
T.C. 
MARMARA ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 
MALİYE ANABİLİM DALI 
MALİ HUKUK BİLİM DALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERGİ HUKUKUNDA AYIRMA PRENSİBİ 
 

Yüksek Lisans Tezi 

 

 

 

 

 

AYÇA YALTİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İstanbul, 2013 



T.C. 
MARMARA ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 
MALİYE ANABİLİM DALI 
MALİ HUKUK BİLİM DALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERGİ HUKUKUNDA AYIRMA PRENSİBİ 
 

Yüksek Lisans Tezi 

 

 

 

 

 

AYÇA YALTİ 

 

Danışman: YRD. DOÇ. DR. BUMİN DOĞRUSÖZ  

 

 

 

 

 

 

 

İstanbul, 2013 





GENEL BİLGİLER 

 

 

İsim ve Soyisim     : Ayça Yalti 

Anabilim Dalı     : Maliye  

Programı     : Mali Hukuk  

Tez Danışmanı    : Yrd. Doç. Dr. Bumin Doğrusöz 

Tez Türü ve Tarihi    : Yüksek Lisans  - Eylül 2013 

Anahtar Kelimeler    : Ayırma İlkesi, Ayırma Prensibi, Vergi Hukuku, 

      Emek, Sermaye, Vergilendirme 

 

 

ÖZET 

VERGİ HUKUKUNDA AYIRMA PRENSİBİ 

 

 Ayırma prensibi güçsüz ve kırılgan olan emeğin, onu elde eden kişiden bağımsız bir 

şekilde devamlılık arz eden sermaye geliri karşısında korunmasını amaçlayarak, diğer bir 

deyişle; toplumun güçsüz ve nispeten gelir seviyesi düşük kesimini, gelir seviyesi yüksek 

kesim karşısında koruyarak sosyal adaletin sağlanmasına hizmet etmektedir. Söz konusu 

prensibin, sosyal devlet, sosyal adalet ve sosyal adaletin vergilendirmedeki görünümü olan, 

vergi adaleti bakımından önemi nedeniyle bu konunun incelenmesi ihtiyacı doğmuştur. 

Tezin birinci bölümünde ayırma prensibinin kuramsal konumu incelendi. İlk kısımda 

ayırma prensibinin genel bir tanımı yapıldı, ikinci kısımda ayırma prensibine duyulan 

gereksinim ve prensibin genel seyri incelendi. Takip eden kısımlarda ise, prensibin hukuksal,  

işlevine değinildi. Günümüz uygulamasında ayırma prensibinin zıt uygulaması olan ikili gelir 

vergilemesi modeline, -detaylı araştırma bir başka tezin konusu olabilecek derinlikte 

olduğundan- yalnızca ana hatlarıyla  değinildi. 

İkinci bölümde ayırma prensibinin temellendiği ana prensipler incelendi ve ayırma 

prensibinin sosyal devlet, sosyal adalet, vergi adaleti ve verginin mali güçle orantılı olmasıyla 

ilişkisi ortaya kondu. Üçüncü bölümde Türk vergi sisteminde ayırma prensibi incelendi. Daha 

sonra ayırma prensibi Gelir Vergisi Kanunu bağlamında, ücret kavramı üzerinden, Kurumlar 

Vergisi Kanunu bağlamında ise, sermaye geliri ve kurum kazancı kavramları üzerinden iki 

kısımda incelenecektir. 
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ABSTRACT 

PRINCIPLE OF DISCRIMINATION ON TAX LAW 

 

 The purpose of the discrimination principle is the protection of the weak and fragile 

'labour' income, regardless of who gains it, against the capital income that is continuous; in 

other words, it serves for social justice by protecting the powerless and considerably low 

income part of the society against the high income part.  This principle requires an evaluation 

for its importance in social government, social justice and tax justice that is the reflection of 

social justice in taxation.  

 The first section of this paper explains the institutional position of the discrimination 

principle.  The first part of this section provides a general description of the discrimination 

principle while the second part of this section discusses the need for the discrimination 

principle and its [historic development].  The following parts mention the legal function of the 

discrimination principle.  The paper also briefly discusses the dual taxation principle, the 

current practice which is the opposite practice of the discrimination principle,  in its general 

terms -given that the dual taxation is a wide concept that can be the subject of a paper in its 

entirety-.  

 The second section of this paper evaluates the fundamental principles constituting the 

basis of the discrimination principle and proves the relationship between the discrimination 

principle and the social government, social justice, tax justice and that the tax shall be rated 

based on the financial power.  The third section of this paper explains the discrimination 

principle in the Turkish taxation system. The discrimination principle is also be discussed in 

two parts: in relation to wage within the context of Income Tax Law and also, in relation to 

capital income and corporate income within the context of Corporate Tax Law. 
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GİRİŞ 

Bu tezin konusunu Türk vergi hukukunda ayırma prensibinin incelenmesi 

oluşturmaktadır. Ayırma prensibi güçsüz ve kırılgan olan emeğin, onu elde eden kişiden 

bağımsız bir şekilde devamlılık arz eden sermaye geliri karşısında korunmasını 

amaçlayarak, diğer bir deyişle; toplumun güçsüz ve nispeten gelir seviyesi düşük 

kesimini, gelir seviyesi yüksek kesim karşısında koruyarak sosyal adaletin sağlanmasına 

hizmet etmektedir. Bu prensibin, sosyal devlet, sosyal adalet ve sosyal adaletin 

vergilendirmedeki görünümü olan, vergi adaleti bakımından önemi nedeniyle bu 

konunun incelenmesi ihtiyacı doğmuştur.  

 Bu inceleme yapılırken, hukuki bakımdan Türk vergi sistemi ana hatlarıyla ele 

alınarak konu incelenmiştir. Türk vergi sisteminde yer alan vergi yasalarının 

muhasebesel teknik ayrıntılarına, bunlar başlı başına bir başka çalışmanın konusunu 

teşkil edebilecek genişlikte olduğundan ve tezi hukuki boyuttan uzaklaştıracağından 

girilmemiştir. 

 Vergi ödeme gücü göz önünde tutulduğunda gelirin yalnız miktarı değil, ayrıca 

ekonomik yapısı da önem kazanmaktadır. Emek geliri, kişi emeğini devam ettirebildiği 

sürece elde edilebildiğinden, bu gelir türünün, kişinin şahsi durumuyla sıkı bir ilişkisi 

vardır. Emek geliri sahibi herhangi fiziki bir engel sebebiyle işine devam edemediğinde 

gelir elde edemeyecektir. Bu özellikli durumdan ötürü sermaye gelirlerine nazaran emek 

gelirlerinin daha düşük vergilendirilmesi ve böylelikle emek geliri sahibinin, gelirinin 

bir kısmını çalışamayacağı zamanlar için saklayabilmesine imkan verilmesi ihtiyacı 

doğmuştur. 

 Tarihsel süreçte ayırma prensibi açısından Türk vergi yasalarına baktığımızda ilk 

olarak karşımıza, Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne devreden ve bugünkü 

gelir ve kurumlar vergisinin temelini oluşturan temettü vergisi çıkmaktadır. Bu verginin 

yetersiz kalmasıyla bunu takip eden süreçte kazanç vergisi yürürlüğe girmiştir. Vergi 

reformlarıyla birlikte yapılan değişikliklerle modern gelir vergisi sistemine geçilmiş ve 

Gelir Vergisi Kanunu yürürlüğe girmiştir.  
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 GVK, sedüler sistem ve üniter sistemin birlikte düzenlenmesiyle 

oluşturulmuştur. Üniter sistemde, ayırma prensibi, dolaylı biçimde gerçekleştirilmeye 

çalışılmıştır. Bu amaçla, vergi reformuyla oluşturulacak sistemde gelir vergisinin yanı 

sıra sermayeden sağlanan kazançların da vergilendirilebilmesi için kurumlar vergisine, 

bina ve arazi gibi servet unsurlarının vergilendirilebilmesi için de servet vergilerine yer 

verilmiştir. Böylece, sermaye gelirleriyle birlikte servet de vergilendirilerek emek 

gelirleri dolaylı biçimde korunmuş; yani ayırma prensibi gerçekleştirilmiştir. 

Tarih boyunca gücü elinde bulunduran otorite, halka uygulayacağı vergiyi esas 

ve usul yönünden belirlerken, kamusal ihtiyaçların karşılanması ve vergi 

yükümlülerinin menfaatleri arasında, teraziyi dengede tutmakta zorlanmış, kefelerin 

dengesi bazen emek, bazen sermaye, çoklukla da otorite lehine bozulmuştur. Bu tezde 

sermaye gelirlerini emek gelirleri karşısında, emek lehine vergilendirmeyi amaçlayan 

ayırma prensibinin Türk vergi mevzuatında nasıl düzenlendiği hem tarihsel seyri 

içerisinde hem de günümüz uygulamasında irdelenecek ve prensibin günümüz 

ihtiyaçları bakımından gerekliliği tartışılacaktır. 

Sosyal devlet, 1961 Anayasası’nın 2. madde gerekçesinde, “fertlere yalnız 

klasik hürriyetleri sağlamakla yetinmeyip, aynı zamanda onların insan gibi yaşamaları 

için zaruri olan maddi ihtiyaçlarını karşılamalarını da kendisine vazife bilen devlet” 

şeklinde ifade bulmuştur. 1961 ve 1982 Anayasaları döneminde, Anayasa Mahkemesi 

tarafından verilen kararlara bakıldığında; kişi ve toplum, emek ve sermaye arasındaki 

denge, çalışma hayatının istikrarlı gelişmesi, milli gelirin daha adil dağılımı için 

çalışılması, toplumsal kutuplaşmaların azalmasına özen gösterilmesi ve sosyal adaletin 

sağlanması gibi amaçların sosyal devletin gereklerinden olduğu görülmektedir. Çalışma 

hakkı, ekonomik ve sosyal boyutu birbirinden ayrılamaz bir haktır. Bu hakkın 

“ekonomik boyutu çalışmanın bir ücret karşılığında yapılmasıdır.” Bu doğrultuda gelir 

vergilemesinde önem taşıyan husus vergilendirilecek gelirin tespiti olmaktadır. 

Ayırma prensibi güçsüz ve kırılgan olan emeğin, onu elde eden kişiden 

bağımsız bir şekilde devamlılık arz eden sermaye geliri karşısında korunmasını 

amaçlayarak, diğer bir deyişle; toplumun güçsüz ve nispeten gelir seviyesi düşük 

kesimini, gelir seviyesi yüksek kesim karşısında koruyarak sosyal adaletin sağlanmasına 
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hizmet etmektedir. Söz konusu prensibin, sosyal devlet, sosyal adalet ve sosyal adaletin 

vergilendirmedeki görünümü olan, vergi adaleti bakımından önemi nedeniyle bu 

konunun incelenmesi ihtiyacı doğmuştur.  

Tezin birinci bölümünde ayırma prensibinin kuramsal konumu incelenecektir. 

İlk kısımda ayırma prensibinin genel bir tanımı yapılacak, ikinci kısımda ayırma 

prensibine duyulan gereksinim ve prensibin genel seyri incelenecektir. Takip eden 

kısımlarda ise, prensibin hukuksal, mali ve ekonomik işlevlerine değinilecek ve 

günümüz uygulamasında ayırma prensibinin zıt uygulaması olan ikili gelir vergilemesi 

modeline, -detaylı araştırma bir başka tezin konusu olabilecek derinlikte olduğundan- 

yalnızca ana hatlarıyla  değinilecektir. 

 İkinci bölümde ayırma prensibinin temellendiği ana prensipler incelenecek ve 

ayırma prensibinin sosyal devlet, sosyal adalet, vergi adaleti ve verginin mali güçle 

orantılı olmasıyla ilişkisi ortaya konmaya çalışılacaktır. Burada, tezde kavram birliğini 

sağlayabilmek adına sosyal devlet ve sosyal adalet “ilkeleri”nden de ayırma prensibiyle 

uygunluk sağlamak adına, genel kullanımın aksine, sosyal devlet ve sosyal adalet 

“prensibi” olarak bahsedilecektir. 

Üçüncü bölümde Türk vergi sisteminde ayırma prensibi incelenecek ve birinci 

kısımda ayırma prensibinin uygulanabileceği vergi türleri tespit edilcektir. Daha sonra 

ayırma prensibi Gelir Vergisi Kanunu (GVK) bağlamında, ücret kavramı üzerinden, 

Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK) bağlamında ise, sermaye geliri ve kurum kazancı 

kavramları üzerinden iki kısımda incelenecektir. Yine bu kısımda, prensibin uygulama 

alanı çeşitli vergi tasnifleri bakımından birinci kısımda irdelenecek ve ikinci kısımda da 

asgari geçim indirimi, oran belirleme, muafiyet, istisnalar ve indirimler, asgari ücretin 

vergi dışı bırakılması başlıkları altında, prensibin Türk hukukundaki uygulanma 

araçları, prensiple bağlantıları ölçüsünde değerlendirilecektir. 

Sonuç bölümünde ise, prensiple amaçlananların günümüz ihtiyaçlarını 

karşılayabilmek bakımından ne derece yeterli olduğu irdelenecek ve bu doğrultuda 

çeşitli öneriler sunulacaktır. 
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Birinci Bölüm 

AYIRMA PRENSİBİNİN KURAMSAL KONUMU 

 

1. AYIRMA PRENSİBİNİN TANIMI 

Ayırma prensibi1, emek gelirlerinin, sermaye gelirlerinden ayrı 

vergilendirilmesini ifade eder ve emekten gelir elde edenlerin mali gücünün sermayeden 

gelir elde edenlere nazaran daha düşük olduğu varsayımına dayanır.2 Ancak buna ek 

olarak emek ve sermaye işbirliğinden doğan gelirlerin vergilendirilmesinde de miktarı 

aynı fakat ekonomik karakteri farklı gelirlerde de farklı oran uygulamasına gidildiği 

görülmüştür. Burada kıstas devamlılık ve emniyettir.3 Emek geliri sahibinin bedeni 

çalışmasına bağlı olan geliri, bu çalışma gerçekleşemediği takdirde ortadan kalkarken 

sermaye sahibi açısından işsiz kalma durumunda sermayeden elde edilen gelir ortadan 

kalkmamaktadır.4 

Verginin, mükellefin ödeme gücüne göre alınabilmesi için çeşitli teknikler 

kullanılmaktadır. Bu tekniklerden artan oranlılık ödeme gücünün hesaplanmasında 

mükellefin gelir tutarını ele alırken; ayırma prensibi, artan oranlılıktan farklı olarak, 

gelirin elde edildiği kaynağı ve mükellefin sosyal durumunu dikkate almaktadır. Bu 

haliyle ayırma prensibi artan oranlılığı destekler niteliktedir ve mükelleflerin herhangi 

bir ayrıma tabi tutulmaksızın vergilendirilmeleri sonucu oluşan olumsuz etkilerin 

hafiflemesine vesile olduğu ifade edilebilir.5 

 

                                                 
1 “İng. Discrimination” Orhan Dikmen, Maliye Dersleri Birinci Kitap (Maliye Dersleri), İstanbul: 
Sermet Matbaası, 1964, s. 307. Fritz Neumark,  Maliyeye Dair Tetkikler (Mali Tetkikler), İstanbul: 
İsmail Akgün Matbaası, 1951, s. 181. Neumark’ın ayırma prensibi için önerdiği yabancı dil karşılıkları: 
“İng. Principle of differentiation, Alm. Differenziationsprinzip, Fr. Principe de la discrimination des 
revenues”,  Neumark,  Mali Tetkikler, s. 16.   
2 Tamer Budak, Türk Vergi Hukukunda Anayasal Ölçüt: Mali Güç, İstanbul: Oniki Levha, 2010, s. 
216. 
3 Neumark, Mali Tetkikler, s. 181. Dikmen, Maliye Dersleri, s. 307. 
4 Budak, Mali Güç, s.216. 
5 Halil Nadaroğlu, Kamu Maliyesi Teorisi, İstanbul: Beta Yayınevi, s. 316. 
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2. AYIRMA PRENSİBİNE DUYULAN GEREKSİNİM VE GENEL SEYİR 

2.1. Prensibin Genel Seyri 

Ayırma prensibi ilk olarak 1907 yılında İngiltere’de uygulamaya konmuştur.6 

Ayrıca belirtmek gerekir ki, eğer artan oranlılık ayırma prensibinin uygulanma 

araçlarından biri kabul edilirse, ayırma prensibinin uygulanmasına Antik Yunan 

Medeniyeti’nde (MÖ. 596) başlandığı söylenebilecektir.7 17. yüzyılda ise Almanya’da, 

mevcut çok sayıda verginin kaldırılması ve yerine kraliyet vergisi adı altında kişisel bir 

gelir vergisi konmasının daha faydalı olacağı ileri sürülmüş ve vergi oranının da %10’u 

aşmamasının; sanatkarlar gibi emek geliri elde eden bazı toplumsal gruplara düşük vergi 

oranı uygulanmasının gereği vurgulanmıştır.8 

Vergi ödeme gücü göz önünde tutulduğunda gelirin yalnız miktarı değil, ayrıca 

ekonomik yapısı da önem kazanmaktadır. Emek geliri, kişi emeğini devam ettirebildiği 

sürece elde edilebilmektedir. Bu haliyle emek gelirleri kişinin şahsi durumuyla sıkı bir 

ilişki içindedir. Emek geliri sahibi herhangi fiziki bir engel sebebiyle işine devam 

edemediğinde gelir elde edemeyecektir. Prensip, emek gelirlerinin bu özellikli 

durumundan ötürü sermaye gelirlerine nazaran düşük vergilendirilmesini 

amaçlamaktadır, böylelikle emek geliri sahibinin, gelirinin bir kısmını çalışamayacağı 

zamanlar için saklayabilmesine imkan verilmiş olacaktır.9 

 

2.2. Tarihsel Süreçte Çeşitli Vergiler Bakımından Ayırma Prensibi 

2.2.1. Temettü Vergisi 

Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne devreden ve bugünkü gelir ve 

kurumlar vergisinin temelini oluşturan temettü vergisi, tüccar ve esnafın tahmin ve 

                                                 
6 Nihat Edizdoğan, Kamu Maliyesi, Bursa: Ekin, 2008, s. 248. Şener, Kamu Ekonomisi, s.252. “In the 
budget of I907 the principle of differentiation was accepted.” E. R. A. Seligman, Progressive Taxation in 
Theory and Practice,  American Economic Association Quarterly, 3rd Series, Vol. 9, No. 4 (Dec., 
1908), s. 44.  pp. 1-334 http://www.jstor.org/stable/3000009 , (Son Erişim: 09.03.2013) 
7 Seligman, Progressive Taxation, s. 11. 
8 Tamer Budak, Mali Güç, s. 24. 
9 Erginay, Kamu Maliyesi, s. 63. 
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takdir edilen yıllık kazancı üzerinden bir oran dahilinde alınmıştır.10 Temettü vergisi 

1863-1907, 1907-1914, 1914-1926 olmak üzere üç farklı dönem geçirmiştir11. Birinci 

dönemde uygulamada ayrı bir temettü vergisi var olmasına rağmen bu uygulamanın 

hukuki dayanağı olarak ortada bir kanun veya nizamname yoktur. Vergi tahrir vasıtası 

ile belirlenen kazançlara dayandırılmakta ve takdir komisyonları bunu takdir 

etmekteydi. Uygulamada takdir sübjektif ve keyfi olabilmekteydi. Temettü vergisinin 

bu dönemdeki oranları sadece yüzde 3, 4 ve 5’ti. 12 

1907 yılındaki Müstakil Temettü Nizamnamesi ile ticaret ve sanayi 

faaliyetlerinden doğan kazançlar temettü vergisine tabi tutulmuştur.13 Ülkeye karine 

usulünü ilk olarak getiren söz konusu nizamname ile vilayet, liva ve kaza merkezleriyle, 

nüfusu iki binden fazla olan yerlerdeki ticaret, sanat ve hirfet (meslek) sahipleri temettü 

vergisine tabi tutulmuştur. İstasyon, iskele ve şoseler üzerinde bulunan belirli işyerleri 

ile sanayi kuruluşları ise bulundukları yerin nüfusu ne olursa olsun tümü ile anılan vergi 

kapsamına alınmıştır.14 Temettü Nizamnamesi ile değişik miktar ve oranlarda vergi 

alınması öngörülmüştür. Meşrutiyet döneminde yapılan vergi reformu sırasında, 1907 

sayılı nizamname kaldırılarak15 yerine 1914 yılında çıkarılan Temettü Vergisi Kanunu 

çıkarılmıştır. 

Bu kanunla hizmet erbabının mevcut durumu çok değişmemiştir. Bununla 

birlikte 1924 yılı Bütçe Kanunu’nda yapılan bir değişiklikle, personeli, ücretleri 

üzerinden vergi ödeyecek kuruluşların sayısı artırılmış ve bu kuruluşlarda çalışanlar, 

maaşları üzerinden %3 oranında vergilendirilmiştir. Kamu kuruluşlarında çalışanların 

ücretlerine tanınan vergi muafiyeti zamanla asgariye indirilmiştir ve devlet muhasebe 

sistemine uygun olarak kayıtlarda brüt ücret tutarları gider olarak gösterilirken yapılan 

vergi kesintileri de Hazineye gelir kaydedilmiştir.16  Bu şekliyle cumhuriyet devri 

başına kadar uygulanan temettü vergisi 1926 yılında kaldırılmış ve yerine kazanç 

                                                 
10  İlham Küsmenoğlu, Vergi Tarihi 1, Ankara: Oluş Yayıncılık, 2010, s. 116. 
11  Abdullah Mutlu, Tanzimat’tan Günümüze Türkiye’de Vergileme Zihniyetinin Gelişimi, Ankara: 
MaliyeBakanlığı, 2009, 64 - 65 
12  Mutlu, Tanzimat’tan Günümüze, 64 - 65 
13 Sayar, Kamu Maliyesi I, s. 207. 
14  Küsmenoğlu, Vergi Tarihi 1, 117. 
15  Sayar, Kamu Maliyesi I, s. 207. 
16  Küsmenoğlu, Vergi Tarihi 1, s. 120. 
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vergisi konmuştur.17 Bu haliyle temettü vergisi ayırma prensibini içermemekteydi. Bu 

kanunun eksiklikleri göz önünde tutularak yürürlüğe konulacak Kazanç Vergisi 

Kanunu’yla ise ayırma prensibi vergi sistemine g 

 

2.2.2. Kazanç Vergisi 

1926 yılında yürürlüğe giren ve 1934 yılında çıkarılan bir kanunla değiştirilen 

Kazanç Vergisi, özü itibariyle 4 vergiyi içerir: patent vergisi, taahhüt vergisi, hakiki 

kazanç vergisi, ücret vergisi.18 Prensip olarak beyan usulünü benimseyerek 

yükümlülerin gerçek gelirleri üzerinden vergilendirilmelerini esas alan 1926 tarihli 

Kazanç Vergisi Kanunu Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ticari, sınai, veya mesleki 

faaliyette bulunanlar ya da aynı kanunda belirtilen işleri yapanlar kazanç vergisine tabi 

tutarken, tarımsal kazançlar ile menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarını bu vergi 

kapsamında düzenlememiştir.19 

Kazanç Vergisi tarifesi pek çok kez değişiklik göstermiştir. İlk kabul edildiği 

dönemde %6 ile %14 arasında değişen vergi oranları %15’e, büyük buhran 

dönemindeyse %30’a kadar yükseltilmiştir. 1940 yılında, “fevkalade vaziyet” 

dolayısıyla şirketlerin,  müesseselerin ticari ve sınai teşebbüs sahiplerinin, serbest 

meslek erbabının kazanç vergilerine %50 zam yapılmaktadır.20 Kazanç vergisi, 

yapılacak değişiklikler ve uygulanacak ek vergiler ile 1949 yılında kabul edilen Gelir, 

Kurumlar ve Esnaf Vergisi’nin 1950 yılında yürürlüğe girmesine kadar geçerliliğini 

korumuştur.21 

Kazanç vergisi ayırma prensibi bakımından önem taşımaktadır. Öyle ki 1926 

tarihli Kazanç Vergisi Kanunu, kamu kesiminde çalışanlardan aylık kazançları 20 lirayı 

geçmeyen müstahdem ücretlerini ve 100 lirayı geçmeyen maaşların 20 lirasını vergiden 

muaf tutmuştur.1934 tarihli Kazanç Vergisi Kanunu’nda da bu düzenleme korunmuş ve 

                                                 
17 Sayar, Kamu Maliyesi I, s. 207. 
18 Sayar, Kamu Maliyesi I, s. 208. Küsmenoğlu, Vergi Tarihi 1, s. 120. 
19  Küsmenoğlu, Vergi Tarihi 1, s. 121. 
20  Küsmenoğlu, Vergi Tarihi 1, s. 124. 
21 Sayar, Kamu Maliyesi I,  s.208. 
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hatta 1937 yılında yapılan değişiklikle, düzenleme kapsamına, kamu kesimi dışında 

çalışan işçiler de eklenmiştir. Bu düzenlemeler kamuda çalışanlar ve işçiler lehine 

yapılmış bir ayrıcalıktır.22 

 

2.2.3. Gelir Vergisine Duyulan İhtiyaç ve Kanunun Hazırlanması 

2.2.3.1. Gelir Vergisine Duyulan İhtiyaç 

Kazanç vergisi, pek çok sebepten dolayı yetersiz kalmış ve mali, ekonomik ve 

sosyal ihtiyaçları karşılayamamış bir vergiydi: vergide adalet, iktisat ve maliye 

prensiplerinin hemen hepsinden yoksundu.23 Gelir üzerinden alının bir verginin 

ekonomik yönden toplumda olumsuz etki yaratmaması için; genel ve objektif olması, 

gelir ve sermaye yapısını bozmaması, girişimcilik arzusunu engellememesi ve vergiye 

direnç geliştirecek tarzda olmaması gerekmektedir. Oysa mevcut haliyle kazanç vergisi 

bu özelliklere uymamaktaydı. Diğer yandan, gelir vergilerinin sosyal adaleti 

sağlayabilmeleri için eşitlik, ayırma prensibi, en az geçim indirimi, aile durumu esası ve 

artan oranlılık gibi müesseseleri içermesi gerekir. Oysa yürürlükteki kazanç vergisi, bu 

prensipleri içermediği ya da artan oranlılıkta olduğu gibi yalnızca bazı yükümlüler 

hakkında ve sert bir biçimde uygulandığı için eleştirilmiş, sonuç olarak, sosyal adalet 

prensipleri ile bağdaştırılamamıştır.24 

Mali açıdan bakıldığında, sistemin hantallığı, vergi yükünün adaletsizliği, 

prosedürel süreçte meydana gelebilecek şekli hataların ağır cezalara tabi tutuluyor 

olması gibi nedenler mükelleflerin vergi psikolojisini olumsuz etkilemekteydi. Bu 

sebeple yeni ve modern bir vergi arayışı şart olmuştu. Bunun üzerine dönemin ileri 

gelen maliyecileri tarafından sosyal adaleti gerçekleştirmeyi amaçlayan, uygun bir 

rekabet ortamı hazırlayan, toplumun ihtiyaçlarını karşılayan bir gelir vergisi kanunu 

hazırlamak üzere hazırlıklara başlandı ve gelişmiş vergi sistemlerinden de esinlenilerek 

                                                 
22 Küsmenoğlu, Vergi Tarihi 1, s. 122. 
23 Sayar, Kamu Maliyesi I,  s.219. 
24 Küsmenoğlu, Vergi Tarihi 1, s. 380. 
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yeni bir Gelir Vergisi Kanunu tasarısı çalışmalarına başlandı.25 Hazırlanan bu tasarı 

TBMM tarafından 1949 yılında kanunlaştırıldı. 1 Ocak 1950 tarihinde yürürlüğe giren 

5421 sayılı bu kanun, Milli Birlik Komitesi tarafından 193 sayılı Gelir Vergisi 

Kanunu’nun çıkarıldığı, 1960 yılına kadar yürürlükte kaldı.26 

 

2.2.3.2.Gelir Vergisi Kanunu’nun Hazırlanması 

GVK,  sedüler sistem (çift vergili sistem) ve üniter sistemin (tek vergili sistem) 

birlikte düzenlenmesiyle oluşturulmuştur. Her iki sistemin de sahip olduğu özellikler 

pek çok noktada benzerlik göstermektedir. 

Ayırma prensibiyle kastedilen, emek kazancın en düşük oranda, emek-sermaye 

bileşiminden oluşan kazancın daha yüksek, sermaye iradının ise en yüksek oranda 

vergilenmesidir. Emek harcanarak kazanılmış gelir, en düşük oranda vergilendirilerek 

korunmaktadır. Üniter sistemde, ayırma prensibi, dolaylı biçimde gerçekleştirilmeye 

çalışılmıştır. Bu amaçla, vergi reformuyla oluşturulacak sistemde gelir vergisinin yanı 

sıra sermayeden sağlanan kazançların da vergilendirilebilmesi için kurumlar vergisine, 

bina ve arazi gibi servet unsurlarının vergilendirilebilmesi için de servet vergilerine yer 

verilmiştir. Böylece, sermaye gelirleriyle birlikte servet de vergilendirilerek emek 

gelirleri dolaylı biçimde korunmuştur.27 

 

2.2.4. Kurumlar Vergisine Duyulan İhtiyaç ve Kanunun Tarihsel Seyri 

19. yüzyıl sonlarına doğru sanayi ülkelerinde, anonim ve limited gibi sermaye 

şirketlerinin ve komandit gibi karma nitelikteki şirketlerin öneminin gittikçe artmasına 

ek olarak, tüzel kişiliği haiz bu kurumların hızlı gelişimi nedeniyle, gerçek kişileri 

yükümlü kılan gelir vergisini tamamlayıcı nitelikte bir kurumlar vergisi ihtiyacı 

                                                 
25 Sayar, Kamu Maliyesi I,  s.219 
26 Küsmenoğlu, Vergi Tarihi 1, s. 383. 
27 Küsmenoğlu, Vergi Tarihi 1, s. 383. 
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doğmuştur.28 1949 yılında kabul edilen Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK), Türk vergi 

sistemini oluşturan temel vergi yasalarından biridir. GVK’de ticari kazanç düzenlendiği 

halde, neden iki ayrı vergi yasası düzenlenmesi gerektiği konusu merak uyandırabilir. 

Nitekim, iki kanunun ayrı ayrı düzenlediği istisna, muafiyet, indirim gibi bazı önemli 

düzenlemelere ilişkin mükerrerliğin giderilmesi bunun yanısıra çeşitli ülkelerin 

uygulamalarında olduğu gibi kısa ve kolay anlaşılır bir sistematik oluşturabilmek için 

Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununun tek bir kanun haline 

getirilmesine ilişkin “Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı”29 hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 

kabul edilmiş ve Türkiye büyük Millet Meclisi’ne gönderilmiştir.30 

Bu ayrıma gidilmesinin sebepleri Kurumlar Vergisi Kanunu’nun gerekçesinde 

aşağıdaki şekilde sayılmıştır:31 

Gerçek kişilerin yükümlü olduğu gelir vergisinde yükümlülerin şahsi ve medeni 

halleri, aile sorumlulukları ve geçim düzeyi gibi farklılıklar dikkate alınmaktaydı. Oysa 

kurum kazançları bakımından böyle bir farktan söz edilemez.  

GVK’da esnaf muaflığı kabul edilerek bazı sorumlulukların yerine 

getirilmesinde, yükümlülerin özelliklerine göre farklılığa gidilmiştir fakat kurumlar 

açısından böyle bir ayırım söz konusu değildir.32 

Gelir vergilemesinde, gelirin tutarı ile kişisel ihtiyaç arasında kuvvetli bir 

müterakkilik  söz konusuyken, iktisadi varlıkları yalnızca sermayeye dayanan kurumlar 

için artan oranlılık anlam ifade etmemektedir. 

Gelir vergisinde ayırma prensibi gereği emek kazancı ile emek dışında kalan 

diğer kazanç ve iratlar arasında emek lehine ayrıma gidilmesi esasken, kurumların 

                                                 
28 Salih Turhan, Vergi Teorisi ve Politikası, İstanbul: Filiz, 1993, s. 132.  
29 Halihazırda ek, geçici ve mükerrer maddeleriyle birlikte 200 küsur madde olan Gelir Vergisi Kanunu 
ile, 45 maddeden oluşan Kurumlar Vergisi Kanunu birleştirilerek, toplam 92 maddeden oluşan bir tasarı 
hazırlanmış ve Meclis Plan ve Bütçe Alt Komisyonu’nda görüşülmektedir. 
30 Selahattin Gökmen, “Yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasarısının Getirecekleri ve Götürecekleri”, Vergi 
Sorunları Dergisi, 29.06.2013. http://www.vergisorunlari.com.tr/yazi.aspx?yazino=73 (Son Erişim: 
14.07.2013) 
31 03.06.1949 t. ve 5422 s. Kanun gerekçesi. 
http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/Gerekceler/5422_sayili_kanun_gerekcesi.pdf  
(Erişim Tarihi: 09.07.2013) 
32 Dikmen, Maliye Dersleri, s. 209. 
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kazançları bakımından böyle bir ayrıma gerek yoktur. Bütün bunlardan hareketle de 

gelir ve kurumlar vergilerinin ayrı ayrı düzenlenmesi bunların daha açık ve net 

düzenlenmesini sağlar. 

