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YÖNETİCİ ÖZETİ 

  On Birinci Kalkınma Planı hazırlık sürecinde oluşturulması öngörülen Özel İhtisas 

Komisyonu ve Çalışma Grubu çalışmalarının; ülkemizin beşeri ve iktisadi varlıklarını etkin bir 

şekilde değerlendirerek makroekonomik ve mali istikrarın korunması, yurtiçi tasarrufların 

artırılması, rekabet gücü yüksek bir üretim yapısına ulaşılması, tarım ve gıda ürünleri 

üretiminin artırılması, enerji güvenliği, altyapının geliştirilmesi, çevrenin korunması, doğal 

kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve yönetimi, nitelikli kentleşme, afet risklerinin 

azaltılması, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması ve kırsal kalkınmanın sağlanması, 

eğitim, sağlık, adalet gibi temel kamu hizmetlerinin etkinliğinin artırılması ve beşeri 

sermayenin güçlendirilmesi hedefleri doğrultusunda herkes için onurlu bir yaşam ortamı 

sağlayacak sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınmaya yönelik bir bakış açısıyla yürütülmesi 

öngörülmüştür. 

  Kalkınmanın finansmanında kullanılacak sağlıklı ve güvenilir kaynaklar arasında yerel 

kamu finansmanı ve bu kapsamda vergiler önemli yer tutmakta olup, vergi ve vergilendirme 

ifadeleri de çok boyutlu kavramları ifade etmektedir. Zira, vergilendirme yetkisine sahip otorite 

olan devlet, vergi salma gereksinimi ve yetkisini kullanarak gerçek ve tüzel kişilerin ürettiği 

katma değerin bir kısmına el koymaktadır. Devletin görevlerini yerine getirmesi için gerekli 

kaynağın sağlanması amacıyla yapılan bu işlem sırasında ekonomik, sosyal ve toplumsal 

düzlemde birçok sonucun ortaya çıktığı da bir gerçektir. Bu nedenle, devletler vergiyi 

ekonomik ve sosyal alanlarda önemli bir politika uygulama aracı olarak da yaygın şekilde 

kullanmaktadırlar. 

  Vergiler ekonomik büyümeyi etkileyebilme gücüne sahiptir ve büyümenin 

belirleyicilerine yönelik geliştirilen vergisel uygulamalar büyüme performansının olumlu veya 

olumsuz yönde değişimini de beraberinde getirebilmektedir. Bu anlamda, ülkemizde büyümeyi 

destekleyici çeşitli vergi politikaları geliştirilmekte ve bu kapsamda, yatırımlara yönelik 

bölgesel nitelikli vergisel teşvikler, AR-GE alanında vergi teşvikleri, istihdama ve ihracata 

yönelik vergi teşvikleri gibi, gerek özel ve tüzel kişilikler özelinde özellikli gruplar, gerek 

sektörel gerekse de bölgesel eksenli vergi uygulamalarına sıklıkla başvurulmaktadır.  

  On Birinci Kalkınma Planı döneminde, belirlenen ekonomik ve sosyal hedeflere 

ulaşmayı destekleyen bir vergi politikasının oluşturulması, buna yönelik politika 

alternatiflerinin geliştirilmesi ve verginin önemli bir enstrüman olarak ekonomik büyümeye 
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katkı vermesi amacı çerçevesinde Plan hazırlık sürecinde “Büyüme Odaklı Vergilendirme 

Çalışma Grubu” oluşturulmuştur. 

  Bu kapsamda; Çalışma Grubunun faaliyeti sürecinde “Büyüme Dinamikleri Özel İhtisas 

Komisyonu” ve “Kalkınmanın Finansmanı Çalışma Grubu” başta olmak üzere ilgili diğer 

Komisyon ve Çalışma Gruplarının çıktıları da kullanılmak suretiyle; ülkemizde vergi türleri 

itibarıyla vergi-büyüme ilişkisi; tasarruf, yatırım, sermaye birikimi ve girişimcilik ekseninde 

değerlendirilmeye ve Türkiye ekonomisinin büyüme hızını pozitif yönde etkileyebilecek yapıda 

bir vergi sisteminin niteliklerinin belirlenmesine çalışılmış ve vergi sistemimizin istikrarlı, 

sürdürülebilir ve yüksek hızlı bir ekonomik büyüme ortamının oluşturulmasına orta ve uzun 

vadede nasıl katkı verebileceği sorusuna yanıt aranmıştır. 

  Bu Raporun odağı olan büyüme odaklı bir vergi sisteminin sahip olması gereken 

özellikler üzerine tartışmaların önümüzdeki dönemde de güncelliğini koruyacağı 

değerlendirilmektedir. Raporun bu kapsamda, önümüzdeki dönemdeki tartışmalara ve politika 

oluşturma sürecine önemli katkı sağlayacağı ümit edilmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

1. GİRİŞ 

  2008 küresel mali krizi ile birlikte başta Avrupa Birliği (AB) ve Amerika Birleşik 

Devletleri (ABD) olmak üzere tüm gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ekonomik büyüme 

yavaşlamış hatta ciddi ekonomik küçülmeler gözlenmiş, işsizlik ve toplam kamu borç stokunda 

dramatik artışlar yaşanmıştır. Bu iktisadi ve mali bozulma, gelişmiş ülkelerde gelişmekte olan 

ülkelere kıyasla daha ciddi boyutlarda olmuştur.  

  Başta Yunanistan’da gözlenen kamu borç krizi ve ardından ABD’de yaşanan finansal 

kurumlardaki iflaslar ülkeleri aktif para ve maliye politikaları ile 1929 Büyük Buhranına benzer 

şekilde ekonomiye müdahaleye zorlamıştır. 2009 yılı sonrası ABD ve AB’de gözlenen parasal 

genişleme politikaları ile birlikte vergi politikalarında gözlenen gelişmeler günümüze kadar 

devam eden tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Özellikle, 2010 yılının başlangıcı ile birlikte 

gelişmiş ülkeler hem kamu finansmanını sağlamak hem de ekonomik büyümeyi hızlandırmak 

için bir maliye politikası aracı olan vergi reformlarına yönelmişlerdir. 

  Vergi sistemlerinin öncelikli amacı kamu harcamalarını finanse edebilecek yeterli kamu 

gelirini elde etmektedir. Buna ek olarak, vergi sistemleri farklı ekonomik ve sosyal sorunların 

çözümüne de odaklanır. Bu kapsamda, vergi sistemleri bir yandan gerekli olan mali kaynağı 

sağlamak amacıyla vergiden kaçınma, kaçırma ve vergi kaçakçılığını en aza indirmeye diğer 

yandan hane halklarının tasarruf, emek arzı ve beşeri sermaye kararlarını olumlu etkilemeye, 

firmaların yatırım ve üretim kararlarını, yeni iş imkânlarını, yenilikçi fikirlerini, AR-GE 

faaliyetlerini desteklemeye ve aynı zamanda gelir dağılımını iyileştirmeye ve sosyal dışlamayı 

azaltmaya yönelik hedeflere ulaşmayı gözetir. Bu amaçlar doğrultusunda, vergi sistemlerinden 

beklenen sonuçlar çok boyutludur ve büyüme odaklı bir vergi sistemi reformu bu amaçları 

dikkate alarak küreselleşen dünya ekonomisinde yaşanan gelişmeleri de analiz etmek suretiyle 

kapsamlı bir yaklaşımla tasarlanmalıdır. 

  Bu rapor, vergi sistemlerine yüklenen görevleri ve ülkemizin uzun vadeli hedeflerini 

dikkate alarak, Türk vergi sisteminin büyüme odaklı bir yapıya dönüştürülmesinde 

uygulanabilecek politikaları ve/veya reform sürecini başta Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma 

Teşkilatı (OECD) ve AB ülke örneklerinden de hareketle tespit etmeyi amaçlamaktadır. Bu 

anlamda girişi takip eden mevcut durum analizi bölümünde OECD ve AB ülkelerinin vergi 

yapıları ile büyüme performansları analiz edilip büyüme dostu vergi politikaları ve 

uygulamaları incelenmektedir.  
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  Bu incelemede, Nordik ülkelerinde ve 2017 yılında ABD’de gerçekleştirilen vergi 

reformları daha ayrıntılı ele alınmaktadır. Bu kapsamda, Nordik ülkeleri vergi reformları 

1990’lı yıllarda ön plana çıkan ikili vergi yapılarının en önemli örneğidir. İkincisi ise günümüze 

en yakın kapsamlı bir vergi değişimini göstermektedir. Bu örnekleri takiben ülkemizde vergi 

yapısı ve ekonomik büyüme performansı değerlendirilmiştir. Üçüncü bölümde Onuncu 

Kalkınma Planı (2014-2018), Orta Vadeli Program (OVP) (2018-2020) ve ilgili kurumların 

faaliyet raporları dikkate alınarak ülkemizin büyüme dâhil ulusal politikalarının ve bunları 

destekleyecek vergi politikaları ve önceliklerinin neler olduğu tespit edilmektedir. Ardından, 

son dönemde uygulamaya konan vergi politikaları ve gelişmeleri takiben büyüme odaklı 

vergileme yaklaşımlarının neleri içermesi gerektiği Çalışma Grubu önerileri doğrultusunda ele 

alınmıştır. 
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2. MEVCUT DURUM ANALİZİ  

  Vergi politikalarının tasarımında ve hayata geçirilmesinde uluslararası ölçekte vergi 

rekabeti gibi olguları da dikkate alarak ülkelerin vergi yapısının incelenmesi ve derinlemesine 

analiz edilmesi önemli bir aşamayı oluşturmaktadır (OECD, 2010:9, EC, 2015:12). Vergi yapısı 

genel olarak, bir ülkede tahsil edilen vergilerin hangi vergi kaynaklarına dayandığını ve bu 

vergilerin toplam vergi yükü içindeki dağılımını gösterir. Bu anlamda, daha özelde vergi yapısı 

vergilerin konuları, oranları, matrahları, istisnaları, muafiyetleri ve indirimleri gibi birçok 

değişkeni de içinde barındırmaktadır.  

  Mevcut durum analizi bölümü, büyüme odaklı vergilendirme perspektifinden, başta 

OECD ve AB ülkeleri olmak üzere reform gerçekleştiren ülkelerin vergi yapılarına odaklanarak 

bu ülkelerin özellikle son on yılda hayata geçirdikleri vergi reformlarını incelemektedir. 1980’li 

yılların sonundan başlayarak 2000’li yıllara kadar peş peşe gerçekleştirdikleri vergi reformları 

ile ikili vergi yapılarını uygulamaya koyan Nordik bölge ülkeleri ile en güncel ve önemli 

değişimlere sahne olan ABD vergi reformları küresel vergi eğilimlerini dikkate almak için 

örneklenmiştir. 

2.1. OECD Ülkelerinde Vergi Yapısı ve Büyüme 

2.1.1. OECD Ülkelerinde Vergi Yapısı 

  Ülkelerin vergi yapılarını analiz etmede kullanılan en önemli değişken toplam vergi 

hasılatının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) içindeki payını gösteren vergi yükü kavramıdır. 

Bu oranın zaman içindeki değişimi ile birlikte vergi gelirlerinin kompozisyonu ve büyümenin 

sektörel değişimi, vergi yapısı ve büyümeye ilişkin önemli bilgiler içermektedir.  

  OECD ülkelerinde vergi yükü finansal ve ekonomik krizin yaşandığı 2008 ve 2009 

yılları hariç sürekli artış göstermektedir.  

  Grafik 1’de görüldüğü üzere 2016 yılında en yüksek vergi yükü %45,9 ile Danimarka’ya 

aittir, en düşük oran ise %17,2 ile Meksika’dadır. OECD ülkelerinde ortalama vergi yükü 2016 

yılında %34,3 ve 2015 yılında %34,0 seviyesindedir. 2016 yılı vergi yükü oranı 1965 yılından 

bu yana gözlenmiş en yüksek vergi yükü oranıdır. 2015 yılından 2016’ya 33 OECD ülkesinin 

20’sinde vergi yükü artarken 13 ülkede düşmüştür (OECD, 2017:17). 
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Grafik 1: OECD Ülkelerinde Vergi Yükü 

Kaynak: OECD Data. 

 2015 ile 2016 yılları arasında en yüksek vergi yükü artışı %2,2 puan ile Yunanistan’da 

gözlenmiştir. Bu artış gelir ile mal ve hizmetler üzerinden alınan vergilerdeki artış sayesinde 

sağlanmıştır. İlgili yıllarda Yunanistan’dan sonra en yüksek artış %1,5 puan ile Hollanda’da 

gerçekleşmiş olup, bu artışta sosyal güvenlik katkıları ile mal ve hizmet vergileri etkili 

olmuştur. Öte yandan, bahsi geçen yıllarda vergi yükünde Avusturya ve Yeni Zelanda’da 

yaklaşık %1 puan düzeyinde düşüş gözlenmektedir. Bu düşüş gelir ile mal ve hizmet 

vergilerindeki azalma nedeniyle ortaya çıkmıştır. Türkiye’nin vergi yükü 2016 yılında sırası ile 

Meksika, Şili ve İrlanda’nın ardından %25,5 ile en düşük seviyedeki ülkeler arasında yer 

almıştır. 2000 yılından bu yana Türkiye’deki vergi yükü yaklaşık %2 puan civarında artış 

göstermiştir (OECD, 2017:18) . 

 2016 yılında 2015 yılına göre vergi yükünde artış gözlenen 20 OECD ülkesinde pozitif 

büyüme gözlenmiştir. Ancak bu büyüme vergi hasılatındaki büyümeden daha düşük 

seviyededir. OECD üyesi 13 ülkede ise vergi yükü oranında düşüş gözlenmiştir. Danimarka’nın 

%45,9’luk vergi yükü oranını, Fransa %45,2, Belçika %44,8, Finlandiya %43,9 ve İsveç %43,3 

ile takip etmektedir. Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İtalya ve İsveç vergi 

yükünün %40’ın üstünde seyrettiği ülkelerdir. Buna karşın Avustralya, Şili, İrlanda, Kore, 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50
O

EC
D

A
vu

st
u

ra
ly

a
A

vu
st

u
ry

a
B

e
lç

ik
a

K
an

ad
a

Şi
li

Ç
e

ky
a

D
an

im
ar

ka
Es

to
n

ya
Fi

n
la

n
d

iy
a

Fr
an

sa
A

lm
an

ya
Yu

n
an

is
ta

n
M

ac
ar

is
ta

n
İz

la
n

d
a

İr
la

n
d

a
İs

ra
il

İt
al

ya
Ja

p
o

n
ya

K
o

re
Le

to
n

ya
Lü

ks
e

m
b

u
rg

M
e

ks
ik

a
H

o
lla

n
d

a
Ye

n
i Z

el
an

d
a

N
o

rv
e

ç
P

o
la

n
ya

P
o

rt
ek

iz
Sl

o
va

ky
a

Sl
o

ve
n

ya
İs

p
an

ya
İs

ve
ç

İş
vi

çr
e

Tu
rk

iy
e

B
ir

le
şi

k 
K

ra
llı

k
A

B
D

2016 2015 2000



5 

 

Letonya, Meksika, İsviçre, Türkiye ve ABD’de ise vergi yükü %30’un altındadır. 2014 yılından 

günümüze 36 OECD ülkesinde artışa karşın 9 ülkede düşüş gözlenmektedir (OECD, 2017:19). 

Tablo 1: Toplam Vergi Hasılatının Vergi Konuları Açısından Dağılımı (%, 2015) 

Ülkerler 
Gelir 

Vergisi 

Kurumlar 

Vergisi 

Sosyal 

Güvenlik 

Katkı Payı 

Mülk 

Vergileri 
KDV 

Diğer 

Harcama 

Vergileri 

Diğer 

Vergiler 

OECD 24,4 8,9 25,8 5,8 20 12,4 2,7 

Avustralya 41,5 15,3 0 10,7 13 14,5 5 

Avusturya 24,1 5,2 33,6 1,3 17,7 9,6 8,4 

Belçika 28,3 7,4 31,9 7,8 15 8,8 0,8 

Kanada 36,9 9,9 15,1 11,8 13,2 9,9 3,2 

Şili 9,8 21 6,9 4,4 40,8 13,3 3,8 

Çekya 10,7 10,8 43,1 1,4 21,7 11,7 0,5 

Danimarka 55,2 5,6 0,1 4,1 20 11,6 3,4 

Estonya 17,2 6,2 33,4 0,8 27,3 14,5 0,5 

Finlandiya 30,2 4,9 28,9 3,3 20,6 11,8 0,3 

Fransa 18,9 4,6 37,1 9 15,3 9,1 6,1 

Almanya 26,5 4,7 37,6 2,9 18,8 9 0,5 

Yunanistan 15 5,9 29,4 8,5 20,1 19,2 1,8 

Macaristan 13,7 4,6 32,4 3,3 24,9 18,8 2,2 

İzlanda 36,7 6,5 9,8 5,4 22,6 9,7 9,3 

İrlanda 31,6 11,3 16,8 6,4 19,7 12,9 1,2 

İsrail 19,4 9,5 16,4 10,6 24,9 13 6,1 

İtalya 26 4,7 30,1 6,5 14,2 13,1 5,4 

Japonya 18,9 12,3 39,4 8,2 13,7 7,3 0,3 

Kore 17,2 13,1 26,6 12,4 15,3 12,7 2,7 

Letonya 20,4 5,5 28,7 3,4 26,5 14,8 0,6 

Lüksemburg 24,5 11,9 29 8,9 17,6 7,9 0,3 

Meksika 20,6 20,1 13,9 2 23,9 14,7 4,9 

Hollanda 20,5 7,2 37,8 3,8 17,6 12 1,1 

Yeni Zelanda 38,1 13,8 0 6,1 29,7 8,7 3,6 

Norveç 27,9 11,5 27,3 2,9 21,4 9 0 

Polonya 14,4 5,7 38,5 4,2 21,6 14,4 1,3 

Portekiz 21,2 9 26,1 3,7 24,8 13,6 1,6 

Slovakya 9,7 11,5 42,7 1,3 21,3 12,4 1,1 

Slovenya 14 4 39,7 1,7 22,9 17,1 0,5 

İspanya 21,3 7 33,8 7,7 19 10,7 0,5 

İsveç 29,1 6,9 22,4 2,4 20,9 7,2 11,1 

İsviçre 31,1 10,8 24,6 6,7 12,4 9,3 5 

Türkiye 14,6 5,7 29 4,9 20,6 23,7 1,5 

Birleşik Krallık 27,7 7,5 18,7 12,6 21,2 11,7 0,5 

ABD 40,5 8,5 23,7 10,3 0 17 0 

Kaynak: OECD Data. 
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 2015 yılında toplam vergi hasılatının vergi konuları açısından dağılımı Tablo 1’de yer 

almaktadır. OECD’ye üye ülkelerde toplam vergi gelirleri içinde gelir ve kurumlar vergisinin 

payı %33,3 seviyesindedir. Bu payı %32,4 ile Katma Değer Vergisi (KDV) ve diğer harcama 

vergileri takip etmektedir. Ardından sosyal güvenlik katkı payları %25,8, mülk vergileri %5,8 

ve diğer vergi gelirleri ise %2,7 düzeyinde paya sahiptir. Vergi gelirleri içerisinde en yüksek 

gelir vergisi payına sahip ülkeler arasında sırası ile %55,2 ile Danimarka, %41,5 ile Avustralya, 

%40,5 ile ABD, %38,1 ile Yeni Zelanda ve %36,9 ile Kanada yer almaktadır. En düşük gelir 

vergisi payına sahip ülkeler ise %9 ile %15 arasında paya sahip sırası ile Slovakya, Şili, Çekya, 

Slovenya, Polonya, Türkiye ve Yunanistan’dır. Kurumlar vergisinde en yüksek pay ise %20 ile 

%13 arasında değere sahip sırası ile Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda, Kore ve Japonya’ya 

ait iken en düşük paya sahip ülkeler %4 ile Slovenya, %4,6 ile Fransa ve Macaristan, %4,7 ile 

Almanya, %5,2 ile Avusturya ve %5,5 ile Letonya’dır. 

 OECD’ye üye ülkeler arasında harcama vergilerinin toplam vergi hasılatı içinde en 

yüksek paya sahip ülke %54,1 ile Şili’dir. Şili’yi %44,3 ile Türkiye, %43,7 ile Macaristan, 

%41,8 ile Estonya ve %41,3 ile Letonya izlemektedir. En düşük paya sahip beş ülke, %17 ile 

%23,8 arasında paya sahip, sırası ile ABD, Japonya, İsviçre, Kanada ve Belçika’dır. Mülk vergi 

gelirlerinde anılan oranda en yüksek paya sahip ülkeler %12,6 ile Birleşik Krallık, %12,4 ile 

Kore, %11,8 ile Kanada, %10,7 ile Avustralya ve %10,6 ile İsrail iken en düşük pay Estonya, 

Avusturya, Slovakya, Çekya ve Slovenya’ya aittir. 

2.1.2. OECD Ülkelerinde Ekonomik Büyüme 

2008 küresel kriz sonrası ve 2015 ile 2016 yıllarına ilişkin OECD ülkelerinin büyüme 

oranları Grafik 2’de gösterilmektedir. 2009 yılında Avustralya, İsrail, Kore, Yeni Zelanda ve 

Polonya hariç tüm OECD ülkelerinde büyüme oranları negatif değerlere sahiptir ve ilgili yılda 

OECD ülkelerinde ortalama küçülme %3,47 düzeyindedir. Ortalamanın üzerinde küçülen 21 

üye ülke yer alırken, en fazla küçülen ilk beş ülke %14,4 ile Letonya, %14,21 ile Estonya, 

%8,27 ile Finlandiya, % 7,8 ile Slovenya ve %6,6 ile Macaristan’dır. 2009 yılında pozitif 

büyüme gösteren beş ülke Polonya, Avustralya, İsrail, Kore ve Yeni Zelanda’dır. Bu 

ülkelerdeki pozitif büyüme hızı %2,82 ile %0,38 arasında ılımlı bir düzeydedir. Yunanistan 

incelenen üç yılda da küçülme gözlenen tek ülkedir. 
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Grafik 2: OECD Ülkelerinde Büyüme (%) 

Kaynak: OECD Data 

2015 yılında OECD büyüme ortalaması %2,49 iken, ortalama büyümenin altında 

büyüme oranına sahip 17 ülke yer almaktadır. Yunanistan ve Finlandiya’da küçülme 

gözlenmektedir. Ortalamanın üzerinde büyüyen 16 ülke mevcuttur. En yüksek büyüme %25,5 

ile İrlanda’da gözlenirken, bu ülkeyi %5,86 ile Türkiye, %5,39 ile Çekya, %4,28 ile İsveç ve 

%4,26 ile İzlanda izlemektedir. 

