayırlarda yaptıkları ticari faaliyetlerden elde ettikleri kazançlar dar 

mükellefiyet kapsamı dışında bırakılmıştır. 

  Dar mükellefiyete tabi kurumların tevkifata tabi kazanç ve iratları için 

tek bir oran belirlenmiştir. 
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3.2.7. 3380 Sayılı Kanun 

3380 sayılı kanun73 ile tam mükellef kurumlar gerek yurt içinde gerek 

yurt dışında elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden vergilendirilmektedir. 

Mükellefler, yurt dışı faaliyetlerinden elde etikleri gelirlerini Türkiye'de yıllık 

beyanname ile beyan etmiş ve bu gelirler üzerinden hesaplanan verginin yurt 

dışında ödemiş oldukları vergilerden fazla olması halinde, aradaki vergi 

farkını Türkiye'de bağlı bulundukları vergi dairesine ödemişlerdir. 

Öte yandan tam mükellefler, yurt dışı faaliyetlerinin zararlı olması 

halinde de bu zararları Türkiye'de elde etmiş oldukları kurum kazancından 

indirme imkânına sahiptiler. 

Türkiye'nin dışa açılması sonucu Türk teşebbüslerinin yurt dışı 

faaliyetleri artmıştır. Yurt dışında faaliyet gösteren ve tam mükellefiyet 

esasında vergilendirilen kurumların yurt dışı faaliyet sonuçlarının 

beyannamelerine gerçek tutarları üzerinden intikal ettirilip, ettirilmediğinin 

kontrolü amacıyla mükelleflerden faaliyet sonuçlan ile ilgili olarak bazı 

belgelerin ibrazı istenilmiştir. 

Zararların kurum kazancından indirilmesi ile ilgili olarak maddeye 

eklenen hükme göre kurumların, faaliyette bulunduktan ülke kanunlarına göre 

saptanan vergi matrahlarının her yıl o ülke mevzuatına göre denetim yetkisi 

verilen kuruluşlarına incelettirip rapora bağlatmaları ve bu raporların tercüme 

edilmiş örneğini Türkiye'deki ilgili vergi dairesine ibraz etmeleri 

gerekmektedir. 

Türkiye'de gider yazıların yurt dışı zararının, ilgili ülkede de mahsup 

edilmesi veya gider yazılması halinde, zarar mahsubunu takip eden yıllarda, 

ilgili ülke kanunlarına göre tutulan defter ve belgelere göre tespit edilerek, 

Türkiye'de beyan edilecek yurt dışı kazanç, indirimden veya mahsuptan 

önceki tutarı ile beyannamede yer alması öngörülmüştür. 
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Ayrıca, kurumlarca gider yazılacak zararlara ilişkin usul ve esaslarının 

belirlenmesi konusunda Maliye ve Gümrük Bakanlığına yetki verilmiştir. 

3.2.8. 3558 Sayılı Kanun 

3558 sayılı kanun74, 24.05.1989 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Kooperatifler ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle 

meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılıklı yardım ve dayanışma yoluyla 

sağlamak amacıyla kurulmaktadırlar. Dernekler ve vakıflar ise kâr amacına 

dayalı olmaksızın belli bir gayeyi gerçekleştirmek için kurulan kuruluşlardır. 

Mesleki teşekküller de mesleki dayanışmayı sağlamak ve meslek 

mensuplarının hak ve menfaatlerini korumak amacıyla kurulan kuruluşlardır. 

Bu kuruluşların ortak özelliği ticari faaliyette bulunup kâr sağlamak değildir. 

Bu nedenle yapılan düzenleme ile bu kuruluşlara ve kanunla kurulan mesleki 

kuruluşlara ait iktisadi işletmeler için hayat standardı esası ve ortak sayısı 

dikkate alınmak suretiyle hesaplanan asgari geçici verginin uygulanmaması; 

kurumlar vergisi beyannamelerinde beyan ettikleri kurumlar vergisi üzerinden 

genel esaslar çerçevesinde geçici vergi alınması esası getirilmiştir. 

3.2.9. 3571 Sayılı Kanun 

1567 sayılı kanuna göre ilgili mercilerden izin almak suretiyle 

Türkiye'de münhasıran portföy işletmeciliği faaliyetinde bulunan dar 

mükellefiyete tabi yatırım fonlarının, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarının 

uygulanması bakımından, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre 

kurulan "Menkul Kıymetler Yatırım Fonları" addolunacağı kabul edilmiştir. Bu 

suretle dar mükellef yatırım fonları ile tam mükellef yatırım fonları arasında 

eşitlik sağlanmaya çalışılmıştır. Öte yandan, Gelir Vergisi Kanunu’nun 
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94’üncü maddesinin (A) fıkrasının 9 numaralı bendindeki tevkifatın 

kapsamına menkul kıymetler yatırım fonları da dâhil edilmiştir 

3571 sayılı kanunla75 Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan 

değişikliklerden birisi de, alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerine 

ilişkin ilan ve reklam giderlerinin yarısının, kurumlar vergisi matrahının 

tespitinde gider olarak kabul edilmeyeceğine ilişkindir.  

3.3. HARCAMALAR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDEKİ GELİŞME 

Mal ve hizmetler üzerinden alınan ve harcama vergileri sistemini 

oluşturan istihsal Vergisi, Nakliyat Vergisi, PTT Hizmetleri Vergisi, Şeker 

istihlak Vergisi, İlan ve Reklam Hizmetleri Vergisi ve İşletme Vergisi bir bütün 

olarak ele alındığında ahenkli ve müşterek bir yapıya sahip olmadıkları 

görülmüştür. Bu özellikleri nedeniyle ekonomik hedeflere ulaşmayı 

güçleştirmekte ve istenmeyen farklı vergi yükleri meydana getirmişlerdir. 

Sistemin temel bir değişikliğe tabi tutularak ekonomik, mali ve sosyal 

gereklerine uygun duruma getirilmesi, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı ile 

yıllık programlarda ilke olarak benimsenmiş olup bu konuda Katma Değer 

Vergisi Sistemine geçilmesi çözüm olarak öngörülmüştür. 

Katma Değer Vergisi Sistemine geçilmekle: 

  Bu vergi sisteminin ekonomik olaylara karşı tarafsız ve vergi yükü 

açısından nötr olan özelliği nedeniyle muamele vergilerinin ekonomi 

üzerindeki olumsuz etkileri giderilmek istenmiştir. 

  1950'lerde Gelir ve Kurumlar Vergisi alanında yapılan köklü 

değişikliklere paralel olarak harcama vergileri sisteminde de düzenlemeler 

yapılmış olunacak ve böylece iki sistemin işleyişinde sağlanılması zorunlu 

olan fonksiyonel bağlar kurulmuş olacaktır. 
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  Uluslararası ekonomik ilişkilerimizin ve özellikle ihracatımızın 

geliştirilmesi açısından da yarar sağlaması düşünülmüştür. 

Muamele vergileri arasında yer alan Katma Değer Vergisi, 

harcamaların vergilendirilmesi alanında günümüzde ulaşılmış olan en ileri 

aşama olup modern bir vergilendirme tekniğine sahiptir. Bu sebeple 1985 

yılından itibaren harcama vergileri alanında devrim yapılarak katma değer 

vergisi Türk vergi sistemine dâhil edilmiştir. 



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

1990–2006 DÖNEMİNDE VERGİ YAPISI 

 

1940-1970 dönemi vergi yapısından önce bu dönem iktisadi 

yapısından aşağıda kısaca bahsedilmiştir. 

Türkiye ekonomisi 1990’lar da, özellikle 1989’dan, kamu kesimi gelir 

gider dengesi ciddi biçimde bozulmuştur. Kamu kesimi açıkları konjonktürel 

değil, yapısal, kurumsal nedenlerden kaynaklanmıştır. Devlet gelirlerini 

artıracak sağlam esaslar oluşturulamamış ekonomide vergilendirilemeyen 

alanları akılcı ve etkin biçimde vergilendirecek yeni vergi yasaları 

çıkartılamamış, mevcut vergiler etkin biçimde tahsil edilemiştir. Kayıt dışı 

ekonomi gittikçe büyümüş kamu kesimi gelirlerini artıramamasına karşın 

kamu harcama ve giderleri de kontrol altına alınmamıştır. Devlette israf ve 

savurganlık alabildiğine sürmüştür. Kamu kesimi giderleri vergi gelirleriyle 

karşılanmadığı için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 

kaynaklarına yoğun biçimde başvurulmuş iç ve dış borçlanmaya gidilmiştir. 

Devlet borçlanabilmek için faizi yükseltmiştir. Körfez savaşı (Şubat 1990) 

Türkiye'nin en çok mal sattığı ülkelerden biri olan Irak’ın Türkiye den ithalatını 

durdurmuş bu da zaten bozuk olan ödemeler dengesini daha büyük oranda 

olumsuz etkilemesine yol açmıştır. 1990'larda yüksek enflasyon Türk 

ekonomisin temel problemlerinden biridir. 5 Nisan 1994 yılında 5 Nisan 

Kararları olarak bilinen İstikrar programı IMF'nin de desteği alınarak 

uygulamaya konulmuştur.76 

5 Nisan kararlarının amaçları kısaca şu şekildedir. 

 5 Nisan kararlarının öncelikli hedefi mali piyasalarda istikrarı 

saklamaktır. TL'den kaçışı durdurmak, borsada düşüşü önlemek için döviz 

                                                 
76

  Şahin, a.g.e, s.224. 



 83 

kurlarında yükseliş beklentisini ortadan kaldırmak gerekmiş bunun için TL 

devalüe edilmiştir.  

 Piyasalarda istikrarı sağlamak için fiyat artışlarının durması 

gerekiyordu, bunun için kamu kesimi tarafından üretilen malların fiyatlarında 

ayarlamaya gidilmiştir. 

 Ödemeler bilançosu açığını gidermek için ülkeye döviz girişinin 

artması önündeki engeller kaldırılması gereği doğmuştur. 

 KİT’ler özelleştirilmeli, kamu kesimi açıklarının kapatılması, 

teknolojik geri kalmışlığa son verilmesi ve kaynakların daha etkin kullanılması 

için bu kurumsal ve yapısal değişikliğe ihtiyaç duyulmuştur.   

2000’li yıllara gelindiğinde ise 5 Nisan 1994 Kararlarında yer alan 

hususların gerçekleşmediği görülmüştür. Mali yapıları bozulan bankaların 

büyük bir bölümü sistem dışında kalmış ve tasarruf mevduatına verilen yüzde 

yüz garantiyi arkalarına alarak ve ciddi bir denetim olmadan faaliyetlerini 

sürdürmüşlerdir. Kamu bankalarının artan görev zararları da sistemin 

işleyişini ve işlevlerini yerine getirmesini aksatmıştır. Bankaların zayıflayan 

mali yapıları ve kamu kesimi gelir gider dengesizliği ekonominin en zayıf 

halkası olmaya devam etmiştir. Şubat 2001 yılına gelindiğinde politik 

istikrarsızlık sonucu TL’nin hızla değer kaybedeceği beklentisi yaygınlaşınca 

ülke içinde TL olarak tutulan yabancı ve yerli fonlar hızla yabancı paralara 

dönüştürülmeye başlanmıştır. TCMB döviz kuru hedefine ulaşabilmek ve 

gelen talepleri karşılamak amacıyla piyasaya yabancı para satarak 

piyasadan TL toplamaya çalışmış, sonuç olarak yurtiçi faizler ve gecelik 

faizler hızla yükselmiştir. Böyle bir ortamda yerli parayı korumak mümkün 

olmadığı için TCMB, yerli parayı devalüe etmiştir.77  

Şubat 2001 krizinin sonuçları şu şekildedir.78 
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 Bankaların dövize olan talebinin yoğunluk kazanması ile dövizin TL 

karşısında aşırı değer kazanmıştır.   

 Gecelik repo faizi rekor düzeye çıkmıştır. 

 Borsa aşırı derecede düşmüştür. 

 Net sermaye çıkışları yaşanmıştır. 

 Hükümet dalgalı döviz kuru uygulamasına geçmiş olup, hükümet 

‘’Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı’’ (GEGP) adı altında yeni bir program 

hazırlamıştır. 

GEGP'nin temel yapısal reformları şu şekildedir79: 

 Bankacılık Kanunun çıkarılması ve bankacılık sektörünün yeniden 

yapılandırılması, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu 

(BDDK’nın) oluşturulması, 

 Kamu bankalarının faiz farkı ödemelerini karşılamak üzere bütçeye 

GSMH’nin %0,2’si oranında ödenek konması, 

 Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) Kanunu’nun değiştirilmesi, sosyal 

güvenlik açıklarının azaltılması ve sosyal güvenlik primi oranlarının 

yükseltilmesi, 

 Devletin tarım girdilerine verdiği desteklerin kaldırılması, 

 Kamu kesimindeki istihdam artışının kontrol altına alınması ve 

ücretlerin enflasyonla uyumlu olarak arttırılması, 

 Cari harcamaların kontrol altına alınması ve yatırım harcamalarının 

rasyonelize edilmesi, 
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 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye’nin Güçlü Ekonomiye 

GeçişProğramı,http://www.tcmb.gov.tr/yeni/duyuru/eko_program/program.pdf (Erişim Tarihi: 

12.12.2012). 



 85 

 Doğrudan yabancı sermayenin Türkiye’ye gelişini hızlandırmak 

amacıyla uluslar arası tahkim kanunun çıkarılması, 

 Vergi gelirlerinin artırılmasına yönelik düzenlemelerin çıkarılması, 

Programda öngörülen yapısal reformların uygulamaya geçirilmesiyle 

ekonomide etkinliğin artırılması, mevcut kaynaklarla sürdürülebilir istikrarlı bir 

büyüme performansı yakalanması ve kamu dengesinin sağlıklı bir yapıya 

kavuşturulması hedeflenmiştir.  

2002 yılından itibaren alınan tedbirler sayesinde Türk ekonomisi hızlı 

bir toparlanma sürecine girmiş, 2000 kasım ve 2001 şubat krizleriyle beraber 

gelen kronikleşmiş sorunlar çözüme kavuşturulmuş, ekonomide yüksek oranlı 

büyümenin yanı sıra çeşitli alanlarda özelleştirmeler ve yapısal reformlar 

yapılarak büyümenin sürdürülebilirliğine yönelik güven arttırılmıştır. Bu 

dönemde uygulanan mali disiplin sayesinde bütçe denkliği sağlanmış ve 

enflasyon oranı ilk kez 2004 yılında tek haneli rakamlara inmiştir. Yine bu 

dönemde, ekonomide 2002 yılının ilk çeyreğinden başlayarak yüksek ve 

istikrarlı bir büyüme performansı sergileyen Türkiye, on altı çeyrek boyunca 

aralıksız büyüme süreci yaşamış ve kişi başına milli gelir ilk defa beş bin 

doları aşmıştır.  

4.1. GELİR VERGİSİ’NDEKİ GELİŞME 

4.1.1. 3689 Sayılı Kanun 

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 123’üncü maddesi ile Bakanlar 

Kuruluna, Kanundaki bazı maktu had ve miktarların artırılması konusunda 

verilen yetkiler büyük ölçüde kullanılmış bulunmaktadır. 20.12.1990 tarihinde 

yürürlüğe giren 3689 sayılı kanun80 ile Bakanlar Kuruluna verilen yetkilerin 
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sınırları genişletilmekte ve diğer bazı maktu had ve miktarların da 

artırılabilmesine imkân tanınmaktadır. 

Ayrıca, Bakanlar Kurulu artırım yetkisini kullanmadığı takdirde; özel 

indirim tutarlarının, küçük çiftçi muaflığı ve çiftçilerde defter tutmaya ilişkin 

hadler ile temel ve hayat standardı gösterge tutarlarının Vergi Usul Kanunu 

uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında otomatik olarak artırılarak, 

ertesi yılda bu had ve tutarların uygulanmasına imkân sağlanmıştır 

Gelir Vergisi Kanununa eklenen bir geçici madde ile de hayat 

standardı esası yeniden düzenlenmiştir. Yapılan düzenleme ile hayat 

standardı temel gösterge tutarları, 16 yaşından büyük ve sanayi kesiminde 

çalışan işçilere ait asgari ücretin yıllık brüt tutarının katları şeklinde yeniden 

belirlenmiştir. Ayrıca, kalkınmada öncelikli yörelerde faaliyet gösteren 

mükelleflerin daha az bir vergi yükü ile muhatap olmalarına imkân sağlanmış 

ve mükelleflerin emekli aylıklarının hayat standardı esasına göre vergilemede 

izah nedeni gelir olmasına imkân verilmiştir. 

Öte yandan, bu maddenin yeniden düzenlemesinde, Anayasa 

Mahkemesi’nin bu konuda vermiş olduğu karar göz önünde bulundurularak, 

her bir yıl için uygulanacak temel ve hayat standardı gösterge tutarlarının 

Bakanlar Kurulunca artırılmasında bir önceki yılda uygulanan tutarın bir katını 

aşmaması esası getirilmiştir. 

4.1.2. 3824 Sayılı Kanun 

3824 sayılı kanun81, sermaye piyasasının gelişmesine katkıda 

bulunmak, yeni oluşturulan sermaye piyasası kurumlarının araçlarının 

yerleşmesine yardımcı olmak, bireysel ve kurumsal tasarrufların sermaye 

piyasasında değerlendirilmesine imkân sağlamak, bu kanalla sanayinin 
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finansman ihtiyacına cevap vermek amacıyla vergi sistemimizde bazı 

düzenlemeler yapmıştır. 

Kanun ile asgari ücretin vergiden istisna edilmesini sağlayıcı 

düzenlemeye de yer verilmiş; kentsel rantların vergilendirilmesi amacıyla bazı 

düzenlemeler yapılmış; gelir vergisi tevkifat oranlarında değişik durumlara 

göre farklılaşmaya imkân verecek düzenlemelere gidilmiş, Türk 

müteşebbislerinin bazı ülkelere açılmasını ve yatırım yapmalarını sağlayıcı 

vergi teşvik tedbirleri getirilmiştir. 

3824 sayılı kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan köklü 

değişikler şöyle sıralanabilir: 

  Ücret gelirlerinin gerçek usulde vergilendirilmesinde günlük 3 000 

lira, aylık 36 000 lira ve yıllık 432 000 lira özel indirim uygulanması 

öngörülmüştür. Ayrıca bu maktu hadleri değiştirme konusunda Bakanlar 

Kuruluna yetki verilmiştir. 

  Kurumlar Vergisi Kanununun 8’inci maddesinin 12 numaralı 

bendinde yapılan değişikliğe paralel olarak, kurumlar vergisinden istisna 

edilen yatırım fonları katılma belgelerinden sağlanan gelirler ile yatırım 

ortaklıkları hisse senetlerine ödenen kâr payların da indirilen gelirler arasına 

dâhil edilmiştir. 

  Gayrimenkullerin elden çıkarılmasının değer artış kazancı olarak 

vergilendirilebilmesi için bir yıllık süre, dört yıla çıkarılmaktadır. Buna göre, 

ticari amaç dışında gayrimenkul, mal ve hakların iktisap tarihinden itibaren 

dört yıl içinde elden çıkarılması halinde, elde edilen kazançlar, değer artışı 

kazancı olarak vergilendirilmesi sağlanmıştır. Söz konusu gayrimenkul mal 

ve bu nitelikteki hakların iktisap tarihinden itibaren dört yıl geçtikten sonra 

elden çıkan imasından doğan kazançlar ise vergilendirilmeyecektir. Bu 

suretle, spekülatif amaçla gayrimenkul alıp satanların vergilendirilmesi 

sağlanmış olmaktadır.  



 88 

  Devlet tahvili ve Hazine bonosu faizlerinden yapılacak tevkifat 

oranının farklı tespit edilmesine imkân sağlamak amacıyla, Devlet tahvil faizi 

ve Hazine bonosu faizi ayrı bentlerde düzenlenmiştir.  

  94’üncü maddede yer alan tevkifat oranları hususunda Bakanlar 

Kuruluna; 

a) Tam ve dar mükellefler ile gerçek ve tüzel kişiler itibariyle farklı oran 

tespit etme, 

b) Kurumlar vergisinden muaf veya müstesna kazanç ve iratların her 

biri için iş ve mükellef grupları, sektörler ve faaliyet konuları, kazancın elde 

edildiği ülkeler ve menkul kıymet gelirlerinde menkul kıymetlerin türüne göre 

tevkifat nispetlerini ayrı ayrı belirleyebilme yetkisi verilmiştir. 