1949 tarihli Kurumlar Vergisi Kanunu’nda sermaye şirketleri33, kooperatif 

şirketler ve iktisadi kamu müesseseleri ile derneklere, tesislere ve vakıflara ait iktisadi 

işletmelerin kazançları kurumlar vergisine tabidir. Tüzel kişiliği haiz bu kurumların 

GVK’de gösterilen kazanç ve iratları da kurum kazancı kabul edilir. 1950 – 1959 yılları 

arasında gerçek kişilerin elde etmiş oldukları zirai kazançlar gelir vergisine tabi 

tutulmazken, tüzel kişilerin elde ettiği zirai kazançlar kurumlar vergisi kapsamına 

alınmış ve burada kurumlar aleyhine bir farklılaştırma yapılarak ayırma prensibi 

gerçekleştirilmeye çalışılmıştır.34 Gelir Vergisi Kanunu’nda olduğu gibi Kurumlar 

Vergisi Kanunu’nda da tam ve dar mükellefiyet esası benimsenmiştir. 

Kazanç vergisi uygulamasında, diğer kuruluşlara nazaran sermaye şirketlerine 

düşük vergi uygulamasına gidilmiştir. Sermaye şirketlerine kazanç vergisiyle tanınan bu 

avantaj, yerleşik bir uygulama kabul edilerek, yeni düzenlemede de korunmuştur.35 

Oysa Kurumlar Vergisi Kanunu adı altında, Gelir Vergisi Kanunu’ndan farklı bir kanun 

ihtiyacı doğmasının sebeplerinden birinin de emek ve sermayenin emek lehine farklı 

vergilendirilmesini ifade eden ayırma prensibinin gerçekleştirilmesi olduğu daha önce 

de belirtilmişti. Bu haliyle, günümüz uygulamasında olduğu gibi, ayırma prensibinden 

uzaklaşan bir uygulama benimsendiği görülmektedir. 

 

2.3. Ayırma Prensibine İlişkin Lehte ve Aleyhte Görüşler 

Bu kısımda ayırma prensibini savunan ve prensibe karşı çıkan görüşler, emek 

ve sermaye gelirlerinin elde edilişi bakımından, devam ve emniyet bakımından, gelir 

yaratma kapasiteleri bakımından, ekonomideki canlılığa etkileri ve vergi kaçırma, 

vergiden kaçınma imkanları bakımından incelenecektir.

                                                 
33 “Bu kavram 1949 tarihli KVK ile vergi mevzuatımıza girmiş olup, Kazanç Vergisi Kanunu’ndaki 
‘eshamlı şirketler’i karşılamaktadır.” Küsmenoğlu,  Vergi Tarihi 2. Kitap, s. 411. 
34 Küsmenoğlu, Vergi Tarihi 2. Kitap, s. 411. 
35 Küsmenoğlu, Vergi Tarihi 2. Kitap, s. 415. 
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Ayırma Prensibini Savunanların Görüşleri 

2.3.1.1. Emek ve Sermaye Gelirlerinin Elde Edilişi Bakımından 

İki gelir kaynağının özelliklerine ilişkin farklılıklarından yola çıkarak prensibi 

destekleyenler, genel olarak, emek gelirinin elde edilişinin sermaye gelirine nazaran 

daha güç olmasından36 ve emek gelirinin sermaye geliri karşısında kırılganlığından37 

söz etmektedirler. Burada emeğin sermaye karşısında kırılganlığını dile getiren yazarlar, 

emek geliri elde eden kişinin gelir elde edebilmek için çalışabileceği süre, geliri elde 

etmesi için yapması gereken bedensel faaliyetlerini zorlanmadan yapabileceği yaş ve 

kişinin şahsi sağlık durumuyla yakından ilgili olduğunu ileri sürmektedirler. Çünkü 

emekten sağlanan gelir ancak kişinin fiilen çalışıyor olmasına, dolayısıyla emek 

harcanıyor olmasına bağlıdır. Zira hastalık, sakatlık, yaşlılık ve benzeri hallerde emek 

harcanması sonucu sağlanması gereken gelir kısmen ya da tamamen ortadan 

kalkabilmektedir. Oysa, sermayeden elde edilen gelir, semaye sahibinin şahsi fiziki 

yeteneklerinden bağımsız olarak süreklilik arz etmekte diğer bir deyişle sermaye sahibi, 

hastalansa da sakatlansa da gelir sağlamaya devam eder. Hatta sermaye sahibinin ölümü 

halinde bile, sermaye geliri, mirasçılar için de bir gelir kaynağı olma özelliğini 

sürdürür.38 

 

2.3.1.2. Devam ve Emniyet Bakımından 

Ayırma prensibinin haklılığını destekleyen bir özellik de, emek geliri elde 

edenlerin, sermaye gelirine nazaran, kendilerini daha az güvende hissetmeleri39 ve 

işsizlik ya da hastalık gibi durumlar sonucunda gelir kaybı yaşayabilecekleri fikriyle, 

sermaye geliri elde edenlere nazaran daha temkinli davranmalarıdır. Bu temkinli olma 

ihtiyacı emek geliri sahiplerini gelecek kaygısıyla tasarrufa yöneltecek bu da 

ekonomideki canlılığı sekteye uğratacaktır. Dolayısıyla, vergilemede eşitliği sağlamak 

                                                 
36 Şener, Kamu Ekonomisi, s.252. 
37 Dikmen, Maliye Dersleri, s.228. 
38 Nadaroğlu, Kamu Maliyesi, s. 323. 
39 Şener, Kamu Ekonomisi, s. 253. Dikmen, Maliye Dersleri, s. 309. 
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için, sermaye gelirlerinin, emek gelirlerinden daha yüksek oranda vergilendirilmesi 

gerekmektedir.40 

 

2.3.1.3. Gelir Yaratma Kapasiteleri Bakımından 

Emek geliri sahipleri, çoğu kez daha fazla çalışarak gelirlerini arttırabilmek 

imkanından yoksunken ya da ancak yardımcı işler yaparak gelirlerini biraz 

yükseltebilirken, sermaye geliri, sahibinin şahsi çalışmasından tamamen bağımsız 

olduğundan, ayrıca emeğini de kullanarak gelirlerini geniş ölçüde arttırabilme imkanına 

sahiptir.41 Diğer bir deyişle, emeğe kıyasla sermayenin gelir yaratma kapasitesi ve 

olanağı daha yüksektir.42 Marjinal fayda teorisine43 göre, emek geliri sahibi, çalışarak 

elde ettiği gelire, menkul sermaye iradı sahibinin çalışmadan elde ettiği gelire nazaran 

çok daha fazla değer verir. Eşit fedakarlığın söz konusu olabilmesi için, emek 

gelirlerinin vergilendirilmesinde sermaye gelirlerine nazaran daha düşük oran 

uygulanması gerekmektedir.44 

 

2.3.1.4. Vergi Kaçakçılığı ve Vergiden Kaçınma Bakımından 

Sermaye geliri, beyan edildiğinden, kaynakta kesinti yöntemiyle 

vergilendirilen emek gelirine kıyasla, vergi kaçakçılığı ve vergiden kaçınma açısından 

avantajlıdır.45. Diğer bir deyişle, ücret gelirleri, kaynakta vergilendirildiği için, vergi 

kaçırma olanağı yoktur; oysa diğer gelirler, beyana dayalı olarak vergilendirildiğinden, 

                                                 
40 Jean Lamarque, Droit Fiscal General, Les Cours de Droit, Paris: Litec, 1998, s. 64’ten aktaran: 
Pürsünlerli, Asgari Ücret, s. 19. 
41 Dikmen, Maliye Dersleri s. 309. 
42 Akdoğan, Kamu Maliyesi, s. 224. 
43 Marjinal fayda teorisine göre, bir malın değeri, insanın kendi ihtiyaçları çerçevesinde bu mala atfettiği 
fayda ile ölçülmelidir. Nadaroğlu, Kamu Maliyesi, s. 225. 
44 Nadaroğlu, Kamu Maliyesi, s.324. 
45 Pürsünlerli, Asgari Ücret, s.19. 
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vergi kaçırma olanağı vardır.46  Sermaye gelirlerindeki vergiden kaçınma imkanı, emek 

gelirleri aleyhine fedakarlıkta eşitliği bozmaktadır.47 

 

2.3.2. Ayırma Prensibine Karşı Çıkanların Görüşleri 

2.3.2.1. Emek ve Sermaye Gelirlerinin Elde Edilişi Bakımından 

 Gelir unsurlarının niteliğine göre farklı bir vergilendirmenin gerekliliği ayırma 

ilkesini savunanlarca ileri sürülmüşse de, sermaye gelirlerinin emek gelirlerine nazaran 

ne ölçüde fazla vergilendirileceğinin objektif  veya bilimsel bir ölçüsü 

bulunmamaktadır. Dolayısıyla yalnızca takdire dayanan bu ölçütün bazı politik 

eğilimlerin yönlendirmesiyle yanlış bir ekonomi ve maliye siyasetini beraberinde 

getireceği söylenebilir. 48 Günümüzde bütün ülkelerde gelir vergisinin yanısıra çok 

çeşitli servet ve sermaye vergileri bulunduğundan, sermayeden elde edilen geliri gelir 

vergisi bünyesinde vergilendirirken, sermaye gelirlerine diğer gelir unsurlarından 

yüksek oranlar uygulamak adalete ve fedakarlıkta eşitlik prensibine aykırıdır.49 

 

2.3.2.2. Devam ve Emniyet Bakımından 

Ayırma prensibi lehinde ileri sürülen, sermaye gelirlerinin emek gelirlerine 

nazaran devamlılık ve emniyet bakımından daha güçlü olduğu görüşü, günümüzde 

çeşitli gerekçelerle eleştirilmektedir. Bu eleştiriler, sosyal devletin bir gereği olan sosyal 

güvenlik sistemi, toplu iş sözleşmeleri, asgari ücret ve grev gibi hakların emek 

gelirlerine belli bir devamlılık ve emniyet sağladığı yönünde olabildiği gibi; sermaye 

geliri sahiplerinin, genelde para biçiminde elde bulundurdukları gelirlerinin enflasyon 

karşısında erimesi nedeniyle50, gelirlerine verdikleri değerin daha fazla olabileceği 

                                                 
46 Nadaroğlu, Kamu Maliyesi Teorisi, s. 324. Şükrü Kızılot, “Ücretliler: Bizi de Birkaç Dakika Dinler 
misiniz?”, Hürriyet Gazetesi, 12.08.2013. http://www.hurriyet.com.tr  (Son Erişim: 15.08.2013) 
47 Nadaroğlu, Kamu Maliyesi Teorisi, s.324. 
48 Dikmen, Maliye Dersleri, s. 312. 
49 Nadaroğlu, Kamu Maliyesi Teorisi, s. 325. 
50 Dikmen, Maliye Dersleri, s. 313. Nadaroğlu, Kamu Maliyesi Teorisi, s. 325.  
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yönünde de olabilmektedir.51 Bu gerekçelerden hareketle ayırma prensibinin önemini 

kaybettiği ileri sürülmektedir.   

Ayrıca sermaye gelirlerine uygulanacak yüksek vergi oranı yatırımcıların riskli 

yatırımlardan kaçınmalarına yol açacaktır. Dolayısıyla büyük risk teşkil eden 

yatırımların ekonomik kalkınmayı hızlandıracağı durumlarda ayırma prensibinin 

uygulanmasının önemli sakıncalar doğuracağı da ileri sürülmektedir.52 

 

2.3.2.3. Vergi Kaçakçılığı ve Vergiden Kaçınma Bakımından 

Vergi kaçakçılığı ve vergiden kaçınma bakımından emek gelirlerinin sermaye 

gelirleri karşısında avantajsız olduğu görüşüne karşı, vergi tekniğindeki gelişmeler ve 

vergi idaresinin etkinliğinin artması sebebiyle, vergi kaçakçılığının azaldığı görüşleri 

ileri sürülmektedir.  Vergi idaresinin etkinliğinin günümüz teknolojisinde bile, özellikle 

denetim mekanizmaları bakımından yetersiz olduğu düşünüldüğünde, vergi kaçakçılığı 

bakımından sermaye gelirlerinin avantajlı durumunun söz konusu olmadığı yönündeki 

bu görüşe katılmak mümkün değildir.53 

                                                 
51 Nadaroğlu, Kamu Maliyesi Teorisi, s. 324. Pürsünlerli, Asgari Ücret, s. 21.  
52 Uğur Yiğit, Anayasa Mahkemesi Kararları Çerçevesinde Mali Güce Göre Vergilendirme İlkesi, 
Ankara: Yaklaşım Yayıncılık, 2008, s. 122. 
53 Pürsünlerli, Asgari Ücret, s. 21. 
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3. AYIRMA PRENSİBİNİN HUKUKSAL İŞLEVİ 

Vergilendirmede ayırma prensibi ile, en az geçim indirimi, artan oranlılık gibi 

uygulamalarla, mükelleflerin farklılıkları da dikkate alınarak, vergi yükünün adil 

dağılımının sağlanmasına ve mükelleflerin mali gücünün doğru tespitine çalışılır. “5479 

sayılı yasanın 1. maddesiyle GVK’nın 103. maddesinde yer alan gelir vergisi tarifesi 

değiştirilerek ücretlilerde %15-20-25-30-35, diğer gelir vergisi yükümlülerinde %20-

25-30-35-40 olarak uygulanan ikili tarife, dört oranlı tek tarife haline getirilmiş, gelir 

vergisine tabi tüm gelirlerin, %15-20-27-35 arasında değişen oranlara göre 

vergilendirileceği öngörülmüş, diğer gelir unsurlarıyla birlikte ücret gelirleri de dilim 

oranları ve tutarları değişen yeni tarifeye tabi tutulmuştur. Söz konusu yasa ile getirilen 

yeni tarifede gelir vergisine tabi gelirlerden 40.000 liradan fazlasının yüzde 35 oranında 

vergilendirileceği belirtilmişti.”54  

Bu doğrultuda, Anayasa Mahkemesi, bir kararında55 (AYMK) GVK’nin 103. 

maddesinde düzenlenen söz konusu vergi dilimlerinin en üst dilimi olan % 35'lik oranı 

ücret gelirleri yönünden iptal etmiştir. Anayasa Mahkemesi söz konusu kararında; yeni 

tarifenin ilk üç dilimine giren ücretlinin vergi tutarının önceki tarifeye göre daha düşük 

olduğunu; ancak % 35 vergi oranlı dördüncü dilimine giren ücretlinin vergi tutarının 

öncekine göre daha yüksek olduğunu tespit etmiştir.  

Ücretliler ile ücret harici gelir elde eden diğer yükümlüler karşılaştırıldığında, 

bu dilimde ücretlilerin üzerindeki yükün diğer gelir vergisi yükümlülerine göre 

yükseldiği, yeni tarife ile ücretlilerin vergi yükü artırılırken diğer gelir vergisi 

yükümlülerinin yükünün azaltıldığı belirtilmiştir. Yeni tarifenin dördüncü dilimine giren 

ve aynı geliri elde eden yükümlülerin vergi yükü, ücret harici gelir sahiplerinin lehine 

değişirken, ücretlinin aleyhine değişmiş ve mali güce göre vergilendirme prensibine 

aykırı olarak ağırlaştırıldığı ifade edilmiştir.  

                                                 
54 Bumin Doğrusöz, Ücretlilerin Vergilendirilmesinde Son Durum, Referans Gazetesi (12.08.2010) 
http://www.bumindogrusoz.com (Son Erişim: 06.09.2013) 
55 AYMK, E. 2006/95,  K. 2009/144 (R.G. 08.01.2010 – 27456) http://www.anayasa.gov.tr  (Son Erişim: 
16.05.2013) 
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Anayasa Mahkemesi iptal gerekçesinde; Anayasa’nın, ücreti, ücret dışında 

kalan diğer gelirlerden farklı düzenlediğinden hareketle, ücretin özellikli ve "ayrık 

durumunun" gözetilmesi ve devlet tarafından "adaletli bir ücret" için tedbir alınması 

gereğini belirtmiştir. Mahkeme, Anayasa'nın 73. maddesindeki "mali güç" prensibi ile 

55. maddesindeki "adaletli bir ücret elde etme" prensibini bir arada değerlendirerek, 

ücret gelirlerinin ücret dışında elde edilen gelirlerle aynı oranda vergiye tabi 

tutulmasının ve vergi oranının, hiçbir önlem alınmadan ücrette azalmaya neden olacak 

şekilde yükseltilmesinin, "adalet" prensibini de zedeleyeceği sonucuna ulaşmıştır.56 

Böylece ayırma prensibi gözetilerek, ücret gelirlerinin diğer gelirlerden farklı 

vergilendirilmesi gerektiği vurgulanmıştır.57  

Anayasa Mahkemesi’nin GVK m. 103’e ilişkin bu iptal kararı sonrasında 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 6 ay içerisinde, iptal gerekçesinde geçen hususlar 

çerçevesinde gelir vergisi tarifesinde bir değişiklik yapmadığından, ücret gelirleri 

yönünden GVK m. 103’te yazılı tarifenin üst diliminin iptal edilmiş olması dolayısıyla 

50.000 TL’yi aşan ücret matrahlarının da % 27 oranında vergiye tabi tutulması sonucu 

doğmuştur.58  

Anayasa Mahkemesinin iptal kararının yürürlüğe girmesinden (Ağustos 2010) 

sonra yayımlanan 6009 sayılı kanunda da yeni tarifenin yürürlük tarihi 1 Ocak 2010 

olarak belirlendiğinden59 arada geçen bu süreçte bazı mükellefler açısından olumlu 

bazıları açısından ise olumsuz fark oluşmuştur. Bu farklara ilişkin uygulamalar Maliye 

Bakanlığı’nca yayımlanan 274 sayılı yönetmelikte ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır: 

“Yasa ile getirilen bu yeni tarife, yıllık brüt ücreti 50.000 lirayı aşmayanlar için bir 

anlam ifade etmezken, 50.000 lira ile 76.200 lira arasında olanlar için olumlu, ancak 

76.200 lirayı aşanlar için olumsuzdur. Bu yeni tarifenin 1 Ocak 2010 tarihinden geçerli 

                                                 
56 Mustafa Tan, “Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesinde Yapılan Tarife Değişikliğinin Hukuki Analizi”, 
Vergi Sorunları, s. 265 (Ekim 2010), s.55. 
57 Osman Sarıaslan, “Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Vergileme İlkeleri”, Lebib Yalkın Mevzuat 
Dergisi, http://www.vmhk.org.tr/wp-content/uploads/2012/10/Osman-Sar%C4%B1aslan-Anayasa- 
Mahkemesi-Kararlar%C4%B1-%C3%87er%C3%A7evesinde-Vergilendirme-%C4%B0lkeleri.pdf (Son 
Erişim: 16.05.2013) 
58 Tan, “Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesinde Yapılan Tarife Değişikliğinin Hukuki Analizi”, s.52. 
59 6009 Sayılı Kanun’un tam metni için Bkz: http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1028 (Son Erişim: 
06.09.2013) 
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olmak üzere yürürlüğe konulması, bazı hukuka ve anayasaya aykırılıklar da 

içermektedir.”60  

Gelir vergisine tabi kazanç ve iratların vergilendirilmesinde geçerli olan artan 

oranlı tarifede, çeşitli kanuni değişikliklerle, dilim sayıları azaltılmış ve oranlar 

düşürülmüştür. Ayırma prensibinin de bir gereği olarak ücret gelirlerinin tabi olduğu 

gelir vergisi tarifesi ile, ücret dışında kalan vergi tarifesi arasında ücret lehine olan 

düzenlemenin kaldırılıp tüm gelirler için aynı tarifenin uygulanması beraberinde bir çok 

tartışmayı gündeme getirmiştir. “Bu tartışmalar yapılırken, üst gelir dilimindeki 

ücretliler değil, tüm ücretliler ve tüm gelir vergisi mükelleflerinin dikkate alınması vergi 

adaletinin sağlanması açısından gerekmektedir.”61 Nitekim, kanun koyucunun, tarifenin 

son dilimiyle ilgili ücretliler lehine yapılması gerekli bu oran değişikliği kararına 

uymayarak, son dilimin vergi oranını farklılaştırmayarak sadece ücret gelirleri için 

tarifenin %27 vergi oranına tabi üçüncü dilimini genişletmiştir. Bu nedenle  6009 sayılı 

kanunun gelir vergisi tarifesinde değişiklik yapan 3. maddesi Anayasa’ya aykırılık 

sebebiyle iptal davasına konu olmuştur. Ancak Anayasa Mahkemesi, yukarıda 

alıntılanan E. 2006/95, K. 2009/144 sayılı 15.10.2009 tarihli kararındaki içtihadını 

değiştirerek, yasa koyucunun ücret gelirleri yönünden oran değişikliğine gitmemesini ve 

sadece üçüncü dilim değişikliği ile yetinmesine ilişkin iptal istemini 26.07.2013 

tarihinde gerekçesi yayımlanan kararla reddetmiştir.62 Anayasa Mahkemesi, gerekçesi 

şöyledir: 

“Dava konusu kuralın da yer aldığı yeni gelir vergisi tarifesi ile iptal edilen 

önceki tarife karşılaştırıldığında, yeni tarifenin %35 vergi oranlı dördüncü dilimine 

giren ücretlinin vergi tutarının öncekine göre daha düşük olduğu görülmektedir. 

Karşılaştırma, ücretliler ile ücret dışı gelir elde eden diğer yükümlüler arasında 

yapıldığında, bu dilimde ücretlilerin üzerindeki yükün diğer gelir vergisi 

                                                 
60 “Örneğin, yeni tarifede belirlenmş olan 76.200 lirayı aşan ücretlilerin ücretleri, 8 temmuz ile 1 ağustos 
arasında %27 oranında vergilendirilmesi gerekirken %35 oranında vergiye tabi tutulmaktadır. Öte 
yandan yeni tarifenin, özellikle brüt ücretleri 76.200 lirayı aşanlar açısından, Anayasa Mahkemesi 
kararını tam karşılamadığı, bu sebeple muhtemelen yeniden Anayasa Mahkemesi’ne taşınacağı 
görülmektedir.” Doğrusöz, “Ücretlilerin Vergilendirilmesinde Son Durum”, s. yok,  
 www.bumindogrusoz.com (Son Erişim: 06.09.2013) 
61 Mustafa Tan, “Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesinde Yapılan Tarife Değişikliğinin Hukuki Analizi”, 
s.57. 
62  AYMK, E. 2010/93 K. 2012/20 (R. G. 26.07.2013 – 28719) 
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/07/20130726-32.htm (Son Erişim: 06.09.2013) 
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yükümlülerine göre düştüğü, yeni tarife ile ücretlilerin gelir dilimlerinin 

genişletilmesi suretiyle diğer gelir vergisi yükümlülerine göre ücretlilerin vergi 

yükünün azaltıldığı anlaşılmaktadır. Ücret geliri elde edenlerin mali gücü ile 

gelirin niteliği ve kişisel durum arasında bağlantı kurularak, yeni tarifenin 

dördüncü dilimine giren ve aynı geliri elde eden yükümlülerin vergi yükü, 

ücretlilerin lehine değişmiş ve mali güce göre vergilendirme ilkesine uyulmuştur. 

Ayrıca, yeni tarife ile ücret dışı gelir sahiplerine göre ücretlilerden daha az vergi 

alınması nedeniyle de ayırma ilkesinin gözetildiği ve mali güce göre vergi 

ödenmesinin sağlandığı görülmektedir. 

Kanun koyucu, vergi hukuku alanında Anayasa’nın temel ilkelerine ve vergi 

ile ilgili öngördüğü kurallarına bağlı kalmak koşuluyla, vergilendirmenin nasıl ve 

hangi yöntemlerle yapılacağı hususunda takdir yetkisine sahiptir. Kanun koyucu 

yeni gelir vergisi tarifesini belirlerken, oranlarda değişiklik yapmayıp gelir 

dilimlerinde farklılaştırmaya giderek ücret gelirleri ile diğer gelirler arasında 

ücretliler lehine bir ayrım gerçekleştirmiştir. Böylece gelir dilimlerinin 

farklılaştırılması yöntemiyle farklı nitelikteki gelirlerin ayrı vergilendirilmesi 

sağlanmıştır. 

Anayasa ve 193 sayılı Kanun çerçevesinde ücret gelirlerinin 

vergilendirilmesine bakıldığında, yeni tarifede yer alan ve dava konusu olan 

“…fazlası %35 oranında…” ibaresinin bulunduğu dilimin ücretliler lehine 

arttırılması suretiyle ücretlerden daha az vergi alınmasının sağlandığı, böylece 

mali güce göre vergilendirme ve vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı 

ilkelerinin gözetildiği görülmektedir. 

Açıklanan nedenlerle, dava konusu kural Anayasa’nın 2. ve 73. maddelerine 

aykırı değildir. İptal isteminin reddi gerekir.”63 

Yeni düzenleme ile tarifenin dördüncü dilimine giren ücretlinin vergi tutarının 

düşürüldüğü ve bu düşüşün de gelir dilimi genişletilmesi yoluyla sağlandığı ileri 

sürülmüş ve “kanun koyucunun ücret gelirleri lehindeki bu ayrımı oranlarda değişiklik 

                                                 
63 AYMK, E. 2010/93 K. 2012/20 (R. G. 26.07.2013 – 28719) Kararın gerekçesinin tamamı için Bkz. 
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/07/20130726-32.htm ( Son Erişim: 06.09.2013) 
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yapmayıp gelir dilimlerinde farklılaştırma yaparak gerçekleştirdiği ve ilk karara64 

uymuş sayılacağı”65 belirtilmiştir.  

“Bu ret kararıyla ortaya çıkan içtihat değişikliği aşağıdaki nedenlerle 

ücretlilerin aleyhinde sonuç vermektedir: 

1. 6009 sayılı yasa ile kanun koyucuyu bağlayan bir karara uyulmayarak 

ücretlilere son dilim için 5 puanlık oran indirimi yapılacak yerde dilim 

farklılaştırmasına gidilmiştir. 

2. Dilim farklılaştırılması esas tarifenin üçüncü ve dördüncü dilimlerinde 

yapılmış görülmekle birlikte, aslında genişletilen sadece %27’ye tabi üçüncü dilimdir. 

dördüncü dilim genişletilmemiş, tersine üçüncü dilimin genişletilmesi sonucu 

daraltılmıştır.  

3. Dördüncü dilim ve yukarısı düzeyde gelir elde eden ücretlilerin ortalama 

vergi yükü aazalmış görülmekle birlikte daralmış dördüncü dilim üzerinden ödedikleri 

marjinal vergi oranının (%35) diğer gelir sahiplerinden farkı yoktur.  

4. Yüce Mahkeme yasa gerekçesini kabul ederek bir anlamda kanun koyucunun 

düzenlemesini yerinde bulmuş ve red kararı ile bir tür tersine yerindelik denetimi 

yapmıştır.”66 

Anayasa Mahkemesi’nin oranın vergilendirmenin asli unsurlarından olduğu ve 

ücret gelirlerinin son diliminin diğer gelir unsurlarına göre %35 yerine 5 puan düşük bir 

şekilde %30 olarak uygulanmasına ilişkin 15.10.2009 tarihli kararı, yukarıda 

gerekçesine yer verilen 09.02.2012 tarihli kararı ile ücretliler aleyhine değişmiş 

bulunmaktadır. Zira “yüce mahkeme verdiği kararda, yasa koyucunun 6009 sayılı 

kanunla yaptığı üçüncü dilimi genişletme düzenlemesini ücretliler lehine yeterli saymış 

ve iptal gerekçelerine uyulduğunu kabul etmiştir. Gelir vergisi tarifesinde ‘ve yukarısı’ 

olarak tanımlanan ucu açık son dilime giren ücretlilere %5 indirimli tarife uygulayacak 

                                                 
64 AYMK, E. 2006/95,  K. 2009/144 (R.G. 08.01.2010 – 27456) http://www.anayasa.gov.tr  (Son Erişim: 
16.05.2013) 
65 Ömer Faruk Batırel, “Anayasa Mahkemesi’nin Ücret Gelirlerinin Vergilendirmesinde Değişen 
İçtihadı”, Yaklaşım, S. 249 (Eylül 2013), s. 242.  
66 Batırel, “Anayasa Mahkemesi’nin Değişen İçtihadı”, s. 243. 
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yerde aylık 200 TL civarında dilim avantajı ile yetinilmesi düzenlemesini yerinde bulan 

ve iptal başvurusunu reddeden mahkeme bu kararı ile siyasi iktidarın düzenlemesini 

içtihadını değiştirerek yerinde bulmuştur. İçtihat değişikliği aylık ve dolayısıyla yıllık 

brüt ücreti belli bir düzeyin üzerinde olan ücretlilerin aleyhine sonuç vermiş 

bulunmaktadır.”  67  

Tüm bunlardan hareketle, Anayasa Mahkemesi’nin gerekçesinden,  siyasi 

iktidarın, ayırma prensibini benimser ve ücretlileri korur bir imaj çizerken aslında 

ücretliler aleyhinde sessiz ve derinden düzenlemeler yaptığını ve bunu Anayasa 

Mahkemesi’nin kararlarıyla da kılıfına uydurduğunu söylemek yerinde olacaktır. Bu 

kararlardan hareketle ayırma prensibinin hukuksal işlevi adaletin sağlanması açısından 

kendisini gösterirken aynı zamanda mükellefler bakımından pratik yararlar  ve düzen 

sağlamayı amaçlamaktadır denebilir.   

 

                                                 
67 Batırel, a.g.e., s. 243. 
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4. AYIRMA PRENSİBİNİN TERSİNE ÇALIŞTIRILMASI: İKİLİ GELİR 

VERGİLEMESİ MODELİ 

Gelirin vergilendirilmesinde kural, vergi yükümlüsünün bir yıllık bir süre 

zarfında çeşitli kaynaklardan elde ettiği çeşitli kazanç ve iratların toplamının 

vergilendirilmesi olup, Türk vergi sistemimiz bakımından bu anlayış, GVK madde 

1’deki “Gelir, bir gerçek kişinin, bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi 

tutarıdır” şeklindeki düzenlemeden de açıkça anlaşılabilmektedir. 68 Global/üniter gelir 

vergisi olarak da ifade edilen bu sistemde, çeşitli kaynaklardan elde edilen gelirler, bu 

gelirlerin toplamına denk gelen matraha, bu matraha karşılıkilgili tarifede belirlenen 

oranın uygulanmasıyla vergilendirilir. Yani, global/ üniter sistem altında gelirlerin 

türlerine göre ayrılarak farklı vergilendirilmesi söz konusu değildir, tüm gelir türleri 

toplam matrah üzerinden aynı oranda vergilendirilir.   

Global/ üniter sistem, her ne kadar adil ve basit vergilendirmeye yardımcı olsa 

da küreselleşen sermaye piyasalarının ülkeler arasında oluşturduğu rekabet açısından 

yetersiz kalmaktadır.  Bugün, sermaye hızla yer değiştirdiğinden mobilitesi yüksek 

faktörlerin yurt dışındaki sistemlere kıyasla fazla vergilendirilmesi, ülkemizin vergi 

rekabetinde geride kalmasına ve sermayenin yurt dışına kaçmasına sebep olabilir.  

Ayrıca, sermayenin mobilitesinin artması ve ülkeler arası hızla yer değiştirmesi, 

çokuluslu şirketlerin sermayelerinin vergilendirilmesini güçleştirdiği gibi, uygulamada 

sermayeden elde edilen gelirin emek gelirine kıyasla düşük oranda vergilendirilmesine 

sebep olmaktadır.69  Söz konusu artan rekabet ve vergilendirme güçlüğü, ülkeleri 

global/ üniter gelir vergisi sisteminden uzaklaşarak küreselleşmenin yarattığı sonuçları 

göz önünde bulunduran bir sistemi benimsemeye yöneltmektedir. 