2016 yılında OECD üyesi ülkelerde büyüme ortalaması %1,79’dur. Ortalama 

büyümenin altında büyüyen 13 ülkeden 1’inde negatif 12’sinde ise pozitif büyüme 

gözlenmektedir. Ortalamanın üzerinde büyüyen grupta ise 22 ülke yer almaktadır. Bu 

ülkelerden en yüksek büyüme %7,42 ile İzlanda’ya aittir. İzlanda’yı, %5,14 ile İrlanda, %3,96 

ile İsrail, %3,5 ile Yeni Zelanda ve %3,31 ile Türkiye izlemektedir. 

2.2. OECD Ülkelerinde Büyüme Odaklı Vergi Reformu 

2008-2009 küresel ekonomik ve mali krizi ile birlikte OECD ülkelerinde ekonomik 

büyüme performansı yukarıda bahsedildiği üzere oldukça olumsuz etkilenmiştir. Üye ülkeler 

bu durumu düzeltmek için son on yılda vergiyi de bir araç olarak kullanmışlar ve bu amaçla 

vergi reformlarına yönelmişlerdir. Bu reformların ortak özelliği vergi oranlarını düşürmek, 

etkinliği sağlamak ve vergi tabanını arttırmaktır. OECD ülkelerinde gözlenen vergi reformları, 

vergi politikalarının büyümeyi destekleyecek şekilde tekrar tasarlanmasını öngörmektedir. Bu 

politika tasarımında vergi hasılatının belirli vergi konularından diğer vergi konularına 

kaydırılması suretiyle büyüme performansının arttırılması amaçlanmaktadır. Bu tip vergi 

reformları aynı zamanda hasılat yansız vergi reformu olarak tanımlanmaktadır. Bu açıdan 
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incelendiğinde OECD ile ilgili ampirik çalışmalar ve bulgularda; uzun dönemde ekonomik 

büyüme üzerinde en az bozucu etkiye sahip vergiler sırasıyla; mülk vergileri, tüketim vergileri, 

gelir ve kurumlar vergileri olarak tespit edilmektedir. 

OECD ülkelerindeki genel vergileme eğilimine göz atıldığında, ülkelerin vergi 

yapısında büyük farklılıklar olmasına karşın ülkelerin vergi hâsılatları genel olarak, kişisel ve 

kurumsal gelir vergileri, sosyal güvenlik katkıları ve mal ve hizmetlerden alınan vergilere 

dayanmaktadır. Son 30 yılda vergi gelirleri içerisinde gelir vergisinin payı azalırken sosyal 

güvenlik paylarının ve kurumsal gelir vergilerinin payının arttığı görülmektedir. Öte yandan, 

tüketim vergilerinin toplam vergi hasılatı içerisindeki payı ise azalmaktadır. Bu azalmada özel 

tüketim vergilerinden daha çok KDV tipindeki harcama vergileri göze çarpmaktadır. Bu 

dönemde mülk ve çevresel vergi gelirlerinin hasılat payı değişmemiştir (OECD, 2010). 

OECD ülkelerinde anılan dönemde büyüme odaklı vergileme politikalarında gözlenen 

değişimler aşağıdaki şekilde özetlenebilir; 

 Birçok OECD ülkesi kişisel gelir vergisinde vergi tarifesindeki oranları

düzleştirmeye yönelmiştir. Bu eğilimde, tarifede yer alan en üst marjinal vergi

oranının aşağı çekilmesi en çok başvurulan politikadır. Ancak bu tip bir politikada

ortalama bir çalışanda vergi indirimini hissetmeme olasılığı nedeniyle çalışanlara

yönelik ek teşviklere de başvurulmuştur. Kişisel gelir vergisi indirimlerine kurumlar

vergisi indirimleri de eşlik etmiştir. Böylece gelir vergisi tabanı genişletilmeye

çalışılmıştır.

 OECD ülkelerinde büyüme odaklı vergilendirmede vergi hasılatının gelir

vergisinden daha az bozucu vergilere kaydırılmasına yönelik politikalar göze

çarpmaktadır. Bu açıdan konut mülkiyeti üzerine konulan vergilerin büyüme için

olumlu olduğu görüşü ileri sürülmektedir. Ancak böyle bir politika değişimi kolay

değildir çünkü OECD ülkeleri genelinde bu vergilerin tarhı ve tahsili genellikle

yerel yönetimlere bırakılmıştır.

 Gelir ve kurumlar vergisi hâsılatının tüketim vergilerine kaydırılması büyüme

açısından olumlu sonuçlar sağlayabilecektir. Ancak böyle bir politikanın

uygulanması gelir eşitsizliği açısından olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir.

 Ekonomik büyüme performansı açısından tüketim vergilerinde vergi tabanını

artırmak, bu vergilerin oranlarını arttırmaktan daha olumludur. Böyle bir politika

değişimi geniş bir taban ile etkinliği sağlarken yüksek oranlara yönelmeme
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nedeniyle kayıt dışılığı azaltır. Genel itibarıyla tüketim vergilerinde vergi tabanı ve 

vergi oranlarının tekrar gözden geçirilmesi önerilmektedir. 

OECD ülkelerinde vergi reformlarının ekonomik büyümeyi etkilemesi yönünden 

dikkate alınması gereken üç ana alan; ilgili literatüre benzer şekilde, emek kullanımı, yatırımlar 

ve verimlilik şeklinde sınıflandırılmaktadır. Vergi politikalarındaki değişimlerin bu üç alanı 

etkileyerek büyüme performansı üzerinde değişimlere neden olacağından hareketle bu 

alanlarda vergi değişimlerinin muhtemel etkilerinin belirlenmesi önem arzetmektedir. Bu 

etkiler aşağıdaki şekilde özetlenebilir (OECD,2010, OECD 2012 ve IMF, 2015); 

Emek ve Vergi Politikaları 

 Emek gelirinin vergilendirilmesine ilişkin reformlarda işgücüne katılımın mı yoksa 

çalışma saatlerinin mi arttırılmasının amaçlandığı önem arz etmektedir. Çünkü 

emek üzerinden alınan ortalama vergilerin azaltılması işgücüne katılımı 

arttırabilirken, marjinal vergilerin azaltılması çalışma saatlerini arttırmaya 

yöneltebilir. Uygulanacak vergi politikalarının belirlenmesinde bu iki etki dikkate 

alınmalıdır. Bu tip bir politikadan etkilenenler genellikle düşük vasıflı çalışanlar ve 

hane halkında ikinci çalışanlar (genellikle kadınlar) olmaktadır. Ayrıca, bu 

politikaların gelir dağılımı üzerindeki etkileri de dikkate alınmaktadır. Bunlara ek 

olarak, işgücü piyasasına ilişkin politikalarda paydaş kurumların tutum ve 

davranışları politika etkinliği açısından göz önünde bulundurulmalıdır. 

 Kişisel gelir vergisi tarifesinin artan oranlılığı azaltılarak işgücünün hem niceliği 

hem de niteliği arttırılabilir. Bu sayede hem emek kullanımı hem de beşeri 

sermayeye katkı sağlayacak eğitim harcamalarında artış sağlanabilir. 

Yatırım ve Vergi Politikaları 

 Yurtiçi yatırımları arttırmak ve doğrudan yabancı sermaye çekmek için kurumlar 

vergisini düşürmek, özel vergi indirimlerini kaldırmak ve temettü gelirleri ve 

sermaye kazançlarındaki kişisel gelir vergisi oranını düşürmek tercih edilebilir. 

 Kurumlar vergisi oranını azaltmak ve farklılaşmış vergi işlemlerini kaldırmak, 

varlıkların seçiminde olası vergi temelli bozuklukları azaltarak yatırımların 

kalitesini arttırabilir. 

 Kurumlar vergisi uygulamasında belirlilik ve tahmin edilebilirliği daha yüksek 

düzeyde sağlamak yatırımları arttırma eğilimindedir. 
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Üretkenlik ve Vergi Politikaları 

 Gelir vergisinin üst marjinal vergi oranının düşürülmesi kişileri girişimciliğe

yönelterek üretkenliği arttırabilir. Ancak bu tür bir politikanın, gelir dağılımı

açısından olumsuz sonuçlar doğurabilme olasılığı nedeniyle, iyi tasarlanması

gerekmektedir. Ayrıca, bu tip bir politika girişimcilik eğiliminin yüksek olduğu

sektörleri teşvik ederek endüstriyel kompozisyonu değiştirebilecektir.

 Kurumlar vergisini düşürmek üretkenliği arttırabilir. Özellikle karlı ve dinamik

şirketlerde üretkenlik artışı görülebilmektedir. Küçük firmalar için aynı etkinin

ortaya çıkmayabileceği olasılığı dikkate alınmalıdır.

 Özel sektördeki yenilikçi yatırımlarda AR-GE harcamalarının teşvik edilmesi

üretkenliği arttırabilmektedir.

 Düşük kurumlar ve ücret kazançları vergileri ülkelere doğrudan sermaye girişini

destekleyebilmektedir. Buna ek olarak vergi sisteminin istikrarlı ve tahmin edilebilir

olması, vergi yönetiminin ise etkin ve şeffaf olması gereklidir.

2.3. AB’de Vergileme: Vergi Hasılatlarının Gelişimi ve Vergi Oranları 

Toplam vergi hasılatına sosyal güvenlik primlerinin dâhil edilmesi ile hesaplanan vergi 

hasılatının milli gelir içindeki payını gösteren vergi yükünün 2003-2015 yılları arasındaki 

değişimi AB ülkeleri için Grafik 3’de gösterilmektedir. Genel olarak AB ülkelerindeki vergi 

yükü diğer gelişmiş ülkeler ile kıyaslandığında yüksek gözükmektedir ve bu yükseklik ABD 

ile kıyaslandığında 2015 yılında yaklaşık %12 puan, Japonya ile kıyaslandığında %7 puan 

düzeyindedir. 2015 yılında AB-19’un ortalama vergi yükü %40,2 iken, ABD’de anılan oran 

%26,4 ve Japonya’da %32’dir (Eurostat, 2017:16). 2003 yılından günümüze hem AB-19 hem 

de AB-28 için analiz edilen oranlar hafif artış göstererek özellikle 2012 yılından itibaren 

istikrarlı şekilde sırası ile %40 ve %39 düzeyinde seyretmektedir. 2015 yılında toplam vergi 

hasılatının %53,3’lük kısmı merkezi hükümet, %30,2’si sosyal güvenlik kurumları ve %16,1’i 

ise yerel ve federal yönetimler tarafından tahsil edilmiştir (Eurostat, 2017:16). Bu anlamda, AB 

ülkeleri genelinde sosyal güvenlik katkılarının payı önemli bir değişken olarak göze 

çarpmaktadır ve üye ülkelerde anılan yükün önemli farklılıklar göstermesi dikkate değerdir. 
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Grafik 3: AB-28 ve AB-19 Ülkelerinde Toplam Vergi Hasılatının GSMH’ya Oranı (%)  

* Sosyal Güvenlik Prim ödemeleri dahil edilmiştir. 

Kaynak: Avrupa Komisyonu, Vergileme ve Gümrük Birliği Raporu, 2017. 

2.3.1. AB’de Vergi Türüne Göre Hâsılat Yapısı 

AB gibi farklı vergi politikaları uygulayan ve bu kapsamda vergilendirme alanında 

uyumlaştırmasını tam anlamıyla sağlayamamış bir bölgede dolaylı ve dolaysız vergilerin 

toplam vergi hasılatı içindeki dağılımı ile yıllar ve ülkeler itibarıyla değişimi hem büyüme hem 

de vergi rekabeti açısından kritik bilgiler içermektedir. Gelir ve kurumlar vergisi ile diğer 

bireysel gelir ve sermaye kazancı üzerinden alınan vergiler ve mülk ve servet intikali vergileri 

literatürde dolaysız vergi olarak nitelendirilirken, mal ve hizmet üzerine konulan KDV gibi 

tüketim ve harcama vergileri dolaylı vergileri oluşturmaktadır.  

Grafik 4: AB’de Dolaysız Vergilerin Vergi Yükü İçindeki Dağılımı (2015, %) 

Kaynak: Avrupa Komisyonu, Vergileme ve Gümrük Birliği Raporu, 2017. 
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Grafik 4 AB’ye üye 28 ülke için toplam vergi hasılatı içinde dolaysız vergilerin payını 

göstermektedir. 2015 yılında AB-28 ortalaması dikkate alındığında toplam vergiler içinde 

dolaysız vergilerin payı %34,2 iken dolaylı vergilerin payı % 35,1’dir. Sosyal güvenlik payı 

olan ortalama %31 seviyesindeki pay da dikkate alındığında dolaysız vergilerin düzeyi yaklaşık 

%65 seviyesindedir.  

Grafik 4 Birlik içinde yer alan ülkelerin vergi türleri ve hasılatları arasında büyük 

farklılıklar olduğunu göstermektedir. Örneğin, 2015 yılı verilerine göre Danimarka dolaysız 

vergi hasılatında %65,8 gibi yüksek bir oranla ilk sırada yer alırken ortalamanın çok altında yer 

alan Hırvatistan ise %15,9’luk bir pay ile son sırada bulunmaktadır. Ortalamanın üstünde %40 

ile %50 arasında oranlara sahip ülkeler İrlanda, Birleşik Krallık, İsveç ve Danimarka’dır. 

Danimarka ile İrlanda arasında ise yaklaşık yüzde 20’ye varan bir fark dikkat çekmektedir.  

Ortalamanın üstünde dolaysız vergi payına sahip ülkelerde göze çarpan ortak özellik bu 

payın içerisinde sosyal güvenlik prim ödemelerinin küçük paya sahip olmasıdır. Örneğin diğer 

ülkelere kıyasla önemli bir farkla yüksek dolaysız vergi payına sahip olan Danimarka’da sosyal 

güvenlik primleri yerine daha çok genel vergilerden sosyal güvenlik ödemelerinin finansmanı 

sağlanmaktadır. Bu durumun sonucu olarak da yüksek dolaysız vergi oranları vergi sistemi 

içinde yer almaktadır. Buna karşılık Almanya, Hollanda ve Fransa gibi Birliğin önemli 

ekonomilerine sahip ülkelerinde ise tam tersi bir durum ortaya çıkmakta, sosyal güvenlik prim 

ödemelerinin payı dolaysız vergiler içerisinde vergi payından daha yüksek yer kaplamaktadır.  

Grafik 5: AB’de Dolaylı Vergilerin Vergi Yükü İçindeki Dağılımı (2015, %) 

Kaynak: Avrupa Komisyonu, Vergileme ve Gümrük Birliği Raporu, 2017.
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Dolaysız vergilerin düşük paya sahip olduğu ülkelerde düz oranlı dolaysız vergiler daha 

yaygındır. İlgili ülkelerde vergi hasılatını dengeleme açısından daha yüksek dolaylı vergi 

oranları uygulanmaktadır. Bu durum, toplam vergi hasılatı içerisinde dolaylı vergilerin payını 

dolaysız vergilere göre daha yüksek seviyeye çıkarmaktadır (Eurostat, 2017:20).  

Grafik 5 dolaysız vergi yükü açısından son sıralarda yer alan Bulgaristan, Macaristan 

ve Hırvatistan gibi ülkelerin yüksek dolaylı vergi hasılatı elde ettiğini göstermektedir. Dolaylı 

vergi hasılatının toplam vergi hasılatı içindeki payı dikkate alındığında %53,5’lik oran ile 

Bulgaristan ilk sırada yer alırken, %52,4 ile Hırvatistan, %51,1 ile ise İsveç göze çarpmaktadır. 

Yüksek sosyal güvenlik prim ödemelerine sahip ülkelerden biri olan Almanya’da dolaylı 

vergiler Birlik ortalamasının altında, %28,5 düzeyindedir. AB vergi sistemi içerisinde sadece 

dolaylı ve dolaysız vergiler değil aynı zamanda sosyal güvenlik katkı payları da ülkeler arasında 

büyük farklılıkları içerdiğinden analizde dikkate alınmalıdır. 

2.3.2. AB’de Vergi Tabanına Göre Vergi Yükü Dağılımı 

AB’de dolaysız vergiler içinde emek kazancı üzerinden elde edilen gelir vergisi en 

yüksek ve önemli vergi tabanını teşkil etmektedir. Bunu tüketim vergileri ve sermaye kazancı 

üzerinden elde edilen vergiler izlemektedir.  Birlik içerisindeki üye ülkelerde ise homojen bir 

dağılım mevcut değildir. Ortalamanın aksine Bulgaristan, Hırvatistan gibi birliğe daha sonra 

dahil olan ve ekonomik anlamda daha zayıf ülkelerde toplam vergi hasılatının yarısına yakını 

tüketim vergilerinden karşılanmakta iken sermaye kazançları üzerinden elde edilen vergi 

hasılatı toplam vergi hasılatının dörtte birini oluşturan Birleşik Krallık, Lüksemburg ve Malta 

gibi ülkeler de mevcuttur.  

Sermaye stoku ve kazancı üzerinden alınan vergi hasılatına bakıldığında Birleşik Krallık 

%30’a yakın bir oranla birinci sırada yer almaktadır. İşgücü üzerinden elde edilen vergilerde 

ise birincilik %55’in üzerinde bir oranla İsveç’e aittir. Tüketim vergileri açısından ise %50’nin 

üzerinde bir oranla Bulgaristan ilk sırayı almaktadır. Birliğin son on yıldaki vergi yapısı aşağıda 

tüketim vergileri, emek üzerinden alınan vergiler, sermaye kazancı vergileri, çevresel vergiler 

ve mülk vergileri olarak incelenmiştir. 

Tüketim Vergileri 

AB ortalaması dikkate alındığında tüketim vergilerinin toplam hasılat içindeki payı 

2003-2007 yılları arasında % 19’dan %20 seviyelerine doğru bir artış göstermiş, 2008 ve 2009 

yıllarında ise 2008 krizinin etkisi ile düşüşe geçerek %18 seviyesine gerilemiştir. Kriz sonrası 

dönemde tüketim vergilerinin payı tekrar artış göstererek 2000’li yılların başındaki seviyenin 
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üzerinde bir seviyeye ulaşmıştır. 2015 yılında anılan oran yaklaşık olarak %21 düzeyine 

yaklaşmaktadır.  

2000’li yıllardan günümüze KDV tüketim vergileri içerisinde en büyük hasılat payına 

sahip vergi türü iken bunu enerji üzerinden alınan vergiler ile tütün ve alkol üzerinden alınan 

harcama vergileri takip etmektedir.  

Tablo 2: AB Üyeleri KDV Oranları (%) 

Ülke 
KDV 

Oranı 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Belçika 
Standart 21 21 21 21 21 21 21 21 21 

Uygulanan 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 

Bulgaristan 
Standart 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Uygulanan 7 7 9 9 9 9 9 9 9 

Çekya 
Standart 19 20 20 20 21 21 21 21 21 

Uygulanan 9 10 10 14 15 15 10/15 10/15 10/15 

Danimarka 
Standart 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

Uygulanan 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

Almanya 
Standart 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

Uygulanan 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Estonya 
Standart 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Uygulanan 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

İrlanda 

Standart 21,5 21 21 23 23 23 23 23 23 

Uygulanan 
13,5 

(4,8) 

13.5 

(4,8) 

9/13,5 

(4,8) 

9/13,5 

(4,8) 

9/13,5 

(4,8) 

9/13,5 

(4,8) 

9/13,5 

(4,8) 

9/13,5 

(4,8) 

9/13,5 

(4,8) 

Yunanistan 

Standart 19 23 23 23 23 23 23 23 24 

Uygulanan 
9 

(4,5) 
5,5/ 11 6,5/13 6,5/13 6,5/13 6,5/13 6,5/13 6/13 6/13 

İspanya 
Standart 16 18 18 18 21 21 21 21 21 

Uygulanan 7 (4) 8 (4) 8 (4) 8 (4) 10 (4) 10 (4) 10 (4) 10 (4) 10 (4) 

Fransa 

Standart 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 20 20 20 20 

Uygulanan 
5,5 

(2,1) 
5,5  

(2,1) 
5,5 

(2,1) 
5,5/7 
(2,1) 

5,5/7 
(2,1) 

5,5/10 
(2,1) 

5,5/10 
(2,1) 

5,5/10 
(2,1) 

5,5/10 
(2,1) 

Hırvatistan 
Standart 22 23 23 25 25 25 25 25 25 

Uygulanan 10 (0) 10(0) 10 (0) 10 (0) 5/10 5/13 5/13 5/13 5/13 

İtalya 
Standart 20 20 20 21 21 22 22 22 22 

Uygulanan 10 (4) 10(4) 10 (4) 10 (4) 10 (4) 10 (4) 10 (4) 10/5 (4) 10/5 (4) 

Güney Kıbrıs 
Standart 15 15 15 17 18 19 19 19 19 

Uygulanan 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/9 5/9 5/9 5/9 

Litvanya 
Standart 21 21 22 22 21 21 21 21 21 

Uygulanan 10 10 12 12 12 12 12 12 12 

Letonya 
Standart 19 21 21 21 21 21 21 21 21 

Uygulanan 5/9 5/9 5/9 5/9 5/9 5/9 5/9 5/9 5/9 

Lüksemburg 
Standart 15 15 15 15 15 15 17 17 17 

Uygulanan 6/12 (3) 6/12 (3) 6/12 (3) 6/12 (3) 6/12 (3) 6/12 (3) 8/14 (3) 8/14 (3) 8/14 (3) 

Macaristan 
Standart 25 25 25 27 27 27 27 27 27 

Uygulanan 5/18 5/18 5/18 5/18 5/18 5/18 5/18 5/18 5/18 
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Tablo 2 (Devam): AB Üyeleri KDV Oranları (%) 

Ülke KDV Oranı 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Malta 
Standart 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Uygulanan 5 5 5/7 5/7 5/7 5/7 5/7 5/7 5/7 

Hollanda 
Standart 19 19 19 19 21 21 21 21 21 

Uygulanan 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Avusturya 
Standart 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Uygulanan 10 10 10 10 10 10 10 10/13 10/13 

Polonya 
Standart 22 22 23 23 23 23 23 23 23 

Uygulanan 7(3) 7(3) 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 

Portekiz 
Standart 20 21 23 23 23 23 23 23 23 

Uygulanan 5/12 6/13 6/13 6/13 6/13 6/13 6/13 6/13 6/13 

Romanya 
Standart 19 24 24 24 24 24 24 20 19 

Uygulanan 5/9 5/9 5/9 5/9 5/9 5/9 5/9 5/9 5/9 

Slovenya 
Standart 20 20 20 20 22 22 22 22 22 

Uygulanan 8,5 8,5 8,5 8,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 

Slovakya 
Standart 19 19 20 20 20 20 20 20 20 

Uygulanan 10 6/10 10 10 10 10 10 10 10 

Finlandiya 
Standart 22 23 23 23 24 24 24 24 24 

Uygulanan 8 8/17 9/13 9/13 9/13 10/14 10/14 10/14 10/14 

İsveç 
Standart 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

Uygulanan 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 

Birleşik 

Krallık 

Standart 15 17,5 20 20 20 20 20 20 20 

Uygulanan 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

AB-28 

Ortalama 
Standart 19,9 20,5 20,8 21,1 21,5 21,5 21,6 21,5 21,5 

Kaynak: Avrupa Komisyonu, Vergileme ve Gümrük Birliği Raporu, 2017. 