4.1.3. 3946 Sayılı Kanun 

3946 sayılı kanun82 ile vergi hukukunun temelini teşkil eden "vergilerin 

yasallığı" ilkesi ön planda tutulmaya çalışılmış, vergi sistemindeki 

aksaklıkların giderilmesi, sistem bütünlüğü içerisinde uyumun sağlanması, 

daha adil bir vergi sistemi kurulması, sistemin basit, anlaşılır ve uygulanabilir 

bir yapıya kavuşturulması ve öngörülen ekonomik, mali, sosyal hedeflerin 

gerçekleştirilmesinde etkinlik sağlanması amaçlanmıştır. 

30.12.1993 tarihinde yürürlüğe giren 3946 sayılı kanunla yapılan temel 

değişiklikler şunlardır: 

  Gelir Vergisi Kanunu’na 202 sayılı Kanunla83 eklenen Ek l, Ek 2 ve 

Ek 3’üncü maddeler yeniden düzenlenmiştir. Bu değişikliklerle; 
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 Kurumlar Vergisi Kanununda yer alan yatırım indirimi istisnasının 

kaldırılması sebebiyle, yatırım indiriminden kurumların da faydalanmasına 

imkân verecek şekilde düzenleme yapılmıştır. 

 Kullanılmış makine ve tesislere yönelik yatırım indirimi 

uygulamasından vazgeçilmiştir. 

 Yatırım indirimi uygulanmayacak harcamalar yeniden 

tanımlanmıştır. 

 Petrol Kanununa göre yürütülen arama ve sondaj faaliyetleri için 

yapılan ve aktifleştirilen harcamalardan, bu konu ile ilgili olan bakanlıkla 

yapılacak mutabakatla uygun görülenlerin de yatırım harcaması olarak 

kabulü öngörülmüştür. 

 Yatırım indiriminin nispeti yeniden belirlenmiştir. 

 Kalkınmada öncelikli yöreler, kalkınma planı ve yıllık programlarda 

özel önem taşıdığı belirtilen sektörlerde yapılan yatırımlar için yatırım indirimi 

nispetinin artırılması veya yeniden tespiti konusunda. Bakanlar Kuruluna 

yetki verilmiştir. 

  Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin iktisap tarihinden 

başlayarak en az iki yıl süre ile aktiflerinde yer alan gayrimenkul ve iştirak 

hisselerinin maliyet bedelinin, bunların iktisap edildiği ve elden çıkarıldığı 

yıllar hariç olmak üzere, her takvim yılı için Vergi Usul Kanunu hükümlerine 

göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak kazancın tespitinde 

dikkate alınması esası getirilmiştir. Bu suretle, gayrimenkuller ve iştirak 

hisselerinin enflasyondan arındırılmış gerçek kazançlarının vergilendirilmesi 

sağlanmış olmaktadır.  

  Gelir Vergisi Kanunu’nun 63’üncü maddesine 5 numaralı bent 

eklenmiştir. Maddeye eklenen 5 numaralı bent ile ücretlilerin bazı 

harcamalarının belirli bir oranını safi ücretlerinin tespitinde gider olarak 
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indirebilmeleri imkânı getirilmiştir. Böylece bir yandan ücretliler üzerindeki 

vergi yükünün hafifletilmesi, diğer yandan fatura, yazarkasa fişi v.b. 

belgelerin ücretliler tarafından alımını teşvik yoluyla kayıt ve belge düzeninin 

sağlanması amaçlanmıştır. 

  Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yıllık veya özel beyanname veren 

kurumların indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancından, bu 

Kanuna göre hesaplanan kurumlar vergisinin indiriminden sonra kalan 

kısmın, menkul sermaye iradı sayılması öngörülmüştür. 

  "Vergi Alacağı" menkul sermaye iradı kapsamına dâhil edilmiştir. 

Kurumlar Vergisi Kanununda yer alan değişiklikle kurumlar vergisi nispeti, 

%46'dan %25'e indirilmektedir. Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikle 

de kurum ortaklarının elde ettiği kâr payının 1/3'ü ortağın "vergi alacağı" 

olarak kabul edilmiştir.  

  Yapılan değişiklikle, Gelir Vergisi Kanunun mükerrer 80’inci 

maddesinin birinci fıkrasının 7 numaralı bendinde yapılan değer artış 

kazancının hesabında, gayrimenkul ve hakların iktisap bedeline endeksleme 

yöntemi getirilmiştir. Böylece iktisap bedeli ile elden çıkarma bedeli 

arasındaki nominal değer artış kazancı tutarının, enflasyon oranları dikkate 

alınarak, gerçek artış tutarına dönüştürülmesi sağlanmış ve mükelleflerin 

gerçek kazançları üzerinden vergi alınması imkanı getirilmiştir. 

  Yatırım fonları ve ortaklıklarının kurumlar vergisinden müstesna 

kazançları üzerinden vergi tevkifatı yapılması esası getirilmiştir. 

  Kurumların ve bilanço esasına göre defter tutan ticari kazanç 

sahiplerinin düzenleyecekleri üçer aylık bilanço ve gelir tablosuna göre 

hesapladıkları kazançları üzerinden %25 oranında geçici vergi ödemelerine 

imkân verilmiştir. 
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4.1.4. 4008 Sayılı Kanun 

4008 sayılı kanun84 ile vergi sistemindeki aksaklıkların giderilmesi, 

sistem bütünlüğü içerisinde uyumun sağlanması, az kazanandan az, çok 

kazanandan çok vergi alınması prensibinin gerçekleştirilmesi, sistemin basit, 

anlaşılır ve uygulanabilir bir yapıya kavuşturulması ve öngörülen ekonomik, 

mali, sosyal hedeflerin gerçekleştirilmesinde etkinlik sağlanması 

amaçlanmıştır. 

İşletmede kullanılan taşıtların giderlerinin masraf olarak kabul edilmesi 

uygulaması sınırlandırılmıştır. Yapılan değişiklikle, kiralama yoluyla 

edinilenler de dâhil olmak üzere işletmede kayıtlı olan ve faaliyet konusu 

nakliyecilik olmayan işletmelerde kullanılan binek otomobilleri ile zati ve ailevi 

ihtiyaçlar için kullanılan taşıtların giderlerinin yarısının masraf olarak 

yazılması esası getirilmiştir. 

İşletmelerin esas faaliyet konuları ile ilgili olmayan, kiralama yoluyla 

edinilen veya işletmeye dâhil olan yat, kotra, sürat teknesi ve benzeri deniz 

araçları ve uçak, helikopter ve benzeri hava taşıtlarına ait giderlerin ve 

amortismanların ticari kazancın safı tutarının tespitinde dikkate alınmaması 

esası getirilmiştir. 

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre, dönem sonu stoklarını son giren 

ilk çıkar yöntemine göre değerleyen veya amortismana tabi iktisadi 

kıymetlerini yeniden değerlemeye tabi tutan mükelleflerin işletmelerinde 

kullandıkları yabancı kaynaklar için kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 

tahakkuk eden faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar 

altında yaptıkları giderlerin ve maliyet unsurlarının Maliye Bakanlığı’nca o yıl 

için belirlenmiş olan indirim oranına isabet eden kısmın %25'nin gider olarak 

indirilmemesi öngörülmüştür. 
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Yapılan bir diğer değişiklikle, emekli ve yardım sandıkları ile Türkiye'de 

faaliyette bulunma izni olan sigorta şirketleri tarafından ödenen emekli, 

maluliyet, dul ve yetim aylıkları ile emekli, dul, yetim ve evlenme ikramiyeleri, 

iade olunan mevduat ve toptan ödenen tazminatların ücret olarak kabul 

edilmesi öngörülmüştür. 

4.1.5. 4108 Sayılı Kanun 

4108 sayılı kanun85 la her Türk vatandaşına tek bir hesap numarası 

verilmesi uygulamasının yanı sıra ekonomik olayların etkin bir şekilde 

kavranılmasını sağlamak amacıyla, kamu kurum ve kuruluşlarının gerçek ve 

tüzel kişilerle olan ilişkileri sırasında, tek hesap numarasının tüzel kişilere de 

kullandırılması sağlanmaya çalışılmıştır. Böylece, belge düzeninin disipline 

edilerek vergiyi doğuran işlemlerin de zamanında tespiti yönünde adım 

atılmıştır. 

Yatırım indirimi uygulamasında binalar da indirim kapsamına 

alınmakta ve yatırım indirimi oranı ile ilgili alt ve üst limitler %20'den %30'a ve 

%70'den %100'e çıkarılmıştır. Yatırım indirimi uygulamasında indirilemeyerek 

sonraki yıl devreden yatırım indirimi tutarının yeniden değerleme oranında 

artırılarak uygulanması esası getirilmiştir. Bu suretle mükelleflerin indirim 

konusu yapacakları yatırım indirimi tutarının enflasyondan etkilenmemesi 

öngörülmüştür. 

Ayrıca, defter tutmak suretiyle kazançları tespit edilen mükelleflere, 

amortismana tabi olan iktisadi kıymetlerinin satışından doğan kazancın 

tespitinde, iktisadi kıymetlerin maliyet bedelinin her yıl endekslenmesi esası 

getirilmektedir. Böylece, bu mükelleflerin satışını yaptıkları iktisadi 

kıymetlerinin kârı, enflasyondan arındırılmak suretiyle gerçek kazancın 

vergilendirilmesi sağlanmaya çalışılmıştır.  
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Diğer taraftan, fiyat serbestisinin geçerli olduğu günümüzde devletin 

kâr oranı belirlemesini zorunlu kılan ortalama kâr haddi esası uygulaması 

kaldırılmıştır. Ayrıca, buna paralel asgari gayri safi hâsılat esası 

uygulamasından da vazgeçilmiştir. Böylece, bir yandan mükelleflerin 

şikâyetlerine neden olan, diğer yandan da idarenin iş yükünü gereksiz artıran 

uygulamalar sona erdirilmiştir. 

4108 sayılı kanun86 ile yapılan bir diğer düzenlemeyle de yemek 

servisi olmayan işverenlerin yanında çalışan işçiler için işverenin civar 

lokantalarda veya yemek servisi veren kurumlarda personeline yemek 

verdirmek suretiyle sağladığı menfaatler de istisna kapsamına alınmıştır. 

Böylece, ücretliler açısından çok önemli olan bir sosyal amaç 

gerçekleştirilmiştir. 

4.1.6. 4369 Sayılı Kanun 

4369 sayılı kanun87, 29.07.1998 tarih ve 23417 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanmıştır. Bu kanun, Türk vergi sistemi içerisinde radikal 

değişikler getiren önemli kanunlardan biridir. Tüm vergi kanunlarında yer alan 

maddelerin yirmide birini değiştiren bu Kanun, vergi sistemimizde mevcut 

çarpıklıkları gidermek üzere hazırlanmıştır. 

Bu yasada vergi tabanının genişletilmesi ilk adım olarak Gelir Vergisi 

Kanunu’ndaki gelir tanımı genişletilmiş ve yasaların kavramadığı gelir 

bırakılmamaya çalışılmıştır. Kamuoyunda “Mali Milat” olarak bilinen bu 

uygulama 4369 sayılı kanunla getirilmiştir. Böylece vatandaşların bir yıl 

içerisindeki harcamaları ile tasarrufların tamamı Gelir Vergisi Kanunu’nda 

sayılan 6 gelir unsuruyla ilişkilendirilemiyorsa, kanunlarda istisna 

edilmemişse, veraset ve intikal vergisinin kapsamına girmiyorsa ve belli tutarı 
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aşıyorsa kaynağına ve konusuna bakılmaksızın vergiye tabi diğer kazanç ve 

irat olarak vergilendirilmek istenmiştir. 

Bütçe hedefleri ve ekonomik istikrar programı doğrultusunda da 

gelirlerde beklenmeyen bir azalma ortaya çıkmaması için gelir vergisindeki 

köklü oran indirimleri ve 1998 ve 1999 yıllarında iki aşamada yürürlüğe 

konulmaya çalışılmıştır. Gelir vergisinde alt dilim oranları toplam 10 puan 

indirilerek alt gelir grubundaki bireylerin vergi yükü hafifletilmiş, ayrıca en üst 

marjinal oranlarda da toplam 15 puanlık indirim yapılarak girişimcilik ruhunu 

köstekleyen vergi yapısından, girişimciliği teşvik eden düşük oranlı yapıya 

geçilmiştir. Bunla ülkenin sağladığı kaynakları kullanarak gelir ve servet elde 

edenlerin topluma karşı yükümlülüklerine karşılık adil bir pay ödemeleri 

anlayışı hayata geçirilmiştir. 

Kurumların dağıtılmayan kazançları üzerindeki gelir vergisi stopajı 

kaldırılarak kurumlar vergisi tek isim altında basitleştirilmiş, böylelikle 

kurumlar vergisindeki çift başlılık giderilmiş, vergi sonrası kazançlar ise 

sadece dağıtım halinde stopaja tabi tutularak gelirin vergilemesinde gerçek 

kısmi entegrasyon sistemine geçilmiş ve üniter yapının sağlıklı çalışması 

sağlanmıştır. 

Gelir vergisinde kazanılmamış gelirin vergilenmesine son verilmiştir. 

Bunlardan hayat standardı esası tamamen yürürlükten kaldırılmış ve 

mükelleflerin gerçek gelirlerinin vergilenmesi uygulamasına geçilmiştir. Ayrıca 

gelir ve kurumlar vergilerinde geçmiş yıl vergisi üzerinden geçici vergi 

alınması uygulamasına son verilerek büyük bir adaletsizlik ortadan 

kaldırılmış, buna mukabil işletmelere üçer aylık mali tabloları üzerinden 

kazandıkça vergi ödeme yükümlülüğü getirilerek kamunun vergi alacağının 

değeri yok olmadan hazineye intikali sağlanmıştır. Böylelikle vergi planlaması 

da daha kolay hale getirilmek istenmiştir. 

Bu Kanunla rekabeti bozan vergi müesseseleri düzeltilmiştir. Bu 

doğrultuda vergilenmeyen gelirin kalmamasına, sermaye piyasası yatırım 
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araçlarının vergilenmesinde mümkün olduğunca tarafsızlık ilkesinin tesis 

edilmesine, herkesin belge düzeninin içine alınmasına çalışılmıştır. 

Ekonomik ve sosyal açıdan kalmasında yarar bulunanlar ile vergi 

tekniği açısından gerekli olan muafiyet ve istisnalar uygulanmaya devam 

ederken, rekabet eşitsizliği yaratan, belge düzenini olumsuz yönde etkileyen 

ve vergi tabanını eriten istisna ve muafiyetler daraltılmıştır. Bu doğrultuda 

fiziki yatırımlar üzerinde hiç bir olumlu katkısı kalmamış olan yatırım indirimi 

müessesesi yeniden düzenlenerek stratejik iktisadi hedefler doğrultusunda 

yapılacak yatırımlar için büyük bir finans kaldıracı haline getirilmiştir. 

Bu Kanunla, mükellef haklarını koruma yönünde atılan adımlardan 

birisi de mükelleflerin haklı sebebe dayanmadan bekletilen vergi iadesi 

alacaklarına devletin faiz ödemesi uygulamasının getirilmesidir. Böylelikle 

mükellef alacağının zamanında ödenmemesi nedeniyle Devlet de bir külfete 

katlanmış olacaktır. 

Bu kanunun temel hedeflerinden birisi ülkenin tüm bireylerinin kayıt 

dışı işlemlerin takibine ve vergi sisteminin işleyişine katkı yapmasını 

sağlamaktır. Bu doğrultuda ödeme gücü olanlar üzerindeki vergi yükü daha 

adil ve ödenebilir hale getirilirken, ödeme gücü olmayan veya çok düşük olan 

küçük esnaf, tüccar, çiftçi belge düzeninin içine alınarak belge zincirindeki 

kopuk halkalar tamamlanmış, vergi sisteminin bütünlüğü kurulmuştur. Bu 

yasanın amacı bu gruplardan daha az vergi almak, ancak bunların belge 

sisteminin yerleşmesine katkı yapmalarını sağlamak olmuştur. Bu doğrultuda 

götürü usul kaldırılarak basit usule geçilmiş, zirai kazançta temel vergileme 

usulü stopaj olarak belirlenmiş, vergiden muaf esnafın muaflığı devam 

ettirilmiş fakat bu grupların bu ayrıcalıktan yararlanabilmeleri belge 

toplamaları şartına bağlanmıştır. Belge toplamamakta ısrar edenlerin ise 

boyuttan ne olursa olsun vergisel ayrıcalıklarına son verilmiştir. 

Kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin kavranmasında en önemli sorun 

olarak ortaya çıkan anahtar bilgi eksikliğini gidermek için Maliye Bakanlığı’na 
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vergi kimlik numarası kullanımı zorunluluğu getirme konusunda yetki 

verilmiştir. Ayrıca kuruluşlara faaliyetlerini bu numara bazında manyetik 

ortamda vergi idaresine verme konusunda da yükümlülük getirilerek vergi 

denetimlerinde gerek planlama gerekse istihbarat toplama aşamalarında bilgi 

teknolojisinden azami ölçüde yararlanma imkânı sağlanmaya çalışılmıştır. 

Özetlemek gerekirse 4369 sayılı Kanunla yapılan düzenlemelerden 

bazıları şunlardan oluşmaktadır: 

 Vergi oranları başta gelir, kurumlar ve emlak vergileri ile harçlarda 

olmak üzere çok büyük ölçüde indirilmiştir. 

 Kazanılsın kazanılmasın vergi ödenmesi sonucunu doğuran hayat 

standardı esası ve götürü vergileme kaldırılmıştır. 

 Geçici verginin kazanılan gelire bağlı olarak ödenmesi esası 

getirilmiştir. 

 Vergi sisteminde yer alan enflasyon ayarlaması düzenlemelerinin 

sayısı artırılmıştır. 

 Yatırım indirimi istihdam yaratan yatırımlar için çok önemli bir teşvik 

haline getirilmiş ve küçük yatırımcı için de peşin indirim imkânı 

sağlanmıştır. 

 Haklı sebebe dayanmadan bekletilen mükellef alacaklarına faiz 

ödenmesi ilk defa vergi iadelerinden kaynaklanan alacaklar için 

getirilmiştir. 

Bütün bu düzenlemelerin sonucunda vergi sisteminin, mükellefler için 

içinde yaşanılabilir bir sistem haline getirilmesi yönünde önemli bir adım 

atılmıştır. 
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4.1.7. 4444 Sayılı Kanun 

4369 sayılı kanun toplumun geniş kesimlerince kabul ve destek 

görmüştür. Ancak bu kanunun hazırlıkları sırasında ve yasalaşma sürecinde 

var olan koşullar daha sonradan hızla değişmiş, 1997 yılı ortalarında 

Tayland'da başlayan ve sermaye ve mal hareketleri yoluyla Güneydoğu 

Asya'yı etkisi altına alan finansal kriz 1998'in ortalarında Rusya'yı da etkisi 

altına alarak bütün dünya ekonomilerini derinden sarsmıştır. 

Tüm dünya ekonomilerini sarsan ekonomik krizin olumsuz etkileri 

Türkiye ekonomisini önemli ölçüde etkilemiş, 1998 yılında başlayan 

ekonomik daralma 1999 yılında da devam etmiştir. Dışsal faktörlerin etkileri 

sonucu ortaya çıkan yeni ekonomik durum bütün işletmeleri olumsuz yönde 

etkilemiş, bunun sonucunda da mükelleflerin yeni ekonomik koşullardan 

kaynaklanan haklı talepleri gündeme gelmiştir. 

Vergi sistemlerini ekonomik koşullardan bağımsız olarak düşünmek 

mümkün olmadığı gibi, vergi mevzuatını değişmez kabul etmek de mümkün 

değildir. Vergi sisteminin temel fonksiyonu ekonomik koşulları değiştirmek 

değildir. Tersine ekonomik koşullar vergi sistemini değiştirmek için yeterli 

gerekçe olabilir. Vergi sistemi ekonomik koşulları ve yapıyı izlemek ve yeni 

koşul ve yapıya uygun düzenlemeleri yapmak durumundadır. 

Açıklanan gerekçelerle vergi sistemini ekonomik koşullar çerçevesinde 

tekrar gözden geçirmek ve gerekli önlemleri almak zorunluluğu doğmuştur. 

Bunu yaparken vergi sisteminin özüne dokunulmaması, temel ilkelerin 

korunması, vergi ile ilgili uzun vadeli amaçlara ulaşmaya çalışırken 

mükelleflerin mali yapılarını olumsuz etkilemeyecek başka yöntem ve 

araçların kullanılması temel hareket noktasını oluşturmuştur. 

Özetlenen çerçevede hazırlanan 4444 sayılı kanun88, 14 maddeden 

oluşmakta, ekonomik koşulların iyileştirilmesinde alınması gereken tedbirler 
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çerçevesinde yapılan düzenlemeler dışında yeni bir düzenleme 

içermemektedir. 