Bu kapsamda, günümüzde global/ üniter gelir vergisi sistemini uygulayan Yeni 

Zelanda dahil birçok ülke İskandinav ülkelerin fiilen uyguladığı üniter gelir vergisi 

sisteminin tam karşısında yer alan ikili gelir vergisi sistemini gündemine almıştır.70 İkili 

                                                 
68 Öncel/ Kumrulu / Çağan, 247-248.  
69 Birol Karakurt, Tekin Akdemir, “İkili Gelir Vergisi Sisteminin Adalet ve Etkinlik İlkeleri Açısından 
Değerlendirilmesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 
2010, C. 15, s. 132. 
70 Çelikkaya, “İkili Gelir Vergilemesi Modeli ve İskandinav Ülkelerindeki Uygulaması”, s. 102. 
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gelir sistemi, portföy sermaye gelirlerini rasyonel şekilde vergilendirmesi, enflasyona 

endeksli olarak artan vergilendirilmenin yarattığı olumsuzluklar ve gelir kayıplarını 

önlemesi, ücretliler üzerindeki vergi yükünün dengeli dağılımını sağlaması gibi 

avatajları olması nedeniyle küresel sermaye piyasaları yapısına daha uygun 

görülmektedir.71 

İkili gelir vergisi sistemi, elde edilen toplam geliri kaynağına göre, sermaye ve 

sermaye dışı gelir (emek) şeklinde ikiye ayırarak, bunları farklı vergi oranlarına tabi 

tutan vergilendirme sistemidir. 80’li yılların sonuna doğru İskandinav ülkelerinde 

uygulanan ikili gelir vergisi sistemi konum olarak artan oranlı vergilemenin olduğu 

üniter vergi sistemi ile düz oranlı vergi sistemi arasında yer alır.72 Bu sistemde gerçek 

kişilerin gelirlerinde, gelirin kaynağı itibariyle sermaye gelirleri ve sermaye dışı gelirler 

olmak üzere ikili bir ayrıma gidilir. Vergi yükümlüsünün sermaye gelirlerinde tıpkı 

kurumların vergilendirilmesinde olduğu gibi sabit oranlı tarife uygulanır; sermaye 

dışındaki gelirlerde ise artan oranlı tarife uygulanır.73 Sistemin ana felsefesi emek 

gelirlerinin artan oranda vergilendirilmesi ile sermaye gelirlerinin düşük ve sabit oranda 

vergilendirilmesini bir araya getirmek ve düşük vergi oranları marifetiyle vergi tabanını 

mümkün olduğunca genişletmektedir.74 

“Ülkemizde emek gelirlerinden kabul edilen ücretlerin, sermaye gelirlerine 

göre daha az vergilendirilmesi gerekirken tam tersine ücret gelirlerine nazaran daha 

yüksek vergi oranlarına tabi kılınmasıdır ve bu durum Anayasa’nın düzenlediği vergi 

yükünün adaletli ve dengeli dağılımı prensibine aykırılık teşkil etmektedir.”75 

Gelirin kaynağında ikili bir ayrıma gidilerek bunlara farklı vergilendirme 

esasları uygulanması yönüyle ikili gelir vergisi sistemi, ayırma prensibinin uygulandığı 

vergi modelleri ile benzerlik arz etmektedir. Her iki sistemde de, gelirin kaynağında bir 

                                                 
71 Çelikkaya, “İkili Gelir Vergilemesi Modeli ve İskandinav Ülkelerindeki Uygulaması”, s. 102. 
72 Yunus Demirli, Gelişmekte Olan Ülkelerde Vergi Reformları ve Türkiye’de Gelir Üzerinden 
Alınan Vergiler Açısından Değerlendirme, Ankara: Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 
Yayınları, Yayın No: 2011/412, s. 102, 104. 
73 İlyas Koyuncu, “İkili Gelir Vergisi Sistemi”, Vergi Sorunları, S.262 (Temmuz 2010), s.126-127 
Demirli, Gelir Üzerinden Alınan Vergiler, s. 105. İstiklal Vural, “İkili Gelir Vergisi: Temel İlkeler ve 
Uygulamalar”,  Mualla Öncel’e Armağan, Ankara: AÜHF Yayınları, No: 243, 2009, s.190. 
74 Koyuncu, “İkili Gelir Vergisi” s.127. 
75 Güneş, Verginin Yasallığı İlkesi, s. 281. 
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ayrıma gidilerek, farklı gelir grupları için farklı vergi tarifeleri kullanılmaktadır.76 Diğer 

yandan, ayırma prensibine dayalı vergi modellerinde esas itibariyle, emek gelirleri 

lehine farklı vergilendirmeyi amaçlanmaktadır. Buna karşılık, ikili gelir vergisi sistemi, 

vergi yükümlülerinin farklı kaynaklardan elde ettikleri gelirleri “emek, emek+sermaye, 

sermaye” gelirleri olmak üzere üçe ayırıp, bu gelirleri emekten sermayeye doğru 

ilerledikçe daha ağır bir vergi yüküne tabi tutan ayırma prensibinin tam tersi bir 

uygulama biçimidir. Yani, ikili gelir vergisi sisteminde, vergi yükü bu sefer, 

sermayeden emeğe doğru ilerledikçe artmaktadır.77 Diğer bir deyişle, ayırma 

prensibinin gereği gerçekleşen farklı vergilendirme, ikili gelir vergisi sisteminde 

sermaye lehine benimsendiğinden ikili gelir vergisi sistemi için, ayırma prensibinin 

tersine –sermaye lehine- çalıştırılması olduğu düşünülebilirse de bu durum sosyal hukuk 

devleti prensibinin göz ardı edildiğine işaret etmektedir.78  

İkili gelir vergisi sisteminin en temel özelliği, farklı ekonomik faaliyetlerden 

elde edilen gelirlerin, sermaye ve emek gelirleri olmak üzere iki parçaya bölünmesidir. 

Vergi matrahının bu şekilde bölünmesi, sermaye veya emek geliri olduğu açıkça belli 

olan kazanç ve iratlarda, vergi idaresi bakımından bir sorun teşkil etmezken; her iki 

gelir kaynağını birden içeren ekonomik faaliyetlerde, bu sistem karmaşık bir 

uygulamaya dönüşmektedir. Bu bağlamda aktif olarak kendi ticari işletmesinde çalışan 

bir kişinin kazancının sermaye geliri mi yoksa emek geliri olarak mı vergilendirileceği 

sorunu ortaya çıkmıştır. Sistemi uygulayan ülkelerin genel yaklaşımı bu gelirin bir 

kısmını sermaye, kalan kısmını ise emek geliri olarak ayırmak suretiyle vergilendirmek 

şeklindedir. Bölme uygulaması adı verilen bu yöntemde, esas itibariyle ticari faaliyet 

için konulan sermayenin getiri oranı tespit edilerek bulunan tutar sermaye olarak kabul 

edilmekte ve ona göre (sabit oranlı) vergilendirilmekte; artan kısım ise emek geliri 

olarak tespit edilip artan oranlı bir şekilde vergilendirilmektedir.79 Bu sistemde, emek ve 

sermaye gelirlerine uygulanan vergi oranları arasındaki farklılık, vergi ödemelerini 

azaltmak isteyen vergi yükümlülerini, emek gelirlerini sermaye geliri olarak gösterme 

                                                 
76 Vural, “İkili Gelir Vergisi”, s. 190, dpn. 14.  
77 Vural, “İkili Gelir Vergisi”, s.190.  
78 Güneş, Verginin Yasallığı İlkesi, s. 280. 
79 Koyuncu, “İkili Gelir Vergisi”, s.128. 
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çabasına itmektedir. Gelirler arasında yaşanan bu tür kaymalar, ikili vergi sisteminin en 

zayıf noktasını teşkil etmektedir.80   

İdeal bir ikili gelir vergisi sisteminde, emek geliri elde edenlerin (artan oranlı 

tarife uygulamasında) tabi olduğu en düşük vergi oranı ile sermaye geliri elde 

edenlerinki ve kurumlar vergisi oranı birbirine eşittir.81 Sermaye geliri ile kurum 

kazançları eşit oranda vergilendirilirken, temel prensip olarak kurumların kazançları 

sadece elde edilen kurumda kurumlar vergisi marifetiyle vergilendirilmekte, bireylere 

dağıtılan kar payı vergilendirilmemektedir. Böylelikle kurum bünyesinde bir kere 

vergilendirilmiş olan kazanç mükerrer bir şekilde bir de bireylerde 

vergilendirilmemektedir.82 Ancak bu sistemi benimseyen ülke uygulamalarında bu 

hususa fazla dikkat edilmemiş ve kar payları bireylerde tekrar vergilendirmeye tabi 

tutulmuştur.83 

İkili gelir vergisi yaklaşımının ardında yatan temel nedenler; her şeyden önce 

vergi arbitrajının önlenmesi, emeğe göre daha hareketli olan sermayeyi daha elverişli 

bir vergi yüküne maruz bırakarak vergi kaynaklı sermaye kaçışının engellenmesi84, 

sermaye gelirlerinin özendirilmesi ve yabancı yatırımların artırılması ile kâr paylarına 

yönelik çifte vergilendirmenin önlenmesidir.85  

İkili gelir vergisi sistemi, vergilemede verimlilik prensibi bakımından ele 

alındığında; gelir vergisinin birey ve işletmelerin yatırım, istihdam ve tasarruf 

konusundaki kararlarını etkileme potansiyelinin yüksek olması gerçeği karşısında, 

ekonomik verimliliği etkileyebilecek gelir kaynaklarının daha az vergi yüküne maruz 

bırakılması şeklindeki yaklaşımın bir görünümüdür. Keza, iktisadi büyüme için 

yatırımların, yatırımların artması için ise sermaye birikiminin artması gerekmektedir. 

Dolayısıyla ikili gelir vergisi sistemi, yüksek ekonomik faaliyet seviyesinin 

                                                 
80 Vural, s. 191. 
81 Vural, s. 192; Koyuncu, “İkili Gelir Vergisi”, s.135. 
82 Başaran Yavaşlar, s.115. 
83 Koyuncu, “İkili Gelir Vergisi”, s.127. 
84 Demirli, s.104; Koyuncu, “İkili Gelir Vergisi”, s.133. 
85 Demirli, s. 104; “Çifte vergilendirmenin önlenmesinde esas itibariyle üç farklı metod uygulanmakta 
olup, bunlar: kar payının gelir vergisinden kısmen/tamamen muaf tutulması, kar payı için ödenen 
kurumlar vergisinin kişisel gelir vergisinden indirilmesi ve kar paylarının diğer sermaye gelirlerine 
nazaran daha düşük oranda vergilendirilmesidir.” Vural, s. 192; Koyuncu, “İkili Gelir Vergisi”, s.136. 
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desteklenmesi ve teşvik edilmesi bakımından etkin ve verimli bir sistemdir.86 

Vergilemede adalet prensibi bakımından ikili gelir vergisi sistemi ele alındığında ise; 

genel olarak bu prensibinin, mükellefin vergi ödeme gücünü esas alması gerçeği 

karşısında, sermaye gelirlerinin genellikle yüksek vergi dilimindeki kişilerin elinde 

bulunması nedeniyle bu sistemin, düşük gelir grupları aleyhine sonuçlar doğurabileceği 

ifade edilmektedir.87 Bu eleştiriyi getirenlere göre; emek geliri sermaye gelirine göre 

daha düşük oranla vergilendirilmelidir. Çünkü bu gelir türü, kişinin işsiz kalması, hasta 

olması, engelli olarak bir daha gelir elde edemeyecek olması gibi sermaye gelirlerinde 

olmayan riskler barındırmaktadır. Ayrıca sermaye gelirinin getirisi, emek gelirinin 

getirisinden daha fazladır. Diğer yandan ikili gelir vergisi sistemi savunucuları ise, 

sermaye geliri elde etmenin de, emek geliri elde edenlerde bulunmayan, kendine özgür 

bir takım riskler taşıdığını, bu bağlamda kişinin her an sermayesini yitirme riski 

olduğunu, bu yüksek riskin de getirisinin yüksek olması gerektiğini, sermayenin düşük 

oranlı vergilendirilmesinin de bu yüksek getiriyi sağlayan araçlardan biri olduğunu ileri 

sürmektedirler.88 Bunun sonucunda sermaye gelirlerinin vergilendirilmesi adalet 

prensibi gereği, vergilendirilmemesi ise verimlilik prensibi gereği savunulmaktadır.89 

Türk vergi mevzuatında ikili gelir vergisi sistemi prensipleri, 5281 sayılı kanunun90 30. 

maddesi ile GVK’ye eklenen geçici 67. madde ile uluslararası hareket kabiliyeti yüksek 

likit sermayenin vergilendirilmesi hususunda kısmen uygulamaya konulmuştur.91 

 
 

                                                 
86 Koyuncu, “İkili Gelir Vergisi”, s.136. 
87 Ali Çelikkaya, “İkili Gelir Vergilemesi Modeli ve İskandinav Ülkelerindeki Uygulaması” Eskişehir: 
Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, S. 5-2 (Ekim 2010), s. 103.  
88 Koyuncu, “İkili Gelir Vergisi”, s.136. 
89 Vural, s. 196. 
90 5281 sayılı “Vergi Kanunlarının Yeni Türk Lirasına Uyumu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun” (R.G. 31.01.2004 – 25363) 
91 İlyas Koyuncu,  “Gelir Vergisi Kanunu’nda İkili Gelir Vergisi Sisteminin İzleri” Vergi Sorunları, 
S.265 (Ekim 2010), s.114. 
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İkinci Bölüm 

AYIRMA PRENSİBİNİN TEMELLENDİĞİ ANAYASAL 
PRENSİPLER 

 

1. AYIRMA PRENSİBİNİN SOSYAL DEVLET PRENSİBİ VE SOSYAL 

ADALET İLE İLİŞKİSİ 

1.1. Genel Olarak 

Vergilemede, mali gücün göstergelerinden biri sayılan gelir vergilendirilirken, 

gelirin sağlandığı kaynak ve nitelikleri gözetilerek, farklı vergilendirme uygulamaları 

yapılabilmektedir.92 Bunun sebebi, mükelleflerin bireysel ödeme güçlerinin; yalnızca 

gelirlerinin tutarına göre değil, aynı zamanda kaynağına göre de farklılık 

göstermesidir.93  

Vergileme yapılırken bazı vergi türlerinde mükelleflerin sübjektif özelliklerinin 

dikkate alındığı görülmektedir. Bu tip vergilerde devletin, vergi alacağını tespit ederken 

vergi mükellefinin şahsi özelliklerini, evli ya da çocuklu olup olmama durumunu veya 

mükellefin elde ettiği gelirin kaynağını veyahut miktarını göz önünde tutması ya da 

tutmaması söz konusudur.94 

Ayırma prensibiyle, gelirin kaynağı göz önünde tutularak, emek gelirlerinin, 

sermaye gelirlerine kıyasla daha çok korunmaya muhtaç oldukları varsayımından 

hareketle, bu gelirlerden, servet ve sermaye gelirlerine göre daha düşük oranda vergi 

alınması amaçlanmaktadır.95 Vergilemede, emeğin sermaye karşısında avantajlı 

vergilendirilmesinin gereklerine tezin ilerleyen bölümlerinde değinileceğinden, bu 

bölümde, sosyal devlet, sosyal adalet, vergi adaleti ve mali güç kavramları ele alınarak, 

bu kavramların ayırma prensibiyle ilişkisi incelenecektir.  

                                                 
92 Abdurrahman, Akdoğan. Kamu Maliyesi, Ankara: Gazi Kitabevi 2002, s.223. 
93 Orhan Dikmen, s. 307 
94 İsmail Türk, Kamu Maliyesi, s. 141.  
95 Akdoğan, a.g.e. s. 223. Budak, Mali Güç, s. 109. 
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1.2. Sosyal Devlet ve Ayırma Prensibi ile İlişkisi 

1.2.1. Sosyal Devlet Prensibi 

Türk Anayasa metinlerinin tarihsel sürecine baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti 

için “sosyal bir hukuk devleti” nitelemesinin ilk kez 1961 Anayasası’nın 2. maddesinde 

yer bulduğunu, bunun 1982 Anayasası’nda da yine 2. madde metninde düzenlenip, 

değiştirilemez maddelerden sayılarak günümüze geldiğini görmekteyiz. Anayasa 

Mahkemesi, kararlarında, “sosyal devlet” ve “hukuk devleti”96 ifadelerini ayrı ayrı ele 

aldığı gibi, Anayasa Mahkemesi’nin bazı kararlarında, bu ifadeleri bir arada “sosyal 

hukuk devleti”97 şeklinde değerlendirdiği de görülmektedir. 

“Demokratik sosyal hukuk devleti; insan hak ve hürriyetlerine saygı gösteren, 

ferdin huzur ve refahını gerçekleştiren ve teminat altına alan, kişi ile toplum arasında 

denge kuran, emek ve sermaye ilişkilerini dengeli olarak düzenleyen, özel teşebbüsün 

güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayan, çalışanların insanca yaşaması ve 

çalışma hayatının kararlılık içinde gelişmesi için sosyal, iktisadî ve malî tedbirler 

alarak çalışanları koruyan, işsizliği önleyici ve millî gelirin, adalete uygun biçimde 

dağılmasını sağlayıcı tedbirler alan, adaletli bir hukuk düzeni kuran ve bunu, devam 

ettirmeğe kendini yükümlü sayan, hukuka bağlı kararlılık içinde ve gerçekçi bir 

özgürlük rejimini uygulayan devlet demektir.” 98  

Sosyal devlet, 1961 Anayasası’nın 2. madde gerekçesinde, “fertlere yalnız 

klasik hürriyetleri sağlamakla yetinmeyip, aynı zamanda onların insan gibi yaşamaları 

için zaruri olan maddi ihtiyaçlarını karşılamalarını da kendisine vazife bilen devlet” 

şeklinde ifade bulmuştur.99 1961 ve 1982 Anayasaları döneminde, Anayasa Mahkemesi 

tarafından verilen kararlara bakıldığında; kişi ve toplum, emek ve sermaye arasındaki 

denge, çalışma hayatının istikrarlı gelişmesi, milli gelirin daha adil dağılımı için 

                                                 
96 AYMK, E. 2012/30, K. 2012/96, (RG. 01.01.2013 – 28515)  http://www.anayasa.gov.tr (Son Erişim: 
21.02.2013) 
97 AYMK, E. 1963/336, K. 1967/29,  (RG. 19.10.1968 – 13031)  http://www.anayasa.gov.tr (Son Erişim: 
21.02.2013)  
98 AYMK, E. 1963/336, K. 1967/29. 
99 Aktaran: Bülent Tanör, Necmi Yüzbaşıoğlu, 1982 Anayasası’na göre Türk Anayasa Hukuku, 
İstanbul: YKY, 2001, s. 97. 



 
 

29

çalışılması, toplumsal kutuplaşmaların azalmasına özen gösterilmesi ve sosyal adaletin 

sağlanması gibi amaçların sosyal devletin gereklerinden olduğu görülmektedir.100  

Anayasa Mahkemesi’ne göre sosyal devlet, “doğuştan sahip olunan onurlu bir 

hayat sürdürme, maddi ve manevi varlığını bu yönde geliştirme hak ve yetkisinin 

kullanılmasına devletin sosyal adalet gereklerince olanak sağlama yükümlülüğündedir” 

ve bu haliyle Anayasa Mahkemesi tarafından hukuk devletinin ileri bir aşaması olarak 

nitelendirilir.101 1982 tarihli Anayasa’nın 5. maddesiyle sosyal devletin amaç ve 

görevleri sayılmıştır. Bu maddeye göre sosyal devletin görevi, “Türk Milletinin 

bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi 

korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel 

hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet prensipleriyle bağdaşmayacak 

surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve 

manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır”. Görüldüğü 

üzere, “bu tür düzenlemeler, özgürlüğün doğuştan ve hazır bir nesne olmadığına, 

devlete düşen bir özgürleştirme görevinin de olduğuna işaret ederek”102 devlete olumlu 

bir görev yüklemektedir. 

Başka bir deyişle sosyal devlet, liberal devletin aksine, sosyal eşitsizlikler ve 

kendi yazgısıyla baş başa bırakılan ekonomik anlamda güçsüz kesimler yararına, 

ekonomik ve sosyal yaşama müdahale etmesi gereken devlettir.103 Sosyal devletin, 

liberal felsefeye dayanan hukuk devletinden ayrıldığı nokta, eşitliktir, hukuk devletinde 

yalnızca biçimsel olan eşitlik; yani yasa önünde eşitlik dikkate alınırken, sosyal devlette 

toplumsal eşitsizlikler dikkate alınır ve bunlar, devletin bu alanlara müdahalesiyle 

azaltılmaya çalışılır.104 Anayasa Mahkemesi, sosyal devlet prensibinin, Anayasa’nın pek 

                                                 
100 Tanör , Türk Anayasa Hukuku, s. 97 
101 AYMK, E. 1987/16, K. 1988/8 (RG. 23.08.1988 – 19908)  http://www.anayasa.gov.tr (Son Erişim: 
21.02.2013) 
102 Mehmet Akad, Teori ve Uygulama Açısından 1961 Anayasası’nın 10. Maddesi  (Doçentlik Tezi), 
İstanbul: İÜHFY, 1984, s.  
103 Mesut Gülmez, “Türkiye’de Sosyal Haklar: Sosyal Şart Açısından Anayasa’da Sosyal Devlet ve 
Sosyal Haklardaki Uyumsuzluklar”, İbrahim Ö. Kaboğlu (Ed.), Anayasal Sosyal Haklar içinde (117-
156), İstanbul: Legal Yayıncılık, 2012, s. 129. 
104 Tanör ve Yüzbaşıoğlu, Anayasa Hukuku, s.97 
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çok maddesiyle de somutlaştığı görüşündedir.105 1982 tarihli Anayasa’nın 65. 

maddesine göre devlet, sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa ile belirlenen 

görevlerini, bu görevlerin amaçlarına uygun öncelikleri gözeterek, mali kaynaklarının 

yeterliliği ölçüsünde yerine getirmektedir.106  

 

1.2.2. Sosyal Devlet Kavramının Ayırma Prensibiyle İlişkisi 

Günümüzde vergilemenin, kamu giderlerini karşılamayı amaçlayan klasik mali 

işlevi yanında ekonomik ve sosyal işlevleri de önem kazanmıştır.107 Çağdaş devlet, 

vergilemeyle amaçladığı işlevlerini yerine getirirken demokratik sosyal hukuk devletinin 

özellikleri ve prensiplerini gözeterek, vergilemeye ilişkin anayasal kuralları, bu devlet 

nitelemesi doğrultusunda belirler.108 Vergi hukuku, esas olarak, Anayasa’da belirlenmiş, 

temellenmiş prensipler doğrultusunda yapılacak vergisel düzenlemelerin hukuku 

olduğundan, vergilemenin sosyal devlet prensibinden ve/veya hukuk devleti 

prensibinden ve bu prensiplerle amaçlananlardan ayrı düşünülmesi söz konusu 

olamayacaktır.  

Anayasa Mahkemesi kararlarında sosyal devletin “güçsüzleri güçlüler 

karşısında koruyarak sosyal adaleti ve toplumsal dengeleri gözeten” devlet olma 

özelliğinden bahsedilmektedir.109 Kaneti’ye göre, kamusal faaliyetlerin gerçekleştirdiği 

harcamaları karşılamak üzere başvurulan en önemli araç vergiler olduğundan, sosyal 
                                                 
105  AYMK, E. 2002/71, K. 2008/44 (R.G. 03.04.3009 – 27189)  http://www.anayasa.gov.tr (Son Erişim: 
21.02.2013) 
106 3.10.2001 günlü, 4709 sayılı Yasa’nın 23. maddesiyle, Anayasa’nın 65. maddesinin “sosyal ve 
ekonomik hakların sınırı” kenar başlığı “Devletin iktisadî ve sosyal ödevlerinin sınırları” şeklinde 
değiştirilmiş, 65. maddedeki “ekonomik istikrarın korunmasını gözeterek” ibaresi metinden çıkartılmış, 
“bu görevlerin amaçlarına uygun öncelikleri gözeterek” ibaresi eklenmiştir. Aktaran: Ali Karagülmez, 
AYM ve Sosyal Şart,  
http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=sosyal%20devlet%20g%C3%BC%C3%A7s%C3%BCzleri
n%20g%C3%BC%C3%A7l%C3%BCler&source=web&cd=9&ved=0CFYQFjAI&url=http%3A%2F%2
Fwww.yargitay.gov.tr%2Fabproje%2Fbelge%2Fsunum%2Frt2%2FKaragulmez_AYMveSosyalSart.doc
&ei=NBsyUaPRMImbtQaN9YDgCw&usg=AFQjCNHIi9zgOmOn1ncxZwXHbrRaCGaRDg&bvm=bv.4
3148975,d.Yms  (Son Erişim: 02.03.2013) 
107 Salih Turhan, Vergi Teorisi ve Politikası, İstanbul: Filiz Kitabevi, 1993, s. 32. 
108 Nami Çağan, “Demokratik Sosyal Hukuk Devletinde Vergilendirme”, AUHF Dergisi, c. 37, No. 1-4, 
s. 129. http://auhf.ankara.edu.tr/dergiler/auhfd-arsiv/AUHF-1980-37-01-04/AUHF-1980-37-01-04-
Cagan.pdf (Son Erişim: 01.03.2013) 
109 AYMK, E. 2007/64 K. 2008/154 (R.G. 29.01.2009 – 27125), AYMK, E. 2002/71, K. 2008/44 (R.G. 
03.04.3009 – 27189)  http://www.anayasa.gov.tr (Son Erişim: 21.02.2013) 
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hukuk devleti, aynı zamanda bir “vergi devleti”dir.110 Sosyal devletin, vergilendirmeyle 

ekonomiye müdahale ederken amaçladığı, fırsat eşitliğini sağlamak olduğu kadar, 

gelirin ve servetin adaletsiz dağılımını da önlemektir. Bu haliyle sosyal devlet, “vergiyi 

ekonomik bakımdan tarafsız bir mali araç olarak ele almamakta, tersine bu aracı sosyal 

dengeyi sağlamak ve sosyal sınıf ve gruplar arasındaki gerginlikleri azaltmak amacıyla 

kullanmaktadır.” 111 Ayırma prensibi, en genel ifadesi ve en belirleyici özelliğiyle, 

kırılgan olan emeğin, daha sağlam olduğu varsayılan sermaye karşısında,112 emek lehine 

vergilendirilmesidir. Bu haliyle ayırma prensibi, sosyal devletin güçsüzleri güçlüler 

karşısında korumak işlevine ve gelir ve servetin yeniden dağıtılmasının 

gerçekleştirilmesine hizmet eder niteliktedir. 

Sosyal devlet sosyal hakları gözeten devlettir. Sosyal haklar, devletin 

müdahalesini gerektiren, “pozitif yükümlülük yükleyen haklar” ve devletin müdahale 

etmemesini gerektiren “negatif yükümlülük yükleyen (devlete karşı) haklar” olmak 

üzere ikiye ayrılmaktadır.113 Sosyal haklar, “ekonomik bakımdan zayıf ve güçsüz 

olanların ve özellikle işçilerin haklarının ve çıkarlarının korunması, geliştirilmesi ve 

emekle sermaye arasındaki ilişkilerde bir güç dengesi kurulması için devletin 

gerçekleştirme sorumluluğunu üstlendiği ekonomik ve sosyal nitelikli ve özgürlükçü 

önlemlerin tümüdür.”114 Sosyal hakların temelinde sosyal eşitsizliklere karşı duyulan 

tepkiler yatmakta olup, kavram olarak, sosyal eşitlik amacına yönelmiş haklar şeklinde 

tanımlanmaktadır. Diğer yandan, “sosyal eşitlik amacına yönelme”, hukukun veya 

sosyal hakların sosyal eşitliği sağlayabileceği düşüncesi değil, kapitalist toplumdaki 

eşitsizliklerin en aşırı yönlerinin törpülenmesi yönelimidir.115 Belli başlı çağdaş 

anayasalarda ve uluslararası hukuk metinlerinde sosyal haklar şunlar olarak 

sıralanmaktadır: çalışma hakkı, grev ve toplu sözleşme hakkı ve çalışmamızada temel 

dayanak teşkil eden kamu giderlerine mali gücü oranında katılma yükümlülüğü ya da 

                                                 
110 Selim Kaneti, Vergi Hukuku, İstanbul: Filiz, 1989, s. 3.  
111 Mualla Öncel, Ahmet Kumrulu, Nami Çağan, Vergi Hukuku, Ankara: Turhan, 2010, s. 54. 
112 Dikmen, Maliye Dersleri, s. 308. Akdoğan, Kamu Maliyesi, s. 223. 
113 Tania Groppi, İtalyada Sosyal Haklar, Çev. Oya Boyar, Anayasal Sosyal Haklar, İbrahim Ö. Kaboğlu 
(Ed.), içinde (203-212), İstanbul: Legal Yayıncılık, 2012, s. 205. 
114 Cahit Talas,  “Sosyal Haklar ve Türk Anayasalarında Sosyal Hakların Evrimi”, İnsan Hakları Yıllığı, 
Yıl: 3-4, 1981-1982, s. 43. 
115 Bülent Tanör, Anayasa Hukukunda Sosyal Haklar, 1. Bası, İstanbul: May Yayınları, 1978 s. 92, 94. 
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kamu giderlerine mali gücünü aşan bir şekilde katılmaya zorlanmama hakkı.116 Çalışma 

hakkı, ekonomik ve sosyal boyutu birbirinden ayrılamaz bir haktır. Bu hakkın 

“ekonomik boyutu çalışmanın bir ücret karşılığında yapılmasıdır.”117 Bu doğrultuda 

gelir vergilemesinde önem taşıyan husus vergilendirilecek gelirin tespiti olmaktadır. 

Kaneti’ye göre kişilerin mali güçlerinin artması sonucu vergi yüklerinin de 

artması gerekmektedir. Fakat artan oranlı vergileme mali güce göre vergileme 

prensibinin118 değil sosyal devlet prensibinin bir sonucu olduğundan119 en az geçim 

indirimi ve artan oranlılık sosyal devlet prensibinin gerekleri olarak ortaya 

çıkmaktadır.120 

 

1.3. Sosyal Adalet Kavramı ve Ayırma Prensibiyle İlişkisi 

1.3.1. Sosyal Adalet Kavramı 

Hukukun varmayı amaçladığı ideal olan adalet kavramı bir yönüyle eşitlere eşit 

muameleyi ifade ederken bir diğer yönüyle de aynı durumda olmayanlara kişisel 

farklılıkları göz önünde bulundurularak muamele edilmesini ifade etmektedir.  

Aristoteles’e göre dalet, dağıtıcı ve denkleştirici olmak üzere iki türe ayrılmaktadır: 

Dağıtıcı adalet söz konusu olduğunda, insanlar eşitlerse eşit, farklılarsa farklı pay 

alırlar. Denkleştirici adalette ise, yasalarla kurulan eşitliğin bozulması durumunda 

dengenin yeniden sağlanmasının amaçlandığı, aritmetik bir eşitlik söz konusudur.121 

“Denkleştirici adaletin dayandığı aritmetik eşitlik, herkese eşit olanın verilmesini 

anlamını taşıdığı için, kendisi eşitliğin bozulmasına neden olmaktadır. Güçlüyle 

güçsüzü eşit görmek ve eşit işlem yapmak, eşitsizliğin ve adaletsizliğin ta kendisidir. Bu 

nedenledir ki kazanç üzerinden alınan dolaysız vergi adaletli olduğu halde, tüketim 

üzerinden alınan dolaylı vergi, orantılı eşitliğe ve ona dayanan dağıtıcı adalete uygun 

                                                 
116 Tanör, Sosyal Haklar, s.101,102. 
117 Bülent Algan, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Hakların Korunması,  Ankara: Seçkin, 2007, s.263. 
118 İleride: Bkz. 2.3.1. 
119 Kaneti, Vergi Hukuku,  s. 32 – 33. 
120 Kaneti, Vergi Hukuku, s. 33. 
121 Adnan Güriz, “Adalet Kavramı”, s.14. 
http://www.anayasa.gov.tr/files/pdf/anayasa_yargisi/anyarg7/adnan.pdf ( Son Erişim: 25.09.2013) 
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düşmez.”122 Sosyal hukuk devleti ancak, devletin, tüm kurum ve kurallarıyla 

Anayasa'nın özüne ve ruhuna uygun biçimde kurulup işletilmesi halinde,123 bireylerin 

refah, huzur ve mutluluk içinde yaşayabilmesi amacına hizmet edebilecektir. 

