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Ö N S Ö Z 
 
 Devlet Planlama Teşkilatõ�nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda 540 
Sayõlõ Kanun Hükmünde Kararname, �İktisadi ve sosyal sektörlerde 
uzmanlõk alanlarõ ile ilgili konularda bilgi toplamak, araştõrma yapmak, 
tedbirler geliştirmek ve önerilerde bulunmak amacõyla Devlet Planlama 
Teşkilatõ�na, Kalkõnma Planõ çalõşmalarõnda yardõmcõ olmak, Plan 
hazõrlõklarõna daha geniş kesimlerin katkõsõnõ sağlamak ve ülkemizin 
bütün imkan ve kaynaklarõnõ değerlendirmek� üzere sürekli ve geçici 
Özel İhtisas Komisyonlarõnõn kurulacağõ hükmünü getirmektedir. 
 
 Başbakanlõğõn 14 Ağustos 1999 tarih ve 1999/7 sayõlõ Genelgesi 
uyarõnca kurulan Özel İhtisas Komisyonlarõnõn hazõrladõğõ raporlar, 8. 
Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ hazõrlõk çalõşmalarõna õşõk tutacak ve toplumun 
çeşitli kesimlerinin görüşlerini Plan�a yansõtacaktõr. Özel İhtisas 
Komisyonlarõ çalõşmalarõnõ, 1999/7 sayõlõ Başbakanlõk Genelgesi, 
29.9.1961 tarih ve 5/1722 sayõlõ Bakanlar Kurulu Kararõ ile yürürlüğe 
konulmuş olan tüzük ve Müsteşarlõğõmõzca belirlenen Sekizinci Beş 
Yõllõk Kalkõnma Planõ Özel İhtisas Komisyonu Raporu genel çerçeveleri 
dikkate alõnarak tamamlamõşlardõr. 
 
 Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ ile istikrar içinde büyümenin 
sağlanmasõ, sanayileşmenin başarõlmasõ, uluslararasõ ticaretteki payõmõzõn 
yükseltilmesi, piyasa ekonomisinin geliştirilmesi, ekonomide toplam 
verimliliğin arttõrõlmasõ, sanayi ve hizmetler ağõrlõklõ bir istihdam 
yapõsõna ulaşõlmasõ, işsizliğin azaltõlmasõ, sağlõk hizmetlerinde kalitenin 
yükseltilmesi, sosyal güvenliğin yaygõnlaştõrõlmasõ, sonuç olarak refah 
düzeyinin yükseltilmesi ve yaygõnlaştõrõlmasõ hedeflenmekte, ülkemizin 
hedefleri ile uyumlu olarak yeni bin yõlda Avrupa Topluluğu ve dünya ile 
bütünleşme amaçlanmaktadõr. 
 
 8. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ çalõşmalarõna toplumun tüm 
kesimlerinin katkõsõ, her sektörde toplam 98 Özel İhtisas Komisyonu  
kurularak sağlanmaya çalõşõlmõştõr. Planlarõn demokratik katõlõmcõ 
niteliğini güçlendiren Özel İhtisas Komisyonlarõ çalõşmalarõnõn dünya ile 
bütünleşen bir Türkiye hedefini gerçekleştireceğine olan inancõmõzla, 
konularõnda ülkemizin en yetişkin kişileri olan Komisyon Başkan ve 
Üyelerine, çalõşmalara yaptõklarõ katkõlarõ nedeniyle teşekkür eder, 
Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ�nõn ülkemize hayõrlõ olmasõnõ 
dilerim.
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GİRİŞ 

Devletin üstlendiği görevleri gereği gibi yerine getirebilmesi, çeşitli kaynaklardan 
sağlanan kamu gelirlerine bağlõdõr. Bu kaynaklar içinde en geniş ve en sağlam olanõ vergilerdir. Vergi, 
devletin veya devletten vergilendirme yetkisi alan diğer kamu idarelerinin, kamu harcamalarõnõ 
karşõlamak amacõyla, kanuna dayanarak ve usulüne uygun olarak, gerçek ve tüzel kişilerden, hukuki 
cebir altõnda, karşõlõksõz olarak ve geri vermemek üzere aldõklarõ paralardõr. Vergi, toplumun tüm 
kesimlerini doğrudan veya dolaylõ olarak yakõndan ilgilendiren önemli bir mali araçtõr. Verginin 
önemi, Türk kamu maliyesinin son yõllarda karşõ karşõya kaldõğõ ciddi sorunlardan sonra daha da iyi 
anlaşõlmõştõr. 

Her ne kadar vergi bir zor alõm ise de, mükellef direncinin asgariye indirilmesi ve bu 
alanda başarõlõ olunmasõ için toplumsal uzlaşmanõn sağlanmasõ gerektiği yönünde giderek ağõrlõk 
kazanan görüşlerin de gözardõ edilmemesi gerekmektedir.  

Geniş tabanlõ toplumsal uzlaşmanõn sağlanmasõnõn en temel şartlarõndan birisi de, 
verginin niçin alõndõğõ ve adil olduğu konularõnda vatandaşlarõn ikna edilmesidir. 

Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ döneminde ve daha sonrasõnda Türk vergi 
sisteminin oluşumu ve değişimi ile ilgili bu Raporda varolan vergi mevzuatõnõn irdelenmesi ile 
yetinmeyip, konu, dünyadaki gelişmelerin ve üye olmaya hazõrlanõlan Avrupa Birliği�nde yaşanan 
oluşumlarõn õşõğõ altõnda, gelir idaresi, vergi denetimi, muhasebecilik ve mali müşavirlik müesseseleri 
ile vergi yargõsõ boyutlarõnõn da dahil edildiği geniş bir perspektif içinde ele alõnmaktadõr. 

Bu anlayõştan hareketle; Birinci Bölümde, Türkiye ve OECD ülkelerine ilişkin vergi 
istatistikleri değerlendirilerek Türkiye�nin OECD içindeki yeri belirtilmiş; İkinci Bölümde, Türk 
Vergi Siteminin mevcut durumu ve sorunlarõ, mevzuat, Gelir İdaresi, vergi denetimi, muhasebecilik 
ve mali müşavirlik müesseseleri ile vergi yargõsõ açõsõndan ayrõ ayrõ ele alõnmõş; Üçüncü Bölümde ise, 
Türkiye�nin adaylõğõnõn tescil edilmesinden sonra Türk vergi sisteminin Avrupa Birliği vergi 
sistemine uyumlaştõrõlmasõ bakõmõndan önemi daha da artan Avrupa Birliği - Türkiye ilişkileri, 
Avrupa Birliği vergi politikalarõ ve uyumlaştõrma sürecine kõsaca değinilmiş; Dördüncü Bölümde, 
önceki bölümlerde bahsedilen sorunlarõn çözümü ve ihtiyaçlarõn karşõlanmasõ için vergi ve usul 
mevzuatõnda yapõlacak değişiklikler sõrasõnda hangi ilkelerin esas alõnmasõ ve gelir idaresi, vergi 
denetimi, vergi yargõsõ ile muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleği alanlarõnda ne gibi kurumsal 
düzenlemeler yapõlmasõ gerektiği belirtilmiş ve sonunda çalõşmanõn genel bir değerlendirmesi 
yapõlmõştõr. 

8. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ hazõrlõk çalõşmalarõ çerçevesinde bu Raporu düzenleyen 
Vergi Özel İhtisas Komisyonu; üniversitelerden akademisyenlerin, muhtelif sivil toplum ve meslek 
örgütü temsilcilerinin, Başbakanlõk Devlet Planlama Teşkilatõ (DPT) Uzmanlarõ ile Maliye Bakanlõğõ 
Hesap Uzmanlarõnõn bilfiil katõlõmõ ile oluşturulmuş (Komisyon Üyelerinin Listesi Raporun başõnda 
yer almaktadõr); ayrõca konu, internet sayfasõnda ilgili tüm kesimlerin tartõşmasõna açõlmõştõr. İlgili 
sivil toplum ve meslek örgütleri görüşlerini ya görevlendirmiş olduklarõ temsilcileri vasõtasõyla 
Komisyon toplantõlarõ sõrasõnda sözlü olarak dile getirmişler ya da faks, mektup veya e-mail yoluyla 
yazõlõ olarak Komisyona iletmişlerdir. Komisyon çalõşmalarõ, DPT�nca Ankara�da tahsis edilen 
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salonlarda ilgi duyan tüm Komisyon üyelerinin katõlõmõ ile yapõlan gündemli toplantõlar şeklinde 
sürdürülmüştür.  

Toplantõlarda varõlan sonuçlar, herhangi bir sebeple (örneğin, ulaşõm araçlarõnõn 
çalõşmamasõ gibi) veya mazereti nedeni ile toplantõlara katõlamayan üyelere faks ya da e-mail yoluyla 
ulaştõrõlmõş, üyelerin katkõlarõ ve karşõ görüşleri takip eden toplantõlarda ele alõnarak nihai Komisyon 
görüşleri oluşturulmuştur. 
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BİRİNCİ  BÖLÜM 

OECD ÜLKELERİNE İLİŞKİN                      
VERGİ İSTATİSTİKLERİ VE                

TÜRKİYE�NİN DURUMU 

1.1.        OECD İstatistikleri 
OECD ülkelerine ait vergi istatistikleri ile göstergelerin iyi analiz edilmesi, Türk Vergi 

Sisteminin yapõsõnõn orta ve uzun vadede nasõl bir seyir izlemesi gerektiğine ilişkin önemli ipuçlarõ 
vermesi bakõmõndan büyük önem taşõmaktadõr. 

Rapor ekindeki tablolarda yer alan istatistiki bilgilerin kõsa değerlendirmelerine aşağõda 
yer verilmiştir. 

1.1.1.       Vergi Yükünün Yõllar İtibariyle Seyri (1980-1997)  
EK: Tablo-1�de görüleceği üzere, OECD ülkelerinde, sosyal güvenlik primlerinin de 

dahil olduğu toplam vergi gelirlerinin GSYİH içindeki payõnõ ifade eden en geniş anlamõyla vergi 
yükü, yõllar itibariyle fazla bir sapma göstermeden  % 34-38 aralõğõnda gerçekleşmiştir. Oysa, 
Türkiye�de durum biraz farklõlõk arz etmektedir. Aynõ vergi yükü, özellikle 1990�lõ yõllarõn başlarõna 
kadar son derece düşük düzeyde seyrederken 1990�lõ yõllarõn başlarõndan itibaren düzenli olarak artõş 
kaydetmiş ve 1997 yõlõ sonu itibariyle % 27,9�a yükselmiştir. 

Sosyal güvenlik primlerinin hariç tutulduğu vergi yükü ise, OECD ülkelerinde %22-28 
aralõğõnda değişirken Türkiye�de 1965 yõlõnda %9.9 olan bu oran yõllar itibariyle önemli oranda 
artarak 1997 yõlõnda %23,8�e yükselmiştir.(EK: Tablo-2)  

1.1.2.        Ana Başlõklar İtibariyle Vergi Gelirlerinin                                        
Toplam Vergi Gelirleri İçindeki Yüzde Dağõlõmõ (1997)  

Rapor ekindeki 3 No.lu Tabloda da görüleceği üzere, 1997 yõlõnda, Türkiye�de gelir ve 
kurumlar vergisinin toplam vergi gelirleri (sosyal güvenlik primleri dahil) içindeki payõ % 27,4 iken 
OECD ortalamasõ %35,6�tür.. Aynõ yõlda, sosyal güvenlik primlerinin toplam vergi gelirleri içindeki 
payõ Türkiye�de % 14,5 iken bu payõn OECD ortalamasõ % 24,9 olarak gerçekleşmiştir. Bunun yanõ 
sõra, Türkiye�de toplam vergi gelirleri içinde % 2,7 paya sahip olan servet vergileri OECD ortalamasõ 
olan % 5,5�nin yarõsõ kadardõr. Ayrõca, Türkiye�de mal ve hizmetlerden alõnan vergiler, toplam vergi 
gelirleri içinde sahip olduğu % 37,1�lik pay ile % 32,1�lik OECD ortalamasõnõn üzerindedir. Diğer 
vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payõ OECD ülkelerinde % 1 civarõnda iken Türkiye�de        
% 18,2 olarak gerçekleşmiştir. 
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1.1.3.        Ana Başlõklar İtibariyle Vergi Gelirlerinin GSYİH�ya Oranõ (1997) 
1997 yõlõnda, Türkiye�de, gelir ve kurumlar vergilerinin GSYİH�ya oranõ (%7,6), OECD 

ülkeleri ortalamasõnõn (%13,4) oldukça altõndadõr. Türkiye�de GSYİH içinde %4�lük bir paya sahip 
olan sosyal güvenlik primleri, %9,6�lõk paya sahip OECD ortalamasõnõn yarõsõndan daha azdõr. 
Türkiye�de servet vergilerinin GSYİH�ya oranõ da OECD ortalamasõnõn yarõsõ civarõndadõr. Mal ve 
hizmetlerden alõnan vergilerin GSYİH�ya oranõ Türkiye�de % 10,3 iken, OECD ortalamasõ %11,6 
olarak gerçekleşmiştir. Ancak diğer vergilerin payõ, OECD ülkeleri ortalamasõnõn (%0,4) oldukça 
üzerinde (%5,1) gerçekleşmiştir. (EK: Tablo - 4) 

1.1.4.       Tüketim Vergilerinin GSYİH�ya Oranõnda                                                        
Yõllar İtibariyle Meydana Gelen Gelişme (1965-1997) 

Rapor ekinde yer alan ilgili tablodaki verilerden anlaşõldõğõ üzere, OECD ülkelerinde 
tüketim vergilerinin GSYİH�ya oranõ, söz konusu 33 yõllõk dönemde %9,3 - %11,5 aralõğõnda 
gerçekleşmiştir. Aynõ dönemde Türkiye�de bu oranõn, yõllar itibariyle düzenli bir artõş kaydettiği 
görülmektedir. Türkiye�deki oran OECD ortalamasõnõn altõnda olmakla beraber, son dönemlerde 
farkõn azaldõğõ gözlemlenmektedir. Türkiye�de söz konusu oran 1997 yõlõ itibariyle % 10,2 olarak 
gerçekleşmiştir. (EK: Tablo-5) 

1.1.5.        Tüketim Vergilerinin Toplam Vergi Gelirlerine Oranõnda                                        
Yõllar İtabariyle  Meydana Gelen Gelişme (1965-1997) 

Tüketim vergilerinin toplam vergi gelirlerine oranõ, OECD ülkelerinde yõllar itibariyle 
azalõş eğiliminde olmakla birlikte % 30�lar civarõnda istikrar kazanmõştõr. Türkiye�de ise söz konusu 
oran zik-zaklar çizmiş, 1965-1975 döneminde OECD ülkelerinin çok üzerinde iken, 1990-1993 
döneminde OECD ülkeleri ile paralellik göstermiş, 1994-1997 döneminde ise OECD ülkelerinin 
üzerinde gerçekleşmiş ve % 37 civarõnda istikrar kazanmõştõr. (EK: Tablo-6) 

1.2.        Türk Vergi İstatistikleri 
Rapor ekindeki Türk vergi istatistiklerine ilişkin bazõ tablolarda yer alan bilgilerin 

değerlendirmelerine kõsaca aşağõda yer verilmiştir. 

1.2.1.         Konsolide Bütçe Gelirleri Tahsilatõnõn GSYİH�daki Payõ (1986- 1996)   

Türkiye�de, 1986-1996 dönemini kapsayan 10 yõllõk dönemde, konsolide bütçe 
gelirlerinin GSYİH�ya oranõ genel bir artõş eğilimi göstermektedir. Buna parelel olarak vergi gelirleri 
toplamõnõn GSYİH�ya oranõnda da bir artõş gözlenmektedir. 1986 % 1,9 olan Kurumlar vergisinin 
GSYİH�ya oranõ zaman içerisinde düşerek 1992 yõlõnda % 0,9 olarak gerçekleşmiş, daha sonra tekrar 
yükselerek 1996 yõlõnda % 1,3 olmuştur. Gelir vergisinin GSYİH�ya oranõ 1996 yõlõnda % 4,6 olarak 
gerçekleşmiş olup bu oran 1990 öncesi döneme ait oranõn üzerinde, 1990�lõ yõllarõn başlarõndaki 
oranõn ise altõndadõr. Diğer taraftan, mal ve hizmetler üzerinden alõnan vergiler 10 yõllõk süreçte artõş 
eğilimi göstermiş ve 1996 yõlõnda GSYİH�ya oranõ % 6,6 olarak gerçekleşmiştir. Aynõ dönemde 
akaryakõt tüketim vergisinde de bir artõş gözlenmektedir. Bu vergideki en önemli artõş 1996 yõlõnda 
gerçekleşmiş ve GSYİH�ya oranõ % 2 olmuştur.(EK: Tablo - 7) 

1.2.2.         Gelir, Kurumlar ve Katma Değer Vergisinin                                                    
Genel Bütçe Vergi  Gelirleri İçindeki Payõ (1985-1996) 

Gelir vergisinin genel bütçe vergi gelirleri içerisindeki payõ 1992 yõlõna kadar artõş 
eğiliminde iken 1993 yõlõndan itibaren azalma eğilime girmiş ve 1996 yõlõnda kaydettiği % 30,1�lik 
oran ile 1985 yõlõndaki oranõnõn altõna düşmüştür. Kurumlar vergisi ise 1988 yõlõna kadar artõş 
eğiliminde iken 1989 yõlõndan itibaren azalõş trendine girmiş ve 1996 yõlõ itibariyle % 8,4 olarak 
gerçekleşmiştir. Gelir ve kurumlar vergisindeki azalõş trendinin aksine toplam KDV�de yõllar 
itibariyle genel bir artõş trendi gözlenmektedir. 1985 yõlõnda toplam KDV�nin genel bütçe vergi 
gelirlerine oranõ % 24,8 iken 1996 yõlõnda % 33 olarak gerçekleşmiştir. (EK: Tablo-8) 
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1.2.3.        Tevkif Suretiyle Alõnan Gelir Vergilerinin                                                                  
Toplam Gelir Vergisi İçindeki Paylarõ (1987-1994)  

Ücret ve ücret sayõlan ödemelerin toplam gelir vergisi içindeki payõ 1987 yõlõnda % 35 
iken zaman içerisinde artõş eğilimi göstermiş ve 1991 yõlõnda %56,3�e yükseldikten sonra tekrar düşüş 
eğilimine girerek 1994 yõlõnda % 50,9 oranõna gerilemiştir. 

Mal ve haklarõn kiralanmasõ karşõlõğõ yapõlan ödemelerden alõnan gelir vergisinin toplam 
gelir vergisi içerisindeki payõ 1987 yõlõnda % 2 iken, 1989 yõlõnda %4,8�e ve 1990 yõlõnda % 5,3�e 
yükselmiş, daha sonra düşüş eğilimine giren ve 1993 yõlõnda %4,1�e gerileyen söz konusu pay tekrar 
yükselerek 1994 yõlõ itibariyle % 4,5 olarak gerçekleşmiştir. 

Kurumlar vergisinden muaf ve müstesna kazanç ve iratlar üzerinden tevkif suretiyle 
alõnan gelir vergisinin toplam gelir vergisi içindeki payõnda dönem içinde önemli bir artõş 
gözlemlenmemekle birlikte 1994 yõlõnda % 2,6 olarak gerçekleşmiştir. 

Çiftçilerden satõn alõnan zirai mahsul için yapõlan ödemelerden alõnan gelir vergisinin 
toplam gelir vergisi içindeki payõnda yõllar itibariyle bir azalõş söz konusudur. Bu pay 1994 yõlõnda      
% 2,6 olarak gerçekleşmiştir.(EK: Tablo-9) 
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İKİNCİ  BÖLÜM 

TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN                              
BUGÜNKÜ DURUMU VE SORUNLARI 

2.1.        Vergi Sisteminin Başarõsõnõ Olumsuz Yönde Etkileyen       
Dõşsal Nedenler 

Bir ülkede belirli bir zamanda mevcut olan tüm vergilerden oluşan bir bütünü ifade eden 
vergi sistemi kavramõ; merkezi idare ile mahalli idarelerin ve kendilerine yetki devredilen kamu 
kurumlarõnõn tahsile yetkili olduklarõ vergi, resim, harç, fon vb. mali yükümlülükleri içermektedir. 
Geniş açõdan bakõldõğõnda, gelir idaresini, vergi denetimini, mükellef kitlesini, muhasebecilik ve mali 
müşavirlik ile vergi yargõsõnõ  vergi sisteminden soyutlamak mümkün değildir. 

Her ülkenin kendi sosyal, ekonomik ve siyasal yapõsõnõn özelliklerini ve düzeyini 
yansõtan kendine özgü vergi sistemi mevcuttur. Bu durum vergi sisteminin ulusal yönünü, diğer bir 
anlatõmla ulusal karakterini yansõtmaktadõr. Bu çerçevede vergi sistemini olumsuz yönde etkileyen bir 
takõm dõşsal unsurlar bulunmaktadõr. Bu hususlar aşağõda ana başlõklar itibariyle açõklama konusu 
yapõlmõştõr. 

2.1.1.  Vergi mükellefiyeti ile vatandaşlõk arasõnda etkin bir bağ kurulamamasõ: 

Başarõlõ bir vergi sisteminin olabilmesi koşullarõndan biri olan vatandaşlõk ile vergi 
mükellefiyeti özdeşliği, Türk Vergi Sistemi uygulamasõnda bir türlü gerçekleştirilememiştir. Bu 
amaca hizmet etmek üzere, vatandaş olabilmek için vergi mükellefi olmak bir koşul olarak yerleşmeli, 
reşit olan herkes bir vergi kimliğine sahip olmalõdõr. Hatta bazõ vatandaşlõk haklarõnõn kullanõlabilmesi 
için vergi mükellefiyeti bir önkoşul durumuna getirilmelidir.1 

Toplum tarafõndan benimsenmeyen ve sahiplenmeyen hiçbir şey kalõcõ olmayacağõna 
göre,   öncelikle mükellefiyet ile vatandaşlõk arasõnda bu bağõn kurulmasõ, bu aşamada da verginin en 
temel vatandaşlõk ödevlerinden biri olduğuna yönelik bir eğitim anlayõşõnõn benimsenmesi 
gerekmektedir. Ülke sevgisi, vatandaşlõk anlayõşõ ve daha iyi geleceğin kaçõnõlmaz önkoşulu olarak, 
kurallara uymanõn yararlarõ daha küçük yaşlardan itibaren insanlara verilmelidir. Bu bilinçten uzak 
büyüyen nesiller, ülkenin geleceği için umut kaynağõ olamazlar. Yaşanan her günün, bir önceki 
günden daha iyi olabilmesinin anahtarõ olacak nesillerin eğitimi ve bu eğitimde verilecek vatandaşlõk 

                                                      
1 ÖZGEN, Feridun -YILMAZ, H.Hakan, �Genişletilmiş Temel Hedef ve Strateji Alt Komisyon 

Raporu�, Ankara, 24.3.1994 
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vergi bilincinin önemi kavranmadõğõ sürece, kayõt dõşõ ekonominin de kayda alõnmasõ ve kayõt altõnda 
kalabilmesi mümkün değildir. 2 

2.1.2.        Vatandaş nezdinde verginin meşruiyeti tartõşmasõnõn devamlõ yapõlõyor 
olmasõ 3: 

Verginin mükellefin beyanõna dayanmasõ mükellefe güven esasõndan kaynaklanõr. Hele 
4369 sayõlõ Kanunla vergi güvenlik önlemlerinin büyük ölçüde kaldõrõlmõş olmasõ, devletin mükellefe 
olan güveninin artmasõ olarak algõlanabilir. Ancak mükellefe güvenmek, mükellefin vergiyi gönüllü 
olarak ödemesini sağlayacak önlemlerin alõnmasõnõ da gerekli kõlmaktadõr. Bu önlemler ise yalnõzca 
mükellefi korkutmaya yönelik cezalar değildir. Yalnõz cezaya dayanan önlem ile gönüllülük 
bağdaşmaz. Bir kişinin kendi kendini vergi ödeme külfeti altõna sokmasõ, bu külfetin gerekliliğine  ve 
adilliğine olan inanç ve buna aksi davranõşlardan  caydõrõcõ yaptõrõmlarla olur. Vergi toplayabilmenin 
gerekli koşullarõna bakõldõğõnda da verginin gerekliliği ve adilliğine olan inanç gündeme gelmektedir. 