Bu Yasada, 436989 sayılı Kanun ile getirilen ve kayıt dışı ekonominin 

kayda alınmasında çok önemli bir düzenleme olan bütün gelirlerin vergiye 

tabi olduğu yönündeki gelir tanımı değiştirilmemiş, buna karşın uygun bir süre 

için ertelenmiştir. Bu sürede; mevcut ekonomik koşulların yarattığı olumsuz 

etkilerin işletmeler üzerindeki etkilerinin bütünüyle ortadan kalkacağı tahmin 

edilmiş, ayrıca vergi idaresine, yeni düzenlemeyi mükelleflere sağlıklı bir 

şekilde anlatma ve yeterli hazırlığı yapabilmesi için daha geniş bir zaman 

tanınmıştır. Böylece geçiş dönemi olmayan düzenlemenin mükelleflerde 

yarattığı olumsuz psikolojik etkiler ortadan kaldırılmaya çalışılmış ve uygun 

koşullarda bir geçiş dönemi öngörülmüştür. 

4369 sayılı Kanun ile telif ücretlerinin vergilendirilmesi ile ilgili olarak 

yapılan düzenleme yürürlükten kaldırılmaktadır. Yapılan değişiklikle bu 

kazançların tutarı ne olursa olsun tevkifat yoluyla nihai olarak 

vergilendirilmesi öngörülmüştür. 

İşletmelere mali bünyelerinin güçlendirilmesinde taze kaynak yaratmak 

amacıyla; geçici vergi oranında indirim yapılmış, ayrıca geçici vergi 

dönemlerinin süresi üç aydan altı aya azaltılmaktadır. 

Vergide basitlik ve verimliliğin de bir gereği olarak, içinde bulunulan 

koşullarda daha önemli hale gelen bazı menkul sermaye iratlarının yıllık 

beyanname ile beyan edilmesinin belli bir süre ile ertelenmesi öngörülmüştür. 

Bu kapsamda geçici 55’inci madde ihdas edilmiştir. Bu düzenlemeyle mali 

fonların ülke içinde değerlendirilmesi, bunların ülke dışına çıkması yerine 

ülke dışındaki fonların yeniden ekonomiye kazandırılması amaçlanmıştır. Bu 

sürede vergi idaresinin vergi kimlik numarası uygulaması ile ilgili bütün 

çalışmaları tamamlaması, finans kesiminin de finansal işlemleri vergi kimlik 

numarası altında izleyebilir hale gelmesi amaçlanmıştır. 
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Bu Kanunla 4369 sayılı Kanunun çok önemli bazı düzenlemelerinin 

daha sağlıklı bir ortamda yürürlüğe girmesini ve daha olumlu sonuçlar 

doğurmasını sağlayarak 4369 sayılı Yasanın basarı şansını artırması 

hedeflenmiştir. 

4.1.8. 4697 Sayılı Kanun 

4697 sayılı kanun90, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda önemli 

değişiklikler getirmemiştir. Söz konusu kanunun getirmiş olduğu iki 

düzenleme mevcuttur. 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 75’inci maddesinde yapılan değişiklikle, 

249991 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na göre kurulan aracı kurumlar 

arasındaki borsa para piyasasında yatırılan paralara ödenen faizler, mevduat 

faizi olarak tanımlanmıştır. Düzenleme ile bir yandan söz konusu gelirlerin 

alacak faizi olarak vergilenmesindeki zorluklar ortadan kaldırılmış, diğer 

yandan da bu gelirleri stopaj yoluyla vergileme imkânı getirilmiştir. 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesinin beşinci fıkrasında 

yapılan değişiklik ve maddeye eklenen bir fıkra ile Bakanlar Kuruluna 

Sermaye Piyasası Kanunu’na göre kurulan aracı kurumlar arasındaki borsa 

para piyasasında yatırılan paralara ödenen faizler için farklı stopaj oranı 

belirleme, Maliye Bakanlığı’na da vergiye tabi işlemlere taraf veya aracı 

olanları, verginin ödenmesinden sorumlu tutma yetkisi verilmiştir. 

4.1.9. 4783 Sayılı Kanun 

4369 sayılı kanunla getirilip 4444 sayılı kanunla uygulaması ertelenen 

“Mali Milat” uygulaması 4783 sayılı kanunla92 kaldırılarak gelirin tanımı tekrar 

yapılmıştır. Buna göre GVK’nın 1’inci maddesinde “Gerçek kişilerin gelirleri 

                                                 
90

4697 Sayılı Kanun, Resmi Gazete, 10.07.2001, 24458. 
91

2499 Sayılı Kanun, Resmi Gazete, 30.07.1981, 17416. 
92

4783 Sayılı Kanun, Resmi Gazete, 09.01.2003, 24988. 



 100 

gelir vergisine tabidir. Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği 

kazanç ve iratların safi tutarıdır.” tanımı ihdas edilerek 4369 sayılı kanun 

öncesindeki uygulamaya dönülmüştür. Buna paralel olarak diğer kazanç ve 

iratlar yeniden düzenlenerek 80, Mükerrer 80, 81, Mükerrer 81 ve 82’nci 

maddeler ihdas edilmiştir. 

Menkul sermaye iratlarına ilişkin olarak Geçici 55’inci ve geçici 

59’uncu maddelerde yer alan istisnaların süresi uzatılmıştır. 

4.1.10. 4842 Sayılı Kanun 

4842 sayılı kanun93, 24.04.2003 tarihinde yayımlanmıştır. 4369 sayılı 

kanunda olduğu gibi 4842 sayılı kanun da modern vergi sistemine 

adaptasyonda önemli bir yer teşkil etmektedir. 4842 sayılı Kanun, ekonomik 

program hedeflerinin gerçekleştirilmesi, kamu finansmanı probleminin 

azaltılması ve ekonominin kalıcı bir iyileşme sürecine taşınabilmesi amaçları 

göz ardı edilmeksizin, diğer ülkelerdeki gelişmeler de dikkate alınarak, vergi 

kanunlarının yeniden düzenlenmesi ihtiyacına binaen hazırlanmıştır. 

Bu çerçevede hazırlanan kanunda esas olarak vergi yükünün adil 

dağılımı ve kayıtlı mükellefler üzerindeki yükün zaman içinde mümkün olduğu 

ölçüde azaltılmasına yönelik düzenlemelere yer verilmiş, bunun yanında 

vergi sisteminin basitleştirilmesi konusunda da önemli değişiklikler 

öngörülmüştür. 

4842 sayılı kanunun genel çerçevesi, 

 Vergi sistemini daha basit hale getiren, 

 Vergi yükünü düşüren, 

 Vergileme ile ilgili yükümlülükleri azaltan, 
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 Mükellef ve vergi idaresinin iş ve işlemlerini azaltan 

düzenlemelerden oluşmaktadır.  

Yatırım indirimi istisnası yeniden düzenlenmiş, istisna teşvik belgesi 

olmaksızın otomatik işler hale getirilmiş, bölgesel ve sektörel ayırımlara son 

verilmiş, teşvikin daha dar kapsamlı ancak daha etkin ve basit hale 

getirilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda yatırım indirimine ilişkin ek maddeler 

kaldırılmış yerine 19’uncu madde konulmuştur. 

Kanunun 2, 7, 12 ve 33 üncü maddelerinde yapılan düzenlemelerle, 

kurum kazançları üzerindeki %65'e ulaşan toplam vergi yükü %45 düzeyine 

indirilmiş, kurum kazançlarının ve kâr paylarının vergilemesi son derece basit 

hale getirilmiştir. Bu amaçla yapılan düzenlemede, kâr paylarının yarısı 

vergiden istisna edilirken, elde edilen gelirin beyan edilmesi halinde bu kâr 

payları üzerinden yapılan vergi tevkifatının tamamının yıllık beyanname 

üzerinden hesaplanan vergiden mahsubu öngörülmüştür. 

İlke olarak üniter bir vergi yapısı oluşturulmaya çalışılmış, beyan 

sınırını geçen tutarda gelir elde edenlerin, gelirlerini bir beyannamede 

toplamaları öngörülmüştür. 

Borsada işlem görmeyen Türkiye'de kurulmuş şirketlerin hisse 

senetlerinin bir yıl süreyle elde tutulduktan sonra elden çıkarılması halinde, 

elde edilen kazancın diğer kazanç ve irat olarak vergilendirilmemesi 

sağlanmıştır. 

Kâr paylarının vergilendirilmesine yönelik olarak yapılan düzenlemeler 

kapsamında, Gelir Vergisi Kanununun kâr paylarının dağıtım sırasında 

tevkifat yapılmasını öngören 94’üncü maddesinin birinci fıkrasının 6 numaralı 

bendinin (b) alt bendi de yeniden düzenlenmiştir. 

Yapılan düzenleme ile tam mükellef kurumlardan kâr payı alan tam ve 

dar mükellef gerçek kişilere bu kârın dağıtılması sırasında kurum bünyesinde 

tevkifat yapılması öngörülmüştür. 
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Kurumların istisna kazançları ile normal kazançları ayrımına son 

verilerek, istisna olsun olmasın kâr dağıtımı aşamasında tevkifat yapılması 

öngörülmüş, ayrıca halka açık şirketlerle halka açık olmayan şirketler 

arasındaki ayrım kaldırılarak tevkifat oranının her iki tür şirket için aynı olması 

kabul edilmiştir. Aynı şekilde dar mükellef kurumların kazançları üzerinden 

dağıtılsın dağıtılmasın yapılan tevkifat, önerilen maddede şube kârının 

merkeze aktarılması aşamasına bırakılmıştır. 

Kâr payı vergilemesinde öngörülen yeni sistemin bir sonucu olarak 

vergi alacağı uygulamasına son verilmiş ve vergi tevkifatının tamamının 

mahsubu esası getirilmiştir. 

Fon payı uygulamasının kaldırılmasına paralel olarak gelir vergisi 

tarifesi yeniden düzenlenmiştir. Yeni tarifede gelir vergisi oranı %20'den 

başlamakta ve %45'e kadar artmıştır. Ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde, 

tarifede yer alan vergi oranlarının 5 puan indirilmek suretiyle uygulanması 

öngörülmüştür. 

Bir yandan vergi alacağının kaldırılmasına paralel olarak vergi 

alacağının mahsubuna son verilmiş, diğer yandan gerçek ücretlerin 

vergilendirilmesinde, özel gider indirimi ve özel indirimin yerini almak üzere 

vergi mahsubu getirilmiştir. 

4.1.11. 5024 Sayılı Kanun 

Türk vergi sisteminde devrim niteliğinde bir uygulama olan “Enflasyon 

Düzeltmesi” 5024 sayılı kanunla94 getirilmiş bulunmaktadır. Söz konusu 

uygulama ile enflasyonun getirmiş olduğu fiktif kârların vergilendirilmesi 

önlenmeye ve enflasyonun mali tablolar üzerindeki olumsuz etkileri bertaraf 

edilmeye çalışılmıştır. 
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193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun; 38’inci maddesinin dördüncü ve 

beşinci fıkraları ile 41’inci maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi ve 

57’nci maddesinin son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

4.1.12. 5035 Sayılı Kanun 

5035 sayılı kanun95, reform niteliğinde olmamakla beraber büyük 

ölçüde içinde bulunulan ekonomik koşulların gerektirdiği bazı düzenlemeleri 

yapmak veya mükelleflerin veya Devletin ihtiyaç duyduğu bazı iyileştirmeleri 

sağlamak üzere hazırlanmıştır  

Kanun, geniş kesimleri ilgilendiren, 

 Ekonomik olayları etkileyebilecek, 

 Vergilemede basitlik ve adaleti sağlamaya yönelik, 

önemli düzenlemeleri içermektedir. 

Ekonomideki olumlu gidişin kalıcı hale gelmesinde ve hızlanmasında 

katkı yapmak amacıyla, vergi kanunlarında yer alan bazı geçici 

düzenlemelerin süreleri bir yıl uzatılmıştır. 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nda yer alan vergi teşviklerinin 

kapsamı ve süresi genişletilmiş, bu bölgelerde faaliyet gösteren mükelleflerin 

teslimleri için ayrıca katma değer vergisi istisnası getirilmiştir. 

İhracat ve döviz kazandırıcı faaliyetlerle ilgili teşvikler sürekli hale 

getirilmiş, teşviklerin uygulamasıyla ilgili bürokratik işlemler de en aza 

indirilmiştir. 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü yönetimindeki mazbut vakıflara ait abide 

eserlerin bakımı, onarımı ve restore edilmesi için yapılan bağış ve 

yardımların tamamının vergi matrahından indirimine imkan verilmiştir. 

Kurumların, bankaların ve bankalara borçlu durumundaki mükelleflerin 

mali bünyelerinin iyileştirilmesine ilişkin düzenlemelerin süresi uzatılmıştır. 

Serbest meslek erbabının kazançlarının tespitinde dikkate alınan 

giderler günün koşullarına uygun olarak yeniden belirlenmiş, şu anda kabul 

edilmeyen bir çok gider unsuru kabul edilir hale getirilmiştir. 

4.1.13. 5281 Sayılı Kanun 

5281 sayılı kanun96, vergi sisteminin yeniden yapılandırılması 

çerçevesinde yürütülen stratejinin parçalarından biridir. Stratejinin ilk 

aşamasında mali milat kaldırılmış ve ikinci aşamada 4811 sayılı Vergi Barışı 

Kanunu97 çıkarılmıştır. Bu stratejinin üçüncü ve son aşaması; vergi 

sistemindeki yapısal sorunların giderilmesi, vergi idaresinin çağdaş ve etkin 

bir yapıya kavuşturulması, mükellef ihtiyaçlarının karşılanması, sürdürülebilir 

bir büyüme ve istihdam artışı için yatırım ortamının iyileştirilmesi, ekonomik 

ve teknolojik gelişmelerin yarattığı imkânların vergilendirmede kullanılmasını 

sağlayacak düzenlemeleri içermektedir. Bu çerçevede; 

 Enflasyon muhasebesi uygulaması başlatılmış, 

 Gelişmişlik düzeyi göreceli olarak düşük illerimiz için yatırım ve 

istihdam teşviki getirilmiş, 

 Eğitim, sağlık, kültür ve spor alanlarındaki gelişmeyi teşvik amacıyla 

yapılan vergisel düzenlemelerle önemli kolaylıklar sağlanmış, 
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 Başta yatırım indirimi ve ihracat ve döviz kazandırıcı faaliyetlerle 

ilgili teşvikler, basit, etkin ve otomatik işler hale getirilmiş, 

 Teknolojik gelişmişliğin teşvik edilmesi çerçevesinde 

teknoparklardaki yazılım ve ar-ge faaliyetleri için yeni teşvikler 

getirilmiş, 

 Kurum kazançları üzerindeki vergi yükü önemli ölçüde düşürülmüş 

ve kısa ve uzun vadeli olarak bazı sektörel iyileştirmeler yapılmış 

bulunmaktadır. 

5281 sayılı kanun özü itibariyle; vergi uygulamalarının 

basitleştirilmesine, vergi mevzuatının Yeni Türk Lirasına uyumlaştırılmasına 

ve eğitimle ilgili olarak yeni teşvik unsurlarına ilişkin düzenlemeler 

içermektedir. 

Vergi uygulamalarında basitlik sağlanmasına yönelik düzenlemeler 

aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

Menkul sermaye iratları ile menkul kıymetlerden elde edilen kazanç ve 

iratlar için 1.1.2006 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere yeni bir 

vergileme rejimi öngörülmüştür. Bu sistemin, bankalar ve aracı kurumlar 

tarafından tutulacak kayıtlara göre bu kurumlar tarafından tevkifat suretiyle 

yapılacak vergilemeyi öngören ve kazancı elde edenler açısından 

basitleştirilmiş bir uygulama mahiyetinde olması kararlaştırılmıştır. Bu 

uygulama ile basitliğin sağlanmasının yanı sıra, ayrıca (döviz ve Türk lirası 

cinsinden olanlar dışında) bütün finansal araçlar açısından vergilemede 

harmonizasyon sağlanmaya çalışılmıştır. 

1984 yılından bu yana geçici maddeler çerçevesinde uygulanan ve 

mevcut hükme göre 31.12.2004 tarihi itibariyle uygulama süresi bitecek olan 

gayrimenkul ve iştirak hissesi satış kazançları istisnası, firmaların mali 

yapılarının güçlendirilmesi amacıyla kalıcı olarak ve daha sade bir şekilde 

düzenlenmiştir.  
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Yeni Türk Lirasına uyum çalışmaları çerçevesinde, bütün vergi 

kanunlarında yer alan Türk Lirası değerler gözden geçirilerek, yeni para 

birimine çevrilmesi sorun yaratacak tutarlar güncelleştirilmek suretiyle 

yeniden belirlenmiştir. 

4.1.14. 5479 Sayılı Kanun 

5479 sayılı kanun98 ile yeniden yazılan Kurumlar Vergisi Kanunu ile 

kurumlar vergisi oranı 1/3 oranında azaltılmış ve pek çok müessese yeniden 

yapılandırılmıştır. Bu paralelde bu kanun ile Gelir Vergisi oranlarında da 

indirim öngörülmüş ve vergi dilimleri dünya uygulamalarına paralel olarak 

azaltılarak, tüm kazançlar için tek bir tarife uygulamasına geçilmiştir.  

Dünya uygulamalarına paralel olarak, ikili tarife yapısından 

vazgeçilerek gelirlerin vergilendirilmesinde tekli tarife uygulamasına 

geçilmiştir. Ayrıca tarifedeki dilim sayısı ve vergi oranlarında indirim yapılmak 

suretiyle yatırım ve istihdam oranının artırılması hedeflenmiştir. 

Kurumlar vergisi oranında ve gelir vergisi oranlarında yapılacak 

indirimlere paralel olarak bu kanun ile "Yatırım İndirimi" uygulamasına son 

verilmiş; ancak yatırım indirimi uygulaması açısından geçiş hükümleri de 

düzenlemeye dâhil edilmiştir. 

4.1.15. 5527 Sayılı Kanun 

5527 sayılı kanun99, 5281 sayılı kanunla bazı menkul sermaye iratları 

üzerinden bankalar ve aracı kurumlarca yapılacak yeni tevkifat sisteminde bir 

takım değişiklikler öngörmüştür. Bu değişikliklerden en önemlisi dar 

mükelleflerin elde ettiği menkul sermaye iratlarından bankalarca yapılacak 
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tevkifatın %0 oranına çekilerek dar mükellefler ile tam mükellefler arasında 

yapılan ayrımdır. 

4.1.16. 5615 sayılı kanun 

5520 sayılı kurumlar vergisi Kanunu100 ile yeniden düzenlenen bazı 

müesseselere işlerlik kazandırabilmek için Gelir Vergisi Kanunu’nda gerekli 

değişikliklerin yapılması ihtiyacına binaen 5615 sayılı kanun101 yürürlüğe 

girmiştir. Bu kapsamda örtülü kazanç ve kontrol edilen yabancı kurum 

uygulamaları GVK kapsamına alınmıştır. 

Ayrıca vergide adalet ilkesinin sağlamaya yönelik ilkelerden biri olan 

asgari geçim indirimi tekrar ihdas edilmiştir. 193 sayılı kanunun ilk tedvininde 

yer alıp daha sonra kaldırılan asgari geçim indirimi tekrar vergi sistemine 

dâhil edilmiştir. İlk uygulamada asgari geçim indirimi mükellefin tüm gelir 

unsurlarının toplamına uygulanırken yeni uygulamada sadece ücret geliri 

elde edenlerin ücretlerine uygulanmaktadır. Dolayısıyla gelirin 

kavranmasında vergide adalet prensibini ön planda tutan asgari geçim 

indirimi, 5615 sayılı kanunla getirilen hali ile pek fazla işlerliğe sahip olmadığı 

görülmektedir. 

4.2. KURUMLAR VERGİSİNDEKİ GELİŞME 

4.2.1. 3689 Sayılı Kanun 

3689 sayılı kanunla102 Kurumlar Vergisi Kanununa bir geçici madde 

eklenerek; 1984 yılından beri uygulanan ve kurumların mali bünyelerinin 
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güçlendirilmesinde önemli yararı görülen düzenlemenin 1992 yılı sonuna 

kadar sürdürülmesi amaçlanmıştır. 