Not: Parantez içinde yer alan rakamlar süper indirimli oran sınırı olarak belirlenmiş %5’in altında kalan KDV oranlarını ifade 

etmektedir. 

KDV’nin yüksek hasılat sağlamasına paralel bir şekilde yıllar itibarıyla Birlik içinde 

ortalama KDV oranında da bir artış yaşandığı görülmektedir.  2000 yılı itibariyle %19-20 

arasında olan ortalama KDV oranı 2017 yılında ortalama %21,5 düzeyinin üzerine çıkmıştır. 

KDV açısından örtük vergi oranı veya efektif vergi oranı olarak literatürde yer alan ve vergi 

yükünün daha etkin ölçülebilmesini ve karşılaştırılabilmesini sağlayan oranlara baktığımızda 

20 üye ülkede oran artış gösterirken 7 ülkede düşüş yaşanmıştır (AB, 2017:22). Bu farklılıklar 

nedeniyle birliğe üye ülkelerde sosyal yardım programları ile istisna ve muafiyet uygulamaları 

önemli bir vergi politikası aracı olarak oran farklılıklarına yol açmaktadır.  

Tablo 2’de yer alan kanuni oranlara baktığımızda Türkiye’de olduğu gibi üye ülkelerde 

de standart KDV oranı ile uygulamadaki oranlar farklılık göstermektedir. Standart oranlarda 

birkaç ülke haricinde 2002-2017 yılları arasında önemli bir değişiklik olmasa da uygulamadaki 

oranlarda birkaç ülke hariç diğer üye ülkelerde artışa gidildiği görülmektedir.  

AB genelinde ülkemiz uygulamasına benzer şeklide farklı mal grupları üzerine farklı 

KDV oranları uygulanmaktadır. Danimarka standart ve uygulamadaki vergi oranı aynı olan ve 
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%25 ile en yüksek KDV oranlarından birine sahip olan ülke konumundadır. Uygulamadaki en 

düşük KDV oranına sahip ülke ise herhangi bir ürün grubu farklılaştırmasına gitmeyerek sabit 

bir oran uygulayan Birleşik Krallık’tır. Birleşik Krallık aynı zamanda %5 ile en düşük KDV 

oranlarından birine sahiptir. 2017 yılına gelindiğinde bir önceki yıla göre Romanya standart 

KDV oranını %20’den %19’a düşürürken Yunanistan %23’ten %24’e çıkararak kanuni KDV 

oranlarını değiştiren iki ülke olmuşlardır. En yüksek standart KDV oranı %27 ile Macaristan’a 

ait iken Danimarka dışında %25’lik oranı Hırvatistan ve İsveç de paylaşmaktadır. Standart 

KDV oranında en düşük oranlar ise %17 ile Lüksemburg’a ve onu %18 ile takip eden Malta’ya 

aittir. 8 ülkede %5’in altında süper indirimli KDV oranları bazı mal grupları için uygulanmış 

veya hala uygulanmaktadır. Özellikle Hırvatistan’da 2012 yılına kadar bazı mal gruplarına 

yönelik olarak KDV oranı %0 olarak uygulanmıştır (AB, 2017:23-25). 

2016 ve 2017 yıllarında %21,5 olarak sabit kalan AB kanuni KDV oran ortalaması, kriz 

sonrası ilk yıl olan 2009 yılı ortalamasına göre %1,6 puanlık bir artış göstermiştir. 

Emek Üzerinden Alınan Vergiler 

Son on üç yılda AB-28’de emek üzerindeki vergi yükü ortalaması yaklaşık %1 puanlık 

değişim göstererek 2003 yılındaki %35 seviyesinden 2015 yılında %36 düzeyine ulaşmıştır. 

2015 yılında ülke özelinde emek geliri üzerindeki efektif vergi oranının en yüksek olduğu ülke 

%43,6 ile Belçika olurken, bunu %43,2 ile İtalya ve %43,1 ile Avusturya takip etmektedir. En 

düşük oran ise %23 ile Malta’ya aittir (Eurostat, 2017:26).  

Tablo-3 2009-2017 yılları arasında AB-28 ülkelerinin kişisel gelir vergisi en üst kanuni 

oranını göstermektedir. Kanuni oranlar ile efektif oranlar arasındaki fark harcama vergilerine 

benzer şekilde Birlik içinde farklı üye ülkelerde uygulanan vergi indirimlerinin mükellefler 

üzerinde azaltıcı etkisini göstermektedir. Kanuni vergi oranları dikkate alındığında AB 

ortalaması ile Euro bölgesini temsil eden 19 ülke ortalaması 2009 yılına kadar benzer oranlara 

sahipken, kriz ile birlikte 2009 yılı sonrasında Euro bölgesi vergi ortalaması AB ortalamasına 

göre daha keskin bir artış göstermiş ve AB ortalamasının yaklaşık 3 puan üzerine çıkmıştır. 

Üye ülkeler özelinde kanuni vergi oranlarında kişisel gelir vergisi oranı Bulgaristan’da 

uygulanan en düşük %10 oranı ile en yüksek %55 oranının üzerine çıkan oranlara sahip İsveç, 

Portekiz, Danimarka gibi ülkeler örneğinde değişiklik göstermektedir. AB literatüründe emek 

geliri üzerinden alınan vergilere sosyal güvenlik katkı payları da dahil edildiğinden bir çok üye 

ülkede vergi yükü oranları çok yüksek gözükmektedir. Bu anlamda AB ortalamasında toplam 

gelir vergisi içinde sosyal güvenlik katkı payı ödemeleri üçte ikilik bir paya karşılık 

gelmektedir.  
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Tablo 3: En Üst Kanuni Kişisel Gelir Vergisi Oranları (%) (Fon Kesintisi Dahil) 

Ülke 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Belçika 53,7 53,7 53,7 53,7 53,8 53,8 53,7 53,2 53,2 

Bulgaristan 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Çekya 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Danimarka 62,1 55,4 55,4 55,4 55,6 55,6 55,8 55,8 55,8 

Almanya 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 

Estonya 21 21 21 21 21 21 20 20 20 

İrlanda 46 47 48 48 48 48 48 48 48 

Yunanistan 40 49 49 49 46 46 48 48 55 

İspanya 43 43 45 52 52 52 45 45 43,5 

Fransa 45,4 45,4 46,6 50,3 50,3 50,3 50,2 50,2 50,2 

Hırvatistan 56,1 50,2 47,2 47,2 47,2 47,2 47,2 47,2 42,4 

İtalya 44,9 45,2 47,3 47,3 47,3 47,8 48,8 48,8 47,2 

Güney Kıbrıs 30 30 35 35 35 35 35 35 35 

Litvanya 23 26 25 25 24 24 23 23 23 

Letonya 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Lüksemburg 39 39 42,1 41,3 43,6 43,6 43,6 43,6 45,8 

Macaristan 40 40,6 20,3 20,3 16 16 16 15 15 

Malta 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

Hollanda 52 52 52 52 52 52 52 52 52 

Avusturya 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Polonya 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

Portekiz 42 45,9 50 49 56,5 56,5 56,5 56,5 56,2 

Romanya 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

Slovenya 41 41 41 41 50 50 50 50 50 

Slovakya 19 19 19 19 25 25 25 25 25 

Finlandiya 49,1 49 49,2 49 51,1 51,5 51,6 51,6 51,4 

İsveç 56,5 56,6 56,6 56,6 56,7 56,9 57 57,1 57,1 

Birleşik Krallık 40 50 50 50 45 45 45 45 45 

AB-28 

Ortalama 
38 38,5 38,4 38,7 39,2 39,2 39 39 39,2 

Kaynak: Avrupa Komisyonu, Vergileme ve Gümrük Birliği Raporu, 2017. 

Tablo 3’te yer alan kanuni oranlara baktığımızda bir diğer dikkat çeken nokta 

gelişmekte olan ekonomilere sahip ve Birlik içinde rekabetin yüksek olduğu üye ülkelerde vergi 

oranları düşük ve birbirine yakın seyrederken, kişi başına düşen gelir düzeyinin yüksek olduğu 

gelişmiş üye ülkelerde vergi oranları AB ortalamasının üzerinde yüksek seviyelerde bir seyir 

izlemektedir. Örneğin Bulgaristan, Macaristan, Romanya gibi yeni üye ülkelerdeki kişisel gelir 

vergisi üst oranları %10-16 düzeyinde iken bu oranlar İsveç, Danimarka, Fransa, Belçika gibi 

ülkelerde %50’nin üzerine çıkmaktadır. 2008 krizi sonrasında Güney Avrupa ülkelerinde başta 

Yunanistan olmak üzere İspanya, Portekiz ve İtalya gibi ülkelerde kanuni vergi oranlarının üst 

sınırında artış gözlenmiştir ve bu artış AB ortalamasının üzerindedir. Kriz öncesi dönemlerde 

%42 seviyesinde olan AB ortalaması kriz ile birlikte yüksek işsizlik ve ekonomik küçülme ile 
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%38 seviyesine kadar gerilemiştir. Günümüzde ise yaklaşık %1 puanlık bir toparlanma ile %39 

düzeyindedir (AB, 2017:29-31).  

Sermaye Kazancının Vergilendirilmesi 

2000’li yılların başından günümüze kurumlar vergisi en üst oranları ve doğal olarak bu 

alanda AB ortalama vergi oranı düşme eğilimindedir. 2002 yılında AB kurumlar vergisi oranı 

ortalaması %29 iken, 2009 yılında %23,8’e, 2017 yılında ise %21,9’a gerilemiştir. AB’ye üye 

ülkeler özelinde Bulgaristan %10 ile en düşük kanuni vergi oranını uygularken, Malta, Fransa, 

Belçika ve Almanya gibi ülkelerde kurumlar vergisi kanuni oranı %30’ların üzerindedir. 

Kurumlar vergisinin toplam GSYH içindeki payı ise 2006-2008 yılları arasında %3’ün üzerinde 

iken 2015 yılı verilerine göre bu oran %2,5 seviyelerine gerilemiştir (AB, 2017:33).  

Tablo 4: En Üst Kanuni Kurumlar Vergisi Oranları (%) (Fon Kesintisi Dahil) 

Ülke 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Belçika 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Bulgaristan 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Çekya 20 19 19 19 19 19 19 19 19 

Danimarka 25 25 25 25 25 24,5 23,5 22 22 

Almanya 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 

Estonya 21 21 21 21 21 21 20 20 20 

İrlanda 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 

Yunanistan 35 24 20 20 26 26 29 29 29 

İspanya 30 30 30 30 30 30 28 25 25 

Fransa 34,4 34,4 36,1 36,1 38 38 38 34,4 34,4 

Hırvatistan 20 20 20 20 20 20 20 20 18 

İtalya 31,4 31,4 31,4 31,3 31,3 31,3 31,3 31,3 27,8 

Güney Kıbrıs 10 10 10 10 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 

Litvanya 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Letonya 20 15 15 15 15 15 15 15 15 

Lüksemburg 28,6 28,6 28,8 28,8 29,2 29,2 29,2 29,2 27,1 

Macaristan 21,3 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 10,8 

Malta 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

Hollanda 25,5 25,5 25 25 25 25 25 25 25 

Avusturya 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

Polonya 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

Portekiz 26,5 29 29 31,5 31,5 31,5 29,5 29,5 29,5 

Romanya 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

Slovenya 21 20 20 18 17 17 17 17 19 

Slovakya 19 19 19 19 23 22 22 22 21 

Finlandiya 26 26 26 24,5 24,5 20 20 20 20 

İsveç 26,3 26,3 26,3 26,3 22 22 22 22 22 

Birleşik 

Krallık 
28 28 26 24 23 21 20 20 19 

AB-28 

Ortalama 
23,8 23,2 23 22,9 23,2 22,9 22,8 22,5 21,9 

Kaynak: Avrupa Komisyonu, Vergileme ve Gümrük Birliği Raporu, 2017. 



19 

 

Tablo 4, kurumlar vergisi kanuni oranlarında da gelir vergisi oranlarına benzer bir 

eğilimin olduğunu gösterir niteliktedir. Gelir vergisi kanuni üst oranları düşük olan ülkelerde 

sermaye kazancını da daha düşük vergi oranlarına tabi tutma eğilimi göze çarpmaktadır. 

Özellikle, Macaristan’ın 2016 yılında %20,6 olan kurumlar vergisi oranını, bölgesel rekabet 

açısından da önemli bir adım sayılabilecek şekilde, 2017 yılında yarı yarıya indirerek, %10,8 

düzeyine çekmesi dikkat çekicidir. Aynı şekilde, Bulgaristan Birlik bünyesindeki ortalamanın 

oldukça altında, yüzde 10’luk bir kurumlar vergisi oranı uygulamaktadır. 2009 yılına göre 

kıyasladığımızda ise 2017 yılı itibarıyla Birliğin ortalama kurumlar vergisi kanuni oranı 

yaklaşık 2 puan gerilemiştir. 2017 yılında bir önceki yıla göre kanuni kurumlar vergisi oranını 

aşağı çeken 7 Birlik üyesi ülke bulunmakta iken sadece Slovenya 2016 yılında %17 olan oranı 

2017 yılı itibarıyla %19’a yükseltmiştir (AB, 2017:33). Hem gelir vergisi hem de özellikle 

kurumlar vergisi açısından AB bünyesinde yaşanan bu gelişmeler ile Türkiye’nin son dönem 

uygulamaya koyduğu vergi oranı artışı yönlü politikaları dikkate alındığında ülkemizin vergi 

rekabeti açısından olumsuz ayrışma eğiliminde olduğu değerlendirilmektedir. 

Çevresel Vergiler 

AB vergi yaklaşımı enerji üzerinden alınan vergileri çevresel vergilemenin bir parçası 

olarak kabul etmektedir. Özellikle 2008 yılında yaşanan ekonomik krizden sonra vergi 

hasılatını arttırmada çevresel vergiler önem kazanmıştır. Emek ve sermaye üzerinden alınan 

vergiler yönünden indirime gidilmesi vergi hasılatını azaltırken, çevresel vergiler hem çevre 

kirliliği gibi negatif dışsallıkları gidermede fayda sağlamakta hem de hasılat arttırıcı rol 

oynamaktadır. 2009 sonrası GSYH içindeki payı artış göstermeye başlayan bu vergiler 2015 

yılı itibarıyla toplam GSYH’nın %2,4’üne ulaşmış durumdadır.  

Çevresel vergiler yönünden vergi hasılatı içinde en yüksek paya enerji kaynakları 

üzerinden alınan vergilerin sahip olduğu görülmektedir. Bu pay içinde en yüksek hasılat ise 

taşıma/ulaşım için kullanılan enerji (genellikle fosil yakıtlar) üzerinden alınan vergilere aittir. 

Ardından fosil kaynaklı olmayan LPG gibi yakıtlar üzerinden alınan vergiler ve son olarak ise 

kirlilik ve doğal kaynaklar üzerinden alınan vergiler göze çarpmaktadır. Anılan vergilerin 

hasılat içindeki payları sırasıyla %70, % 20 ve %4 düzeyindedir. Üye ülkeler özelinde çevresel 

vergilerin milli gelir içindeki payı değişiklik göstermektedir. İlgili oran, Hırvatistan’da %4,1, 

Danimarka’da %4, Slovenya’da %3,9 ve Yunanistan’da %3,7 ile en yüksek ülke paylarını 

göstermektedir. Litvanya ve Slovakya ise %1,8 ile en düşük ülke oranlarına sahip ülkelerdir 

(AB, 2017:36-37). 



20 

Mülk Vergileri 

AB’de servet vergileri taşınmaz mülk üzerinden alınan ve her yıl tekrar eden emlak 

vergileri ile mülk transferi ve alışverişi üzerinden alınan diğer servet vergileri şeklinde 

incelenmektedir. Emlak vergileri 2015 yılı verilerine göre birliğin toplam GSYH’nın %1,6’sını 

oluştururken mülk vergileri içindeki payı ise %62,8 seviyesindedir. Emlak üzerinden alınan bu 

vergiler üye birçok ülke politika yapıcı ve uygulayıcıları açısından dikkat çekicidir. Bu 

vergilerin düşük olduğu üye ülkelerde vergi hasılatını arttırma olanağının olduğu ve böyle bir 

politikanın ekonomik büyüme açısından da önemli bir role sahip olduğu ileri sürülmektedir 

(AB, 2017:38). AB içerisinde emlak vergisinde GSYH’ya oran olarak en yüksek hasılatı elde 

eden üye ülke %3,2 ile Fransa olurken Birleşik Krallık %3,1 ve Yunanistan %2,7 ile Fransa’yı 

takip etmektedir. Hırvatistan, Lüksemburg ve Malta gibi ülkelerde ise söz konusu vergi 

uygulanmamaktadır (AB, 2017:39).  

2.4. Avrupa Birliği’nde Büyüme Dostu Vergi Reformu 

AB’de uygulanan vergi reformları, üye ülkelerin kamu finansman yapılarını 

iyileştirmek, büyümeyi desteklemek, yeni iş olanakları sağlamak, ekonomik istikrarı 

güçlendirmek ve gelir dağılımını iyileştirmek gibi ekonomik ve sosyal hedeflere ulaşmayı 

amaçlamaktadır (Euroepan Commision, 2015, 2016).  AB, uygulanan vergi reformlarına ilişkin 

değişimleri gösterge temelli analizlerle değerlendirerek üye ülkelerin vergi sistemlerini 

verimlilik, etkinlik ve eşitlik açısından karşılaştırmalı olarak analiz etmektedir. Bu amaçla 

belirlediği göstergelerden hareketle politikaların etki analizlerini ortaya koymaya 

çalışmaktadır. 

AB’ye üye ülkeler 2008-2009 ekonomik krizi sonrasında yavaşlayan büyüme 

eğilimlerini tersine çevirmek için aktif bir biçimde vergi reformuna yönelmiştir.  AB’de vergi 

reformu üç temel ayak üzerine oturmaktadır; büyüme dostu mali konsolidasyon, yapısal 

reformları hızlandırma ve yatırımları arttırma. AB’ye üye ülkelerde vergilemeye ilişkin reform 

eğilimleri aşağıdaki şekilde özetlenebilir; 

 KDV gibi tüketim vergileri göreceli olarak büyüme dostu vergilerdir ve AB’ye üye

ülkeler için önemli bir gelir kaynağıdır. Ancak önemli ölçüde indirilmiş vergi oranı

uygulaması ve istisnalar nedeniyle ortak pazar yapısını ve ekonomik büyümeyi

bozucu etkilere neden olmaktadır. Bu nedenle üye ülkelerin bir kısmı KDV

sisteminde etkinliği arttırmaya yönelmektedir. Birlik bünyesinde 1 Ocak 2015

tarihinde yürürlüğe giren yeni KDV yasası ile KDV tabanının genişletilmesi

hedeflenmektedir.
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 Taşınmaz mülkler üzerindeki vergi hâsılatının toplam vergiler içindeki payının 

oldukça düşük olduğu ve bu vergilerin büyümeyi en az bozan vergiler olduğu, bu 

nedenle de anılan vergilerin arttırılması ve emek üzerinden alınan vergilerin 

azaltılmasının etkin bir strateji olduğu görüşü ileri sürülmektedir. 

 AB’ye üye birçok ülkede borç yanlısı kurumlar vergisi (debt bias corporate tax) 

uygulaması göze çarpmaktadır. Borç yanlısı kurumlar vergisi uygulaması borç faiz 

ödemelerinin vergi hesabında dikkate alınmasına izin verirken iken öz sermaye 

finansmanı maliyeti için aynı olanağın tanınmamasını ifade etmektedir. Bu durum 

yeni yatırımların finansmanı açısından sermayeden çok borçlanma lehine bir 

yanlılık oluşturmaktadır. Bu şekilde ortaya çıkan asimetri, kurumlar açısından 

finansal kaldıracı cesaretlendirmekte, yatırımları bozucu etki yaratmakta ve 

uluslararası alanda vergiden kaçınmaya yönelik fırsatlar oluşturmaktadır. Ayrıca bu 

tip bir yanlılık finansal sektördeki şirketlerin sermaye yapılarını bozarak, 

kırılganlıklarını arttırmakta ve ekonomik krizlerin maliyetlerini arttırmaktadır. Bu 

nedenle AB’ye üye ülkeler kurumların borç yanlısı tutumlarını değiştirmek için 

gerekli tedbirler almaya çalışmaktadır. 

 Konut ve emekli maaşlarına ilişkin vergi harcamalarının gözden geçirilmesi 

önerilmektedir. Vergi harcamalarına ilişkin üye ülkelerin, hem vergi hâsılatı hem de 

gelir dağılımını dikkate alarak derinlemesine inceleme yapması tavsiye 

edilmektedir. 

 AB, üye ülkelerden çevresel vergilerin büyüme dostu olarak gözden geçirilmesini 

tavsiye etmektedir. Çevresel vergilerin hem büyüme dostu hem de çevresel 

politikalara ulaşmada önemli bir politika aracı olduğu vurgulanmaktadır. AB’ye üye 

ülkelerin üçte birinde çevresel vergiler açısından önemli reformlar göze 

çarpmaktadır. Bu reformlarda motorlu taşıtlar vergisi tekrar yapılandırılmış, 

çevresel vergiler enflasyona endekslenmiş ve farklı yakıt türlerindeki özel tüketim 

vergisi (ÖTV) yakıt türlerinin enerji içeriği ve karbon düzeyine bağlı olarak 

değiştirilmiştir. 