Verginin gerekliliğine inanç, kişinin kendi çõkarlarõ ile ülke çõkarlarõnõ aynõ yönde 
görmesi olarak tanõmlanabilir. Kişi, ödediği verginin kendisinin yararõna kullanõldõğõna inandõğõ 
ölçüde verginin gerekliliğine inanõyor demektir.  

Kõsaca belirtmek gerekirse, verginin gerekliliğine inancõ sağlamak temiz ve şeffaf toplum 
olmaya bağlõdõr. Vergi toplamak için devletin vatandaşa güven vermesi gerekir. Güvenilmeyen, 
vatandaşõ haksõz ve yanlõş uygulamalarõ ile kõran, küstüren devlet, vatandaşlarõndan vatandaşlõk 
görevlerini yerine getirmesini  bekleyemez. Vatandaşõn devlete güvenmesinin en önemli koşullarõndan 
biri de, devletin, vatandaşlarõnõn haklarõna sahip çõkmasõ, saygõ göstermesi, geleceğe güvenmelerini 
sağlamasõdõr. Gelecekte insanca bir yaşam sürebileceğine inanmayan, hastalandõğõnda tedavi 
edilmeyeceğine, parasõ olmazsa çocuğunun okula gidemeyeceğine inanan vatandaş, kendince çözümü, 
devlete vergi vermeme kolaycõlõğõnda bulur. Oysa doğrusu, ödenen vergilerin nereye harcandõğõnõn 
sorgulanmasõdõr. Vatandaşlõk bilincinin başlama noktasõ da burasõ olmalõdõr.  

Verginin adil olmasõnõn ölçüsü herkesin ödeme gücüne göre vergi ödemesidir. Bu husus 
Anayasa�nõn 73�üncü maddesinde yerini bulmuştur. Ancak, bu yeterli olmamaktadõr. Çünkü, 
Anayasa�da yer bulmasõ ile ne adalet ne de uygulamanõn adilliğine inanç sağlanabilir. 

Vergi uygulamalarõnda taraflardan birisi, kamu hizmetleri için yaptõğõ harcamalarõn 
finansmanõnõ sağlamak amacõyla vergi toplamak durumunda olan devlet, diğeri ise, elde ettiği gelirin 
mümkün olduğunca fazla kõsmõnõ çeşitli nedenlerle kendi elinde tutmak isteyen mükelleftir. Diğer 
taraftan, mükellef kesiminin de kendi içinde vergiye bakõş açõsõ konusunda önemli farklõlõklar vardõr. 
İşçi ile işverenin, mal ve hizmet üreten yatõrõmcõ ile rantiyer kesimin, sanayici ile çiftçinin, büyük 
işletmeler ile KOBİ�lerin ve ihracatçõ ile ithalatçõnõn ekonomik politikalardan ve vergilendirmeden 
beklentileri birçok noktada birbirine ters düşebilmektedir. Sistemdeki en ufak bir aksaklõk, vergi ile 
ilgili ekonomik birimlerde vergi ödememe konusunda yeni mazeretler yaratõlmasõna neden olmakta ve 
yaratõlan bu mazeretler, vatandaşlõk görevinin yerine getirilmeyişine meşruiyet kazandõrmayõ 
amaçlanmaktadõr.  

Yukarõda da değinildiği gibi, verginin gerekliliğine ve adilliğine olan inancõn 
sağlanabilmesi için vatandaş - vatandaş ve devlet - vatandaş ilişkilerinde taraflarõn hiç bir zaman 
haksõzlõğa uğramayacağõna kesinlikle inanmasõyla mümkündür. Bu ayaklardan herhangi birinde 
meydana gelecek bir aksaklõk  mutlak suretle bu tartõşmalarõ tekrar gündeme getirecek ve vergi ödeme 
gayretlerini azaltacaktõr. 

2.1.3.        Toplanan vergi gelirlerinin çok büyük bir kõsmõnõn borçlanma 
maliyetlerinin karşõlanmasõnda kullanõlmasõ: 

Vergi sistemi genel ekonomik sistemden bağõmsõz değildir. Ekonomik yapõlanma dikkate 
alõnmadan bir vergi sistemi ve vergi politikasõ önermek olanaksõzdõr. Öncelikle vergi sistemi 
ekonomik sistemin hem türevi, hem de işlevidir. Bu etkileşimde başat rolü ekonomik sistem üstlenir. 
                                                      

2 AYDEMİR, Şinasi, �Türkiye�de Kayõtdõşõ Ekonomi� Maliye Hesap Uzmanlarõ Derneği, İstanbul, 1993 
 
3 YILMAZ, Kazõm �Vergi ve Muhasebeciyle Diyaloğ� Eylül 1999 Sayõ 137 
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Bu nedenle, belirleyici özelliğe sahip olan vergi sistemi değil, onun temelinde yer alan mali ve 
ekonomik sistemdir. Türkiye�de enflasyonun nedeni olarak kamu finansman açõklarõ, bu açõklarõn 
nedeni olarak da vergi gelirlerinin yetersizliği olgularõ ekonomik doğrulardõr. Oysa vergi gelirlerinin 
yetersizliği, salt vergisel yapõdan değil, kamu finansmanõnõn sağlanmasõnda vergi dõşõ yöntemlerin 
öncelik kazanmasõndan, diğer bir deyişle vergilemeden çok borçlanmanõn tercih edilmesinden 
kaynaklanmaktadõr.4 Bu siyasi tercih çerçevesinde özellikle 1980 sonlarõndan itibaren faiz ödemeleri 
bütçe hacmi içinde olağanüstü boyutlara ulaşmõş, vergi gelirlerinin konsolide bütçe giderlerini 
karşõlama oranõ giderek azalmõştõr. Vergi gelirlerinin çok önemli bir kõsmõnõn borçlanma 
maliyetlerinin karşõlanmasõnda kullanõlmasõ, bir yandan faiz-borç sarmalõnõn artmasõna, diğer yandan 
da vergi sistemine olan güvencin azalmasõna neden olmuştur. 

2.1.4.       Sağlõklõ bir harcama reformunun yapõlmamõş olmasõ: 

Vatandaşlõk olgusuyla birlikte vergi ödeyenlerin üzerinde en çok durmalarõ gereken  
konulardan birisi de; toplanan vergilerin nerelere ve nasõl harcandõğõdõr. Diğer tüm koşullar 
vergilendirme için en uygun ortamõ hazõrlasa bile, toplumda, toplanan vergilerin yerli yerinde 
harcanmadõğõna dair bir kanõ oluşmuşsa, vergiye karşõ ciddi bir direncin oluşmasõ da kaçõnõlmazdõr. 
Bu nedenle kamu harcamalarõnõn nerelere yapõldõğõ ile vergi mükellefiyetinin gereği gibi yerine 
getirilip getirilmemesi ve kayõt dõşõ ekonominin azalmasõ arasõnda doğrudan ilişki vardõr. Kamu 
harcamalarõnõn toplumun beklentilerini karşõlayacak biçimde yapõlmamasõ ve savurganlõk vergi 
ödeyenler üzerinde olumsuz etki yapmaktadõr. Ekonomik ve sosyal gelişim için gerekli olan 
yatõrõmlarõn yapõlmamasõ, eğitim, sağlõk, adalet ve savunma gibi konularda ortaya çõkan sorunlarõn 
çözülmemesi karşõsõnda, gereksiz ve toplumun gözünde lüks olan harcamalarõn artma eğiliminde 
olmasõ, vergi ödeyenleri vergi ödemekten caydõrmaktadõr. Diğer yandan, çeşitli gerekçelerle toplanan 
vergilerin, toplum yararõ yerine geniş halk kitlelerince benimsenmeyen kesimlere (hayali ihracat 
yapanlara, haksõz kredi kullananlara, topluma ekonomik veya sosyal katkõsõ olmayan işlerle 
uğraşanlara vb.) aktarõlmasõnõ doğuran uygulamalar da vergi ödeyenleri rahatsõz etmektedir. Böyle bir 
ortamda, vergi mükellefi olsun olmasõn, tüm bireylerin, vergilendirme yetkisini elinde bulunduran 
devlete karşõ güveni sarsõlmakta ve devlet-birey ilişkisi çatõşmaya dönüşmektedir. Kişiler vergi 
vermeyi bir ödev olarak değil, kaynaklarõn kötü kullanõlan alanlara aktarõlmasõ olarak görmeye 
başlamaktadõr. Bu gelişim, kayõt dõşõ çalõşmanõn vicdani rahatlõğõnõ sağlayan en temel nedenlerden 
birisidir.5 

2.1.5.       Kayõt dõşõ ekonominin büyük boyutlara ulaşmasõ: 

Vergi sisteminin başarõsõnõ engelleyen ve vergi ödeme gayretlerini azaltan diğer faktör de 
kayõt dõşõ ekonominin varlõğõ ve bunu kayda almak için yapõlan uygulamalarõn beklenen başarõlarõ 
sağlayamamasõdõr.  

Kayõt dõşõ ekonomi kavramõna netlik kazandõrabilmek için kayõt dõşõ ekonominin içinde 
yer alan ve birbirinden farklõlõk gösteren unsurlarõ gelir elde edenler açõsõndan üçe ayõrmak 
mümkündür.6  

1)  Yeraltõ ekonomisinin unsurlarõ (yasadõşõ faaliyetler), 

2)  Yarõ kayõtlõ ekonominin unsurlarõ, 

3)  Kayõtlara hiç girmeyen ekonominin unsurlarõ. 

Yukarõda sõralanan unsurlarõn ortak temel özelliği, verginin gerçek gelir üzerinden 
ödenmiyor olmasõdõr. Ancak bu unsurlar, ekonomik hayat içindeki fonksiyonlarõ ve varoluş şekilleri 
açõsõndan birbirlerinden oldukça farklõdõrlar. 

Kayõt dõşõ ekonominin ortaya çõkmasõnda olmasa bile boyutlarõnõn genişlemesinde en 
önemli etkenlerden birisi, yine kayõt dõşõ ekonominin kendisidir. Kayõt dõşõ ekonomi kendisini üreten 

                                                      
4 Türk Vergi Sistemi ve 50. Yõlõnda Hesap Uzmanlarõ Kurulu  
5 AYDEMİR, Şinasi, a.g.e. 
6 AYDEMİR, Şinasi, a.g.e. 
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bir karaktere sahiptir. Çünkü kayõt dõşõ faaliyetlerin kayõtlõ faaliyetler karşõsõnda sağladõğõ avantajlar, 
kayõtlõ ekonomiden kayõtsõz ekonomiye doğru kayõşõn ortamõnõ hazõrlamaktadõr.  

Faaliyetlerini kayõtlara geçirmeyen ekonomik birimler; vergi, sigorta ve benzeri 
yükümlülükler açõsõndan önemli bir avantaja sahiptirler ve kayõtlõ çalõşanlara oranla daha yüksek 
harcanabilir gelir elde ederler. Bu durum ise rekabet eşitsizliğine yol açmaktadõr. Rekabet gücü artan 
kayõt dõşõ ekonomik birimler piyasada daha yüksek paya sahip olmaya başlarlar. Bu pay, faaliyetlerini 
kayõtlõ olarak sürdürmeye çalõşan ekonomik birimlerin aleyhine genişleyerek, kayõtlõ birimlerin 
büyümelerine engel, hatta küçülmelerine neden olur. Ayakta kalamama tehlikesi ile karşõ karşõya 
kalan kayõtlõ işletmelerin, bu olgu karşõsõnda iki temel yönelimi olduğu gözlenmektedir. Bunlardan 
birincisi; kendi faaliyetini de kayõt dõşõna çõkararak, koşullara uyum sağlamak ve rekabet gücünü 
artõrmaktõr. İkincisi ise; kamu otoritesinden kayõt dõşõ ekonomik faaliyetlerin kontrol altõna alõnmasõnõ 
veya kendilerine yönelik istisna ve ek kolaylõklar sağlanmasõnõ õsrarlõ bir biçimde istemektir. Eğer 
ikinci istemler karşõlanamazsa, kayõtlõ ekonomik birimlerin de kayõt dõşõna çõkmasõnõ engelleyebilmek 
mümkün değildir. 

Kayõt dõşõ ekonominin kayda alõnmasõndaki en etkin araçlardan biri, yasalara uyulup 
uyulmadõğõnõn denetlenmesidir. Ekonomik faaliyetlerde bulunanlarõn bir gün bu faaliyetleriyle ilgili 
olarak, hesap vereceklerini bilmeleri yasalara uymayõ sağlayan önemli bir etkendir. Etkin bir vergi 
incelemesinin ortaya çõkaracağõ tablo, vergisini ödemeyen mükellefler açõsõndan ciddi bir risk 
oluşturur. İşte eğitim, vergi bilincinin yerleşmesi, kişi ve kurumlarõ yasalara uygun davranmaya ve 
hareket ettirmeye yönlendirme fonksiyonlarõ bulunan  vergi incelemesinin caydõrõcõ etkisinin ne kadar 
olduğunu belirleyen kriter de, bu riskin büyüklüğüne bağlõdõr. Eğer risk fazla değil ise, bu olgu,  
kişilerin gelirlerini ve işlemlerini kayõt dõşõna çõkarmalarõna zemin hazõrlar. 

2.1.6.        Uzun yõllar enflasyonla mücadelede başarõlõ olunamamasõ: 
Enflasyon, vergi sistemini olumsuz yönde etkileyen faktörlerin en önemlilerinden biri 

olarak kabul edilmektedir. Eğer vergi sistemi, enflasyonun yarattõğõ etkileri kendi içinde 
gideremiyorsa mükelleflerin vergiye karşõ direnci artmaktadõr. Enflasyon ortamõ diğer konularda 
olduğu gibi ödenecek vergi konusunda da bir belirsizlik yaratmaktadõr. Çünkü vergi yasalarõnda yer 
alan ve vergi matrahõnõn tespiti açõsõndan önem taşõyan bir takõm dilim, oran ve tutarlar enflasyon 
etkisiyle aşõnmaya uğramaktadõr.  

Bilindiği gibi enflasyon döneminde vergi sisteminin sayõsal büyüklükleri değişmediği 
takdirde spesifik tarifeler, istisna, indirim ve muaflõk tutarlarõ ve gelir vergisinin tarife dilimleri aşõnõr. 
Sayõlan değişkenlerden spesifik tarifedeki aşõnma yükümlü lehine, diğer tüm değişkenlerdeki aşõnma 
da devlet lehine sonuç verir. Enflasyonun yarattõğõ etki bununla da kalmaz, gelir ve kurumlar 
vergisinde sabit varlõklar (dolayõsõyla amortisman), stoklar, faiz geliri ve gideri gibi büyüklükler 
dolayõsõyla vergilenebilir gelir etkilenir. 

Diğer taraftan enflasyonun etkisiyle, işletmelerde mali tablolar gerçeği yansõtmaktan 
uzaklaşõr. Dolayõsõyla, mükellefler, enflasyondan kaynaklanan ve gerçek olmayan karõn vergisini 
ödemek zorunda kalõrlar. Bu ise işletmelerin elindeki öz kaynaklarõn erimesine yol açar. 

Aslõnda amaç, vergi sistemini enflasyona uydurmak değil, enflasyonu düşürmek 
olmalõdõr. Bu kõsa dönemde başarõlamõyorsa, hiç olmazsa vergilendirmede enflasyonun etkisini en aza 
indirmenin gerekleri yerine getirilmelidir. Aksi taktirde vergi ödeyenlerin gerçek gelirlerini kayda 
geçirmesi ve bunun üzerinden vergi ödenmesi ne sağlanabilir ne de beklenebilir. 

Enflasyon, yalnõzca işletmelerin mali bünyeleri üzerinde değil, aynõ zamanda 
mükelleflerin davranõş biçimleri üzerinde de etkili olmaktadõr. Ticari yaşamõn kurallarõ da enflasyona 
göre belirlenmektedir. Fiyatlar belirsizleşmekte, ödeme biçim ve yöntemleri kendine özgü bir hal 
almaya başlamaktadõr. Her ticari işlem kendine özgü bir kredi sözleşmesi halini alabilmektedir. 
Pazarlõk ortamõnõn yaygõnlaşmasõ, ekonomik birimlerin karşõlõklõ olarak �sõrdaş� durumuna gelmesi ve 
kayõt dõşõlõklarõn da birbirini desteklemesi sonucunu doğurmaktadõr.  

Diğer taraftan, yüksek enflasyon, özellikle öz kaynak yetersizliği sorunu olan kişi ve 
kuruluşlarõn yüksek faizlerle borçlanmasõ sonucunu doğurmaktadõr. Bu tür borçlanmalar, bazen, 
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borçlu olan kişilerin eskisinden daha kötü duruma düşmelerine neden olabilmektedir. Yasal finansman 
kuruluşlarõndan sağlanabilecek kredilerin sõnõrõnõ aşan ya da bu kuruluşlardan borçlanma şansõna 
sahip olmayan ekonomik birimler, tefecilerin eline düşmekte ve gerçek anlamda perişan 
olmaktadõrlar.  

Burada belirtilmesi gereken bir nokta, kredi mekanizmalarõnõn sağlõklõ çalõşmamasõ ve 
piyasa ilişkilerinin bozulmasõnõn sadece enflasyona bağlanamayacağõdõr. Enflasyon başlõ başõna 
önemli bir neden olmakla birlikte, kamu kesimi borçlanma gereğinin yüksek olmasõndan, yetersiz 
üretime, hukuk devletinin işleyişinden yönetim eksikliklerine kadar birçok konu, ekonomik ve 
toplumsal yaşamõ yukarõda belirtilen biçimde etkilemektedir.  

Yüksek enflasyonun yarattõğõ fiktif kazançlarõn vergilendirilmemesi ve sahip olunan bir 
kõsõm vergi ayrõcalõklarõnõn enflasyon dolayõsõyla aşõnmasõnõ önlemek amacõyla son zamanlarda birçok 
uygulama vergi sistemimize dahil edilmiş ve bu noktadaki eleştiriler azalmõştõr. (Yeniden değerleme 
müessesesi, maliyet artõş fonu, yararlanõlamayan yatõrõm indirimi tutarlarõnõn endekslemeye tabi 
tutulmasõ, LIFO değerleme yöntemi, gayrimenkul ve iştirak hisselerinin elden çõkarõlmasõndan 
sağlanan kazançlara uygulanan istisna, indirim uygulamasõ, vb.) 

2.2.        Vergi Sisteminin Başarõsõnõ Olumsuz Yönde Etkileyen          
Vergi Sisteminin Kendisinden Kaynaklanan Nedenler: 

2.2.1.       Genel Mahiyette Olanlar: 
Vergi sisteminin kendisinden kaynaklanan ve genel nitelikte olan nedenlerden başlõcalarõ 

şunlardõr:  

2.2.1.1.    Vergi kanunlarõnda sõk sõk  esasa yönelik   değişikliklerin yapõlmasõ: 

Vergi sistemimize yapõlan en önemli eleştirilerden biri, vergilerin kapsam ve yapõlarõnõn 
belirlenmesinde uyulmasõ gereken vergileme ilkelerinde devamlõlõk unsurunun bulunmamasõdõr. 
Özellikle vergilemede genellik, vergilemede eşitlik olarak adlandõrõlan ahlaki ilkeler ile verginin 
yasallõğõ, açõklõğõ/belirliliği, uygulanabilir olmasõ gibi hukuki ilkeler ve rekabet eşitliğinin korunmasõ 
gibi iktisadi ilkelerde zaman içinde uyulmasõ gereken normlarda farklõlõklara gidilmektedir.  

Gerçekten, olandan çok olmasõ gerekeni amaçlayan bu ilkelerin vergi sistemindeki ağõrlõk 
ve öncelikleri, bir yandan ekonomik ve sosyal yapõnõn ve ideolojilerin değişimine, diğer yandan 
ülkenin vergilemeden bekledikleri amaçlara göre değişebilmektedir.  

Vergi kanunlarõnda sõk sõk yapõlan bu değişikliklerle bir yandan mevzuat karmaşõk hale 
getirilerek girişimcilerin vergi planlamasõ yapmalarõ imkansõz hale getirilmekte, diğer yandan, aynõ 
tutarda gelir elde eden mükellefler nezdinde, gelirlerinin farklõ gelir unsurlarõndan oluşmasõ nedeniyle 
farklõ vergileme yapõlarak adaletsizliğe yol açõlmaktadõr. 

2.2.1.2.     Vergi oranlarõnõn yüksek olmasõ: 

Kayõtlõ mükellefler tarafõndan sisteme getirilen eleştirilerden biri de vergi oranlarõnõn 
yüksekliği konusudur. Faaliyetlerini kayõtlara geçirmeyen ekonomik birimlerin, vergi, sigorta ve 
benzeri yükümlülükler açõsõndan sahip olduklarõ avantaj karşõsõnda kayõtlõ çalõşanlarõn bu itirazõ haklõ 
görülebilir. Ancak, vergi sisteminden beklenen amaç mükellefleri kayõtlõ, kayõtsõz şeklinde ayõrmak 
değil, tüm ekonomik faaliyetleri kapsayacak tarzda derinliğe sahip kõlmaktõr.  

 EK: Tablo-1�de görüleceği üzere, OECD ülkelerinde, sosyal güvenlik primlerinin de 
dahil olduğu toplam vergi gelirlerinin GSYİH içindeki payõnõ ifade eden en geniş anlamõyla vergi 
yükü, yõllar itibariyle fazla bir sapma göstermeden % 34-38 aralõğõnda gerçekleşmiştir. Oysa, 
Türkiye�de durum biraz farklõlõk arz etmektedir. Aynõ vergi yükü, özellikle 1990�lõ yõllarõn başlarõna 
kadar son derece düşük düzeyde seyrederken 1990�lõ yõllarõn başlarõndan itibaren düzenli olarak artõş 
kaydetmiş ve 1997 yõlõ sonu itibariyle % 27,9�a yükselmiştir. 
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Sosyal güvenlik primlerinin hariç tutulduğu vergi yükü ise, OECD ülkelerinde %22-28 
aralõğõnda değişirken, Türkiye�de 1965 yõlõnda %9.9 olan bu oran yõllar itibariyle önemli oranda 
artarak 1997 yõlõnda %23,8�e yükselmiştir.(EK: Tablo-2)  

Kayõtlõ mükelleflerin bu konudaki eleştirileri doğrultusunda 4369 sayõlõ Kanunla vergi 
yükünün azaltõlmasõ amacõyla gelir vergisinin hesaplanmasõnda esas alõnacak tarife ve dilimler 
yeniden belirlenmiştir. Bu çerçevede en düşük oran % 25�den %15�e, en yüksek oran da %55�ten 
%40�a indirilmiştir. 4369 sayõlõ Kanunun gerekçesinde, vergi oranlarõnda yapõlan bu indirimin temel 
amacõnõn verginin tabana yayõlmasõ ve vergi sistemine gönüllü uyumun sağlanmasõ olduğu, vergi 
oranlarõndaki indirim ve dilimlerdeki artõş ile mükelleflere gelirlerini gerçek tutarlarõ ile beyan etme 
imkanõnõn sağlandõğõ, düzenlemenin amacõnõn, devletin daha az vergi almasõ değil, verginin gelir elde 
eden herkesten ödeme gücüne göre alõnmasõnõn sağlanmasõ olduğu belirtilmiştir.7 

2.2.1.3.     Verginin tabana yayõlamamasõ: 

Bazõ mükelleflerin kazançlarõnõn götürü olarak tespit edilmesi, vergi sistemimizde belge 
düzeninin yerleştirilmesinde önemli sorunlar yaratmõştõr. Bu tür mükellef grubu gerçek kazançlarõ 
üzerinden vergiye tabi olmadõklarõndan, zorunlu tutulmalarõna rağmen satõnaldõklarõ mal ve hizmetler 
karşõlõğõnda belge almak için herhangi bir gayret göstermemişlerdir. Diğer taraftan, 4369 sayõlõ Kanun 
öncesi sistemde; götürü mükellefler belirli alõş tutarlarõnõ geçmeleri halinde gerçek usulde vergiye tabi 
olacaklarõ için belge almamayõ tercih etmekte veya aldõklarõ belgeyi saklamamaktaydõlar. Aynõ işlem, 
zirai kazançlarda vergileme usulünün stopaj olarak belirlenmesi dolayõsõyla bu gelir unsurlarõnda 
yaratõlan değerlerin belgeye bağlanmasõ konusunda problemler yaratmaktadõr. 