4.2.2. 3824 Sayılı Kanun 

3824 sayılı kanunun103 15.maddesinin 13 numaralı bent hükmünde 

yapılan değişiklikle kurumların rüçhan hakkı kuponlarının satışından elde 

ettikleri kazançlar ile fiyat önceliği veren hisse senetlerinin kupon satışından 

elde ettikleri kazançlar istisna kapsamına alınmıştır. 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun geçici 18’inci maddesine göre, tam 

mükellefiyete tabi kurumların iştirak hisselerinin veya gayrimenkullerinin 

1990, 1991 ve 1992 yılında nakit karşılığında satışından doğan kazançların 

tamamının, satışın yapıldığı yılda kurum sermayesine ilave edilmesi halinde, 

sermayeye eklenen bu kazançlar kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 8’inci maddesine eklenen 18 numaralı bent 

hükmüyle 31.12.1992 tarihinde sona eren bu istisna hükmü, devamlı hale 

getirilmiştir. 

Kanuna eklenen yeni madde ile kurumlarda "asgari vergi esası" 

getirilmiştir. Yeni getirilen asgari vergi esası ile kurumların, gerek kurumlar 

vergisinden muaf veya müstesna kazançları, gerek ticari kazançtan indirilen 

kazançları ile gerekse kurumlar vergisine tabi kazançlarının vergilendirilmesi 

ile ilgili rejimde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Ancak bu düzenleme ile 

kurumların kurumlar vergisinden muaf veya müstesna kazançları ile Gelir 

Vergisi Kanunu’nun 39’uncu maddesine göre ticari kazançtan indirilen 

kazanç ve iratlar ve kurumlar vergisi matrahı olan kazançlar toplamına, 

kurumlar vergisi oranı uygulanmak suretiyle hesaplanan kurumlar vergisinin 

%50’sinin asgari kurumlar vergisi olması öngörülmüştür. 
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Eklenen geçici madde ile hayat sigorta şirketleri ve emekli 

sandıklarının hisse senedi alım-satımından doğan kazançları 5 yıl süreyle 

kurumlar vergisinden müstesna tutulmuştur. Aynı kurumların, portföyünün en 

az %25'i hisse senetlerinden oluşan menkul kıymet yatırım fonları katılma 

belgeleri alım-satımından elde ettikleri kazançlar da 5 yıl süreyle kurumlar 

vergisinden müstesna tutulmuştur. 

4.2.3. 3946 Sayılı Kanun 

3946 sayılı kanun104 la Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesinin 

6 numaralı bendinin (b) alt bendi ile kurumların indirim ve istisnalar 

düşülmeden önceki kurum kazancından kurumlar vergisi düşüldükten sonraki 

kalan tutar üzerinden vergi tevkifatı yapılması esası getirilmiştir. Tevkifatın 

halka açık anonim şirketlerden yapılmaması öngörülmüştür. Kazançları 

üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayacak "halka açık anonim şirket”ten 

ne anlaşılması gerektiği hususu ise Kurumlar Vergisi Kanununun 2’nci 

maddesine eklenen fıkra hükmü ile düzenlenmiştir.  

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun istisnalara ilişkin 8’inci maddesi üniter 

vergi sistemine paralel olarak yeniden düzenlenmiştir. Buna göre, sadece 

aşağıda belirtilen kurum kazançları kurumlar vergisinden müstesna 

tutulmuştur: 

 Kurumların tam mükellefiyete tabi bir kuruma ortak olması halinde, 

bu kurumdan elde edilen kâr paylarının kurum kazancından indirilmesi 

sağlanmıştır.  

 Kooperatiflere ilişkin risturn istisnası aynen muhafaza edilmiştir. 

 "Turizm İşletmesi Belgesi" veya "Seyahat Acentası İşletme 

Belgesine sahip turizm işletmelerinin, faaliyete geçtiği tarihten itibaren döviz 
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olarak elde ettikleri turizm hâsılatının %20'si, 5 yıl süreyle kurum 

kazancından indirilme imkânı getirilmiştir. 

 Kurumlar Vergisi Kanununun 8’inci maddesinin 12 numaralı 

bendinde, yatırım fonları ile yatırım ortaklıklarının portföy işletmeciliği 

kazançları ile risk sermayesi ve gayrimenkul yatırım fonları ve ortaklıklarının 

kazançları kurumlar vergisinden müstesna tutulmuştur. 

 Kurumlar Vergisi Kanununun 8’inci maddesinin 13 numaralı 

bendinde yer alan kurumların rüçhan hakkı kuponlarının satışından elde 

ettikleri kazançları ile anonim şirketlerin kuruluşlarında veya sermayelerini 

artırdıkları sırada çıkardıkları hisse senetlerinin itibari değerlerinin üzerinde 

elden çıkarılmasından sağlanan kazançlara ilişkin istisna, aynen muhafaza 

edilmiştir. 

Yeni düzenleme ile üniter vergi sistemine ve "vergi alacağı" 

müessesesine paralel olarak kurumlar vergisinin, Kurumlar Vergisi 

Kanunu’na göre tespit edilen kurum kazancının %25'i oranında alınması 

öngörülmüştür. Ancak, bu orana göre hesaplanan verginin, iştirak kazançları 

ile yatırım fonu ve ortaklıklarına ait istisnalar hariç olmak üzere, indirim ve 

istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancının %20'sinden az olamayacağı 

esası getirilmiştir. 

4.2.4. 4108 Sayılı Kanun 

4108 sayılı kanunla105 yurt dışı inşaat ve onarma işlerinin 

vergilendirilmesinde bu sektörün şikâyet konusu vergi sorunları yapılan 

düzenleme ile ele alınmıştır. Buna göre, yurt dışından sağlanan inşaat ve 

onarma işleri ile ilgili kazançlar, döviz olarak Türkiye'ye getirildiğinin tevsik 

edilmesi kaydıyla kurumlar vergisinden müstesna tutulmuş, ayrıca bu 
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kazançlardan sadece %10 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılması ile 

yetinilmiştir. 

4.2.5. 4369 Sayılı Kanun 

4369 sayılı kanun106 la Kurumların dağıtılmayan kazançları üzerindeki 

gelir vergisi stopajı kaldırılarak kurumlar vergisi tek isim altında 

basitleştirilmiş, böylelikle kurumlar vergisindeki çift başlılık giderilmiş, vergi 

sonrası kazançlar ise sadece dağıtım halinde stopaja tabi tutularak gelirin 

vergilemesinde gerçek kısmi entegrasyon sistemine geçilmiş ve üniter 

yapının sağlıklı çalışması sağlanmıştır. 

Kurumlar Vergisi Kanununun mükerrer 6'ncı maddesinde yapılan 

değişiklik ile iş ortaklığı olarak faaliyette bulunmak ihtiyari hale getirilmiştir. 

Dolayısıyla iş ortaklığı tanımına girenlerden isteyenler iş ortaklığı olarak, 

isteyenler ise adi ortaklık olarak mükellefiyet tesis ettirebilme imkânı 

getirilmiştir.  

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun safı kurum kazancının tespitinde dikkate 

alınabilecek bağış ve yardımları düzenleyen 14'üncü maddesinin 6 numaralı 

bendi yeniden düzenlenmiştir. 

Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan değişikliklere bağlı olarak Kurumlar 

Vergisi Kanunu’nun özel beyan zamanına ilişkin hükümleri içeren 22’nci 

maddesi hükmü yeniden düzenlenmiştir. 

Diğer yandan Kanunda yer alan istisnalar pek çoğunun kaldırılmasına 

paralel olarak asgari kurumlar vergisi uygulaması anlamını yitirdiğinden 

kaldırılmıştır.  

                                                 
106

 4369 Sayılı Kanun, a.g.e. 



 112 

Geçici verginin bir önceki yıl kurum kazancı üzerinden hesaplanması 

uygulaması kaldırılmakta olup, bütün kurumlar için geçici verginin üçer aylık 

kazançlar üzerinden hesaplanması zorunlu hale getirilmiştir. 

4.2.6. 4444 Sayılı Kanun 

4444 sayılı kanun107 ile işletmelere mali bünyelerinin 

güçlendirilmesinde taze kaynak yaratmak amacıyla; geçici vergi oranında 

indirim yapılmış, ayrıca geçici vergi dönemlerinin süresi üç aydan altı aya 

azaltılmıştır. 

Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen geçici madde ile tam mükellef 

kurumların aktiflerine dâhil gayrimenkul veya iştirak hisselerinin satışından 

doğan ve sermayeye eklenen kazançlar ile üretim tesislerinin yeni kurulan 

sermaye şirketlerine ayni sermaye olarak konulmasından doğan kazançlar 

1.1.1999-31.12.2002 tarihleri arasında kurumlar vergisinden istisna 

tutulmuştur. 4783 sayılı kanunla bu istisna 31.12.2003 tarihine kadar 

uzatılmıştır. 

4.2.7. 4842 Sayılı Kanun 

4842 sayılı kanun108 ile yurt dışında yapılan inşaat, onarma, montaj 

işleri ve teknik hizmetlerden sağlanan ve Türkiye'de genel netice hesaplarına 

intikal ettirilen kazançlar kurumlar vergisinden müstesna tutulmuştur. Bu 

düzenleme yapılırken, geçici maddede yapılan düzenleme çerçevesinde 

uygulanan istisna, bir yandan kalıcı hale getirilirken, bir yandan da daha etkin 

ve son derece basit bir hale getirilmiştir. 
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Kamu idare ve müesseselerine bağışlanan okul ile öğrenci yurtlarının 

inşası dolayısıyla yapılan harcamalar, bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara 

yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam 

ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımların 

tamamının, kurum kazancından indirilmesi öngörülmüştür. 

Kurumlar vergisinin, beyanname verme süresi içinde bir defada 

ödenmesi öngörülmüştür. Bilindiği üzere, kurumlar vergisi mükellefleri 

kazançlarını yıl içerisinde üçer aylık dönemler itibarıyla verdikleri geçici vergi 

beyannameleriyle beyan etmekte ve geçici vergi olarak ödedikleri tutarları 

yıllık beyanname üzerinden hesaplanan vergiden mahsup etmektedirler. 

Böylece, normal şartlarda geçici vergi matrahları ile yıllık beyannamede 

bildirilen matrah eşit olacağından, ilave olarak ödenecek vergi tutarı kurumlar 

vergisi oranı ile geçici vergi oranı arasındaki farka tekabül eden vergi kadar 

olmaktadır. Dolayısıyla kurumlar vergisinin üç taksitte ödenmesinin ekonomik 

bir gerekçesi kalmamış olup, yapılan düzenlemeyle kurumlar vergisinin bir 

defada ödenmesi öngörülmüştür. 

4.2.8. 5035 Sayılı Kanun 

5035 sayılı kanun109 la Kurumların, bankaların ve bankalara borçlu 

durumundaki mükelleflerin mali bünyelerinin iyileştirilmesine ilişkin 

düzenlemelerin süresi uzatılmıştır. 

Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen geçici madde ile kurumların 2004 

yılı kazançlarının vergilendirilmesinde uygulanan kurumlar vergisi oranının 

%33 olması öngörülmüştür. Bu oran 2004 yılı geçici vergilendirme dönemleri 

kazançlarının vergilendirilmesinde de uygulanacak olup, kendilerine özel 

hesap dönemi tayin edilenler için ayrıca düzenleme yapılmıştır. 
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Düzenlemeye göre, özel hesap dönemine tabi kurumlar 2004 yılında 

sona eren hesap dönemlerinin kurumlar vergisi tutarını bu oranı kullanarak 

hesaplayacaklardır. Bu kurumların geçici vergilerinin hesaplanmasında da bu 

oran uygulanacak olmakla birlikte maddede, düzenlemenin yürürlüğe girdiği 

tarihten önce kapanmış vergilendirme dönemlerine ilişkin geçici verginin %30 

oranı kullanılarak hesaplanması öngörülmüştür. 

4.2.9. 5281 Sayılı Kanun 

5281 sayılı kanun110 la 1984 yılından bu yana geçici maddeler 

çerçevesinde uygulanan ve 31.12.2004 tarihi itibariyle uygulama süresi 

bitecek olan gayrimenkul ve iştirak hissesi satış kazançları istisnası, 

firmaların mali yapılarının güçlendirilmesi amacıyla kalıcı olarak ve daha 

sade bir şekilde düzenlenmiştir. Tam mükellef kurumlar açısından uygulanan, 

gayrimenkul ve iştirak hisseleri satış kazancı istisnasına ilişkin uygulamanın 

kalıcı hale getirilmesi amaçlanmıştır. Diğer taraftan uygulama, tam ve dar 

mükellef bütün kurumları kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. 

Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen geçici madde ile dar mükellef 

kurumların Türkiye'deki iş yerlerine atfedilmeyen veya daimi temsilcilerinin 

aracılığı olmaksızın elde ettikleri ve Gelir Vergisi Kanununun geçici 67’nci 

maddesi kapsamında tevkifata tabi tutulmuş kazançları için kaynakta yapılan 

vergilemenin nihai vergileme olması öngörülmüştür. 

4.2.10. 5520 Sayılı Kanun 

1949 yılında başlatılan büyük vergi reformunun asli unsurlarından birisi 

olan 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu111, on bir yıllık ilk uygulama 

döneminin ardından, özellikle dar mükellefiyete tabi kurumların 
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vergilendirilmesine yönelik ciddi yetersizlikler nedeniyle 1960 yılında bazı 

önemli değişikliklere uğramış ve günümüze kadar da muhtelif tarihlerde 

gerçekleştirilen düzenlemelerle bu Kanunun güncel ekonomik ve sosyal 

ihtiyaçlara yanıt vermesi sağlanmaya çalışılmıştır. 

5422 sayılı Kanun, tıpkı 5421 ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunları gibi, 

Türk vergiciliğinde önemli bir köşe taşı olmuştur. Açıktır ki, bundan sonra da 

bu alanda yapılacak her türlü atılımın, açılımın ya da reformun bu birikimi bir 

kenara itmesi söz konusu olamaz. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile 

5422 sayılı Kanun arasında hala çok yakın bir bağın, benzeşmenin ve kimi 

konularda belirgin bir devamlılık ilişkisinin varlığını bu bağlamda yorumlamak 

doğru olur. 

5520 sayılı kanunla yapılan temel değişiklikler şu başlıklar altında 

sıralanabilir: 

 5422 sayılı Kanun uygulamasında değişik hükümler arasına 

bütünlük arz etmekten çok uzak kalan bir dağınıklıkla serpiştirilmiş 

bulunan dar mükellefiyet rejimine ilişkin hükümler 5520 sayılı 

KVK’da sistematik biçimde bir araya getirilmiş ve hükümlerin iç 

bütünlüğü sağlanmıştır. 

 Kanunun içerdiği önemli bir diğer yenilik de kurumları ve kurumlar 

vergisini ilgilendirdiği halde Gelir Vergisi Kanunu çerçevesinde 

gerçekleştirilen vergi kesintisi uygulamalarının Kurumlar Vergisi 

Kanunu kapsamına alınmış olmasıdır.  

 Madde sayıları azaltılarak benzerlik arz eden madde başlıkları tek 

madde altında toplanmıştır. 

 Örtülü sermaye ve örtülü kazanç uygulamalarına işlerlik 

kazandırılmış ve 5422 sayılı kanunun eksikleri tamamlanmıştır. 
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 Vergi cennetlerinde bulunan kurumlarla zararlı vergi rekabetini 

önlemek amacıyla kontrol edilen yabancı kurum uygulaması ihdas 

edilmiştir. 

 Kurumlar vergisi oranı %30’dan %20’ye düşürülmüştür.  

 5422 sayılı kanunun uygulamada duraksayan ve tereddütlere sebep 

olan hükümleri daha açık hale getirilmiştir. 

 Kesinti yoluyla ödenen vergiler ile yurtdışında ödenen vergilerin 

mahsubu yeniden düzenlenmiştir. 

 Muafiyet ve istisnalar günümüz koşullarına daha uygun hale 

getirilmiş, haksız rekabet yaratan kurumların muafiyeti kaldırılarak 

vergi kapsamına alınmıştır. 

 Tasfiye, birleşme, devir, bölünme ve hisse değişimi hükümleri 

yeniden düzenlenmiştir. 



BEŞİNCİ BÖLÜM 

 TÜRK VERGİ YAPISININ ETKİNLİĞİ VE 1940-1980,1980-1995,1995-2006 

VE SONRASI DÖNEM 

Çalışmamızda belli dönemler itibariyle vergi kanunlarının temel 

özellikleri üzerinde durulmuş, zaman içinde yapılan değişikliklerle bu yapının 

nasıl geliştiği ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu bölümde ise belli dönemler 

itibariyle ayrıma paralel olarak yeni getirilen ve uygulamaya konulan bu 

vergilerin, sistemde meydana getirdiği etkiler üzerinde durulacaktır. 

5.1. GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 

5.1.1. 1940’tan 1980’e Kadar Olan Dönem 

Bugün uygulanmakta olan gelir vergisi sisteminin temeli 1949 yılında 

kazanç vergisinin kaldırılıp yerine gelir, kurumlar ve esnaf vergisinin 

getirilmesi ile atılmış, yine aynı dönemde getirilen Vergi Usul Kanunu ile de 

vergilemeyle ilgili temel düzenlemelerin aynı olması amaçlanmıştır. Türk 

vergi tarihinde 1925 yılında Aşar’ın, 1926 yılında Temettü vergisinin kaldırılıp 

yerine Kazanç vergisinin konulmasından sonraki ikinci büyük reform nitelikli 

dönüşüm, hazırlıkları ikinci dünya savaşı sonrasında başlayan ve 1949 

yılında gerçekleştirilen bu vergi reformu olmuştur112.  

1950–60 Arası dönemde gelir üzerinden alınan vergiler beş başlık 

altında toplanmaktadır; 

 Gelir Vergisi 

 Kurumlar Vergisi 
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 Esnaf Vergisi 

 Mali Denge Vergisi 

 Gayrimenkul Kıymet Artış vergisi 

Bu vergilerin içinde yer alan Esnaf Vergisi 1955 yılında kaldırılarak 

Gelir Vergisine dâhil edilmiş, Mali Denge Vergisi 1972–1983 yılları arasında 

Gayrimenkul Kıymet Artış Vergisi de 1971–1982 yılları arasında 

uygulanmıştır. 

Türk Gelir Vergisi sistemini 1940’lı yılların sonunda gerçek kazancın 

saptanabilmesi amacıyla bu yönlü değişime sokan nedenleri o günün 

koşulları içinde çok temel hatlarıyla incelersek şu noktaları tespit edebiliriz. 

 Gelir üzerinden alınan vergiler, kamu harcamalarını karşılamak üzere 

gerekli olan kaynak sağlama işlevini yeterince yerine getirememiştir. Kazanç 

vergisinin gerçek kazancı kavramaya yönelik amacı, gerek ekonomik yapının, 

gerekse vergi idaresinin gelişmişlik düzeylerinin ortaya çıkardığı 

olumsuzluklar sonucu sağlanamamış ve dönem içerisinde yapılan 

düzenlemelerde de sistemin temeli olan beyan usulünün kapsamı iyice 

daraltılmıştır. Bu durum ekonomik yapı ve gelişimi ile vergi arasındaki 

hassasiyeti azaltmış; yani vergi esnekliği düşmüş, ekonominin dönemsel 

gelişimi içinde gerek üretim gerekse bölüşüm ilişkilerini belirleyen fiyat ve 

gelir/kâr yapısı ile vergileme arasındaki ilişkiyi zayıflamıştır. 

 Kazanç vergisi, uygulandığı dönem içerisinde çok temel değişiklikler 

geçirmiştir. Fakat yapılan bu değişiklikler sistemin iyileştirilmesi yerine daha 

da karmaşıklaşmasına yol açmıştır. 

 Uygulama sonuçları bakımından kazanç vergisi vergiye tabi gelirin 

hesaplanmasında karine usulünü geniş bir şekilde kullanarak verginin 

kişiselleştirilmesini ihmal etmiştir. Tabi bu da özellikle vergi adaleti açısından 

bir olumsuzluk yaratmıştır. 
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 Kazanç vergisinin yapısında ekonomik yapıdaki değişikliklere 

otomatik olarak uyum gösterecek mekanizmaların bulunmaması nedeniyle, 

özellikle fiyat artışlarının yüksek olduğu dönemlerde verginin efektif etkisi 

azalmıştır. Fiyat değişimlerinden kopuk olan yapının ekonomik değişimlere 

olan esnekliğini yitirmesi yanında, bir iktisat politikası aracı olarak vergileme 

politikaları, olağanüstü müdahalelerle karşı karşıya kalmıştır. 

1950’de yürürlüğe giren gelir, kurumlar ve esnaf vergisi kanunları ile 

getirilen yeni yapı şöyle oluşmuştur:113 

 Kurumların vergilendirilmesi ayrı bir kanunla düzenlenmekte; gerçek 

kişilerin vergilendirilmesi gelir vergisi kanununa bırakılmaktadır. 