 Vergi yönetiminin etkinlik, kayıt dışılık ve gelir dağılımı dikkate alınarak mükellef 

odaklı bir yapıya kavuşturulması gerekliliği vurgulanmıştır. Mükellef haklarına 

ilişkin önemli değişikliklerin yapılması gerektiği vurgulanmaktadır. Bu sayede 

vergi tabanında önemli bir iyileşmenin sağlanabileceği ileri sürülmektedir. 
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2.5. Nordik Vergi Reformu 

Kuzey Avrupa ülkelerini oluşturan Norveç, Finlandiya, İsveç ve Danimarka’yı içine 

alan Nordik ülkeleri, 1980’li yılların sonundan başlayarak bir dizi önemli vergi reformunu 

hayata geçirerek vergilemede karşılaştıkları sorunları çözmeye çalışmışlardır (Bird ve Zolt, 

2010:174). 

Nordik ülkelerin uyguladığı reformda göze çarpan en önemli nokta ise Türk Vergi 

Sistemi içinde uygulanan ayırma prensibinin ücret lehine değil tam tersi sermaye kazançları 

lehine uygulanmasıdır. Literatürde “ikili gelir vergilemesi” şeklinde de geçen bu uygulama 

emek kazancı ve sermaye kazancını ayrı vergi oranlarına tabi tutmak suretiyle sermayenin vergi 

yükünü azaltmayı hedeflemektedir (Sorensen, 1994; Bird ve Zolt, 2010). Bu sayede sermayenin 

düşük ve düz oranlı vergilendirilmesi vergi rekabeti açısından esneklik sağlarken, ücretin 

aşamalı vergilenmesi korunarak progresif vergilemeye devam edilmektedir.  

Her ne kadar gelişmekte olan ülkelerde ve birçok gelişmiş ülkede vergi sistemleri, farklı 

kaynaklardan elde edilen geliri, tek bir vergi tabanı üzerinden vergilendirmeyi ifade eden global 

bir yapıda oluşturulmuş olsa da sermaye ve ücret kazançlarının ayrıma tabi tutularak 

vergilendirilmesi günümüzde ülkeler arası vergi rekabeti açısından bir avantaj 

sağlayabilmektedir. Dahası global (üniter) bir yapıda olan Türk Vergi Sistemi içindeki gelir 

vergisi dahi uygulanan istisna ve muafiyetler ile tamamen tek bir vergi tabanı üzerinden gelirin 

tüm unsurlarının aynı artan oranlı vergi tarifesi ile vergilendirilmesini mümkün kılmamaktadır. 

Bu açıdan ücret kazancı ile sermaye kazancının ayrı vergilendirilmesi uygulamada bir çok 

ülkede karşı karşıya kalınan bir durum olmaktadır. Nordik ülkelerin vergi reformuna benzer bir 

şekilde bazı gelişmekte olan Afrika ülkelerinde, ayrı vergi oranları tatbik edilmesi gelir vergisi 

haricinde kurumlar vergisinde farklı sektörler için de uygulama alanı bulmaktadır (Tanzi ve 

Zee, 2000:19).     

2.5.1. İkili Gelir Vergisi Uygulaması 

İlk olarak 1987 yılında gerçekleştirdiği vergi reformu ile ikili vergi sistemini global 

vergi sistemine dahil eden Danimarka’yı, 1991 yılında İsveç, 1992 yılında Norveç ve 1993 

yılında son olarak Finlandiya takip etmiştir (Cnossen, 1999: 21). Vergi reformu öncesinde dört 

ülke de üniter gelir vergisi uygulamasının tüm temel ilkelerine uygun bir gelir vergisi anlayışını 

benimsemişlerdi. Dolayısıyla tüm kazancın tek bir vergi tarifesine tabi tutulması, reform öncesi 

dört ülke için ortak bir vergi yapısını ifade etmekteydi. Bu anlamda, Tablo 5 Danimarka, 
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Finlandiya, İsveç ve Norveç için reform öncesi ve sonrası vergi oranlarındaki değişimi 

göstermektedir.  

Tablo 5’te reform sonrası dönemde göze çarpan en önemli özellik Finlandiya, İsveç ve 

Norveç’in sermaye kazancı üzerinde reform öncesi vergi oranlarının altında ve düz oranlı bir 

vergilemeye gitmesidir. Danimarka ise artan oranlı bir vergi tarifesi uygulamaya devam etse de 

diğer ülkeler gibi reform öncesi oranlarda indirime gitmiştir. Göze çarpan bir başka, ikili 

vergileme reformunun asıl önemini teşkil eden, konu da sermaye kazançları üzerinde uygulanan 

vergi oranlarının kişisel gelir vergisi oranından ya daha düşük ya da en alt marjinal vergi 

oranına eşit olacak şekilde uygulanmasıdır. Kurumlar vergisi oranının ise yine düz oranlı ve 

sermaye kazançları üzerinden alınan vergi oranına eşit olduğu görülmektedir. 

Tablo 5: Nordik Ülkelerinde Vergi Reformu Öncesi ve Sonrası Marjinal Gelir Vergisi 

Oranları (%) (Sosyal Güvenlik Katkı Payı Hariç) 

Ülke 
Vergi 

Reformları 

Kişisel Gelir 

Üzerindeki 

Marjinal Vergi 

Oranı 

Sermaye Kazancı 

Üzerindeki 

Marjinal Vergi 

Oranı 

Kurumlar Vergisi 

Oranı 

Danimarka 

1987 reformu 

öncesi 48-73 48-73 40 

1987 reformu 

sonrası 50-68 50-56 50 

1994 reformu 

sonrası* 38-58 38-44/58 34 

Finlandiya 

1993 reformu 

öncesi 25-57 25-57 37 

1993 reformu 

sonrası 25-57 25 25 

Norveç 

1992 reformu 

öncesi 26,5-50 26,5-40,5 50,8 

1992 reformu 

sonrası 28-41,7 28 28 

İsveç 

1991 reformu 

öncesi 36-72 36-72 52 

1991 reformu 

sonrası 31-51 30 30 

1993 reformu 

sonrası** 31-51 25 25 

* Danimarka 1994 yılındaki ikinci reform ile sermaye kazancı üzerinden ikili bir tarife belirlemiş, yıllık kazancı 20.000 

Danimarka Kronu’nu geçmeyen (evli çiftler için 40.000 Kron) mükellefe üst marjinal vergi oranı %44 geçenler için ise %58 

olarak uygulanmıştır. 

** İsveç 1993 yılında yaptığı yeni düzenleme ile sermaye kazançları üzerinden alınan vergi ve kurumlar vergisi oranını %25’e 

indirmiştir. 

Kaynak: Bird ve Zolt, 2010; Sorensen, 1994. 
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Nordik ülkelerinde reform sonrasında göze çarpan diğer bir özellik de düşük kanuni 

vergi oranlarının 4 ülkede, emeklilik sistemine yapılan ödemelerin vergiden istisna tutulması, 

ev sahibi olmaya yönelik tasarrufların vergi dışı bırakılması ile diğer tüm vergi sübvansiyon ve 

indirimleri neticesinde efektif vergi oranından farklılaşmasıdır. Bu açıdan mükellef üzerinde 

asıl vergi yükünü oluşturan efektif vergi oranları Tablo 5’te yar alan kanuni oranların altında 

gerçekleşmektedir (Sorensen, 1994:60).  

2.5.2. Nordik Ülkelerinde Mevcut Durum Değerlendirmesi 

Euro’yu para birimi olarak kabul eden AB üyesi Finlandiya’nın yanında, AB üyesi 

olmayan Norveç ile birlikte Euro Bölgesine dahil olmayan AB üyeleri Danimarka ve İsveç’te 

güncel vergi uygulamaları, reformun ne kadar başarılı olup olmadığını görmek açısından önem 

teşkil etmektedir. İkili vergi sisteminin 1990’lı yılların başında uygulamaya konması sonrasında 

aradan 30 yıla yakın zaman geçmesiyle birlikte hala devam etmesi sistemin başarısı açısından 

hem ülke hem de bölge özelinde önem arz etmektedir. Anılan ülkelerdeki reform sonrası ve 

güncel vergi oranları Tablo-6’da gösterilmektedir. 

Danimarka  

2015 yılı itibarıyla %23,5’e indirilen kurumlar vergisi oranı 2016 yılından itibaren %22 

olarak uygulanmaktadır. Tüzel kişiliklerin sermaye kazancı ise yine %23,5 oranında vergiye 

tabidir. Kurumlara ait hisse senedi kazançları %0, %15 ve %27’lik vergi oranlarına tabidir. 

Reform sonrası farklı yapıya kavuşan gelir vergisinde ise kişisel gelir vergisi ve sermaye 

kazançları üzerinden alınan vergilerde ayrım devam etmektedir. Bireysel sermaye kazançları 

artan oranlı fakat gelir vergisi oranlarından daha düşük bir şekilde %27-%42 oranları arasında 

vergilendirilmektedir. Kişisel gelir vergisi oranları ise gönüllülüğe dayalı olan kilise vergisi 

dışarıda bırakıldığında %38 ile %55,8 arasında artan oranlı yapısını korumaktadır. Söz konusu 

gelir vergisi oranı Danimarka işgücü piyasasına katkı için alınan düz oranlı vergi, yerel 

yönetimlerin kendilerinin belirlediği belediye vergisi ile sağlık sistemine katkı açısından alınan 

bir diğer düz oranlı vergiyi de içermektedir (Deloitte Danimarka, 2015). 

Vergi hasılatlarının milli gelir içerisindeki paylarına bakıldığında ise dolaysız vergiler 

2015 yılı itibarıyla toplam GSYH’nın %30,7’sini oluştururken bunun %26,5’lik kısmı gelir 

vergisi, %2,6’lık kısmı ise kurumlar vergisi hasılatından sağlanmaktadır (AB, 2017).  
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Finlandiya   

2017 yılı itibarıyla kurumlar vergisi oranı %20’dir. Kurumların sermaye ve diğer 

kazançları içinde istisnalar dışında aynı oran uygulanmaktadır. İkili vergi yapısı gelir vergisinde 

devam etmekte ve sermaye kazançları için düz vergi oranı uygulanmaktadır. Sermaye 

kazancına uygulanan vergi oranı %30’dur. Kazanç tutarının yıllık 30 bin Euro’yu geçmesi 

durumunda ise bu oran %34 olmaktadır. Gelir vergisinde ücret kazancı ve diğer kazançlara 

uygulanan tarife ise artan oranlı olup istisna tutarını geçen kısım için %6,25’ten başlayıp 

%31,5’e kadar artmaktadır. Bunun dışında belediyelere ödenen vergi ve kiliseye kayıtlı olma 

durumunda ödenen kilise vergisi de mükellefe ek vergi yükünü oluşturmaktadır (Deloitte 

Finlandiya, 2017). 

Finlandiya’da 2015 yılı vergi hasılatlarında dolaysız vergiler toplam GSYH’nın 

%17’sini oluşturmakta ve bunun %13,3’ü gelir vergisi hasılatından meydana gelmektedir. 

Kurumlar vergisinin payı ise %2,2 seviyesindedir (AB, 2017). 

İsveç 

2016 yılı itibarıyla kurumlar vergisi oranı %22 olarak belirlenmiştir. Bu oran hem 

faaliyet hem de faaliyet dışı kurum kazançlarını kapsar niteliktedir. İkili vergi yapısını gelir 

vergisinde devam ettiren İsveç, sermaye gelirini %30 oranında düz oranlı bir vergilemeye tabi 

tutmaktadır. Diğer kazançlar için vergilemede ise belediye vergisi %29,19 ile %35,11 arasında 

değişen oranlarda tatbik edilmekte ve 2017 yılı güncellenmiş verilerine göre 452.100 İsveç 

kronunu geçen yıllık kazançlar %20, 651.700 kronu aşan yıllık kazanç ise %25’lik düz oranlı 

gelir vergisine tabi tutulmaktadır (Nordisketax, 2017).  

Dolaysız vergiler toplam GSYH içinde 2015 yılı itibarıyla %18,4’lük bir paya sahipken 

gelir vergisinin payı %15,1 ve kurumlar vergisinin payı ise %3 düzeyindedir (Eurostat, 2017). 

Norveç 

2017 yılı verilerine göre uygulanmakta olan kurumlar vergisi oranı AB üyesi olmayan 

Norveç’te %24’tür. Bu oran kurum sermaye kazançları için aynı olup hisse kazançlarında %25 

olarak uygulanmaktadır. Gelir vergisinde ise ikili yapı devam etmekte ve sermaye geliri 

üzerinden %24 oranında düz oranlı vergi alınmaktadır. Diğer kazançlarda ise yine iki farklı 

vergileme söz konusudur. İlk olarak, her mükellef için düz oranlı tüm kazancını kapsayan %24 

oranında bir gelir vergisinin yanı sıra, ücret kazancı için progresif özelliğe sahip belirli gelir 

dilimlerine ek olarak uygulanan ve %0,93 ile %14,52 arasında marjinal vergi oranı mevcuttur. 

Bu açıdan bakıldığında genel vergi oranı ile ücret kazancına uygulanan vergi oranları 

toplandığında %24,97 ile %38,52 arasında artan oranlı bir tarife karşımıza çıkmaktadır 

(Nordisketax, 2017).  
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2015 yılında dolaysız vergilerin GSYH’ya oranı %19,1 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu 

oranın %9,9 puanı gelir vergisinden oluşmakta iken %8,3 puanı kurumlar vergisinden elde 

edilmiştir. Bu açıdan Norveç örneğinde gelir ve kurumlar vergilerinde hasılat açısından yakın 

miktarlar göze çarpmaktadır (Eurostat, 2017). 

Tablo 6: Reform Sonrası Dönem ile 2017 Yılı Vergi Oranlarının Karşılaştırılması (%) 

Vergiler 

Danimarka Finlandiya İsveç Norveç 

Reform 

Sonrası 

(1994) 

2017 

Yılı 

Reform 

Sonrası 

(1993) 

2017 

Yılı 

Reform 

Sonrası 

(1993) 

2017 

Yılı 

Reform 

Sonrası 

(1992) 

2017 

Yılı 

Gelir 

Vergisi 
38-58 38-55,8 25-57 

6,25-

31,5 
31-51 

20/25 

29,19/35,11 
28-41,7 

24,97-

38,52 

Sermaye 

Geliri 

Vergisi 

38-44/58 27-42 25 30/34 25 30 28 24 

Kurumlar 

Vergisi 
34 22 25 20 25 22 28 24 

Kaynak: Bird ve Zolt, 2010; Sorensen, 1994; Nordisketax, 2017. 

Tablo 6’da reform sonrası dönemle 2017 yılı vergi oranları karşılaştırıldığında 4 ülke 

içinde tüm vergi oranlarında bir düşüş olduğu göze çarpmaktadır. Bununla birlikte sermaye 

gelirleri ile diğer kazançlar üzerinden alınan gelir vergisi farklılaştırmasının da sürdüğü 

görülmektedir. Özetle, Nordik ülkelerinde ikili vergi sistemi reformu beraberinde önemli bir 

vergi indirimini günümüze kadar devam ettirir niteliktedir. Bu yapı özellikle anılan ülkelerin 

son yıllardaki büyüme performanslarına yansımaktadır. İsveç 2016 yılında %3,2’lik bir büyüme 

yakalarken 2017 büyüme oranı %2,9 olmuştur. Norveç 2016 yılındaki %1,6’lık büyüme oranını 

2017 yılında %1,7’ye yükseltmiştir. Danimarka 2016 yılında %1,7 oranında büyürken, 2017 

yılında bu rakam %2,3 olmuştur. Son olarak Finlandiya ise 2016 yılında %1,9 oranında büyüme 

gerçekleştirirken 2017 yılında %2,5 oranında büyüme hızına ulaşmıştır (Worldbank, 2017).  

2.6. ABD Vergi Reformu 

ABD’nin 2017 yılı sonunda gerçekleştirdiği vergi reformu özellikle büyüme 

rakamlarını yukarı çekmeyi planlayan bir vergi reformu özelliği taşımaktadır. 205’e karşı 227 

oyla, 16 Kasım 2017 tarihinde Temsilciler Meclisinde kabul edilen tasarı, Amerikan 

Senato’sundan 49’a karşı 51 oy ile 2 Aralık 2017 tarihinde önemli değişiklikler barındırarak 

geçmiştir.  
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Tablo 7: ABD Vergi Reformunun Temsilciler Meclisi ve Senato Versiyonunun 

Karşılaştırılması  

 
TEMSİLCİLER MECLİSİ 

VERSİYONU 
SENATO VERSİYONU 

BİREYSEL GELİR 

VERGİSİ ORAN 

VE 

MATRAHLARI1 

2017 yılında yürürlükte olan 7 

basamaklı tarife, 4 basamaklı hale 

getirilmiş, üst vergi oranı %39,6 olarak 

korunmuş ve ilaveten yüksek gelir 

grubuna yönelik %12’lik bir “baloncuk 

oran” tabiriyle ek vergi getirilmiştir 

(2018 yılından itibaren). Tarife şu 

şekildedir; 

 

BEKAR VERGİ MÜKELLEFİ İÇİN 

- 0-45bin $--------------%12 

- 45-200bin $-----------%25 

- 200bin-500bin $-----%35 

- 500bin $ üstü---------%39,6 

 

EVLİ BİRLİKTE DOLDURULAN 

BEYANNAMELER İÇİN 

- 0-90bin $---------------%12 

- 90bin-260bin $-------%25 

- 260bin-1milyon $----%35 

- 1milyon $ üstü--------%39,6 

 

*Çiftler ayrı beyanname doldurmayı 

seçerse aynı oranlar bu tarifedeki 

dilimlerin yarısına uygulanır. 

 

HANEHALKI REİSİ 

TARAFINDAN DOLDURULAN 

BEYANNAME 

- 0-67.500 $--------------%12 

- 67.500-200bin $------%25 

- 200bin-500bin $------%35 

- 500bin $ üstü----------%39,6 

7 basamaklı mevcut tarife korunurken, üst 

vergi oranı 38,5’e indirilmiş ve yüksek gelir 

grubuna yönelik ek vergi kaldırılmıştır 

(2025 yılı sonunda yürürlükten kalkacak). 

Tarife şu şekildedir. 

 

BEKAR VERGİ MÜKELLEFİ İÇİN 

- 0-9.525 $-------------------%10 

- 9.525-38.700 $-----------%12 

- 38.700-70bin $-----------%22 

- 70bin-160bin $-----------%24 

- 160bin-200bin $---------%32 

- 200bin-500bin $---------%35 

- 500bin $ üstü-------------%38,5 

 

*Evli olup çiftler ayrı beyanname 

doldurmayı seçerse aynı tarife 

uygulanmaktadır. 

** Evli birlikte doldurulan beyannamelerde 

ise dilimler doğrudan iki katına 

çıkmaktadır. 

 

HANEHALKI REİSİ TARAFINDAN 

DOLDURULAN BEYANNAME 

- 0-13.600 $-----------------%10 

- 13.600-51.800 $---------%12 

- 51.800-70bin $-----------%22 

- 70bin-160bin $-----------%24 

- 160bin-200bin $---------%32 

- 200bin-500bin $---------%35 

- 500bin $ üstü-------------%38,5 

MATRAHTAN 

STANDART 

İNDİRİMLER 

- Tek doldurulan beyannamelerde 

12.200 $ 

- Hanehalkı Reisi doldurduğu 

beyanname için 18.300 $ 

- Evli birlikte doldurulan beyannameler 

için 24.400 $ 

*Yıllık TÜFE’ye endekslenmiştir. 

- Tek doldurulan beyannamelerde 12.000 $ 

- Hanehalkı Reisi doldurduğu beyanname 

için 18.000 $ 

- Evli birlikte doldurulan beyannameler 

için 24.000 $ 

*Yıllık TÜFE’ye endekslenmiştir. 

KİŞİSEL 

MUAFİYET 

2018 yılı için 4.150 $ olarak hesaplanan kişisel muafiyet miktarı iki tasarıda da 

kaldırılmıştır. 

                                                 
1 Kişisel gelir vergisine ait yürürlükte olan 2017 yılı oranları matrah arttıkça artarak uygulanmakta ve sırasıyla; %10, %15, 

%25, %28, %33, %35 ve %39,6 şeklindedir. Senatodan geçen tasarıya benzer bir şekilde 7 dilim ve oran bulunmaktadır. Evli 

çiftlerin ortak doldurduğu beyanname ile mükelleflere eski sisteme göre avantaj sağlanmış durumdadır. 
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TEMSİLCİLER MECLİSİ 

VERSİYONU 
SENATO VERSİYONU 

ÇOCUK ve AİLE 

VERGİ İADESİ 

(TAX CREDIT) 

(ASGARİ GEÇİM 

İNDİRİMİ 

BENZERİ) 

17 yaşına kadarki her çocuk için 

toplam ödenecek vergiden düşülmek 

üzere 1.600 $, (Evli birlikte doldurulan 

beyannameler için 230bin $’lık gelir 

aşılması durumunda, toplam geliri 

geçen her 1.000 $ için indirilecek 

tutardan aşamalı indirim uygulanır.) 

Ayrıca evli çiftler ortak beyanname 

doldurmaları durumunda her birey için 

ödenecek vergiden düşülmek üzere 300 

$ vergi indirimi uygulanır. Bu 300 $’lık 

indirim 5 yıl geçerli tutulmuştur. 

17 yaş sınırı 18’e yükseltilerek çocuk 

başına indirilecek vergi tutarı 2.000 $ 

yapılmıştır. ( Evli birlikte doldurulan 

beyannameler için toplam gelir sınırı ise 

500bin $ olarak belirlenmiştir.) 2025 yılı 

sonunda yürürlükten kalkar. 

SAĞLIK 

HARCAMASI 

İNDİRİMİ 

Kaldırılmıştır. 

Yürürlükte ki yasa uyarınca 2017 ve 2018 

yılları için brüt gelirin %10’unu aşan 

harcamalarda aşan kısım matrahtan 

indirilebilir. 

MORTGAGE FAİZ 

İNDİRİMİ 

500bin $’lık mortgage kredisi olan 

faizlerin indirimine imkan tanıyor. 

İpotek faizi için geçerli sınır olan 1milyon 

$ limiti devam etmektedir.   