Yasama organı bakımından, gelirin ve servetin yeniden dağılımı için 

vergilendirme yetkisi kullanılırken temel hak ve özgürlüklerin sınırlarının gözetilmesi 

önem taşımaktadır. Aksi takdirde “sosyal devlet prensibinin bir gereğine uymaya 

çalışılırken hukuk devleti prensibinin ihlal edilmesi olasılığı ortaya çıkabilir.124 

 

1.3.2. Sosyal Adalet Kavramının Ayırma Prensibiyle İlişkisi 

“Gelir vergisi hem mükellefin ailesinin geçimi için hem de gelirin elde 

edilmesi için yapılan masraflar ve amortismanlar indirildikten sonra, geri kalan safi ve 

gerçek gelirden alınan sosyal adalet prensiplerine uygun, modern, müterakki ve 

sübjektif bir vergidir.”125 Gelir vergisi klasik ve modern vergileme prensiplerinin 

uygulanabilirliğine müsaittir. Bu haliyle, artan oranlılık, ayırım ve indirim gibi 

yöntemlerin uygulanışını bünyesinde bulundurarak sosyal adaleti en elverişli sağlayan 

vergidir.126   

Gerçekten de ayırma prensibi güçsüz ve kırılgan olan emeğin, onu elde eden 

kişiden bağımsız bir şekilde devamlılık arzeden sermaye geliri karşısında korunmasını 

amaçlayarak, diğer bir deyişle; toplumun güçsüz ve nispeten gelir seviyesi düşük 

kesimini, gelir seviyesi yüksek kesim karşısında koruyarak sosyal adaletin sağlanmasına 

hizmet etmektedir. 

                                                 
122 Bozkurt, Enver, Hukukun Temel Kavramları, Ankara: Asil, 2004, s.216 – 217.  
123 AYMK, E. 1989/6 K. 1989/42 (R.G. 06.04.1990 –20484)  http://www.anayasa.gov.tr (Son Erişim: 
08.03.2013) 
124 Öncel,Kumrulu, Çağan, Vergi Hukuku, s. 56. 
125 Nihad S. Sayar, Kamu Maliyesi I, İstanbul: Sermet Matbaası, 1975, s. 214. 
126 Sayar, a.g.e., s. 214. 
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2. AYIRMA PRENSİBİNİN VERGİ ADALETİ VE VERGİ YÜKÜNÜN 

ADALETLİ VE DENGELİ DAĞILIMI PRENSİBİ İLE İLİŞKİSİ 

2.1. Vergi Adaleti Kavramı ve Vergi Yükünün Adaletli ve Dengeli Dağılımı 

Prensibi 

 Sosyal devletin amaçladıklarından bir diğeri sosyal adaletin sağlanmasıdır.127 

Bu amacın vergi hukukundaki görünümü “vergilemede sosyal adalet prensibinin 

gözetilmesidir”.128 Anayasa’nın 73. maddesinin 2. fıkrası vergi yükünün adaletli ve 

dengeli dağılımının, maliye politikasının sosyal amacı olduğunu düzenler. Vergi adaleti, 

sosyal adaletin bir parçasıdır ve bireylerin vergilemeye mali güçleriyle orantılı 

katılabilmesiyle sağlanabilecektir.129  

Anayasa’nın 2. maddesinde düzenlenen sosyal hukuk devleti prensibi 

gereğince, sosyal devlette vergi adaletinin sağlanmasında, amaçlanan gelir ve servet 

dağılımı hakkındaki değer yargıları önemli rol oynar. Bu değer yargıları yasama süreci 

içinde vergi kanunlarına yansır. Dolayısıyla parlamenter demokrasilerde, anayasa 

çerçevesinde parlamento çoğunluğunun anlayışı bu konuda belirleyicidir.130 

Adalet kavramı kesin ve mutlak olmadığından vergide kesin adaletin 

gerçekleşmesi neredeyse imkansız kabul edilmektedir. Bu sebeple maliye bilimcileri en 

azından bazı teknik esaslara göre vergilendirme yapılmasını amaç edinmişlerdir.131 Bu 

esaslar, verginin ödeme gücüne göre alınmasını sağlayan tekniklerden, en az geçim 

indirimi, artan oranlı tarife uygulaması, ayırma prensibi uygulaması ve çeşitli istisna ve 

                                                 
127 AYMK, E. 2007/64 K. 2008/154 (R.G. 29.01.2009 – 27125) http://www.anayasa.gov.tr (Son Erişim: 
21.02.2013), “F. Alman Anayasa Mahkemesinin içtihatlarına göre sosyal devlet ilkesi devleti sosyal 
adaletle yükümlendirmektedir.” BVerfGE 5, 85, 198 (KPD Kararı)’den aktaran: Zafer Gören, “Sosyal 
Devlet”, Prof. Dr. Seyfullah Edis’e Armağan,  İzmir: DEÜY, 2000, s. 5. 
128 Tanör ve Yüzbaşıoğlu, Türk Anayasa Hukuku, s. 98. Kaneti, Vergi Hukuku, s. 36. Güneş, 
Verginin Yasallığı İlkesi, s. 116.  
129  Saban’a göre, 73. maddenin 2. fıkrasındaki düzenleme, hali hazırda sosyal hukuk devleti olmanın 
mutlak sonucu olduğundan bir tekrar niteliğindedir. (Bkz. Nihal Saban, Vergi Hukuku, s. 23-24) 
130  Çağan, “Demokratik Sosyal Hukuk Devletinde Vergilendirme”, s. 146. 
131 Akif Erginay, Kamu Maliyesi, s. 43. Binnur (Tüzün) Çelik, Vergilemede Müdahale İlkesi, s. 50. 
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muafiyet uygulamalarıdır.132 Vergilemede adaleti sağlamaya yönelik bu teknikler, 

müdahaleci133 bir yapıdadır.134  

Bir vergi, mükelleflerin ödeme güçlerine uygunluğu ölçüsünde, adalete de 

uygun kabul edilmekte olduğundan, gelir vergisinin hem mükelleflerin ödeme güçleri 

hem de devletin almayı hedeflediği ekonomik ve sosyal önlemler bakımından olumlu 

nitelikler taşıması, bu verginin önemini daha da arttırmaktadır.135  

Devletlerin en önemli gelir kaynağı vergiler olduğundan ve vergilerin gelir, 

servet ya da harcamalar üzerinden alınması gerektiğinden hareketle, devletin 

mükelleflerin ödeme gücüne göre vergilendirme yapabilmesi için, vergi toplarken 

bunlardan hangisine ağırlık vermesi gerektiği kararı önem taşımaktadır.136 Bu noktada 

gelir üzerinden alınan vergilerin gerek tarife, indirim, istisna ve muafiyet gibi 

uygulamalara müsait yapısı, gerekse ayırma prensibi yoluyla vergi yükünün, 

mükelleflerin ödeme güçlerine göre düzenlenebilmesi gibi vergi adaletinin 

sağlanmasına hizmet eder nitelikleri dolayısıyla, gelir üzerinden alınan vergilerin vergi 

adaletini sağlamaya daha uygun vergiler olduğu kabul edilmektedir. 137 

“Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağıtımı prensibi, Anayasa 2’de anlatımını 

bulan sosyal hukuk devleti prensibinin bir sonucudur. Anayasa Mahkemesi çeşitli 

kararlarında, sosyal hukuk devleti’ni ‘güçsüzleri güçlüler karşısında koruyarak gerçek 

eşitliği yani sosyal adaleti ve böylece toplumsal dengeyi sağlamakla yükümlü devlet’ 

olarak tanımlamıştır. [...] Hukuk devletinin amaç edindiği kişinin korunması toplumda 

sosyal güvenliğin ve adaletin sağlanması yoluyla gerçekleştirilebilir. Anayasa 73, II’de 

yer alan bu prensip ile devletin vergilendirme alanında sosyal ödevlerini göz önünde 

tutması gereğine işaret edilmektedir. Vergi adaletinin gerçekleştirilmesi yolu ile sosyal 

                                                 
132 Öncel, Kumrulu, Çağan, Vergi Hukuku, s. 53. Çelik, Vergilemede Müdahale İlkesi, s. 16. 
Abdurrahman Akdoğan, Gelir Vergisi Açısından Vergi Adaletine Teknik Bir Yaklaşım, Yayın No: 9, 
Ankara: Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yayını, s. 18.  
133 Vergilemede müdahale prensipleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: Çelik, Vergilemede Müdahale 
İlkesi. 
134 Neumark, Mali Tetkikler, s. 190-196.  
135 Akdoğan, Vergi Adaleti, s.18. 
136 Funda Başaran Yavaşlar, “Artan Oranlı Vergi Tarifesi, Verginin Mali Güçle Orantılı Olması İlkesinin 
Zorunlu Bir Sonucu mudur?” Adnan Tezel’e Armağan, İstanbul: Marmara Üniversitesi Yayınları, Yayın 
No: 600, s. 96. 
137 Akdoğan, Vergi Adaleti, s.18. 
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adaleti, sosyal yararı sağlamak, ekonomik ve sosyal dengeyi oluşturmak Anayasa’nın 

devlete yönelttiği ödevlerdendir.”138 

 

2.2. Vergi Adaleti Kavramı ve Vergi Yükünün Adaletli ve Dengeli Dağılması 

Prensibinin Ayırma Prensibiyle İlişkisi 

Mükelleflerin vergi ödeme güçleri, yalnızca gelirlerinin tutarına göre değil aynı 

zamanda gelirin niteliği ve kaynağına göre değişebilmektedir. Diğer bir deyişle, bazı 

durumlarda gelirler tutar bakımından aynı olsalar bile, bu gelirlerin nitelik veya 

kaynaklarındaki farklılık nedeniyle, mükelleflerin mali güçleri farklı olabilmektedir. Bu 

açıdan emek gelirlerinin ve sermaye gelirleri karşısında güçsüz olduğu kabul edilmekte, 

vergilemede adaletin sağlanabilmesi ve korunabilmesi için vergi oranlarının, 

matrahların ekonomik kaynağına veya niteliğine göre farklılaştırılması beklenmektedir. 

Böylelikle artan oranlılık gibi uygulamalarla ayırma prensibi niceliksel bakımdan 

uygulanabilecekken, kaynağa göre farklı vergilendirmekle ayırma prensibi niteliksel 

olarak uygulanabilecektir.139 

“Ayırma prensibi, yatay ve dikey eşitliğin sağlanmasına ilişkin, vergilemede 

adalet prensibinin tek istisnasıdır; çünkü emek gelirlerine avantaj sağlamak amacıyla, 

bu prensibe göre, aynı büyüklükteki matrah birimlerine, farklı vergi oranlarının 

uygulanması gerekir.”140 Adil vergilemenin ayırma prensibiyle daha etkin 

sağlanabileceğinden hareketle, dikey ve yatay eşitlik kuralları daha da etkinlik 

kazanmaktadır.  

Anayasa Mahkemesi bir kararında141 farklı kazançları olan vergi 

mükelleflerinin bu kazançlarından temin ettikleri marjinal fayda oldukça farklı 

olduğuna değinmiş ve bu farklılığın, farklı oranlarda vergilendirmeyi zorunlu kıldığını 

belirtmiştir. Gelir vergisi, yapısı itibariyle artan oranlı vergilendirmeyi uygulamaya en 

                                                 
138 Kaneti, Vergi Hukuku, s. 36. 
139 Akdoğan, Vergi Adaleti, s. 32. 
140 Şener, Kamu Ekonomisi, s. 252. 
141 AYMK E.1995/6 K. 1995/29 (R.G. 10.02.1996 – 22550)  http://www.anayasa.gov.tr  (Son Erişim: 
28.06.2013) 
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elverişli vergi tipi olduğundan, yükümlünün mali gücüne ulaşmak için kullanılan bu 

tekniklerle, yükümlünün mali gücü oranında vergi yüküne katlanması ve böylece 

fedakarlıkta eşitlik de sağlanacaktır. 

Temelinde vergi adaletinin amaçlandığı asgari geçim indirimi müessesesinin 

çeşitli zamanlarda siyasi ya da demografik amaçlarla kullanıldığı görülmektedir. Böyle 

durumlarda asgari geçim indirimi, iktidar prensibini, dolayısıyla vergi adaletini temin 

edebilecek bir müessese olmaktan uzaklaşmakta ve nüfus politikası vasıtası hatta bazen 

de siyasi hakimiyet tedbiri haline gelmektedir.142 

Verginin adaletli ve dengeli dağılımı prensibi, yasama organını, verginin sosyal 

yapı ve sonuçlarının dikkate alınması hususunda yönlendiricidir. 1982 Anayasası 

Tasarısı, Danışma Meclisi’nde görüşülürken Anayasa Komisyon Başkanı Orhan 

Aldıkaçtı’nın maaş ve ücretl gelirleri üzerinden asgari ücrete isabet eden tutarı 

vergilendirmemeye yönelik sunduğu ek önerge de tümüyle sosyal adaletin sağlanmasına 

ve sosyal dengenin kurulmasına yönelik bir nitelik taşımaktadır.143 

 

3. VERGİ HUKUKUNDA MALİ GÜÇ KAVRAMI: Ulaşma Aracı Olarak 

Ayırma Prensibi 

3.1. Mali Güç Kavramı 

Mükelleflerin gelir ve servet düzeylerindeki farklılıkların vergilendirme 

sırasında dikkate alınması ve bu doğrultuda herkesin mali gücüne göre 

vergilendirilmesi, vergilemede adaletin temel gereklerindendir. 144  Anayasa’da açık bir 

tanımı bulunmayan mali güç, genellikle vergi ödeme gücü145 anlamında kullanılmakta, 

doktrinde ise iktisadi güç kavramıyla da ifade bulmaktadır.146 Mali güç kavramına 

ilişkin maliye ve hukuk doktrininde bir tanım biliği bulunmamaktadır. Mali güç ile 

                                                 
142 Dikmen, Maliye Dersleri, s.240. 
143 Gülsen Güneş, Verginin Yasallığı İlkesi, İstanbul: Oniki Levha, 2011, s. 116. 
144 Neumark, s. 131. Abdurrahman Akdoğan, Kamu Maliyesi, Ankara: Gazi, 2002, s.192. 
145 AYMK, E. 95/4, K.95/25 (R.G.:02.02.1996-22542)  http://www.anayasa.gov.tr (Son Erişim: 
21.02.2013) 
146 Selim Kaneti, Vergi Hukuku, İstanbul: Filiz, 1989, s.32. 
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ödeme gücü kavramları birbirlerine yakın kavramlar olarak görünmekle birlikte 

içerdikleri iktisadi unsurlar açısından birbirlerinden ayrılmaktadırlar. 

Ödeme gücü, vergi yükümlüsünün mutlak bir fakirlik düzeyini aştığı, geride 

bıraktığı noktada ortaya çıkan bir güçtür. Mutlak fakirlik düzeyinin aşılması, vergi 

yükümlülerinin yeme, içme, giyinme, barınma, ısınma gibi en temel ihtiyaçlarını 

karşıladıkları bir hali ifade eder.147 Anayasa Mahkemesi kararlarında mali güç, ödeme 

gücünün kaynağı, dayanağı, nedeni ve varlık koşulu kabul edilmektedir.148 Kamu 

maliyesi yönünden ise gelir, servet ve harcamalar mali gücün göstergeleridir.149  

Adam Smith, kişilerin ödeme güçlerinin göstergesini devletin himayesi altında 

elde ettikleri gelir kabul ederek, kişilerin ödeme güçleri itibariyle devlet masraflarına 

katılması gerektiğini savunurken150, Wagner ise, bir kişinin gelirinin, kendisinin ve 

ailesinin geçimini sağlayabilecek olan miktardan fazla kısmının, kişinin ödeme gücünü 

oluşturduğunu savunmaktadır.151 

Mali güce göre vergileme prensibini ifade etmek için “nispilik prensibi veya 

şahsi ödeme gücüne göre vergileme prensibi” ifadesini kullanan,  iktidar prensibinin de 

“vergi dağıtım ölçüsü olduğunu belirten152 Neumark’a göre; “bireylerin vergisel malî 

güçleri vergi ölçüsünün en önemli kıstası olduğu müddetçe bu durum bugün - fakat 

daha evvelden de! – âdil sayılır.”153 Neumark kişilerin gelir, servet ve tüketimlerini 

vergi ödeme güçlerinin temel bir göstergesi saymaktadır.154 

Kaneti’ye göre mali güç, iktisadi güçle aynı anlamdadır ve çeşitli unsurları 

içermektedir. Gelir, varlık, zenginleşme ve harcamalar mali gücün unsurlarıdır. Söz 

                                                 
147 İsmail Türk, Kamu Maliyesi, Ankara: Turhan, 2011, s. 123. 
148 AYMK, E.01/36, K. 03/3 (R.G.:21.11.2003 – 25296) http://www.anayasa.gov.tr (Son Erişim: 
21.02.2013) 
149 AYMK, http://www.anayasa.gov.tr  (Son Erişim: 21.02.2013), Nami Çağan, “Demokratik Sosyal 
Hukuk Devletinde Vergilendirme”, s. 145. 
150 Sabri Tekir, Vergi Teorisi, İzmir: Anadolu Matbaacılık, 1993, s.39. Neumark, Vergi Teorisi, s. 145. 
151 Şerafettin Aksoy, Kamu Maliyesi, İstanbul: Filiz Kitabevi, 2010, s. 239 – 240. 
152 Neumark, Vergi Teorisi., s.131 – 132.   
153 Neumark, Vergi Teorisi., s.136. 
154 Neumark, Vergi Teorisi, 145 – 153.  
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konusu unsurların ileride gerçekleşeceği varsayımı kişilerin mali güçlerini 

etkilememektedir, çünkü mali güç kişinin o anki fiili durumu ile ilişkilidir. 155 

Öncel – Kumrulu – Çağan mali gücün kişilerin ekonomik ve şahsi 

durumlarının göz önüne alınarak vergilendirilmesi anlamına geldiğini savunmaktadır.156 

Bu anlamda “Mali güce göre vergilendirmeyi sağlamak için çeşitli araçlardan ve 

tedbirlerden yararlanılabilir. Bunlar, en az geçim indirimi, artan oranlı vergi tarifeleri, 

ayırma kuramı, sosyal amaçlı vergi muaflık ve istisnaları ile vergi indirimleri, veraset 

ve intikal vergisi, zorunlu ihtiyaç maddelerinin hafif, lüks tüketim maddelerinin ağır 

vergilendirilmesi olarak sayılabilir. Bu tedbirlerle amaçlanan sonuçların elde 

edilebilmesi için yansımanın olmaması gerekir. Vergilendirme sosyal amaç taşıyan 

muaflık, istisna ve indirimlerin sosyal devlet prensibine bağdaşabilmesi için tek ölçüt 

mali güçtür157.” 

1961 Anayasası’nın Temsilciler Meclisi’nde görüşülmesi sırasında Bedii 

Feyzioğlu mali güç kavramı yerine ödeme gücü kavramının kullanılmasını önermiştir. 

Vergilendirmede ödeme gücü prensibinin benimsenmesi ile gelirin vergilendirilip 

servetin vergi kapsamı dışında bırakılacağını belirtmiş ve ödeme gücü prensibi ile 

kişilerin en az geçim indiriminin üstünde kalan gelirlerinin vergilendirileceğini 

belirtmiştir.158 

 

3.2. Türk Vergi Sistemi’nde Mali Güce Ulaşma Yöntemleri 

3.2.1. Asgari Geçim İndirimi ve Uygulanma Yöntemleri 

3.2.1.1. Asgari Geçim İndirimi 

Genel bir ifadeyle, kişilerin kendilerinin ve ailelerinin hayatlarını 

sürdürebilmeleri için ihtiyaç duydukları minimum miktardaki gelirin vergi dışı 

                                                 
155 Kaneti, Vergi Hukuku, s. 33. 
156 Öncel – Kumrulu – Çağan, Vergi Hukuku, s. 51 – 53. 
157 Öncel – Kumrulu – Çağan, Vergi Hukuku,  s. 53 – 55. 
158 Kazım Öztürk, T.C. Anayasası, C.2, Mad.1-75, Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınlan, 1966, 
ss. 2204-2209. 
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bırakılmasını ifade eden en az geçim indirimi müessesesi,  gelişmiş ülke gelir vergisi 

sistemlerinde genellikle tüm mükellefler açısından yer bulurken, ülkemizde ise “asgari 

geçim indirimi” adı verilen bu müessese yalnızca ücretliler için uygulanmakta ve özü 

itibarıyla ayırma prensibini ifade etmektedir.  Doktrinde, en az geçim indirimi, bilindiği 

anlamıyla makinelerin yenilenmesine imkan veren amortisman uygulamasının şahıslar 

için uygulanması olarak varsayılmış, “böylece en az geçim haddi, insan gücünün 

vaktinden evvel yıpranmasına karşı koymak imkanını verir” 159  denmiştir. 

 

3.2.1.2.Asgari Geçim İndirimi Yöntemleri 

3.2.1.2.1. Matrahtan İndirme Yöntemi (Gelirden İndirme)  

En az geçim indirimi müessesesinin uygulanması aşamasında farklı yöntemler 

benimsenebilmektedir. Bu yöntemlerden birisi en az geçim indirimi tutarının mükellefin 

gelirinden indirilmesi yöntemidir. Bu yönteme matrahtan indirim yöntemi de 

denilmektedir. Günümüzde en yaygın uygulama alanı bulan yöntem budur. 

 

3.2.1.2.2. Vergiden İndirme Yöntemi (Dekont Sistemi)  

Vergiden indirim yöntemi olarak da adlandırılan dekont sisteminde, öncelikle 

mükellefin vergilendirilebilir geliri üzerinden vergi tarifesine göre vergisi 

hesaplanmakta; daha sonra en az geçim indirimi tutarına isabet eden vergi düşülerek 

mükellefin ödemesi gereken vergiye ulaşılmaktadır. 

 

3.2.1.2.3. Bölme (Katsayı) Yöntemi  

Diğer bir yöntem olan bölme (katsayı) ise, ailenin gelirinin ailedeki bireylerin 

sayısına bölünerek vergilendirilmesini ve bu suretle ailenin gelirlerinin artan oranlı 

                                                 
159 Henry Laufenburger, Mali İktisat ve Mali Kanunlar: Gelir Sermaye ve Vergi, Çev: İsmail Özüt, 
Ankara : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, 1961, s. 197. 
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tarifelerin üst gelir dilimlerine girmesini ve dolayısıyla yüksek oranda 

vergilendirilmesini engellemeyi amaçlamaktadır. Bu tekniğin en az geçim indirimi 

müessesesiyle dolaylı bir ilişkisinin bulunduğunu ifade etmek gerekir. Bu tekniği 

kullanan kimi ülkelerde bu tekniğe ilave olarak matrahtan indirim yöntemi de 

kullanılmaktadır. 

 

3.2.2. Artan Oranlılık ve Uygulanma Yöntemleri 

3.2.2.1. Artan Oranlılık 

Artan oranlı vergiler, alınacak vergi tutarının hesaplanması için, matrahın büyümesine 

bağlı olarak ölçülür ve uygulanır. Matrahının büyümesiyle doğru orantılı bir şekilde 

vergi oranı yükselir. Diğer bir ifade ile vergi matrahı yükseldiğinde, efektif ortalama 

vergi (yani toplam matrah üzerinden hesaplanan vergi) de yükseliyor ise vergi artan 

oranlı demektir.160 Matrahın büyümesi dışında; medeni durum, zaman faktörü ve 

örneğin Veraset ve İntikal Vergisi’nde vergi matrahının yanı sıra mirasçıların murise 

olan akrabalık derecesi de oranın artmasının nedenleri arasında sayılabilir.161 

 

3.2.2.2. Artan Oranlılığın Uygulanma Şekilleri 

3.2.2.2.1. Dilim Usulü 

Bu usulde vergi matrahları, giderek artan dilimlere ayrılır. Vergi oranı, matrah 

dilimlerin her biri için, bir üst veya bir alt matrah dilimine bakılmaksızın, o dilim için 

öngörülen kendi oranına göre ayrı hesaplanmaktadır.162 

                                                 
160 Akdoğan, Kamu Maliyesi, s. 232. Aksoy, Kamu Maliyesi, s. 253.  
161 Nadaroğlu, Kamu Maliyesi Teorisi, s. 257 
162 Erginay, Kamu Maliyesi, s. 66. 
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3.2.2.2.2. Sınıf Usulü 

Vergi matrahları, diğer usul olan dilim usulündeki gibi belli miktarlara göre sınıflara 

ayrılır. Sınıf usulünde dilim usulünden farklı olarak, sınıflarda oranlar sonsuz değildir 

ve bir sınıftan sonra tek oranlar usulüne geçilir.  

Matrah büyüdükçe vergi oranının artması, bu şekilde artan oranlılıkta adaletsiz bir 

sonuç doğurmaktadır. Birbirine yakın tutardaki matrahların, farklı dilimlerde yer alması 

nedeniyle, üst dilim için uygulanan vergi oranının yükselmesine “basamak” veya 

“sertköşe” gibi isimler verilmektedir. 163 

 

3.2.2.2.3. Gizli Artan Oranlılık 

 Dilim ve sınıf usulü gibi açık artan oranlı tarifelerin dışında, dış görünüşü 

itibariyle nisbî olan bir vergi birtakım indirim, ilave ve benzeri işlemler sonunda artan 

oranlı hâle gelebilir. “Bu gibi durumlarda artan oranlılık gizli kalmış olduğundan bu tür 

vergilere gizli artan oranlı vergiler adı verilir.”164 

 

3.2.3. Mali Güce Ulaşabilmek için Uygulanabilecek Ayırma Prensibi Biçimleri 

Vergi sistemlerinde ayrıma prensibi gelir kaynaklarının sınıflandırılması ve 

farklı vergi oranlarının uygulanması, sermaye gelirleri üzerinden ilave vergi alınması, 

emek gelirlerine vergisel indirimler ve vergi tarifelerine sınırlama konulması olmak 

üzere dört biçimde uygulanmaktadır.165 Bunlar tezin esas konusunu teşkil ettiğinden 

ileride ayrıntılarıyla ele alınacaktır.166 

 

                                                 
163 Nadaroğlu, Kamu Maliyesi Teorisi, s. 258, Erginay, Kamu Maliyesi, s. 66 
164 Nadaroğlu, Kamu Maliyesi Teorisi, s. 260 
165 Budak, Mali Güç, s .143. 
166 (Bkz. 3. Bölüm) 
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3.2.3.1. Gelir Kaynaklarının Ayrılması ve Farklı Vergilendirilmesi  

Gelirin kaynağı; emek, sermaye ve emek – sermayenin çeşitli bileşimleri 

olmak üzere üçe ayrılmaktadır.167 Bu sınıflandırmaya göre gelirler; emek gelirleri, 

sermaye gelirleri ve emek ile sermayenin çeşitli oranlarda bileşimlerinde doğan gelirler 

olmak üzere üçe ayrılır. Bu üçlü sınıflandırmaya ilaveten emek ve sermayenin çeşitli 

bileşimlerinden doğan gelirler de içerdikleri emek – sermaye oranına göre alt çeşitlere 

ayrılabilmektedir.168  

Gelir türlerinin kaynaklarının içerdikleri emek ve sermaye miktarına göre 

sınıflandırılmasından sonra her grup için farklı vergi oranları uygulanmaktadır.169 Farklı 

vergi oranlarının tespitinde oranları emek gelirleri lehine tespit edilmektedir. 170 

 

3.2.3.2. Sermaye Gelirlerine Ek Vergi Uygulanması 

Bu yöntemde gelirler kaynaklarına göre herhangi bir ayrıma tutulmadan 

vergilendirilmekte fakat sermaye gelirleri üzerinden ilave bir vergileme işlemi daha 

yapılmaktadır.171 

 

3.2.3.3. Emek Gelirlerine Vergisel İndirim Uygulanması 

Söz konusu yöntemde emek ve sermaye kaynaklı gelirler aynı oran üzerinden 

vergilendirilmekte fakat emek kaynaklı gelirlerin kır kısmı indirim yöntemiyle vergi 

                                                 
167 Tekir, a.g.e., s. 93. 
168 Akdoğan, Kamu Maliyesi, s. 236. 
169 Neumark, Maliyeye Dair Tetkikler, s. 165. 
170 Bu usul, İtalyan Servet Gelirleri Vergisinde ve 1948 yılına kadar Fransa'da uygulanan sedüler gelir 
vergisi sisteminde görülmüştür. 
171 Budak, Mali Güç, s.143. İngiltere’de uygulanan "Investment Income Surcharge" bu usule örnek 
gösterilebilir. 
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dışı bırakılmaktadır.172 Vergisel indirimler yoluyla emek kaynaklı gelirler sermaye 

kaynaklı gelirlere göre daha az vergilendirilmekte ve korunmaktadır.173 

 

3.2.3.4.Vergi Tarifelerine Sınırlama Konulması 

Bu yöntemde, gelir vergisi tarifesi dilim ve oranları sermaye gelirlerine 

eksiksiz bir biçimde uygulanmakta, emek gelirlerine ise sınırlı olarak 

uygulanmaktadır.174 Böylece emek kaynaklı gelirler yüksek vergi oranlarına karşı 

korunmaktadır.  

 

3.3. Verginin Mali Güçle Orantılı Olması Prensibinin Ayırma Prensibi ile İlişkisi 

Yasama organı, vergileme alanını düzenlerken anayasal bir takım ödevler 

yüklenmektedir. Bunlar; yasal düzenlemeler yapılırken mali güce göre vergileme 

prensibinin göz önünde tutulması (olumlu) ödevi ve kişilere mali güçlerini aşacak 

oranda vergi yüklenmemesi (olumsuz) ödevidir. Başka bir deyişle mali güce göre 

vergilendirme prensibi, Anayasa’nın vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımının, 

maliye politikasının sosyal amacı olduğuna ilişkin hükmüyle (AY m. 73 f. 2) beraber 

değerlendirildiğinde yön göstericidir ve yasama organına yüklediği olumsuz ödev 

gereği Anayasa Mahkemesi’nde Anayasa’ya aykırılık iddiasına konu olabilir 

niteliktedir.175 Yine Anaysa Mahkemesi, kararlarında, verginin mali güçle orantılı 

olması prensibinin, verginin kişilerin ekonomik ve kişisel durumlarına göre 

alınmasını176 ve böylece mali gücü fazla olanın, mali gücü az olana oranla daha fazla 

vergi ödemesini hedeflediğini ifade eder.177  

                                                 
172 Budak, Mali Güç, s.144. 
173 Tekir, Mali Güç, s.78. 
174 Akdoğan, Kamu Maliyesi, s.237. 
175 “Örneğin artan oranlı vergi tarifesi getirmeyen bir gelir vergisi yasası, bu ilkeye açık bir biçimde 
aykırılık taşıdığından anayasaya aykırı olarak nitelendirilip iptal edilebilecektir.” Öncel, Kumrulu, Çağan, 
Vergi Hukuku, s.55. 
176 Akif Erginay, Kamu Maliyesi, Ankara: Savaş, 1998, s. 65. 
177 AYMK, E. 95/4, K.95/25 (R.G.:02.02.1996-22542)  http://www.anayasa.gov.tr  (Son Erişim: 
21.02.2013)  
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Üçüncü Bölüm 

TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE AYIRMA PRENSİBİNİN 

UYGULANMASI 

1. AYIRMA PRENSİBİNİN UYGULANMA BİÇİMLERİ 

1.1. Doğrudan veya Dolaylı Vergiler Bakımından 

Vergilerin dolaylı ve dolaysız olarak tasnifinden doğan sonuçlar, mali hukukta, 

üzerinde önemle durulan bir konudur. Özellikle dolaylı vergilerin tersine artan oranlı 

niteliği ve tüketicilerin harcamalarında ve kararlarında değişiklikler meydana getirebilir 

nitelikte oluşu, ekonomiyi bile etkilemektedir. 

Dolaysız vergilere ağırlık veren vergi sistemimiz, zaman içerisinde, siyasi 

iktidarların seçmeni kazanma hırsı nedeniyle dolaylı vergilerin ağırlıkta olduğu bir 

sisteme dönüştürülmüştür. Anayasa, vergi adaletinin sağlanabilmesi açısından “mali 

güç” ölçütünü getirmiştir. Mali güce göre vergilendirme dolaysız vergiler bakımından 

kolaylıkla uygulanabilir bir sistemken, dolaylı vergiler söz konusu olduğunda mali güç 

kriterinden uzaklaşılmaktadır. Dolayısıyla vergi adaleti açısından dolaylı vergiler adil 

vergileme sistemlerinde dolaysız vergilere nazaran daha az yer almalıdır. Dolaylı 

vergilerin mükellefler açısından daha  az hissedilir olduğu düşünüldüğünden, siyasal 

iktidarlar bu vergilere yönelmektedir.178 

“Türkiye’de 2010 yılında tahsil edilen vergilerin %32,9’u gelir ve mülkiyet 

üzerinden alınırken, %67,1’i mal ve hizmetler üzerinden alınan vergiler ile damga 

vergisi ve harçlardan elde edilmiştir. Türkiye’de mal ve hizmetler üzerinden alınan 

vergilerin toplam vergiler içindeki oranı 2001’de %53,2 iken, 2008’de %63,3’e 

ulaşmıştır.”179 Dolaylı vergilerin neden revaçta olduğuna dair pek çok gerekçe ileri 

sürülürken, Türkiye’deki demografik fırsat penceresinden, genç nüfusun oranının 

yüksekliğinden, tasarruf açığından söz edilir; fakat genç nüfusun fazlalığı ile dolaylı 

                                                 
178  Yereli, Ekonomik Özgürlükler, s. 112. 
179  Ceyhan İnaltong, “Vergi Yükü: Türkiye ve OECD Ülkeleri Karşılaştırması”, Vergi Dünyası, S. 369 
(Mayıs 2012), s. 29.  
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verginin payının yüksekliğinin “yapışık ikizler olduğunun”180 göz ardı edilmektedir. 