 İlke olarak gelir vergisi, mükellefin elde ettiği gelirler toplamı 

üzerinden artan oranlı bir tarifeye göre vergi alınmasını 

öngörmektedir 

 Karine usulü, uygulamadan kaldırılarak sistemin dışına 

çıkartılmıştır. 

 En az geçim indirimi, sisteme eklenmiştir. 

 Bununla birlikte tarım kazançları yine gelir vergisi sistemi dışında 

tutulmuştur. 

  Asgari mükellefiyet kanunu kaldırılarak beyanname usulünün 

uygulanmasında ortaya çıkacak olan vergi kaybı öngörülememiştir. 

Çünkü kazanç vergisinin uygulanmasında bir süre sonra 

beyannameli mükelleflerin büyük bir kısmı asgari tutar üzerinden 

vergi ödemeye başlamıştır. 

1950–60 arasında yapılan değişiklikler gelir üzerinden alınan 

vergilerde beklenen iyileşmeyi ve gelişmeyi sağlayamamıştır. Bunun 
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nedenleri üç başlık altında toplanabilir: Birincisi ülkede yapılan mal ve hizmet 

üretimiyle vergilendirmede esas alınan vergi konusu arasındaki ilişkinin eksik 

olması, ikincisi ülkenin ekonomik yapısı ve gelişmişlik düzeyi ile vergi sistemi 

arasında geçişleri sağlayacak mekanizmaların kurulmamış ve öngörülmemiş 

olması, üçüncüsü ise beyan sistemine dayalı bir vergilemenin 

uygulanabilmesi için gerekli olan işletme ölçeği ve uygulaması, kayıt ve belge 

düzeni ile etkin bir vergi idaresinin yaşama geçirilememesidir. Yine bu 

dönemde vergi sistemine olan müdahalelerle istisna ve muafiyetlerle ilgili 

olarak yapılan değişiklikler hem sistemin işleyişini hem de gelir toplanması 

olan fiskal amacı olumsuz yönde etkilemiştir. 

Gelir vergisi sistemi, 1960 yılında tekrar ele alınmış ve kapsamlı bir 

değişikliğe uğramıştır. Bunlar temel hatlarıyla şu şekilde sıralanabilir114 : 

 Tarım kazançları vergi kapsamına dâhil edilmiş, 

 Kurumlar vergisinde oranlar yükseltilmiş, 

 Yatırım indirimi ve hızlandırılmış amortisman kurumu sisteme 

konulmuş, 

 Düşük gelirli grupların vergi yükünü düşürmeye yönelik olarak vergi 

tarifelerinin yeniden düzenlenmesi ve en az geçim indiriminin 

değerinin artırılması yoluna gidilmiş, 

 Sistemin işleyişinin kontrolü açısından önemli olan servet beyanı 

esası getirilmiş ayrıca ortalama kâr haddi ve götürü gider esasına 

işlevsellik kazandırılmıştır. 

1960 yılında vergi kapsamına alınan tarım kazançlarıyla ilgili olarak 

1963 yılında bir değişiklik yapılarak bu kazançları vergilemeyi yeniden 

düzenleyen bir kanun çıkarılmıştır. 1964’de zirai kazançlardaki muaflık ve 

istisna kavramları tekrar gözden geçirilmiş ve daha fazla yaygınlaştırılmıştır. 
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1970 yılında Finansman Kanununun uygulamaya girmesiyle 

Gayrimenkul Kıymet Artış Vergisi getirilmiş, Emlak Alım Vergisinin konusu 

genişletilmiştir. 1971’de Tasarruf bonosu uygulaması Mali Denge Vergisine 

dönüştürülmek suretiyle vergi sistemine dâhil edilmiştir. 

1980 yılına gelen kadar bütün kalkınma planlarında yer verilmesine 

rağmen vergi sistemini iyileştirecek ve özellikle gelir vergisi yoluyla sosyal 

adaleti sağlamak gayelerine yönelik olarak hiçbir değişiklik yapılamamıştır. 

Gelir vergisinin, kamuya kaynak sağlayan, gelir dağılımını etkileyen ve 

ekonomiyi yönlendiren bir sistem olarak; 

 Mevcut yapıyı daha etkin hale getirmek, 

 Verginin verimliliğini arttırarak, kamu harcamalarını sağlıklı 

kaynaklara dayandırmak, 

 Ekonomideki değişme ve gelişmeleri yakından izleyebilecek bir 

esneklik kazandırarak vergi kayıplarına önleyici yeni müesseseler 

getirmek, 

üzere üç ana hedef dahilinde gözden geçirilmesi ihtiyacı hasıl 

olmuştur. 

Gelir vergisinin gelir dağılımını yönlendirici şahsi bir vergi oluşu 

sebebiyle, yeni yapılacak düzenlemelerde sosyal adalet gayesi ekonomik ve 

mali gayelerle de büyük bir tezat teşkil etmeyecek şekilde ön plana alınması 

kararlaştırılmıştır. 

Nitekim ortalama %65’i ücretlilerce ödenen bu önemli verginin 

kapsamındaki yıllık beyanname veren mükelleflerin yaklaşık bir milyonu çok 

düşük gelir beyan etmişlerdir. Götürü mükellefler ile zirai kazanç 

mükelleflerinin ödedikleri vergiler ise yok denebilecek bir seviyedeydi. 

Ücretlerin stopaj yoluyla vergilendirilmesi diğer ticari, zirai, serbest 

meslek ve sair kazançlarla gayrimenkul sermaye iratlarında gelirin bir yıl 
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sonra vergilendirilmesi de gelir vergisi sistemine yöneltilen önemli 

eleştirilerden biri olmuştur. 

Gelir vergisi sistemi ekonomik ve sosyal gelişmelerin gerisinde 

kalmıştır. Özellikle enflasyon gelir vergisi sisteminin yapısını ilkelere ters 

düşecek şekilde bozmuştur. 

Gelir vergisinde yer alan otokontrol müesseseleri uygulamada 

aksayan yanları ile gerçek geliri kavramada yetersiz kalmıştır. Menkul 

sermaye iratları gerektiği ölçüde kavranamamıştır. 

Bütün bunlar gelir vergisindeki aksaklıkları ve meydana gelen 

adaletsizliği yeteri kadar gözler önüne sermektedir. 

Tablo 4: Gelir Üzerinden Alınan Vergilerin Toplam Vergi Gelirleri İçindeki 

Payı (%) 

Yıllar 
Gelir 

Vergisi 
Kurumlar 
Vergisi 

Esnaf 
Vergisi 

Mali Denge 
Vergisi 

Gayrimenkul 
Kıy. Art. 
Vergisi 

1951 16,92 2,10 2,01 - - 

1955 29,11 3,55 1,57 - - 

1960 35,76 4,61 - - - 

1965 26,14 5,07 - - - 

1970 28,67 6,82 - - - 

1975 34,74 5,58 - 4,41 0,50 

1976 36,67 4,99 - 4,45 0,55 

1977 41,63 4,84 - 5,21 0,71 

1978 44,00 6,90 - 5,10 0,60 

1979 47,30 4,70 - 4,90 0,60 

Kaynak: Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü, Bütçe Gelirleri Yıllıkları, 1983.  

Gelir üzerinden alınan vergilerin dönem boyunca gelişimine bakarsak, 

1951 yılında gelir vergisinin toplam vergi gelirleri içindeki payı %16,9 iken bu 

oran sürekli bir yükselme göstererek 1979’da dönem içerisindeki en büyük 

değeri olan %47,3’e ulaşmıştır. Kurumlar vergisi açısından bakıldığında ise 

dönem başında %2,1 olan oran dönem içinde %6-7’lere ulaşmış 1979’da 

%4,7 olmuştur. Dönem başında %2’ler düzeyinde olan Esnaf Vergisi 1956’da 
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%1’lere düşmüştür. Mali Denge Vergisi 1972’de %1,4 düzeyinden dönem 

sonunda %4,9 oranına ulaşırken Gayrimenkul Kıymet Artış Vergisi dönem 

boyunca %1’in altında gerçekleşmiştir. 

Tablo 5: Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilâtının Yüzde Dağılımı 

Yıllar 
Vergi 

Gelirleri(Bin 
TL) 

Değişim 
(%) 

Dolaysız 
Vergiler(Bin 

TL) 

Değişim 
(%) 

Dolaylı 
Vergiler(Bin 

TL) 

Değişim 
(%) 

1940 231.506 100 108.455 47 123.051 53 

1945 522.976 100 255.118 49 267.858 51 

1950 1.242.185 100 447.963 36 794.222 64 

1955 2.254.668 100 818.616 36 1.436.052 64 

1960 5.177.201 100 2.173.956 42 3.003.245 58 

1965 10.294.643 100 3.407.895 33 6.886.748 67 

1970 23.002.943 100 8.636.999 38 14.365.944 62 

1975 95.008.789 100 44.391.603 47 50.617.186 53 

1976 127.055.191 100 60.349.138 47 66.706.053 53 

1977 168.248.752 100 89.468.629 53 78.780.123 47 

1978 246.419.683 100 141.620.029 57 104.799.654 43 

1979 405.483.698 100 235.867.067 58 169.616.631 42 

1980 749.849.431 100 470.770.957 63 279.078.474 37 

Kaynak: Maliye Bakanlığı, Gelirler Genel Müdürlüğü, Bütçe Gelirleri Yıllıkları, 1983. 

Tablo analiz edildiğinde genel bütçe vergi gelirleri içinde dolaylı 

vergilerin hemen hemen her dönemde dolaysız vergilerden fazla olduğu 

görülmektedir. Yalnız 1977’dan 1980’e gelinceye kadar dolaysız vergilerin 

payının artarak dolaylı vergileri geçtiği görülmektedir. Özellikle 1980 yılında 

dolaylı vergilerin genel bütçe gelirleri içindeki payı en düşük seviyesindedir. 

5.1.2. 1980’den 1995’e kadar olan dönem 

Bu dönem içinde ekonomik yapıda istikrar amacı ön plana çıkmış ve 

uygulanan tüm kamusal politikalar bu yönlü olmuştur. Bu nedenle toplam 

vergi yükünün artırılması hedeflenmiştir. 1981’de peşin verginin de etkisiyle 

vergi gelirlerinin GSMH’ya oranı %15,68’e yükselmiş, 1982’de bu oran 

%13,07’ye düşmüştür. 1981’deki bu orana ancak 1990’da ulaşılabilmiştir. 
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1981’den başlayarak özellikle 1982 yılının ikinci yarısından sonra 

getirilmeye başlanan vergi kanunlarındaki düzenlemeler bir sonraki dönemin 

vergi yapısını oluşturan değişiklikler olmuştur (özellikle vergisel teşvikler). 

1980 yılında, askeri müdahaleden hemen sonra Aralık ayı içerisinde 

peş peşe uygulamaya konan yasal düzenlemelerle, Gelir ve Kurumlar Vergisi 

ile Vergi Usul Kanunlarında şu değişiklikler yapılmıştır115; 

  Peşin ödeme sistemi uygulamaya konmuş, 

  Kurumlar vergisi muafiyet ve istisnaları genişletilerek veya yenileri 

eklenerek ekonomik ve politik çalkalanmalara neden olduğu iddia edilen 

döviz darboğazının tekrarlanmaması için döviz kazandırıcı işlemler teşvik 

edilmiş, 

  Daha önce uygulamaya konan yatırım indirimine paralel olarak 

finansman fonu uygulaması başlatılmış, 

  Kurum ortaklarının gelir vergisi yükümlülükleri ile ilgili olarak vergi 

alacağı müessesesi düzenlenmiş, 

  O gün için yürürlükte olan hemen hemen tüm vergi kanunlarındaki 

tarifeler yeniden düzenlenmiş, 

  Cezalarla ilgili yeni bazı düzenlemeler yapılmış ve hürriyeti bağlayıcı 

ceza gerektiren hileli vergi suçu kavramı Türk vergi sisteminden çıkarılmış; o 

dönemde güncelleşen "ekonomik suça ekonomik ceza" yaklaşımının bir 

uzantısı olarak vergi yükümlülüğü sıradan bir ekonomik sorumluluğa 

dönüştürülmüştür. 

1983’ü takip eden dönemde arz yönlü iktisadın temel maliye politikası 

seçeneği olarak tasarruf eğilimi yüksek olan kesimlerin vergi yüklerinin 

düşürülmesi hedeflenmiş ve vergi politikasının araçları bu yönde 

kullanılmıştır:  
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Ekonominin genel büyüklüğü ve işleyişi içerisinde kamu kesiminin 

ağırlığını azaltmaya yönelik olarak, tasarruf eğilimi yüksek olan kesimlerin 

vergi yüklerini azaltmak ve bu şekilde sermaye birikiminin desteklenmesi 

suretiyle azalan kamu yatırımlarının telafi edilmesi. "Gönüllü Tasarruf 

Politikası "olarak adlandırılan bu program arz yönlü iktisadın uygulamasıdır. 

Beklenti iki yönlüydü; birincisi daha düşük olan oranlar nedeniyle vergiden 

kaçınmanın cazibesinin azalması ve vergi hâsılatının yükselmesi, ikincisi ise 

azalan vergi yükü nedeniyle sermaye kesiminin yatırıma yönelmesi bunun 

ekonomik canlılığa ve gelişmeye yol açması ile vergi hâsılatının 

artmasıydı.116 

Bu amaca ulaşmak için kullanılan politikaların araçları şunlardı; 

  Gelir ve Kurumlar Vergilerinde istisna ve muafiyet kapsamları göreli 

olarak genişletilmiş ve bu şekilde taraf olan kesimlerin dolaysız vergi 

sahasından Kanuni olarak kaçınma yolları geliştirilmiştir. Kurumlar vergisi 

açısından bu indirim büyük boyutlara ulaşmıştır.  

1986 yılında yapılan düzenleme ile sermaye şirketleri ortaklarının kâr 

payları gelir vergisi dışına çıkarılmıştır. Gelir ve Kurumlar vergisini fiilen 

birleştiren bu uygulama, kurum paydaşlarına büyük vergi avantajları 

sağlamıştır. 

  Gelir Vergisinde üniter yapı yapılan düzenlemeler ile sedüler bir 

yapıya doğru çekilmiş ve artan oranlı tarifeden yine fiilen vazgeçilmiştir. 

Tarife dilimlerinin geniş tutulması ile sürekli yenilenen ve dilimlerin 

arası geniş tutulan bir tarife yapısı ile yükümlülerin %80’ini aşan kısmı ilk 

basamaktan düz oranlı olarak vergilendirilmişlerdir. İlk dilime uygulanan vergi 

oranı %40'dan %25'e çekilmiştir. 

Yine yaygınlaştırılan tevkifat usulü (Gelir Vergisi Kanununun 94. md.) 

çok sayıda tarifenin oluşmasına yol açmış ayrıca vergi sistemi içerisinde bir 
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vergi ön kesintisi olması gerekirken nihai bir yapıya doğru yönelmeye 

başlamıştır. 

  Gelir Vergisi Kanunu’nda değer artış kazançları kapsamında olması 

gereken ve 1980’li yıllarda kentleşme hızının yükselmesiyle de ortaya çıkan 

ve önemli bir getirim yığılması olan gayrimenkul değer artışları tamamen 

vergi kapsamı dışında tutulmuştur. Gayrimenkul kıymet artışı vergisi bu 

dönem içerisinde yürürlükten kaldırılmıştır. 

  Menkul değer kazançları üzerindeki vergi oranları Bakanlar kuruluna 

verilen yetki dâhilinde %0 ile %10 arasında belirlenmiştir. 

  Vergi kontrol sisteminde önemli bir işlevi olan servet beyanı, gider 

esası ve inşaatçıların denetlenmesinde önemli işlev gören ölçümleme 

tekniğinin vergi sisteminin dışına çıkarılması. 

Küçük sermaye ve girişimci kesime yönelik vergi yükü kaydırılması 

yönünde vergisel düzenlemeler yapılmıştır: 

  Küçük üretici / küçük ticaret erbabının asgari bir düzey üzerinden 

vergilendirilmesi yoluna gidilmesi bu kesimler arasındaki varolan gelir düzeyi 

farklılıklarını dikkate almayan bir yaklaşım olmuş ve bu kesim arasında vergi 

adaletsizliklerine yol açmıştır.1983 yılında uygulamaya konan hayat standartı 

esası, 1986–1988 yıllarında uygulanan dâhili tevkifat bu sonuçları yaratmıştır.  

  Kırsal kesimin stopaj yoluyla vergilendirilmesi bu kesimin kendi 

içinde ve diğer kesimlere göre vergi yüklerinde farklılıklar yaşanmasına yol 

açmıştır. Şöyle ki, gayrisafi ürün satış değeri üzerinden vergilendirilen bu 

kesimlerin net kazançları üzerindeki fiili oran kimi durumda normal oranın çok 

üzerine çıkmış ayrıca destekleme alımı yapan kamusal kuruluşların faaliyet 

alanına giren tarımsal üreticiler gelir vergisi stopajına tabi olurken diğer 

üreticiler direkt olarak böyle bir yükle karşılaşmamışlardır. 
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  Gelir Vergisinin yapısına bakıldığında toplam gelir vergisi içinde 

tevkifatın oranı %62’ye ulaşmıştır. Bu oran gelir vergisinin gerçek usulden 

uzaklaşmaya başladığının bir sinyaliydi. 

1994’e kadar bir önceki dönemde ticaret ve sanayi şirketleri ve 

bunların ortaklarına tanınan gelir ve kurumlar vergisi avantajları korunmuştur. 

Gelir vergisinde üniter yapı fiilen ortadan kalkmıştır.1988 yılında 

toplam gelir vergisinin %15,6'sı beyan üzerinden tahsil edilirken bu oran daha 

da düşerek 1993 yılında %10,4’e gerilemiştir. Söz konusu yıllarda tevkifat 

oranı sırasıyla %73,5’den  %86’ya yükselmiştir. 

Tevkifatın payının 1993 yılı itibarıyla toplam gelir vergisi içinde %86’ya 

ulaşmış olması beyana dayanan tahsilâtın toplam tahsilât içerisinde %10,4’e 

düşmesi ve bunun yaklaşık %70-80’nin hayat standardı gibi asgari tutarlar 

üzerinden ödeniyor olması, gelir vergisi sistemimizin esası olan beyan 

sisteminin fiilen ortadan kalktığının en temel göstergeleridir. 

Kurumlar vergisinde yine bu dönemde istisna ve muafiyetlerden 

kaynaklanan indirim oranları ulaşmış oldukları büyüklükleri korumuşlardır.  

1994 Yılında Gelir, Kurumlar ve Vergi Usul Kanunlarında değişiklikler 

yapılmıştır. Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarında yapılan değişiklikler 

kısaca şunlardır; 

Gelir vergisinde, menkul sermaye iradı tanımı genişletilerek daha önce 

vergi konusu olmayan bu tür bir kısım kazançlar (Kurum kazançları, vergi 

alacağı tanımındaki ortaklara dağıtılan kâr payları, repo kazançları) vergi 

kapsamına alınmakta, vergi tevkifatında yapılan bir düzenleme ile bu tür 

kazançlar ve devlet tahvili, hazine bonosu gibi özel-kamusal kâğıtlar üzerinde 

kesinti yapılması hedeflenmiştir. 

Yine bu kapsamda vergide üniterliği sağlama amacıyla, ilke olarak 

gayri safi tutarı 225 Milyon TL`yi aşan ücret ile arızi serbest meslek kazancı, 

menkul ve gayrimenkul sermaye iratları, vergi alacağı tanımındaki 
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kazançların beyannamelere dâhil edilmeleri zorunluluğu getirilmekteydi. 

Gelirin toplanarak vergilenmesiyle vergide hem taban yaygınlaştırılacak hem 

de artan oranlılık sağlanacaktı. Ama genel kurulda yapılan son değişiklikler 

ile bu tür sonuçlar ortadan kaldırılmıştır. Menkul sermaye iradı sayılarak Gelir 

Vergisi kapsamına alınan kurum kazançlarının gelir vergisi kapsamında 

vergilendirilmesi ve buna benzer uygulamalarda vergi yükünü Bakanlar 

Kurulu belirleyecektir. Çünkü bu tür hükümlerde Bakanlar Kuruluna sıfıra 

kadar indirme yetkisi verilmektedir. Kurumlar üzerindeki vergi yükünün 

artması Bakanlar Kurulunun iradesine kalmaktadır. Kanunun getirmiş olduğu 

düzenlemeleri yine kanunun kendisi etkisiz kılmaktadır. Gelir vergisinde 

hedeflenmiş olan uygulamalar, ilgili maddelerin yürürlüğe girme sürelerinin 

ileriye atılması, bakanlar kurulunun oranları belirlemedeki tercihleri gibi 

nedenlerle beklenen gelişmeler sağlanamamıştır. 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nda sayıları 19`u bulan istisnaların çoğu 

kaldırılmakta bunların sayısı 6`ya indirilmektedir. Böylece vergi kapsamının 

genişletilmesi hedeflenmiştir. Kaldırılan istisna hükümleri başlıklar halinde 

şunlardır; 

  İhracat istisnası 

  Dış navlun istisnası 

  Piyasada repo istisnası olarak bilinen devlet tahvili ve hazine 

bonolarının elden çıkarılmasından sağlanan kazançlara uygulanan istisna  

  Zararlı şirket satın alınması halinde alınan şirket zararlarının 

devralan şirket kazancından indirilmesi. 