KURUMLAR 

VERGİSİ 

%35 olan oran 2018 yılından itibaren 

%20 olarak uygulanacak 

Oran %20 olarak 2019 yılının başından 

itibaren uygulanacak 

ALTERNATİF 

MİNİMUM VERGİ 

Hem kişisel gelir hem de kurumlar 

vergisi için kaldırılmıştır. 

Uygulamada olan vergi yürürlükte olup 

kişisel vergi için muafiyet sınırı %40 

arttırılmıştır. 

EMLAK VERGİSİ 
6 yıl sonra kaldırılmak üzere muafiyet 

sınırı 10 milyon $’dır.  
2017 muafiyet tutarı 2 katına çıkarılmıştır. 

Kaynak: KPMG Tax Reform Report on New Tax Law, 2018. 

Temsilciler Meclisi ile Senato’dan geçen reform tasarılarının farklı olması ikisi arasında 

bir karşılaştırma yapmayı mümkün ve gerekli kılmaktadır. İki tasarının da konferansa 

gönderilmesinden sonra nihai hali 22 Aralık 2017 tarihinde Başkanı tarafından imzalanmıştır. 

Nihai metinde ise her iki tasarıda da % 20 olan kurumlar vergisi oranı %21 olarak belirlenmiştir. 

Karşılaştırmalı bilgileri içeren Tablo 7’de de görüldüğü üzere her iki alternatif tasarı da 

önceki vergi sistemindeki yüksek vergi oranlarını aşağı çekmeyi önermektedir. Temsilciler 

meclisi önerisinde gelir vergisi tarife dilimleri azaltılırken, senato önerisi tarife dilim sayısını 

gelir vergisi için aynı tutup üst marjinal vergi oranında indirim önermektedir. Nihai versiyon 

olarak imzalanıp yürürlüğe giren metinde Senato taslağı kabul edilmiştir (KPMG, 2018). 

Bir başka önemli uygulama evli çiftlerin ortak beyanname vermesi sayesinde gelir 

vergisi matrah uzunluklarını arttırabilme imkânlarıdır. Daha önceki sistemde de uygulanan bu 

avantaj yeni tasarılarda dilim aralıkları arttırılarak devam etmiştir. 
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Asgari geçim indirimi benzeri olarak uygulanan çocuk ve aile vergi iadesi Senato 

önerisinde çocuk için 17 yaşından 18 yaşına yükseltilerek çocuk başına 2.000 ABD doları 

indirim hakkı şeklinde tanımlanırken, Temsilciler Meclisi versiyonuna belli şartlara bağlı 

tutularak 17 yaşına kadar her çocuk için 1.600 ABD doları olarak önerilmiştir. Eski sistemde 

1.000 ABD doları olan bu indirim Senato önerisine uyularak 2.000 ABD doları olarak 

kesinleşmiştir. 

Büyüme açısından önem teşkil eden üretimin arttırılmasına yönelik kurumlar 

vergisindeki indirim her iki tasarıda da eski oran olan %35’in %20’ye düşürülmesi şeklinde 

olsa da nihai olarak %21 oranı uygulamaya konulmuştur. Bu açıdan ABD’de kurumlar vergisi 

oranı yönünden ciddi bir indirime gidilerek ülke içindeki kurumlara önemli bir vergi avantajının 

sağlandığı ve bu yolla ülke dışı üretimin ülke içine kaydırılması için önemli bir adım atıldığı 

değerlendirilmektedir. Söz konusu adımın uluslararası üretim ve vergisel ilişkiler kapsamında 

diğer ülkelerin başta kurumlar vergisi olmak üzere vergi sistemlerini ciddi şekilde etkileyeceği 

tahmin edilmektedir. 

Servet vergisi olarak önemli bir yer tutan emlak vergisinde ise Senato önerisindeki gibi 

muafiyet tutarları iki katına çıkarılarak mülk sahiplerine emlak vergisi avantajı sağlanmış ve bu 

yolla mevcut emlak piyasasında canlanmanın arttırılması hedeflenmiştir. 

2.7. Türkiye’de Vergi Yapısı ve Ekonomik Büyüme 

2.7.1. Türkiye’de Vergi Yapısı 

Ülkemizde son çeyrek yüzyılda kamu maliyesi alanında yaşanan gelişmeler üzerinde üç 

temel belirleyicinin rol oynadığı görülmektedir. İlk olarak, aralıklarla yaşanan ekonomik 

krizlerin etkilerini bertaraf etme sürecinde kamu maliyesinde yaşanan gelişmeler dikkate 

değerdir. Kamu maliyesi alanında krizler nedeniyle oluşan kamu mali açıklarının kapatılması 

ve kamu açıklarını sürdürülebilir seviyelere çekmek için uygulamaya konulan ekonomik 

programların en önemli araçlarından birisi de gelir yönlü uyum politikaları kapsamında vergiler 

olmuştur. Bu süreçte, yüksek düzeyde faiz dışı fazla vermek suretiyle kamunun borçlanma 

gereğini ve borç stokunu azaltmada gelir artırıcı politikalara sıklıkla başvurulmuştur. Bu 

politikalar neticesinde vergi yükünde önemli artışlar ve vergi yapısında ciddi değişim ve 

bozulmalar meydana gelmiştir.  
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Aynı dönemde, vergi mevzuatımızın ve sisteminin AB müktesebatıyla 

uyumlulaştırılması ve doğrudan yabancı yatırımların ülkeye çekilmesi amacıyla küresel ölçekte 

ortaya çıkan vergi rekabeti mevcut vergi yapımızın şekillenmesinde etkili olan diğer önemli 

unsurlar olarak öne çıkmaktadır. Kişisel gelir ve kurumlar vergilerinde uygulanan vergi oran 

indirimleriyle Özel Tüketim Vergisi Kanununun uygulamaya konulması bu süreçte görülen 

önemli gelişmelerin başında gelmektedir.  

Ayrıca, kamu maliyesi alanında uygulanan kararlı politikalar neticesinde kamu kesimi 

dengelerinde önemli düzeyde iyileşmenin sağlandığı son yıllarda, vergi politikalarının 

tasarlanmasında; vergilemede adalet, eşitlik, istikrar ve öngörülebilirliğin güçlendirilmesi 

yanında cari açıkla mücadele, ekonomide rekabet gücünün desteklenmesi ve kayıt dışı 

ekonomik faaliyetlerle mücadele edilmesi gibi ekonomik ve sosyal önceliklerin öne çıktığı 

görülmektedir. 

OECD ve AB ülkelerine benzer şekilde büyüme odaklı bir vergi reformunun 

önceliklerini belirlemek için ülkemizdeki mevcut vergi yapısının incelenmesi bu bölümün 

temel yaklaşımıdır. Bu amaçla, öncelikle ülkemizdeki vergi yükü, vergi türlerinin vergi hasılatı 

içindeki payları ile dolaylı-dolaysız vergilerin milli gelir içindeki payı incelenecektir. İnceleme 

kapsamında yararlanılan bütçe gerçekleşme ve tahminleri ise Ek 1’de yer almaktadır. 

Grafik 6: Türkiye’de Toplam Vergi Yükü (%) 

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, 2017. 

* Mahalli idare ve fon paylarını kapsamaktadır. Ret ve iadeler hariç net rakamlardır.
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Türkiye’de 2007 ile 2016 yılları arasında vergi yapısına ilişkin vergi yükü oranları 

Grafik 6’da gösterilmektedir. Toplam vergi hâsılatının GSYH’ya oranını ifade eden toplam 

vergi yükü, sadece merkezi yönetim bütçesine dâhil olan vergi gelirlerini değil aynı zamanda 

mahalli idareler tarafından tahsil edilen vergileri de kapsamaktadır. 

Parafiskal gelirler hariç vergi yüküne bakıldığında, dünyadaki son ekonomik kriz (2008-

2009) ile Onuncu Kalkınma Planının uygulandığı dönemi içine alan 2007-2016 yılları arasında 

vergi yükü en düşük %17,4 en yüksek ise %18,7 seviyesindedir. 2010-2011 yılı kriz sonrası 

dönemde vergi yükü en yüksek oranına ulaşırken 2008 yılında en düşük oran gerçekleşmiştir. 

Son üç yılda kademeli bir yükseliş yaşanmış ve 2014 yılında %17,7 olan vergi yükü 2015 

yılında %17,9 ve 2016 yılında %18,1 oranına ulaşmıştır. Parafiskal gelirler dahil edildiğinde 

anılan oran 2007-2010 yılları arasında %23 düzeyinden, 2010-2016 yılları arasında %25 

seviyesine çıkmıştır. 

Onuncu Kalkınma Planının uygulanma sürecini de kapsayan son beş yıllık dönem 

itibarıyla 2013-2017 yılları arasında bütçede gerçekleşen ve tahmini rakamlar incelendiğinde 

(Ek-1), 2014-2016 yılları arasında bir önceki yıla göre net bütçe gelirleri içerisinde vergi 

gelirlerinin payı azalmış fakat beş yıllık dönem boyunca ortalama oran %96 seviyesinde 

kalmıştır. 2018 ve 2019 yılları için tahmini vergi gelirlerinin net bütçe gelirleri içerisindeki payı 

ise %98’in üzerinde beklenmektedir. 2013 yılı sonrası vergi gelirlerinde bir önceki yıla göre 

artış oranı 2017 yılına kadar artarak devam ederken 2017 yılında bu oranın bir miktar 

yavaşlayarak bir önceki yıla göre %12,1 oranında olması öngörülmektedir. 2018 ve 2019 

yıllarına yönelik vergi gelirlerindeki artışın %10’lar seviyesinde olacağı tahmin edilmektedir.   

Toplam vergi hasılatı içinde vergilerin konularına göre 2013-2019 yılları arasındaki 

dağılımı Grafik 7’de yer almaktadır. 2013-2016 yılları arasındaki oranlar bütçede gerçekleşen 

rakamlardan alınmış olup 2017-2019 yıllarına ait veriler ise 2017 yılı bütçe tahminlerine 

dayanmaktadır.  

Gelir ve kazanç üzerinden alınan vergiler 2013-2017 arasında bir önceki yıla kıyasla 

artış göstermekle birlikte toplam vergi gelirleri içinde yaklaşık %28’lik bir paya sahiptir. 2013 

yılında 97,5 milyar TL olan vergi hasılatı yıllık ortalama %16 oranında artış göstererek 2017 

yılında yaklaşık 162 milyar TL’ye yükselmiştir. 
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Grafik 7: Türkiye’de Vergilerin Genel Bütçe Vergi Gelirleri İçindeki Payı (%) 

Kaynak: Maliye Bakanlığı, *2017 bütçe tahmini.

Mülkiyet üzerinden alınan vergilerin genel toplamı bütçede artış göstermekle birlikte 

2013-2017 yılları arasında ve 2018-2019 tahmini rakamlarına göre toplam vergi gelirleri 

içindeki payı sırası ile %2 ve %2,4 düzeyindedir. 2013 yılında 7,8 milyar olan hasılat 2017 

yılında 12 milyar TL düzeyine ulaşmıştır.  

Toplam vergi gelirleri içerisinde en yüksek paya sahip olan dahilde alınan mal ve hizmet 

vergilerinin payı 2013-2016 yıllarında gerçekleşen rakamlar ile 2017-2019 tahmini verilerine 

göre istikrarlı bir seyir izleyerek, %43-%45,6 aralığında bir paya sahip olmuştur. 2017 yılı 

tahminine göre anılan oranın %45,6 ile en yüksek değere ulaşması beklenmektedir. Bu oranın 

2018 ve 2019 yıllarına ilişkin tahminlerde ise sırasıyla %44,9 ve %44,4 düzeyine düşmesi 

beklenmektedir. 2013 yılında dahilde alınan mal ve hizmet vergileri tahsilatı 155,2 milyar TL 

iken bu miktar 2017 yılında 258 milyar TL’ye ulaşmaktadır. Uluslararası ticaret ve 

muamelelerden alınan vergilerin toplam vergi gelirleri içerisindeki payı 2017 yılı tahminine 

göre %17,1 seviyesindedir. 2013-2017 yılları arasında ve 2018-2019 tahmini verilerine 

baktığımızda söz konusu oranın %17,1-%19,3 aralığında kalması, hasılatın ise 2013 yılındaki 

67,5 milyar TL seviyesinden 2019 yılında 127,4 milyar TL seviyesine ulaşması 

beklenmektedir. 
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Grafik 8: Dolaylı-Dolaysız Vergilerin GSYH İçindeki Payı 

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı,. 

* Kalkınma Bakanlığı OVP gelir tahminleri kullanılmıştır.

Damga vergisi gelirlerinin toplam vergi gelirleri içindeki payı istikrarlı bir seyir 

izlemekte ve yaklaşık %2,7 düzeyindedir. İncelenen yedi yıllık süreçte toplam vergi hasılatının 

8,2 milyar TL’den 19,2 milyar TL’ye ulaşması öngörülmektedir. Harçların 2013-2016 yılları 

arasında toplam vergi gelirleri içindeki payı %3,2 ile %4 aralığında seyretmiş, tahmini verileri 

içeren 2018-2019 dönemleri için ise bu oranın %3,6 seviyesinde olması beklenmektedir. 

Gelir ve mülkiyet üzerinden alınan dolaysız vergiler ile KDV ve ÖTV gibi diğer 

harcama ve muamele vergilerini oluşturan dolaylı vergilerin ayrımının, GSYH içindeki payları 

Grafik 8’de yer almaktadır. 

Sosyal güvenlik primlerinin dahil edilmediği durumda, dolaysız vergilerin GSYH 

içindeki payının, ele alınan dönemde dolaylı vergilerin payının yarısından da az olduğu 

görülmektedir. 2013 yılında dolaysız vergilerin GSYH içindeki payı %5,8 iken 2020 yılına 

ilişkin OVP tahmininde bu pay %6,1 olarak öngörülmektedir. Dolaylı vergiler tarafında söz 

konusu oranın 2013 yılında %12,3 iken, 2020 yılında %12,6 seviyesine ulaşacağı 

öngörülmektedir.  
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2.7.2. Türkiye’de Büyüme 

Grafik 9 Türkiye’de 2008-2016 yılları arasında milli gelir, kişi başına gelir ve GSYH 

büyüme oranlarını göstermektedir. 2008-2009 yıllarında yaşanan ekonomik ve finansal kriz 

nedeniyle Türkiye ekonomisi mili gelir, kişi başına milli gelir ve GSYH yönünden önemli bir 

küçülmeyi tecrübe etmiştir.  

Grafik 9: Türkiye’de Milli Gelir, Kişi Başına Gelir ve GSYH Büyüme Oranları 

Kaynak: Dünya Bankası ve TÜİK verilerinden derlenmiştir. Sabit fiyatlara göre hesaplanmıştır. 

* Dünya Bankası verilerine göre düzenlenmiştir.

** TÜİK verilerine göre düzenlenmiştir. 

Anılan değişkenlerdeki küçülmeler sırası ile %4,89, %6,09 ve %4,8 düzeyindedir. Öte 

yandan, 2010 ve 2011 yılları dahil son yedi yıl içerisinde, dünyadaki ekonomik büyüme 

performansı dikkate alındığında, ülkemizin ciddi bir büyüme performansı gösterdiği 

görülmektedir. Ancak, özellikle 2013 sonrası dönemde pozitif büyüme devam etse de büyüme 

performansında bir miktar zayıflama göze çarpmaktadır. 

GSYH’daki büyüme oranı 2010 yılında %9,2, 2011 yılında %8,8 ile en yüksek değerlere 

ulaşmışken, bu oran 2011 sonrası dört yılda sırası ile %2,1, %4,2, %3 ve %4 seviyesindedir. 

OECD ülkeleri ve gelişmiş ekonomilerle kıyaslandığında göreceli olarak olumlu bir seyir göze 

çarpsa da büyüme eğilimi özellikle son yıllarda yavaşlama patikasındadır. 
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Benzer eğilim kişi başına düşen gelir artışında da gözlenmektedir. 2008 ve 2009 

yıllarında sırası ile %0,41 ve %6,09 oranında olan küçülme eğilimi, takip eden iki yılda %7,38 

ve %9,46 oranlarında pozitif büyüme rakamları ile son dokuz yılın en yüksek seviyelerine 

ulaşmıştır. 2011 yılını takip eden son beş senede ise kişi başına düşen milli gelirde 2014 yılı 

hariç büyüme trendinde yavaşlama göze çarpmaktadır. Anılan dönemde gözlenen pozitif 

büyüme rakamları sırası ile %3,27, %6,58, %3,49, %4,11 ve %3,11 düzeyindedir. 

 OECD ülkelerinin büyüme düzeyleri ile kıyaslandığında, gelişmekte olan ülkeler 

arasında yer alan Türkiye, son on yılda kriz yılları hariç önemli bir ekonomik büyüme 

performansı sergilemektedir. Fakat son dönemde gözlenen büyüme hızındaki yavaşlama, 

öncelikle vergi politikaları olmak üzere tüm maliye politikalarının büyümeyi destekleme ve 

ivmelendirme perspektifinden tekrar gözden geçirilmesini gerekli kılmaktadır. Bu açıdan, başta 

OECD ve AB ülkeleri olmak üzere diğer ülkelerin yöneldiği vergi reformları dikkatle 

incelenerek ülkemiz için tasarlanacak büyüme odaklı bir vergi reformunun ülkemizde 

ekonomik performansı arttırabileceği değerlendirilmektedir. 
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3. ONUNCU KALKINMA PLANI VE ORTA VADELİ PROGRAMLAR

KAPSAMINDA BÜYÜME ODAKLI VERGİLENDİRME: HEDEFLER VE 

GELİŞMELER 

Onuncu Kalkınma Planında ekonomik büyümeye ilişkin ortaya konulan hedefler 

çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşların görev alanlarına giren hedeflerine ilişkin neleri 

gerçekleştirdikleri faaliyet raporlarından elde edilebilmektedir. Ayrıca, Onuncu Kalkınma Planı 

ile uyumlu olarak hazırlanan son OVP’de büyüme odaklı vergilemeye ilişkin hangi adımların 

atılacağı tespit edilmektedir. Bu çerçevede, bu bölümde, Onuncu Kalkınma Planı, OVP ve ilgili 

faaliyet raporları, büyüme ve vergi politikaları açısından gözden geçirilerek değerlendirilmiştir. 

3.1. Onuncu Kalkınma Planı 

Yenilikçi Üretim İstikrarlı Yüksek Büyüme 

Onuncu Kalkınma Planı içinde yer alan yenilikçi üretim ve istikrarlı yüksek büyüme 

başlığı altında dikkat çeken hususlar arasında öncelikle, dünya nüfusunun yaşlanmasına karşılık 

Türkiye’deki genç ve dinamik nüfus potansiyelinin gelişmiş ülkelere bir yakınsama sağlayacağı 

ifade edilmektedir. Bu durum Türkiye’deki 15 yaş üstü nüfusu ve işgücü rakamlarını dikkate 

aldığımızda önemli bir avantaj olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Türkiye’nin büyüme performansının arttırılması için yenilikçi bir üretim yapısı 

hedeflenmekte ve özellikle sanayi ve hizmetler sektöründe bilgiye dayalı rekabetin yenilikçi 

üretim yapısını kaçınılmaz kıldığı belirtilmektedir. AR-GE, patent ve ileri teknoloji sektörlerine 

ilişkin göstergelerde gelinen nokta yeterli görülmemektedir. İmalat sanayinde büyük ve küçük 

işletmeler arasında verimlilik farklılıkları ise giderilmesi gereken bir sorun olarak 

belirtilmektedir. 

İstikrarlı yüksek büyüme için üretken yatırımların arttırılmasının karşısında iki temel 

problem mevcuttur. İlk problem, Türkiye’deki yurtiçi tasarruf oranlarının düşük olması ve 

yatırımlarda dış tasarrufların etkin olmasıdır. Bu yüzden yurtiçi tasarruf oranlarının arttırılması 

hedeflenmektedir. İkinci problem ise tasarrufların yeterince üretken yatırımlara 

yönlendirilmemesidir. Ekonomide cari açık verildiği göz önüne alınarak hem üretim 

kapasitesini hem de ihracatı arttırmaya yönelik yatırımlara öncelik verilmesi bu sorunun 

çözümüne katkı sağlayacaktır. 

Ülkemizde işgücü potansiyelinin ancak yarısının üretim sürecine dahil olması 

başarısızlık olarak değerlendirilmektedir. Özellikle kadın işgücünün istihdamını arttırmak, 
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öncelikli hedef olarak belirlenerek işgücüne katılım oranının arttırılması amaçlanmıştır. Ayrıca 

niceliksel artışın yanında verimlilik artışını ifade eden niteliksel bir artışın da sağlanması 

gerekmektedir. 

Sanayi sektörünün yanında tarım ve hizmet sektörü açısından da verimlilik artışının 

sağlanmasına vurgu yapılmaktadır.  

Belirtilen hedeflere ulaşılabilmesi için ise öngörülebilir ve istikrarlı bir makroekonomik 

ortam gerekmektedir. Bunun için para ve maliye politikalarının birbiriyle uyumluluğu 

çerçevesinde fiyat istikrarının sağlanması ve mali kazanımların korunarak yüksek büyüme 

ortamının tesis edilmesi temel politika hedefini oluşturmaktadır. 

Büyüme ve İstihdam 

Onuncu Kalkınma Planında yer alan bu başlık altında, büyüme ve istihdam verileri 

analiz edilerek mevcut durum ortaya konmaktadır. Bu analiz sonucunda ortaya konan tablo, 

raporda Türkiye’de Mevcut Durum başlığı altında incelenmiş olup, bu başlık altında daha önce 

değinilmemiş bilgiler ele alınmıştır. Büyüme ve istihdam verileri, 2002-2012 döneminde 

hizmet sektörünün diğer sektörlerden daha hızlı büyüdüğünü ortaya koymaktadır. 2012 yılı 

itibarıyla GSYH içindeki paylara bakıldığında tarım sektörünün payının %7,9, sanayi 

sektörünün payının %19,3, hizmetler sektörünün payının ise %61,9 olduğu görülmektedir. 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2015 yılı verilerine göre bu oranlar sırası ile %7,5, %23,4 ve 

%57,4 olarak gerçekleşmiştir.  

Büyüme ve istihdam alt başlığında yer alan amaç, hedef ve politikalar ise Onuncu 

Kalkınma Planının büyümeyle ilgili ortaya koyduğu hedefleri göstermesi açısından önem 

taşımaktadır. Belirlenen amaç, hedef ve politikalar aşağıda maddeler halinde yer almaktadır. 