OECD ülkelerinde nüfus yaşlı ve birikmiş bir sermayeleri var bunun getirisi olarak 

temel ekonomik ihtiyaçlarda doygunluk sınırlarına yaklaşılmış durumda; oysa “Türkiye 

bu yönüyle Avrupa ülkelerinden ziyade Afrika, Asya veya Güney Amerika ülkelerine 

benziyor. Güçlenen genç nüfus ‘kontrolsüz ve sınırsız’ bir iç talep yaratıyor. Bir yandan 

genç nüfus ülke için çok büyük önem arz ederken bir yandan da genç nüfusun 

üretimden çok tüketim peşinde olması kontrolsüz bir iç talep yaratır; dolayısıyla 

üzerinde yüksek vergi yükü olan akaryakıt ve mobil ses ve data iletişimi, elektronik 

ürünler gibi kalemler gençler arasında popüler olmaya devam ettikçe” 181 dolaylı 

vergilerin, bütün vergiler içindeki payı artmaya devam edecektir.  

Türkiye’nin kişi başına geliri artıracak uğraşılar yanı sıra, gelir dağılımını 

düzeltecek önlemlerle de uğraşması gerekiyor. Oysa vergi sistemimiz gelir dağılımını 

düzeltmeye müsait bir yapıda değil. Gelir dağılımını düzeltmeye yarayan vergi yapısı 

gelir, kurumlar vergileri gibi dolaysız vergilere ağırlık verir. Buna rağmen ülkemizde 

dolaysız vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payı yüzde 35 dolayındadır. Yani, 

toplanan verginin yüzde 65’i gelire göre ayrım yapmayan, herkese aynı oranda 

uygulanan KDV ve ÖTV gibi dolaylı vergilerden oluşuyor.182 

Vergilendirme, gelir ve kazanç yerine, dengesiz bir şekilde sadece harcamalar 

üzerine yoğunlaştırılırsa, bunun sonucu olarak dolaylı vergilerin oran ve miktarları 

kabul edilemez seviyelere yükselir. Bu halde, bu yapı vergi yükünü özellikle alt ve orta 

gelir gruplarına bindiren ve onları zayıflatan ve gelir dağılımını daha da bozan etkiler 

doğurur; çünkü, verginin ağırlıklı kısmını gelirinin tamamına yakınını tüketmek 

durumunda kalan orta sınıf ödemektedir. Orta sınıf ve ücretler üzerindeki vergi ve prim 

gibi yükleri dikkate aldığımızda bu çarpıklık bu kesim için daha da artmaktadır.183 

                                                 
180  Oğuz Çetinkaya, “Dolaylı Vergilerin Toplam Vergiler İçindeki Oranının Yüksekliği, Genç Nüfusun 
Güçlü Tüketim Talebinin Sonucudur” http://www.vmhk.org.tr/?p=5281 (Erişim Tarihi: 04.07.2013) 
181 Çetinkaya, “Dolaylı Vergiler” http://www.vmhk.org.tr/?p=5281 (Erişim Tarihi: 04.07.2013) 
182 Mahfi Eğilmez, “Türkiye'de Kişi Başına Gelir ve Gelir Dağılımı”, Temmuz 2013. 
http://www.mahfiegilmez.com/2013/07/turkiyede-kisi-basna-gelir-ve-gelirin.html (Erişim Tarihi: 
07.07.2013) 
183 Biltekin Özdemir, “Vergi Sistemlerinde Dolaysız Vergilerden Dolaylı Vergilere Kayış ya da Tüketim 
Vergilerinin Artan Ağırlığı”, Maliye Dergisi,  S. 157 (Temmuz – Aralık 2009),  s. 31. 
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Ayırma prensibi sadece dolaysız vergiler için geçerli olmasına rağmen 

uygulanması zor da olsa dolaylı vergilere uygulanabilir.184 Örneğin, zorunlu tüketim 

malları ile çocuklar için gerekli maddelerde vergi indirimi yapılması, zanaatkarların 

kullandığı alet edevatların vergi dışı bırakılması ayırma prensibinin uygulanmasına 

örnek gösterilebilir.185 

1.2. Subjektif ve Objektif Vergiler Bakımından  

Vergilerin tasnif yöntemlerinden biri olan186 objektif (ayni, reel, gayri şahsi) – 

sübjektif (şahsi, kişisel) vergi ayrımı vergi hukukunda ayırma prensibinin en açık 

şekilde görüldüğü ayırım çeşididir. Öyle ki, “bir kısım vergiler, ödeme gücünün daha iyi 

izlenmesi bakımından, mükelleflerin şahsi ve aile durumlarıyla, ekonomik 

kaynaklarının tamamına göre alındığı halde diğer bazı vergiler mükelleflerin şahsi ve 

ailevi durumları göz önüne alınmaksızın, ekonomik kaynaklardan bunların toplamı 

yapılmadan ayrı ayrı alınır.”187  

Şahıslar, vergiler karşılığında, kamu hizmetlerinden faydalanmaktadır. Vergi 

yükü şahıs üzerindedir ve adalet ve fedakarlık kavramları yine şahıslar bakımından 

sonuç doğurur. Bu sebeple, vergi ödeme gücü, mükelleflerin gelir ve iratları yanında 

içinde bulundukları şahsi ve sübjektif durum da göz önünde tutularak belirlenebilir.188 

Mükelleflerin şahsi gelirleri üzerinden alınan gelir vergisi bu yapısı itibariyle sübjektif 

yapıdayken, harcamalar üzerinden alınan katma değer vergisi gibi dolaylı vergilerin 

şahsileştirilmesi mümkün olamadığından bu vergiler sübjektif yapıdadır.189 

Sübjektif vergilerde genellikle farklı kaynaklardan elde edilen gelir ve iratlar 

safi toplam üzerinden vergiye tabi tutulur ve genellikle artan oranlıdır. Objektif 

vergilerde ise mükelleflerin şahsi durumları göz önünde tutulmamaktadır ve bu vergiler 

                                                                                                                                               
http://dergiler.sgb.gov.tr/calismalar/maliye_dergisi/yayinlar/md/157/01.Biltekin.OZDEMiR.pdf (Erişim 
Tarihi: 07.07.2013) 
184 Budak, Mali Güç, s. 256. 
185 Nadaroğlu, Kamu Maliyesi, s. 326.  
186 Diğer ayırımlar için bkz: Osman Pehlivan, Kamu Maliyesi, Bursa: Ekin Yayınevi, s. 118 – 143. 
Erginay, Kamu Maliyesi, s. 77 – 83. Edizdoğan, Kamu Maliyesi, s. 254 – 272. 
187 Erginay, Kamu Maliyesi, s. 80. 
188 Erginay, Kamu Maliyesi, s. 80. 
189 Pehlivan, Kamu Maliyesi, s.120. 
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ayrı ayrı, safi miktarlar üzerinden hesaplanmaktadır.190 Sübjektif vergiler bu halleriyle, 

yükümlünün şahsi durumunu hiç dikkate almayan objektif vergilere göre daha adildirler 

ve bu sebeple son dönem vergi politikasında objektif vergilerin de mümkün olduğunca 

şahsileştirilebilmesine gayret edilmektedir. 191 

Doktrinde objektif sübjektif vergi ayrımına dair eleştiriler yapılmıştır. Özellikle 

başlarda objektif vergilere yönelim gerçekleşmiş bunun gerekçesi olarak da bu 

vergilerin basit ve kesin vergiler olması, hesabının kolay olması, hazineye yetecek kadar 

gelir elde edilmesine uygun olması ileri sürülmüştür. Zaman içinde objektif veya 

sübjektif vergiler lehine yaklaşımlar görülse de, 19. yüzyılda yayılmaya başlayan, 

ekonomik açıdan güçsüz kimselerin nispeten rahat bir yaşam sürmesine yönelik sosyal 

politika uygulamalarına ilişkin düşünceler ve devlet masraflarındaki artış, vergilemede 

mükelleflerin şahsi durumlarının göz önünde tutulması gereğini doğurmuştur. 192 

Gelir vergisine yönelik istisna ve muafiyetler, asgari geçim indirimi, artan 

oranlılık bu vergiyi sübjektif vergi olarak nitelendirebilmemize olanak vermektedir. 

Zira bu vergi uygulamasında ödeme gücü, mükellefin, evli olup olmamasına, sahip 

olduğu çocuk sayısına ve elde ettiği gelirin kaynağına veya benzer kıstaslara göre 

belirlenmektedir.193 Bu anlatılanlardan hareketle, sübjektif niteliği haiz vergilerin 

ayırma prensibinin gerçekleştirilmesi açısından en uygun vergiler olduğu sonucuna 

ulaşılabilir.  

 

1.3. Vergilerin Konusu Bakımından 

Bir kimsenin hayat standardı gelirinin yanısıra sahip olduğu varlıkların 

değerinden de etkilenir. Aynı miktarda gelir elde eden iki kişinin kişisel ve ailevi 

durumları aynı olsa bile, birinin bir miktar serveti varsa, bu iki kişinin refah 

seviyelerinin aynı olduğunu söylemek mümkün olmaz. Sadece geliri olan kimse kendini 

                                                 
190 Erginay, Kamu Maliyesi, s. 81. 
191 Turhan, Kamu Maliyesi, s. 93. Erginay, Kamu Maliyesi, s.81. 
192 Sayar, Kamu Maliyesi I, s. 190. 
193 Edizdoğan, Kamu Maliyesi, s.258. Turhan, Kamu Maliyesi, s. 93. Nadaroğlu, Kamu Maliyesi, 
s.326. 
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güvence altına almak için tasarrufa gitmek durumundayken, servet sahibi kimse bu 

servetini elinden çıkararak yaşam seviyesini daha da yükseltebilecek bir güç kazanır 

Servetin gelir getirip getirmemesi vergi ödeme gücü açısından önemli değildir. Öyle ki, 

“servet gelir getirmese dahi, sahibine verdiği güvenlik hissi ve potansiyel gelir niteliği 

nedeniyle vergi ödeme gücünün bağımsız bir unsurudur.”194 Gelir ve servetin yanı sıra, 

bu unsurların tüketim amacıyla harcanması da vergi ödeme gücünün bir göstergesidir. 

Bazı iktisatçılar tümüyle gelirin değil, gelirin sadece tüketime harcanan kısmının ödeme 

gücünü temsil ettiğini ileri sürmüşlerdir. Gelir ancak harcandığı anda sahibinin refahına 

bir katkıda bulunabilir. Tasarruf yatırıma yöneltilebilirse, yatırımdan elde edilecek gelir 

de tüketime harcanırsa ancak o zaman bir tatmin sağlanmış olur. Vergilendirme ise bu 

harcamanın yapıldığı esnada olmaktadır. Buna göre, bireyler iktisadi kaynaklardan 

kendi refahları için faydalandıkları derecede vergilendirilmiş olmakta ve vergi adaleti 

bir bakıma refah ölçüsüne oturtulmak istenmektedir.195 

Gelir vergisi, yükümlülerin kişisel ve ailevi durumlarına ilişkin özel nitelikteki 

indirimlerin verginin tarh ve tahsil aşamalarında dikkate alınabilmesine, yani vergi 

ödeme gücüne müsait yapısıyla, kişisel gelir dağılımını gerçekleştirmekte en etkin 

araçtır. Bu bağlamda gelir vergisi artan oranlılıkla niceliksel farklılaştırma sağlarken, 

geliri oluşturan çeşitli unsurların vergi ödeme gücü bakımından farklı kuvvette oldukları 

ve bu nedenle emek gelirlerinin sermaye gelirleri karşısında daha az vergilendirilmesi 

yoluyla da niteliksel farklılaştırma sağlamaktadır.196 

 

2. EMEĞİN VERGİLENDİRİLMESİNDE AYIRMA PRENSİBİ 

2.1. Genel Olarak 

Gelir Vergisi Kanunu’nda gelirin unsurları içerdikleri emek – sermaye 

bileşimine göre; ticari kazançlar, zirai kazançlar, ücretler, serbest meslek kazançları, 

gayrimenkul sermaye iratları ve menkul sermaye iratları olmak üzere altı unsura 

                                                 
194 Nadaroğlu, Kamu Maliyesi Teorisi, s. 312. 
195 Edizdoğan, Kamu Maliyesi Teorisi, s. 310 vd. 
196 Turhan, Vergi Teorisi, s.270. 
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ayrılmıştır. Yedinci unsur olan diğer kazanç ve iratlar ise safi artış kuramı kapsamında 

yer almaktadır. 

Gelir unsurlarından ücret, salt emeğin geliri olarak kabul edilmektedir. Ticari 

kazançlar, zirai kazançlar ve serbest meslek kazançları emek ve sermayenin çeşitli 

bileşimlerinden doğan kazançlardır. Gayrimenkul sermaye iratları ve menkul sermaye 

iratları ise sermayeden doğan kazançlardır. Ayırma prensibi bünyesinde ücretler, diğer 

gelir unsurlarına göre daha zayıf kabul edildiğinden vergisel açıdan korunması 

gerekmektedir. Bu amaçla gelir vergisi kanununda çeşitli düzenlemeler yer almaktadır. 

Bu düzenlemelere ileride değinilecektir. 

 

2.2. Vergilendirilebilir Emek: Ücret 

İş sözleşmesi; 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 393. maddesinde, “Hizmet 

sözleşmesi, işçinin işverene bağımlı olarak belirli veya belirli olmayan süreyle 

işgörmeyi ve işverenin de ona zamana veya yapılan işe göre ücret ödemeyi üstlendiği 

sözleşmedir. İşçinin işverene bir hizmeti kısmi süreli olarak düzenli biçimde yerine 

getirmeyi üstlendiği sözleşmeler de hizmet sözleşmesidir. Genel hizmet sözleşmesine 

ilişkin hükümler, kıyas yoluyla çıraklık sözleşmesine de uygulanır; özel kanun 

hükümleri saklıdır.” şeklinde düzenlenmiştir. 4587 sayılı İş Kanunu’nun 8/1. 

maddesinde, “Bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da 

ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşme” olarak tanımlanmıştır. Bu tanımla 

işçinin, sözleşme tarafı olan işverenin işini yapması, işi kendi nam ve hesabına değil de 

işverene bağımlı olarak yapması, işverenin de yapılan bu işe karşılık ücret ödemesini 

kapsayan bir sözleşme olduğu görülmektedir.197 

İş sözleşmesinin konusu herhangi bir işin görülmesidir. Bu bakımdan iş 

sözleşmesinin konusu insan emeğine dayanmaktadır. Ancak, iş görülürken herhangi bir 

araç ya da hayvan kullanılması işgörmenin niteliğini değiştirmez.198 Bu unsurun iradi, 

                                                 
197 Sarper Süzek, İş Hukuku, 8. Bası, İstanbul: Beta, 2012, s. 235 vd., Müjdat Şakar, İş Hukuku 
Uygulaması El Kitabı, İstanbul: Beta, 2009, s. 80. 
198 Kenan Tunçomağ, Turgut Centel, İş Hukukunun Esasları, İstanbul: Beta, 2013, s. 66. 
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kişisel nitelikte olması gerekir. Buradaki çalışma borcu tarafların anlaşmasıyla, 

dolayısıyla çalışan kişinin rızasıyla taahhüt edilmektedir. Çalışma bir kanuni 

zorunluluğa dayanıyorsa, iş sözleşmesinin konusu olamaz. İş sözleşmesi kural olarak 

tarafların istek ve iradesiyle kurulan bir sözleşmedir. Diğer yandan görülecek işin türü, 

iş sözleşmesinin varlığı açısından, önemli değildir. Karşı taraf için ekonomik değeri 

olan her türlü faaliyet iş olarak kabul edilir. Bu anlamda iş bedeni nitelikte olabileceği 

gibi, fikri veya hem fikri hem de bedeni esasa dayalı olabilmektedir.199  

İşçi işgörme borcunu bizzat kendisi yerine getirmekle sorumludur. İlişkiye 

taraf olan kimse kendi emeğini değil de, başkasının emeğini taahhüt etmişse, 

sözleşmenin iş sözleşmesi olarak kabul edilmesi mümkün değildir.200 Ayrıca işçi iş 

sözleşmesi ile, belirli ya da belirsiz süre içerisinde çalışma yükümlülüğü altına girer. Bu 

nedenle aniden yerine getirilecek bir edim iş sözleşmesinin konusu olamaz.201  

İş sözleşmesini vekalet ya da eser sözleşmesi gibi diğer iş görme borcu içeren 

sözleşmelerden ayıran unsur iş sözleşmesindeki bağımlılık unsurudur.202 Buna göre iş 

sözleşmesinden kaynaklanan temel yükümlülük olan bir işin görülmesi işverenin 

yönetimi altında gerçekleşir. İş sözleşmesi sürekli borç ilişkisi kurar, bu nedenle işçinin 

işverene bağımlı olarak çalıştığı kabul edilir. İş sözleşmesini diğer sözleşmelerden 

ayıran bu özellik, İş Kanunu’nun 8. maddesinde ayrıca TBK’nin 393. maddesinde 

açıkça belirtilmiştir.  

İş sözleşmesinden söz edebilmek için önemli olan husus işverene bağımlı 

olarak işgörmedir.203 O halde iş gördüren kimse çalıştırdığı kimseye işin yapılması 

konusunda emirler veriyor, işin görülmesi kendisinin gözetim ve denetimi altında 

yapılıyorsa, işgörenin bu çerçevede işi icra etmesi zorunluysa bir bağımlılık ilişkisinden 

söz edilebilecektir.204 Belirtilen bağımlılık esasının her zaman bütün yönleriyle 

                                                 
199 Süzek, İş Hukuku, s. 236. 
200 Süzek, İş Hukuku, s.189. 
201 Tunçomağ/Centel, İş Hukukunun Esasları, s. 66 
202 Süzek, İş Hukuku, s. 237. 
203 İmdat Türkay, Serbest Meslek Kazancının Vergilendirilmesi, Ankara: Maliye ve Hukuk Yayınları, 
2007, s. 4. 
204 Y. 9. HD 05.03.1981 E. 725 K. 889 “…hizmet akdinde işin yürütümü ve gözetimi işverene ait olup, 
hukuki nitelikte bağımlılık söz konusudur. Diğer bir deyimle isin yerine getirilmesi, işçinin inisiyatifine 
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bulunması gerekmez. Çalışan kimsenin uzmanlığı dahilinde, teknik açıdan geniş bir 

bağımsızlığının bulunması halinde de, genelde çalışma işverenin veya vekilinin emir ve 

talimatlarına göre yerine getiriliyorsa, bağımlılık vardır ve iş ilişkisinin dayanağı iş 

sözleşmesidir.205 

İş sözleşmesi tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerdendir, dolayısıyla 

işçinin gördüğü iş karşılığında, kendisine işveren tarafından bir ücret ödenmelidir. 

İşgörme karşılığında ücret ödenmesi, iş sözleşmesinin temel öğelerindendir. Başka bir 

deyişle ücretsiz bir çalışma iş sözleşmesine konu olamaz. İş sözleşmesinin asli 

karakteristik edimi ücret ve iş görmedir. İş sözleşmesinin varlığı için bu ikisinin 

bulunması zorunludur. İş Kanunu ve TBK’deki düzenlemeler bir arada incelendiğinde 

görülmektedir ki; ücret, işverenin asli yükümüdür. İş sözleşmesinin tam iki tarafa borç 

yükleyen karakteri göz önüne alındığında ücretin iş sözleşmesinin esaslı unsurlarının 

başında geldiği görülmektedir. Yani ücret, iş sözleşmesinin olmazsa olmaz 

unsurlarından biridir.206  

Ücret, sözlük anlamına göre bir iş karşılığında ödenen bedel; emek karşılığı 

ödenen para; bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından 

sağlanan ve nakden ödenen meblağdır.207 Ücret, işçinin yaptığı işin karşılığı olmakla 

beraber aynı zamanda onun başlıca geçim kaynağıdır, bu nedenle ücretin yaşamsal bir 

değeri de bulunmaktadır. Ücretin bu özelliği göz önünde tutulursa ücret hakkının 

herhangi bir hak olmadığı aşikardır. Bunun gereği olarak ücret, devletin çeşitli 

müdahaleleri, emredici düzenlemeler ve toplu iş sözleşmeleri ile korunmaktadır; zira 

işçinin ve ailesinin genellikle tek geçim kaynağını oluşturmaktadır.  

İşçi-işveren ilişkisi, bağımlı çalışma nedeniyle maddi  anlamda eşit bir ilişki 

olmadığından, ücretin adaletli bir noktaya taşınması, bu bağlamda ücretin harcanan 

                                                                                                                                               
bırakılmamıştır. İşçi işin yerine getirilmesi sırasında, verdiği emirler, direktifler, gözetim, kontrol ve hatta 
cezalandırma yetkisiyle donatılmış şekilde işverenin otoritesi altındadır. 
Burada işçinin işin yapılması sırasında işverene tabi ve onun emir ve talimatlarına bağlı olması ve 
denetlenmesi bahis konusudur. Yani hizmet akdinde işçi bağımlıdır. Bu bağımlılık her an ve durumda 
çalışanı denetleme veya buyruğuna göre edimini yaptırma olanağını işverene tanıyan, işçinin bunun 
dışında çalışma olanağı bulunmayan nitelikte bir bağımlılıktır.  www.kazanci.com.tr (Son Erişim: 
02.07.2013) 
205 Bilgehan  Taşman, Bireysel İş Hukuku, İstanbul: 1988, s. 217. 
206 Hamdi Mollamahmutoğlu, İş Hukukunun Esasları, 2. Baskı, Ankara: Turhan Kitabevi, 2008, s.361. 
207 Ejder Yılmaz, Hukuk Sözlüğü, Ankara: Yetkin Yayınları, 2004, s.717, 
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emekle orantılı olması, eşitlik prensibinin uygulanması ile işçinin ve ailesinin insan 

onuruna yaraşır bir hayat sürmesini sağlayabilmek konusunda devlete büyük rol 

düşmektedir.208 Bu hususu dikkate alan kanun koyucu ücreti anayasal güvenceye almış 

ve onu sosyal haklar kapsamında değerlendirmiştir.209 Anayasa m. 55’e bakacak 

olursak:“Ücret emeğin karşılığıdır.  Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli 

bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli 

tedbirleri alır. Asgari ücretin tespitinde çalışanların geçim şartları ile ülkenin ekonomik 

durumu da gözönünde bulundurulur.” 

Ücretin bahsedilen yaşamsal değeri, konunun Anayasa dışında uluslararası 

düzenlemelerde de korunması gereğini ortaya çıkarmıştır. Bu uluslararası 

düzenlemelerden bazıları: Asgari Ücret Tespit Usulleri İhdasına İlişkin 26 Sayılı 

Uluslararası Çalışma Sözleşmesi, Ücretin Korunması Hakkında 95 Sayılı Uluslararası 

Çalışma Sözleşmesi, Tarımda Asgari Ücret Tespiti Usulleri Hakkında 99 Sayılı Uluslararası 

Çalışma Sözleşmesi, Eşit Değerde İş İçin Erkek ve Kadın İşçiler Arasında Ücret Eşitliği 

Hakkında 100 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesi gibi sözleşmelerdir. Bu sözleşmeler 

ücreti uluslararası düzeyde güvence altına alan kaynaklardan olup Türkiye tarafından da 

kabul edilmiş ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulmuştur. 

Ücretin Korunmasına İlişkin 95 Sayılı ILO Sözleşmesi’nin 1. maddesinde210 

ücret şu şekilde tanımlanmıştır:“Yapılan veya yapılacak olan bir iş veyahut görülen 

yahut görülecek olan bir hizmet için yazılı veya sözlü bir iş akdi gereğince bir işveren 

tarafından bir işçiye her ne nam altında ve hangi hesaplama şekli ile olursa olsun 

ödenmesi gereken ve nakden değerlendirilmesi kabil olup karşılıklı anlaşma veya milli 

mevzuatla tespit edilen bedel veya kazançları ifade eder.” 

Türk hukukunda ise ücret 4857 sayılı İş Kanunu’nun, 32. Maddesinin 1. 

fıkrasında tanımlanmıştır. Buna göre ücret:“Bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya 

üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır.” Türk Borçlar Kanunu 

madde 401’de ise ücret işverenin borçları başlığı altında “İşveren, işçiye sözleşmede 

                                                 
208 Nihat Bulut, Sanayi Devriminden Küreselleşmeye Sosyal Haklar, İstanbul: Oniki Levha, 2009, s. 
139 – 145. 
209 Süzek, İş Hukuku, s. 293. 
210 Sözleşmenin tam metni için: Bkz. 
http://www.ilo.org/public/turkish/region/eurpro/ankara/about/soz095.htm (Erişim Tarihi: 02.07.2013) 
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veya toplu iş sözleşmesinde belirlenen; sözleşmede hüküm bulunmayan hâllerde ise, 

asgari ücretten az olmamak üzere emsal ücreti ödemekle yükümlüdür.” şeklinde 

düzenlenmiştir. Ayrıca İş Kanunu madde 39 da asgari ücreti tanımlamaktadır.  

Kanunun lafzından ilk bakışta ücretin işçinin emeği karşılığı ödenen bir bedel 

olduğu sonucu çıksa da, zorlayıcı nedenlerle çalışılamayan haller, yeni iş arama izni, 

hafta tatilleri, ulusal bayram ve tatil günleri, yıllık ücretli izinler, çalışma süresinden 

sayılan haller, analık halinde çalışma ve süt izni gibi haller bu kurala istisna teşkil 

etmektedir ve sayılan bu haller, ücretin sosyal bir hak olduğu gerçeğini daha da iyi 

vurgulamaktadır. Söz konusu dönemlerde ödenen, bir iş karşılığı olmayan ücretlere de 

sosyal ücret denir.211 

Diğer kanunlarda ücrete ilişkin yapılan tanımlamalara gelince; Deniz İş 

Kanunu madde 29/1’de ücret, “gemi adamına işi karşılığında işveren veya vekili 

tarafından ödenen meblağ” olarak düzenlenmektedir Basın İş Kanunu’nda ise, ücrete 

ilişkin farklı bir tanım yapılmamakta, ancak ücretin ödenme günü, işverenin temerrüdü, 

cezai şart ve ikramiyeler bazında gazetecilerin ücrete ilişkin hakları genişletilmektedir.. 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu madde 61/1’de ücretin, “işverene tabi ve belirli bir 

işyerine bağlı olarak çalışanlara para ve ayınlar ile sağlanan, para ile temsil edilebilen 

menfaatler” olduğu öngörülmektedir.  

Ücrete ilişkin bir vergiden söz ederken, emek gücü arzının esnek bir yapıda 

olduğunu varsayarsak bu takdirde, bu ücrete ilişkin verginin, yükünü işverenin 

taşıdığından söz edebiliriz; fakat eğer emek gücü arzının esnek olmayan bir yapıda 

olduğunu kabul edersek, bu halde ücrete ilişkin verginin yükümlünün, yani işçinin, 

üzerinde kaldığı ortaya çıkar.212 

Gelir Vergisi Kanunu’na göre vergilendirilecek ücretin, ödenek, tazminat, zam, 

avans, aidat, prim, ikramiye,veya başka adlar altında ödenmesi, bunların mahiyetini 

                                                 
211 Süzek, İş Hukuku, s. 236. 
212 Fritz Neumark, Türkiye’de ve Yabancı Memleketlerde Gelir Vergisi Teori – Tarihçe – Pratik, 
İstanbul: İsmail Akgün Matbaası, 1949, s. 61.  
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değiştirmemekte ve bu adlar altında yapılan ödemelerin tümü ücret olarak 

vergilendirilmektedir.213  

Söz konusu işçi ücretinin vergilendirimesinde farklı usuller uygulanmıştır. 

Gelir vergisi ilk olarak İngiltere’de 18. yy sonlarında uygulanmıştır214 ve 1816 yılına 

kadar yürürlükte kalan bir vergi olmuştur. Bu haliyle uygulanırken artan oranlılık 

gözetilmiş, 60 Pound ve altındaki kazançlar vergilendirilmememişti. Daha sonra 

1842’de tekrar gelir vergisi sistemi getirilmiş, bu kez artan oranlılık sisteme dahil 

edilmemiş ancak vergilendirilecek asgari sınır 150 Pound üstü olarak belirlenmiştir. 215 

Ülkemizde ise 1963’ten beri dokunulmayan gelir vergisi tarifesi 1970’lerin 

tırmanan enflasyonu karşısında giderek yıprandığı için, en düşük gelirliler dahi giderek 

yüksek gelirlilere yakın oranlarda vergi ödemeye başlamışlardı. “12 Eylül rejimi, eski 

bozulmuş tarifeyi bir anlamda daha da bozarak yeni tarife olarak sunmuş ve tarifenin 

400 kat genişletilen ilk dilimi için %40’lık başlangıç oranını uygun görmüştür. Böylece 

gelir vergisi yükümlülerinin %99’unun ilk dilimden vergilendiği, yani fiilen tek ve 

yüksek oranlı bir tarifenin uygulandığı bir yapıya geçilmiştir. Tarifenin marjinal 

oranlarında daha sonra yıllık azalışlara gidilmesine rağmen, yüksek gelir grupları için 

oran indirimleri daha yüksek olmuştur. SSK prim oranlarının yükseltilmesi özellikle 

düşük ücretlilerce taşınmıştır. Bu dönemde sürecin özellikle ücretli kesimin aleyhine 

çalıştığına kuşku yoktur. Üstelik, ücret/maaş geliri sahipleri ile özürlüler gibi daha fazla 

korunmaya değer sosyal guruplar lehine ayırma prensibi (özel indirim gibi216) ve 

enflasyondan koruma mekanizmaları bu dönemde bilinçli olarak aşındırılmış;217 veya 

                                                 
213 Nurettin Bilici, Vergi Hukuku, Ankara: Seçkin, 2010, s. 164. 
214 Sayar, Kamu Maliyesi I, s. 219. 
215 Seligman, Progressive Taxation,   
216 “1967 yılında yapılan bir düzenlemeyle (28.12.1967 t. ve 980 s. kanun), gerçek ücretlerin 
vergilendirilmesinde günde 5, ayda 150, yılda 1.800 lira özel indirim olarak kabul edilir. Görüldüğü gibi, 
yeni uygulamada götürü gider indiriminin yerini özel indirim alır. Götürü gider indiriminin ve özel 
indirimin belirli bir tutar olarak belirlenmesi ve enflasyona paralel olarak yükseltilmeyişi zaman 
içerisinde bu indirimin etkisini zayıflatır.” Küsmenoğlu, Vergi Tarihi Birinci Kitap, s. 526. 
217 Gülay Akgül Yılmaz, “Türkiye’de Gelir Vergisi Tarifesinde Meydana Gelen Değişikliklerin 
Vergilemede Adalet İlkesi Bakımından Değerlendirilmesi”, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 
XXI, S. 1, 2006, s. 253. 
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genel indirim örneğinde olduğu gibi (1986’dan itibaren) sistemden çıkarılmıştır. Özel 

indirim de 1998’de aynı akıbete uğrayacaktır.218  

2005 yılı öncesinde gelir vergisi sistemimizde ayırma prensibinin iki şekilde 

uygulandığı görülmektedir. Bunlardan birincisi 3239 sayılı Kanun219 ile 1 Ocak 1986 

tarihinden itibaren uygulamaya konulan özel indirimdir.220 Özel indirim sadece ücretler 

için, ücret gelirlerinin korunmasına yönelik olarak getirilmiş bir uygulamadır. Elde 

ettikleri gelir ücret olmayanlar özel indirimden yararlanamaz iken; ücretlerinin yanında 

başka gelirleri olanlar ise, ücret gelirinden dolayı özel indirimden yararlanabilmiştir.221 

Özel indirim başından beri çok önemli tutarlarda olmadığından 1980’li yıllarda ayırma 

ilkesinin ülkemizde rakamsal koşullar bakımından sembolik niteliğe sahip olduğu kabul 

edilmiştir.222 

Özel indirim uygulaması 4842 sayılı Kanun223 ile 1 Ocak 2004 tarihinden 

itibaren uygulamadan kaldırılmıştır. Özel indirimin kaldırılmasının yaratmış olduğu 

boşluğu doldurmak üzere, aynı Kanun ile 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren “ücretlerde 

vergi indirimi” uygulamasına geçilmiştir. Daha sonra ise 4 Nisan 2007 tarihli 5615 

sayılı Kanun224 ile 1  Ocak 2007’den itibaren geçerli olmak üzere vergi iadesi sisteminin 

kaldırılması geriye yürütülmüş, 1 Ocak 2008 tarihinden geçerli olmak üzere sadece 

ücretliler için “asgari geçim indirimi” müessesesine geçilmiş ve ayırma prensibinin 

uygulanmasına devam edilmiştir. “Burada nisan ayına kadar kazanılan hakların ortadan 

kaldırılması yanında, yeni getirilen asgari geçim indirimi düzenlemesinin de 1 Ocak 

2008’den itibaren yürürlüğe girecek olması 2007 senesinde çok önemli bir hukuki 

boşluk ve Anayasa’ya aykırılıklar yaratmıştır.”225. Ancak bu düzenlemelerin varlığına 

rağmen yine de “ücretlilerin ulusal gelirden aldıkları payın azlığına rağmen gelir 
                                                 
218 Oğuz Oyan, “Ücretliler Üzerinde Vergi Baskısı”, Mualla Öncel’e Armağan, Ankara: AÜHFY, No. 
243,  2009, s. 121.  
219 24.12.1985 tarih ve 19014 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
220 Gülay Akgül Yılmaz, Kayıt Dışı Ekonomi ve Çözüm Yolları, İstanbul: Mart Yayıncılık, 2006, s. 85. 
221 Fatih Saraçoğlu, “Gelir Vergisi Sisteminde Ayırma İlkesi Uygulaması ve Değerlendirilmesi”, Maliye 
Araştırma Merkezi Konferansları, 40. Seri, 2001, s. 4-6, 
http://w3.gazi.edu.tr/web/fatihsaracoglu/dosyalar/Akademik_Calismalar/Makaleler/Makale_6.pdf  
222 Gülay Akgül Yılmaz, “Türkiye’de Gelir Vergisi Tarifesi”, s. 252. 
223 24.04.2003 tarih ve 25088 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  
224 04.04.2007 tarih ve 26483 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
225 Hakan Üzeltürk, “Mükellef Hakları ve Anayasal Beklentiler: Gelecek İçin Birkaç Not” Gülsen 
Güneş(Ed.), Feridun Yenisey(Ed.), Z. Ertunç Şirin (Ed.), Anayasadan Mali ve Vergisel Beklentiler 
içinde (237 – 266), İstanbul: Oniki Levha, 2012, s. 248. 
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vergisindeki payları son derece yüksek”226 olduğundan bu tekniklerin ayırma 

prensibinin gerçekleştirilmesinde yeterli olmadığı görülmektedir. Kurumlar vergisi 

oranının %20, gelir vergisi oranının ilk diliminin %15 olduğu günümüzde, istihdam 

üzerinden alınan vergi ve sosyal güvenlik primlerinin yüksekliğinin kabul edilebilir bir 

yanı yoktur.227  

İşçiler, memurlara kıyasla, topalm gelirleri üzerinden daha yüksek oranda vergi 

ödemektedirler. Örneğin “2010 yılında ‘asgari ücretli bir işçi’ aylık brüt geliri üzerinden 

yüzde 11 oranında gelir vergisi öderken. işçinin ücreti yükseldikçe ödediği vergi yüzde 

15’e, yüzde 21’e çıkmakta ve bu oran, yüksek ücretlerde yüzde 35’e kadar 

yaklaşmaktaydı. 5 bin TL geliri olan bir özel sektör ücretlisi, aynı rakamda maaş alan 

kamu görevlisi 5 genel müdürün ödediğinin toplamı kadar gelir vergisi 

ödemekteydi.”228 

 

2.3. Gelir Vergisi Kanunu Bakımından Ayırma Prensibinin Uygulanma Araçları 

Vergi sistemlerinde artan oranlı vergi tarifeleri, ayırma prensibi, istisna ve 

muafiyetler ve en az geçim indirimi müessesesi gibi uygulamalar, mükelleflerin mali 

gücünün başka bir ifadeyle vergi ödeme gücünün etkili bir biçimde kavranabilmesi 

maksadıyla kullanılan araçlardır. Bu bölümde genel hatlarıyla bu araçlar açıklandıktan 

sonra, bunlar ayırma prensibine uygunlukları bakımından incelenecektir. 