Kurumlar Vergisi oranı %46'dan %25'e düşürülmekte. Yalnız bu orana 

göre hesaplanan vergi, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum 

kazancının %20'sinden az olamayacak. Bu hesaplamada iştirak kazançları 

ile yatırım fonları ve ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları 

dikkate alınmayacak. 
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Tablo 6: Toplam Vergi Gelirlerinin Dağılımı ve Gelir ve Kurumlar Vergisinin 

GSMH’deki Oranı 

Yıllar 
Gelir Ver. 
Tahakkuk 

Kurumlar 
Vergisi 

Tahakkuk 

Top. Ver. 
Gel. 

Tahakkuk 

Gel. Ver. GSMH 
Oranı 

Kur. Ver. GSMH 
Oranı 

1975 35 5 99 5,2 0,7 

1976 48 7 131 5,6 0,8 

1977 73 8 174 6,6 0,7 

1978 113 18 256 6,8 1,1 

1979 199 20 417 7,1 0,7 

1980 405 38 766 7,6 0,7 

1981 611 133 1.212 7,6 1,7 

1982 633 183 1.328 5,9 1,7 

1983 936 229 1.938 6,6 1,6 

1984 1.178 229 2.517 5,2 1,0 

1985 1.503 509 4.290 4,2 1,4 

1986 2.357 1.086 7.372 4,5 2,1 

1987 3.460 1.509 12.004 4,6 2,0 

1988 5.394 2.416 19.705 4,2 1,9 

1989 11.061 4.106 35.878 4,8 1,8 

1990 20.992 5.311 66.052 5,3 1,3 

1991 37.727 8.141 112.657 6,0 1,3 

1992 68.116 11.620 199.380 6,2 1,1 

1993 121.358 22.097 370.841 6,3 1,1 

Kaynak: T.C. Kalkınma Bakanlığı, Yedinci (VII.) Beş Yıllık Kalkınma Planı, Vergi Özel İhtisas 
Komisyonu Raporu, Yayın  No: DPT : 2454 – ÖİK: 510, Temmuz 1996. 

Önceki bölümde detaylarını verdiğimiz şekilde özellikle 1983 yılından 

sonra uygulanan genel ekonomik politikalar ve onun bir parçası olan vergi 

politikaları sonucu, gerek gelir vergisinin gerekse kurumlar vergisinin 

GSMH’ye oranlarında belirgin bir düşme görülmektedir. Bu düşme 1988’den 

sonra Kurumlar vergisi için devam ederken gelir vergisi için tersine 

dönmüştür. Bunun nedeni 1988’den sonra kurumlar vergisinde uygulanan 

istisna ve muafiyetlerin korunması, gelir vergisinde ise ücretlilerin vergilerinde 

yaşanan reel yükselme olmuştur. Kurumlar vergisinin toplam vergi gelirleri 

içindeki ağırlığı 1987’de %12,57 iken bu oran devamlı düşerek 1993’de 

%5,96’ya inmiştir. Toplam vergi gelirleri içinde ise gelir üzerinden alınan 

vergilerin payı 1976–1980 yılları arasında ortalama %54,8 iken bu oran 

1987’de %41,4, 1990’da %39,82 ve 1993’de ise %38,68 olmuştur. 
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Dönem başında gelir üzerinden alınan vergilerin GSMH’ye oranı %8,3 

düzeyinde iken bu oran dönem içinde %6’lara kadar düşmüş daha sonra 

özellikle ücret üzerindeki vergilerin reel olarak yükselmesiyle %7,5’lara kadar 

çıkabilmiştir. Gelir vergisi 1980’de GSMH’nin %7,6’si iken 1980’li yılların 

sonunda %4’lere kadar gerilemiş dönem sonunda ancak %6’lara 

çıkabilmiştir. Kurumlar vergisi dönem başındaki ortalama 1,5’lardaki 

düzeyinden dönem sonunda %1’lere düşmüştür. Gelir üzerinden alınan 

vergilerdeki bu düşme vergi yapısındaki bozulma ile birleştiğinde gerçekten 

gelir üzerinden alınan vergilerde hala gerçek kazancın kavranmasında 

önemli sorunlar olduğunu göstermektedir.  

Gelir vergisinin elde edildiği kaynaklara göre yapısı incelendiğinde; bu 

verginin üniter yapının gerektirdiği beyan usulünden stopaj usulüne 

dönüştüğü açıkça ortaya çıkmaktadır. Aşağıdaki tabloya bakıldığında, toplam 

gelir vergisi tahsilâtının ortalama %80’in üzerindeki kısmının tevkifat yoluyla 

tahsil edildiği görülmektedir. 1988’de %73,5 olan tevkifatın payı 1993’de 

%86’ya çıkmış 1994’de ise %84,35 oranında olmuştur.  

Tablo 7: Tahsilât Yöntemine Göre Gelir Vergisinin Yüzde Dağılımı  

 YILLAR 

 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Beyan 15,60 12,90 11,70 10,30 12,10 10,40 10,15 

Tevkifat 73,50 81,50 84,00 86,30 84,30 86,00 84,35 

Götürü 1,70 1,10 1,00 0,78 0,09 0,09 0,16 

Diğer 9,20 4,50 3,30 2,62 3,51 3,51 5,34 

Toplam 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Kaynak: Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü, Vergi İstatistikleri Yıllığı (1985–95).   

5.1.3. 1995’ten 2006’ya Kadar Olan Dönem 

Bu dönemde yapılan çalışmalar, vergi sistemindeki aksaklıkların 

giderilmesi, sistem bütünlüğü içerisinde uyumun sağlanması, az kazanandan 

az, çok kazanandan çok vergi alınması prensibinin gerçekleştirilmesi, 

sistemin basit, anlaşılır ve uygulanabilir bir yapıya kavuşturulması ve 
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öngörülen ekonomik, mali, sosyal hedeflerin gerçekleştirilmesinde etkinlik 

sağlanması üzerinde odaklanmıştır. 

Kamu hizmetlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli finansmanı 

sağlamak vergi sisteminin temel fonksiyonu olmakla birlikte, tasarrufların ve 

sermaye birikiminin artırılması yoluyla ekonomik büyümenin teşviki de vergi 

sisteminin üstlendiği diğer bir fonksiyondur. Devletin ihtiyacı olan geliri 

düzenli olarak sağlamalı, gelir dağılımının düzelmesine katkı yapmalı, kişiler 

ve gelir unsurları bakımından tarafsız olmalı, ekonomide yol açtığı verimsizlik 

asgaride kalmalı, toplam tasarrufları ve dolayısıyla ekonomik büyümeyi teşvik 

etmeli, yönetilebilir ve basit olmalı, ödeme gücü ilkesini dikkate almalı ve 

toplama maliyetini asgariye indirmelidir. 

1 Ocak 1985 yılında yürürlüğe giren, KDV’nin son derece başarılı 

olarak uygulanması sonucunda Türkiye’de 1995’e kadar vergi gelirleri reel 

olarak yaklaşık %50 artmıştır. Ancak, vergi tabanının darlığı ve kayıt dışı 

işlemlerin yaygınlığı nedeniyle gerçek matrahlar üzerinden vergilerini ödeyen 

mükellefler hep sınırlı sayıda kalmış ve sistem ödeyenlerin üzerine çok ağır 

yükler getirirken, vergi ödemeyenler için bir vergi cenneti haline gelmiştir. 

Gerek kamudaki finansman darboğazı nedeniyle daha fazla vergi 

gelirine ihtiyaç duyulması, gerekse mevcut vergi sisteminin derin 

adaletsizliklerle dolu hale gelmesi nedeniyle 1998 yılı başına gelindiğinde 

ülkenin içinde bulunduğu durumdan çıkılması köklü bir vergi reformunu 

gerekli kılmıştır. 

Böyle bir reformun temel ilkeleri vergi tabanının genişletilmesi, kayıt 

dışı ekonominin kayda alınması, sistemin basit ve açık hale getirilmesi ve 

vergisini düzenli olarak ödeyen bireylerin vergi yükünü artırmadan vergi 

gelirlerinin artırılması olarak belirlenmiştir. 

Reform çalışmaları öncesinde mükelleflerin vergisel karar süreçlerini 

menfi yönde etkileyen unsurlar üzerinde bilimsel ve analitik bir çalışma 

yürütülmüş ve bunun sonucunda mükellefin vergisel kararlarını belirleyen 
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faktörler vergi sisteminin içinde yaşanabilirliği, kaçırma halinde yakalama 

olasılığı ve yakalama halinde de cezaların caydırıcılığı olarak tespit edilmiştir. 

Sistemin bu açılardan incelenmesi sonucunda mükellef karar süreçlerini 

belirleyen bu üç kritik alanla ilgili olarak bazı tespitler yapılmıştır. 

Buna göre Türk vergi sistemi aşağıdaki sebeplerden dolayı içinde 

yaşanabilir değildir; 

  Yasal vergi oranları aşırı derecede yüksektir ve gerçek matrahların 

beyanı halinde, mükellefler ağır bir vergi yüküne maruz kalmaktadır. Gelir 

vergisinde yüksek marjinal oranlar hem düşük, hem de yüksek gelirli grupları 

sistemden uzaklaştırmakta veya mükellefleri gerçek değerleri gizlemeye 

itmektedir. 

  Sistemde kazanılmayan gelirler hayat standardı, geçici vergi, götürü 

vergi gibi tahmini yöntemlerle vergilenmekte, buna mukabil kazanılan 

gelirlerin bir kısmı kanunlardaki gelir tanımın yetersiz kalması nedeniyle 

vergilenememektedir. 

  Gelir ve kurumlar vergisi sistemlerinde ülkede yaşanan yüksek 

enflasyon nedeniyle ortaya çıkan aşınmaları giderecek düzeltme yeterli 

mekanizmalarının yokluğu sermayenin vergilendirilmesine neden olmaktadır. 

  Son yıllarda hızla gelişen mali sistemden elde edilen gelirler ve 

devlet iç borçlanma senetlerinden elde edilen faizler önemli ölçüde gelir 

vergisi kapsamı dışında kalmıştır. Özetle, sistemde kazanç vergi bağlantısı 

kopmuş bulunmaktadır. 

  Vergi sistemimiz iktisadi faaliyetler karşısında tarafsızlığını yitirmiştir. 

İktisadi tercihler karşısında tarafsız olmaması nedeniyle vergi sistemi tam 

rekabeti engeller hale gelmiş, buna bağlı olarak da ülkemizin zaten sınırlı 

olan kaynaklarının yanlış ve verimsiz alanlara tahsisi gibi vahim sonuçlar 

ortaya çıkarmaya başlamıştır. Rekabet üzerindeki bu olumsuz etki menkul 

sermaye iratlarını vergilerken stopaj, beyan ve enflasyon düzeltilmesi 
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sistemlerindeki kargaşa nedeniyle, küçük esnafı vergilerken aynı alanda 

faaliyet gösteren mükelleflerin bazılarını götürü bazılarını da gerçek usule 

sokarak, orta ve büyük ölçekli işletmeleri vergilerken de hedefi ve amacı belli 

olmayan vergi teşvikleriyle, ortaya çıkar hale gelmiştir. 

  Ekonomik gelişmeler ve globalleşme sonucunda ortaya çıkan ve 

ülke ekonomisine büyük katkı yapması beklenen yeni işletme 

yapılanmalarının karşılaştığı vergisel sorunlar vergi sistemi tarafından ya hiç 

tanınmamış ya da bu güne kadar çözüme kavuşturulmamıştır. 

  Vergi sistemi, yapılan bölük pörçük düzenlemelerle gittikçe 

karmaşıklaşmış, uzmanlar bile sistemi anlamakta zorlanır hale gelmiş, buna 

bağlı olarak da mükelleflerin uyum maliyetleri aşırı derecede artmaya 

başlamıştır. 

Yukarıda özetlenen nedenlerden ötürü, Türk vergi sisteme içinde 

yaşanamaz hale gelmiş, diğer bir ifadeyle mükelleflerin iktisadi faaliyetlerini 

sürdürmeleri için vergi kaçırmalarını haklı gösterecek gerekçeler ortaya 

çıkmaya başlamıştır. 

Sistem içinde yaşanılması imkânsız hale gelirken, vergi sisteminde 

ödenmesi gereken vergilerin tahsilini güvence altına alacak mekanizmalar 

kurulamamış ve vergi kaçıranın yakalanma olasılığı gittikçe azalmıştır. Bozuk 

belge düzeni, yaygın hamiline işlemler, ekonomik ve sosyal olaylara 

ulaşmada anahtar bilgi eksikliği, düşük ve yetersiz nitelikte vergi incelemeleri, 

kaçırılan vergilerin yakalanma olasılığının büyük ölçüde azalmasına neden 

olmuştur. 

Öte yandan da vergi kaçırırken yakalananlar için etkili ve caydırıcı bir 

ceza sistemi kurulamamış ve neredeyse kaçırmaya kârlı çıkaracak bir ceza 

yapısına doğru gidilmiştir. Bu doğrultuda kanunlarda yer alan hapis cezaları 

uygulanmamış, ceza vergi kaçırana değil vergisini beyan edip ödeme 

zorluğuna düşenlere uygulanarak tutarsız bir ceza sistemi kurulmuş, yanlış 

kurulan gecikme zammı ve faizi sistemi nedeniyle zamanında ödenmeyen 
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vergilerin değeri korunamaz hale gelmiş, daha da ötesi uzlaşma sistemi ile 

cezaların büyük kısmı kaldırılarak ceza sisteminin etkinliği ortadan 

kaldırılmıştır. Mevcut yapısıyla vergi sisteminde vergi kaçırma 

cezalandırılmamakta, hatta kaçıran daha kârlı çıkmaktadır. Bütün bunlara 

ilaveten ortalama iki yılda bir çıkarılan vergi kanunlarıyla vergi kaçırma adeta 

teşvik edilmiştir. 

Yukarıdaki sınıflamalara girmemekle beraber vergiyi doğuran olayın 

meydana geldiği an ile mükellefin bu olaya ilişkin vergi ödemesini yaptığı an 

arasında geçen sürelerin uzunluğu da devletin topladığı verginin efektif 

değerinin düşmesine neden olmuştur. Mevcut yaklaşımda ya devletin 

alacağının zaman değeri hiç dikkate alınmamakta ya da geçici vergi gibi kaba 

ve adaletsiz yöntemlerle sorun kısmen çözülmeye çalışılmaktadır.  

Yukarıda açıklanan hususlar nedeniyle ortaya çıkan vergi yapısı ise 

şöyle olmuştur. 

  Adaletsiz ve regresif nitelikli dolaylı vergilere aşırı derecede 

yüklenilmeye başlanmıştır. 

  Gelir ve kurumlar vergilerinin GSMH içerisindeki payı gelişmiş diğer 

ülkelere nazaran çok düşük kalmıştır. 

  1milyon (bir milyon) civarındaki küçük tüccarın götürü 

vergilenmesiyle ve tarım kesimin de belge sistemi oluşumuna izin 

vermeyecek düzenlemelerle toplam tüketim ve gelirleriyle ekonomide büyük 

role sahip olan gruplar kayıt ve belge düzeninin dışına çıkarılmıştır. 

  Yüksek marjinal oranlar nedeniyle üst dilimlerden vergi toplanamaz 

hale gelmiş ve sistem artan oranlılığını kaybetmiş, asgari vergi nihai vergi 

haline gelmiştir. 

  Gerçek gelir yerine tahmini gelirler vergilenmeye başlanmıştır. 

  Kayıtlı işçi istihdamının yükü katlanılmaz hale gelmiştir. 
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  Büyük ve orta ölçekli işletmeler artan ölçüden istisna ve muafiyetlere 

sığınma zorunluluğu ile karşı karşıya kalmışlardır. 

  Kişi başına gelir seviyesi düşük olan ancak hammadde kaynağı 

olması nedeniyle ekonomideki işlemlerin tanımlanmasında hayati öneme 

sahip olan tarım sektörü kayıt dışılığı besleyen bir unsur haline gelmiştir. 

  Hizmetler sektörünün ülke gelişmesine paralel olarak Milli Gelirdeki 

payı artarken vergi gelirleri içerisindeki payı düşmüştür. 

  KDV sayesinde son 10 yılda %50'den fazla artan vergi yükü artış 

ivmesini yitirmiştir. 

  İncelemelerde bulunan ortalama matrah farkları ve yapılan bilimsel 

model çalışmaları ülkedeki kayıt dışı iktisadi faaliyetlerin Milli Gelirin %40’ına 

ulaştığını göstermektedir. 

  Özetle, bu vergi yapısıyla ücretler ve kayıtlı iş yapan sanayici ve 

tüccar üzerine katlanılamaz bir vergi yükü bindirilmiş, buna mukabil, faiz, kira 

gibi diğer faktör gelirlerinin ödedikleri vergiler Milli Gelirden aldıkları paya 

oranla çok düşük kalmıştır. 

  Öte yandan toplanan vergiler dar gelirli kesimlere eğitim, sağlık, alt 

yapı harcamaları olarak aktarılacağı yerde kamu finansman darboğazı 

nedeniyle gittikçe artan ölçülerde faiz ödemelerine ayrılır hale gelmiştir. 

  Bütçenin kaynakları yeniden dağıtma fonksiyonunun böylesine ters 

yönde işlemesi sonucunda ülkede gelir dağılımı gittikçe bozulmuştur. 

  Gelinen noktada mevcut kamu finansman politikalarının 

sürdürülebilirliği kalmamış ve köklü vergi reformları kaçınılmaz hale gelmiştir. 

Bu köklü vergi reformlarında, 

- Vergi tabanının genişletilmesi, 
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- Kayıt dışı ekonominin kayda alınması, 

- Vergi sisteminin daha basit ve açık hale getirilmesi, 

- Vergi adaletinin sağlanması, 

- Ekonomiye uyum, 

temel ilkelerinden hareket edilmiştir. 

Ancak mevcut vergi kanunları üzerinde 3-5 yıllık dönemler halinde 

yapılan ve köklü reform diye nitelendirilen değişiklikler, vergi kanunlarının 

sistematik yapısını bozmuş, kanunların uygulanma etkinliğini zayıflatmıştır. 

Yaşanan krizler ve ekonomik darboğazlar nedeniyle belli başlı göze çarpan 

sorunları çözme amacıyla yapılmış bu değişiklikler ve reformlar bir yandan 

başka problemler ortaya çıkarmıştır. Ekonomiyi tedavi için vergi kanunlarına 

konulan yeni çözümler başka rahatsızlıklar doğurmuş, verginin adalet ve 

ekonomik ilkelerinin hiç birinin yaşama geçirilmesine olanak vermemiştir. 

1990’dan günümüze gelen kadar yukarıda özetlendiği şekilde bir vergi 

yapısına sahip olan Türkiye’de 2005 ve 2006 yıllarında önemli iyileşmeler 

olmuş, vergi sistemi belli ayaklar üzerine oturtulmaya çalışılarak etkinliği 

arttırılmak istenmiştir. Bu amaçla yapılan çalışmaların en kayda değeri, vergi 

kanunlarının yeninden yazımı olmuştur. Bunun ilk ürünü 2006 yılında 

uygulamaya giren yeni kurumlar vergisi kanunu olmuştur. Halen yazımı 

devam eden gelir vergisi ile sistemdeki açıkların bertaraf edilmesi 

amaçlanmaktadır.  
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Tablo 8: Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilâtının Yüzde Dağılımı 

Yıllar 
Vergi Gelirleri(Bin 

TL) 
Değişim 

(%) 
Dolaysız 

Vergiler(Bin TL) 
Değişim 

(%) 
Dolaylı 

Vergiler(Bin TL) 
Değişim 

(%) 

1995 1.084.350.504.039 100 441.787.096.000 41 642.563.408.039 59 

1996 2.244.093.829.920 100 884.067.428.115 39 1.360.026.401.805 61 

1997 4.745.484.020.950 100 1.931.968.730.255 41 2.813.515.290.695 59 

1998 9.228.596.187.270 100 4.302.829.162.253 47 4.925.767.025.017 53 

1999 14.802.279.916.274 100 6.715.637.982.320 45 8.086.641.933.954 55 

2000 26.503.698.413.260 100 10.849.961.708.330 41 15.653.736.704.930 59 

2001 39.735.928.149.700 100 16.058.048.860.090 40 23.677.879.289.610 60 

2002 59.631.867.852.060 100 20.060.524.607.610 34 39.571.343.244.450 66 

2003 84.316.168.755.700 100 27.780.137.575.950 33 56.536.031.179.750 67 

2004 101.038.904.000.000 100 31.147.157.000.000 31 69.891.747.000.000 69 

2005 119.250.807.000.000 100 36.589.582.000.000 31 82.661.225.000.000 69 

Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı, http://www.gib.gov.tr/fileadmin/html/vı/gbg/tablo_3.xls.htm, 

(Erişim Tarihi: 20.07.2012). 