 Yüksek ve istikrarlı büyüme için dışa açık ve rekabetçi bir üretim yapısının özel

sektör öncülüğünde sağlanması temel stratejidir.

 Verimlilik artışı ve sanayileşme sürecinin güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu

sayede orta ve uzun vadede büyüme hedeflerine ulaşılarak orta gelir tuzağına

yakalanmadan dönüşüm sağlanabilecektir.

 Son yıllarda kaynakların sanayi sektöründen, rekabetin daha sınırlı olduğu dış

ticarete konu olmayan sektörlere yönelmesi ve imalat sanayinin toplam katma değer

içerisindeki payının düşmesi, büyüme hedefleri açısından bir risk oluşturmaktadır.
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Plan çerçevesinde para, maliye ve teşvik politikalarının bu durumu önleyecek 

şekilde uygulanarak kaynakların üretken alanlara yönlendirilmesi hedeflenmiştir. 

 Makroekonomik istikrarın korunması büyüme stratejisi açısından önem

taşımaktadır. Bu nedenle istikrarın güçlendirilmesi için kamu gelir ve

harcamalarında kalitenin arttırılmasına yönelik çalışmaların yapılması

planlanmıştır. Kamu harcamalarının toplam hasıla içindeki payının arttırılmamasına

dikkat edilerek özel sektörün dışlanmasının önüne geçilecektir. Ayrıca gelir

arttırmaya yönelik verginin tabana yayılmasını kapsayan mali plan oluşturulacaktır.

 İstikrarlı büyüme açısından önem arz eden bir başka konu ise firma ve genel olarak

ülke düzeyinde kurumsal kalitenin arttırılması olarak belirlenmiştir. Bu nedenle

kayıt dışılık ve yolsuzlukla mücadele edilmesinin yanında vergi düzenlemelerinde

öngörülebilirlik ve istikrarın sağlanması hedeflenmiştir.

Bu hedeflerle birlikte makroekonomik politika ve hedeflerine bakıldığı zaman Onuncu 

Kalkınma Planı döneminde uygulanacak politikalar sonucunda reel GSYH’nın yıllık ortalama 

%5,5 oranında artması öngörülmüştür. 2023 hedefleriyle uyumlu olarak Plan dönemi sonunda 

2018 yılı için cari GSYH’nın 1,3 trilyon ABD dolarına, kişi başına gelirin ise 16 bin ABD 

dolarına yükseltilmesi hedeflenmiştir. 

Vergi ve Vergi Politikası 

Onuncu Kalkınma Planı içerisinde yer alan bir çok başlık altında vergiye ilişkin politika 

ve bu politikalarla ilişkili düzenlemelerden söz edilmektedir.  

İlk olarak “sosyal koruma” başlığı altında özellikle gelir dağılımının iyileştirilmesi 

çerçevesinde, vergilerin ve sosyal transferlerin, gelir dağılımındaki eşitsizliği ve yoksulluğu 

azaltıcı etkilerinin arttırılması hedeflenmektedir. 

İstikrarlı büyüme için temel hedeflerden biri olan yurtiçi tasarrufların arttırılmasına 

yönelik vergi politikalarının belirlenmesi gerekmektedir. Yatırımların arttırılması için ise vergi 

ve kredi maliyetlerinin farklılaştırılması ile üretken olmayan yatırımların cazibesini azaltmak 

ve tasarrufları üretken yatırımlara yöneltmek planlanmıştır. 

Maliye politikası başlığı altında, vergiye gönüllü uyumun arttırılması amaçlanmıştır. Bu 

sayede elde edilecek ilave kaynaklarla, işlem vergilerinin düşürülmesi sayesinde üretim ve 

istihdam teşvik edilerek büyümeye katkı sağlanacaktır. Vergilemenin daha adil olmasını ve 

mali fonksiyonunu yerine getirmesini sağlayacak şekilde vergi tabanının genişletilmesi bir 
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diğer hedefi oluşturmaktadır. Temel vergi mevzuatının, ekonomik ve sosyal politikalar 

çerçevesinde, sade ve uyum sağlanabilir hale getirilecek şekilde yeniden düzenlenmesine 

ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle elektronik ticarette vergi kaybının önlenmesine yönelik 

gerekli hukuki ve idari önlemlerin alınması gerekmektedir. 

Öncelikli Dönüşüm Programları içinde de yer alan konu başlıklarından biri olan Yurtiçi 

Tasarrufların Arttırılması ve İsrafın Önlenmesi Programı kapsamında ise vergisel araçlarla 

tasarrufların özendirilmesi ve üretken yatırımlara yönlendirilmesi, ilgili başlığın beşinci 

bileşenini oluşturmaktadır. Bu bileşen altında dolaylı vergi kompozisyonunun tasarruf önceliği 

çerçevesinde gözden geçirilmesi ve vergisel araçlarla üretken yatırımların özendirilmesine 

yönelik eylem Dönüşüm Programına dâhil edilmiştir. 

Bir başka Öncelikli Dönüşüm Programı olan Kamu Gelirlerinin Kalitesinin Arttırılması 

Programında ise performans göstergeleri olarak; vergi gelirlerinin GSYH içindeki payı, 

ödenmeyen vergi tutarının tahakkuk eden vergiye oranı, toplam vergiler içerisinde doğrudan 

vergilerin payı gibi göstergeler belirlenmiştir. Program bileşenlerinde vergi idaresinin 

etkinliğinin arttırılması, vergilemede uygulanabilirliğin ve öngörülebilirliğin arttırılması, vergi 

sistemi ve uygulamalarının istatistik üretme kapasitesinin geliştirilmesi gibi ana bileşen 

başlıkları altında politikalar ve eylemler yer almaktadır.   

3.2. Orta Vadeli Program 

Mevcut Durum, Amaç ve Hedefler 

OVP’de 2009-2015 yılları arasında ortalama yurtiçi tasarruf oranı %23 olarak tespit 

edilmiştir. Bu durum, söz konusu zaman aralığında tüketim eğiliminin %77’lik bir ortalamaya 

sahip olduğunu göstermektedir. 

Kamunun harcama ve gelirlerinde 2017 yılı sonu için GSYH’ya oranla bir miktar 

azalma öngörülmekte ve bu çerçevede kamu harcamalarının GSYH’ya oranının bir önceki yıla 

göre %0,3 puanlık bir azalışla %35,8’e gerilemesi beklenmektedir. 2017 yılında ekonomiyi 

canlandırma amaçlı yapılan vergi indirimleri ve bazı vergi dışı gelir kalemlerinde görülen 

düşüşün etkisi ile kamu gelirlerinin bir önceki yıla göre %1,4 oranında azalması ve GSYH’ya 

oranının 2017 yılı sonu itibarıyla %33,3’e gerilemesi öngörülmüştür. 

OVP’nin temel amaçları; makroekonomik istikrarın korunması, beşeri sermaye ve 

işgücü kalitesinin artırılması, yüksek katma değerli üretimin yaygınlaştırılması, iş ve yatırım 

ortamının iyileştirilmesi ve kamuda kurumsal kalitenin artırılması yoluyla büyümenin 
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hızlandırılması, istihdamın artırılması ve gelir dağılımının iyileştirilmesi olarak 

sıralanmaktadır. 

OVP’deki makroekonomik hedefler ise, 2020 yılına kadar ortalama %5,5 oranında bir 

ekonomik büyüme sağlanması, 2020 yılı itibarıyla enflasyon düzeyinin %5’e çekilmesi, 2017 

yılında %4,6’ya ulaşan cari açığın GSYH’ya oranının 2020 yılı itibarıyla %3,9’a indirilmesi 

ve işsizlik oranının 2020 yılı sonunda %9,6’ya gerilemesinin sağlanması olarak özetlenebilir. 

Programda büyüme stratejisi, üretken alanlara yönelik yatırımların desteklenmesi ve 

verimlilik artışına dayalı bir büyümenin sağlanması olarak tespit edilmiştir. 

Kamu gelirleri içerisinde vergi gelirlerinin payının arttırılması suretiyle kamu 

gelirlerinin sağlıklı ve sürekli kaynaklardan elde edilmesi, borçlanmanın ikamesi olarak hedef 

gösterilmektedir. Bu hedef aynı zamanda bütçe açığı, kamu kesimi borçlanma gereği ve genel 

devlet açığını aşağı çekmek için bir politika olarak seçilmiş durumdadır. Ayrıca, 2018 yılı için 

%24,8 olarak öngörülen vergi yükünün program sonu itibarıyla %24’e indirilmesi 

hedeflenmiştir. 

Büyümenin sürdürülebilirliği açısından belirlenen stratejiler çerçevesinde kamu 

gelirlerinin kalitesinde artış Onuncu Kalkınma Planında da yer alan bir konudur. Bu çerçevede 

OVP’ye göre, kamu gelirlerinin kalitesinde artışa yönelik vergisel düzenlemelere ekonomik, 

sosyal ve mali etkileriyle yapılacak değerlendirmeler sonucunda karar verilmesi 

öngörülmektedir. 

İstihdam, üretim, ihracat, verimlilik ve rekabetçiliği arttıracak şekilde tüm vergiler için 

reform nitelikli adımlar atma ihtiyacı duyulmaktadır. Vergiye gönüllü uyumu teşvik edici yeni 

vergi uygulamalarını hayata geçirmek, teknolojik imkânlardan daha çok yararlanılarak 

vergiden kaçınma ve vergi kaçırmayı azaltmaya yönelik önlemler alınması bu başlık altında 

belirlenen hedeflerdir. Bunun haricinde mahalli idarelerin öz gelirlerini arttırmaya yönelik yeni 

tedbirlerin alınması, emlak vergisinin yeniden düzenlenmesi gibi hedefler de Programda 

mevcuttur. 

3.3. Gelişmeler 

Bu bölümde büyüme odaklı vergilendirme konusunu ilgilendiren ve Onuncu Kalkınma 

Planı ile OVP’de yer alan politika ve hedefler çerçevesinde gerçekleştirilen bazı düzenleme ve 

uygulamalara yer verilmiştir.  
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3.3.1. Gerçekleştirilen Düzenlemeler 

OVP’de yer alan vergilerin yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı destekler şekilde 

düzenlenmesi hedefine yönelik; 

 Yeni iş kuran gençlerin ilk üç yıl boyunca 75 bin TL’lik kazancına gelir vergisi 

istisnası tanınmıştır. 

 Basit usulde tespit edilen ticari kazançların 8 bin TL’ye kadar olan kısmının gelir 

vergisi matrahından indirilmesine imkân sağlanmıştır.  

 Tarımsal üretimin teşvikine yönelik yem ve gübrede KDV tamamen kaldırılmıştır. 

Yurtiçi tasarrufların verimli yatırımlara dönüşmesi hedefi çerçevesinde; 

 Yatırımcılara mevcut teşviklere ilaveten Bakanlar Kurulu kararıyla; 10 yıla kadar 

kurumlar vergisi istisnası, hazine taşınmazlarının bedelsiz devri, enerji tüketim 

harcamalarının karşılanması,  nitelikli personel ücret desteği sağlanması, alım 

garantisi gibi birçok ek teşvik sağlanmaktadır. 

 İnşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirilemeyen KDV’nin ertesi yılda iadesine 

imkân sağlanması için yatırımlarda stratejik olma zorunluluğu kaldırılmıştır. 

Girişimciliği teşvik amaçlı; 

 Girişim sermayesi yatırım fonu ve ortaklıkları ile iştirakleri arasında düzenlenen 

kağıtlara damga vergisi istisnası getirilmiştir. 

 Sermaye şirketlerinin pay devirlerinde damga vergisi ve noter harcı kaldırılmış, 

hisse değişimi kolaylaştırılmıştır.  

 Serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri 

KDV’den istisna edilmiştir. 

Ayrıca;  

 Ülkemizin küresel çapta bir çekim merkezi olabilmesi için bölgesel yönetim 

merkezlerine kurumlar vergisi muafiyeti sağlanmıştır. 

 İleri teknolojiye sahip şirketlerin satın alınmasına ilişkin işlemler damga vergisi ve 

harçtan muaf tutulmuştur. 

 Gelirinin %85’i veya fazlasını yurt dışından elde eden hizmet işletmesi 

çalışanlarına gelir vergisi stopaj teşviki sağlanmıştır. 
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 ÖTV oran farklılaştırması yapılarak hibrit araçların Türkiye’de üretilmesi ve düşük

enerji tüketimi teşvik edilmiştir.

 Isı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamak amaçlı harcamalar, taahhütnameler, tek

seferlik ödeme sözleşmeleri, tacirler arası ipotek tesis işlemleri ile gemi, deniz ve

iç su araçlarının yapılacak vize işlemlerine yönelik damga vergisi ve harç

kolaylıkları sağlanmıştır.

Tasarrufların arttırılmasının teşvikine yönelik; 

 Bireysel emeklilik sistemine otomatik katılım sistemi getirilmiştir.

 Bireysel emeklilik, gruba bağlı bireysel emeklilik ve işveren grup emeklilik

sözleşmeleri damga vergisinden istisna edilmiştir.

 Menkul kıymet yatırım fon ve ortaklıkları ile emeklilik yatırım fonlarının para

piyasası işlemlerine Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) istisnası

getirilmiştir.

Yatırımlar üzerindeki işlem maliyetlerini ve belirsizlikleri azaltmaya yönelik; 

 Sözleşmelerin sadece tek nüshasından damga vergisi ve noter harcı alınması imkanı

getirilmiştir.

 Yatırım teşvik belgesi kapsamında inşa edilen binalara 5 yıl süreyle, yapılan

yatırımlar için iktisap olunan veya tahsis edilen arazilere yatırım teşvik belgesi

süresince emlak vergisi muafiyeti getirilmiştir. Bu kapsamda, inşa edilen

binalardan bina inşaat harcı ve imar ile ilgili harçların alınmaması imkânı

sağlanmıştır.

 Sözleşme türleri için damga vergisi oran farklılaştırılması imkânı sağlanmıştır.

Sermaye piyasalarının derinleştirilmesi, vergisel maliyetlerin azaltılması ve faizsiz 

finansın desteklenmesine yönelik; 

 Finans kurumları ve ürünleri arasındaki vergisel yükler eşitlenmiştir.

 Faizsiz finans ürünlerinin üzerindeki vergi kaynaklı ilave maliyetler kaldırılmış,

diğer finans kurumları ile aynı seviyeye getirilmiştir.

 Bankalarda olduğu gibi aracı kurumların türev işlemleri damga vergisinden istisna

edilmiştir.
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 Girişim sermayesi yatırım fonu ve ortaklıklarının menkul kıymet işlemleri

üzerindeki BSMV’den kaynaklanan yükler kaldırılmıştır.

 AR-GE ve tasarım desteklerinin arttırılmasına yönelik; 

 Gelir ve kurumlar vergisine göre endeksleme yapılmayan Ar-Ge indirimi tutarına

endeksleme imkanı getirilmiştir.

 AR-GE ve tasarım personeline yönelik gelir vergisi stopajı teşvik oranları

arttırılmıştır.

 AR-GE ve tasarım projelerinde kullanılmak için ithal edilen eşyaya; gümrük

vergisi, fon, damga vergisi ve harç istisnası getirilmiştir.

Kayıtlı ekonomiye geçişin hızlandırılması ve vergiye uyumun teşvik edilmesine 

yönelik; 

 Vergiye gönüllü uyumun arttırılması amacıyla, haklarında henüz vergi

incelemesine başlanılmamış veya takdir komisyonuna sevk edilmemiş mükellefler

için izaha davet müessesesi getirilmiştir.

 Vergi teşviklerinden geriye dönük yararlandırmamaya ilişkin hükümler Vergi Usul

Kanunu’ndan çıkarılarak güvenli bir yatırım ortamı oluşturulmuştur.

 Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımında uluslararası mevzuata

uyum sağlanarak belirsizlikler giderilmiştir.

Sosyal düzenlemelerin hayata geçirilmesine yönelik; 

 Şehir içi ticari yolcu taşımacılığında kullanılan taşıtlar ile yük taşımacılığında

kullanılan taşıtların ÖTV ödenmeksizin yenilenebilmesine imkân tanınmıştır.

 Net asgari ücretin vergi dilimi oran artışından etkilenmemesine yönelik düzenleme

yapılmıştır.

 Konut teslimlerindeki KDV oranında indirime gidilmiştir.

 Otomobillerin vergilendirilmesinde vergi adaletini gözeten ve sosyal politika

önceliklerini daha iyi yansıtan yeni bir sisteme geçilmiştir.

 Öğrenim gören ve 25 yaşını doldurmamış gençlere verilecek pasaportlardan harç

alınmaması sağlanmıştır.
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 Öğrencilerin burs veya öğrenim kredisi almak ve okula veya öğrenci yurduna

girebilmek için düzenledikleri sözleşme, taahhütname, kefaletname ve benzeri

kâğıtlara ilişkin işlemlere harç istisnası sağlanmıştır.

Bu başlıklar dışında Onuncu Kalkınma Planında yer alan ve Öncelikli Dönüşüm 

Programlarından birisi olan Kamu Gelirlerinin Kalitesinin Artırılması Programında yer aldığı 

üzere kapsamlı bir vergi harcaması raporu 2016 yılı Eylül ayında yayınlanmıştır. 

Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan son faaliyet raporunda, Onuncu Kalkınma Planında 

yer alan ve Bakanlığın görev alanına giren; Kamu Gelirlerinin Kalitesinin Artırılması, Yurtiçi 

Tasarrufların Arttırılması ve İsrafın Önlenmesi, İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi, İstanbul 

Uluslararası Finans Merkezi, Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi ile Ailenin ve Dinamik Nüfus 

Yapısının Korunması Öncelikli Dönüşüm Programlarıyla ilgili gelişmelere yer verilmiştir. 

Aşağıda, sözü edilen öncelikli dönüşüm programlarından özellikle ilk dört başlıkta yer alanlara 

ilişkin belirlenen hedefler incelenerek hem OVP hem de Onuncu Kalkınma Planında değinilen 

büyüme odaklı vergileme ile ilgili ortak konular ele alınmıştır.  

Kamu Gelirlerinin Kalitesinin Artırılması Programı 

Programa uyum çerçevesinde, istisna, muafiyet ve indirimlerin envanterinin çıkarılarak 

bunlara ilişkin verilerin ilgili kurum ve kuruluşlardan temin edilmesi, vergi harcaması 

raporunun hazırlanması, istisna, muafiyet ve indirimlerin etkinliğine ilişkin raporlar 

düzenlenmesi ve buna göre revizeye gidilmesi, idari kapasite ile bilgi teknolojileri ve analiz 

kapasitesinin arttırılması eylem planı olarak hedef seçilmiştir. Bu noktada 2016 yılı Eylül 

ayında yayınlanan vergi harcaması raporu bu hedefin gerçekleştirildiğini göstermektedir. 

Yerel yönetimlerin öz gelirlerinin arttırılmasına yönelik ise, emlak vergisinde değişiklik 

içeren mevzuat taslağının hazırlanması, imar planı değişiklikleri ve kamu yatırımları sonucu 

oluşacak gayrimenkul değer artışlarından kamunun pay almasını sağlayacak bir mekanizmanın 

geliştirilmesi, yerel yönetimlerin diğer öz gelirlerinin arttırılması ve bu gelirlerin genel vergi 

sistemi ile uyumunun sağlanması, belediye alacaklarının tahsilatının etkinliğini arttırma bu 

başlık altındaki diğer hedefleri oluşturmaktadır. 

Yurtiçi Tasarrufların Artırılması ve İsrafın Önlenmesi Programı 

Bu başlık altında Maliye Bakanlığı beşinci bileşen olan “Vergisel Araçlarla 

Tasarrufların Özendirilmesi ve Üretken Yatırımlara Yönlendirilmesi” bileşeni kapsamında 

görev üstlenmektedir. Buna göre, vergi sisteminin tasarrufları özendirme derecesi bakımından 

analiz edilmesi, vergi sisteminde tasarrufları özendirmeye yönelik kanun tasarısının 
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hazırlanması, uluslararası yükümlülükler gözetilerek lüks veya ithalat yoğunluğu yüksek 

tüketim mallarının tespit edilip caydırıcı vergilendirme uygulanması hedeflenmiştir. 

Tasarrufların vergisel düzenlemelerle üretken alanlara yönlendirilmesi için ise, 

yatırımları teşvik edici vergisel ve vergi dışı mekanizmaların gözden geçirilmesi ve gerekli 

düzenlemelerin yapılması, imalat sanayinde kapasite ve verimlilik artışı sağlamak amacıyla, 

imalat sanayi makine-teçhizat yatırımlarının finansmanında BSMV istisnasının getirilmesi, 

gayrimenkullerin elden çıkarılmasında değer artış kazançlarının vergilendirilmesine yönelik 

uygulamaların gözden geçirilmesi, taşınmaz alımlarının finansmanında kullandırılan kredilere 

ilişkin vergi istisna ve muafiyetlerin, sosyal ve ekonomik amaçları dikkate alarak gözden 

geçirilmesi planlanmıştır. 

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Programı 

Yatırımların arttırılmasına yönelik bürokratik süreçlerin iyileştirilmesi bileşeni altında 

sözleşmelerden alınan damga vergisi başta olmak üzere Damga Vergisi Kanununun bazı 

hükümlerinin gözden geçirilmesi planlanmıştır. 

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Programı 

Bu başlık altında finansal ürün ve hizmet çeşitliliğinin arttırılması bileşeni temel 

alınarak, finansal araçlar ile bunların dayanak varlıklarına ilişkin uygulamaların gözden 

geçirilmesi, tezgâh üstü türev araçları ve kaldıraçlı alım satım işlemleriyle ilgili gerçekleştirilen 

riskten korunma amaçlı işlemlerdeki vergi uygulamalarının yeniden düzenlenmesi, farklı finans 

kurumları arasında haksız rekabete yol açan vergi uygulamalarının tespit edilerek ortadan 

kaldırılması ve son olarak faizsiz finans ürün ve hizmet çeşitliliğinin arttırılmasına yönelik, 

mevcut faizsiz finans ürünlerinin yaygınlaştırılmasına ilişkin vergi uygulamalarının gözden 

geçirilmesi ve gerekli değişikliklerin yapılması hedef olarak karara bağlanmıştır. 

3.3.2. Ekonomi ve Kamu Maliyesi Alanında Son Gelişmeler 

2017 ve 2018 yılı imalat yatırımlarına destek amacıyla kurumlar vergisi desteği 

güçlendirilmiş ve bu kapsamda yatırım katkı tutarı 15 puan arttırılmıştır. Yatırım katkı tutarının 

tamamı ise diğer kazançlardan indirilebilir hale getirilmiştir. İnşaat harcamaları nedeniyle 

ödenen KDV’ye iade imkânı tanınmıştır. 