1985 yõlõndan itibaren KDV uygulamasõ ve bununla birlikte vergi iadesi sistemi, geniş 
vatandaş kitlesini belge düzeni konusunda bilgilendirmiştir.  Diğer yandan, yapõlan ticari işlemin 
belgeye bağlanmasõnda KDV gibi ekstra yükümlülüklerin gündeme gelmesi, işleme taraf olanlarõ, 
belge düzenlemek veya almak konusunda fayda-maliyet analizleri yapmak durumunda bõrakmõş; 
ayrõca, alõcõ ile satõcõ arasõnda menfaat çatõşmasõ yerine menfaat birliği yaratmasõ nedeniyle de 
kendinden beklenen oto-kontrol işlevinde aksamalara neden olmuştur.  

Türk ekonomisinin en önemli sorunlarõndan biri olarak gündeme gelen kayõt dõşõ 
ekonominin varlõğõ, vergi tabanõnõn yaygõnlaştõrõlmasõ konusunda şu aşamaya kadar yapõlan 
düzenlemelerin ve alõnan önlemlerin etkili sonuçlar vermediğini göstermektedir. Bozuk belge düzeni, 
yaygõn hamiline işlemler, ekonomik ve sosyal olaylara ulaşmada anahtar bilgi eksikliği vergi 
sisteminin temel özellikleridir. 

4369 sayõlõ Kanunla kayõt dõşõ ekonominin kayda alõnmasõ, belge düzeninin 
yerleştirilmesi ve vergilendirmede gerçek kazancõn esas alõnmasõnõn sağlanmasõ amacõyla, götürü 
usulde vergileme kaldõrõlmõş, bunun yerine belirli şartlarõ taşõyan mükelleflerin ticari kazançlarõnõn 
basit usulde vergilendirilmesi yöntemi benimsenmiştir. Ancak, belge düzeninin yerleşmesi amacõyla 
getirilen bu değişiklik, ne yazõk ki, uygulamada belge düzeninin daha da bozulmasõna neden olmuştur. 

Diğer taraftan vergi tabanõnõn genişletilmesinde ilk adõm olarak 4369 sayõlõ Kanunla 
gelirin tanõmõ değiştirilerek tüm gelirlerin kavranmasõ sağlanmõştõr. Ancak, ekonomik ve teknik 
gerekçelerle daha sonra yapõlan diğer bir düzenlemeyle geçici bir süre için bu uygulamadan 
vazgeçilmiştir.  

Yapõlan bu düzenlemelerin vergi tabanõnõn yaygõnlaştõrõlmasõ ve diğer amaçlar anlamõnda 
ne tür sonuçlar vereceği, önümüzdeki yõllardaki uygulama sonuçlarõyla görülecektir.  

2.2.1.4.     Geçmişe yürüyen ya da geçmişi esas alan vergi yasalarõnõn çõkarõlmasõ: 

Vergi planlamasõ yapõlmasõnõ engelleyen ve mükelleflerin vergi sistemine karşõ olan 
direncini artõran diğer bir husus da geçmişe yürüyen ya da geçmişi esas alan vergi yasalarõnõn 
çõkarõlmasõdõr. 

                                                      
7 Vergi Reformu,  4369 sayõlõ Kanun  
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Ekonominin ve kamu finansman dengesinin zorunlu kõldõğõ, ancak, büyük bir kõsmõ 
mükelleflerin geçmiş dönem beyan ve bilançolarõ üzerinden alõndõğõ için vergilemede belirlilik 
ilkesini zedeleyen bu uygulamalar, mükelleflerin vergi sistemine karşõ olan güvenini iyice azaltmõştõr.  

2.2.1.5.     Vergi ve parafiskal yüklerin ağõrlõğõ nedeniyle ücretlerin asgari ücret  
seviyesinde  gösterilmesinin yaygõn olmasõ: 

Sistemin kendinden kaynaklanan diğer bir zaafõ da ücretler üzerindeki vergi ve parafiskal 
yüklerin ağõrlõğõdõr. Bu durum, bir taraftan kayõtdõşõ istihdamõ artõrmakta, diğer taraftan, kayõtlõ 
istihdamda da ücretlerin gerçek tutarlarõ yerine asgari ücret seviyesinde resmi kayõtlara geçirilmesine 
neden olmaktadõr.  

2.2.1.6.     Vergi kanunlarõnõn genel ve açõk olmamasõ, mevzuatõn karmaşõk ve      
birbiriyle kopukluk arz etmesi:  

Vergi Kanunlarõnõn özellikle son 20 yõllõk süreç içinde devamlõ değişiyor olmasõ, bir 
yandan vergiyi ayrõ bir uzmanlõk haline getirmekte, diğer yandan da mükellefleri bu uzman kişiler 
yardõmõyla konularõ takip etmeye zorlamaktadõr. 

Diğer taraftan, yapõlan bir dizi değişiklikler sonucu bazõ gelir unsurlarõnõn, özellikle 
menkul sermaye iratlarõnõn vergilendirilmesinde diğer gelir unsurlarõna göre sağlanan avantajlar, 
vatandaş nezdinde verginin adilliğine olan inancõ zedelemektedir. 

2.2.1.7.     Belge düzeninin sağlõklõ ve etkin işleyişini sağlayacak düzenlemelerin 
yetersizliği: 

Verginin tabana yaygõnlaştõrõlmasõ ve belge düzeninin yerleşmesine ilişkin tarihsel süreç 
dikkate alõndõğõnda, etkinliği sağlayacak sağlõklõ bir mekanizmanõn oluşturulamadõğõ görülmektedir. 
1985 yõlõnda KDV�nin yürürlüğe girmesiyle birlikte vergi iadesi sistemi gündeme getirilmiş, bu 
uygulamayla vatandaşlarõn topladõklarõ bir takõm belgelerle bir yandan vergi iadesi almalarõ 
sağlanmõş, diğer yandan da kayõtlõ mükelleflerin hasõlatlarõnõn yasal defterlerine kaydedilmesi 
amaçlanmõştõr. Zaman zaman bu mekanizmada, özellikle vergi iadesine konu harcamalarõn 
belirlenmesi konusunda yapõlan değişiklikler, uygulamadan beklenilen amaçlardan uzaklaşõlmasõna 
neden olmuştur 

2.2.1.8.     Vergi sisteminin yeterli oto-kontrol mekanizmalarõna sahip olmamasõ: 

Vergi sisteminin beyan esasõna bağlõ olmasõ, mükellefler tarafõndan beyan edilen 
değerlerin gerçeğe uygun olup olmadõğõnõn en sağlõklõ biçimde vergi incelemesiyle test edilebileceği 
sonucunu doğurmaktadõr. Ancak, vergi inceleme elemanlarõnõ sayõsal yetersizliği nedeniyle bütün 
mükelleflerin hesaplarõnõn incelenemeyeceği incelenmesinin de beklenemeyeceği gerçeğinden 
hareketle, oto-kontrol niteliğinde bazõ vergi güvenlik önlemleri uygulamaya koyulmuştur: Emsal bedel 
ve ücret, ortalama kar haddi, asgari gayri safi hasõlat, hayat standardõ esasõ ve servet beyanõ gibi 
müesseseler zaman içinde uygulanmõştõr. 

Ancak, zaman içinde ve son olarak 4369 sayõlõ kanunla yapõlan düzenlemeler sonrasõnda 
vergi oto-kontrol müesseselerinin neredeyse tamamõ sistemden çõkarõlmõştõr.  

2.2.1.9.      Vergi kanunlarõnda, vergi koymak veya kaldõrmak anlamõna gelen 
yetkilerin yaygõn olarak Bakanlar Kurulu�na tanõnmõş olmasõ: 

Anayasamõzõn 73�üncü maddesine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafõndan kabul 
edilen Kanunlarla, Bakanlar Kurulu�na vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflõk, 
istisna, indirim ile oranlarõna ilişkin hükümlerinde, kanunun belirttiği yukarõ ve aşağõ sõnõrlar içinde 
değişiklik yapma yetkisi verilebilmektedir. Bu çerçevede, özellikle 1980 yõlõndan sonra çok sayõda 
Bakanlar Kurulu Kararõ çõkarõlmõştõr.  

Bakanlar Kurulu Kararõ ile yapõlan vergisel düzenlemeler kamuoyunda uzun zamandõr 
tartõşõlmaktadõr. Tartõşmanõn özü, vergi koymak yetkisinin TBMM�ne ait olduğu, bu yetkinin hiç bir 
şekilde yürütme organõ tarafõndan yerine getirilemeyeceğine ilişkindir. Bununla birlikte, özellikle 
stopaj oranlarõnõn ve kapsamõnõn belirlenmesinde yetkinin, vergi koymak veya vergi istisnasõ ya da 
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muafiyeti sağlamak anlamõna gelecek şekilde Bakanlar Kurulunca sõk sõk kullanõlmasõ, vergilemenin 
kanuniliği tartõşmalarõnõn sürekli gündemde kalmasõna neden olmuştur. 

2.2.1.10.   Vergi sisteminin teknolojide, ekonomik ve ticari alanda meydana gelen 
gelişmeler karşõsõnda yetersiz kalmasõ: 

Ekonomik gelişmeler ve globalleşme sonucunda ortaya çõkan ve ülke ekonomisine büyük 
katkõ yapmasõ beklenen yeni işletme yapõlarõnõn, yeni finansman model ve enstrümanlarõnõn 
karşõlaştõğõ vergisel sorunlar ya bu güne kadar çözüme kavuşturulamamõş ya da bu yeni unsurlar vergi 
sistemi tarafõndan hiç kavranmamõştõr.  

21. yüzyõlõn en önemli ekonomik gelişmelerinden biri olma potansiyeline sahip olan 
elektronik ticaret çok değişik alanlarda mevcut olan geleneksel yapõlarõ değiştirebilecek niteliğe 
sahiptir. Elektronik ticaret henüz yeni doğuyor, biçimleniyor olmakla birlikte orta ve uzun dönemde 
birçok alanda önemli değişimlerin belirleyicisi olarak görülmektedir. Bu konulardaki vergisel sorunlar 
ulusal ve uluslararasõ düzeyde tartõşõlmasõna rağmen kesin çözümler henüz bulunmuş değildir. Bu 
sektör yeni doğup geliştiği için, gelişi güzel bir vergileme, telafisi güç zararlara neden olabilir. Bu 
nedenle, bu ticaretin vergilendirilmesinde dikkatli olmanõn ve ortaya çõkacak gelişmelere göre hareket 
etmenin yararlõ olacağõ söylenebilir.8 

2.2.1.11.  Vergiye ilişkin düzenlemelerde ilgili kesimlerin katõlõmõnõn                         
yeterli düzeyde sağlanamamasõ: 

Sistemden kaynaklanan eleştirilerden bir diğeri de, vergiye ilişkin düzenlemelerde 
mükellef ile Gelir İdaresi arasõnda, mevzuat oluşturulmasõ aşamasõnda gerekli fikir alõş verişinin  
yapõlmõyor olmasõdõr. Vergi olayõnõn vergi ile ilgili tüm birimlerde bir uzlaşmayõ gerektirdiği 
gerçeğinden hareketle, mevzuat oluşturulmasõ aşamasõnda mükellef temsilcileri ile Gelir İdaresi 
arasõnda yapõlabilecek bu türden bir çalõşma; mevzuatta olasõ hatalarõn yasalaşma öncesi asgariye 
indirilmesini ve yasalarõn uygulanabilir şekilde çõkmalarõnõ sağlayacağõ gibi, ileride çõkmasõ muhtemel 
tereddütlerin daha başlangõçta fark edilerek giderilmesine yardõmcõ olacaktõr.  

2.2.1.12.   Vergisini tam ve zamanõnda ödeyen mükellefler nezdinde yarattõğõ         
olumsuz etkilerinin bilinmesine rağmen, af kanunlarõnõn                 
çõkarõlmasõna devam edilmesi 

Mükelleflerin vergilendirme konusundaki en önemli beklentilerden biri de, ne kadar 
vergiyi ne zaman ödeyeceklerini bilmeleridir. Mükelleflerin hiç bir yasal değişiklik olmaksõzõn 
(idarenin, vergi denetim elemanlarõnõn ya da vergi yargõsõnõn uygulamalarõndan kaynaklanan 
nedenlerle) farklõ işlemlere muhatap kalmalarõ, populist yaklaşõmlar ve ekonomik gerekçelerle sõk sõk 
vergi affõ çõkarõlmasõ veya bir anda ek vergilere başvurulmasõ, mükellefleri vergi yasalarõna 
uymamaya yöneltmektedir. 

Bu denli sõk aralõklarla vergi affõnõn çõkmasõ, zaten vergi ödemek istemeyen bir kõsõm 
mükellefleri cesaretlendirmektedir. Yasal yükümlülüklerini zamanõnda yerine getirmeyen mükellefler, 
kõsa bir süre içinde vergi affõnõn olacağõndan emin olarak rahat hareket edebilmektedirler. Bu tür 
mükelleflerin vergi kaçõrmalarõ ya da beyan ettikleri gelirin vergisini ödememeleri dolayõsõyla karşõ 
karşõya olduklarõ tek risk, bir-iki yõl içinde vergi incelemesine tabi tutulma ihtimalidir. Vergi inceleme 
oranõnõn ve incelendikten sonra karşõ karşõya kalõnacak nihai yükümlülüklerin pek de yüksek olmadõğõ 
bir ortamda vergi kaçõrmanõn ya da vergi ödememenin ciddi bir yaptõrõmõ kalmamaktadõr. 

Diğer yandan, zamanõnda ödenmeyen vergiler, uygulanan gecikme faizi dolayõsõyla 
zaman içinde gerçekten de ödenemez duruma gelmektedir. Bu durum, daha sonra vergi affõ 
çõkarõlmasõnõn meşru zemini oluşturmaktadõr. Ödenemeyen vergi alacaklarõnõn bir kõsmõnõ kõsa 
zamanda tahsil etmek, vergi yargõsõnõn yükünü azaltmak gibi ilk bakõşta anlamlõ bazõ gerekçelerle 
çõkarõlan vergi aflarõnõn en büyük zararõ; vergilemede adalet ilkesi üzerinde yapmõş olduğu telafisi zor 
tahribattõr. Vergi aflarõ, vergisini zamanõnda ödemiş olan mükellefleri son derece rahatsõz edici 
niteliktedir. Bu bakõmdan gelir idaresi, kayõt dõşõ ekonominin kayda alõnmasõnõn yanõ sõra, tahakkuk 
etmiş vergilerin zamanõnda tahsilini sağlayõcõ tedbirleri de almalõdõr.  
                                                      

8 GÜNAYDIN, İhsan, �Elektronik Ticareti Vergileme İlkeleri�, Vergi Dünyasõ, Nisan 2000, Sayõ 224 
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Nereden bakõlõrsa bakõlsõn, hem ek vergiler konulmasõ, hem de vergi aflarõnõn çõkarõlmasõ 
sadece vergisel yükümlülüklerini yerine getirmeyen kişilerin işine yaramakta, bu kişiler gelirlerini 
kayõt dõşõ tutmanõn, başka bir deyişle kendilerini devletten gizlemenin ödülünü yine devletten 
almaktadõrlar. Böyle bir durum karşõsõnda vergisini zamanõnda ve tam olarak ödeyen mükelleflerin; 
özelde vergi sistemine, vergi idaresine, vergilendirmekteki adalete,  genelde devlete güvenleri 
sarsõlmaktadõr. 

2.2.2.       Belirli Bir Kanuna veya Konuya İlişkin Olanlar: 
Aşağõda yer alan başlõca nedenlerle vergi kanunlarõnda adalet, genellik, açõklõk 

ilkelerinden uzaklaşõlmasõ ve bütünlüğün bozulmuş olmasõ vergi sisteminin başarõsõnõ olumsuz 
etkilemektedir: 

 2.2.2.1.    Vergi kanunlarõnda yer alan mükerrer, geçici ve ek maddeler ile            
kaldõrõlan maddelerin  kanunlarõn uygulanmasõnõ zorlaştõrmasõ: 

Türk vergi mevzuatõnõn karmaşõk olduğu konusunda genel bir mutabakat bulunmaktadõr. 
Geçici maddeler, ek maddeler ve mükerrer maddeler oldukça fazladõr. Mevcut Gelir ve Kurumlar 
Vergisi Kanunlarõnda esas maddelerin yarõsõ kadar geçici madde bulunmaktadõr. Vergi  
Kanunlarõmõzda yer alan temel müesseseler geçici maddelerle yönlenir hale gelmiştir. 

Geçici maddelerle yapõlan bir kerelik uygulamalar, uygulama sonuçlarõ görülmeden ve 
değerlendirilmeden kaldõrõlan hükümler, süresi uzatõlan düzenlemeler, hem sistemi karmaşõk hale 
getirmekte hem de uzun vadeli politikalar belirlenmesini engellemektedir. 

Kanunlarõn mevcut yapõsõ, hükümlerin anlaşõlmasõnõ ve hangi düzenlemenin ne zaman 
yürürlükte olduğunun tespitini zorlaştõrmaktadõr. Vergi mevzuatõnõn karmaşõklõğõ mükellefler, vergi 
idaresi ve vergi yargõsõ arasõndaki görüş ve uygulama farklõlõklarõnõ da artõrmaktadõr. 

2.2.2.2.     Farklõ vergi kanunlarõnda benzer konularõ düzenleyen hükümler        
arasõnda paralellik bulunmamasõ: 

Vergi  mevzuatõmõzõn mevcut yapõsõnda yer alan bir başka sorun da Türk vergi kanunlarõ 
arasõnda paralellik ve bütünlüğün bulunmamasõdõr. Bu durum uygulamada tereddütlere yol açarak 
idare-mükellef arasõndaki görüş ayrõlõklarõnõ artõrmaktadõr. 

Nitekim, serbest meslek faaliyetinde gelirin elde edilmesiyle KDV�nin doğuşunun farklõ 
esaslara bağlanmõş olmasõ dolayõsõyla, hizmetin ifa edilmiş olmasõna rağmen tahsilatõn yapõlmadõğõ 
durumlarda ne tür işlem yapõlacağõ belli değildir. 

Diğer taraftan, farklõ vergi kanunlarõnda farklõ değerleme hükümleri kullanõlmaktadõr. 
Örneğin; ayni ücret ödemelerinde, KDV matrahõ emsal bedel iken, gelir vergisi stopajõnõn, ayni 
değerin verildiği gün ve yerdeki ortalama perakende fiyatlar üzerinden değerlendirilmiş tutarõ 
üzerinden yapõlmasõ öngörülmüştür.  

Bu tür örnekleri çoğaltmak mümkündür. Bu nedenle, vergi kanunlarõ arasõnda paralellik 
ve bütünlüğün tam olarak sağlanmasõ gerekmektedir. 

2.2.2.3.     Vergi kanunlarõ dõşõnda özel kanunlarla vergiye ilişkin                
düzenlemelerin yapõlmasõ: 

Özel kanunlarda bulunan vergisel hükümler, basitlik ilkesi ile bağdaşmamakta, 
mevzuatõmõzõn karmaşõklõğõnõ artõrmaktadõr. Özel kanunlarda yer alan vergisel hükümler, özellikle 
istisna kazançlar ile bağõş ve yardõmlar konusunda önem arz etmektedir. Örneğin, serbest bölgelerden 
elde edilen kazanca ilişkin istisna Gelir veya Kurumlar Vergisi Kanunlarõnda değil, Serbest Bölgeler 
Kanununda yer almaktadõr. Keza, Olağanüstü Hal Bölge Valiliğine yapõlan teslimler KDV�den 
istisnadõr. Ancak bu istisna KDV Kanununda düzenlenmemiştir. 

Bağõş ve yardõmlara ilişkin düzenlemelerin de özel kanunlarda yer almasõ, uygulamacõlar 
ve mükellefler yönünden sorun olmaktadõr. Vergi Kanunlarda bağõş ve yardõmlar dönem kazancõnõn 
belli bir oranõ ile sõnõrlandõğõ halde, özel kanunlarda yer alan hükümlere göre yapõlan bağõş ve 
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yardõmõn tamamõ dönem kazancõndan indirilebilmektedir. Ayrõca, özel kanunlarda yapõlan 
düzenlemelerin takibindeki güçlük de sistemi karmaşõk hale getiren bir başka husustur. 

2.2.2.4.      Gelir vergisi ile kurumlar vergisi arasõnda entegrasyonun                                       
tam olarak sağlanamamasõ: 

Vergi sistemimizde kurum kazançlarõ iki aşamalõ olarak vergilendirilmektedir. Öncelikle 
kurum kazancõ üzerinden kurumlar vergisi hesaplanmakta, kârõn dağõtõmõ aşamasõnda da gelir vergisi 
stopajõ yapõlmaktadõr. Kurumlar vergisinden istisna kazançlar da her halükarda stopaja tabi 
bulunmaktadõr.  

Tam mükellef kurumlardan elde edilen kar paylarõnõn beyanõ vergi alacağõyla  birlikte 
yapõlmaktadõr. Elde edilen kar payõnõn 1/5�i vergi alacağõ sayõlmakta, vergi alacağõ kar payõna 
eklenerek beyan edilmekte, daha sonra beyanname üzerinden hesaplanan vergiden mahsup 
edilmektedir. Türkiye�deki mevcut uygulama, gelir ve kurumlar vergisi arasõndaki entegrasyon 
modellerinden Avrupa�da uygulanan kõsmi entegrasyon sistemine yakõn görünmektedir. 

Vergi alacağõ uygulamasõ, istisna kazancõ olmayan ve karõnõn tamamõnõ dağõtan, halka 
açõk ve halka açõk olmayan iki kurumun ortaklarõ yönünden aşağõdaki örnekte ele alõnmõştõr. 

 
 Halka Açõk  

Olmayan Kurum 
Halka Açõk 

Kurum 
1-  Kurum Kazancõ  100.00 100.00 
2-  Kurumlar Vergisi (l x %30+Fon Payõ)  33.00 33.00 
3-  GV Stopajõ (1-2x% 16,5 ve % 5,5)  11.05 3.68 
4-  Dağõtõlan Kar (1-(2+3))  55.95 63.32 
5-  Vergi Alacağõ (4/5)  11.19 12.66 
6-  GV Matrahõ (4+5) 67.14 75.98 
7-  Hesaplanan GV (6x%45)*  30.21 34.19 
8-  Mahsup Edilecek Vergi Alacağõ  11.19 12.66 
9-  Ödenecek GV  19.02 21.53 
10-Toplam Vergi Yükü (2+3 +(9+Fon Payõ))  64.97 60.36 

 
*Yürürlükteki gelir vergisi tarifesindeki en yüksek oran alõnmõştõr. 

 
Yukarõdaki örnekte görüldüğü üzere, halka açõk olmayan kurumda vergi alacağõ ile gelir  

vergisi stopajõ hemen hemen aynõ çõkmõştõr. Ancak, halka açõk kurumda vergi alacağõ ile gelir vergisi 
stopajõnõn bağõ kopmaktadõr. Ayrõca, kurumlarõn istisna kazançlarõnõn da bulunmasõ halinde, bunlar 
üzerindeki vergi yükü de farklõ olmaktadõr. İstisna kazançlarõn bir bölümü toplam % 16,5 oranõnda 
stopaja tabi iken, diğer bir kõsmõ gelir vergisi stopajõna dahi tabi değildir. Kurum kazancõnõn farklõ 
vergi yükü içeren unsurlardan oluşmasõnõn yanõ sõra vergi alacağõnõn götürü olarak belirlenmesi 
nedeniyle, vergi alacağõ uygulamasõ mevcut haliyle gelir ve kurumlar vergileri arasõndaki 
entegrasyonu kõsmen dahi olsa sağlayamamaktadõr. 