1980’lere gelininceye kadar dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri 

içindeki payı %35’e kadar düşme eğilimi göstermiştir. Ancak 1980’lerden 

sonra Katma Değer Vergisi Kanunu’nun uygulanmasıyla bu oran tekrar 

yükselmeye başlamış ve 2005 yılında yaklaşık olarak %70’e ulaşmıştır. Bir 

vergi sisteminden beklenen en temel ilke vergide adalettir. Dolaylı vergilerin 

bu yapıya ters düştüğü bilinmektedir. Dolayısıyla toplam vergi gelirleri yıllar 

itibariyle bir artış gösterirken bu artışın dolaylı vergiler yoluyla sağlandığı 

gözlemlenmektedir. 

Vergi sisteminde anlaşılması gereken nokta, vergi hâsılatı içinde 

dolaylı ve dolaysız vergilerin nispi önemidir. Bu oranın derecesine göre vergi 

sisteminin gelir dağılımındaki etkisi değişik olmaktadır. Genellikle vergi 

sistemleri içinde dolaysız vergilerin nispi önemlerinin ağır basması sosyal ve 

mali amaçlar bakımından istenen bir özelliktir 117. 

Türkiye’de vergi sistemi içinde dolaylı vergiler, bütün dönem boyunca, 

dolaysız vergilerden daha fazla önemli bir yere sahip olmuştur. Her iki vergi 
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 İTO, a.g.e, s.29 
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grubu arasında bazı yıllar önemli farklar meydana gelmiş, bazı yıllar ise 

yakınlaşmalar olmuştur 118. 

Tablo 9: Genel Bütçe Vergi Gelirlerinin Gayrisafi Yurtiçi Hâsıla İçindeki 

Payları 

Yıllar Vergi Gelirleri 
Vergi 
Gelir 

Artış % 
GSYİH 

GSYİH 
Artış % 

Vergi 
Yükü (%) 

1995 1.084.350.504,00 100,00 7.762.456.071,30 100,00 14 

1996 2.244.093.829,90 106,95 14.772.110.189,00 90,30 15,2 

1997 4.745.484.021,00 111,47 28.835.883.135,00 85,97 16,5 

1998 9.228.596.187,30 94,47 52.224.945.129,00 69,73 17,7 

1999 14.802.279.916,30 60,40 77.415.272.000,00 33,64 19,1 

2000 26.503.698.413,30 79,05 124.583.458.276,00 20,49 21,3 

2001 39.735.928.149,70 49,93 178.412.438.499,00 8,85 22,3 

2002 59.631.867.852,10 50,07 277.574.057.483,00 4,92 21,5 

2003 84.316.168.755,70 41,39 359.762.925.944,00 1,46 23,4 

2004 101.038.904.000,00 19,83 430.511.476.968,00 0,29 23,5 

2005 119.250.807.000,00 18,02 487.202.362.279,00 0,04 24,5 

Kaynak: Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü, Vergi İstatistikleri, 2005, s.7-11. 

Vergi gelirleri ile GSYİH 1995’den bu yana artış ivmesi kazanmıştır. 

Ancak vergi gelirlerindeki artış hızı, GSYİH’deki artış hızından daha fazladır. 

Bir yandan da toplam vergi yükü artmaktadır. Bu ise şu şekilde açıklanabilir: 

Vergi artışı, vergi oranlarında yapılan yükselmelerle karşılanmıştır. Tablo 

8’de yer aldığı üzere dolaylı vergilere ağırlık verilmiştir. Kayıtlı mükelleflerden 

alınan vergiler artmıştır. Vergilendirilemeyen alanlar üzerinde herhangi bir 

vergi yükü söz konusu değildir.  

5.2. HARCAMALAR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 

Harcama üzerinden alınan vergiler açısından 1985’den sonraki dönem 

Katma Değer Vergisi’nin sisteme girmesiyle reform nitelikli dönüşümünü 

yaşamıştır. 1985 yılında KDV’nin yürürlüğe girmesi ile birlikte; 

 Dâhilde Alınan İstihsal Vergisi,  
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 Korkmaz, E, a.g.e, s.177. 
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 İşletme Vergisi, 

 Şeker İstihlak Vergisi,  

 PTT Hizmetleri Vergisi,  

 Nakliyat Vergisi 

 İlan ve Reklam Hizmetleri Vergisi  

 İthalde Alınan İstihsal Vergisi 

 Spor-Toto Vergisi yürürlükten kaldırılmıştır. 

    Katma Değer Vergisi uygulaması yeni yapıya geçişle birlikte, 

Dâhilde Alınan KDV, İthalde Alınan KDV ve Ek Vergi olarak üç başlık altında 

toplanmıştır. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Taşıt Alım Vergisi bu 

dönemde de uygulaması devam eden bu nitelikli vergilerdi. Ayrıca yine 

sisteme aynı dönemde Akaryakıt Tüketim Vergisi de dâhil olmuştur.  
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Tablo 10: Katma Değer Vergisinin Genel Bütçe Vergi Gelirleri İçindeki Payı 

Yıllar 
Vergi Gelirleri 

Tahsilâtı(Bin TL) 
Dâhilde Alınan 
KDV(Bin TL) 

Vergi Gelirleri İçindeki 
%’si(Bin TL) 

İthalde Alınan 
KDV(Bin TL) 

Vergi Gelirleri 
İçindeki %’si 

Toplam KDV 
Tahsilatı(Bin 

TL) 

Vergi 
Gelirleri 

İçindeki %’si 

1985 3.829 567 14,8 384 10 951 24,8 

1986 5.972 1.040 17,4 528 8,8 1.568 26,3 

1987 9.051 1.563 17,3 1.004 11,1 2.567 28,4 

1988 14.232 2.660 18,7 1.517 10,7 4.177 29,3 

1989 25.550 4.176 16,3 2.285 8,9 6.461 25,3 

1990 45.399 7.650 16,9 4.721 10,4 12.371 27,2 

1991 78.643 14.541 18,5 8.291 10,5 22.832 29 

1992 141.602 27.053 19,1 15.035 10,6 42.088 29,7 

1993 264.273 50.892 19,3 30.985 11,7 81.877 31 

1994 534.888 110.918 20,7 65.824 12,3 176.742 33 

1994 587.760 110.918 18,9 65.824 11,2 176.742 30,1 

1995 1.084.350 212.119 19,6 142.861 13,2 354.980 32,7 

1996 2.244.094 419.167 18,7 323.859 14,4 743.026 33,1 

1997 4.745.484 861.262 18,1 700.300 14,8 1.561.562 32,9 

1998 9.228.596 1.589.060 17,2 1.136.023 12,3 2.725.083 29,5 

1999 14.802.280 2.433.262 16,4 1.731.072 11,7 4.164.334 28,1 

2000 26.503.698 4.487.808 16,9 3.891.746 14,7 8.379.554 31,6 

2001 39.735.928 7.289.543 18,3 5.149.317 13 12.438.860 31,3 

2002 59.631.868 11.542.749 19,4 8.857.452 14,9 20.400.201 34,2 

2003 84.316.169 15.389.547 18,3 11.641.552 13,8 27.031.099 32,1 

2004 101.038.904 18.666.461 18,5 15.658.747 15,5 34.325.208 34 

2005 119.250.807 20.401.096 17,1 17.879.333 15 38.280.429 32,1 

Kaynak: Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/VI/CVI/Tablo_58.xls.htm (Erişim Tarihi: 22.09.2012). 

1
4
0
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Toplam katma değer vergisi tahsilâtı yıllar itibariyle artış göstermiştir. 

1994’te ekonomik krizin yaşandığı dönemde dâhilde alınan KDV %20 ile en 

yüksek seviyesine ulaşmıştır. 2002’den bu yana dâhilde alınan KDV düşüş 

eğilimine girmiş buna karşın ithalde alınan KDV’de hafif bir yükselme olduğu 

görülmektedir. Artan GSMH, ithalatı tetiklemiş ve ithalde alınan KDV’de bir 

artış yaşanmıştır. KDV’nin toplam vergi gelirleri içindeki payının uzun yıllar 

boyunca %30’lar civarında salınmaktadır.  

5.3. SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 

Cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze kadar olan dönemde Türkiye’de 

uygulanan servet ve servet transferi üzerinden alınan vergiler temelde alt 

başlık halinde toplanmaktadırlar;  

 Arazi ve Bina Vergisi - Emlak Vergisi 

 Ağnam Vergisi (Hayvan Vergisi) 

 Veraset ve İntikal Vergisi 

 Varlık Vergisi 

 Motorlu Kara Taşıtları Vergisi - Motorlu Taşıtlar Vergisi 

 Taşıt Alım Vergisi  

Arazi ve bina vergileri 1936`da yapılan düzenlemeyle il özel idarelerine 

devredilmişler ve merkezi bütçe sistemi dışına çıkarılmışlardır. 1970 yılında 

çıkarılan “Finansman Kanunu” çerçevesinde bu iki vergi tekrar birleştirilmiş 

ve “Emlak Vergisi” adı altında uygulamaya konulmuş ve tekrar merkezi bütçe 

geliri niteliğini kazanmıştır. 1986 yılında yapılan düzenlemeyle bu vergi 

belediyelere devredilmiştir.  
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Bina ve arazi vergilerinin geçmişte toplam vergi gelirleri içindeki payı 

özellikle günümüze göre düşük olmayan bir yapıya sahiptir. 1926 yılında iki 

verginin toplamı %7,1 (bina vergisi %2,81 - arazi vergisi %4,29) gibi bir 

düzeydeydi. Uygulandıkları dönem boyunca bina vergisi %4,74’e kadar 

çıkmış 1935 yılında %2,97 olmuştur. Arazi vergisi ise 1926 yılındaki değerine 

dönem içinde bir daha ulaşamamış ve merkezi bütçede yer aldığı son yıl olan 

1935’de %3,36 oranında gerçekleşmiştir. Emlak Vergisi yürürlüğe girdiği yıl 

olan 1971’de toplam vergi gelirleri içinde %0,73 gibi birin altında bir orana 

sahipti. 1987’de bu oran %1,05’e kadar çıkmış, bu tarihten sonra düşmeye 

başlayarak 1993’de %0,22 oranında gerçekleşmiştir. 

Tablo 11: 1925 – 1935 Arasında Arazi ve Bina Vergilerinin Toplam Vergi 

Gelirleri İçindeki Payları (%) 

Yıllar Arazi Vergisi Bina Vergisi 

1925 3,84 3,04 

1926 4,29 2,81 

1927 3,55 3,06 

1928 3,11 3,28 

1929 3,40 4,11 

1930 3,46 4,74 

1931 3,42 3,01 

1932 3,08 2,59 

1933 3,13 6,84 

1934 3,69 3,13 

1935 3,36 2,97 

Kaynak: Maliye Bakanlığı Bütçe ve Kontrol Genel Müdürlüğü Bütçe Gider ve Gelir 
Gerçekleşmeleri (1924-1995), 2. Baskı, Sayı:1995/5, Ankara, Haziran 1995. 

Tablo 12: 1926 – 1961 Arasında Hayvan Vergisinin Toplam Vergi Gelirleri 

İçindeki Gelişimi 

Yıllar Hayvan vergisi 

1926 9,51 

1930 8,38 

1937 10,12 

1940 6,78 

1950 2,42 

1955 1,25 

1961 0,56 

Kaynak: Maliye Bakanlığı Bütçe ve Kontrol Genel Müdürlüğü Bütçe Gider ve Gelir 
Gerçekleşmeleri (1924-1995), 2. Baskı, Sayı:1995/5, Ankara, Haziran 1995. 
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Veraset ve İntikal Vergisi, 1926 yılında vergi sistemimize dâhil 

olmuştur. Vergi konusu, ölen bir kimsenin bırakmış olduğu değerlerin 

mirasçılarına karşılıksız devridir. Günümüze kadar çeşitli değişiklikler geçiren 

bu vergi, hiçbir zaman önemli bir gelir kaynağı olmamıştır. 

Tablo 13: 1926 - 2006 Arasında Veraset ve İntikal Vergisinin Toplam Vergi 

Gelirleri İçindeki Gelişimi 

 
Yıllar 

Veraset ve İntikal Vergisi  

1926 0,07 

1930 0,43 

1940 0,26 

1950 0,23 

1960 0,20 

1970 0,25 

1980 0,30 

1987 0,14 

1993 0,14 

1998 0,25 

2003 0,14 

2006 0,13 

Kaynak: Maliye Bakanlığı Bütçe ve Kontrol Genel Müdürlüğü Bütçe Gider ve Gelir 
Gerçekleşmeleri (1924-1995), 2. Baskı, Sayı:1995/5, Ankara, Haziran 1995. 

 

1927 yılında %0,07 olan oran ancak 1930’da %0,43’e ulaşabilmiştir. 

Yürürlüğe girdiği tarihten günümüze kadar olan dönem boyunca %1’in altında 

gerçekleşen bu oran %1’e bile ulaşamamıştır. 2006 yılına gelindiğinde 

veraset ve intikal vergisinin toplam vergi gelirleri içindeki payının hala çok 

düşük olduğu görülmektedir. 1926’dan günümüze değin veraset ve intikal 

vergisinin toplam vergi gelirlerinin cüzünü teşkil etmektedir. 

Motorlu taşıtlar üzerinden vergi alınmasına 1957 yılında Hususi 

Otomobil Vergisi Kanunu ile başlanmış, 1963 yılında çıkarılan Motorlu Kara 

Taşıtları Vergisi kanunu ile vergi yeniden düzenlenmiştir. 1980 yılında yapılan 

değişiklikle, hava ve deniz taşıtları da verginin kapsamına alınmış, kanunun 

adı da Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu yapılmıştır.  
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Tablo 14: 1957 - 2006 Arasında Motorlu Taşıtlar Vergisinin Toplam Vergi 

Gelirleri İçindeki Gelişimi 

 
Yıllar 

Motorlu Taşıtlar Vergisi(%) 

1957 0,27 

1960 0,24 

1963 0,47 

1965 0,56 

1970 0,67 

1980 0,40 

1990 0,57 

1993 0,65 

1998 0,74 

2003 1,68 

2006 2,72 

Kaynak: Maliye Bakanlığı Bütçe ve Kontrol Genel Müdürlüğü Bütçe Gider ve Gelir 
Gerçekleşmeleri (1924-1995), 2. Baskı, ,Sayı: 1995/5, Ankara, Haziran 1995. 

1957 yılında toplam vergi gelirleri içinde %0,27 olan oran 1963 

yılındaki değişiklikle ancak %0,47’ye çıkarılmıştır. 1980’lerin başında oran 

%0,40, 1993’de ise %0,65 olmuştur. 2003 ve 2006 yıllarında motorlu taşıtlar 

vergisinde önceki yıllara nispeten önemli bir artış yaşanmıştır. 2006 yılında 

toplam vergi gelirleri içindeki payı %3’e yaklaşmıştır. 

5.4. TÜRK VERGİ YAPISINDA 2006 VE SONRASI DÖNEM 

2006 ve sonrası dönemde vergi kanunlarında köklü olarak 

nitelenebilecek bir değişiklik yapılmamıştır. Bu yıllar arasında genellikle 

ekonominin gidişatı ve bütçe gelir gider dengesini sağlama açısından 

özellikle dolaylı vergilerin oranları üzerinde değişiklikler yapılmıştır. Vergi 

oranları üzerindeki bu değişiklikler Bakanlar Kurulu tarafından genelde 

hemen her yıl yapılan mutad değişiklikler olduğu için çalışmamızda 

bunlardan bahsedilmemiştir.           

2006 ve sonrasında bu dönem iktisadi yapısından aşağıda kısaca 

bahsedilmiştir. 
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2006 yılında büyüme ivme kazanmış, ancak 2006 Mayıs ayında 

uluslararası mali piyasalarda likiditenin daralmasıyla Türkiye’den büyük 

sermaye çıkışı olmuştur. Gelişmiş ülkelerden kaynaklanan bu finansal 

dalgalanma ile birlikte artan petrol ve metal fiyatları talep eğilimindeki artış, 

bu dönemde mal ve hizmet fiyatları üzerinde baskıya neden olarak 

Türkiye’de de enflasyon ve faiz oranları üzerinde yukarı yönde bir etki 

oluşturmuştur.119 

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) mali piyasalarında 2007 ortalarında 

ortaya çıkan ve ABD konut piyasasında meydana gelen bozulmalarla birlikte 

2008 yılında etkisini artıran kriz, derinleşerek kısa bir süre sonra tüm 

dünyaya yayılmış ve bu olumsuz gelişmeler, krizin hissedildiği ülkelerle 

ekonomik ve ticari bağlantısı olan Türkiye’yi de olumsuz etkilenmiştir. 2007 

yılından itibaren etkisini hissettiren küresel dalgalanma, 2008’in son 

çeyreğinden itibaren talep daralması ve üretimdeki düşüşler nedeniyle 

Türkiye’nin ekonomik performansını olumsuz etkilemiştir. Küresel Krize karşı 

Türkiye’de alınan başlıca yapısal önlemler aşağıdaki gibidir: 

 Özel sektörün desteklenmesi amacıyla kamu kaynaklarından özel 

sektöre kredi desteği sağlanmıştır, 

 Merkezi yönetimden yerel yönetimlere aktarılan kaynaklar 

arttırılmıştır, 

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ve diğer altyapı sulama yatırım 

projelerine ek kaynak sağlanmıştır, 

 Uluslar arası likidite sıkışıklığının yarattığı dış kaynak sorununu 

azaltmaya dönük ve mükellefleri ayrıca vergisel açıdan rahatlatmak için 

22.11.2008 tarihinde 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye 

Kazandırılması Hakkında Kanun (Varlık Barışı) ve 25.02.2011 tarihinde de 

6111 sayılı kanun çıkarılmıştır. 
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 Yurtiçi talebi artırmaya yönelik olarak krizden etkilenen sektörlerde 

vergi indirimleri yapılmıştır.120 

          5.4.1. 5811 Sayılı Kanun 

22.11.2008 tarihinde 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye 

Kazandırılması Hakkında Kanun121 TBMM'de kabul edilerek yürürlüğü 

girmiştir. 5811 sayılı kanunun amacı; gerçek veya tüzel kişilere ait olup yurt 

dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası 

araçlarının ekonomiye kazandırılması ve taşınmazların kayda alınması, yurt 

içinde bulunan ancak işletmelerin öz kaynakları içinde yer almayan bu türden 

varlıkların sermaye olarak konulmak suretiyle işletmelerin sermaye 

yapılarının güçlendirilmesidir. Bu çerçevede 1/10/2008 tarihi itibarıyla yurt 

dışında sahip olunan ve yurt dışında bulunan para, döviz, altın, menkul 

kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye’ye getirilmesi/transfer 

edilmesi ve varlığı kanaat verici bir belgeyle ispat edilen taşınmazların kayda 

alınması suretiyle bildirim/beyan edilerek %2 verginin ödenmesi, Türkiye’de 

bulunan ancak 1/10/2008 tarihi itibarıyla işletmelerin öz kaynakları içinde yer 

almayan ve yukarıda belirtilen varlıkların beyanı suretiyle %5 verginin 

ödenmesi, bildirim veya beyana konu edilen varlıklar nedeniyle, 1/1/2008 

tarihinden önceki dönemlere ilişkin hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi 

tarhiyatı yapılmayacaktır. Bu kanunla kısaca mükelleflerin kayıt dışı varlıkları 

kayıt altına alınmaya çalışılmış, mükelleflerin yurtdışındaki varlıkları için %2 

yurt içindeki varlıkları için ise %5 vergi ödenmek suretiyle Gelir, Kurumlar ve 

KDV açısından 1.1.2008 tarihinden önceki dönemlere ilişkin incelenmeme 

garantisi verilmiştir. 5811 sayılı kanunun göze çarpan en büyük adaletsizliği; 

yurt içinde varlığı olanlar bunları beyan etmeleri halinde %5 vergi öderlerken, 

yurt dışında varlığı olanların bu varlıklarını beyan etmesi halinde ödeyecekleri 

                                                 
120

 Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı, Orta Vadeli Program 2009-2011, 

http://www.dpt.gov.tr/DocObjects/View/3609/200911.pdf (Erişim Tarihi: 20.12.2012). 
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 5811 Sayılı Kanun, Resmi Gazete, 22.11.2008,  27062.  
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vergi oranı %2’dir, her iki kesimde aynı sigortadan (incelenmeme 

garantisinden) faydalanmaktadır. 