 

2.3.1. Asgari Geçim İndirimi Uygulaması (En Az Geçim İndirimi) 

Asgari geçim indirimi ilk olarak en az geçim indirimi adı altında 1950 yılında 

yürürlüğe giren 5421 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda yer almıştır. Türk vergi 

sisteminde en az geçim indirimi uygulaması 1981 yılında kaldırılmış, yerine genel 
                                                 
226 Hasan  Baş. “Vergi Düzeninin Sağlanmasında Anayasa Dışı Etkenler”, Gülsen Güneş(Ed.), Feridun 
Yenisey(Ed.), Z. Ertunç Şirin (Ed.), Anayasadan Mali ve Vergisel Beklentiler içinde (407 – 403), 
İstanbul: Oniki Levha, 2012, s. 416. 
227 Mehmet Ali Aktaş, “Vergi ve İstihdam İlişkisi”, 10.09.2007. 
http://www.alomaliye.com/2007/mehmetali_aktas_vergi_istihdamn.htm (Erişim Tarihi: 09.07.2013) 
228 Güngör Uras, “Vergiyi Kim Ödüyor?”, Milliyet Gazetesi (01.11.2011), s. 7. 
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indirim uygulaması getirilmiştir. Genel indirim uygulamasına da 1986 yılında son 

verilmiştir229. 5615 sayılı kanunun 31. maddesi ile 193 sayılı GVK’nin mükerrer 121. 

maddesinde yer alan “ücretlilerde vergi indirimi” uygulaması 01.01.2007 tarihinden 

geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır. Aynı kanunun 2. maddesi ile GVK’nın 

32. maddesinde yapılan düzenleme ile ücretin gerçek usulde vergilendirilmesinde 

“asgari geçim indirimi” sistemi benimsenmiştir. Yeni sistem 01.01.2008 tarihinden 

itibaren elde edilecek gelirlere uygulanmak üzere Kanunun yayım tarihinde yürürlüğe 

girmiştir. GVK m 32’deki bu düzenlemeye göre:  

 “Ücretin gerçek usûlde vergilendirilmesinde asgarî geçim indirimi uygulanır. 

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

sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık 

brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50'si, çalışmayan ve herhangi bir geliri 

olmayan eşi için % 10’u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk 

için % 7,5 diğer çocuklar için % 5’idir. Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay 

kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır. 

Asgarî geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile 103 üncü maddedeki gelir 

vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan 

tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek 

kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz. 

İndirimin uygulamasında "çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan veya 

mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını 

kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 

25 yaşını doldurmamış çocukları, "eş" tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan 

kişileri ifade eder. 

İndirim tutarının tespitinde mükellefin, gelirin elde edildiği tarihteki medenî 

hali ve aile durumu esas alınır. İndirim, yukarıdaki oranlara göre hesaplanan tutarları 

aşmamak kaydıyla, ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı, 

                                                 
229 Elif Sonsuzoğlu,  “Ödeme Gücüne Göre Vergileme İlkesi” (Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997) s. 139. 
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çocuklar için eşlerden yalnızca birisinin gelirine uygulanır. Boşananlar için indirim 

tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınır. 

Ücretlerin vergilendirilmesinde asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra, 

varsa teşvik amaçlı diğer indirim ve istisnalar dikkate alınır. 

Bakanlar Kurulu, indirim konusu yapılacak toplam tutarın asgarî ücretin yıllık 

brüt tutarını aşmaması şartıyla ikinci fıkrada belirtilen asgarî geçim indirimi oranlarını 

artırmaya veya kanunî oranına kadar indirmeye yetkilidir. 

Asgarî geçim indiriminin uygulama dönemleri ve mahsup şekli ile diğer 

hususlara ilişkin usûl ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.” 

Bu düzenlemeye göre, asgari geçim indirimi tüm gelir unsularında değil sadece 

ücret gelirlerinde uygulanabilecek özel bir indirim niteliğine bürünmüştür. Ayrıca 

düzenleme kapsamında ücret geliri elde eden tüm kişiler de söz konusu indirimden 

yararlanamamakta, sadece gerçek usulde vergilendirilen gerçek kişilere yararlanma 

imkanı tanınmaktadır. Oysa modern gelir vergisi kanunlarında asgari geçim indirimi 

uygulaması bütün mükelleflere tatbik edilmekte, mükelleflerin belirlenen hadde kadar 

olan gelir kısmı vergi dışın tutulmaktadır.230 Mevcut haliyle Türk vergi sistemindeki 

asgari geçim indirimi uygulamasının, tezin 2. bölümünde açıklanan mali güce ulaşma 

aracı olarak değil, ayrıma prensibi kapsamında ücret gelirlerinin korunmasına yönelik 

bir araç olduğu söylenebilir.231 

Daha önce de belirtildiği gibi, kişilerin kendilerinin ve ailelerinin hayatlarını 

sürdürebilmeleri için ihtiyaç duydukları minimum miktardaki gelirin vergi dışı 

bırakılmasını ifade eden en az geçim indirimi müessesesi,232 gelişmiş ülke gelir vergisi 

sistemlerinde genellikle tüm mükellefler açısından yer bulurken, ülkemizde ise “asgari 

geçim indirimi” adı verilen bu müessese yalnızca ücretliler için uygulanmakta ve özü 

                                                 
230 Dikmen, Maliye Dersleri, s. 250. 
231 Elif Sonsuzoğlu, “Ayırma İlkesinin Adı mı Değişti; Asgari Geçim İndirimi”, Yaklaşım, (Nisan 2008) 
S. 184.  http://www.yaklasim.com.tr (Son Erişim: 22.12.2011) 
232 Arif Nemli, Kamu Maliyesine Giriş, İstanbul: Filiz Kitabevi, 1996, s. 134.  
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itibarıyla ayırma prensibini ifade etmektedir.233 Doktrinde, en az geçim indirimi, 

bilindiği anlamıyla makinelerin yenilenmesine imkan veren amortisman uygulamasının 

şahıslar için uygulanması olarak varsayılmış, “böylece en az geçim haddi, insan 

gücünün vaktinden evvel yıpranmasına karşı koymak imkanını verir”234 denmiştir. 

Asgari geçim indirimi müessesesinin esas dayanaklarından birini teşkil eden 

iktidar prensibiyle amaçlanan, herkesin ekonomik gücü nispetinde vergi ödemesidir. 

Gerçek anlamda vergi iktidarı, kişinin fiziksel varlığını devam ettirebilmek için 

gerekenleri temin edebilmesi olduğundan, buradan  hareketle, maddi imkanları ancak 

kendi varlığını devam ettirmeye yarayan kimselerin vergi iktidarının olmadığının 

kabulü ve bu kimselerin vergi mükellefiyeti dışında tutulmaları gerekmektedir. Asgari 

geçim indiriminin esas dayanağı bu anlayıştır.235 

Ülkemizde en az geçim indirimi müessesesi ilk olarak236 en az geçim indirimi 

adı altında 1950 yılında yürürlüğe giren 5421 sayılı Gelir Vergisi Kanunu237 ile 

matrahtan indirim yöntemi çerçevesinde uygulama alanı bulmuştur. Daha sonra 1967 

tarihli ve 980 sayılı Kanun238 ile getirilen değişiklikte matrahtan indirim yerine 

01.01.1968’den geçerli olmak üzere vergiden indirim yöntemi benimsenmiş ve 2454 

sayılı kanunla239  yapılan değişiklikle de 1981 yılı Haziran ayı başından itibaren tekrar 

matrahtan indirim yöntemine dönülmüştür. En az geçim indirimi, yapılan bu düzenleme 

sonucu genel indirim olarak adlandırılmış, 1986 yılında genel indirim müessesi sona 

                                                 
233 Recep Kaplan, “En Az Geçim İndirimine İlişkin Bazı Yabancı Ülke Uygulamaları ve Türkiye 
Açısından Değerlendirmeler”, Maliye Dergisi, S.163 (Temmuz – Aralık 2012), s. 381. 
http://dergiler.sgb.gov.tr/calismalar/maliye_dergisi/yayinlar/md/163/163-20.pdf  (Erişim Tarihi: 
29.06.2013)  
234 Henry Laufenburger, Mali İktisat ve Mali Kanunlar: Gelir Sermaye ve Vergi, Çev: İsmail Özüt, 
Ankara : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, 1961, s. 197. 
235 Dikmen, Maliye Dersleri, s. 240. 
236 Küsmenoğlu, Vergi Tarihi 2. Kitap, s.891. 
237 R.G. 09.06.1949 – 7228 
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/7228.pdf&main=htt
p://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/7228.pdf (Erişim Tarihi: 29.06.2013) 
238 R.G. 30.12.1967 – 12790 
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/12790.pdf&main=h
ttp://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/12790.pdf (Erişim Tarihi: 29.06.2013) 
239 R.G. 05.05.1981 – 17331 
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/17331.pdf&main=h
ttp://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/17331.pdf (Erişim Tarihi: 29.06.2013) 
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ermiştir.240  En az geçim indirimi yerine 2007 yılından önce, vergi indirimi müessesesi 

uygulanmaktaydı. Ücretlerde vergi indirimi müessesesi 01.01.2007 tarihinden itibaren 

geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılarak, asgari geçim indirimi 01.01.2008 

tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Günümüzde GVK ve 

KVK’nın birleştirilmesine ilişkin olarak hazırlanan yeni Gelir Vergisi Kanunu 

Tasarısı’nda ise, asgari geçim indirimi müessesi, ücretlerde özel indirim başlığı altında; 

“ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan asgari ücretin yıllık tutarının; 

mükellefin kendisi için %50’si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için 

%10’u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere ilk iki çocuk için %7,5’i, üçüncü 

çocuk için %10 olarak düzenlenmiştir.241 Bu haliyle bu uygulama, ücretliler açısından 

ayırma prensibinin bir görünümü olarak işlevini sürdürecektir. 

 

2.3.2. Farklı Vergi Tarifesi Uygulaması: Oran Belirleme 

2.3.2.1. Matrah: Vergi Oranının Uygulanacağı Değer 

Matrah, vergi alacağını hesaplamak amacıyla vergi konusunun indirgendiği 

teknik-fiziksel veya ekonomik-parasal büyüklük olarak tanımlanmaktadır. “Ağırlık, 

uzunluk, sayı, yüzölçümü, hacim, alkollü içkilerde alkol derecesi gibi teknik-fiziksel 

matrahlar üzerinden alınan vergilere “spesifik vergi”; fiyat ve bedeller gibi ekonomik 

değerler üzerinden alınan vergilere ise “ad valorem vergi” denilmektedir.”242 

Verginin konusu ve matrahı bazı vergiler bakımından aynı olabilmektedir. 

Örneğin, bir zamanlar uygulanan baş vergisinde, verginin konusu da mükellefin fiziksel 

varlığı olduğundan, bu vergide konu ve matrahı aynıdır. Gelir ve servet vergilerinde 

genel olarak benzer bir durum söz konusudur. Konu ile matrahı tamamen farklı olan 

                                                 
240 Oyan, “Ücretliler Üzerinde Vergi Baskısı”, s. 121. Kaplan, “En Az Geçim İndirimine İlişkin Bazı 
Yabancı Ülke Uygulamaları ve Türkiye Açısından Değerlendirmeler”, s.381. 
241 12.06.2013 tarihli Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı, 
 http://www.basbakanlik.gov.tr/Forms/pDraftOfBill.aspx (Son Erişim: 06.09.2013) 
242 Ateş Oktar, Vergi Hukuku, İstanbul: Türkmen Kitabevi, 2012, s. 90. 
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vergilere ise bina vergisi örnek gösterilebilir. Bina vergisinin konusu binanın kendisi 

olduğu halde, matrahı binanın değeridir.243 

Vergi matrahlarının tespiti amacıyla başlıca dört usul geliştirilmiş ve 

uygulanmıştır. Verginin tarh edilebilmesi için, idarece takdir usulü, karine usulü, götürü 

usul ve beyan usulü olarak adlandırılan bu usullerden birinin uygulanması 

zorunludur.244 

 

2.3.2.2. Vergi Oranı  

Vergi oranı, birim vergi matrahı üzerinden alıınan vergi miktarı ya da ödenilen 

vergi miktarının gelire oranıdır. Diğer bir deyişle vergi oranı mükellefin vergi borcunun 

vergi matrahına bölünmesiyle elde edilen bir büyüklüktür.245 Matrah artarken 

uygulanması gereken vergi oranı değişmiyor, aynı kalıyorsa, düz oranlı vergi söz 

konusu olmaktadır. Fakat matrah yükseldikçe, vergi oranı da giderek artıyorsa bu 

durumda artan oranlı vergilemeden söz edilebilir.246 “Artan oranlı vergi gelirlerinin 

toplam vergi gelirleri içindeki payı arttıkça, vergi sistemi vergi sistemi gelir dağılımını 

iyilleştirici bir rol oynamakta; buna karşın, düz oranlı vergi gelirlerinin payı arttıkça, 

vergilemede adalet prensibinden önemli ölçüde sapılmaktadır” zira düz oranlı 

vergilerde, geliri yüksek olan mükellefin yasal vergi oranı geliri düşük mükellefle aynı 

olduğu halde, efektif vergi oranlarına bakıldığında verginin, geliri düşük olana etkisiyle, 

geliri yüksek olana etkisi arasında geliri düşük olan aleyhine ciddi bir fark 

oluşmaktadır.247 Bu noktada, özellikle güçsüzün güçlü karşısında korunmasını 

hedefleyen sosyal adalet ve vergisel anlamda sosyal adaletin görünümü kabul edilen 

vergi  adaleti bakımından ayırma prensibinin özüne aykırı bir uygulama söz konusu 

olmaktadır. 

                                                 
243 Oktar, Vergi Hukuku., s. 90. 
244 Kaneti, Vergi Hukuku, s. 111.  
245 Şener, Kamu Ekonomisi, s. 247. 
246 Nemli, Kamu Maliyesine Giriş, s. 97. 
247 Şener, Kamu Ekonomisi, s. 249. 
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Ayırma prensibi uygulanmasında, çeşitli gelir türlerine yapılabilecek 

farklılaştırmalar, ya emek gelirlerine sağlanacak kolaylıklarla ya da sermaye gelirlerine 

yapılacak arttırımlarla gerçekleştirilebilecektir.248  

 

2.3.2.3. Artan Oranlılık 

Verginin mali güce göre alınabilmesi için uygulanan tekniklerden biri249 ve 

vergilemede iktidar prensibinin uygulanma araçlarından olan artan oranlı vergileme 

(müterakkilik), teknik bir ifadeyle, matrah arttıkça, matraha uygulanacak olan vergi 

oranının da yükselmesidir.250 

“Gelir ve servet dağılımında adaletsizliklerin olduğu bir toplumda, artan oranlı 

vergileme müdahalesi yapılarak belirtilen adaletsizliğin düzeltilmesi yoluna gidilebilir. 

Günümüzde vergilemede adaletten vazgeçilemeyeceğine göre, artan oranlı vergi 

tarifelerinden de vazgeçilemesi söz konusu olmayacaktır.”251 

Artan oranlılık her somut olayda az veya çok keyfilik ve uygulandığı 

dönemdeki ekonomik/siyasi ideolojileri içermektedir. Buna rağmen artan oranlılık 

prensibi, iktidar prensibine ayrılamayacak şekilde bağlıdır.252 “Tek oranlı tarife ile artan 

oranlı vergileme arasındaki bir seçim, belirli bir adaletsizlik ile belirli bir adalet 

arasındaki bir seçimdir.”253 Örneğin, gelir vergisinin artan oranlı tarifesi dikleştikçe ya 

da gelir arttığı zaman, mükelleflerin vergiye karşı direnci de giderek artar. Artan oranlı 

                                                 
248 Neumark, Mali Tetkikler, s. 184. 
249 “Verginin mali güçle orantılı olması ilkesi, bir sistem prensibidir ve vergi yükünün adil ve eşit bi 
rşekilde dağıtılmasını sağlayacak bir sistemin kurulması ve yürütülmesi için gerekli olan hukuki 
düzenlemeleri yönlendirici ve yorumlayıcı mahiyettedir. Bu bağlamda, ilke, özellikle mali güce uygun 
vergi çeşitlerinin saptanmasına, mali güç kriterleriyle vergi matrahının mali güce uygun şekilde hukuk 
kurallarıyla belirlenmesini öngörmekte ve bu böylece devletin vergileme yetkisine bir sınır getirerek 
mükellefi devlet karşısında korumaktadır. Ancak, verginin mali güçle orantılı olması ilkesi herhangi bir 
tarifeyi şart koşmamaktadır. Zira ne tür bir tarifenin verginin mali güçle orantılı olması ilkesine uygun 
olduğu son derece tartışmalı bir konudur.” Başaran Yavaşlar, “Artan Oranlı Vergi Tarifesi”, s. 100. 
250 Dikmen, Maliye Dersleri, s. 258,  
251 Çelik, Vergilemede Müdahale İlkesi, s. 51. 
252  Neumark, Vergi Teorisi, s. 192. 
253 Ph. Taylor, The Economics of Public Finance, New York, 1948, s. 293’ten aktaran: Neumark, Vergi 
Teorisi, s. 192. 
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vergilemeye yönelen bu direnç genellikle kayıt dışına geçme, vergi kaçakçılığı254 ve 

vergiden kaçınma255 şeklindedir.256 Vergi ödeme gücüne ulaşmayı amaçlayan 

tekniklerden bir diğeri olan ayırma prensibi, gelirin elde edildiği kaynağı ve mükellefin 

sosyal durumunu ele alır. Bu haliyle gelirin tutarını dikkate alan artan oranlılığı 

tamamlar niteliktedir.257 

Doktrinde artan oranlılığa yönelik eleştiriler de yapılmaktadır. Buchanan’a 

göre : 

“Artan oranlı vergileme, fertler arasında eşit bir gelir dağılımına 

götürdüğü için, üstün gelen bir vergileme şekli olmuştur. Ancak tek başına 

‘artan oranlı vergileme reel gelirin yeniden dağılımını sağlar’ ifadesi doğru 

değildir. Bu husus, mali sistemin diğer yarısı hakkında yapılan, belirli 

varsayımlarla doğruluk kazanabilir. Eğer kamu harcamalarından yaratılan 

genel faydadan, fertlerin elde ettiği hisse ve paylar eşitse veya aşağı yukarı 

eşite yakınsa, artan oranlı vergileme adil bir gelir dağılımınına götürecektir. 

Fakat bu durum aynı esas takip edilse düz oranlı vergileme için de söz konusu 

olacaktır. Fertlere kamu harcamalarından sağlanan faydaya atıf 

yapılmaksızın artan oranlı vergilemenin, düz oranlı veya azalan vergilerden 

daha adil bir gelir dağılımını sağlayacağı ifade edilir. Ancak hiç kimse onun 

bir yeniden dağılım ortaya çıkaracağını söyleyemez. Olabilir veya 

olmayabilir. Gerçekten de, devlet harcamalarının büyük bir kısmı, zengin 

sınıfların varlıklarının himayesine ve ihtiyaçlarının teminine tahsis edilirse, 

artan oranlı bir vergi sistemi dahi mali sistemde reel gelir eşitsizliğinin 

artmasına mani olmayabilir.”258 

 Gelir vergisi sedüler sisteme göre düzenlenmişse, çeşitli sedüllere dahil bulunan 

gelirlerin vergi oranları emek, emek – sermaye karışımı ve sermayeden elde edilen 

                                                 
254 Vergi kaçırma, mükellefin bilinçli olarak vergi kaybına yol açmasıdır. 
255 Vergiden kaçınma, mükellefin yasal yollardan ve vergisel ayrıcalıklardan yararlanarak daha az vergi 
ödemesidir. 
256 Şener, Kamu Ekonomisi, s.272. 
257 Çelik, Vergilemede Müdahale İlkesi, s. 51. 
258 Coşkun Can Aktan, Dilek Dileyici, “Vergi Tarifelerinde Değişim: Artan Oranlı Vergilerden Düz 
Oranlı Vergilere”, “Yeni” Maliye, Coşkun Can Aktan (Ed.), Ahmet Kesik (Ed.), Dilek Dileyici (Ed.) 
içinde (97 – 120), Ankara: Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2012, s. 107. 
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gelirler için ayrı ayrı saptanmakta ve emek gelirlerine nisbi olarak düşük oranlar 

uygulanmaktadır. 259 

 

2.3.3. İstisna ve Muafiyetler 

2.3.3.1.Genel Olarak 

Günümüzün değişim hızı ekonomik dengelerde de kendini göstermektedir. Bu 

değişim genelde gelişmiş ülkeler lehine olduğundan, rekabet ortamını korumak isteyen 

ülkeler açısından kamusal harcamaların finansmanı konusu daha da önem 

kazanmaktadır. Şüphesiz ki devletlerin en önemli gelir kaynakları, karşılıksız olmaları 

sebebiyle, vergilerdir. Ancak ülkemiz uygulamasına baktığımızda ekonomik, siyasal ya 

da sosyal nedenlerle çok sayıda istisna, muafiyet ve indirim uygulamasına yer verilerek 

vergi kayıplarına sebep olunmaktadır. Muaflık, istisna ve indirimlerin bir bölümü gelir 

unsurlarının bütününe yönelik olduğu halde diğer bölümü sadece belli kazanç 

unsurlarına uygulanmaktadır.260 

İlgili vergi kanunlarında vergilendirilmesi gereken bir takım vergi konularının, 

devamlı ya da geçici bir süreliğine, kısmen ya da tamamen vergi dışında bırakılmasına 

istisna denmektedir.261 Vergi kanunlarının geçici maddelerinde düzenlenen istisnalarla, 

bütün süreli istisnalar, geçici istisnaları oluştururken, herhangi bir süre belirlenmemiş 

istisnalar daimi istisnalardır.262 Bunun yanında, vergi kanununun hükümleri içinde 

esasen mükellef olması gereken bazı kişiler veya kişi gruplarının, aynı kanunun açık 

hükümleriyle, o verginin mükellefi sayılmamasına, diğer bir deyişle vergi 

yükümlülüğünün sınırlandırılmasına muafiyet denmektedir.263 

Vergi muafiyet ve istisnaları, gelir (ve/veya servet) arttıkça mutlak olarak ya da 

en azından nisbi olarak azaldıkça, o vergi sisteminin  kişisel gelir dağılımına uygun 

                                                 
259 Nadaroğlu, Kamu Maliyesi Teorisi, s. 325. 
260 Sonsuzoğlu, Ödeme Gücü, s. 130 – 131.  
261 Turhan, Vergi Teorisi, s. 44. Erginay, Kamu Maliyesi, s. 45. Oktar, Vergi Hukuku, s. 89. 
262 Oktar, Vergi Hukuku, s.89. 
263 Erinay, Kamu Maliyesi, s.45. Turhan, s. 50, Oktar, s. 71. 
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olduğu söylenebilir.264 Vergi ödeme gücüne ulaşmaya hizmet edebildiği ölçüde vergi 

adaletini sağlamak bakımından yararlı olan bu muafiyet ve istisna uygulamaları, vergi 

ödeme gücü bulunan bazı vergi yükümlülerinin az vergi ödemesine fırsat sağlıyorsa 

vergi sisteminin işleyişi bakımından olumsuz etki doğurur.265 Nitekim kurumlar vergisi 

bakımından, KVK’da yer alan muafiyet ve istisnalar, gelir dağılımını ve vergilemede 

adaleti önemli ölçüde bozmaktadır. Türk vergi sisteminde kurumlar vergisi 

kapsamındaki istisnaların sayılarının yıllar içinde giderek artmasıyla, kurumlar 

vergisinden istisna edilen kazançların toplam kurum kazançlarına oranında ciddi bir 

artış söz konusudur. “Özellikle, sermaye kazançlarının kurumlar vergisinden istisna 

edilmesi nedeniyle, çok sayıdaki banka ve aracı kurumun 1985 yılından sonra vergi 

yükünün %10’un altına düştüğü görülmektedir.”266 

 

2.3.3.2.Telif Kazançları İstisnası 

 GVK m. 18’de267, serbest meslek kazançlarına istisna getirilmektedir. Bu istisna, 

serbest meslek kazançlarından sadece telif hakları ile ihtira beratı şeklindeki sınai 

haklara tanınmıştır.268 Bu özelliği nedeniyle kısaca telif kazançları istisnası denen 

düzenlemede müellif, mütercim, heykeltraş, ressam, bilgisayar programcısı gibi bazı 

meslek sahiplerinin veya mirasçıların kitap, resim, heykel, şiir, hikâye, roman, makale, 

CD, disket, bilimsel araştırma ve incelemeleri, röportaj, fotoğraf, film, radyo ve 

televizyon oyunu gibi eserlerini satmak veya kiralamak suretiyle elde ettikleri hasılat 

                                                 
264 Turhan, Vergi Teorisi, s. 269. 
265 Akdoğan, Kamu Maliyesi, s. 227.  
266 Şener, Kamu Ekonomisi, s. 300. 
267 Serbest meslek kazançlarında: 
Madde 18 – (Değişik: 4/12/1985 - 3239/40 md.) 
(Değişik birinci fıkra: 11/8/1999 - 4444/4 md.) Müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, bestekar, 
bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikaye, roman, makale, 
bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video 
band,radyo ve televizyon senorya ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, 
radyo, televizyon ve videoda yayınlamak veya kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki eserleri 
ile ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya 
kiralamak suretiyle elde ettikleri hasılat Gelir Vergisinden müstesnadır. Eserlerin neşir, temsil, icra ve 
teşhir gibi suretlerle değerlendirilmesi karşılığında alınan bedel ve ücretler istisnaya  dahildir. Yukarıda 
yazılı kazançların arızi olarak elde edilmesi istisna hükmünün uygulanmasına engel teşkil etmez. Serbest 
meslek kazançları istisnasının, bu Kanunun 94 üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye 
şümulü yoktur.” 
268 Öncel / Kumrulu / Çağan, Vergi Hukuku, s. 299. 
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gelir vergisinden istisna tutulmuştur. Bu düzenlemeyle amaçlanan sanat ve teknolojinin 

geliştirilmesi269 olduğu kadar, sermaye birikiminden ziyade kendi zihinsel üretimlerini 

ve bedensel yeteneklerini kullanarak gelir elde eden bu kişileri ayırma prensibi 

bünyesinde sermaye geliri elde edenlere nazaran avantajlı hale getirmektir.  

 

2.3.3.3.Esnaf Muaflığı 

GVK’nın 9. maddesine göre, ticaret ve sanat erbabından maddede ayrıntısıyla 

yazılı şekil ve suretle çalışanlar gelir vergisinden muaftır. Esnaf muaflığından 

yararlanabilmek için ön koşullar, ticari, zirai, ya da mesleki kazanç dolayısıyla gerçek 

usulde vergilendirilmemek ve esnaf muaflığı kapsamına girecek işleri, gelir ve kurumlar 

vergisi mükelleflerine süreklilik ve bağlılık gösterecek şekilde yapmamaktır.270 Esnaf 

muaflığıyla esas amaçlanan vergi idaresi için kolaylık sağlamak ve vergilemede adalet 

prensibine uyulabilmesidir. Burada esas olan “sonuçta elde edilecek hasılatın katlanılan 

zahmete değmeyeceği ve vergilendirilse bile, gelirin en az geçim indirimi sınırları 

içinde” ve neticede vergi dışı kalacağıdır. 271 

 

2.3.4. İndirim 

2.3.4.1.Genel Olarak 

Vergi sistemimiz, çeşitli yükümlü ya da yükümlü gruplarının yükünü azaltmak, 

bu yükümlüleri çeşitli alanlarda teşvik etmek ve benzeri nedenlerle muafiyet, istisna ve 

indirimler içermektedir. Yasalarla uygulanmasına izin verilen bu vergisel ayrıcalıklar  

vergi gelirlerinde ciddi bir düşüşe sebep olduklarından bir anlamda kamu harcaması da 

sayılmaktadırlar. Bu uygulamalar sonucunda devletin uğradığı gelir kayıpları diğer para 

ve maliye politikası araçlarıyla giderilmeye çalışıldığından kamu harcamaları 

artmaktadır. Bireysel anlamda önemli fayda ve fonksiyonları bulunan muafiyet ve 

                                                 
269 Bilici, Vergi Hukuku, s. 177. 
270 Öncel / Kumrulu / Çağan, Vergi Hukuku, s. 281. 
271 Budak, Mali Güç, s. 199. 
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istisna uygulamalarının, vergisel idari maliyetler açısından tasarruf sağlayıcı olduğu 

ileri sürülse bile, bütün muafiyet, istisna ve indirim uygulamalarının, vergi matrahında 

sebep oldukları azaltıcı etki, vergi erozyonuna sebep olmakta ve bunun sonucunda da 

vergi tabanının daralmasına yol açmaktadır.272 Muafiyet, istisna ve indirim şeklinde 

uygulanan vergi kolaylıkları ve ayrıcalıklarının planlanması, belirlenmesi, uygulanması 

ve kontrolü siyasi boyutlu olduğundan, gerek büyüklüklerin belirlenmesi ve gerekse 

gelişmelerin izlenerek gerekli önlemlerin alınması bakımından güçlükler ortaya 

çıkabilmektedir.      