Teşvik belgeli yatırımlar üzerindeki vergisel yükün düşürülmesine yönelik emlak 

vergisi ve harç kolaylıkları sağlanmıştır. 
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Sanayicilerin yükünü azaltmaya yönelik, elektrik tüketimi üzerindeki TRT payı 

kaldırılmıştır. Organize sanayi bölgesi, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme 

bölgeleri ve sanayi sitelerindeki binalar için emlak vergisi muafiyeti getirilmiştir. Arsa 

tahsislerine ilişkin sözleşmelere damga vergisi istisnası sağlanmıştır. 

Yatırımlar üzerindeki işlem maliyetinin azaltılmasına yönelik makine ve teçhizat 

yatırımlarının finansmanında kullanılan kredilere BSMV istisnası getirilmiştir. İmalat 

faaliyetlerinde kullanılan yeni makine ve teçhizat alımlarında damga vergisi ve harç 

kaldırılmıştır. Yüksek ve orta yüksek teknolojili ürünlerin imalatına ilişkin işlemlere damga 

vergisi ve harç istisnası sağlanmıştır. İleri teknolojiye sahip şirketlerin satın alınmasına ilişkin 

işlemlere damga vergisi ve harç istisnası getirilmiştir. İnşaat sözleşmelerinde damga vergisi 

kaldırılmıştır. 

Ticaret hayatı üzerindeki damga vergisi ve harçlarda indirim yapılmıştır. Bu kapsamda 

sözleşmelerin yalnızca tek nüshasından damga vergisi ve noter harcı alınmaya başlanmıştır. 

Sermaye şirketlerinin pay devirlerinde damga vergisi ve noter harcı kaldırılmıştır. Kuruluş 

aşamasındaki defter tasdik işlemlerinden harç kaldırılmıştır.  

Katma değerli üretimin teşvik edilmesine yönelik, gelirinin %85’i veya fazlasını 

yurtdışından elde eden hizmet şirketlerine çalışanları nedeniyle gelir vergisi stopajı teşviki 

sağlanmıştır. Bölgesel yönetim merkezlerine kurumlar vergisi muafiyeti sağlanmış ve burada 

çalışanlara döviz olarak ödenen ücretler gelir vergisinden istisna edilmiştir. Serbest bölgelerde 

bakım, onarım, montaj, demontaj, elleçleme, ambalajlama, test etme ve depolama hizmet 

alanlarında faaliyette bulunan işletmelerin kazançları kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. 

Yurtiçinden serbest bölgeye, serbest bölgeden ihraç amaçlı yapılan taşımacılık faaliyetlerine 

KDV istisnası getirilmiştir. Yurtdışında tanıtım ve pazarlama ve fuarlara katılım için yapılan 

işlemlere damga vergisi ve harç istisnası sağlanmıştır. 

Vergilerini düzenli ödeyenleri teşvik etme, ödüllendirme ve aynı zamanda vergiye 

gönüllü uyumu arttırmaya yönelik olarak gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine, bazı 

sınırlamalara tabi olarak, ödenecek verginin %5’i oranında vergi indirimi sağlanmıştır. 2018 

yılında yapılacak imalat sanayi yatırımlarına ilişkin inşaat harcamaları dolayısıyla yüklenilecek 

KDV tutarları iade edilecektir. Özel iletişim vergisi oranları %7,5 olarak tek bir oranda 

sabitlenmiş, kurumlar vergisi oranı 2020 yılı sonuna kadar geçici olarak %22’ye çıkarılmıştır. 
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4. PLAN DÖNEMİ PERSPEKTİFİ: BÜYÜME ODAKLI VERGİLENDİRME 

YAKLAŞIMI VE ÖNERİLER 

  Büyüme odaklı vergilendirme yaklaşımı, özellikle 1990’lı yılların sonlarından itibaren 

başta gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin maliye politikaları alanında odaklandıkları ve 

değişime yöneldikleri çok boyutlu bir yapıyı ifade etmektedir. Bu yapı özellikle vergi gelirleri 

ile kamu harcamalarını finanse edebilmenin yanında sürdürülebilir ekonomik büyümeyi 

desteklemeyi ve hızlandırmayı amaçlamaktadır. Buradan hareketle, günümüzde vergi 

sistemleri tasarrufları, emek arzını, beşeri ve fiziki sermaye yatırımlarını arttırmaya, yatırım ve 

üretim kararlarını, yeni iş fikirlerini ve ar-ge faaliyetlerini desteklemeye çalışırken eşitlik, 

adalet, öngörülebilirlik, şeffaflık, hesap verebilirlik, vergi kaçırma, vergi kaçakçılığı, vergi 

maliyetleri, gelir dağılımında adalet ve sosyal dışlama gibi ekonomik ve sosyal sorunları da 

dikkate alarak uluslararası ekonomik gelişmeler ile vergi rekabetini içinde barındıran çok 

boyutlu ve etkili bir politika ve uygulama alanı halini almıştır.  

  AB ve OECD genelinde son on yılda, Nordik ülkelerinde son otuz yılda ve ABD 

özelinde geçen sene uygulanan vergi reformunun ana ekseni mevcut vergi sisteminde ekonomik 

büyüme üzerine zararlı vergilerin azaltılması ve vergi hasılatında kayıpların büyüme üzerinde 

zararsız vergiler üzerine hasılat yansız bir şekilde kaydırılması şeklindedir. Büyüme üzerine 

zararsız vergilerdeki artışlarda vergi tabanının genişletilmesi vergi rekabeti ve gelir dağılımının 

iyileştirilmesi gibi sorunlar da dikkate alınmaktadır.  

  Acosta-Ormaechea ve Yoo (2012) 1970-2009 yılları arasında 21 yüksek gelirli, 23 orta 

gelirli ve 25 düşük gelirli ülke için yatay kesit analizinde uzun dönem büyüme ile vergi 

kompozisyonu değişimlerini incelemiştir. Adı geçen çalışma; gelir vergisi artışlarının tüketim 

ve mülkiyet vergisi azalışlarına eşlik eden bir vergi reformunun uzun dönemde büyümeyi 

yavaşlattığına, gelir vergisi ve sosyal güvenlik katkılarının kurumlar vergisine kıyasla büyüme 

üzerinde güçlü bir negatif etkiye sahip olduğuna, gelir vergisinin mülk vergilerine 

kaydırılmasının büyüme üzerinde güçlü bir etkiye sahip olduğuna ve gelir vergisindeki 

indirimlerin katma değer ve diğer tüketim vergileri üzerine kaydırılmasının büyümeyi 

hızlandırdığına işaret etmektedir.  

  Macek (2014), 2000-2011 yılları arasında OECD ülkelerinde vergi sistemleri ile 

büyüme arasındaki ilişkiyi incelemiş ve kurumlar vergisini takiben kişisel gelir vergisi ve 

sosyal güvenlik katkılarının büyüme üzerinde olumsuz etkilere sahip olduğunu ileri 

sürmektedir. Ekonomik büyümeyi hızlandırmada OECD ülkeleri için kurumlar ve kişisel gelir 

vergilerinin indirilmesi gerektiğini, hasılat kaybını telafi etmek için ise dolaylı vergilerin 
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tabanının genişletilmesini önermektedir. OECD ülkelerinde ekonomik büyüme ve vergilere 

ilişkin tüm ampirik çalışmaları meta-analiz ile inceleyen Alinaghi ve Reed (2016) 42 adet 

çalışmaya odaklanmaktadır. Alinaghi ve Reed (2016)’e göre üretken olmayan kamu 

harcamalarındaki artış büyümeyi bozucu vergiler ile ve/veya açık ile finanse edildiğinde ise 

ekonomik büyüme üzerinde negatif etkiye, üretken kamu harcamaları büyümeyi bozucu 

olmayan vergiler ile finanse edildiğinde ise büyüme üzerinde pozitif etkiye sahiptir.  

 Bu anlamda, literatür ile de uyumlu olarak, ülkemizde büyüme odaklı bir vergi sistemine 

yönelik öneriler; 

 Büyüme odaklı vergi sisteminin özellikleri,

 Vergi mevzuatı ve uygulamalarında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri,

 Vergi politikalarının oluşturulması ve hayata geçirilmesine ilişkin öneriler,

 Devlet teşvik ve destekleri ile vergi harcamaları mahiyeti, etkinliği ve mali boyutu,

 Vergi idaresi ve vergi yönetimi,

 Vergileme hizmetlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi

şeklinde altı alt başlıkta incelenmeye çalışılmıştır. 

4.1. Büyüme Odaklı Bir Vergi Sisteminin Özellikleri 

 Büyüme odaklı bir vergi sisteminin önemli özelliklerinden birisi öngörülebilirlik ve 

şeffaflık olmalıdır. Vergisel düzenlemeler tüm paydaşların katkı sağladığı “Vergi Konseyi” 

benzeri katılımcı yöntemler ile hayata geçirilmesi gerekmektedir. 2018 yılında kurumlar 

vergisindeki %2 puanlık artışın öngörülebilirlik ve ekonomik büyüme üzerindeki olumsuz 

etkileri gözden geçirilerek, dünya örnekleri ve vergi rekabeti alanında yaşanan gelişmeler de 

dikkate alındığında, tekrar eski oranına düşürülmesi veya öngörülen uygulama süresi sonunda 

uzatmaya gidilmeyeceğinin öngörülebilir kılınması önemli görülmektedir.  

 Buna ek olarak, 15 Temmuz Hain Darbe Girişiminin yatırımcıların ülkeye ve 

ekonomimize olan güvenini derinden etkilemesine karşın büyüme potansiyelinde kısa sürede 

önemli bir toparlanma gözlemlendiği aşikardır. Bu hain girişim karşısında ekonomik ve sosyal 

alanda alınan tedbirlerin önemli bir kısmının vergi nitelikli olması verginin ulusal ekonominin 

yanında güvenlik açısından da önemini ortaya koymuştur. Vergi yönetiminin tarafsızlığı ve 

mükellef hakları paralel devlet yapılanması şeklinde ortaya çıkan hain organizasyon ile oldukça 

fazla zarar görmüştür. Söz konusu zararların en kısa sürede ortadan kaldırılması amacıyla vergi 
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idaresi ve vergileme hizmetleri özelinde gerekli çalışmalar hızlı bir şekilde 

sonuçlandırılmalıdır. 

  Vergi düzenlemelerinin mükellef tarafından anlaşılabilir şekilde açık ve sade olması 

mükelleflerin en temel haklarından biri olup, bu durum aynı zamanda vergilendirme ilkelerinin 

de bir gereğidir. Günümüzde birçok ülkede mükellef hakları alanında önemli gelişmeler ortaya 

çıkarken ülkemizde de mükellef hakları bildirgesi ile önemli bir adım atılmıştır. Mükelleflerin 

yükümlülükleri dışında haklarının da olduğu konusunda özellikle vergi denetimi sürecinde 

yapılan yasal düzenlemelere gelir idaresi tarafından yapılan düzenlemeler de eşlik etmiştir.  

  23 Temmuz 2010 tarihinde yayımlanan 6009 Sayılı Kanun ile vergi denetim sisteminde 

şeffaflığın artırılması amacıyla getirilen yenilikler, 18 Ocak 2017 tarihinde yayımlanan “Vergi 

İncelemesinde Mükellef Hakları Genelgesi” ile vergi inceleme sürecinde vergi incelemesi 

yapmaya yetkili olanlar ile Rapor Değerlendirme Komisyonu üyelerinin görev alanlarıyla ilgili 

uyacakları ilkeler, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bünyesinde geliştirilen ve patenti alınan 

VDK-VEDAS yazılımıyla, mükellefler tarafından üretilen e-defter, e-fatura ve kayıt saklama 

verileri gibi elektronik veriler kullanılarak vergi denetimlerinin daha etkin ve kısa sürede 

tamamlanması ve 29 Mart 2018 tarihli 7104 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı 

Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

ile yeni bir grup başkanlığı ihdas edilerek iade incelemelerine yönelik ekipler oluşturulması 

bunlara örnek teşkil etmektedir. Ancak, mükelleflerin denetim süreci dışında kalan alanlarda 

da haklarının gelişimi yönünde düzenlemelerin ve uygulamaların devam ettirilmesi önemli 

görülmektedir.  

  Mükellef hakları alanında sağlanan bu olumlu gelişmelerin daha ileriye götürülmesi 

için; 

 Mükellef grupları ve sektörler ile bunların hizmet ihtiyaçları da dikkate alınarak 

toplam kalite yönetimi doğrultusunda etkin mükellef hizmetlerini gerçekleştirme 

temel hedef olmalıdır. 

 Mükellef ihtiyaçlarını karşılayacak hatta bu beklentilerin ötesine geçecek ürün ve 

hizmetler sağlayabilecek entegre bir sistem oluşturulmalıdır. 

 Mükellef odaklı bir anlayışla, kaliteli mükellef hizmetlerinin sunulması, mükellef 

sorunlarını çözmede veya şikayetlerini dinlemede mükelleflerle birebir karşı 

karşıya kalan çalışanlar açısından da iş yükünü azaltacaktır. Mükellef açısından 

azalan iş yükü, kısalan iş tamamlama süreleri doğal olarak çalışanlara da olumlu 

şekilde yansıyacaktır. 
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 Mükelleflerin ödevlerini gönüllü bir şekilde yerine getirmeleri teşvik edilmelidir.

Ülkemizde gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden vergi ödevlerini yerine

getirenlere yönelik ödenecek verginin %5’i oranında teşvik sağlanmıştır. Ancak,

söz konusu teşvikten yararlanacakların ve yararlanma şartlarının katılığı bu

uygulama hakkında tartışmalara neden olmaktadır. Örneğin, menkul sermaye iradı,

GMSİ, diğer kazanç ve irad sahibi olanlarla ücretliler için bu mekanizmadan

faydalanma imkanı bulunmamaktadır. Bu kapsamda, uygulamadan

yararlanacakların ve yararlanma şartlarının düzenlemenin ruhuna ve amacına

uygun bir şekilde gözden geçirilmesi gerekmektedir.

 Mükellefin özellikle kendisi ile ilgili işlem yapılırken vergi idaresinde yapılan

işlemlerin yerine getirilmesine engel olmayacak biçimde vergilendirme sürecine

daha fazla katılımının sağlanması daha az uyuşmazlığın ortaya çıkmasını

sağlayacak ve mükellefin vergi idaresine güvenini artıracaktır.

 Vergi incelemesine yönelik müesseseler hakkındaki yasal düzenlemelerde mevcut

dağınık görünüşün ortadan kaldırılması gerekmektedir.

 Vergi idaresinin yeniden yapılandırılmasına yönelik olarak çıkarılan 5345 sayılı

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna göre

ülkemizde benimsenen fonksiyonel ve mükellef odaklı bir yapılanmaya uygun

olarak mükelleflere en iyi şekilde hizmet sunulması ve destek olunması için gerekli

birimler oluşturulmalıdır.

 Mükellef haklarının korunmasını topluma yaymak ve sivil toplum kuruluşlarının

da konuyla ilgilenmelerini sağlamak amacıyla da ülkemizde de mükellef birlikleri

kurulmalıdır. Ayrıca, Dünya Mükellefler Birliği’ne üye olunmak suretiyle

uluslararası platformda mükellef haklarının korunmasına yönelik çalışmalara katkı

sağlanmalıdır.

 Mükelleflerin, tarhiyatlar aleyhine dava açtıklarında faiz işlemesini durdurmak için

ödeme yapmaları veya ihtirazi kayıtla beyanda bulunarak ödeme yapmaları halinde

ödedikleri vergileri yargı kararına göre geri aldıklarında arada geçen süre için faize

hak kazanmaları adalet bakımından gerekli bir uygulamadır. Bu nedenle VUK’un

112 inci maddesinde gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

 Mükelleflere, vergi incelemelerinde ve tutanak yahut bilgi alınması aşamasında ve

uzlaşma görüşmelerinde, yanlarında avukatlarını ve/veya mali müşavirlerini de
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bulundurma ve gerektiğinde onlara danışabilme hakkının yasal hak olarak 

düzenlenmesi gerekmektedir.  

 İnceleme elemanlarınca inceleme sonuçlarının olumlu olması ve matrah farkı 

bulunamaması halinde düzenlenen kabul raporları da mükellefe tebliğ edilmelidir. 

 Mükelleflerin özelge (mukteza) taleplerine, mükellefin iş ve işlemlerini 

aksatmayacak şekilde ve aynı zamanda idarece de makul kabul edilen bir süre 

içinde cevap verme zorunlu kılınmalıdır. 

 Mükellef  haksız olduğuna inandığı tarhiyat konusunu uyuşmazlık konusu yaparak 

dava yoluna gidebileceği için, inceleme elemanı raporunu düzenlerken bu hususu 

göz önünde bulundurmalıdır. İnceleme elemanları için belirli aralıklarla 

düzenlenecek performans planlaması inceleme elemanlarının bireysel 

performanslarının ölçümü konusunda faydalı olacaktır. 

 Uzlaşma komisyonlarının işlemlerinin ve çalışmalarının kamuda saydamlık ve 

şeffaf yönetim açısından yeniden düzenlenmesi ve denetime açık olması 

gerekmektedir. Bu doğrultuda uzlaşma komisyonu kararlarının gerekçeli olarak 

yazılması bir alternatif olarak değerlendirilmelidir. 

 Günümüzde birçok ülkede ombudsman kurumu ya genel ombudsman üzerinden ya 

genel ombudsman mekanizması içinde oluşturulan özel bir vergi danışmanlığı 

aracılığı ile ya da ayrı bir vergi ombudsmanı kurulması suretiyle oluşturulmuştur. 

Vergi ombudsmanı, mükellef haklarının korunması noktasında idarenin haksız 

işlemlerine karşı mükelleflerin düzeltme talepleri veya şikayetlerinin ilgili 

idarelerce çözümlenmemesi halinde bu uyuşmazlıkları çözümleme konusunda 

faaliyet gösteren vergi mükelleflerinin vergi idaresinden kaynaklanan şikayetlerine 

katkı sağlayan bir kurumdur. Çabukluk, etkinlik, uzmanlık, duyarlılık, vergi 

davalarının azaltılması ve vergilendirmenin doğasından gelen zorluklar özel ve ayrı 

bir vergi ombudsmanı oluşturulmasını gerekli kılmaktadır. Bu kurumun 

mükellefler ile vergi idaresi arasındaki vergi uyuşmazlıklarının çözümü, vergi 

idaresinin işlemlerinin denetlenmesi, mükellef haklarının korunması, mükelleflere 

danışmanlık hizmeti sunulması, vergisel sorunlarla ilgili görüş bildirilmesi ve vergi 

sisteminin geliştirilmesine yönelik fonksiyonları bulunmalıdır. 

  Bunlara ek olarak yerel yönetimlerin tahsil ettiği vergi benzeri gelirlere ilişkin mevzuat, 

politika ve uygulamalar hesap verilebilirlik ve şeffaflık açısından gözden geçirilmelidir. 
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4.2. Vergi Mevzuatı ve Uygulamalarında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

 İletişim teknolojisindeki gelişmeler ve artan otomasyon imkanları ile birlikte ortaya 

çıkan veri ve uygulama kapasitesi gelir vergisinde uzun vadede Kaynak Kuramından Net Artış 

Kuramına doğru bir yöneliş için önemli olanakları beraberinde getirmektedir. Bu gelişmeler 

özellikle etkin vergi güvenlik müesseselerinin devreye alınması ve uygulanması açısından 

önemli fırsatlar sunmaktadır. İyi tasarlanmış, kapsamlı ve zamana yayılmış kademeli bir gelir 

vergisi reformu ile Net Artış Kuramı uygulamalarını daha çok dikkate alan bir gelir vergisi 

sistemi hem büyümenin finansmanında hem de toplumsal ahlak ve gelir dağılımı sorunlarının 

çözümünde önem arz etmektedir. 

 Gelir ve kurumlar vergilerinin tek bir yasa altında düzenlenmesi kapsamında vergi 

oranları ülkeler arası rekabet gücünü dikkate alarak belirlenmelidir. Gelir ve kurumlar vergisi 

çalışmalarında oran değişimlerinin büyüme ve gelir üzerindeki etkilerini analiz eden esneklik 

çalışmalarının dikkate alınması gereklidir. Vergi oranlarındaki artışın büyüme üzerine olumsuz 

etkilerinin olabileceği ve işsizlik, enflasyon ve kayıt dışılığı arttırarak makroekonomik hedefleri 

olumsuz etkileyeceği düşünülmektedir. 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren ABD’de yürürlüğe 

giren vergi reformunun temel amacı vergi oranlarında indirim ile birlikte vergi tabanının 

genişletilmesidir. Vergi tabanının genişletilmesi için bugüne kadar kapsanmamış olan farklı 

gelir unsurları dikkate alınmış, dolayısıyla vergi oranını düşürürken vergi gelirlerini korumak 

ve artırmak hedeflenmiştir. Buna örnek olarak kontrol edilen yabancı kurumlardan, “dünya 

çapında elde edilen düşük vergiye tabi tutulmuş gayri maddi varlık geliri” (Global intangible 

low-taxed income – GILTI) adı altında alınması öngörülen vergi gösterilebilir. GILTI rejimiyle 

bu tip off-shore kazançların vergilendirilmesi hedeflenmektedir.  Bunun yanı sıra, kurumların 

ABD dışında bulunan ve ABD’de vergiye tabi olmamış olan varlıklarına ilişkin bir defaya 

mahsus bir geçiş vergisi de uygulamaya konulmuştur. 

 AB’de de uluslararası vergi rekabetini dikkate alan borç yanlısı kurumlar vergisi 

düzenlemeleri göze çarpmaktadır. Bu çerçevede özsermaye ile finansman, sermayenin firma 

bünyesinde kalmasını temin eden uygulamaları teşvik etmek gereklidir. Bu bağlamda Gelir 

Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi uyarınca dağıtılmayan veya sermayeye ilave edilen 

karların stopaja ve gelir vergisine tabi olmaması doğru bir uygulama iken nakit sermaye 

artırımları üzerinden götürü (notional) faiz hesaplayarak kurumlar vergisi matrahından 

indirilmesi doğru fakat eksik bir uygulamadır. Şöyle ki, bu düzenleme belirsizlikleri içinde 

barındıran ve uygulanması zor bir düzenlemedir. Ortaklardan yapılan bedelsiz borçlanmalar 
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üzerinden götürü olarak emsal faiz hesaplanması ve emsal faiz üzerinden KDV istenmesi borç 

yanlı vergilemeyi teşvik eden bir uygulama olarak göze çarpmaktadır. 