Vergi alacağõnõn fonksiyonunu yerine getirmesi, vergi alacağõnõn, �kâr paylarõnõn 
taşõdõğõ vergi yüküdür� şeklinde tanõmlanmasõyla sağlanabilir. Ancak, bu çözümün de pratikte 
uygulanabilme imkanõ çok azdõr. Zira bu durumda, kâr dağõtan kurumlarõn, dağõttõklarõ kar paylarõ 
üzerindeki vergi yükünü tespit edip ortaklarõna bildirmeleri gerekecektir. Bu nedenle vergi sisteminin 
işleyebilmesi, kurum kazançlarõ üzerindeki vergi yükünün standart hale getirilmesine bağlõ 
bulunmaktadõr. 

Ayrõca, kurum kazançlarõnõn tek aşamalõ vergilendirilmesi de mümkündür. Kurumlar 
vergisi oranõ ortaklarõn gelir vergisini de içerecek şekilde belirlenir. Ayrõca ortaklar nezdinde ilave 
vergileme yapõlmaz. Bu yöntem basit ve uygulanmasõ kolaydõr. Ancak, basitliği yanõnda vergisel 
yönden ortaklarõ değil kurumlarõ ön plana çõkardõğõ için tercih edilmemektedir. 
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2.2.2.5.     Vergi kanunlarõnda yer alan istisna ve muafiyetlerin                                
uygulamayõ karmaşõk hale getirmesi: 

Vergi mevzuatõmõzõ karmaşõk hale getiren bir diğer husus da vergi istisna ve 
muafiyetleridir. Bu durum, özellikle kurum kazançlarõnõn vergilendirilmesinde ortaya çõkmaktadõr. 
Kurum kazançlarõnõn iki aşamalõ vergilendirilmesi, istisna kazançlar üzerinden dağõtõlsõn dağõtõlmasõn 
gelir vergisi stopajõ yapõlmasõ, kâr dağõtõmõnõ oldukça karmaşõk hale getirmiştir. Ayrõca, bazõ istisna 
kazançlar gelir vergisi stopajõna tabi değildir. Mevcut uygulamada, stopaja tabi istisna kazançlarda 
vergi oranõ aynõdõr. Ancak, 4503 sayõlõ Kanundan sonra istisna kazançlar üzerindeki stopaj oranlarõnõn 
da farklõlaşmasõ söz konusu olabilir. 

2.2.2.6.      İndirilebilir ve kanunen kabul edilmeyen giderlerin                              
ekonomik gerçeklerle uyuşmamasõ: 

Vergi matrahõ olan mali kârõn tespitinde, indirilebilir giderlerle kanunen kabul edilmeyen 
giderler ekonomik gerçeklerle uyuşmamaktadõr. Mevcut hükümler, ekonomik hayattaki gelişmeleri 
kavramaktan uzaktõr. 

Örneğin, finansman giderleri kõsõtlamasõ başlõ başõna sorunlar yumağõdõr. Konuya ilişkin 
Danõştay�õn bazõ kararlarõndan sonra (finansman giderleri ile finansman gelirleri arasõnda 
mahsuplaşmaya gidilmemesi gibi) hem uygulamada sorunlar artmõş hem de uygulama ekonomik 
gerçeklerden uzaklaşmõştõr. 

Teknolojik gelişmelerle birlikte ortaya çõkan bazõ harcamalarõn gider sayõlõp 
sayõlmayacağõ hususu da henüz çözüme kavuşturulamamõştõr. Bilgisayar yazõlõm bedelleri bunun en 
tipik örneğidir. Bunlarõn gerek amortisman uygulamasõ gerekse yatõrõm indirimi yönünden tabi 
olacaklarõ işlem belirsizdir. 

Ayrõca, GVK�nun 40/1�nci maddesinde yapõlan genel gider tanõmõ da belirsizlikler 
içermektedir. Bir harcamanõn genel gider sayõlõp sayõlmamasõ için belirlenen kõstaslar yetersizdir. 

Örtülü sermaye ve örtülü kazanç dağõtõmõna ilişkin düzenlemeler de son yõllardaki 
ekonomik gelişmeler karşõsõnda yetersiz kalmaktadõr.  

2.2.2.7.      Menkul sermaye iratlarõnõn vergilendirilmesinde                                      
istikrarlõ bir uygulamanõn sağlanamamasõ: 

Vergi sistemimizde menkul sermaye iratlarõyla ilgili düzenlemelere bakõldõğõnda ilk göze 
çarpan husus, yapõlan düzenlemelerin uzun vadeli müesseseler olarak vergi sisteminde yer edinmiş 
olmamasõ, yönü kestirilemeyen sürekli bir değişim içinde olmasõ ve ekonomik politikalar ve etkilediği 
kesimlerden gelen yoğun taleplerin etkisiyle reaksiyonel bir nitelik taşõmasõdõr.  

Menkul kõymetin edinildiği tarih ile elden çõkarõldõğõ tarihlerde yürürlükte olan mevzuat 
çoğu zaman birbirini tutmamakta; vergi planlamasõ bir yana, mükellefler, tabi olduklarõ mevzuatõ 
anlamada bile büyük zorluklarla karşõlaşmaktadõrlar. Genelde son yõllarda vergi sistemimizin sorunu 
olarak görünen bu durum menkul kõymetlerin vergilendirilmesinde çok daha bariz bir şekilde 
görünmekte ve vergi hesaplayõp verme bir vatandaşlõk görevinden yanlõşa düşmeme çabasõna 
dönüşmektedir.  

Menkul kõymetlerin vergilendirilmesinde dikkati çeken bir diğer nokta ise, 
düzenlemelerin bütünlük arz etmemesi, dağõnõk bir mahiyet sergilemesi ve değişik kanunlarla 
yapõlmõş olmasõdõr. Bunlarõn üstüne getirilen geçici düzenlemeler, ertelenen hükümler, 
vergilendirmede son derece önemli olan basitliği  ve ilgilileri tarafõndan mümkün olduğunca subjektif 
değerlendirmelerden uzak bir şekilde anlaşõlabilir olma niteliğini zedelemektedir. 

Menkul kõymetlerin vergilendirilmesinde ön plana çõkan bir diğer nokta ise, menkul 
kõymet türleri arasõnda farklõ vergisel uygulamalara yer verilmiş olmasõdõr. Örneğin, bir gerçek kişinin 
Hazine Bonosu faizi elde etmesi ile mevduat faizi elde etmesi durumlarõnda tabi olacağõ vergisel 
sonuçlar son derece farklõ olabilmektedir. Oysa, ekonomik olaylar ve araçlar karşõsõnda vergi 
kanunlarõnõn nötr kalmasõ, benzer gelirler için farklõ uygulamalar öngörmemesi büyük önem 
taşõmaktadõr. 
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2.2.2.8.      Katma değer vergisinde birden fazla oran uygulamasõnõn                         
verginin etkinliğini azaltmasõ: 

KDV uygulamasõnda esas sorun uygulanan vergi oranlarõnõn çokluğudur. Halen  % l,        
% 8,  % 17,  %  25  ve  % 40 olmak üzere beş ayrõ oran uygulanmaktadõr.   

KDV oranlarõnõn sayõca azaltõlmasõ hem uygulamayõ basitleştirecek hem de sistemin daha 
iyi işlemesini sağlayacaktõr. Bu nedenle oran sayõsõnõn azaltõlmasõ en azõndan ikili oran uygulamasõna 
geçilmesi gerekir. 

Farklõ oran uygulamalarõ KDV sisteminin iyi işlemesini engellemekte, mal ve hizmet 
alõmlarõnda yüklenilen verginin indirim mekanizmasõ yoluyla telafi edilememesi nedeniyle iade veya 
gider yazmayõ gündeme getirmektedir. Bakanlar Kurulu�nca vergi nispeti indirilen mal ve hizmetlerle 
temel gõda maddelerine münhasõr olan iade uygulamasõ, 4369 sayõlõ Kanunla, yõllõk baz esas alõnarak 
indirimli orana tabi bütün mal ve hizmetlere tanõnmõş bulunmaktadõr. 

Bu uygulama, KDV sistemini aşõndõrõcõ ve vergilemede yatay eşitliği zedeleyici bir etki 
yaratacaktõr. Ayrõca, hem Gelir İdaresinin hem de mükelleflerin iş yükünü artõracaktõr. 

Bunlara ilave olarak yüksek oranlõ KDV uygulamasõnõn orta ve uzun vadede vergi 
gelirlerini artõrmadõğõ, kayõt dõşõlõğõ cazip hale getirerek özellikle gelir ve kurumlar vergisi 
matrahlarõnõ aşõndõrõcõ etki yaptõğõ bilinmektedir. 

2.2.2.9.      Damga vergisi, harç gibi işlem vergilerinin uygulamayõ karmaşõk                  
hale getirmesi, söz konusu vergilerin hadlerinin yüksekliğinin ise          
olaylarõn  gerçek boyutuyla kavranmasõnõ engellemesi: 

Türk vergi sisteminin en önemli sorunu belge düzeninin işlememesi ve buna bağlõ olarak 
kayõt dõşõ ekonominin boyutlarõnõn büyüklüğüdür. Ekonomik olaylarõn gerçek boyutlarõyla 
kavranamamasõ, hem vergi gelirlerini olumsuz yönde etkilemekte hem de kayõt dõşõ ekonominin 
büyümesine neden olmaktadõr. 

Olaylarõn gerçek boyutuyla kavranamamasõnda, damga vergisi, harç gibi işlem 
vergilerinin de payõ bulunmaktadõr. İşlem vergileri, uygulamayõ karmaşõk hale getirmelerinin yanõ 
sõra, hadlerinin yüksekliği nedeniyle olaylarõn gerçek boyutuyla kayõtlara intikalini de önlemektedir. 

2.2.2.10.  Tevsik edici belgelerin belirli bir standarda kavuşturulmamõş olmasõ: 

VUK hükümlerine göre tevsik edici belge olarak, fatura, perakende satõş vesikasõ, gider 
pusulasõ, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu, ücret bordrosu, sevk irsaliyesi, taşõma 
irsaliyesi, yolcu listeleri, günlük müşteri listeleri gibi belgeler kullanõlmaktadõr. 

Görüldüğü üzere, kullanõlan belge sayõsõ oldukça fazladõr ve standart değildir. Bu durum 
uygulamayõ karmaşõk hale getirmektedir. Her ne kadar belge sayõsõnõn çokluğu kayõt dõşõ ekonomiyi 
azaltma gayretlerine de bağlanabilirse de, belge sayõsõnõn azaltõlarak standart hale getirilmesinin 
uygulamayõ basitleştireceği kuşkusuzdur. Ayrõca, tevsik edici belge sayõsõnõn çokluğu uygulamada da 
sorunlar yaratmaktadõr. Bugünkü uygulamada, serbest meslek erbabõnõn amortismana tabi iktisadi 
kõymet satõşõndan doğan kazancõ vergiye tabidir. Ancak, bu satõşõn hangi belge ile tevsik edileceği 
belli değildir. 

2.2.2.11.    Aylõk  olarak verilen çeşitli beyannamelerin beyanname verme ve         
bunlara ilişkin vergilerin son ödeme tarihlerinin farklõ olmasõ: 

Bilindiği üzere aylõk olarak beyan edilen vergilerde beyanname verme süreleri ve son 
ödeme tarihleri birbirinden farklõdõr. Bu durum, hem mükelleflerin hem de Gelir İdaresinin iş yükünü 
artõrõcõ bir etki yapmaktadõr. Ayrõca, beyanname verme ve son ödeme tarihlerinin vergi türleri 
itibariyle farklõ olmasõ uygulamayõ karmaşõk hale getirmektedir. 

 

2.2.2.12.   Banka ve sigorta muamelelerinin KDV kapsamõna alõnmamõş olmasõ: 

Türk vergi sisteminde finans hizmetlerin vergilendirilmesinde;  
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- Katma değer vergisi, 

- Banka ve sigorta muameleleri vergisi 

olmak üzere, iki çeşit vergi bulunmaktadõr. Ancak, bazõ hallerde her iki verginin 
uygulama alanõ çakõşmakta; bu durum tereddütlere neden olmaktadõr. Bu alanda yaşanan karmaşõklõğa 
son vermek için banka ve sigorta muameleleri vergisinin kaldõrõlarak konunun KDV bünyesinde 
vergilendirilmesi  uygulamayõ basitleştirecektir. 

2.2.2.13.   Belge düzeninin sağlanmasõna katkõ amacõyla yürürlüğe konulan    
ücretlilere özel gider indirimi / emeklilere vergi iadesi uygulamasõnõn 
gerçek dõşõ belge kullanõmõnõ yaygõnlaştõran nitelik kazanmasõ: 

Vergi kanunlarõnõn etkin ve yaygõn uygulanabilmesi, vergi kayõp ve kaçağõnõn önlenerek 
kayõt dõşõ ekonominin kayda alõnmasõ gibi gerekçelerle yola çõkõlarak 2978 sayõlõ Vergi İadesi 
Hakkõnda Kanunla 1984 yõlõndan itibaren vergi iadesi uygulamasõ getirilmiştir. 

Vergi İadesi Hakkõndaki Kanun yürürlüğe girdikten bir yõl sonra uygulamaya konan 
katma değer vergisinin işleyişi de belge kullanõmõna bağlõ olarak gelişmiştir. 

26.12.1993 tarih ve 3946 sayõlõ Kanunla GVK'nun ücretlere ilişkin 63 üncü maddesinin 5 
numaralõ bendinde ve Vergi İadesi Hakkõnda Kanunun I/n maddesinde yapõlan değişikliklerle; vergi 
iadesi uygulamasõ ücretlilerde, 1.l.l994 tarihinden geçerli olmak üzere, özel gider indirimine 
dönüştürülmüş, Vergi İadesi Hakkõndaki Kanun ise emeklilere uygulanõr duruma getirilmiştir. 

Yaklaşõk l6 yõldõr uygulanan vergi iadesi uygulamasõ belge düzeni konusunda olumlu 
katkõlarda bulunmuş, bir ölçüde oto-kontrolü sağlamõştõr. Ancak, bir yandan vergi iadesi konusu 
belgelerin içeriğinin özellikle ücretliler için eğitim, sağlõk, gõda, giyim ve kira olarak daraltõlmasõ, 
diğer yandan vergi iadesine ilişkin olarak verilen belgelerin denetiminin yeterince etkin 
yapõlamayõşõndan kaynaklanan nedenlerle sistem yeterince verimli işleyememiş ve kendisinden 
beklenen düzeyde faydayõ gerçekleştirememiş; bir bakõma, sahte ve muhteviyatõ itibariyle yanõltõcõ 
belge düzenlenmesine ve kullanõlmasõna zemin hazõrlamõştõr.  

2.2.2.14.   Basit usulde vergilendirmenin de basitliği sağlanamamasõ: 

4369 sayõlõ Kanunla 1.1.1999 tarihinden itibaren vergi kanunlarõnda yapõlan değişiklikler 
sonucu vergilendirmede götürü usul kaldõrõlmõş, mükelleflerin gerçek gelirleri vergilendirme 
kapsamõna alõnmõştõr. Daha önceki sistemden farklõ olarak, götürü usuldeki mükellefiyete ilişkin 
şartlarõ taşõyan mükellefler için basit usul uygulamaya konulmuş, ancak bu mükellef grubuna da belge 
alõp verme zorunluluğu getirilmiştir. 

Vergi sistemimizde götürü usulde vergilendirme kaldõrõlõnca ticari hayatta;                 
�bir mükellefin maliyeti, diğerinin hasõlatõdõr� prensibinden hareketle belge alõnõp verileceği ve 
böylece belge düzeninin yerleşeceği öngörülmüştü. Bunun sonucu olarak, yapõlan harcamalar için 
belge alõnacak, bu da hasõlatõ ve nihai olarak beyan edilecek matrahlarõ artõracaktõ. Ancak, beklenen 
bu fayda sağlanamadõğõ gibi geçen bir yõllõk uygulamada, götürü mükellefiyete nazaran basit usul 
önemli ölçüde vergi kaybõna neden olmuş; belge düzeninin işlemesine olumlu katkõsõ beklenirken, 
bilakis belge düzeninin işleyişinin daha da bozulmasõna yol açmõştõr.  

Öte yandan, perakende akaryakõt ticaretinde belge alõnmamasõ nedeniyle verilmeyen 
belgeler diğer mükelleflere düzenlenmekte ya da hiç düzenlenmemektedir. 

Akaryakõtõn perakende alõm satõmõnda belge düzeninin oto kontrolünü sağlayan bir 
mekanizma da mevcut değildir. Tersine, mükellefiyeti olmayan normal tüketicilerin almõş olduklarõ 
akaryakõt karşõlõğõ belge istenmediğinden, satõcõlar tarafõndan da kendiliğinden belge verilmemektedir. 
Bu tür mekanizmalarõn yokluğu basit usulde gerçek dõşõ belge kullanõmõnõ da artõrmaktadõr. 

2.2.2.15.    Bazõ gelir unsurlarõnõn beyanname dõşõ bõrakõlmasõ nedeniyle                   
�mali güce göre vergi alõnmasõ� ilkesinden uzaklaşõlmasõ: 

Vergilendirmede temel prensip bir yõlda elde edilen kazanç ve iratlarõn beyannamede 
toplanmasõ ve yõllõk beyanname ile bildirilmesidir. Bu prensip �mali güce göre vergi alõnmasõ� 
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ilkesinin de sonucudur. Ancak, Türk vergi sistemi üniter özelliğini kaybetmiş, özellikle 4369 sayõlõ 
Kanundan sonra gelirin toplanmasõ ilkesinden vazgeçilmiştir. Yõllõk beyan esasõnda vergilendirilecek 
gelirler, gelir unsurlarõ itibariyle tespit edilmekte, hatta bu kural ticari, zirai ve mesleki kazanç 
sahipleri yönünden de değişmemektedir. Çoğu gelir unsurlarõ bakõmõndan gelir vergisi stopajõ nihai 
vergileme halini almõştõr. Gelir vergisi sistemimizde ticari, zirai ve mesleki kazanç dõşõndaki gelirlerde 
stopajõn nihai vergileme rejimine dönüştüğünü söylemek mümkündür. Bu husus diğer gelir unsurlarõ 
için de geçerli olmakla birlikte, özellikle menkul sermaye iratlarõnda açõkça ortaya çõkmaktadõr. 

Vergi sistemimizin üniter yapõdan uzaklaşmasõ, vergi gelirlerini de olumsuz yönde 
etkilemektedir. Ayrõca, uygulama basitleşmekten ziyade daha da karmaşõk hale gelmiştir. 

2.2.2.16.    Özel tüketim vergisi konusunda henüz kanuni                                    
düzenlemenin yapõlmamõş olmasõ: 

Özel tüketim vergilerinin konusu ülkeden ülkeye değişiklik göstermekle birlikte, esas 
olarak lüks mallar ile alõşkanlõk veren keyif maddelerini hedef almakta, bazõ durumlarda geniş ölçüde 
sanayi ürünleri ile hizmetleri de kapsamõna almak suretiyle adeta genel bir tüketim vergisi görünümü 
kazanmaktadõr. 

Türkiye�de ayrõ kanunlarda düzenlenmiş olan ve özel tüketim vergisi niteliğine sahip 
muhtelif vergiler, KDV Kanununun kabulüyle birlikte yürürlükten kaldõrõlarak KDV Kanunu 
bünyesinde Ek Vergi adõyla yeniden düzenlenmiştir. Ayrõca, Türk vergi mevzuatõnda katma değer 
vergisi sistemi dõşõnda varlõğõnõ sürdüren ve özel tüketim vergisi özelliği taşõyan başka vergiler de 
bulunmaktadõr. Bunlarõn en önemlileri, akaryakõt tüketim vergisi ile taşõt alõm vergisidir. Aynõ şekilde 
Türkiye�de, özel tüketim vergisi olarak nitelendirebilecek değişik isimler altõnda alõnan vergi, fon ve 
benzeri uygulamalar mevcuttur. 

Gümrük Birliği�ne geçiş nedeniyle kaldõrõlan vergi ve fonlar ile Ortak Gümrük Tarifesi 
uygulanmasõ nedeniyle gerek Devlet gelirlerinde meydana gelen kaybõn telafi edilmesi ve gerekse 
dolaylõ vergilerin Avrupa Birliği mevzuatõna uyumlaştõrõlmasõ amacõyla �Özel Tüketim Vergisi Kanun 
Tasarõsõ� hazõrlanmõştõr. Ayrõca bu düzenleme ile, dağõnõk bir mevzuat çerçevesinde uygulanmakta 
olan muhtelif vergi, fon ve paylar tek bir vergi altõnda toplanarak uygulamanõn basitleşmesi 
hedeflenmiştir. Aynõ mallar üzerinden alõnan ve birden fazla kanunla getirilmiş, dolayõsõyla çok 
karmaşõk bir yapõya sahip olan vergi mevzuatõ bu yolla sadeleştirilmiş olacaktõr. Çünkü, Tasarõnõn 
kanunlaşmasõ ile birlikte, yürürlükte bulunan bir çok vergi, fon ve paylar yürürlükten kaldõrõlacaktõr. 
Böylece, dolaylõ vergiler alanõnda sadeleştirme sağlanacak, verginin ilk aşamada ve tek safhada 
alõnmasõ suretiyle mükellef sayõsõ sõnõrlõ tutulacak ve vergi uygulamasõ basit ve etkin hale 
getirilecektir. 

2.2.2.17.    Kurumlar Vergisi Kanununda yer alan tasfiye, birleşme ve  devir     
hükümlerinin ekonomik gelişmeler karşõsõnda yetersiz kalmasõ: 

KVK�nda yer alan tasfiye, birleşme ve devire ilişkin hükümler ekonomik gelişmeler  
karşõsõnda yetersiz kalmõştõr. Mevcut hükümler birleşme veya devri düzenlemekle birlikte, kurumlarõn 
küçülmesine yönelik düzenlemeleri içermemektedir. Ancak ekonomik gelişmeler, birden fazla 
faaliyetle uğraşan kurumlarõn, asõl faaliyet konularõnda ihtisaslaşmasõ ve kaynaklarõnõ bu alanlara 
yönlendirerek optimal ölçeğe ulaşmalarõ için bazõ varlõklarõnõn yeni bir kurum bünyesine aktarõlmasõnõ 
gerektirebilmektedir. Bu nedenle kurumlarõn küçülmelerini de sağlayacak �ayrõlma�ya ilişkin 
düzenlemelerin de yapõlmasõ gerekmektedir. 

2.3.        Gelir İdaresinin Bugünkü Durumu ve Sorunlarõ: 
2.3.1.       Mevcut Durum: 
2.3.1.1.    Merkez: 
Bugünkü Gelir İdaresi, Gelirler Genel Müdürlüğü�nün merkez ve taşra teşkilatõndan 

oluşmaktadõr. Türkiye�deki tüm ilçe merkezlerine kadar yayõlan taşra teşkilatõ ile Genel Müdürlük, 
Bakanlõklarõn bir çoğundan daha geniş bir örgüt yapõsõna ve personel sayõsõna sahip bulunmaktadõr. 
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Aşağõdaki tabloda, 2000 yõlõ başõ itibariyle; Maliye Bakanlõğõnõn merkez ve taşra 
teşkilatõnda fiilen çalõşan tüm personel sayõlarõ, Gelirler Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra 
teşkilatõnda fiilen çalõşan personel sayõlarõ ve bunlarõn Bakanlõğõn merkez ve taşra personel sayõlarõna 
oranlarõ gösterilmiştir: 

 
 MERKEZ TAŞRA GENEL TOPLAM 

1) Maliye Bakanlõğõ (Tamamõ) 5.948 64.600 70.548 
2) Gelirler Genel  Müdürlüğü 1.703 40.852 42.555 

(2 / 1) x 100  % 28,63 % 63,24 % 60,32 

 

Yukarõdaki tabloda da görüldüğü üzere, Gelirler Genel Müdürlüğü merkez teşkilatõnda 
çalõşan 1.703 personel, tüm Bakanlõk merkez personelinin % 28,63�ünü, taşra teşkilatõndaki toplam 
Bakanlõk personelinin ise % 63,24�ünü oluşturmaktadõr. 