 

2.3.4.2.Engellilik (Sakatlık) İndirimi 

Ayırma prensibi çerçevesinde uygulanan bir diğer yöntem engellilik 

indirimidir. 1981 yılına kadar GVK m. 23 kapsamında, sakatların elde ettikleri ücretler, 

tam istisna kapsamında hükme bağlanırken, ücretliler üzerindeki vergi yükünün artışıyla 

sakatların elde ettikleri kazancın azalması ve bu nedenle hastanelerden alınan gerçekçi 

olmayan – sahte raporların temininin artması sonucu vergi dışılığın artması gibi 

sebeplerle sakatlık indirimini özel indirim kapsamında hükme bağlamıştır. 273  

25 Nisan 2013 tarihli 6462 sayılı kanunla yapılan değişiklik sonucu Gelir 

Vergisi Kanunu’ndaki sakat ve sakatlık kelimeleri engelli ve engellilik olarak 

değiştirilmiştir. Yapılan son düzenlemelerle “Engellilik indirimi”  4842 sayılı kanunla 

GVK m. 31’de şu şekilde düzenlenmiştir:  

 “Madde 31- 

 Çalışma gücünün asgarî % 80'ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı 

birinci derece engelli, asgarî % 60'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece 

engelli, asgarî % 40'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece engelli 

sayılır ve aşağıda engellilik dereceleri itibariyle belirlenen aylık tutarlar, hizmet 

erbabının ücretinden indirilir.  

                                                 
272 Ersan Öz, “Türk Gelir Vergisi’ndeki Bazı Vergi Harcamalarının Optimal Vergileme İlkeleri Açısından 
Analizi”, D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:17, S:1, s. 13.  
273 Sonsuzoğlu, Ödeme Gücü, s.142. 
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   Engellilik indirimi;  

 - Birinci derece engelliler için 440.000.000 lira (800 TL),  

 - İkinci derece engelliler için 220.000.000 lira (400 TL),  

 - Üçüncü derece engelliler için 110.000.000 lira (190 TL)dır.  

 Engellilik derecelerinin tespit şekli ile uygulamaya ilişkin esas ve usuller 

Maliye, Sağlık ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarınca bu konuda müştereken 

hazırlanacak bir yönetmelik ile belirlenir.”  

GVK’nın 31. maddesi ile düzenlenmiş olan engellilik indirimi uygulamasında, 

çalışma gücünün asgari %80'ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece engelli, 

asgari %60'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece engelli, asgari % 40'ını 

kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece engelli olarak belirtilmiştir. 

Maddede engellilik dereceleri ile ilintili aylık tutarlar, hizmet erbabının ücretinden 

indirilmektedir. Burada matrahtan indirim söz konusudur. Buna göre 2013 takvim 

yılında uygulanmak üzere engellilik indirimi, birinci derece engelliler için 800 TL, 

ikinci derece engelliler için 400 TL, üçüncü derece engelliler için 190 TL olarak 

uygulanmaktadır. 

 

2.4. Asgari Ücret ve Asgari Ücretin Vergi Dışı Bırakılması 

2.4.1. Asgari Ücret 

Asgari ücret, çalışan bir kişinin kendisi ve ailesinin onurlu bir şekilde 

yaşayabilmesi için gerekli gelir olarak tanımlanmaktadır. Özellikle vasıfsız emeğin 

korunmasına yönelik alınmış bir tedbir olan asgari ücret, günümüzde sosyal devlet 

prensibi bağlamında pek çok ülkede uygulanmaktadır. Fakat, her ne kadar bir sosyal 

devlet uygulaması olsa da üzerindeki vergi ve benzeri mali yükümlülükler açısından 

tartışma konusu yapılmaktadır. Sözkonusu tartışmaların odak noktasını vergi yükü 
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nedeniyle çalışanın reel gelirinin azalması ve kayıtdışı istihdamın artması 

oluşturmaktadır. 

“1969’dan itibaren en düşük memur aylığı, asgari ücretin altında kaldığı için 

1974 yılında çıkarılan 12 sayılı KHK (Kanun Hükmünde Kararname) ile en 

düşük memur maaşının asgari ücretten aşağıya olamayacağı hükme bağlandı. 

Bu ilişki Özal döneminde kesildi ve daha sonra 657 sayılı yasada yapılan bir 

değişiklikle en düşük memur maaşının yan ödemelerin toplamı ile birlikte 

asgari ücretten aşağı olamayacağı hükmü getirildi. En düşük işçi ve memur 

aylıkları arasındaki bu yasal ilişki, ister istemez bu iki kesimin mücadelesini 

birbirine yaklaştırıyor ve ortaklaştırıyordu. Sermaye ve sermaye yanlısı 

iktidarlar, bu yasal ilişkiyi kopardılar. Artık günümüzde yan ödemelerle 

birlikte en düşük memur maaşı, asgari ücretten o kadar fazla oldu ki, yasal 

bağın hiçbir anlamı kalmadı.”274 

Daha önce de belirtildiği gibi 1982 Anayasası’nın 55. maddesinde ücretin 

emeğin karşılığı olduğu vurgulanmış ve ardından, “Devlet, çalışanların, yaptıkları işe 

uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için 

gerekli tedbirleri alır.” hükmü düzenlenmiştir.275 Adil ücretin insan onurunun 

korunmasındaki önemi, ulusal belgeler ve uluslararası düzenlemelerce de tasdik 

edilmiştir.  

Adil ücret hakkını gerçekleştirmekte, dolayısıyla işçilerin insan onuruna yaraşır 

bir yaşam sürdürebilmelerinin sağlanmasında, devletin yüklenmesi gereken en önemli 

görev, asgari ücretin tespitidir.276  Çalışanlar bakımından talep edilebilir bir hak niteliği 

taşıyan asgari ücret, kimsenin asgari ücretten daha az bir ücretle çalıştırılamamasını 

güvenceye alır ve bu haliyle de sözleşme özgürlüğüne sosyal amaçla getirilmiş bir 

sınırlamadır. Asgari ücrete yüklenen bu güvence misyonu ancak ve ancak “bu ücretin 

çalışanın ve ailesinin asgari geçim koşullarını sağlayabilecek ya da insan onuruna uygun 

                                                 
274 Atilla Özsever, “Asgari Ücret: En Büyük Toplumsal Sözleşme”, Yurt Gazetesi, (05.12.2012) 
http://www.sendika.org/2012/12/asgari-ucret-en-buyuk-toplumsal-sozlesme-atilla-ozsever-yurt/ (Son 
Erişim: 17.08.2013) 
275 Bu düzenleme, sadece çalışan kişiden söz edilmesi ve ailesine yer verilmemesi sebebiyle 
eleştirilmektedir. Bkz. Bulut, Sanayi Devriminden Küreselleşmeye Sosyal Haklar, s. 143. 
276 Bulut, Sanayi Devriminden Küreselleşmeye Sosyal Haklar, s. 143. 
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koşullarda yaşam sürmesine elverecek düzeyde olması” halinde anlam kazanacaktır.277 

Oysa Türkiye’de, vergi ve borçlanma politikaları genel olarak devlete gelir kaynağı 

olarak kullanılmakta ve vergi yükü yeterince incelenmemekte ve ekonomik denge 

yönünden sosyal adaletsizlikleri giderici yönden maliye politikası olarak ele 

alınamamaktadır.278 Hatta Türkiye, “asgari ücretin; işçinin ve ailesinin asgari geçim 

seviyesini garanti edecek seviyenin altında belirlenmemesi gerektiğini açık bir şekilde 

vurgulamakta olan ILO’nun 131 sayılı asgari ücret tespit sözleşmesini279 

imzalamamıştır.”280 

Devletin vergisel “gelirlerinin arttırılmasında öncelikli yaklaşım, vergi kayıp 

ve kaçaklarının önlenmesine yönelik tedbirlerin, ‘vergisel yükümlülüklerini zamanında 

yerine getiren mükelleflerin’ üzerlerindeki vergi yükünü hafifletecek; yatay ve dikey 

adaleti gerçekleştirecek şekilde uygulamaya koyulmasıdır.”281 Buradan hareketle, kendi 

geçimini ancak sağlayabilen bireyden toplumsal kamusal giderlere katılmak amacıyla 

vergi ödemesini beklemek adil olmayacağından, vergi dışında tutulması gereken bir 

gelir tutarının tespit edilmesi gerekmektedir. 

 

2.4.2. Ayırma Prensibinin Uygulanması Bakımından Asgari Ücretin Vergi Dışı 

Bırakılması 

Ayırma prensibi açısından, asgari ücretin vergi dışı bırakılması çeşitli açılardan 

değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeler asgari ücretin vergi dışı bırakılmasının mali 

etkileri bakımından olabileceği gibi, bu vergi dışılığın kamu kesimine ve işçi, işveren 

kesimine etkileri bakımından  da olabilir. 282 

                                                 
277 Algan, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Hakların Korunması,  s.263 – 264.  
278 Macit İnce, Devlet Borçları ve Türkiye, Ankara: Gazi, 2001s. 357’den aktaran: Ahmet Burçin Yereli, 
Ekonomik Özgürlükler ve Türkiye’de Devlet – Birey İlişkisi, Ankara: Gazi, 2003, s. 112. 
279 Sözleşmenin İngilizce tam metni için bkz. 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_I
D:312276:NO (Son Erişim: 17.08.2013) 
280 Nadide Yiğiteli, Alternatif Asgari Ücret Politikaları ve Bu Politikaların Sosyal Güvenlik Sistemi 
Üzerindeki Etkileri, Sosyal Güvenlik Kurumu Yayını, 2007, s. 52. 
281 Debi Konukcu Önal, “Türkiye’de ve ABD’de Asgari Geçim İndirimi Uygulaması ve Analizi”, Vergi 
Sorunları Dergisi, S.298 (Temmuz 2013), s. 92. 
282 Pürsünlerli, Asgari Ücret, s.149. 
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Mali etkisini ele alacak olursak, asgari ücretin vergi dışı bırakılması sonucunda 

yalnızca ücretlilerin bu durumdan etkilenmeyeceği, ayrıca bu kesime ek olarak ücretliler 

dışında kalan diğer vergi mükelleflerinin de bu durumdan etkileneceğini belirtmek 

gerekir. Diğer bir deyişle, asgari ücretin vergi dışı bırakılması durumunda, diğer 

ücretlilerin de asgari ücret düzeyine kadar olan gelirleri de vergi dışı bırakılmalıdır.283 

Mevcut mevzuatımızda olduğu gibi GVK ve KVK’nın basitleştirilerek bir araya 

getirilmesine ilişkin yasa tasarısında da asgari ücretin vergi dışı bırakılmasına ilişkin bir 

düzenleme bulunmamaktadır. Gelir İdaresi Başkanlığı’na göre, “asgari ücret aldığı 

bildirilen 5 milyon civarindaki ücretliden 7.3 milyar lira gelir vergisi elde ediliyor. 

Asgari ücretin üzerindeki yaklaşık 10 milyon ücretlinin de asgari ücrete isabet eden 

ücret kısmının vergi dışı bırakılacağı ve gelir vergisi tarifesindeki dilim kayması göz 

önüne alındığında, yaklaşık 25 milyar TL gelir vergisi azalması söz konusu. Gelir 

vergisinin yüzde 66’sının ücretlilerden alınması nedeniyle daha uzun süre asgari ücretin 

vergi dışı bırakılması söz konusu olmadığı”284 ifade edilmektedir. 

Her ne kadar, GVK’nın 7. bölümünde düzenlenen ücret gelirlerindeki 

indirimlerin miktarlarının asgari ücret seviyesine çıkartılması durumunda, ücretler 

üzerinden elde edilen vergi gelirlerinde ciddi bir azalma olacağı yönünde görüşler varsa 

da,285 ücretliler üzerindeki vergi yükünün, her ikisi de ücretli çalışan, işçi ve memur 

sınıfının gelirleri bakımından, işçi sınıfı aleyhine adaletsizliği bile açık şekilde 

ortadadır.286 Daha önce açıklanan sosyal devlet ve sosyal adalet prensipleri 

değerlendirildiğinde, asgari ücretin vergi dışı bırakılmamasına gerekçe olarak, vergi 

gelirlerinde böyle bir azalmaya dikkat çekmenin, Anayasa’sında sosyal hukuk devleti 

nitelemesi bulunan Türkiye Cumhuriyeti bakımından, asgari ücretin vergi dışı 

bırakılmaması için haklı bir gerekçe teşkil edeceği düşünülemez. Bu nedenle gerekli 

düzenlemeler bir an önce yapılmalı ve asgari ücret vergi dışı bırakılmalıdır. 

                                                 
283 Pürsünlerli, Asgari Ücret, s. 150. 
284 Şükrü Kızılot, “Vergi Evliliği”, Hürriyet Gazetesi, (29.05.2013) www.hurriyet.com.tr (Son Erişim: 
29.05.2013) 
285 Veysi Seviğ, “Asgari Ücretin Vergi Dışı Bırakılması”, Dünya Gazetesi (25.10.2000), s. 7’den aktaran: 
Pürsünlerli, s.150. Ömer Bosnalı, “Asgari Ücretin Vergilendirilmesi”, Sosyal Siyaset Konferansları 
Dergisi, S. 43-44 (2000), s. 317. 
286 Şükrü Kızılot, “İşçinin Vergisi ile Memurun Vergisi Arasında Uçurum Var”, Hürriyet Gazetesi  
(01.08.2013) http://www.hurriyet.com.tr (Son Erişim: 15.08.2013) 
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3. SERMAYE GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİNDE AYIRMA 

PRENSİBİ 

3.1. Genel Olarak 

Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) ikinci kitabında düzenlenen şirket tiplerine 

ticaret şirketleri denilmektedir.287 TTK m. 124/1’e göre ticaret şirketleri kollektif, 

komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketidir. Kanun koyucu eski TTK m. 136’da 

olduğu gibi, sınırlı sayı prensibini benimsemiş ve ticaret şirketlerinin neler olduğunu tek 

tek belirtmiştir.288 Bu sayılan şirketlerden kollektif ve komandit şirket şahıs şirketi 

niteliğindeyken, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit (paylı 

komandit) şirketler, sermaye şirketi niteliğindedir.  

Bu bölümde, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu bakımından 

sermaye gelirlerinin vergilendirilmesi ele alınacaktır. Gelir Vergisi Kanunu bakımından 

gerçek kişilerin sermaye gelirleri ve tüzel kişiliği haiz şahıs şirketlerinin sermaye 

gelirleri irdelendikten sonra, Kurumlar Vergisi Kanunu bakımından kurum kazancı 

kavramı ve ticaret şirketlerinin vergilendirilmesi irdelenecektir. 

 

                                                 
287 “Türk Ticaret Kanunu, m. 124: (1) Ticaret şirketleri; kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif 
şirketlerden ibarettir. 
(2) Bu Kanunda, kollektif ile komandit şirket şahıs; anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş 
komandit şirket sermaye şirketi sayılır.” http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6102.pdf (Son 
Erişim: 24.09.2013),  
288 Fatih Bilgili, Ertan Demirkapı, Şirketler Hukuku, Bursa: Dora Yayıncılık, 2013, s. 51. 
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3.2. Gelir Vergisi Kanunu Açısından Sermaye Gelirlerinin Vergilendirilmesi 

3.2.1.  Gerçek Kişilerin Sermaye Gelirlerinin Vergilendirilmesi 

GVK m. 37/1’e göre289 “Her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan 

kazançlar ticari kazançtır.”  Ayrıca 37. maddenin 3. fıkrasında; kollektif ortaklıklarda 

ortakların, adi veya paylı komandit ortaklıklarda komandite ortakların, ortaklık 

karlarından aldıkları payın, şahsi ticari kazanç hükmünde olduğu ifade edilmiştir. Ticari 

kazanç elde eden mükellefler, Gelir Vergisi Kanunu’na göre, esnaf muaflığından 

yararlanan dolayısıyla gelir vergisine tabi olmayanlar ve esnaf muaflığından 

yararlanmayan dolayısıyla gelir vergisine tabi olanlar olmak üzere iki gruba ayrılırlar. 

Gelir vergisine tabi olan ticaret ve sanat erbabı ise, kazancın tespit usulü 

bakımından ikiye ayrılmaktadır: Basit usulde gelir vergisine tabi olanlar ve gerçek 

usulde gelir vergisine tabi olanlar. “Basit usul, geliri sınırlı bakkal, kasap gibi küçük 

ticaret erbabıyla, tamirci terzi gibi küçük sanat erbabı için getirilen bir uygulamadır. 

Ayrıca, şehir içinde taşımacılık faaliyetinde bulunan taksici, dolmuşçu gibi  bazı hizmet 

işletmelerinin de bu grupta vergilendirildiği görülmektedir. Bu meslek sahipleri küçük 

esnaf olarak adlandırılır.”290  Ticari kazancın gerçek usulde tespiti ise, bilanço esasına 

ya da işletme hesabı esasına göre yapılmaktadır.291 

                                                 
289 “Ticari kazancın tarifi: 
Madde 37 – Her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançlar ticari kazançtır. 
Bu kanunun uygulanmasında, aşağıda yazılı kazançlar ticari kazanç sayılır: 
1. Maden, taş ve kireç ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri ile tuğla ve kiremit harmanlarının 
işletilmesinden; 
2. Coberlik işlerinden; 
3. Özel okul ve hastanelerle benzeri yerlerin işletilmesinden; 
4. Gayrimenkullerin alım, satım ve inşa işleriyle devamlı olarak uğraşanların bu işlerinden; 
5. (Değişik: 19/2/1963 - 202/17 md.) Kendi nam ve hesaplarına menkul kıymet alım-satımı ile devamlı 
olarak uğraşanların bu faaliyetlerinden; 
6. (Değişik: 19/2/1963 - 202/17 md.) Satınalınan veya trampa suretiyle iktisap olunan arazinin iktisap 
tarihinden itibaren 5 yıl içinde parsellenerek bu müddet içinde veya daha sonraki yıllarda kısmen veya 
tamamen satılmasından;elde edilen kazançlar. 
7. (Ek: 9/4/2003-4842/4 md.) Diş protezciliğinden elde edilen kazançlar.  
Kolektif ortaklıklarda ortakların, adi veya eshamlı komandit ortaklıklarda komandit ortakların ortaklık 
karından aldıkları paylar şahsi ticari kazanç hükmündedir.(66 ncı madde hükmü mahfuzdur.)” 
290 Bilici, Vergi Hukuku, s. 162. Öncel/Kumrulu/Çağan, Vergi Hukuku, s. 265. 
291 GVK m. 37, http://www.mevzuat.gov.tr (Son Erişim: 23.09.2013) .  
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Yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlere ilişkin indirimler Gelir Vergisi 

Kanunu ile diğer kanunlarda292 belirtilmiştir. Gelir vergisi matrahının tespitinde gelir 

vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden aşağıda belirtilen indirimlerin 

yapılabilmesi için yıllık beyanname ile bildirilecek bir gelirin bulunması ve yapılacak 

indirimlerin ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. 

Ticari kazançtan indirim konusu yapılabilecek hususlar şunlardır; 293 

1 - Şahıs sigorta primleri ve bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları,  

2- Eğitim ve sağlık harcamaları, 

3- Bağış ve yardımlar,  

4- Sponsorluk harcamaları,  

5- Ar-Ge harcamaları, 

6- Doğal afetler ile ilgili ayni ve nakdi bağışlar, 

7- Türkiye Kızılay Derneğine makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış ve yardımlar, 

8- İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansına yapılan bağış, yardım ve sponsorluk 
harcamaları, 

9- Diğer kanunlara göre tamamı indirilecek bağış ve yardımlar. 

 

3.2.2. Tüzel Kişiliği Haiz Şahıs Şirketlerinin Vergilendirilmesi 

Şahıs şirketleri; adi ve kollektif şirketler ile adi komandit şirketlerdir. Adi 

komandit şirketlerde komandite ve komanditer olmak üzere iki tür ortak bulunmaktadır. 

Komandite ortaklar gerçek kişilerden oluşur ve sorumluluğu sınırsızdır, buna karşılık 

komanditer ortaklar gerçek ve tüzel kişilerden oluşabilir ve sorumluluğu koydukları 

sermaye ile sınırlıdır.294 Ticari faaliyetle iştigal eden kollektif şirketlerde ortakların, adi 

veya paylı komandit şirketlerde komandite ortakların ortaklık karından aldıkları paylar 

                                                 
292 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’na göre yapılacak bağışlar, Türkiye Bilimsel ve 
Teknik Araştırmalar  Kurumu’nun Kuruluşu Hakkındaki Kanun’a göre yapılacak nakdi bağışlar, Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu’a göre yapılacak ayni ve nakdi bağışlar vd… 
293 GVK m. 89. http://www.mevzuat.gov.tr (Son Erişim: 24.09.2013) 
294 Hasan Pulaşlı, Ortaklıklar Hukuku, İstanbul: Beta, 2012, s.87. 
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şahsi ticari kazanç hükmündedir ve bu ortaklar kendi paylarına düşen karlarını ayrı ayrı 

beyan etmek zorundadırlar. Adi komandit şirketlerin komanditer ortaklarının şirket 

kazancından aldığı pay, şirketin faaliyet konusu ne olursa olsun vergisi tevkif suretiyle 

alınmamış menkul sermaye iradıdır.295 Serbest meslek faaliyetinde bulunan kollektif ve 

adi şirketlerde ortaklar ve adi komandit şirketlerde komandite ortaklar bu işleri 

dolayısıyla serbest meslek erbabı sayılırlar.296 Serbest meslek kazançlarında emek; bir 

işverene tabi olmaksızın, şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına 

değerlendirilmektedir. Ücret ile  serbest meslek kazancının ayrımında en temel ölçüt: 

işyerine bağlılık ve işverene tabiliktir. Dolayısıyla serbest meslek kazancıyla ilgili 

ayrımın önemi kendini vergi ile ilgili ödevlerin yerine getirilmesinde göstermektedir.297 

Ticari kazançların tespiti  GVK’nın 38. maddesinde hüküm altına alınmıştır. 

Bu maddeye göre; 

 “Bilanço esasına göre ticari kazanç, teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi 

sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müspet farktır. 

Bu dönem zarfında sahip veya sahiplerce; 

- İşletmeye ilave olunan değer bu farktan indirilir, 

- İşletmeden çekilen değerler ise bu farka ilave olunur. 

Ticari kazancın bu suretle tespit edilmesinde Vergi Usul Kanunu’nun 

değerlemeye ait hükümleri ile bu kanunun 40 ve 41. madde hükümlerine uyulur.” 

 

GVK m. 38 uyarınca uyarınca ticari kazanç dönem başındaki ve hesap dönemi 

sonundaki özsermayelerin  kıyaslanması yoluyla tespit edilmektedir; ancak 1994 

yılından bu yana uygulanan tek düzen hesap planı sisteminde ticari kazanç gelir tablosu 

hesaplarının karşılaştırılması yoluyla bulunmakta, daha sonra kanunen kabul edilmeyen 

                                                 
295 Gelir İdaresi Başkanlığı, Ticari Kazancın Gerçek Usulde Vergilendirilmesi Rehberi, 2012, s. 2. 
http://www.gib.gov.tr/fileadmin/beyannamerehberi/2012ticarikazanc.pdf (Son Erişim: 17.08.2013) 
296 GVK, m. 66.  http://www.mevzuat.gov.tr (Son Erişim: 24.09.2013) 
297 Türkay, Serbest Meslek Kazancı, s. 4. 
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giderler, bulunan ticari kazanca eklenerek mali kazanca ulaşılmaktadır. Diğer taraftan 

tek düzen hesap planı uyarınca gelir hesaplarına kaydedilen bazı tutarların mükerrer 

vergilemenin önlenmesi amacıyla ticari kardan düşülmesi gerekebilir. Bunun en belirgin 

örneği kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınmış reeskont giderinin, izleyen 

dönemde hasılat yazılmasıdır.298 

Kurumların vergilendirilmesi alanında, yaşanan sorunlardan biri de, şahıs 

şirketlerinin kurumlar vergisine tabi olmamasının, şahıs şirketleriyle sermaye şirketleri 

arasında, eşitlik prensibinden kaynaklanan sorunlara yol açmasıdır. Diğer yandan kurum 

kazançlarının ilk olarak kurumlar vergisine tabi tutulması, daha sonra ortaklara kar payı 

olarak dağıtılması ve gerçek kişi ortakların menkul sermaye iradı kabul edilip bu kez 

gelir vergisine tabi tutulmasının, çifte vergilendirme teşkil ettiği ileri sürülmektedir.299 

Neticede tüzel kişiliğin suni bir varlık olduğu ve onun sahiplerinin gerçek kişiler olduğu 

göz önüne alındığında, aynı şahsa ait gelir, iki defa vergilendirilmiş olmaktadır. 

 

3.3. Kurumlar Vergisi Kanunu Açısından Sermaye Gelirlerinin Vergilendirilmesi 

3.3.1. Kurum Kazancı Kavramı 

Kurumlar vergisi, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 6. maddesi uyarınca 

kurumların ilgili dönem safi kurum kazançları üzerinden hesaplanmaktadır. Anılan bu 

maddede, GVK’nın ticari kazanç hakkındaki hükümlerine gönderme yapılarak, tam 

mükellef kurum kazancının tespitinde GVK’nın ticari kazanç hakkındaki hükümleri 

uygulanacağı düzenlenmiştir. Kurumlar Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci 

fıkrasında, Kanunun 1 inci maddesinde sayılı kurumlardan kanuni ve iş merkezlerinin 

her ikisi de Türkiye’de bulunmayanların, sadece Türkiye’de elde ettikleri kazançları 

üzerinden vergilendirileceği belirtilmiştir. Buna göre, Kanunun 2 nci maddesinde 

sayılan kurumlar, kanuni ve iş merkezlerinin Türkiye’de bulunup bulunmadığı hususuna 

göre tam mükellefiyet veya dar mükellefiyet esasında vergilendirilecektir. 

                                                 
298 Küçük, Kurum Kazançlarının Vergilendirilmesi. 
299 Başaran Yavaşlar, Gelir Vergilemesi, s. 115. 
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Kanuni merkezden maksat, vergiye tabi kurumların kuruluş kanunlarında, 

tüzüklerinde, ana statülerinde veya sözleşmelerinde gösterilen merkezdir. İş merkezi 

olarak ise iş bakımından işlemlerin bilfiil toplandığı ve yönetildiği merkez dikkate 

alınacaktır. Kurumlardan, kanuni ve iş merkezlerinin her ikisi de Türkiye’de 

bulunmayanlar, dar mükellefiyet esasında sadece Türkiye’de elde ettikleri kazançları 

üzerinden vergilendirileceklerdir.300 

Kurumlar Vergisi Kanununa göre vergileme yapılabilmesi için safi kurum 

kazancının tespit edilmesi gerekmektedir. Safi kurum kazancı, mükelleflerin 

hasılatlarından bu Kanuna göre indirebilecekleri gider veya maliyet unsurları ile diğer 

indirimleri düşmeleri ve indirimi kabul edilmeyen giderleri ilave etmeleriyle 

bulunacaktır. 

Dolayısıyla, kurum ticari kazancının tespitinde KVK’da yer alan hükümlerin 

yanısıra, GVK’nın 38, 40 ve 41. madde hükümlerinin göz önünde bulundurulması 

gerekmektedir. 

                                                 
300 TTK MADDE 3- “(1) Tam mükellefiyet: Kanunun 1 inci maddesinde sayılı kurumlardan kanunî veya iş merkezi 
Türkiye'de bulunanlar, gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye dışında elde ettikleri kazançların tamamı üzerinden 
vergilendirilirler.  
            (2) Dar mükellefiyet: Kanunun 1 inci maddesinde sayılı kurumlardan kanunî ve iş merkezlerinin her ikisi de 
Türkiye'de bulunmayanlar, sadece Türkiye'de elde ettikleri kazançları üzerinden vergilendirilirler. 
            (3) Dar mükellefiyette kurum kazancı, aşağıdaki kazanç ve iratlardan oluşur:  
            a) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun Türkiye'de iş yeri olan veya daimî 
temsilci bulunduran yabancı kurumlar tarafından bu yerlerde veya bu temsilciler vasıtasıyla yapılan işlerden elde 
edilen ticarî kazançlar (Bu şartları taşısalar bile kurumların ihraç edilmek üzere Türkiye'de satın aldıkları malları 
Türkiye'de satmaksızın yabancı ülkelere göndermelerinden doğan kazançlar, Türkiye'de elde edilmiş sayılmaz. 
Türkiye'de satmaktan maksat, alıcı veya satıcının ya da her ikisinin Türkiye'de olması veya satış sözleşmesinin 
Türkiye'de yapılmasıdır.). 
            b) Türkiye'de bulunan ziraî işletmeden elde edilen kazançlar. 
            c) Türkiye'de elde edilen serbest meslek kazançları. 
            ç) Taşınır ve taşınmazlar ile hakların Türkiye'de kiralanmasından elde edilen iratlar. 
            d) Türkiye'de elde edilen menkul sermaye iratları. 
            e) Türkiye'de elde edilen diğer kazanç ve iratlar. 
            (4) Bu maddede belirtilen kazanç veya iratlar ile gelir unsurlarının Türkiye'de elde edilmesi ve Türkiye'de 
daimî temsilci bulundurulması konularında, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun ilgili 
hükümleri uygulanır.  
            (5) Kanunî merkez: Vergiye tâbi kurumların kuruluş kanunlarında, tüzüklerinde, ana statülerinde veya 
sözleşmelerinde gösterilen merkezdir. 
            (6) İş merkezi: İş bakımından işlemlerin fiilen toplandığı ve yönetildiği merkezdir. “ 
http://www.mevzuat.gov.tr (Son Erişim: 24.09.2013) 
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GVK’nın 2. maddesinde sayılan kazanç ve iratlar şunlardır; ticari kazançlar, 

zirai kazançlar, ücretler, serbest meslek kazançları, gayrimenkul sermaye iratları, 

menkul sermaye iratları, diğer kazanç ve iratlar. Dolayısıyla KVK’nın 6. maddesi 

uyarınca, kurumların, GVK madde 2’de sayılan gelir kaynaklarından elde ettiği bütün 

kazançlar “kurum kazancı” adı altında birleştirilir ve kurum ticari kazancı olarak 

değerlendirilir. Bu bakımdan, kurum kazancını meydana getiren gelir unsurları ne 

olursa olsun tamamına GVK’nın ticari kazancın tespitine ilişkin hükümleri 

uygulanacaktır.301 

 

3.3.2. Sermaye Şirketlerinin Gelirlerinin Vergilendirilmesi  

Vergilemede iktidar prensibini kurum kazançlarına uygulamak imkanı 

bulunmamaktadır ancak belirli vergileri ödeme gücünden söz etmek mümkündür. 