  Verginin beşeri sermaye üzerinde oluşturacağı olumlu etki bu alanda sağlanacak 

vergisel kolaylıklar aracılığı ile gerçekleşebilir. Özellikle, eğitim ve sağlık alanında 

mükelleflere sağlanacak vergisel teşviklerin devletin bu yöndeki politikalarına olumlu katkısı 

bulunmaktadır. Gerçek kişiler tarafından elde edilen mesleki kazançlar ve ücret gelirlerine 

uygulanacak eğitim veya sağlık harcamaları kapsamındaki vergi indirimleri, vergi gelirlerinde 

uzun vadede olumlu etki yaratma sonucunu ortaya çıkarabilecektir. Ayrıca hizmet üzerinden 

alınan vergilerin konusuna giren bu ve benzer harcamalara uygulanan indirimli oranların söz 

konusu sektörleri teşvik etmesi mümkündür. 

  Bu bağlamda, ülkemiz beyannameli mükellef/nüfus rasyosuna göre diğer ülkelerle 

kıyaslandığında oldukça geride olduğu görülmektedir. Nüfusun sadece %3-4’ü beyannameli 

mükellef kapsamında ödediği vergiyi hissetmektedir. Ülkemizde insanların dörtte birinin emek 

geliri elde ettiği düşünüldüğünde operasyonel zorlukları bir tarafa bırakılarak vergi 

ödeyicilerinin beyannameye dayalı olarak veya ilk aşamada seçimlik bir hak olarak gelirlerini 

beyan etmeleri vergi sisteminin gelişmesi, vergi bilincinin artması, hesap verme sürecinin 

etkinleştirilmesi, sağlıklı ve kapsamlı istatistiki bilgilere ulaşılabilmesi ve etkin politikalar 

üretilebilmesi gibi kamu maliyesi alanında sağlayacağı katkıların yanında demokratik hakların 

kullanımı açısından da faydası olacaktır.  

  Vergi tabanının arttırılması için rant bazlı gelirlerin vergilerinin farklılaştırılması, büyük 

şehirlerde belediye veya kamu hizmetleri ve buna benzer nedenler ile ortaya çıkan rant artışları 

takip edilerek bu alanda maktu harç veya maktu vergilemeye yönelinmesi, gayrimenkul satış 

veya el değiştirmelerinde yatırım amaçlı olanlar ile ticari amaçlı gayrimenkul hareketlerinde 

farklı vergileme rejimleri uygulanması, şirketlerin bilançolarında sürekli devreden, büyüyen 

veya kapanmayan ortaklardan alacak hesapları veya stok bakiyeleri için 5 yılda bir af çıkarmak 

yerine bunların her yıl beyana tabii tutulması, ilgili şirketler veya mükellefler için kurumlar 

vergisi karı veya zararı olup olmadığına bakılmaksızın bu varlıkları üzerinden belli oranda vergi 

ödeme zorunluluğunun getirilmesi, off-shore gelirlerin kavranmasına yönelik tedbirlerin 

arttırılması, vergi aflarının sınırlandırılması ve gelir vergisinde aile reisi beyanı gibi önlemler 

vergi uygulamaları alanında yaşanan sorunların çözümünde değerlendirilmelidir. 

  KDV günümüz modern ekonomileri için hem fiskal hem de ekstra fiskal amaçları içinde 

barındıran bir vergidir. Bu anlamda büyüme odaklı vergilendirme açısından önem arz 
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etmektedir. Ancak KDV reform süreci hızla hayata geçirilmelidir. Devreden KDV, indirimli 

oranlar, kısmi ve tam istisna uygulamaları, vergi esneklikleri, istisna ve muafiyet uygulamaları 

dikkatlice gözden geçirilmelidir. 

 Türk Ticaret Kanununda ve Emlak Vergisi Kanununda yapılacak değişikliklerle Veraset 

ve İntikal Vergisine işlerlik kazandırılmasının büyüme odaklı vergilendirmeye katkı 

sağlayabileceği değerlendirilmektedir. Veraset ve intikal vergisi tahsilatı, genel bütçe gelirleri 

tahsilatının %0,11’ini, genel bütçe vergi tahsilatının ise %0,12’sini oluşturmaktadır. Bu oranlar 

haddinden fazla düşüktür ve bir vergilendirme zaafına işaret etmektedir. Verginin tabana 

yayılması, konut sahipliği ve konut sektöründe yaşanan olumlu gelişmeler dikkate alındığında 

Türk Ticaret Kanunu ve Emlak Vergisi Kanunundan kaynaklı sorunlar ve çözüm önerileri 

aşağıdaki gibi özetlenebilir; 

 Merkezi kayıt kuruluşu tarafından kaydileştirilenler hariç; anonim şirketlerde sermayeyi 

temsil eden payların hamiline yazılı olarak çıkarılabilmesi ve nama yazılı pay senetlerinin de 

herhangi bir sicile kaydedilmiyor olması bu payların miras ya da bağış yoluşla intikalinin vergi 

dışı bırakılabilmesine olanak vermektedir. Bu kapsamda, anonim şirketlerde sermayeyi temsil 

eden payların yalnızca nama yazılı olarak ihraç edilebilmesi ve nama yazılı bu payların da 

elektronik ortamda kaydileştirilmesi, miras veya bağış yoluyla intikal eden payların vergi dışı 

bırakılmasının önüne geçebilecektir.  

 Emlak vergisinin matrahını oluşturan değerlerin, taşınmazın gerçek değerini 

aksettirmediği hemen herkesçe bilinen ama görmezden gelinen bir gerçektir. Bu değerlerin 

gerçek değerlere çıkarılması ve emlak vergisi oranlarının da eş zamanlı olarak indirilmesi, 

emlak vergisi yönünden gerek mükellefi gerekse hazineyi olumlu ya da olumsuz 

etkilemeyecektir. Ancak böyle bir düzenleme, veraset ve intikal vergisi yönünden eşitsizlikleri 

giderecek ve hazinenin menfaatlerine de uygun adil sonuçlara ulaşılmasını sağlayabilecektir.    

 BSMV ve Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu gibi özellikle finansal akımları 

düzenleyen vergilerin hafifletilmesinin büyüme üzerinde olumlu katkılar sağlayacağı 

değerlendirilmektedir. Damga vergisi ve harçlar; işlem vergisi olarak ekonomik faaliyetler 

üzerindeki etkileri, uygulanabilirliği, maliyetleri ve vergi hasılatı içindeki payı araştırılarak 

gözden geçirilebilir. 

4.3. Vergi Politikalarının Oluşturulması ve Hayata Geçirilmesine İlişkin Öneriler 

 Vergi politikalarının iktisadi gelişme üzerinde yaratacağı etki, başta gelir ve/veya 

kurumlar vergisi kapsamını içine alacak şekilde vergi sistemini dikkate alarak katılımcı 
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yöntemler ile tüm paydaşlarca değerlendirilmesi gereken bir sorun alanıdır. Vergi konseyi ve 

vergi akademisi gibi iyi uygulama örneklerinin geliştirilmesi gereklidir. İlgili yapıların 

derinlemesine vergisel analizleri, güncel veriler ile desteklenerek ulusal politika dokümanlarını 

dikkate aldığı için politikaların hayata geçirilme sürecini uzatmasına karşın yasama ve yürütme 

faaliyetlerini desteklemesi ile sağlıklı ve tutarlı politika üretilmesine olan katkısı açısından 

önem arz etmektedir.  

  Bu tip bir yapılanmanın ekonomik büyüme ve kalkınmaya önemli destek sağlayacağı 

düşünülmektedir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile vergi politikalarının bir maliye 

politikası aracı olarak daha hızlı ve etkin biçimde uygulanabileceği, öngörülebilirlik, şeffaflık, 

belirlilik ve adalet gibi vergileme ilkelerinde ortaya çıkabilecek sorunların daha hızlı şekilde 

çözüme kavuşturulabileceği değerlendirilmektedir. Bu anlamda, yeni sistemde küresel ticarette 

başta ABD ve Çin olmak üzere gümrük vergilerinin daha kapsamlı bir araç olarak uygulamaya 

konması nedeniyle gümrük vergilerinin ve diğer dış ticaret mali yükümlülüklerinin vergi 

politikalarının içine dahil edilecek şekilde Maliye Bakanlığı teşkilatı içinde değerlendirilmesi 

uygun olacaktır. Bütçenin hazırlanması ve uygulanması ile maliye ve gümrük politikalarına 

ilişkin ülke analizleri ve ülkemiz için etki analizleri yapan ve politika üretiminde etkin rol 

oynayan ABD uygulaması benzeri bir Bütçe Ofisinin yürütmenin içinde teşkilatlandırılması 

önemli görülmektedir.  

4.4. Devlet Destekleri Kapsamında Vergi Harcamalarının Mahiyeti, Etkinliği ve Mali 

Boyutu 

  Devlet teşvikleri ve destekleri ile vergi harcamaları ekonomik büyümeyi destekleyen ve 

yönlendiren aynı zamanda gelirin adaletli dağılımını etkileyebilen önemli politika aracıdır ve 

son dönemde ülkemiz ekonomisi açısından önemli uygulama alanlarında tecrübe edilmiştir. Bu 

politika araçlarının ekonomik büyümeye katkısının artırılması konusunda tartışmalar devlet 

teşvikleri ve destekleri ile vergi harcamaları olarak iki başlık altında aşağıda toplulaştırılmaya 

çalışılmıştır. Devlet teşvikleri ve destekleri ile vergi harcamalarına ilişkin sorun ve çözümleri 

aşağıdaki gibi özetlenebilir. 

  Karmaşık teşvik sistemimizin sadeleştirilmesi, teşviklerin amacını da dikkate alarak 

sektörel veya konusal bazlı kolay uygulanabilir, kolay takip edilebilir bir teşvik sistemi üzerinde 

çalışma yapılması elzem görülmektedir. Kamusal alanda vergi teşviklerinin takibi ve bu 

teşviklerden yararlanılması hususunda dağınık ve muğlak bir yapı gözlenmesi nedeniyle bu 

yapı kamu idareleri yönünden uzmanlaşma ve ek maliyet gerektirdiği gibi girişimciler 
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yönünden de yönetişim ve iş geliştirememe riskini artırmaktadır. Bu nedenle, vergi teşviklerine 

ilişkin mevzuat düzenlemeleri ve uygulamaları tek bir idari yapı üzerinden gerçekleştirilmeli 

ve paydaş kurumlar üzerinden de izlenebilecek yapıya kavuşturulmalıdır.  

 Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan 2016 Vergi Harcamaları Raporu’na göre vergi 

harcamalarının 2016 yılında GSYH oranı %4,22, vergi gelirleri içindeki oranı ise %20,15 

düzeyinde ve tutar olarak yaklaşık 90 milyar TL’dir. 2016 yılında, vergi harcamaları içinde en 

yüksek pay yaklaşık 34 milyar TL ile gelir vergisine ve 21 milyar TL ile KDV’ye aittir. Bu 

vergileri 13,5 milyar TL ile kurumlar vergisi ve 12,5 milyar TL ile BSMV takip etmektedir. Bu 

rakamların büyüklüğü Türkiye’de vazgeçilen vergi gelirleri ile hedeflenen çıktının ne kadarının 

gerçekleştirilebildiğine ve gelir dağılımı, yoksulluk ve sosyal dışlama gibi sosyal sorunların 

çözümüne ilişkin analizlerin yapılması ile mevzuat ve politika sadeleştirilmesi gerekliliğini 

ortaya koymaktadır. Bu alanda etki analizi çalışmalarının yapılması, vergi harcamalarının 

etkilerinin belirlenmesi ve beklenen sonuçları sağlamayan vergi harcamalarının sadeleştirilmesi 

bütçe disiplini ve kamu gelirleri açısından önem arz etmektedir.  

 Ülkemizde ekonomik büyümenin önemli bir parçası olan KOBİ’lere yönelik teşviklerde 

ölçek ve uluslararası rekabet edilebilirlik gibi hususlar da dikkate alınarak KOBİ’lerin sadece 

dolaysız vergilerle değil aynı zamanda diğer vergi türleri ve hatta başka mali yollarda da teşvik 

edilmesi gerekmektedir.  

 Devlet teşviklerinin uygulama sürelerinde belirsizliklerin gözden geçirilmesi, ihracatta 

vergisel teşvik uygulamalarının emek ve sermaye verimliliği, cari açık ve katma değeri yüksek 

ürünler bağlamından tekrar değerlendirilmesi, firmaların destek ve teşvik programları hakkında 

bilgi eksikliğinin giderilmesi için bilgilendirme kanallarının çoğaltılması ve teşvik ve destek 

süreçlerinin basitleştirilerek firmaların yani sanayicilerin anlayabileceği ve uygulayabileceği 

bir şekilde sade ve kısa bürokratik süreçlerin tasarlanması gereklidir. 

4.5. Vergi İdaresi ve Vergi Yönetimi 

 Vergi toplama, vergi denetimi, mükellefe idarece sunulan hizmetler Devlet bütçesinden 

gider yapılmasını gerektiren ve dolayısıyla parasal olarak ölçülebilen maliyetlerdir. Ülkemizde 

genel bütçe kapsamına giren vergi gelirlerine ilişkin Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi 

Başkanlığı’nın yapmış olduğu harcamaların topladığı vergilere oranının 2002 yılından 

günümüze azaldığı görülmektedir. 2002 yılında 100 TL vergi toplamak için yapılan harcama 

0,72 TL iken 2017 yılında anılan maliyet 0,49 TL’ye gerilemiştir (Maliye Bakanlığı, Gelir 

İdaresi Başkanlığı, Faaliyet Raporu, 2017). Başka bir ifade ile vergi uyum maliyetlerinde 
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önemli bir azalma gözlenmektedir. Vergi maliyetlerine ilişkin bu çalışmaların Vergi Denetim 

Kurulu, saymanlıklar ile gümrük vergilerini ve gümrük idaresini de kapsayacak şekilde 

genişletilmesi maliyetlerin tam olarak ortaya konması ile karşılaştırma yapılabilmesi ve nihai 

hedef olan maliyetlerin daha da azaltılabilmesi açısından önem arz etmektedir. 

  Vergi denetimi ve vergi yönetiminin yeni hükümet sisteminde tekrar ele alınması ve 

kamu maliyesi, hazine ve ekonomiye ilişkin yapılanma içinde efektif ve bütüncül olarak 

kurgulanması, uluslararası iyi uygulamalar da dikkate alınarak, kamu maliyesini ve hazine 

işlemlerini ve ekonomik uygulamaları da kapsamına alan bir denetim / yönetim modelinin 

benimsenmesi için çalışma yapılmalıdır.  

4.6. Vergileme Hizmetlerinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi 

  Gelir idaresinin geçmişten günümüze süregelen teknolojiye yönelik uygulamalarının 

sonucunda vergi hizmetlerinin yerine getirilmesi gerek mükellef ve gerekse gelir idaresi 

açısından kolay ve hızlı hale getirilmiştir. Mükelleflerin vergi ile ilgili yükümlülüklerinin 

yerine getirilmesine yönelik olarak uygulamaya başlanan çok sayıda e-hizmet uygulamaları ile 

vergisel işlemlerin hızlı ve kolay bir şekilde yapılabilmesi mümkün hale gelmiştir. Bu konuda 

en güncel örnek, 28 Şubat 2018 tarihinde hayata geçirilen “İnteraktif Vergi Dairesi” uygulaması 

ile mükelleflerin tüm vergisel işlemlerini vergi dairesine gitmeden internet üzerinden 

yapabilmesine imkan tanıyan uygulamadır. Bu uygulamaların hem ekonominin büyüme 

performansına hem de uluslararası alanda vergi rekabetine olumlu katkılar sağlaması nedeniyle 

geliştirilmesi önemlidir. Ülkemiz bu açıdan başta OECD ve AB ülkeleri ve diğer gelişmekte 

olan ekonomiler ile kıyaslandığında pozitif bir ayrışma göstermektedir. 
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5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Verginin ekonomik ve sosyal hayat üzerindeki kapsamlı etkilerinden yola çıkarak bu 

alanın ekonomik büyümeyi artırmada ve devamlı kılmada önemli bir araç olarak 

kullanılabileceği hususu yukarıda ayrıntılı bir biçimde ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu gerçeği 

de gözeterek, gerek ülkemizde gerekse de dünya genelinde vergileme alanında önemli 

değişimlere gidildiği gözlenmektedir. Bu kapsamda, 1980’li yıllar ile birlikte başta Nordik 

ülkelerinde vergi politikalarındaki değişim, 2008-2009 küresel krizi ile birlikte ABD ve AB 

ülkelerindeki büyüme dostu vergi politikaları ve günümüzde ABD ve Çin arasında başlayan 

ardından AB ülkeleri ile gelişmekte olan ülkeleri içine alan başta gümrük vergilerine dayalı dış 

ticaret savaşlarının temel yaklaşımı anılan ülkelerde ekonomik büyümeyi arttırma, yeni iş 

imkanları sağlama ve işsizliği azaltma olarak değerlendirilmektedir.   

On Birinci Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında oluşturulan “Büyüme Odaklı 

Vergilendirme Çalışma Grubu” dünya genelinde yaşanan bu tür gelişmeleri de dikkate alarak 

gelecekte ülkemizde ekonomik büyümeyi destekleyecek bir vergi yapısının ve buna yönelik 

politikaların neler olabileceği sorusuna cevap aramıştır. 

Plan hazırlık süreciyle de çakışan Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine geçiş süreciyle 

birlikte ülkemizde ekonomik büyümenin hızlandırılması yolunda daha ciddi adımların bir an 

önce atılmasının mümkün olacağı değerlendirilmektedir. Buradan hareketle, ülkemizde 

büyüme odaklı bir perspektiften vergi sistemimizin en başta öngörülebilir olması 

gerekmektedir. Vergi ödeyicilerin ürettikleri katma değerin ne kadarını vergilendirme 

otoritesiyle paylaşacaklarını bilmeleri ekonomik hayatın sağlıklı işlemesi açısından önem arz 

etmektedir. Ayrıca, vergi mükelleflerinin vergisel ödevlerini yerine getirmesine yönelik onları 

koruyucu ve işlem maliyetlerini düşürücü önlemlerin alınması, vergilendirmede teknolojik 

imkanlardan daha çok faydalanılması, vergi mevzuatının sadeliğinin ve anlaşılabilirliğinin 

artırılması ve vergisel teşviklerin etkinliğinin artırılması gibi konular da vergi sistemimizde 

çalışma yapılması gereken alanlar olarak öne çıkmaktadır.  

Bu konularda yapılacak çalışmalar sırasında mutlaka uluslararası gelişmeler ve vergi 

rekabeti olgusunun yanı sıra eşitlik ve adalet gibi evrensel vergileme ilkelerinin de gözetilmesi 

gerekmektedir. Bu alanlarda sağlanacak ilerlemelerin etkilerinin daha iyi tespit edilmesinde söz 

konusu çalışmaların etki analizleri ile desteklenmesi başta politika yapıcılar ve uygulayıcılar 

olmak üzere toplumun refahının artırılması açısından önem arz etmektedir.  
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EK: Vergi Gelirleri, Bütçe ve Vergi Gelirleri Pay ve Değerleri 

YILLAR 2013 2014 2015 2016 2017* 2018* 2019* 

1.Vergi Gelirleri (Milyar TL) 348 378 427 504 565 627 691 

Bir Önceki Yıla Göre Vergi Gelirlerindeki Artış (%) %15,6 %8,6 %12,9 %18 %12,1 %10,9 %10,2 

Net Bütçe Geliri  (Milyar TL) 363 395 443 530 587 638 698 

Net Bütçe Gelirleri İçinde Vergi Gelirleri Oranı %96,8 %95,7 %96,3 %95,1 %96,2 %98,2 %98,9 

2. Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler (Milyar TL) 97,5 107,1 124,1 142,5 161,9 179,7 196,9 

Bir Önceki Yıla Göre Artış (%) %12,4 %9,8 %15,8 %14,8 %13,6 %10,9 %9,5 

Toplam Vergi Gelirleri İçindeki Payı (%) %28 %28,3 %29 %28,2 %28,6 %28,6 %28,5 

3. Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler (Milyar TL) 7,8 9,1 9,3 10,4 12 13,3 14,9 

Bir Önceki Yıla Göre Artış (%) %10 %16,6 %2,1 %11,8 %15,3 %10,8 %12 

Toplam Vergi Gelirleri İçindeki Payı (%) %2,2 %2,4 %2,1 %2 %2,1 %2,1 %2,1 

4. Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri (Milyar TL) 155,2 165,3 183,7 221,6 258 281,9 306,9 

Bir Önceki Yıla Göre Artış (%) %18,2 %6,5 %11,1 %20,6 %16,4 %9,2 %8,8 

Toplam Vergi Gelirleri İçindeki Payı (%) %44,5 %43,7 %43 %43,9 %45,6 %44,9 %44,4 

5. Uluslar arası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler

(Milyar TL) 
67,5 70,6 82,3 96,7 96,9 111,9 127,4 

Bir Önceki Yıla Göre Artış (%) %14,6 %4,6 %16,5 %17,5 %0,2 %15,4 %13,8 

Toplam Vergi Gelirleri İçindeki Payı (%) %19,3 %18,6 %19,3 %19,2 %17,1 %17,8 %18,4 

6. Damga Vergisi (Milyar TL) 8,2 10,4 11,5 13,9 15,4 17,2 19,2 

Bir Önceki Yıla Göre Artış (%) %12,3 %26,8 %10,5 %20,8 %10,8 %11,7 %11,6 

Toplam Vergi Gelirleri İçindeki Payı (%) %2,3 %2,7 %2,7 %2,7 %2,7 %2,7 %2,7 

7. Harçlar (Milyar TL) 11,4 15,2 15,9 19,2 20,2 22,7 25,3 

Bir Önceki Yıla Göre Artış (%) %20,6 %33,3 %4,6 %20,7 %4,1 %12,3 %11,4 

Toplam Vergi Gelirleri İçindeki Payı (%) %3,2 %4 %3,7 %3,8 %3,5 %3,6 %3,6 

Kaynak: Maliye Bakanlığı * İlgili Yıl bütçe Tahmini 
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