Yine 2000 yõlõ başõ itibariyle, Gelirler Genel Müdürlüğü merkez teşkilatõnõn sahip olduğu 
bazõ kadrolar ve doluluk durumlarõ ise şöyledir: 

 
 

KADRO  UNVANI DOLU BOŞ TOPLAM 
Genel  Müdür Yardõmcõsõ 6 0 6 
Daire Başkanõ 24 0 24 
Devlet Gelir  Uzmanõ 0 200 200 
Devlet Gelir  Uzman Yardõmcõsõ 21 129 150 
Bilgi İşlem Merkezi Müdürü 1 11 12 
Şube Müdürü 53 35 88 
Uzman 43 1 44 

2.3.1.2.      Taşra: 

Maliye Bakanlõğõ�nõn Teşkilat ve Görevleri Hakkõnda 178 sayõlõ Kanun Hükmünde 
Kararname (KHK) ile bu KHK�de değişiklik yapan 207, 307, 484, 516 ve 543 sayõlõ KHK�ler ile 4369 
sayõlõ Kanuna göre Gelirler Genel Müdürlüğü taşra teşkilatõ, Gelirler Bölge Müdürlükleri ile 
Defterdarlõklara bağlõ gelir birimlerinden oluşur. Gelirler Bölge Müdürlükleri bünyesindeki ve 
Defterdarlõklara bağlõ gelir birimleri şunlardõr: 

•  Gelirler Bölge Müdürlükleri: Denetim -vergi denetmenleri-, planlama ve 
uygulama, istihbarat ve bilgi işlem, rapor izleme ve değerlendirme faaliyetleri ile eğitim ve destek 
hizmetleri. 

•  Defterdarlõklar: Defterdarlõk gelir müdürlüğü, takdir ve uzlaşma komisyonlarõ, 
vergi dairesi başkanlõklarõ, vergi dairesi müdürlükleri -veya vergi müdürlükleri-, mal müdürlüğü vergi 
şeflikleri. 

     Gelirler Genel Müdürlüğü taşra teşkilatõna ait bazõ kadrolar ile bunlarõn doluluk 
durumlarõ şöyledir: 
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KADRO  UNVANI DOLU BOŞ TOPLAM 

Defterdar (*) 78 3 81 
Gelirler Bölge Müdürü (**) 0 12 12 
Gelirler Bölge Müdür Yardõmcõsõ 0 60 60 
Vergi Dairesi Başkanõ 0 60 60 
Vergi Denetmeni 1.668 1.981 3.649 
Vergi Denetmen Yardõmcõsõ 204 3.096 3.300 
Vergi Dairesi Müdürü 323 174 497 
Mal Müdürü (***) 496 384 880 
Gelir Müdürü 70 41 111 
Takdir Komisyonu Başkanõ 43 38 81 
Vergi Müdürü 14 166 180 
Vergi Dairesi Müdür Yardõmcõsõ 819 250 1.069 
Gelir Müdür Yardõmcõsõ  81 54 135 
Gelir Uzmanõ 0 2.600 2.600 
Vergi İstihbarat Uzmanõ 0 500 500 
Gelir Uzman Yardõmcõsõ 73 2.327 2.400 
Vergi İstihbarat Uzman Yardõmcõsõ 13 987 1.000 
Şef 3.183 1.643 4.826 
Yoklama Memuru 9.991 2.266 12.257 
Programcõ 17 123 140 
Çözümleyici 0 68 68 
Bilgisayar İşletmeni 241 66 307 

    (*)    Defterdar, Maliye Bakanlõğõ�nõn ildeki en büyük temsilcisidir. Kadrosu Personel Genel  Müdürlüğü�ne ait olmasõna rağmen, ildeki 
gelir birimlerinin bağlõ olduğu birim konumunda bulunmasõ ve vergi inceleme yetkisi  nedeniyle Gelirler Genel Müdürlüğü�nün 
taşra teşkilatõ içinde gösterilmiştir. 

  (**)    Gelirler Bölge Müdürlüklerinin bazõlarõ detaşe atamalarla doldurulmuştur. 

(***)    Muhasebat Genel Müdürlüğü�nün taşra birimi  olan mal müdürlükleri bünyesindeki �vergi şeflikleri� bağlõ vergi dairesi olarak 
faaliyet göstermektedir. 

2.3.2.        Gelir İdaresinin Sorunlarõ ve Yeniden Yapõlandõrõlmasõ Gereği: 
Gelir İdaresinde yeniden yapõlanmayõ gerektiren sorunlarõn başlõcalarõ, ana başlõklar 

itibariyle aşağõda belirtilmiştir: 

2.3.2.1.   Vergiye ve Gelir İdaresine Gereken Önem Verilmemektedir: 

Son yõllarda bütçe açõklarõ, giderek Türk ekonomisi ve sosyal hayatõ üzerinde çok ciddi 
olumsuz etkiler yapan boyutlara ulaşmõştõr.  

Söz konusu bütçe açõklarõnõn kapatõlmasõnda, tercih, vergi yerine borçlanma yönünde 
kullanõlmõştõr. Bu durum, kõsa dönemde sorunu çözer gibi görünmüşse de, borçlanma karşõlõğõ 
yüklenilen faiz giderlerinin, son yõllarda katmerleşerek bütçe dengelerini ve kompozisyonunu alt üst 
eden çok ciddi boyutlara ulaşmasõ sonucunu doğurmuştur 

2.3.2.2. Gelir İdaresinin Merkez ve Taşra Teşkilatõ, İhtiyaçlara Cevap Verecek 
Fonksiyonel Bir Örgütlenme Yapõsõna Sahip Değildir:  

Gelir İdaresinin bugünkü gerek merkez gerekse taşra teşkilatõ, çağdaş ihtiyaçlarõn ve 
üstleneceği  yeni görevlerin gerektirdiği fonksiyonel örgütlenme yapõsõna sahip değildir. 

Gelir İdaresinin merkez teşkilatõ olarak Gelirler Genel Müdürlüğü; ekonomik ve sosyal 
hayattaki gelişmelerin izlenmesinden, bu alanlarda meydana gelen gelişmelere uygun vergi 
politikalarõnõn oluşturulmasõndan, oluşturulan vergi politikalarõna uygun mevzuatõn hazõrlanõp 
uygulanmasõndan, uygulamada meydana gelen tereddüt ve aksaklõklarõn giderilmesinden, uluslararasõ 
vergi anlaşmalarõnõn yapõlmasõndan, kõsmen vergi denetiminin yapõlmasõndan, gümrük vergilerine 
ilişkin politikalarõn belirlenmesinden, vergi uygulamalarõ için gerekli alt yapõnõn oluşturulup 
iyileştirilmesinden, vergi uygulamalarõnda çağdaş teknolojinin olanaklarõndan azami ölçüde 
yararlanõlarak etkinliğin artõrõlmasõndan, personelin atama, nakil ve yükselmesinden, v.b. pek çok 
önemli görevin yerine getirilmesinden sorumludur. Bu kadar değişik fonksiyonun bir genel müdürlük 
çatõsõ altõnda verimli bir şekilde yerine getirilmesi mümkün değildir. 
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2.3.2.3.      Gelir İdaresi Merkez ve Taşra Teşkilatõ                                                     
Hiyerarşik Bir Bütünlük İçinde  Örgütlenmiş Değildir: 

Sistemde, �defterdarlõk� müessesesinin Gelir İdaresi içindeki rolü büyük ölçüde  muhafaza 
edildiği için Gelirler Genel Müdürlüğü - Gelirler Bölge Müdürlüğü - Vergi Dairesi zincirinde 
kopukluk söz konusudur. Çünkü, İl İdaresi Kanunu gereğince Gelirler Genel Müdürü�nün defterdarlar 
üzerinde doğrudan hiyerarşik yetkisi bulunmamaktadõr. 

Gelir idaresinin taşra teşkilatõ içinde görünen ve vergi konusundaki önemli rolünün yanõ 
sõra pek çok görevi bulunan �Defterdarlar� üzerinde, İl İdaresi Kanunu gereğince Gelir İdaresi merkez 
teşkilatõnõn doğrudan bir otorite kurmasõ mümkün değildir. 

Vergiye ilişkin önemli yetkileri muhafaza edilmiş olmasõna rağmen, defterdarlar, kendilerine 
verilmiş bulunan diğer bir çok görev nedeniyle vergilendirmeye ilişkin işlerle gereği gibi 
ilgilenememektedirler. 

Kurulmuş olan Gelirler Bölge Müdürlükleri ise, kendilerine yeterli yetki ve 
sorumluluklar verilmediği ve bölgesindeki vergi dairelerine yönelik fonksiyonlarõ bulunmadõğõ için 
gereği gibi görev yapamaz durumdadõrlar. 

2.3.2.4.      Gelir İdaresinin Merkez ve Taşra Teşkilatõnõn Görev, Yetki                                 
ve Sorumluluklarõ Net Olarak Belirlenmemiştir: 

Gelir İdaresinin gerek merkez gerekse taşra teşkilatõndaki birim ve kişilerin görev, yetki ve 
sorumluluklarõnõn  sõnõrlarõ açõk olarak belirlenmiş değildir. 

Taşra teşkilatõnõn, görev, yetki ve sorumluluklarõnõn net olarak belirlenmemesi  nedeniyle 
taşra teşkilatõ inisiyatif kullanmayarak sorumluluk üstlenmekten kaçõnmakta, merkez teşkilatõnõn 
günlük sõradan işlerin ağõr yükü altõnda bõrakõlmasõna, bu da merkez teşkilatõnõn vergi politikalarõnõn 
hazõrlanmasõna, gelir ve usul mevzuatõnõn iyileştirilmesine, uygulamanõn koordinasyonuna yeteri 
kadar vakit ayõrmasõnõ engellemektedir. 

2.3.2.5.     Gelir İdaresi, İnisiyatif Kullanmaya İmkan  Veren, Yapõcõ, Eğitici                     
ve Yol Gösterici İç Denetim Anlayõşõndan Yoksundur: 

Gelir İdaresinde yapõcõ, yol gösterici ve eğitici iç denetim anlayõşõ yerine inisiyatif 
kullanmayõ önleyici iç denetim anlayõşõnõn hakim olmasõ, personelin sorumluluk almasõnõ engelleyen 
en önemli nedenlerden biridir. Bu durum, sorunlarõn yerinde ve kõsa sürede çözümlenmesini 
önlemektedir. Sonuçta, aynõ işle hem taşrada hem de merkezde uğraşõlmakta ve dolayõsõyla merkez 
teşkilatõnõn iş yükünün gereksiz yere artmasõna neden olmaktadõr. 

2.3.2.6.     Gelir İdaresinde Performans Değerlemesi ve Denetimi Yapõlmamaktadõr: 

Gelişmiş ülkelerde, kurumlarõn ve kurum çalõşanlarõnõn başarõlarõ, önceden belirlenmiş 
performans kriterlerine ne derece uyduklarõ ile ölçülmektedir. Türkiye�de kamu kesimi için henüz 
yeni bir kavram olan performans değerlemesi ve denetimi Gelir İdaresinde de uygulanmamaktadõr. Bu 
durum ise İdarenin ve özellikle çalõşanlarõnõn performanslarõna göre değerlendirilmemesi sonucunu ve 
dolayõsõyla etkinlik ve verimliliklerini azaltmaktadõr. 

2.3.2.7.      Vergi Daireleri, Yetki Bölgesi Dahilindeki Mükelleflerin Faaliyetlerini 
Yakõndan Takip Edemez Durumdadõr: 

Mükelleflerin, mükellefiyetlerinin tesisinden vergilerini zamanõnda ödeyip 
ödemediklerine kadar her aşamada vergi dairesi tarafõndan yakõndan takip edilmesi Gelir İdaresinin 
etkinliğinin ve verimliliğinin sağlanmasõnda son derece önemlidir. Ancak, uygulamada bunun iyi 
işlediğini söylemek mümkün değildir. Çünkü; 

Pek çok vergi dairesinin yetki bölgesi üstesinden gelemeyeceği büyüklükte tutulmuştur. 

Ayrõca, vergi dairesi yöneticileri, yürürlükteki mevzuat gereği ağõr bir evrak trafiğine 
boğulmuş olduğundan, planlama, koordinasyon ve izleme gibi temel yöneticilik görevlerini gereği gibi 
yerine getirememektedirler. 
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Diğer taraftan, mükelleflerin beyanname vermek, vergilerini ödemek ve benzeri vergisel 
mükellefiyetlerini yerine getirmek için sõk sõk vergi dairelerine gitme yönündeki alõşkanlõklarõnõn 
devam etmesine yol açan yürürlükteki vergi uygulamalarõnõn vergi dairesinin iç iş yükünü büyük 
ölçüde artõrmasõ nedeniyle vergi dairesi personelinin rasyonel istihdamõ sağlanamamaktadõr. Bu 
durum, vergileme bakõmõndan son derece önemli olan �yoklama� faaliyetinin sistemli ve etkin bir 
şekilde yapõlmasõnõ engellemektedir. 

2.3.2.8.      Vergi Uygulamalarõnda Çağdaş Teknolojinin Olanaklarõndan                 
Yeterince Yararlanõlmamaktadõr: 

Vergi dairelerinin (muhasebeyi de kapsayan) tam otomasyonu yönetsel karar alma 
sürecinde çok önemli bir fonksiyon üstlenmesine rağmen, bu konuda birkaç pilot uygulamanõn ötesine 
geçilememiştir. 

Vergilerin bankalar kanalõyla tahsilinin yaygõnlaştõrõlmasõ yönündeki olumlu adõm, 
bankalarla vergi daireleri arasõnda mükellef bazõnda, vergi türü ve taksitleri itibariyle günlük olarak 
sağlanmasõ gereken mutabakatõn, günler hatta haftalar geçtiği halde sağlanamamasõnõn yarattõğõ 
olumsuz hava ile gölgelenmektedir. Bu durum, bir yandan vergilerini banka kanalõyla yatõrmasõ 
arzulanan mükelleflerin anõlan ödeme sistemine yeterince güven duymalarõnõ, diğer yandan da vergi 
borcunu vadesinde ödemeyen mükelleflerin üzerine vergi dairesince zamanõnda gidilmesini 
engellemekte ve dolayõsõyla İdarenin etkinliğini azalttõğõ gibi vergilerinin tam ve zamanõnda 
ödeyenlerin güven ve adalet duygularõnõ zedelemektedir. 

Bazõ kurum ve  kuruluşlar (Bankalar, Noterler, Tapu Sicil Müdürlükleri, Belediyeler, 
elektrik dağõtõm şirketleri, Borsalar ve Meslek Odalarõ, Emniyet Genel Müdürlüğü, trafik, v.b) ile 
Gelir İdaresi arasõnda bilgi akõşõnõ hõzlandõracak çağdaş teknolojik donanõma sahip alt yapõnõn henüz 
oluşturulamamõş olmasõ da Gelir İdaresinin etkinliğini artõrõcõ politikalarõn uygulamaya geçirilmesini 
engellemektedir. 

2.3.2.9.      Gelir İdaresinin Faaliyetleri Hakkõnda Kamuoyuna                                       
Yeterli ve Düzenli Bilgi Sunulmamaktadõr:  

Çağdaş yönetimlerde ne kadar başarõlõ olunduğunun değerlendirmesi kamuoyunca 
yapõlmaktadõr. Doğal olarak, kamuoyunun böyle bir değerlendirmede bulunabilmesi için sağlõklõ 
bilgilere sahip olmasõ gerekmektedir. Vergi gibi, tüm toplumu yakõndan ilgilendiren önemli bir 
konuda gerekli bilgilere ulaşmak zaruretten de öte kamuoyunun hakkõ da olmasõ icap eder. Oysa Gelir 
İdaresi, kendisinin kamuoyunca değerlendirilmesini sağlayacak sağlõklõ bilgileri kamuoyunun 
bilgisine düzenli olarak sunma geleneğini henüz yerleştirmiş değildir. 

2.3.2.10.      Gelir İdaresi Kaliteli Personel İstihdam Edememektedir:  

İyi işleyen bir organizasyonun  kurulmasõnõn, iyi gelir politikalarõnõn hazõrlanmasõnõn, bu 
gelir politikalarõna uygun mevzuatõn hazõrlanõp etkin bir şekilde uygulanmasõnõn ancak iyi eğitilmiş 
kalifiye personelle yapõlabileceği unutulmamalõdõr. Ancak, uzun yõllardan beri izlenmekte olan ücret 
politikalarõ nedeniyle Gelir İdaresi, amaca uygun yüksek öğrenim görmüş kişilerin işe girmek için ilk 
sõralarda tercih yaptõklarõ bir yer olmaktan çõktõğõ gibi, işe alõnõp meslek içi eğitimden geçirilenlerin de 
en verimli çağlarõnda terk etmekten çekinmedikleri bir kurum haline gelmiştir. Sonuçta, nitelikli 
personel giderek azalmaya ve dolayõsõyla arzulanan ölçüde hizmet üretilememeye başlamõştõr. 

2.3.2.11.    Personelin Atanma, Yer Değiştirme ve Yükselmesi ile Ek Ücret          
Ödemelerinde Objektif Kriterler Kullanõlmamaktadõr: 

Gelir İdaresinin merkez ve taşra personelinin atanma, yükselme ve yer değiştirmeleri ile 
ek ücret ödemelerinde objektif kriterlerin kullanõlmamõş olmasõ etkinlik ve verimliliği büyük ölçüde 
olumsuz yönde etkilemektedir. 

2.3.2.12.    Gelir İdaresi, Sõk Sõk Maruz Kaldõğõ Dõş Etkiler Nedeniyle Kanunlarõ  
Objektif  ve Tarafsõz Olarak Uygulamada Zorluklarla Karşõlaşmaktadõr: 

Vergi kanunlarõnõn objektif ve tarafsõz uygulanmasõ, vergilemede başarõlõ olunmasõnõn en 
önemli anahtarlarõndan birisi olduğu kuşkusuzdur. Ancak, Gelir İdaresinin yeterli güvenceye 
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kavuşturulmamasõ nedeniyle sõk sõk karşõlaşõlan dõş müdahaleler objektif ve tarafsõz uygulamayõ 
büyük ölçüde zedelemektedir. 

 

2.4.        Maliye Bakanlõğõ�nda Denetimin Bugünkü Durumu ve 
Sorunlar: 

2.4.1.       Maliye Bakanlõğõ İç  ve Kamusal Dõş Denetim Birimlerinin 
Tarihi Gelişimi: 

Maliye Bakanlõğõnõn gelir ve harcama fonksiyonlarõnõ birlikte üstlenmesi ve özellikle 
diğer bakanlõklara ödenek ve kadro tahsisi ile bu ödenek ve kadrolarõn yerinde ve yasalara uygun 
olarak kullanõlõp kullanõlmadõğõnõn denetlenmesi görevini yürütmesi nedeniyle anõlan bakanlõk 
bünyesindeki denetim birimleri diğer bakanlõklara göre önemli farklõlõklar arz etmektedir. 

Denetim birimleri açõsõndan diğer bakanlõklara benzeyen yönü, her bakanlõkta olduğu 
gibi, bir Teftiş Kuruluna sahip olmasõdõr.  

Türkiye�de modern vergi sistemine geçilmeden önce vergi denetimi ve idari denetim 
sadece, kuruluşu Osmanlõ dönemine dayanan, Teftiş Kurulu tarafõndan yürütülmekte iken modern 
vergi sistemine geçişin alt yapõsõnõn oluşturulmaya başlandõğõ 1940�lõ yõllarõn ikinci yarõsõnda, yeni 
sistemin uygulamasõnda aktif ve etkin rol almak üzere, uzmanlaşmayõ esas alan, temel görevi vergi 
incelemesi olan Hesap Uzmanlarõ Kurulu kurulmuştur.  

1950 yõllardan itibaren modern Türkiye Cumhuriyeti�nin gelişmesi, yeni kurumlarõn 
oluşmasõ ve özellikle Maliye Bakanlõğõ taşra teşkilatõnõn bütün ülke çapõnda giderek büyümesi ve 
Maliye Müfettişlerin sayõsal yetersizliği nedeniyle Teftiş Kurulu, asli görevi olan Bakanlõğõn iç 
denetimine yetişememeye başlamõş, yetkisi bulunmasõna rağmen vergi denetimine de yeterli zaman 
ayõramaz hale gelmiştir. 

Diğer taraftan Hesap Uzmanlarõ Kurulu, büyük ölçekli işletmelerde ihtisas vergi 
incelemesi yapmak üzere, yoğun ve uzun süreli özel eğitime tabi tutup yetiştirdiği sõnõrlõ sayõda Hesap 
Uzmanõnõ maddi ve manevi motivasyon eksiklikleri nedeniyle bünyesinde muhafaza etmekte 
güçlüklerle karşõlaştõğõndan, orta ve küçük ölçekli firmalarla diğer mükelleflere yönelik vergi 
incelenmelerinde  ciddi aksaklõklar ortaya çõkmaya başlamõştõr. 

Bu nedenlerle, merkezde genel müdürlükler bünyesinde kontrolörlükler, taşrada 
defterdarlõklar bünyesinde ise ilgili genel müdürlüklerin denetim birimleri olarak kontrol 
memurluklarõ (yeni adõyla denetmenlikler) oluşturulmak suretiyle iç ve kamusal dõş denetim 
alanlarõnda ortaya çõkan boşluk doldurulmaya çalõşõlmõştõr. Ancak, denetim birimlerinin 
örgütlenmesindeki yapõsal bozukluklar ve aralarõndaki koordinasyonsuzluk, istenilen sonucun elde 
edilmesini engellemiştir . 

Maliye Bakanlõğõ merkez ve taşra teşkilatõnda yer alan iç denetim (teftiş ve soruşturma) 
ve kamusal dõş denetim (vergi incelemesi) birimleri ile bu birimlerde 2000 yõlõ başõ itibariyle dolu 
olan denetim elemanõ kadro sayõlarõ aşağõda belirtilmiştir. 
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 MERKEZ  TEŞKİLATI TAŞRA   TEŞKİLATI 
 İLGİLİ   BİRİM 
 

 
Unvan   (*) 

Dolu  
Kadro   
Sayõsõ 

 
Unvan  (*) 

Dolu   
Kadro  
Sayõsõ 

1. KURULLAR     
1.1. Teftiş Kurulu Maliye Müfettişi 109 - - 
1.2. Hesap Uzmanlarõ Kurulu Hesap Uzmanõ 299 - - 

2. GENEL  MÜDÜRLÜKLER     
2.1. Bütçe ve Mali Kontrol Bütçe Kontrolörü 15  - 
2.2. Muhasebat Muhasebat Kontrolörü 119 Muhsebe Denetmeni  209 
2.3. Gelirler Gelirler Kontrolörü 364 Vergi Denetmeni  1.872 
2.4. Milli Emlak Milli Emlak Kontrolörü 48 Milli Emlak Denetmeni  118 
2.5. Personel Personel Gn. Md. Kontrolörü 0 - - 
2.6. TASİŞ TASİŞ Kontrolörü 11 - - 

(*)  Maliye Başmüfettişi, Maliye Müfettiş Yardõmcõsõ, Baş Hesap Uzmanõ, Hesap Uzman Yardõmcõsõ, Başkontrolör, Stajyer 
Kontrolör,  Denetmen Yardõmcõsõ kadrolarõnda bulunanlar dahil. 

 

Yukarõda belirtilen denetim birimleri icra ettikleri fonksiyonlara göre iç ve dõş denetim 
başlõklarõ altõnda aşağõda irdelenmektedir.  

2.4.2.        Denetimin Sorunlarõ ve Yeniden Yapõlanma Gereği: 
2.4.2.1.      İç Denetim (İdari Denetim -Teftiş- Soruşturma-): 

       2.4.2.1.1.     İç Denetime Yetkililer: 

Maliye Bakanlõğõ�nda iç denetim yetkisine sahip olanlar, bağlõ olduklarõ birimler 
itibariyle aşağõda belirtilmiştir. 

Maliye Bakanõna Bağlõ Merkezi İç Denetim Elemanlarõ: 

• Maliye Müfettişleri. 