5.4.2. 6111 Sayılı Kanun 

Küresel krizin etkilerini hafifletmek için getirilen ikinci uygulama ise 

25.02.2011 tarih ve 27857 1.Mükerrer Resmi gazetede yayımlanarak 

yürürlüğe giren bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin çıkarılan 

6111 sayılı kanundur.122 6111 sayılı kanunla; 

Birikmiş borçlar enflasyon oranında güncellenerek, faiz ve cezalar 

silinmekte ve mükelleflere belli bir plan dâhilinde ödeme kolaylığı 

getirilmektedir. Mükellef ile vergi idaresi arasındaki davaların sulh yoluyla 

çözümü yönünde düzenleme yapılmıştır. Davanın bulunduğu safhalara göre 

önemli indirimler yapılmaktadır. İnceleme ve tarhiyat safhasındaki borçlar için 

Kanundan yararlanılarak ödeme imkânı getirilmekte ve böylece gelecekteki 

ihtilafların önlenmesi sağlanmaktadır. Matrah ve vergi artırımı ile mükelleflere 

geçmiş vergilendirme dönemi ile ilgili olası risklerini ortadan kaldırma imkânı 

verilmektedir. İşletmelerdeki mallarını beyan ederek kayıt altına almak 

isteyen, işletmede olmayan mallarını da herhangi bir ceza ödemeden 

kayıtlardan çıkarmak isteyen mükelleflere önemli avantajlar sağlanmaktadır. 

Pişmanlıkla veya kendiliğinden beyanname vererek vergilerini beyan eden 

mükelleflere pişmanlık zammı yerine bu vergilerini enflasyon oranında 

güncelleyerek ödeme imkânı sağlanmaktadır. Yapılandırılan borçların taksit 

ile ödenmesi imkânı getirilmiştir. Vergi dairelerince takip edilen ve vadesi 

31.12.2010 tarihinden önce (bu tarih dâhil) olan amme alacakları Kanun 

kapsamına girmektedir. 
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 6111 Sayılı Kanun, 1. Mükerrer Resmi Gazete, 25.02.2011, 27857. 
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Bu çerçevede vadesi 31.12.2010 tarihinden önce olan, 

 Ecrimisil, 

 Kaynak kullanımını destekleme fonu alacakları, 

 Destekleme ve fiyat istikrar fonu alacakları, 

 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen ve 

süresinde ödenmediği için vergi dairelerine takip için intikal ettirilen 

öğrenim ve katkı kredisi alacakları, 

 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından tespit edilen ve 

süresinde ödenmediği için vergi dairelerine intikal ettirilen sulama 

tesisleri işletme ve bakım ücreti, sulama tesisleri yatırım bedeli gibi 

alacaklar, 

  Doğrudan gelir desteği ödemelerinden geri alınması gereken 

alacaklar gibi amme alacakları yapılandırılacaktır. 

  Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri 2 Mayıs 2011 tarihi mesai saati 

bitimine kadar bağlı oldukları vergi dairelerine başvurarak, 

Yıllık beyannamelerinde beyan ettikleri matrahlarını; 

 2006 yılı için %30, 

 2007 yılı için %25, 

 2008 yılı için %20, 

 2009 yılı için %15 

                                                 


 Hazine taşınmazının, İdarenin izni dışında gerçek veya tüzel kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi 

sebebiyle, İdarenin bir zarara uğrayıp uğramadığına veya işgalcinin kusurlu olup olmadığına 

bakılmaksızın, taşınmazın işgalden önceki hâliyle elde edilebilecek muhtemel gelir esas alınarak 

İdarece talep edilen tazminattır. 
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oranından az olmamak üzere artıracaklardır. Bu sayede artırımda 

bulunulan yıllar ile ilgili gelir ve kurumlar vergisi yönünden vergi incelemesi ve 

tarhiyat yapılmayacaktır. Artırılan matrah üzerinden %20 oranında vergi 

ödenecektir. 

  Katma değer vergisi mükellefleri, 2 Mayıs 2011 tarihi mesai saati 

bitimine kadar en son bağlı oldukları vergi dairelerine başvurarak, ilgili 

yıllarda her bir vergilendirme dönemi için verilmiş olan 1 No.lu KDV 

beyannamelerinde yer alan hesaplanan katma değer vergilerinin yıllık 

toplamı üzerinden; 

 2006 yılı için %3, 

 2007 yılı için %2,5 

 2008 yılı için %2 

 2009 yılı için %1,5 

oranında hesaplayacakları katma değer vergisini ödemeyi kabul 

etmeleri halinde, katma değer vergisi incelemesine ve tarhiyatına tabi 

olmayacaklardır. 

  6111 sayılı kanun kamu alacaklarının yapılandırılması açısından 

cumhuriyet tarihi boyunca çıkartılan en kapsamlı kanundur. Bu kanunla 

yalnızca kamunun vergi alacakları değil; yukarıda da bahsedildiği üzere trafik 

cezasından askerlik para cezasına kadar birçok alacak yapılandırılmıştır.   

        



SONUÇ 

Türkiye’de vergi yapısının sağlam temellere oturtulması ve mevcut 

vergi yükünün aşağıya çekilerek verginin tabana yayılması için bir dizi 

reformlara girişilmiştir. Bu reformların ilki mali milat uygulamasının 

kaldırılmasıdır. Vergilendirme alanındaki kapsamlı yeniden yapılanma süreci 

çerçevesinde, öncelikle, kısa vadede ekonomik politikalarla çelişen vergi 

düzenlemelerinin ortadan kaldırılması hedeflenmiş ve bu kapsamda mali 

milat uygulaması kaldırılmıştır.  

Vergi yükünün, kayıt içinde faaliyet gösteren mükellefler açısından 

caydırıcı olmaktan çıkarılması için kayıt dışı ekonomiyle mücadele 

kapsamında belge düzeninin yerleştirilmesi, vergi oranlarının düşürülmesi, 

vergi muafiyet ve istisnalarının mümkün olduğunca sınırlandırılarak vergi 

tabanının genişletilmesi, nakit ekonomisinin sınırlandırılması, vergi yönetimi 

ve denetiminin etkinliğinin artırılması, bürokratik işlemlerin azaltılması, risk 

esaslı denetim anlayışına geçilmesi, veri analizi kapasitesinin artırılması ile 

vergi ahlakı ve bilincinin yerleştirilmesine ilişkin çalışmalar yürütülmüştür. 

Kayıt dışı ekonomi ile mücadele çalışmaları sonucunda vergi 

oranlarındaki indirime rağmen vergi gelirlerinde düzenli artış sağlanmamıştır. 

Bu çerçevede 1998 yılında %33 olan kayıt dışılık oranı 2005 yılı sonunda 

%25,5’e düşürülmüştür. 

Vergi Barışı hayata geçirilerek 1999 yılında yaşanan iki büyük deprem 

ile 2000 ve 2001 yıllarında yaşanan ekonomik krizler, mükelleflerin vergiler 

başta olmak üzere borçlarını ödeyememeleri veya ödemede zorluk içine 

girmelerine neden olmuştur.  

Verginin tabana yayılmasını sağlayarak bir yandan kayıt dışı ile 

mücadele diğer yandan da vergi yükünü hafifletmek için bazı vergi 

oranlarında indirimlere gidilmiştir. 5228 sayılı Kanunla sakatlık indiriminden 

faydalanan mükelleflerin kapsamı genişletilerek basit usulde vergilendirilen 
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mükellefler kapsama alınmıştır. Eğitim ve sağlık hizmetleri ile ilaç ve kan 

ürünleri, tekstil ürünleri ve deri mamullerine uygulanan KDV oranı %8’e, kan 

ve kan bileşenlerinde ise %1’e indirilmiştir. 2004 yılında çıkarılan 5281 sayılı 

Kanunla Gelir Vergisi Kanununun 89’uncu maddesi uyarınca gelir vergisi 

beyannamesi üzerinde yapılacak indirimler genişletilerek; mükellefin kendisi, 

eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık 

harcamalarından gider olarak indirilebilecek üst sınır %5’ten %10’a 

yükseltilmiştir. 

Gelir vergisi tarifesinde %45 olan en yüksek oran 2006 yılından 

itibaren %35’e, en düşük oran ise %20’den %15’e düşürülmüştür. Ücret 

gelirleriyle diğer gelirler için aynı tarifeler uygulanırken, bu tarifeler 1 Ocak 

2006 tarihinden elde edilen gelirlere uygulanmak üzere birleştirilerek tekli 

tarife uygulamasına geçilmiş, beş olan vergi dilim sayısı da dörde indirilmiştir. 

Gelir ve kurumlar vergisi oranlarında yapılan indirimlere paralel olarak 

birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarım işlerinde stopaj oranı 

%3’e, kurumlar vergisi oranından yüksek olan stopaj oranları da kurumlar 

vergisi oranı seviyesine indirilmiştir. 

21.06.2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunuyla kurumlar 

vergisi oranı %30’dan %20’ye düşürülmüş olup, bu düzenleme ile birlikte; kâr 

payı üzerindeki vergi dâhil yatırımcıların kazançları üzerindeki toplam vergi 

yükü %44 oranından %34 oranına indirilmiştir. 

Yabancı doğrudan yatırımların kazançları üzerindeki toplam vergi yükü 

ise kâr payı üzerindeki vergi dâhil %37 oranından %32 oranına indirilmiştir. 

2006 yılında yapılan oran indirimleri sonrasında kâr payları dâhil 

kurum kazançları üzerindeki toplam vergi yükü hesaplamasında OECD 

ortalaması %44,2 iken Türkiye’de bu oran %34 seviyesine indirilmiştir. 

Böylece Türkiye, kurum kazançları vergi yükü açısından OECD ülkeleri 

arasında en düşük vergi yüküne sahip beşinci ülke konumuna gelmiştir.  
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Akaryakıt ürünleri piyasasındaki yoğun kayıt dışılığı önlemek için 

akaryakıt ürünleri ile ilgili olarak akaryakıt pompalarına yazar kasa 

bağlanması uygulaması başlatılmıştır. Bunun yanı sıra ulusal marker 

uygulamasına geçilmekle akaryakıt kaçakçılığı ile mücadelede önemli bir 

adım atılmış bulunmaktadır. 

Kayıt dışı ekonomi ile mücadele amacıyla Kasım 2006’dan itibaren 

“TC Kimlik Numarası” aynı zamanda vergi numarası olarak kullanılmaya 

başlanmıştır. 

Psikolojik ve sosyolojik sebepler başta olmak üzere mükelleflerin 

vergiye karşı direncinin nedenlerini bilimsel ve teknik bir zeminde incelemek 

ve mükelleflerin vergi kaçırmalarına neden olabilecek faktörleri belirlemek 

üzere Türkiye genelinde “Vergi Verme Davranışı ve Mükellef Tutumları Anket 

Çalışması” yapılmıştır.  

Ülkemizde uzun yıllar boyunca yüksek düzeyde seyreden enflasyon, 

bir yandan mali tabloların gerçek durumu yansıtmaktan uzaklaşmasına 

sebep olurken, diğer yandan kazançların fiktif vergilendirilmesine ve işletme 

sermayesinin aşınmasına yol açmıştır. Vergi kanunlarımızda enflasyonun 

etkilerinin giderilmesiyle ilgili daha önce de düzeltmeler yapılmış olmakla 

birlikte, bu düzenlemelerinin birbiriyle uyumlu olmamaları, uluslar arası kabul 

görmüş standartlardan uzak olmaları çeşitli sorunlara neden olmuştur.  

Bu tür olumsuzlukların önlenmesi, vergi matrahının doğru ve adil 

olarak tespiti, kayıt dışı ekonomi ile mücadelenin daha etkin bir şekilde 

yürütülmesi ve yabancı sermaye girişinin artırılması amacıyla enflasyon 

düzeltmesi uygulamasına geçilmiştir. 

Yatırımcılar bakımından önemli bir maliyet unsuru olan damga vergisi 

ve harçların uygulama alanı önemli ölçüde daraltılmış, özellikle bankacılık 

alanındaki işlemlerin büyük bir kısmı damga vergisi kapsamı dışına 

çıkarılmıştır. 
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Eğitim ve sağlık alanlarında önemli vergisel teşvikler sağlanmış olup 

özel eğitim kurumlarının eğitim sistemi içindeki payının artırılabilmesi 

amacıyla yeni kurulacak özel okullar için vergi istisnası getirilmiştir. Aynı 

zamanda, okul ve hastane, öğrenci yurdu, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, 

huzur evi, bakım ve rehabilitasyon merkezi yapıp bağışlayanların bu amaçla 

yapmış oldukları harcamaların tamamının gider olarak indirilebilmesi imkanı 

getirilmiş, bilgisayar destekli eğitim için yapılacak bilgisayar bağışları 

KDV’den tamamen istisna tutulmuştur. 5228 sayılı Kanunla okul öncesi 

eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okullarının işletilmesinden 

elde edilen kazançların tamamı beş vergilendirme dönemi gelir ve kurumlar 

vergisinden istisna edilmiştir.  

2004 yılında çıkarılan 5084 sayılı Kanunla Türkiye İstatistik 

Kurumunca fert başına GSYİH tutarı 1.500 ABD doları veya daha az olan 49 

ilde; gelir vergisi stopajı teşviki, sigorta primleri işveren payı teşviki, bedelsiz 

yatırım yeri tahsisi ve enerji desteği teşviki getirilmiştir. 

Tam ve dar mükelleflerin serbest bölgelerdeki gelir ve kurumlar vergisi 

muafiyetine son verilmiştir. Ancak, bu bölgelerde sadece üretim yapanların 

desteklemek amacıyla 06.02.2004 tarihinden sonra serbest bölgede faaliyet 

göstermek için ruhsat almış olan mükelleflerden imalat işi ile uğraşanların 

elde etmiş oldukları kazançlar, Türkiye’nin Avrupa Birliğine tam üyeliğinin 

gerçekleştiği tarihi içeren yıllık vergilendirme döneminin sonuna kadar gelir 

ve kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. 06.02.2004 tarihi itibariyle ruhsat 

almış olan mükellefler ruhsat süresince gelir ve kurumlar vergisinden muaf 

olacaklardır. Bu bölgelerde istihdam edilen personele ödenen ücretler 

31.12.2008 tarihine kadar gelir vergisinden istisna edilmiştir. Ancak, 

işletmenin faaliyet ruhsatında belirtilen süre daha önceki bir tarihte bitiyor ise 

ücret istisnası da 31.12.2008 tarihine kadar 31.12.2008 tarihine kadar değil 

bu sürenin bitiminde sona erecektir.  

Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyette bulunan gelir ve kurumlar 

vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu bölgelerdeki yazılım ve Ar-ge 
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faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31.12.2013 tarihine kadar gelir ve 

kurumlar vergisinden, mükelleflerin münhasıran bu bölgelerdeki ürettikleri 

sistem yöntemi, veri yöntemi iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve 

askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri de 

yine 31.12.2003 tarihine kadar katma değer vergisinden istisna edilmiştir. 

2005 yılında toplam yüzölçümü 3.1. milyon metrekare olan 146 adet 

taşınmaz bedelsiz devredilmiş ve böylece 6.078 kişiye iş imkanı sağlayan 

477.5 milyon TL değerindeki yatırıma Hazine mülkü tahsis edilmiştir. 

Nakit ekonomisinin daraltılması ve ödemelerin kayıt altına alınabilmesi 

amacıyla 8 bin TL’nin üzerindeki ödemelerin bankacılık sistemi aracılığıyla 

gerçekleştirilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Yapılan düzenleme ile ticari 

işlemler ve finansal hareketlerin taraflarının izlenmesi ve vergiyi doğuran 

olayların mali kurumların kayıt ve belgeleri yardımlarıyla tespit edilmesi 

amaçlanmaktadır. Bu zorunluluğa uymayan mükelleflere de işleme konu 

tutarın %5’i oranında özel usulsüzlük cezası kesilmesine yönelik düzenleme 

yapılmıştır. 

Yapılan bu reformlarla birlikte vergi tahsilâtında önemli artışlar 

sağlanmıştır. 2000 yılına kıyasla 2006 yılında vergi gelirlerinin tahsilâtı 

yaklaşık 5 kat artmıştır. Vergi gelirlerindeki bu artış hem dolaysız vergiler 

hem de dolaylı vergilerin tahsilâtında meydana gelen artışlarla sağlanmıştır. 

Ancak dolaylı vergilerin tahsilâtındaki artış oranı dolaysız vergilerdeki tahsilât 

artışından daha fazla olarak gerçekleşmiştir. 2000 yılında dolaysız vergilerin 

toplam vergi gelirleri içindeki payı %59 iken 2006 yılında bu oran %31’e 

düşmüştür. Aynı dönemde dolaylı vergilerin payı %59 iken 2006 yılında 

%69’a çıkmıştır. Yapılan reformlar vergi yapısını, dolaysız vergilere doğru 

kaydırmakla birlikte hala dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içinde çok 

önemli bir payı olduğu ve bu payın dolaysız vergi gelirlerine kıyasla daha 

fazla artış gösterdiği görülmektedir. Dolaysız vergilerdeki artış, gelir ve 

kurumlar vergisi oranlarında yapılan değişikliklerden kaynaklanmakta; buna 

karşın katma değer vergisinde bazı ürünlerde KDV indirimi yapılmasına 
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rağmen dolaylı vergilerin artış hızını kesmediği en azından dolaysız vergilerin 

artış hızından daha fazla olduğu görülmektedir. Ekonomide vergi sistemini 

dolaysız vergilere doğru kaydırmak arzulanan bir sonuç olsa da bu durumu 

sağlamaya yönelik olarak reformların yapılmasına devam edilmesi ve 

özellikle kayıt dışı oranını mümkün olduğunca minimum değerlerde tutulması 

gerekmektedir. 
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ÖZET 

BOLAT, İbrahim. Türkiye’nin Vergi Yapısı ve Cumhuriyetin İlk 

Yıllarından Günümüze Vergi Yapısındaki Değişmelerin Ekonomik 

Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2012. 

 

Çalışmamızdaki amaç cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze kadar 

Türk vergi sisteminin yapısını tarihi süreç içerisinde analiz etmek, vergi 

yapısını oluşturan ve bu yapıda değişiklik yapan kanunları dönemler itibariyle 

özetlemek, bu kanunlarının çıkarılış amaçlarını açıklamak ve vergi 

yapısındaki değişikliklerin ekonomi üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Her 

bölümde o dönemle ilgili olarak Türkiye ekonomisinin ekonomik yapısı ile ilgili 

çerçeve bilgiler verilmiştir.  

Çalışmamızda özellikle vergi kanunlarının yayımlandığı resmi 

gazetelerden faydalanılmış, her bir kanun ayrı bir başlık halinde incelenmiştir. 

Ayrıca toplanan vergilerin, gayrisafi yurt içi hasıla ve toplam vergi hasılatı gibi 

büyüklükler içerisindeki oranlarına bakılmış olup OECD ülkeleri ile 

kıyaslaması yapılmış, Türk vergi yapısının sağlam temellere oturtulması için 

yapılan ve yapılması gereken reformlardan bahsedilmiştir.  
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ABSTRACT 

BOLAT, İbrahim. From the early years of the Republic of Turkey Tax 

Structure and Economic Effects of Tax Changes in the structure, Master 

Thesis, Ankara, 2012. 

 

Our purpose to present the first years of the republic of Turkey in the 

process of analyzing the structure of the tax system, the tax periods that form 

the structure, and this structure to summarize the law amending the law on 

the economy çıkarılış aims to explain and investigate the effects of changes 

in the tax structure. Each section in respect of that period frame provides 

information on the economic structure of Turkey's economy. 

In our study, published in the Official Gazette utilized, especially tax 

laws, the laws of each is examined in a separate heading. In addition, the 

taxes collected, such as gross domestic product and total tax revenue in the 

rate of aggregates is observed and made comparisons with other OECD 

countries, the Turkish To build on the solid foundations of the tax structure 

and to the reforms mentioned. 
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