Burada kastedilen ödeme gücü, vergi adaletini ilgilendiren “vergi ödeme gücü”yle 

eşdeğer olmayan iktisadi anlamda “ödeme gücü”dür.302 

Sermaye şirketleri; anonim, limited ve paylı komandit şirketlerdir.303 

Dolayısıyla bu şirketler kurumlar vergisi mükellefidirler. Anonim ve limited şirket 

ortakları ile paylı komandit şirketlerin komanditer ortaklarının şirket kazancından elde 

ettikleri kazançlar kar payı ve iştirak hisselerinden doğan kazanç sayıldığından bu 

kazançların menkul sermaye iradı olarak beyan edilmesi gerekmektedir. Ancak, paylı 

komandit şirketlerde komandite ortakların ortaklık karından aldıkları paylar, şahsi ticari 

kazanç olup, gelir vergisine tabidir.304 

Sonuç olarak mali karın tespitinde; tek düzen hesap planında hangi hesaba 

kaydedilmiş olurlarsa olsunlar KVK’nın 8. ve GVK’nın 40. maddesinde sayılan giderler 

hasılattan indirilecektir. Ayrıca, KVK’nın 11. ve GVK’nın 41. maddesinde düzenlenen 

                                                 
301 Küçük, Muzaffer. 2011 Yılı Kurum Kazançlarının Vergilendirilmesi ve Beyanname Düzenleme 
Klavuzu, Ankara: Yaklaşım, 2012, s. belli değil. 
http://uye.yaklasim.com/FileZone/yaklasim/Ucretsiz_Ekler/Kurum%20Kazan%C3%A7lar%C4%B1n%C
4%B1n%20Vergilendirilmesi/20120421399.htm (Son Erişim: 15.08.2013) 
302 Budak, Mali Güç, s. 29. 
303 Türk Ticaret Kanunu, m. 124/2. http://www.mevzuat.gov.tr/ (Son Erişim:24.09.2013) 
304 Gelir Vergisi Kanunu m. 37/2. http://www.mevzuat.gov.tr/  (Son Erişim:24.09.2013) 
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indirilmeyecek giderlere ilişkin hükümler de dikkate alınacaktır.305 Dolayısıyla, tek 

düzen hesap planı gelir tablosu hesaplarının kapatılmasında, gider ve gelir unsurlarının 

mali mevzuat açısından nasıl nitelendiği dikkatle tespit edilmesi gereken bir husustur.306 

5520 sayılı KVK’nın 10. maddesinde kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden 

dönem karından indirim konusu yapılabilecek unsurlar düzenlenmiştir. Bu hüküm 

uyarınca dönem kurum kazancından, istisnalar uygulanmadan önce, maddede 

düzenlenen indirimlerin yapılması gerekmektedir. 

GVK, KVK ve VUK’ta düzenlenen söz konusu gider ve indirimlerin 

uygulanmasından sonra kalan kazanç kısmından, KVK’nın 5. maddesinde sayılan 

istisnalar ve kurumların kendi kanunlarında yer alan diğer istisnalar mahsup edilecektir. 

Bütün bu düzenlemelerden hareketle beyanname esasına göre vergilendirilen 

kurumların, beyanname vermeyen mükellefler karşısında vergisel açıdan avantajlı 

olduğu ortadadır. Bu haliyle Kurumlar Vergisi Kanunu ayırma prensibine hizmet 

etmemekte, aksine Türk vergi sistemi bakımından ayırma prensibi emek geliri elde eden 

mükellefler lehine işletilecekken, sermaye geliri elde eden mükellefler lehine 

işletilmektedir. 

1949 tarihli Kurumlar Vergisi Kanunu’nda, kurumlar vergisi oranı iki ayrı oran 

olmak üzere sermaye şirketi ve kooperatifler için %20 ve diğer kurumlar için %35 

olarak belirlenmiştir.307 1969 yılında 1137 sayılı kanun ile sermaye şirketleri ve 

kooperatiflere uygulanan vergi oranı % 25’e yükseltilmiş diğer kurumlara uygulanan 

kurumlar vergisi oranı % 35’te kalmıştır.308 Söz konusu uygulamanın ayırma prensibine 

aykırı olduğu söylenebilir. Çünkü şahıs şirketleri olan kollektif ve komandit şirketler, 

sermaye şirketlerinden olan anonim şirketlere oranla daha yüksek bir oranda 

vergilendirilmektedir. Ayırma prensibi uyarınca, emek ağırlıklı şahıs şirketlerinin, 

sermaye şirketleri karşısında vergisel açıdan korunması gerekmektedir. 

                                                 
305 Hakan Üzeltürk, “Kurumlar Vergisi Beyannamesinde İndirilebilecek Giderler”, (26.03.2012) 
http://www.bumindogrusoz.com/m.aspx?id=726  (Son Erişim: 18.08.2013) 
306 Küçük, Kurum Kazançlarının Vergilendirilmesi, s. yok. 
307 Bulutoğlu, Türk Vergi Sistemi, İstanbul: Batı Türkeli Yayıncılık, 2004, s.170. 
308 Küsmenoğlu, Vergi Tarihi 1, s. 414. 
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OECD genelinde, kurumlar vergisinin, toplam vergi gelirlerindeki payının 

düşük olmasının sebebi, vergi mevzuatlarının şirketlere tanıdıkları teşvik ve indirimler 

olarak düşünülebilirken, kurumlar vergisinin payında ülkeler açısından ortaya çıkan 

farklılıklar da ülkelerin uyguladıkları mevzuatla açıklanabilir. 309 

 

3.3.3. Dernek ve Vakıflara Ait İktisadi İşletmeler, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, İş 

Ortaklıklarının ve Kooperatiflerin Gelirlerinin Vergilendirilmesi 

3.3.3.1. Kooperatifler 

Kooperatifler Kanunu’nun ilk maddesinde yer alan tanımına göre kooperatif, 

tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle 

meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, 

dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler 

tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklardır. 

Kooperatiflerin amacı şirketlerden farklıdır. Kooperatifler şirketler gibi, kar 

amacı güderek bu karı ortaklara dağıtmayı amaçlamazlar; ancak kanuni tanımdan 

hareket edildiğinde, kooperatiflerin kar amacı gütmemesi gerektiği söylenebilirse de, 

Kooperatifler Kanunu m.38/2’de “gelir” kavramından ve bu gelirin ortaklar arasında 

paylaşılmasından söz edildiği görülmektedir. Kooperatifler Kanunu m. 38/4 anlamında 

“gelir” kooperatifin kar amacıyla yaptığı işlemler sonucu elde ettiği geliri değil, ortaklar 

dışındakilerle yapılan – istisnai olması gereken- işlemler esnasında elde ettiği geliri 

                                                 
309 “Petrol sektörünün ülkenin en büyük faaliyet alanı olduğu Norveç’te, petrol ve enerji şirketlerine 
getirilen ekstra ve çok yüksek vergiler nedeniyle kurumlar vergisinin payı yüzde 30,4 iken yabancı 
sermayeyi cezbetmek için kurumlar vergisi avantajları sağlayan İrlanda’da kurumlar vergisinin payı 
yüzde 11,4 düzeyinde. Vergi teşvik ve istisnalarının etkisini görmek açısından, ABD’de yüzde 35 olan 
kurumlar vergisi oranının, indirimlerden sonra efektif olarak yüzde 12,6 olduğunu belirtmek faydalı olur. 
Sadece Anglosakson dünyası ve bazı Uzakdoğu ülkelerinde nispeten yüksek paya sahip olan emlak 
vergisine ise, son zamanlardaki çalışmalarda, hükümetler tarafından ağırlık verilmesi gerektiği 
belirtiliyor. Emlak arzının vergiden bağımsız olarak sabit olması ve diğer kaynaklarda olduğu gibi –
istihdam, tasarruf vs.- vergi oranlarındaki değişimlerden olumsuz etkilenmeyeceği fikri bu görüşte etkili 
oluyor. Sözün özü, devletlerin çeşitli vergi kaynakları olmakla birlikte, zaman içinde ve farklı ülkelerde 
emlak sahipleri ve kurumlar yerine, vergi gelirlerini daha çok orta gelirli geniş bir tabanın kazanç ve 
harcamalarından elde ettikleri gözlemleniyor.” Metin Ercan, “Ülkeler İtibariyle Vergi Türleri”, Radikal 
Gazetesi, (06.07.2013) http://www.radikal.com.tr/yazarlar/metin_ercan/ulkeler_itibariyle_vergi_turleri-
1140649 (Son Erişim: 17.08.2013) 
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ifade etmektedir.310 İşte kooperatifler311 “ortakları dışındaki kişilerle ilişkiye girdikleri 

ve sağladıkları kardan pay dağıttıkları ölçüde kurumlar vergisinin mükellefi olurlar. 

Ortakların, kooperatifle olan ilişki yoğunluğu ölçüsünde dağıtmış oldukları risturnlar312 

ise vergiden istisna edilmiştir.”313 

Sadece üretim – tüketim – kredi kooperatiflerine tanınmış olan risturn istisnası, 

bu kooperatiflerin ortaklarıyla yaptıkları işlemlerden doğan olumlu gelir gider farkının, 

kooperatifle olan iş yoğunluklarıyla orantılı olarak, ortaklara geri verilmesi anlamını 

taşımaktadır ve sadece ortakların kişisel ve ailevi gıda ve yiyecek ihtiyaçlarını 

karşılamak için satın aldıkları malların değerlerine göre hesaplanır. 314 Bu istisnanın 

amacı; kar amacı gütmeyen kooperatiflerin ortakları ile olan ilişkilerini geliştirmek, 

kooperatiflerin faaliyetlerinden oluşan ve dönem sonunda gelir – gider farkından doğan 

olumlu farklardan, ortaklarla ilişkiden doğan kısımları vergiden istisna yoluyla teşvik 

ederek, onların kar amacı güden ticari şirket niteliğine dönüşmesini önlemektir.315 

Sosyal birlik beraberlik ve dayanışmayı teşvik eden kooperatifler, bu nitelikleriyle, 

sosyal devletin güçsüzleri güçlüler karşısında koruyan niteliğine uygun olduğundan, bu 

istisnanın ayırma prensibine hizmet ettiği ifade edilebilecektir. 

 

 

                                                 
310 Bilgili / Demirkapı, Şirketler Hukuku, s. 784. 
311 “Adları kooperatif olmasına rağmen, okul kooperatifi gibi adi şirket niteliğinde olanlar Kurumlar 
Vergisi Kanunu uygulamasında kooperatif sayılmazlar; ortaklar elde ettikleri gelirler üzerinden gelir 
vergisi ile vergilendirilirler. Maliye Bakanlığı, öğrencilerin ihtiyacını aşan, öğretmenlerin ve okul 
personelinin ihtiyaçlarına yönelik olarak faaliyette bulunan okul kooperatiflerinin gelirleri üzerinden 
kurumlar vergisi ile vergilendirilmesine karar vermektedir.” Öncel / Kumrulu / Çağan, Vergi Hukuku, s. 
332. 
312 Risturn, ortaklarla yapılan işlemlerden doğan gelir artığının ortaklara dağıtımı olarak 
adlandırılmaktadır.  Bumin Doğrusöz, Kooperatiflerde Risturn İstisnası”, Prof. Dr. Salih Şanver’e 
Armağan, İstanbul: Marmara Üniversitesi, Yayın No: 10, 1998, s. 167. 
313 Öncel / Kumrulu / Çağan, a.g.e. s. 332.  
314 Öncel / Kumrulu / Çağan, Vergi Hukuku, s. 348.  
315 Mehmet Özkara, “Kurumlar Vergisinde Risturn Kazançları İstisnası” (05.04.2005) 
http://www.alomaliye.com/mehmet_ozkara_risturn.htm (Son Erişim: 18.08.2013) 
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3.3.3.2. Kamu İktisadi Teşebbüsleri (İktisadi Kamu Kuruluşları)316 

Kurumlar Vergisi Kanunu m. 2/3’e göre iktisadi kamu kuruluşları, devlete, 

özel idarelere, belediyelere, diğer kamu idare ve kuruluşlarına ait ya da tabi olup 

faaliyetleri sürekli bulunan, sermaye şirketleri ve kooperatifler dışında kalan, ticari, 

sınai, zirai işletmelerdir. Bu düzenlemeyle “iktisadi – ticari alanda faaliyet gösteren 

kamu işletmeleri, özel sektör işletmeleri gibi kurumlar vergisine tabi tutularak rekabet 

dengesi korunmuş olmaktadır.”317 Her vergi şüphesiz ki bir ayrım yaratmaktadır. Ancak 

tezin konusunu oluşturan ayırma prensibi itibariyle kast edilen ayrım daha belirgin bir 

ayrımdır.318 Yine de vergilemede eşitliğin kurulması ve korunması adına, nitelik 

itibariyle aynı tür gelir elde eden işletmelerin aynı vergiye tabi tutulması ayırma 

prensibine hizmet eder niteliktedir. 

 

3.3.3.3. Derneklere ve Vakıflara Ait İktisadi İşletmeler 

Dernekler ve vakıflar kurumlar vergisi mükellefi değildir ancak bunlara ait ya 

da bağlı olarak kurulan iktisadi işletmelerin gelirleri Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 2. 

maddesi uyarınca vergilendirilir. Dernek ve vakıfların iktisadi işletmelerinin 

vergilendirilmesi için bu işletmelerin kazanç amacı gütmeleri, tüzel kişiliklerinin 

bulunması, kendilerine ait bir  sermayelerinin ya da yerlerinin bulunması, ayrı bir 

muhasebelerinin bulunması gibi şartlar aranmazken, bir derneğe veya vakfa ait iktisadi 

işletmeden söz edebilmek için sürekli bir faaliyetin varlığı gerekir. Bu anlamda dernek 

veya vakıfların düzenlediği balo, kermes ya da geziden elde ettiği gelir arızi nitelikte 

olup, süreklilik arz eden iktisadi işletme faaliyeti niteliğinde olmadığından vergi dışı 

kalacaktır. Her ne kadar burada derneklerin arızi faaliyetleri sosyal amaçlarla vergi dışı 

bırakılsa da burada ayırma prensibinin işletildiğini söylemek mümkün değildir.  

 

                                                 
316 “Örnek verecek olursak, iktisadi devlet teşekküllerinin yanısıra, genel ya da özel bütçeli idarelerin, 
belediyelerin kurdukları kantin işletmeleri de sürekli nitelikte faaliyette bulunulduğu ölçüde kurumlar 
vergisine tabidirler.” Öncel / Kumrulu / Çağan, Vergi Hukuku, s. 333. 
317 Öncel / Kumrulu / Çağan, Vergi Hukuku, s. 333. 
318 Dikmen, Maliye Dersleri, s.307. 
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3.3.3.4. İş Ortaklıkları (Joint Venture) 

Adi şirketin bir çeşidi olan iş ortaklıkları319, genellikle yerli veya uluslararası 

şirket veya gerçek şahıs işletmelerinin, büyük çaplı ve sürekli olmayan faaliyetleri 

görmek ve neticede elde edilecek kazancı paylaşmak üzere bir araya gelmelerinden 

oluşmaktadır.320 İş ortaklığı şeklindeki adi şirketler KVK m. 2/7 bakımından kurumlar 

vergisi mükellefi kabul edilmektedir; “İş ortaklıklarının her durumda, adi şirket şeklinde 

kurulması zorunlu olmayıp bu tip iş ortaklıklarının anonim, ve özellikle limited şirket 

şeklinde kurulması da mümkündür.”321; ancak “iş ortaklığı olarak kurumlar vergisi 

yükümlüsü olmak isteğe bağlı olup, iş ortaklığı tanımına girenlerden yalnızca isteyenler 

kurumlar vergisi yükümlüsü olacaktır”.322 

İş ortaklıkları kurumlar vergisinin yükümlü gruplarından biri olarak 

belirtilmeseydi bile vergilendirme her ortağın sıfatına ve statüsüne göre gerçekleşirdi. İş 

ortaklığı nezdinde tarh ve tahsil edilen kurumlar vergisi ortaklar açısından nihai vergi 

özelliği göstermektedir. Her ne kadar GVK 75’in 2. bendinde iş ortaklığı ortaklarının 

kar payları menkul sermaye iradı olarak nitelendirilmişse de, bu irat ne yıllık 

beyanname üzerinden ne de stopaj yoluyla vergilendirilmektedir.323 Bu bakımdan iş 

ortaklıklarının ortaklarının sermaye gelirlerinin, emek geliri elde eden mükellefler 

karşısında avantajlı olduğu söylenebilir. Bu haliyle bu uygulama ayırma prensibiine 

aykırılık teşkil eder niteliktedir. 

                                                 
319 “Türk hukukunda iş ortaklığı özünde tüzel kişiliğe sahip olmayan adi  ortaklıktır. Ancak bu ortaklığın 
iş ortaklığı olarak kurumlar vergisinin yükümlüsü olabilmesi için bazı koşulların varlığı gereklidir. İş 
ortaklıklarında bulunması gereken bir özellik her ortağın işin belli bölümlerini değil, işin tamamını 
üstlenmesidir.(...) İş ortaklıklarında aranan diğer bir özellik de iş ortaklığı konusunun süresi belli bir iş 
olmasıdır. Süre işin konusuna ve amacına bağlı olarak belirlenir. Sürekli nitelikteki işler için iş ortaklığı 
kurulamaz.” Öncel / Kumrulu / Çağan, Vergi Hukuku, s. 335. 
320 Öncel / Kumrulu / Çağan a.g.e., s. 335. 
321 Bilgili / Demirkapı, Şirketler Hukuku, s. 27. 
322 Öncel / Kumrulu / Çağan, a.g.e., s. 335. 
323  Öncel / Kumrulu / Çağan, a.g.e., s. 335. 
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SONUÇ 

Ayırma prensibiyle toplumun güçsüz ve nispeten gelir seviyesi düşük 

kesiminin, gelir seviyesi yüksek kesim karşısında korunması sağlanmaktadır. Bu haliyle 

bu prensip, anayasal prensiplerden biri olan sosyal adaletin sağlanmasına  hizmet 

etmektedir. 

Verginin adaletli ve dengeli dağılımı prensibi, yasama organını, verginin sosyal 

yapı ve sonuçlarının dikkate alınması hususunda yönlendiricidir. Temelinde vergi 

adaletinin amaçlandığı asgari geçim indirimi müessesesi gibi ayırma prensibine hizmet 

eden kurumların, çeşitli zamanlarda siyasi ya da demografik amaçlarla kullanıldığı 

görülmektedir. Böyle durumlarda asgari geçim indirimi, iktidar prensibini, dolayısıyla 

vergi adaletini temin edebilecek bir kurum olmaktan uzaklaşmakta ve nüfus politikası 

vasıtası, hatta bazen de siyasi hakimiyet tedbiri haline gelmektedir. Yapılacak 

düzenlemelerle bu kurumların işlerliklerinin, siyasi ya da toplumsal rant sağlanması 

amacıyla azaltılmaması ve vergi adaletine hizmet eden niteliklerinin zedelenmemesi 

sağlanmalıdır. 

Genel bir ifadeyle, kişilerin kendilerinin ve ailelerinin hayatlarını 

sürdürebilmeleri için ihtiyaç duydukları minimum miktardaki gelirin vergi dışı 

bırakılmasını ifade eden en az geçim indirimi müessesesi,  gelişmiş ülke gelir vergisi 

sistemlerinde genellikle tüm mükellefler açısından yer bulmakta ve mali güce ulaşma 

araçlarından biri olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde ise “asgari geçim indirimi” adı 

verilen bu müessese yalnızca ücretliler için uygulanmakta ve bu haliyle, özü itibarıyla 

mali güçten ziyade ayırma prensibini ifade etmektedir. 

Kurumlar Vergisi Kanunu açısından 1949 tarihli KVK’ye göre kurumlar 

vergisinin, sermaye şirketlerinin yanı sıra kooperatifler için %20 diğer kurumlar içinse 

%35 olarak belirlenmesi ayırma prensibinin uygulanması olarak ifade edilebilecekken, 

günümüz uygulamasında tüm kurumlar vergisi mükellefleri açısından %20’lik tek bir 

oran belirlenmesinden hareketle mevcut düzenlemede ayırma prensibi uygulanmadığı 

görülmektedir. 
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Vergilendirme, gelir ve kazanç yerine, dengesiz bir şekilde sadece harcamalar 

üzerine yoğunlaştırılırsa, bunun sonucu olarak dolaylı vergilerin oran ve miktarları 

kabul edilemez seviyelere yükselir. Bu halde, bu yapı vergi yükünü özellikle alt ve orta 

gelir gruplarına bindiren, onları zayıflatan ve gelir dağılımını daha da bozan etkiler 

doğurur; çünkü verginin ağırlıklı kısmını, gelirinin tamamına yakınını tüketmek 

durumunda kalan orta sınıf ödemektedir.  

Orta sınıf ve ücretler üzerindeki vergi ve prim gibi yükleri dikkate aldığımızda 

bu çarpıklık bu kesim için daha da artmaktadır. Bu nedenle vergilemede etkin denetim 

sağlanmalı ve vergi tabanı genişletilerek dolaysız vergilerin vergi gelirleri içindeki payı 

arttırılarak, dolaylı vergilerin, gelirinin neredeyse tamamını harcamak zorunda kalan 

kesim üzerindeki vergi yükü azaltılmaya çalışılmalıdır. Ayrıca ayırma prensibi sadece 

dolaysız vergiler için geçerli olmasına rağmen uygulanması zor da olsa dolaylı vergilere 

uygulanabilir. Örneğin, zorunlu tüketim malları ile çocuklar için gerekli maddelerde 

vergi indirimi yapılması, zanaatkarların kullandığı alet edevatların vergi dışı bırakılması 

ayırma prensibinin uygulanmasına örnek gösterilebilir. 

Gelir Vergisi Kanunu’nda gelirin unsurları içerdikleri emek – sermaye 

bileşimine göre; ticari kazançlar, zirai kazançlar, ücretler, serbest meslek kazançları, 

gayrimenkul sermaye iratları ve menkul sermaye iratları olmak üzere altı unsura 

ayrılmıştır. Yedinci unsur olan diğer kazanç ve iratlar ise safi artış kuramı kapsamında 

yer almaktadır. Gelir unsurlarından ücret, salt emeğin geliri olarak kabul edilmektedir. 

Ticari kazançlar, zirai kazançlar ve serbest meslek kazançları emek ve sermayenin 

çeşitli bileşimlerinden doğan kazançlardır. Gayrimenkul sermaye iratları ve menkul 

sermaye iratları ise sermayeden doğan kazançlardır. Ayırma prensibi bünyesinde 

ücretler, diğer gelir unsurlarına göre daha zayıf kabul edildiğinden vergisel açıdan 

korunmaları gerekmektedir. Bu amaçla gelir vergisi kanununda çeşitli düzenlemeler yer 

almaktadır. 

Emeğin vergilendirilmesi bakımından ücreti ele aldığımızda, ücret, işçinin 

yaptığı işin karşılığı olmakla beraber aynı zamanda onun başlıca geçim kaynağıdır, bu 

nedenle ücretin yaşamsal bir değeri de bulunmaktadır. Ücretin bu özelliği göz önünde 

tutulursa, ücret hakkının herhangi bir hak olmadığı açık olduğundang ücretin, devletin 
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çeşitli müdahaleleri, emredici düzenlemeler ve toplu iş sözleşmeleri ile korunması 

gerekmektedir. Zira ücret, işçinin ve ailesinin genellikle tek geçim kaynağını 

oluşturmaktadır.  Ücrete ilişkin bir vergiden söz ederken, emek gücü arzının esnek bir 

yapıda olduğunu varsayarsak bu takdirde, bu ücrete ilişkin verginin yükünü, işverenin 

taşıdığından söz edebiliriz; fakat eğer emek gücü arzının esnek olmayan bir yapıda 

olduğunu kabul edersek, bu halde ücrete ilişkin verginin yükümlünün, yani işçinin, 

üzerinde kaldığı ortaya çıkar. 

2005 öncesinde gelir vergisi sistemimizde ayırma prensibinin iki şekilde 

uygulandığı görülmektedir. Bunlardan birincisi 1 Ocak 1986 tarihinden itibaren 

uygulamaya konulan özel indirimdir. Özel indirim uygulaması 1 Ocak 2004 tarihinden 

itibaren uygulamadan kaldırılmıştır. Özel indirimin kaldırılmasının yaratmış olduğu 

boşluğu doldurmak üzere, 2005’ten itibaren “ücretlerde vergi indirimi” uygulamasına 

geçilmiştir. Ancak bu düzenlemelerin varlığına rağmen yine de “ücretlilerin ulusal 

gelirden aldıkları payın azlığına rağmen, gelir vergisindeki payları son derece yüksek” 

olduğundan bu tekniklerin ayırma prensibinin gerçekleştirilmesinde yeterli olmadığı 

görülmektedir. Kurumlar vergisi oranının %20, gelir vergisi oranının ilk diliminin %15 

olduğu günümüzde, istihdam üzerinden alınan vergi ve sosyal güvenlik primlerinin 

yüksekliğinin kabul edilebilir bir yanı yoktur. 

Ayırma prensibinin uygulanma araçlarından biri kabul edilen asgari geçim 

indirimi, Gelir Vergisi Kanunu’ndaki düzenleme açısından, tüm gelir unsularında değil 

sadece ücret gelirlerinde uygulanabilecek özel bir indirim niteliğindedir. Ayrıca 

düzenleme kapsamında ücret geliri elde eden tüm kişiler de söz konusu indirimden 

yararlanamamakta, sadece gerçek usulde vergilendirilen gerçek kişilere yararlanma 

imkanı tanınmaktadır. Oysa modern gelir vergisi kanunlarında asgari geçim indirimi 

uygulaması bütün mükelleflere tatbik edilmekte, mükelleflerin belirlenen hadde kadar 

olan gelir kısmı vergi dışında tutulmaktadır. Mevcut haliyle Türk vergi sistemindeki 

asgari geçim indirimi uygulamasının, mali güce ulaşma aracı değil, ayırma prensibi 

kapsamında ücret gelirlerinin korunmasına yönelik bir araç olduğu söylenebilir. Zira 

hazırlanan yeni Gelir Vergisi Kanunu tasarısında da bu uygulama “ücretlilerde özel 

indirim” başlığı altında düzenlenmiştir. 
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Oran belirleme de Gelir Vergisi Kanunu açısından ayırma prensibinin 

uygulanma araçlarından biridir. Artan oranlı vergi gelirlerinin toplam vergi gelirleri 

içindeki payı arttıkça, vergi sistemi gelir dağılımını iyilleştirici bir rol oynamakta; buna 

karşın, düz oranlı vergi gelirlerinin payı arttıkça, vergilemede adalet prensibinden 

önemli ölçüde sapılmaktadır; zira düz oranlı vergilerde, geliri yüksek olan mükellefin 

yasal vergi oranı, geliri düşük mükellefle aynı olduğu halde, efektif vergi oranlarına 

bakıldığında verginin, geliri düşük olana etkisiyle, geliri yüksek olana etkisi arasında, 

geliri düşük olan aleyhine ciddi bir fark oluşmaktadır. Bu noktada, özellikle güçsüzün 

güçlü karşısında korunmasını hedefleyen sosyal adalet ve vergisel anlamda sosyal 

adaletin görünümü kabul edilen vergi  adaleti bakımından ayırma prensibinin özüne 

aykırı bir uygulama söz konusu olmaktadır. Ayırma prensibi uygulanmasında, çeşitli 

gelir türlerine yapılabilecek farklılaştırmalar, ya emek gelirlerine sağlanacak 

kolaylıklarla ya da sermaye gelirlerine yapılacak arttırımlarla gerçekleştirilebilecektir. 

Vergi muafiyet ve istisnaları, gelir (ve/veya servet) arttıkça mutlak olarak ya da 

en azından nisbi olarak azaldıkça, o vergi sisteminin  kişisel gelir dağılımına uygun 

olduğu söylenebilir. Vergi ödeme gücüne ulaşmaya hizmet edebildiği ölçüde vergi 

adaletini sağlamak bakımından yararlı olan bu muafiyet ve istisna uygulamaları, vergi 

ödeme gücü bulunan bazı vergi yükümlülerinin az vergi ödemesine fırsat sağlıyorsa, 

vergi sisteminin işleyişi bakımından olumsuz etki doğurur. Nitekim kurumlar vergisi 

bakımından, KVK’da yer alan muafiyet ve istisnalar, gelir dağılımını ve vergilemede 

adaleti önemli ölçüde bozmaktadır. Türk vergi sisteminde kurumlar vergisi 

kapsamındaki istisnaların sayılarının yıllar içinde giderek artmasıyla, kurumlar 

vergisinden istisna edilen kazançların toplam kurum kazançlarına oranında ciddi bir 

artış söz konusudur. Özellikle, sermaye kazançlarının kurumlar vergisinden istisna 

edilmesi nedeniyle, çok sayıdaki banka ve aracı kurumun vergi yükünün yıllar içinde 

azaldığı görülmektedir. 

Asgari ücretin vergi dışı bırakılması da gelir vergisi bakımından ayırma 

prensibinin işletilmesi yöntemlerinden biridir. Her ne kadar, GVK’da düzenlenen ücret 

gelirlerindeki indirimlerin miktarlarının asgari ücret seviyesine çıkartılması durumunda, 

ücretler üzerinden elde edilen vergi gelirlerinde ciddi bir azalma olacağı yönünde 
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görüşler varsa da, ücretliler üzerindeki vergi yükünün, her ikisi de ücretli çalışan, işçi ve 

memur sınıfının gelirleri bakımından, işçi sınıfı aleyhine adaletsizliği bile açık şekilde 

ortadadır. Daha önce açıklanan sosyal devlet ve sosyal adalet prensipleri 

değerlendirildiğinde, asgari ücretin vergi dışı bırakılmamasına gerekçe olarak, vergi 

gelirlerinde böyle bir azalmaya dikkat çekmenin, Anayasa’sında sosyal hukuk devleti 

nitelemesi bulunan Türkiye Cumhuriyeti bakımından, asgari ücretin vergi dışı 

bırakılmaması için haklı bir gerekçe teşkil edeceği düşünülemez, -zira devletin vergi 

toplayamamasından kaynaklanan vergi kaybının yükünün asgari ücretliye yükletilmesi 

düşünülemez. Dolayısıyla bir an evvel gerekli düzenlemelerin yapılması ve asgari 

ücretin vergi dışı bırakılmasının sağlanması gerekmektedir. Ayrıca ülkemiz bakımından 

asgari ücretin tespitinde evrensel yöntemden sapılarak, işçinin kendisi ve ailesinin 

asgari geçimi için gereken miktar yerine yalnızca işçinin kendisi için gereken miktar 

göz önüne alınmakta ve çoğu zaman asgari ücret, açlık ve yoksulluk sınırının altında 

kalmaktadır. Asgari ücretli çalışan, ödediği dolaysız vergilere ek olarak bir de 

harcamalar yoluyla dolaylı vergilere maruz kalmaktadır. İşçinin işverene maliyetini, 

dolayısıyla kayıt dışı istihdamı da önleyebilmek adına da, asgari ücret üzerindeki vergi 

yükü azaltılmalıdır.  

Sermaye gelirlerinin vergilendirilmesi bakımından, kurumların 

vergilendirilmesi alanında yaşanan sorunlardan biri, şahıs şirketlerinin kurumlar 

vergisine tabi olmamasının, şahıs şirketleriyle sermaye şirketleri arasında, eşitlik 

prensibinden kaynaklanan sorunlara yol açmasıdır. Diğer yandan kurum kazançlarının 

ilk olarak kurumlar vergisine tabi tutulması, daha sonra ortaklara kar payı olarak 

dağıtılması ve gerçek kişi ortakların menkul sermaye iradı kabul edilip, bu kez gelir 

vergisine tabi tutulmasının, çifte vergilendirme teşkil ettiği de ileri sürülen sorunlardan 

bir diğeridir. Neticede tüzel kişiliğin suni bir varlık olduğu ve onun sahiplerinin gerçek 

kişiler olduğu göz önüne alındığında, aynı şahsa ait gelir, iki defa vergilendirilmiş 

olmaktadır. Yapılacak yeni düzenlemelerle bunun da önüne geçilmesi ve çifte 

vergilendirilmenin önlenmesi gerekmektedir.  

Her ne kadar sermaye gelirinin vergilendirilmesi alanında bahsedilen sorunlar 

olsa da Türk vergi sistemine genel olarak bakıldığında sermaye geliri elde edenlerin, 
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hatta daha belirgin bir ifadeyle özellikle beyanname üzerinden vergilendirilen 

mükelleflerin, stopaj yöntemiyle vergilendirilen mükelleflere nazaran daha avantajlı 

olduğu görülmektedir. Bunun esas nedenleri ülkemizde vergi denetim mekanizmasının 

yeterince işleyememesi ve hükümetlerin, vergi mükelleflerinin vergi bilincinin 

gelişmesini engelleyen siyasi  amaçlı vergi aflarıdır. Dolayısıyla vergi dağılımındaki 

adaletsizliği gidermek adına, yapılacak yeni düzenlemelerle en azından asgari geçim 

indirimi sisteminin modern ülke sistemlerine yakışır bir şekilde mükellef ve ailesinin 

yaşama şartlarına uygun bir hale getirilmesi, asgari ücret tespit edilirken açlık ve 

yoksulluk sınırlarının dikkate alınması ve asgari ücret üzerinden vergi alınmaması, 

böylelikle kayıt dışı istihdamın önüne geçilerek vergi gelirlerinin arttırılması 

gerekmektedir. Etkin bir vergi denetim mekanizması kullanıldığında vergi gelirleri 

artacağından, böylelikle gelir dağılımdaki ve vergi yükünün dağılımdaki adaletsizlik 

ortadan kalkacağından, gerekli yatırımlar yapılarak, nitelikli personel yetiştirilmesi, 

kamuoyunda vergi bilinci oluşturulması ve bunun nispeten düşürülmüş vergilerle teşvik 

edilerek mükelleflerin vergi ödemeye teşvik edilmesi gerekmektedir. 
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