Genel Müdürlüklere Bağlõ Merkezi İç Denetim Elemanlarõ: 

• Bütçe Kontrolörleri, 
• Muhasebat Kontrolörleri, 
• Gelirler Kontrolörleri, 
• Milli Emlak Kontrolörleri, 
• Personel Genel Müdürlüğü Kontrolörleri (Henüz Kadrolar Boş), 
• TASİŞ Kontrolörleri. 

Defterdarlõklara / Gelirler Bölge Müdürlüklerine Bağlõ İç Denetim  Elemanlarõ: 

• Muhasebe Denetmenleri, 
• Vergi Denetmenleri, 
• Milli Emlak Denetmenleri. 

Bugün, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü�ne bağlõ Bütçe Dairesi Başkanlõklarõnõn 
büyük bölümünün Saymanlõk yetkisini haiz olmasõ nedeniyle bazõ birimler hem Maliye Müfettişleri, 
hem Muhasebat kontrolörleri, hem Bütçe Kontrolörleri hem de bağõmsõz bir dõş denetim birimi olarak 
Sayõştay Denetçileri tarafõndan ayrõ ayrõ denetlenmektedir. Bu durum, aynõ birimin veya konunun 
birden fazla denetim birimince denetlenmesi sonucunu yaratõrken diğer bazõ birimlerin de 
denetlenememesine yol açmaktadõr.  

Büyüyen ve gelişen Türkiye�de Maliye Bakanlõğõ�nõn fonksiyonlarõnõn artmasõ ve 
yaygõnlaşmasõ gerekçesiyle artõrõlan denetim birimi sayõsõ, giderek bir taraftan mükerrer denetime ve 
kaynak israfõna diğer taraftan da bugünkü denetim kargaşasõna ve denetim birimleri arasõnda 
koordinasyonsuzluğa yol açmõştõr. 
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Bugün, Maliye Bakanlõğõ�nda iç denetim yapan denetim elemanõ sayõsõnda önemli bir 
sorun bulunmamaktõr. Ancak, muhtelif kademe iç denetim birimleri arasõndaki koordinasyon eksikliği 
nedeniyle etkin bir iç denetim ve harcama denetimi yapõldõğõnõ söylemek de mümkün değildir. Birçok 
vergi dairesi ve saymanlõk işlemlerinin denetlenemez hale gelmesi bunu açõkça ortaya koymaktadõr.  

İç denetimde etkin ve sağlõklõ koordinasyonun sağlanabilmesi olanağõ İç denetim 
birimlerinin bugünkü yapõsõ ile mümkün görülmemektedir.  
 

2.4.2.1.2.      İç Denetimin Sorunlarõ ve Yeniden Yapõlanma Gereği: 

2.4.2.1.2.1.  İç Denetim ile Dõş Denetimin Birbirinden  Ayrõlmamõş Olmasõ: 

Pek çok iç denetim elemanõnõn (örneğin Maliye Müfettişleri, Gelirler Kontrolörleri ve 
Vergi Denetmenlerinin) teftiş ve soruşturma (iç denetim) yetkisi, vergi inceleme (dõş denetim) yetkisi 
ile çakõşmaktadõr. Aynõ şekilde, Defterdarlar, Vergi Dairesi Müdürleri ile Gelirler Genel Müdürlüğü 
merkez ve taşra teşkilatõnda Müdür kadrolarõnda bulunanlarõn, yürütmekte olduklarõ idari görevler 
nedeniyle yapmak zorunda olduklarõ idari denetim, vergi inceleme (dõş denetim) yetkisi ile 
çakõşmaktadõr. Bu durum, vergi uygulamalarõnõn etkinliğinin artõrõlmasõnda son derece önemli olan 
yönlendirici, eğitici ve yol gösterici iç denetimin gereği gibi yapõlamamasõna ya da idari görevin 
yürütülmesinde aksamalara neden olmaktadõr. 

               İç ve dõş denetimin birbirinden ayrõlmamõş olmasõ, yeni işe alõnan denetim elemanlarõna hem 
iç denetim hem de dõş denetim ile ilgili eğitim verilmesi zorunluluğunu gündeme getirmekte; bu da 
hem gereksiz zaman kayõplarõna yol açmakta hem de bu amaçla işe alõnan denetim elemanlarõnõn ne 
vergi denetimi ne de iç denetim alanõnda yeterli eğitimi alamamalarõ sonucunu doğurmaktadõr. 

        Öte yandan, konu ile ilgili bir gerçeğin daha vurgulanmasõnda yarar görülmektir. Hem 
vergi inceleme hem de iç denetim yetkisi bulunan denetim elemanlarõ, mesailerinin büyük bir kõsmõnõ 
iç denetim yerine vergi denetimine ayõrmaktadõrlar. Bunda, sistemin, vergi denetimi ile uğraşanlara 
gerek memuriyetten ayrõldõklarõnda gerekse emekliliklerinde diğerlerine nazaran 3568 sayõlõ Serbest 
Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 
sağladõğõ daha avantajlõ iş imkanlarõ sunmasõnõn rolü inkar edilemez. Ancak böyle bir eğilimin, Gelir 
İdaresini, etkin ve verimli vergi uygulamalarõ için vazgeçilmesi mümkün olmayan yönlendirici, 
eğitici, yol gösterici ve yapõcõ iç denetimden mahrum bõrakma tehlikesini doğurduğu gerçeği de 
gözardõ edilmemelidir. Nitekim bugün, vergi dairelerinin iç denetiminin gereği gibi yapõldõğõnõ 
söylemek imkansõzdõr. 

2.4.2.1.2.2.   İç Denetimde Planlanma ve Koordinasyon Eksikliği: 

               İç denetimin temel ilke ve stratejileri belirlenmediği gibi bu ilke ve stratejiler göz önünde 
bulundurularak Türkiye çapõnda genel iç denetim yõllõk uygulama programlarõ ile il bazõnda iç 
denetim uygulama programlarõ da yapõlmamaktadõr. Bu durum, denetlenmesi gereken birimlerin ve 
konularõn öncelik sõralarõnõn belirlenmesinde ve iç denetim elemanlarõnõn işgücü planlamasõnda 
rasyonellikten uzaklaşõlmasõna yol açmakta; iç denetimin etkinlik ve verimliliğini büyük ölçüde 
azaltmaktadõr. 

Muhtelif iç denetim birimlerinin kendi elemanlarõ için sistemli ve etkin iç denetim planõ 
yaptõklarõnõ söylemek mümkün olmadõğõ gibi iç denetim sõrasõnda ilgili birimler arasõnda yeterli 
koordinasyon sağlandõğõnõ söylemek de mümkün değildir. 

İç denetimin bir merkezden planlanmamõş olmasõ, iç denetimin gereği gibi yapõlamamasõ 
sonucunu doğurmaktadõr.  

2.4.2.1.2.3.  İnisiyatif Kullanmayõ Önleyici İç Denetim Anlayõşõnõn Mevcudiyeti: 

Yapõcõ, yol gösterici ve eğitici iç denetim anlayõşõ yerine inisiyatif kullanmayõ önleyici iç 
denetim anlayõşõnõn hakim olmasõ, kamu hizmetinin zamanõnda ve gereği gibi yapõlmasõnõ 
engellemektedir. Bu durum, hizmeti görenlerin ya olaylara herhangi bir sorumluluk getirmeyecek 
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şekilde olumsuz yaklaşmalarõ ya da üst makamlarla gereksiz yazõşmalara gitmeleri şeklinde kendini 
göstermektedir. 

2.4.2.1.2.4.  İç Denetim Elemanlarõnõn Dõş Etkilere Karşõ Güvence Sorunu: 

İç denetim elemanlarõnõn, özellikle taşrada görev yapanlarõn, dõş etkilere karşõ, 
denetimlerinde tarafsõz ve objektif davranmalarõnõ sağlayacak gerçek anlamda, yeterli güvenceye 
sahip olduklarõnõ söylemek mümkün değildir. 

2.4.2.1.2.5.  İç Denetim Elemanlõğõnda Hiyerarşik Yükselme Olanağõ Yoktur: 

Taşra veya Genel Müdürlük iç denetim elemanlõğõnda başarõlõ olanlarõn hiyerarşik 
yükselmelerinin önü açõk değildir. Bu durum, Taşra veya Genel Müdürlük iç denetim elemanlõğõnda 
başarõlõ olanlarda motivasyon eksikliği ve dolayõsõyla verim düşüklüğü yaratmaktadõr. 

 
2.4.2.2.      Dõş Denetim (Vergi İncelemesi): 

2.4.2.2.1.    Dõş Denetime (Vergi İncelemesine) Yetkililer: 

Yürürlükteki mevzuata göre (VUK md.135) vergi incelemesine yetkili olanlar şunlardõr: 

Maliye Bakanõna Bağlõ Merkezi Vergi Denetim Elemanlarõ: 

• Maliye Müfettişleri ve Yardõmcõlarõ, 
• Hesap Uzmanlarõ ve Yardõmcõlarõ, 

Gelirler Genel Müdürlüğüne Bağlõ Merkezi Vergi Denetim Elemanlarõ: 

• Gelirler Kontrolörleri ve Stajyer Gelirler Kontrolörleri, 
• Genel Müdürlük merkez teşkilatõnda Müdür kadrolarõnda bulunanlar, 

Defterdarlõklara / Gelirler Bölge Müdürlüklerine Bağlõ Olanlar: 

• Vergi Denetmenleri ve Yardõmcõlarõ, 
• Defterdarlar, 
• Vergi Dairesi Müdürleri, 
• Deftedarlõklarda Müdür kadrolarõnda bulunanlar. 

  
2.4.2.2.2.    Vergi İnceleme Sonuçlarõ: 
Merkez ve taşra vergi inceleme elemanlarõnca 1994-1999 yõllarõnda yapõlan vergi 

incelemelerine ilişkin istatistiki bilgilerin vergi denetim birimleri itibariyle durumu aşağõdaki 
tablolarda verilmiştir: Tablolarda kullanõlan vergi inceleme elemanõ sayõsõ ayrõca aşağõda verilmiştir. 
Bu sayõlar, her bir vergi denetim biriminde 31.12.1999 tarihi itibariyle fiilen görevli vergi inceleme 
elemanõ sayõsõnõ göstermekte olup yõllar itibariyle büyük farklõlõklar göstermediğinden, her inceleme 
yõlõ için bu sayõlar esas alõnmõştõr. 

Vergi İnceleme Elemanõ Sayõlarõ: 
 

Maliye 
Müfettişi 

Hesap  
Uzmanõ 

Gelirler 
Kontrolörü 

Vergi 
Denetmeni 

 
TOPLAM 

109 299 364 1.872 2.644 
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Vergi İnceleme Sonuçlarõ: 
 

1994 İNCELEME   
SAYISI 

İNCELENEN       MATRAH 
(Milyon TL)    

BULUNAN     MATRAH      FARKI  
(Milyon TL) 

                          
DENETİM  BİRİMİ 

( Mükellef  
Adedi   ) 

             TOPLAM  
 

ELEMAN  
BAŞINA 

TOPLAM     ELEMAN              
BAŞINA 

%                  
Payõ 

Teftiş Kurulu 671 5.865 53.8 229.904 2.109.2 0,170 

Hesap Uzmanlarõ Kurulu 3.091 33.208.881 111.066.5 44.047.032 147.314.5 32,445 

Gelirler Kontrolörleri 3.034 52.162.742 143.304.2 79.767.967 219.142.8 58,760 

Vergi Denetmenleri 41.260 34.768..429 18.572.9 11.710.446 6.255.6 8,625 

TOPLAM 48.056 120.145.917 45.441.0 135.755.349 51.344.7 100,000 

 
1995 İNCELEME   

SAYISI 
İNCELENEN       MATRAH 

(Milyon TL)    
BULUNAN     MATRAH      FARKI  

(Milyon TL) 
                         

DENETİM  BİRİMİ 
( Mükellef  
Adedi   ) 

             TOPLAM  
 

ELEMAN  
BAŞINA 

TOPLAM     ELEMAN               
BAŞINA 

%                 
Payõ 

Teftiş Kurulu 336 24.567 225.4 710.710 6.520.3 1,00 

Hesap Uzmanlarõ Kurulu 4.604 77.176.423 258.115.1 12.576.063 42.060.4 17,67 

Gelirler Kontrolörleri 3.507 32.961.781 90.554.3 38.731.355 106.404.8 54,42 

Vergi Denetmenleri 47.649 59.664.532 31.872.1 19.149.031 10.229.2 26,90 

TOPLAM 56.059 169.827.303 64.231.2 71.167.159 26.916.5 100,00 

 
1996 İNCELEME   

SAYISI 
İNCELENEN       MATRAH 

(Milyon TL)    
BULUNAN     MATRAH      FARKI  

(Milyon TL) 
                         

DENETİM  BİRİMİ 
( Mükellef  
Adedi   ) 

             TOPLAM  
 

ELEMAN  
BAŞINA 

TOPLAM     ELEMAN             
BAŞINA 

%                   
Payõ 

Teftiş Kurulu 948 652.734 5.988.4 9.847.846 90.347.2 9,87 

Hesap Uzmanlarõ Kurulu 4.398 227.116.344 759.586.4 31.886.128 106.642.6 31,97 

Gelirler Kontrolörleri 2.784 32.961.288 90.553.0 23.281.975 63.961.5 23,34 

Vergi Denetmenleri 46.406 114.531.746 61.181.7 34.708.580 18.540.9 34,80 

TOPLAM 54.536 375.262.112 99.724.5 99.724.529 37.717.3 100,00 

 
1997 İNCELEME   

SAYISI 
İNCELENEN       MATRAH 

(Milyon TL)    
BULUNAN     MATRAH      FARKI  

(Milyon TL) 
                         

DENETİM  BİRİMİ 
( Mükellef  
Adedi   ) 

             TOPLAM  
 

ELEMAN  
BAŞINA 

TOPLAM     ELEMAN               
BAŞINA 

%                 
Payõ 

Teftiş Kurulu 574 4.379.562 40.179.47 123.532.495 1.133.325.6 43.36 

Hesap Uzmanlarõ Kurulu 2.592 419.154.162 1.401.853.38 38.422.235 128.502.4 13.49 

Gelirler Kontrolörleri 1.776 31.628.062 86.890.28 32.518.029 89.335.2 11.41 

Vergi Denetmenleri 58.256 268.726.316 143.550.38 90.426.793 48.304.9 31.74 

TOPLAM 63.198 723.888.102 273.785.21 284.899.552 107.753.2 100.00 

 
1998 İNCELEME   

SAYISI 
İNCELENEN       MATRAH 

(Milyon TL)    
BULUNAN     MATRAH      FARKI  

(Milyon TL) 
                         

DENETİM  BİRİMİ 
( Mükellef  
Adedi   ) 

             TOPLAM  
 

ELEMAN  
BAŞINA 

TOPLAM     ELEMAN            
BAŞINA 

%                
Payõ 

Teftiş Kurulu 437 20.945.829 192.163.57 92.549.075 849.074.0 13.52 

Hesap Uzmanlarõ Kurulu 4.174 714.904.254 2.390.984.13 184.860.388 618.262.1 27.01 

Gelirler Kontrolörleri 2.502 135.198.268 371.423.81 142.230.580 390.743.3 20.79 

Vergi Denetmenleri 61.635 892.381.537 476.699.54 264.580.795 141.335.8 38.67 

TOPLAM 68.748 1.763.429.888 666.955.33 684.220.838 258.782.4 100.00 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                                                    Vergi Özel İhtisas Komisyonu Raporu  

   http://ekutup.dpt.gov.tr/vergi/oik608.pdf   35 

 
1999 İNCELEME   

SAYISI 
İNCELENEN       MATRAH 

(Milyon TL)    
BULUNAN     MATRAH      FARKI  

(Milyon TL) 
                         

DENETİM  BİRİMİ 
( Mükellef  
Adedi   ) 

             TOPLAM  
 

ELEMAN  
BAŞINA 

TOPLAM     ELEMAN            
BAŞINA 

%                
Payõ 

Teftiş Kurulu 266 949.882 8.714.5 1.253.548 11.500.4 0,12 

Hesap Uzmanlarõ Kurulu 2.372 271.577.739 908.286.7 512.999.650 1.715.717.8 49.14 

Gelirler Kontrolörleri 1.665 149.139.740 409.724.5 200.551.329 550.965.8 19.21 

Vergi Denetmenleri 47.428 867.110.509 463.200.1 328.992.640 175.743.9 31.50 

TOPLAM 51.731 1.288.777.870 487.434.9 1.043.737.167 394.779.5 100,00 

 
 
 

2.4.2.2.3.     Vergi Denetiminin Sorunlarõ ve Yeniden Yapõlanma Gereği: 

2.4.2.2.3.1.  İç Denetim ile Dõş Denetimin Denetiminin)  Birbirinden Ayrõlmamõş Olmasõ: 

Pek çok vergi inceleme elemanõnõn vergi inceleme (dõş denetim) yetkisi ya teftiş ve 
soruşturma (iç denetim) yetkisi ya da idari görev ile çakõşmaktadõr. Yukarõda sayõlan vergi inceleme 
elemanlarõndan sadece Hesap Uzmanlarõnõn temel görevi vergi incelemesi yapmaktõr. Maliye 
Müfettişleri, Gelirler Kontrolörleri ve Vergi Denetmenlerinin teftiş ve soruşturma yetki ve görevleri 
de bulunmaktadõr. Defterdarlar ve Vergi Dairesi Müdürleri ile Gelirler Genel Müdürlüğü merkez ve 
taşra teşkilatõnda Müdür kadrolarõnda bulunanlarõn, yürütmekte olduklarõ idari görevler nedeniyle 
vergi denetimi ile uğraşmalarõ fiilen imkansõzdõr. Vergi inceleme yetkisinin yanõnda teftiş ve 
soruşturma yetkisinin ya da idari görevin de bulunmasõ, bir yandan söz konusu personelin vergi 
denetimi görevini etkin olarak yapmasõnõ engellerken, diğer yandan vergi uygulamalarõnõn etkinliğinin 
artõrõlmasõnda son derece önemli olan yönlendirici, eğitici ve yol gösterici iç denetimin yapõlmasõnda 
ya da idari görevin yürütülmesinde aksamalara neden olmaktadõr. 

İç ve dõş denetimin birbirinden ayrõlmamõş olmasõ, yeni işe alõnan denetim elemanlarõna 
hem iç denetim hem de dõş denetim ile ilgili eğitim verilmesi zorunluluğunu gündeme getirmekte; bu 
da hem gereksiz zaman kayõplarõna yol açmakta hem de bu amaçla işe alõnan denetim elemanlarõnõn 
ne vergi denetimi ne de iç denetim alanõnda yeterli eğitimi alamamalarõ sonucunu doğurmaktadõr. 

Vergi incelemesi özel eğitimi almamõş bazõ kamu personeline, salt 3568 sayõlõ Serbest 
Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 
imkanlarõndan yararlandõrmayõ amaçlayan vergi inceleme yetkisi verilmesine yönelik girişimlerin, 
ihtisas işi olan vergi denetiminin ciddiyetiyle bağdaşmadõğõ da kuşkusuzdur. 

2.4.2.2.3.2.   Vergi Denetiminde Planlanma ve Koordinasyon Eksikliği: 

Vergi denetiminin temel ilke ve stratejileri belirlenmiş değildir. 

Vergi denetiminin temel ilke ve stratejileri ile bölgelerin coğrafi durumlarõ ve 
ekonominin gerekleri göz önünde bulundurularak Türkiye çapõnda genel vergi denetimi yõllõk 
uygulama programlarõ yapõlamamaktadõr. Genel vergi denetimi yõllõk uygulama programlarõnda yer 
alacak esaslar çerçevesinde, bölgelerin coğrafi durumlarõ ve ekonominin gerekleri göz önünde 
bulundurularak bölgesel vergi denetimi uygulama programlarõ da yapõlamamaktadõr. Bu durum, 
incelenmesi gereken mükelleflerin öncelik sõralarõnõn belirlenmesinde ve vergi inceleme 
elemanlarõnõn işgücü planlamasõnda rasyonellikten uzaklaşõlmasõna yol açmakta; vergi incelemesinin 
etkinlik ve verimliliğini büyük ölçüde azaltmaktadõr. 

Vergi denetim birimlerinin kendi elemanlarõ için sistemli ve etkin vergi denetim planõ 
yaptõklarõnõ söylemek mümkün değildir. Bazõ vergi denetim birimlerinin kendi elemanlarõ için yapmõş 
olduklarõ yõllõk çalõşma planlarõnõn ne hazõrlanõşõ ne de uygulanõşõ sõrasõnda ilgili birimler arasõnda 
yeterli koordinasyon sağlandõğõnõ söylemek de mümkün değildir. Bir ara, ilgili birimler arasõnda vergi 
denetiminin Türkiye çapõnda koordinasyonu için başlatõlmõş olan girişimlerden de beklenen sonuç 
elde edilememiştir.  



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                                                    Vergi Özel İhtisas Komisyonu Raporu  

   http://ekutup.dpt.gov.tr/vergi/oik608.pdf   36 

Vergi denetiminin bugünkü kurumsal yapõsõ içinde Türkiye çapõnda vergi denetiminin temel 
ilke ve stratejilerinin belirlenip planlanmasõ mümkün görülmemektedir. Böyle bir planlama yapõlsa 
bile, bugünkü kurumsal yapõ içinde başarõlõ olarak uygulanma şansõ bulunmamaktadõr. 

Oysa, vergi denetiminin bir merkezden planlanmamõş olmasõ, bazõ ekonomik merkezlerde, 
gerek nitelik gerekse nicelik açõsõndan, gereğinden fazla merkezi vergi inceleme elemanõnõn 
görevlendirilmesine karşõlõk bazõ merkezlere gönderilen vergi inceleme elemanõnõn yetersiz kalmasõna 
yol açmaktadõr. Aynõ şekilde, mahalli vergi inceleme elemanõ ihtiyacõnõn tespitinde ve 
karşõlanmasõnda rasyonellikten uzaklaşõlmaktadõr. 

Vergi denetiminin tek elden planlanõp uygulamaya konulmamasõ, aynõ mükellefin birden 
fazla vergi inceleme elemanõ tarafõndan incelemeye alõnmasõ gibi arzu edilmeyen görev ve yetki 
çakõşmalarõna yol açmakta, vergi inceleme elemanõ gücünün rasyonel ve verimli kullanõlamamasõ 
sonucunu doğurmaktadõr. 

                    Vergi denetiminin temel ilke ve stratejilerinin hangi birim tarafõndan belirleneceği ve 
bunlara uygun vergi denetimi yõllõk uygulama programlarõnõn hangi birim tarafõndan hazõrlanacağõ 
hususlarõndaki hukuksal boşluk, gereksiz yetki tartõşmalarõna ve çatõşmalarõna yol açmaktadõr. Bu tür 
kõsõr çekişmeler vergi denetiminin etkinliğini büyük ölçüde zedelemektedir. 

                    Bu durum aynõ zamanda, vergi inceleme elemanlarõnõn işe alõnmalarõnda, eğitimlerinde ve 
vergi inceleme tekniklerinin geliştirilmesinde standardizasyonun sağlanamamasõna da neden 
olmaktadõr. 

2.4.2.2.3.3.  Vergi İnceleme Elemanlarõnõn Dõş Etkilere Karşõ Güvence Sorunu: 

Vergi inceleme elemanlarõnõn, özellikle taşrada görev yapanlarõn, dõş etkilere karşõ, 
incelemelerinde tarafsõz ve objektif davranmalarõnõ sağlayacak gerçek anlamda, yeterli güvenceye 
sahip olduklarõnõ söylemek mümkün değildir. 

2.4.2.2.3.4.   Vergi İnceleme Elemanlõğõnda Hiyerarşik Yükselme Olanağõ Yoktur: 

Taşra veya Genel Müdürlük vergi inceleme elemanlõğõnda başarõlõ olanlarõn hiyerarşik 
yükselmelerinin önü açõk değildir. Bu durum, Taşra veya Genel Müdürlük vergi inceleme 
elemanlõğõnda başarõlõ olanlarda motivasyon eksikliği ve dolayõsõyla verim düşüklüğü yaratmaktadõr. 

2.4.2.2.3.5.   Performans Değerlemesi Yapõlmamaktadõr: 

            Vergi denetim birimlerince, periyodik dönemler itibariyle hedefler ve faaliyet sonuçlarõ 
kamuoyunun bilgisine sunulmamakta ve vergi inceleme elemanlarõ için performansa dayalõ 
ödüllendirme - cezalandõrma sistemi uygulanmamaktadõr. 

Bu durum, bir yandan, vergi denetim birimlerinin hedeflerine ulaşõp ulaşmadõklarõnõn 
kamuoyunun bilgisi dõşõnda kalmasõ nedeniyle söz konusu birimlerin vergi denetimi konusunda ilave 
gayret gösterme ihtiyacõnõ ortadan kaldõrmakta, diğer yandan,  başarõlõ vergi inceleme elemanlarõnõn 
motivasyonlarõnõ köreltmekte, bunlarõn sonucunda da vergi denetiminde etkinlik ve verimliliğin 
sağlanmasõ mümkün olamamaktadõr.   

2.4.2.2.3.6.  Vergi İncelemelerine Hõz Kazandõrõcõ Olanaklardan                              
Yeterince Yararlanõlmamaktadõr: 

Vergi incelemelerinin en kõsa sürede sonuçlandõrõlmasõnõ sağlayan olanaklardan yeterince 
yararlanõldõğõnõ söylemek mümkün değildir. İncelenecek mükelleflerin seçiminde klasik yöntemler 
kullanõlmaya devam etmekte, çağdaş veriler ve objektif kriterler henüz yeterince kullanõlmamaktadõr.  

Vergi denetimlerinde hõz ve dolayõsõyla etkinlik sağlayacak sektörel vergi inceleme 
klavuzlarõ tam ve gereği gibi hazõrlanmõş değildir. 

Vergi inceleme elemanlarõnõn, monotonlaşmaya yol açmayacak ölçüde, kendi içinde 
vergiler ve sektörler itibariyle uzmanlaşmalarõ ve eğitimlerinin de buna yönelik verilmesi, vergi 
incelemelerine hõz kazandõracak bir başka husus olmasõna karşõn buna uyulduğunu söylemek mümkün 
değildir. 
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Vergi inceleme elemanlarõna destek hizmeti sağlamak üzere, sanayinin muhtelif 
alanlarõnda uzmanlaşmõş mühendis, yazõlõmcõ, teknisyen, istatistikçi, v.b. personel istihdam 
edilmemektedir.  

2.4.2.2.3.7.   Maddi ve Manevi Motivasyon Eksikliği: 

Gelir İdaresinde olduğu gibi, vergi inceleme elemanlõğõ da, daha iyi imkanlar sunan diğer 
kamu kurumlarõ karşõsõnda, amaca uygun iyi yüksek öğrenim görmüş olanlarõn işe girmek için ilk 
sõralarda tercih ettikleri bir yer olmaktan çõkmõş, işe alõnõp meslek içi eğitimden geçirilenlerin de en 
verimli çağlarõnda terketmekten çekinmedikleri bir meslek haline gelmiştir. İyi personelin işe 
alõnamamasõ, işe alõnõp eğitilen kalifiye personelin de muhafaza edilememesi nedeniyle vergi denetim 
gücü her geçen gün kan kaybetmektedir. Bunda, denetim elemanlarõnõn ücret seviyelerinin, emsali 
bazõ kamu kurumlarõnda denetim görevi yapanlarõn ücretlerine kõyasla çok düşük düzeyde kalmasõnõn 
rolü büyüktür. 

1989 yõlõnda 3568 sayõlõ Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve 
Yeminli Mali Müşavirlik Kanunun yürürlüğe girmesi, gerek vergi denetimi gerekse mesleğe yeni 
katõlan vergi inceleme elemanlarõnõn eğitimi için son derece önemli olan pek çok orta kuşak vergi 
inceleme elemanõnõn serbest çalõşmak üzere kamudan ayrõlmasõ sonucunu doğurmuş; bu da vergi 
denetim gücünün önemli ölçüde kan kaybetmesine neden olmuştur.  

2.5.        Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Mesleğinin         
Bugünkü Durumu ve Sorunlarõ: 

Muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleğine ilişkin sorunlarõn başlõcalarõ aşağõda 
belirtilmiştir: 

•  3568 sayõlõ Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli 
Mali Müşavirlik Kanununda sõnavsõz meslek mensubu olabilmeye imkan veren hükümlerin bulunmasõ 
ve bu durumun, meslek mensubu standardõnõn oluşmasõnõ ve mesleki kalitenin yükselmesini 
engellemesi,  

•  �Denetim standartlarõ�nõn oluşturulamamasõ,  

•  Fiilen kamuda görevli bulunanlarõn meslek icra etmeleri, 

•  Türkiye�de yeminli mali müşavirlik mesleğini icra edenlerden, batõlõ ülkelerdekinin 
aksine, �uygunluk denetimi� yerine, çerçevesi net ve iyi belirlenmemiş �doğruluk denetimi� 
yapmalarõnõn istenmesi, 

•  Meslek mensuplarõnõn müteselsil sorumluluklarõna ilişkin esaslarõn yeterince açõk 
belirlenmemiş olmasõ,  

•  �Mesleki ahlak kurallarõ�nõn net ve açõk olarak belirlenmemiş olmasõ, 

•  �Mecburi meslek kararlarõ�nõn uygulanõp uygulanmadõğõnõn etkin ve yeterli bir 
şekilde izlenmemesi. 

2.6.       Vergi Yargõsõnõn Bugünkü Durumu ve Sorunlarõ: 

2.6.1.       İdari Mahkemeler ile Vergi Mahkemelerinin İş Yükü: 

İdare mahkemeleri ile vergi mahkemelerinin son üç yõllõk iş yükü aşağõya tablo 
halinde çõkarõlmõştõr. 
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YILLAR 
 

Mahkeme 
Türü 

 
Toplam 

 
Çõkan 

Çõkan / 
Toplam 

% 

 
Kalan 

Kalan / 
Toplam 

% 
1997 Bölge İd. 14.465 12.451 86.1 2.014 13.9 
1997 İdare 100.101 59.516 59.5 40.585 40.5 
1997 Vergi 85.255 58.247 68.3 27.008 31.7 
1998 Bölge İd. 8.905 8.247 92.6 658 7.4 
1998 İdare 94.170 60.296 64.0 33.874 36.0 
1998 Vergi 67.182 48.103 71.6 19.079 28.4 
1999 Bölge İd. 5.573 4.994 89.6 579 10.4 
1999 İdare 91.803 59.840 65.2 31.963 34.8 
1999 Vergi 58.272 40.214 69.0 18.058 31.0 

KAYNAK: Adalet Bakanlõğõ istatistikleri 

2.6.2.        Vergi Yargõsõna İlişkin Sorunlar: 

Vergi yargõsõna ilişkin başlõca sorunlar aşağõda belirtilmiştir: 

•  Vergi yargõsõ, iş yükünün ağõr olmasõ ve fonksiyonel hale getirilememesi nedeniyle 
hõzlõ ve etkin çalõşamamaktadr. 

•  İdare mahkemeleri ile vergi mahkemelerinin görev alanlarõ açõk olarak 
belirlenmediğinden uygulamada sõk sõk tereddütlerle karşõlaşõlmaktadõr. 

•  Vergi mahkemesi ile adli yargõ kararlarõnõn birbirlerine etkileri ve mahkemelerden 
biri tarafõndan karar verilebilmesi için diğerinin kararõnõn beklenip beklenmeyeceği açõk olarak 
belirlenmemiştir.  

•  Farklõ kanunlarda farklõ dava açma süreleri belirlenmiş ve bazõ dava açma süreleri 
yeterli hazõrlõk yapmaya imkan vermeyecek kadar kõsa tutulmuştur. 

•  Amme Alacaklarõnõn Tahsil Usulü Hakkõnda Kanun ile İdari Yargõlama Usulü 
Kanunu hükümlerinin birbirleriyle ilişkisi ve birbirlerine etkisi açõkça belirlenmemiş olduğundan 
tahsil aşamasõnda ortaya çõkan uyuşmazlõklarda yürütmenin durmasõ ya da durdurulmasõ konusunda 
belirsizlik yaratmaktadõr.  

•  Mücbir sebeplerin yargõlama usulüne ilişkin sürelere etkisi açõk olarak 
düzenlenmemiştir.  

•  Vergi mahkemelerinde tek hakimle çözümlenen uyuşmazlõklar için kabul edilen had 
günün şartlarõna göre çok düşük kalmõştõr. 

•  Heyet halinde yapõlan vergi yargõsõ duruşmalarõnda, heyet üyeleri arasõnda 
meslekten hukukçu ve meslekten vergici bulunma şartõ  aranmamaktadõr. 

•  İdari çözüm yollarõna yeterince işlerlik kazandõrõlamamasõ vergi yargõsõnõn iş 
yükünün artmasõna neden olmaktadõr. 

•  Vergilendirme işlemlerine karşõ aynõ ve/veya üst idari makama başvurunun, 
başvurunun reddedilmesi veya reddedilmiş sayõlmasõ halinde yargõ yoluna gidilmesinin şart ve 
sonuçlarõ açõk ve net bir biçimde düzenlenmemiştir.  

•  İdari yargõlamaya ve vergi yargõlamasõna ilişkin tüm hususlar İdari Yargõlama Usulü 
Kanununda düzenlenmemiştir. 
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ÜÇÜNCÜ  BÖLÜM 
 

AVRUPA BİRLİĞİ VERGİ POLİTİKALARI          
VE UYUMLAŞTIRMA SÜRECİ 

3.1.       Avrupa Birliği Vergi Politikalarõ:  
      1957 yõlõnda imzalanan ve Roma Antlaşmasõ diye anõlan antlaşmayla  bugünkü adõyla 

Avrupa Birliği siyasi olarak ilk defa resmi bir birlik olma hüviyetini kazanmõştõr. Birlik üyesi ülkelerle 
ilgili olarak çok değişik konularda hükümleri bulunan Roma Antlaşmasõ, ağõrlõklõ olarak iç pazarõn 
oluşturulmasõ, mal ve hizmetlerin serbest dolaşõmõ, haksõz rekabetin önüne geçilmesi, gümrük birliği, 
vergilendirme gibi konularda değişik düzenlemeler öngörmektedir. Roma Antlaşmasõnõn 
vergilendirmeyle ilgili 95-99. maddelerine genel olarak bakõldõğõnda, getirilen düzenlemelerin özünde 
haksõz vergi rekabetinin önlenmesi ve üye ülkeler arasõnda ortak bir vergi alt yapõsõnõn kurulmasõnõn 
ana amaç olduğu anlaşõlmaktadõr. 

       Diğer yandan Roma Antlaşmasõ, vergi uygulamalarõnõ ve politikalarõnõ Birliğin birinci 
öncelikli amacõ olarak görmemekte, belirlenen hedeflere ulaşõlmasõnda verginin bir düzenleyici araç 
olarak kullanõlmasõnõ istemektedir. Bu çerçevede, Birlik içinde bugün itibariyle tüm yönleriyle işleyen 
ortak bir vergi politikasõ henüz oluşturulamamõştõr. Bugün Birlik içindeki vergilendirmeyle ilgili 
çalõşmalarõn ana hedefi üye ülkeler arasõndaki vergi sistemlerinin birbirlerine yakõnlaştõrõlmasõ ve kõsa 
dönemde dolaylõ vergiler alanõnda başta vergi oranlarõ olmak üzere uyumlaştõrma çalõşmalarõnõn 
tamamlanmasõdõr. Ancak bugüne kadar ortaya çõkan gelişim sürecine bakõldõğõnda vergi alanõnda 
beklenen ilerlemelerin kaydedilmesinin çok kolay olmayacağõdõr.  

       Bugün itibariyle sayõlarõ 15�e ulaşan tam üye devletlerle, Birliğe tam üye olmaya aday 
birçok Avrupa ülkesinin varlõğõ düşünüldüğünde, vergi uyumlaştõrma çalõşmalarõnõn bir süre daha 
sorun olacağõ açõk olarak ortadadõr. Üye ülkeler, farklõ ekonomik ve mali sistemlere sahip olmalarõ, 
Dünyada ve Birlik içinde artan bir rekabet ortamõ içinde bulunmalarõ nedeniyle kendi vergi 
sistemlerinde gelir azaltõcõ veya gelir arttõrõcõ ortak düzenlemeler yapmaya yanaşmamaktadõrlar. Bu 
durum Roma Antlaşmasõnda vergilendirmeyle ilgili öngörülen düzenlemelerin yapõlmasõnõ bir süre 
daha uzatacak gibi görünmektedir. Başta Maastricht Antlaşmasõ olmak üzere özellikle son on yõlda 
Birlik içinde yapõlan Anlaşmalarda kabul edilen görüşler paralellinde vergilendirmeyle ilgili işlemlere 
de hõz kazandõrõlmaya çalõşõlmõştõr. Bu çerçevede KDV ve özel tüketim vergileriyle ilgili olarak 
yapõlan çalõşmalar çõkarõlan direktifler çerçevesinde devam etmekte ve üye ülkelerin yapõlan 
düzenlemelere azami ölçüde uymalarõ istenmektedir.  

Vergi uyumlaştõrmasõ Avrupa Birliği içindeki diğer çalõşma alanlarõyla  
karşõlaştõrõldõğõnda, son  derece zor ve hassas noktalarõ olan bir konudur. Vergilendirme ekonomik, 
sosyal ve politik alanlara önemli ölçüde etkide bulunan ve ülkelerin vergi  gelirlerini doğrudan 
etkileyen bir konudur. Dolayõsõyla, vergi uyumlaştõrmasõ gibi son derece hassas ve karmaşõk bir 
konunun Avrupa Birliği gibi dinamik bir organizasyonda kõsa dönemde tam anlamõyla çözüme 
kavuşturulmasõ mümkün görünmemektedir. Ayrõca, vergi konusunda tam bir uyumlaştõrmanõn da çok 
gerekli olduğu söylenemez. Birlik içinde olumlu ve eşit  rekabet şartlarõnõn devam ettirilmesi bu 
konuda öncelikli amaç olmaktadõr. 

Avrupa Birliği�nde vergi uyumlaştõrmasõ ve vergi politikalarõnõn belirlenmesi amacõyla 
kullanõlan araçlarõn başõnda Avrupa Komisyonu tarafõndan hazõrlanan ve Avrupa Konseyi tarafõndan 
onaylanarak yürürlüğe giren direktifler gelmektedir. Direktifler antlaşma hükümlerinden sonra Birlik 
hukukunun yaratõlmasõnda tüzüklerden sonra 2. sõrada gelen düzenlemelerdir. Direktif ve tüzüklerin 
dõşõnda kararlar, görüşler, tavsiyeler gibi hukuk yapma araçlarõ da kullanõlmaktadõr. Roma 
Antlaşmasõnda tüzükler, direktifler, kararlar, tavsiye ve görüşlerle ilgili olarak gerekli düzenlemeler 
yapõlmõştõr.
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Konsey tarafõndan çõkarõlan tüzükler, direktiflere göre üye ülkeleri daha bağlayõcõ 

olabilmektedirler. Direktifler ise getirdikleri yaptõrõmlar çerçevesinde üye ülkelerin tamamõnõ veya 
birkaçõnõ ilgilendirebilmekte ve tüzüklere oranla 2. derecede bağlayõcõ özellik taşõmaktadõrlar. Avrupa 
Birliğinde bugün iç hukuk yaratma konusunda değişik tartõşmalar yapõlmaktadõr. Başta kararlarõn oy 
birliği yerine oy çokluğu ile alõnmasõ olmak üzere, hukuk yapma sürecinin hõzlandõrõlmasõ, organlarõn 
yapõlarõnõn gözden geçirilmesi gibi birçok konuda tartõşmalar devam etmektedir. 

      3.2.         Vergilendirme ve Rekabet : 

Vergilendirme ve rekabet kavramlarõ, vergi literatüründe sõkça tartõşõlan ve �vergi 
rekabeti� kavramõyla açõklanmaya çalõşõlan bir konudur. Son yõllarda yaşanan teknolojik gelişmelere 
paralel olarak, Dünyada ülkeler arasõndaki mal ve para hareketlerinde önemli gelişmeler kaydedilmiş 
ve sermaye, sõnõrlarõ olmayan sanal bir dünyada hareket eder hale gelmiştir. Yaşanan bu hõzlõ 
teknolojik ve ekonomik gelişmelere bağlõ olarak özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler 
Dünyada her an dolaşõm halinde bulunan ve yatõrõm amaçlõ sermaye potansiyelini kendi ülkelerine 
çekebilmek için başta vergilendirme olmak üzere birçok alanda yeni düzenlemeler yapmakta ve 
sermaye girişleri açõsõndan avantajlõ duruma gelmeye çalõşmaktadõrlar.  

Konuya Avrupa Birliğindeki ülkeler açõsõndan bakõldõğõnda ise, burada ilk göze çarpan 
husus; Roma Antlaşmasõnõn ilgili hükümleri çerçevesinde, birlik içinde haksõz vergi rekabetinin 
önlenmesinin istenmesi ve bu konuda yapõlan düzenlemelerle herhangi bir üye ülkenin açõk bir şekilde 
avantajlõ duruma gelmesinin engellenmesine  yönelik çalõşmalardõr. Ancak, bu güne kadar bu konuda 
ortaya çõkan gelişmelere bakõldõğõnda, diğer ülkelere oranla ekonomik açõdan nispeten daha güçsüz ve 
zayõf durumda olan üyeler Birlik içinde bu konuda õsrarlõ bir direnç göstermektedirler.  

Özellikle dolaysõz vergilerle ilgili olarak Birlik içinde bugüne kadar istenen çalõşmalarõn 
yapõlamamõş olmasõ nedeniyle, sermaye ve yatõrõma ihtiyacõ olan üye ülkeler, başta faiz gelirleri 
olmak üzere, sermaye üzerindeki vergi yükünü mümkün olduğu kadar düşük tutmaya çalõşmakta ve en 
azõndan güçlü ülkeler seviyesine ulaşõncaya kadar bu durumun devam etmesini istemektedirler.  

3.3.        Gümrük Vergilerinin Kaldõrõlmasõ ve                                                    
Ortak Gümrük Tarifesinin Kabulü: 

Avrupa Birliği bugün Dünyadaki en ileri düzeyde değerlendirilebilecek bir 
ekonomik birlik olma özelliğini taşõmaktadõr. Önümüzdeki birkaç yõl içinde parasal birliğin de 
tam olarak sağlanmasõyla birlikte, Birlik bütünleşme sürecini daha da hõzlandõrarak yoluna 
devam etmek istemektedir. Roma Antlaşmasõyla birlikte başlayan Birlik sürecinde ilk 
adõmlardan biri Birlik içi gümrük vergilerinin kaldõrõlmasõ ve dõşa dönük ortak bir gümrük 
tarifesinin kabulü olmuştur.  

Roma Antlaşmasõnõn ilgili maddelerinde yerini bulan düzenlemeler çerçevesinde, Birlik 
içinde mal ve hizmetlerin serbest dolaşõmõnõn sağlanmasõ, sağlõklõ bir rekabet ortamõnõn geliştirilmesi 
amacõyla üye ülkeler arasõndaki ithalat ve ihracat işlemleri sõrasõnda alõnan gümrük vergileri ve eş 
etkili bütün yükümlülükler yasaklamõştõr. Bunlar ek olarak da, ortak bir gümrük tarifesi kabul 
edilerek 3. ülkelerden yapõlan ticarette eşitlik sağlanmõştõr. Roma Antlaşmasõ her ne ad altõnda olursa 
olsun Birlik içindeki ayrõmcõ vergilendirmeyi yasaklamõş ve buna ilişkin olarak yapõlan 
düzenlemelerle kesin yasaklar getirilmiştir. Bugün Avrupa Birliğine aday ülkeler arasõnda, tam üye 
olmadan gümrük birliğine giren tek ülke Türkiye�dir. Ancak bu durumun Türkiye için bir avantaj mõ, 
yoksa dezavantaj mõ olduğu hala tartõşõlmaktadõr. 

3.4.         Vergi Teşvik Tedbirlerinin Yasaklanmasõ : 

Avrupa Birliğinde üye ülkeler arasõndaki ayrõmcõ ve rekabeti bozucu 
uygulamalarõn yasaklanmasõ amacõyla  Roma Antlaşmasõnda çeşitli hükümler getirilmiştir. 
Buna göre üye ülkeler kendi işletmelerine, sanayi ürünlerine, sanayi gruplarõna ve belirli 
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bölgelere üye ülkeler arasõndaki ticareti olumsuz etkileyecek nitelikte yardõm yapamazlar. 
Ancak yine Roma Antlaşmasõnda, sosyal ve bölgesel dengesizliklerin giderilmesi amacõyla 
Antlaşmada belirtilen sõnõrlar çerçevesinde sosyal, bölgesel ve sektörel yardõmlarõn 
yapõlabileceği öngörülmektedir.  

Diğer yandan üye ülkelerin ve dolayõsõyla Avrupa Birliğinin başta Amerika 
Birleşik Devletleri ve Japonya olmak üzere diğer ülkelere karşõ rekabet üstünlüğünün 
korunmasõ amacõyla ihtiyaç duyulan hallerde Birlik içinde yardõm programlarõ 
uygulanabileceği kabul edilmektedir.  

3.5.        Avrupa Birliği�nde Başlõca Vergilerin Değerlendirilmesi: 
             Gerek Roma Antlaşmasõ ve gerekse Avrupa Birliğinde daha sonradan kabul 

edilen değişik görüşler çerçevesinde, AB�nin amacõ tüm yönleriyle ortak, tek bir devletler grubu 
yaratmak değildir. Buradaki ana amaç üye ülkelerin kendi kültürel, sosyal ve ekonomik 
zenginlikleriyle Birliğe güç ve çeşitlilik katarak, Birliğin refah seviyesinin arttõrõlmasõdõr. Bu amaçla 
Avrupa Birliğinde başlangõçtan beri öncelikli olarak Birlik içinde mal ve hizmetlerin serbest 
dolaşõmõnõn ve eşit rekabet şartlarõnõn oluşumuna yönelik çalõşmalar yapõlmõştõr.  

Daha öncede belirtildiği gibi, vergilendirme gibi son derece hassas ve önemli ölçüde 
direk ve dolaylõ etkileri olan bir konuda çok fazla ilerleme kaydedilememesi normal kabul 
edilmektedir. Ayrõca şurasõ da unutulmamalõdõr ki; üye ülkeler arasõndaki vergi sistemlerinin uyumlu 
hale getirilebilmesi için öncelikle ekonomik ve parasal birliğin tüm yönleriyle tamamlanmõş olmasõ 
gerekmektedir. Bugüne kadar gerek dolaylõ ve gerekse dolaysõz vergilerle ilgili olarak yapõlan 
çalõşmalarõn temelinde de haksõz vergi rekabetinin engellenmesi gelmektedir. 

3.5.1.     Dolaysõz Vergiler : 
Avrupa Birliğinde dolaysõz vergilerle ilgili olarak yapõlan çalõşmalar başlõca iki amacõ 

gerçekleştirmeye yöneliktir;  

Bunlar: 

1.  Birlik içinde rekabet eşitliğini sağlamak, 

2.  Mal ve hizmetlerin serbest dolaşõmõnõ gerçekleştirmek. 

Bugün gelinen nokta itibariyle, yapõlan tüm çalõşmalara rağmen dolaysõz vergiler 
alanõnda çok değişik sebepler nedeniyle beklenildiği ölçüde başarõ sağlanamamõştõr. Bunun en önemli 
nedenlerinden birisi ise, üye ülkelerdeki vergi sistemlerinin önemli farklõlõklar göstermesidir. 
Gerçekte bu farklõlõklar nedeniyle birlik içinde haksõz vergi rekabetinden bahsedilmekte ve bunu 
önlemeye yönelik tedbirler alõnmaktadõr. 

Üye ülkeler arasõndaki haksõz vergi rekabetinin önlenmesine yönelik olarak, dolaysõz 
vergiler alanõnda yapõlacak uyumlaştõrma çalõşmalarõnõn özünde şu ilkeler yer almaktadõr; 

a)  Üye ülkelerdeki vergi sistemleri ve uygulamalarõ işletmelerin büyüme ve 
gelişmelerine engel olmamalõdõr, 

b)  Gerek üye ülkelerin ve gerekse Birliğin mali kaynaklarõ verimli şekilde kullanõlmalõ, 
sermaye hareketleri ve yatõrõmlarõn dağõlõmõ ekonomik ve sosyal araçlara cevap verebilmelidir, 

c)  Birlik içi mal ve hizmet dolaşõmõ herhangi bir sõnõrlama olmaksõzõn tam olarak 
sağlanmalõ, sadece vergisel amaçlarla sermaye ve yatõrõmlarõn bir ülkeden diğerine akõşõ 
önlenmemelidir. 

 

3.5.1.1.  Gelir Vergisi : 

Avrupa Birliği�nde vergi uyumlaştõrmasõnda hemen hemen hiç yol alõnamayan alan gelir 
vergisidir. Birliğin ilk dönemlerinde gelir vergisi ile ilgili olarak komisyon tarafõndan bazõ çalõşmalar 
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yapõlmõş olmasõna rağmen, daha sonraki dönemlerde üye ülkelerin birçok konuda anlaşamamalarõ 
nedeniyle bu alandaki çalõşmalar sadece 1979 yõlõnda sõnõrlarda ve sõnõrlara yakõn yerlerde ikamet 
eden Birlik vatandaşlarõnõn ikamet ettikleri ülkelerde vergiye tabi tutulmalarõnõ ve ayrõca dar mükellef 
olarak ücret veya emekli aylõğõnõ aldõklarõ ülkede tam mükelleflerin yararlandõğõ haklardan 
yararlanmalarõnõ öngören bir direktif taslağõyla sonuçlanmõştõr. Ancak bu direktif taslağõ da üye 
ülkelerden beklenen desteği bulamadõğõ için geri çekilmiştir. Bu konuyla ilgili olarak sorun çõktõğõnda 
ise Adalet Divanõ içtihatlarõna göre çözüm arama yoluna gidilmiştir.  

Bunlara ek olarak Ocak-1989�da Avrupa Komisyonu�nun işgücünün serbest dolaşõmõ 
konusunda yapmõş olduğu düzenlemede değişiklik yapõlmak suretiyle, gelir vergisi ile ilgili olarak 
indirim ve istisnalarõn uygulanmasõnda kişilerin diğer üye ülkelerdeki konumlarõnõn da göz önüne 
alõnmasõ önerilmiştir. Ancak bu öneri de pek fazla kabul görmemiştir. Daha sonraki dönemlerde Gelir 
Vergisi ile ilgili olarak bu ve bunlara benzer �görüş� veya �öneri� niteliğinde bazõ çalõşmalar 
yapõldõysa da bugüne kadar bunlarõn hiçbiri  direktif haline getirilememiştir. 

Avrupa Birliğinde gelir vergisi uygulamalarõna bakõldõğõnda, üye ülkeler arasõnda; başta 
oranlarõn, uygulanan gelir dilimlerinin, asgari indirim tutarlarõnõn ve aile gelirinin belirlenmesi olmak 
üzere, birçok konuda temel farklõlõklar olduğu göze çarpmaktadõr. Her ülke kendi sosyal ve ekonomik 
yapõsõna bağlõ olarak uyguladõğõ gelir vergisi sisteminde kolay kolay değişiklik yapmak 
istememektedir. Bugüne kadar çalõşma yapõlan alanlarõn başõnda ise aile içinde kadõn, koca ve 
çocuğun gelirlerinin vergilendirme rejimi gelmektedir. Komisyon bu konularda da bir takõm öneri ve 
düzenlemeler getirmiş ise de, bu alanda da ortak bir görüş birliği henüz sağlanamamõştõr. 

3.5.1.2.   Kurumlar Vergisi : 

Dolaysõz vergiler alanõnda en çok çalõşma kurumlar vergisinde yapõlmõştõr. Bugüne kadar 
bu konuda 3 direktif çõkarõlmõş ve 2 direktif önerisi hazõrlanmõştõr. Başlangõçtan itibaren kurumlar 
vergisi ile ilgili olarak yapõlan çalõşmalar çifte vergilendirmenin önlenmesi, şirket birleşme ve 
devirleri, zarar mahsubu, vergi kayõp ve kaçağõna karşõ mücadele gibi konularda yoğunlaşmõştõr.  

Avrupa Birliğinde üye ülkeler arasõnda, gelir vergisinde olduğu gibi, kurumlar vergisinde 
de başta oran farklõlõklarõ olmak üzere, teşvikler, istisnalar, amortismanlar gibi konularda farklõlõklar 
bulunmaktadõr. Kurumlar vergisi ile ilgili olarak yapõlan çalõşmalarda ulaşõlmak istenen hedeflerin 
başõnda ise Birlik içinde sermaye ve yatõrõm hareketlerinin ülkelerdeki vergi sistemlerinden direk 
olarak etkilenmelerini önlemek ve böylece rekabet eşitliğini sağlamaktõr. Kurumlar vergisi ile ilgili 
olarak önümüzdeki dönemde yapõlacak çalõşmalarõn aşağõdaki konularda yoğunlaşmasõ 
beklenmektedir. 

• Birlik içinde işletmeler üzerindeki vergisel yüklerin eşitlenmesi, 

• Faiz gelirleri ve tasarruflarõn vergilendirilmesinde uyumlaştõrma, 

• Vergi sistem ve oranlarõnõn uyumlaştõrõlmasõ. 

3.5.2.      Dolaylõ Vergiler : 
3.5.2.1.    Genel Olarak : 

Dolaysõz vergilerin aksine, Birlik içinde bugüne kadar en çok ilerleme kaydedilen alan 
dolaylõ vergiler olmuştur. 1950�li yõllardan itibaren özellikle gelişmiş ülkelerde kabul gören Katma 
Değer Vergisi, aslõnda bugünkü yapõsõndan bazõ ufak farklõlõklarla ve değişik adlarla Avrupa 
ülkelerinde uygulamaktaydõ. Roma Antlaşmasõyla birlikte Avrupa Birliğinin oluşturulmasõndan sonra, 
vergilendirme alanõnda yapõlan çalõşmalar dolaylõ vergiler üzerine yoğunlaştõrõlmõş ve başta oranlarõn 
uyumlaştõrõlmasõ, gümrük vergisi ve eş etkili yükümlülüklerin kaldõrõlmasõ, vergisel işlemlerde 
basitleştirme gibi birçok konuda düzenlemeler yapõlmõştõr.  

Dolaylõ vergilerle ilgili olarak yapõlan çalõşmalar başlangõçta ortak bir KDV sistemi 
oluşturulmasõ amacõna yönelik iken, özellikle 1980�li yõllarõn başlarõndan itibaren Komisyon özel 
tüketim vergisine de ağõrlõk vermiş ve özel tüketim vergisinde de 1990�lõ yõllarda direktifler 
çõkarõlarak uyumlaştõrma çalõşmalarõna hõz verilmiştir. Ancak yine de yapõlan birçok çalõşmaya 
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rağmen dolaylõ vergilerle ilgili olarak da beklenen aşamaya bir türlü gelinememiştir. Bugüne kadar 
dolaylõ vergilerle ilgili olarak yapõlan çalõşmalar aşağõdaki konularda yoğunlaşmõştõr; 

• Vergi oranlarõnõn uyumlaştõrõlmasõ, 
• Matrahlarda uyumlaştõrma, 
• Vergiye tabi mal gruplarõnda uyumlaştõrma, 
• İndirim ve istisna rejimlerinde uyumlaştõrma. 

3.5.2.2.     Katma Değer Vergisi : 

Avrupa Birliğinde en çok düzenleme yapõlan alan Katma Değer Vergisidir. Katma Değer 
Vergisi temel prensip olarak mal ve hizmet teslimleri üzerinden alõnan bir vergi olduğundan, Birlik 
içinde tüm ülkelerde kolayca uygulama alanõ bulan bir vergi olmuştur. Bugün itibariyle Katma Değer 
Vergisi Avrupa Birliğinde hem ortak bir vergi olma özelliğini kazanmõş, hem de Birliğin bütçe 
kaynaklarõnõn temelini oluşturan bir vergi haline gelmiştir. 1967 yõlõnda 1.ve 2. KDV direktiflerinin 
kabulü ile başlayan çalõşmalar, 1977 yõlõnda bugünkü ortak KDV sisteminin temelini oluşturan ve 
başta oranlar ve matrah olmak üzere birçok konuda yeni düzenlemeler getiren 6. KDV direktifinin 
kabulüyle belli bir aşamaya gelmiştir.  

6.direktiften sonra bugüne kadar yapõlan düzenlemeler, 6.direktifte öngörülen 
düzenlemeleri ihtiyaç duyulan konular itibariyle değiştiren ve daha uyumlu bir KDV sistemi 
kurulmasõnõ amaçlayan değişikler olmuştur. Roma Antlaşmasõnda dolaysõz vergilerle ilgili olarak 
�çõkõş ülkesi� prensibi benimsenmiş olmasõna rağmen, dolaylõ vergilerle ilgili olarak �varõş ülkesi� 
prensibi kabul edilmiştir. Ancak son yõllarda dolaylõ vergilerle ilgili olarak da �çõkõş ülkesi� 
prensibine geçilmesine yönelik bazõ çalõşmalarõn yapõldõğõ görülmektedir. Bunun için öncelikle oran 
uyumlaştõrõlmasõna yönelik çalõşmalarõn tam olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Diğer yandan 
üye ülkeler arasõndaki ekonomik farklõlõklar nedeniyle mal ve hizmet üretim maliyetlerinin çok 
değişik düzeylerde gerçekleşmesi �çõkõş ülkesi� prensibinin uygulanmasõna en büyük engelleri 
oluşturmaktadõr. 

Konuya Türkiye açõsõndan bakõldõğõnda ise, 1985 yõlõndan itibaren uygulanan Katma 
Değer Vergisi temelde Avrupa Birliği KDV rejimi esas alõnarak hazõrlanmõş bir vergidir. Gerek 
verginin konusu, gerekse matrah, vergi sorumlusu, indirim ve istisnalar gibi bir çok konuda Avrupa 
Birliği sistemine uyumlu görünmektedir. Buna karşõn vergi idaresinin yapõsõ ve örgütlenmesi, belge 
düzeni ve uygulama farklõlõklarõ nedeniyle bazõ uyumsuzluklar dikkat çekmektedir. 

Avrupa Birliği önümüzdeki dönemde ortak KDV düzenlemelerini daha da geliştirmeyi ve 
Katma Değer Vergisinde tam bir uyumlaştõrmaya gitmeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede Birliğe tam 
üye olarak aday haline gelen Türkiye�de kendi KDV sisteminde, Birlik sistemiyle uyumsuzluk 
gösteren konularõ belirleyip, en kõsa sürede gerekli değişikleri yapmak zorunda kalacaktõr. 

3.5.2.3.      Özel Tüketim Vergisi : 

Avrupa Birliğinde dolaylõ vergiler alanõnda yapõlan çalõşmalarõn yoğunlaştõğõ diğer bir 
alan ise Özel Tüketim Vergileridir. Genel olarak mallarõn ilk kullanõma konu olmasõ veya piyasaya 
çõkõş aşamasõnda alõnan bir vergi olan özel tüketim vergisi ile ilgili çalõşmalar son 10 yõlda artõş 
göstermiştir. Bu konuyla ilgili olarak da başta oranlarõn uyumlaştõrõlmasõ olmak üzere değişik konularõ 
kapsayan direktifler çõkarõlmõştõr. Katma Değer Vergisinde olduğu gibi, özel tüketim vergisinde de 
ulaşõlmak istenen hedeflerin başõnda mal ve hizmetlerdeki oran ve uygulama farklõlõklarõ nedeniyle 
Birlik içi rekabetin olumsuz etkilenmesini önlemektir. 
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DÖRDÜNCÜ  BÖLÜM 

2000�Lİ  YILLARDA                                      
TÜRK  VERGİ  SİSTEMİNİN  SAHİP  OLMASI 

GEREKEN  İLKELER  VE  ÖNERİLER 

4.1.       Temel İlke ve Öneriler: 
2000�li yõllarda Türk Vergi Sisteminin sahip olmasõ gereken temel ilkelerin 

başlõcalarõ aşağõda belirtilmiştir. 

4.1.1.        Halka güven veren şeffaf bir harcama ve bütçe reformu yapõlmalõdõr. 

Vergiye karşõ direncin en önemli sebebi, ödenen vergilerin isabetli ve verimli alanlarda 
kamuya yararlõ şekilde kullanõlmadõğõ yolundaki izlenimlerdir. Bu direnci kõrmak ve kamu fonlarõnõn 
yerinde harcanmasõnõ sağlamak üzere, Bütçe, Harcama, Personel ve İhale Kanunlarõnda yapõlacak 
düzenlemelerle halka güven veren, şeffaf bir harcama ve bütçe reformu yapõlmalõdõr.  

4.1.2.        Vergi sistemi, vergi adaletini gözetmek suretiyle üretim ve istihdamõ 
engellemeyecek tarzda oluşturulmalõdõr. 

İlke olarak vergileme tarafsõz olmalõ, ekonomiye  müdahale asgariye indirilmelidir. 
Vergiye karşõ direnci oluşturan ve sistemi başarõsõz kõlan, vergilemede adalet ilkesini zedeleyici 
uygulamalardan vazgeçilmelidir. Bu çerçevede oluşturulacak sistemin üretim ve istihdamõ 
engellemeyecek mahiyette olmasõ gerekmektedir.  

4.1.3.        Türk Vergi Sistemi, hukukun üstünlüğünü ve kişi haklarõnõ  esas alan, 
hakkaniyet ilkelerine riayet eden bir yapõya kavuşturulmalõdõr.  

Avrupa Birliği ile entegrasyonda vergi mevzuatõmõzõn Avrupa Birliği vergi mevzuatõ ile 
uyumlu hale getirilmesi, mal ve hizmetlerin, sermayenin, teknolojinin ve iş gücünün serbestçe 
hareketini engelleyen unsurlarõn ortadan kaldõrõlmasõ ve rekabet ortamõnõn yaratõlmasõ bakõmõndan 
büyük önem taşõmaktadõr. Bu durum aynõ zamanda, Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakerelerinin bir 
an önce başlatõlmasõna katkõda bulunmasõ açõsõndan da önem arz etmektedir. 

4.1.4.        Türk vergi sisteminin Avrupa Birliğine uyum çalõşmalarõ                          
süratle tamamlanmalõdõr. 

Avrupa Birliği vergi mevzuatõna uyumun kapsam ve takviminin önceden bilinmesi, 
gerekli hazõrlõklarõ yapabilmesi bakõmõndan Gelir İdaresini, getirilecek veya kaldõrõlacak 
mükellefiyetlerin mali portesini hesaplayabilmeleri bakõmõndan da  mükellefleri  yakõndan 
ilgilendirmektedir. Bu bakõmdan, oluşturulacak program ve takvim, önceden mükelleflere ilan 
edilmeli, bu program genel ve kesin bir uygulamayla desteklenmelidir. Uyum çalõşmalarõ sõrasõnda 
ekonomik yapõlarõn benzer olduğu ülke deneyimlerinden yararlanõlmalõdõr. 

4.1.5.        Vergi   konusunda  yapõlacak kanuni düzenlemelerde, toplumsal uzlaşmanõn 
ve parlamentonun üye tam sayõsõnõn salt çoğunluğunun onayõnõn aranmasõ,  
ilke olarak benimsenmelidir. 

Vergi gibi geniş halk kitlelerini yakõndan ilgilendiren önemli bir konuda hazõrlanmõş 
kanun tasarõsõ ve tekliflerinin TBMM üye tam sayõsõnõn salt çoğunluğu ile kanunlaşmasõ verginin            
kamuoyunca daha kolay benimsenmesine önemli katkõda bulunacaktõr. 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                                                    Vergi Özel İhtisas Komisyonu Raporu  

   http://ekutup.dpt.gov.tr/vergi/oik608.pdf   45 

4.1.6.        Vergi sistemi, ülkenin ekonomik, sosyal ve siyasi  gelişmelere göre tahmin 
edilen geleceğini dikkate alan dinamik bir yapõya kavuşturulmalõdõr. 

Vergi sisteminin dinamik bir yapõya kavuşturulmasõ temel hedeflerden biridir. Bunun için 
de, öncelikle siyasi istikrarõn sağlanmasõ, bu çerçevede geleceğe yönelik ekonomik, sosyal ve siyasi  
projeksiyonlar yapõlarak, sistemin sağlam temeller üzerine yerleştirilmesi gerekmektedir.  

4.1.7.        Temel ilkeleri belirlenmiş, kararlõ bir vergi politikasõ oluşturulmalõ, vergi 
kanunlarõnda sõk sõk değişiklikler yapõlmamalõdõr.  

Vergi kanunlarõnda sõk sõk değişiklik yapõlmasõ vergi hukukunda istikrarõn sağlanmasõnõ 
büyük ölçüde engellemekte, uygulamada büyük karmaşalara neden olmaktadõr. Ayrõca, vergi 
kanunlarõnõn çoğu kez yayõmõ tarihinde yürürlüğe girmeleri de bir taraftan Gelir İdaresinin 
uygulamaya yönelik hazõrlõklarõ gereği gibi yapamamasõ nedeniyle uygulamada tereddütlerin 
doğmasõna yol açmakta, diğer taraftan mükelleflerin haklõ olarak vergi planlamasõ yapmalarõnõ 
engelleyerek yatõrõm kararlarõnõ olumsuz etkilemektedir. Bu durum aynõ zamanda, ülkemizin yabancõ 
yatõrõmcõlar nezdinde istikrarsõz görünmesine neden olmaktadõr. 

4.1.8.        �Vergi harcamalarõ�nda selektif bir sõnõrlandõrmaya gidilmelidir. Vergi 
harcamalarõ nedeniyle geçmiş yõllarda vazgeçilen ve cari bütçe yõlõnda 
vazgeçilmesi öngörülen vergiler bütçe kanunu ekindeki B Cetvelinde 
ayrõntõlõ olarak gösterilmelidir. 

Vergi harcamalarõnda (vergi teşvik tedbirleri ile istisna ve muafiyetlerde), fayda-maliyet 
esaslarõ ile ülkenin makro hedefleri, ekonomik ve bölgesel kalkõnma ihtiyaçlarõ ve bu ihtiyaçlarõn 
doyum noktalarõ doğrultusunda, Avrupa Birliği teşvik mevzuatõ da göz önünde bulundurularak selektif 
bir sõnõrlamaya gidilmesinde yarar görülmektedir. Ayrõca, şeffaflõğõn bir gereği olarak, uygulanan 
veya uygulanacak vergi harcamalarõ dolayõsõyla vazgeçilen ya da vazgeçilecek vergi tutarlarõnõn 
kamuoyu tarafõndan bilinmesini sağlamak amacõyla, vazgeçilen veya vazgeçilecek vergi tutarlarõnõn 
ilgili kurum bütçelerinde ayrõntõlõ olarak gösterilmesinde fayda görülmektedir. 

4.1.9.        Vergi kimlik numarasõnõn uygulama ve kullanõm alanlarõ 
yaygõnlaştõrõlmalõ; nihai aşamada vergi numarasõnõn                             
�vatandaşlõk numarasõ�na dönüştürülmesi sağlanmalõdõr. 

Bir taraftan tüm vatandaşlara ve tüzel kişilere birer vergi kimlik numarasõ verilmesi 
işlemlerinin tamamlanmasõ diğer taraftan da, vergiyi doğuran olaylarõn gerçekçi boyutlarõ ile 
kavranmasõ bakõmõndan, ekonominin içinde bulunduğu koşullarõ da dikkate alarak, vergi kimlik 
numarasõnõn kullanõm alanlarõnõn yaygõnlaştõrõlmasõ öncelikli hedeflerdir. Gerekli alt yapõnõn 
tamamlanmasõndan sonra, vergi kimlik numarasõnõn, sosyal güvenlik sisteminde de kullanõlmak üzere, 
�vatandaşlõk numarasõ�na dönüştürülmesi amaçlanmalõdõr. 

4.1.10.      Tevkif suretiyle vergi alõnmasõndan vazgeçilmeksizin, gelir vergisinin 
kişiselliği ve mali güce göre vergilendirme ilkeleri  dikkate alõnarak           
üniter vergilemeye ağõrlõk verilmelidir.  

Tevkif suretiyle vergilendirme,  hem vergilendirmede basitlik sağlamakta hem de vergiyi 
kaynağõnda almak suretiyle vergi kayõp ve kaçağõnõ azaltmaktadõr. Bununla birlikte, tevkif suretiyle 
vergilendirme, nihai vergilendirmeye bir alternatif değil, gerekli alt yapõnõn oluşturulmasõna paralel 
olarak uygulamaya konulacak olan üniter vergilemenin bir ön vergilemesi olarak değerlendirilmeli ve 
bu şekilde mali güce göre vergilendirme ilkesine işlerlik kazandõrõlmalõdõr.  

4.1.11.    Elektronik ticaret ve  küreselleşmenin getirdiği yeni işlem türleri; mübadeleyi, 
tasarruf ve sermaye hareketlerini engellemeyecek şekilde vergilendirilmelidir.  

21. yüzyõlõn en önemli ekonomik gelişmelerinden biri olma potansiyeline sahip olan 
elektronik ticaretin çok değişik alanlarda mevcut olan geleneksel yapõlarõ değiştirebileceği 
gerçeğinden hareketle, bu ticaretin vergilendirilmesinde dikkatli olunmalõ ve dünyadaki gelişmeler, 
AB mevzuatõ dikkate alõnmalõdõr. 
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4.1.12.      Mahalli idarelerin ürettikleri hizmete paralel olarak bazõ harçlarõn                      
ve belirli kaynaklardan sağlanan vergi ve cezalardan uygun              
görülenlerin bu idarelere devri sağlanmalõdõr. 

Yapõlacak Mahalli İdareler Reformuna paralel olarak bazõ vergi (örneğin, motorlu 
taşõtlar vergisi, taşõt alõm vergisi, , vb.), resim ve harçlar (örneğin, tapu harçlarõ) ile cezalarõn 
(örneğin trafik cezalarõnõn) tahsil ve takibi ile gelirlerinin mahalli idarelere bõrakõlmasõnõn, hem 
etkinliğin sağlanmasõ hem de mahalli idarelere ek gelir kaynaklarõnõn yaratõlmasõ bakõmõndan yararlõ 
olacaktõr. 

4.1.13.      Geçmişe yürüyen ya da geçmişi esas alan vergi kanunlarõ çõkarõlmamalõdõr.  

Vergiye karşõ direncin önemli gerekçelerinden biri olarak karşõmõza çõkan ve 
mükelleflerin vergi planlamasõ yapmalarõnõ engelleyen, geçmişe yürüyen ya da geçmişi esas alan vergi 
kanunlarõ uygulamalarõndan vazgeçilmelidir.  

4.1.14.      Vergi kanunlarõnda, vergi koymak veya kaldõrmak sonucunu doğuracak 
şekilde Bakanlar Kurulu�na yetki verilmemelidir. 

Acil ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarõn gerektirdiği durumlarda kullanõlmak ve en kõsa 
zamanda TBMM�nin onayõna sunulmak kaydõyla, Bakanlar Kurulu�na belli vergisel konularda, 
sõnõrlarõ net olarak belirlenmiş düzenleme yapma yetkisinin verilmesi, vergi kanunlarõnda TBMM�nde 
değişiklik yapõlmasõnõn zorlaştõrõlmasõnõn yaratabileceği sõkõntõlarõn aşõlabilmesi ve vergi kanunlarõnõn 
ekonomik gelişmeleri izleyebilecek bir dinamik yapõya kavuşturulabilmesi bakõmõndan önem 
taşõmaktadõr. Ancak, Bakanlar Kurulu�na tanõnacak bu yetkinin sõnõrlarõ, vergi kaldõrmak veya 
koymak anlamõna gelecek şekilde genişletilmemelidir.  

4.1.15.       Af beklentilerinin ortadan kaldõrõlmasõnõ sağlayacak                                  
hukuki ve idari tedbirler alõnmalõdõr. 

Ödenemeyen vergi alacaklarõnõn bir kõsmõnõ kõsa zamanda tahsil etmek, vergi yargõsõnõn 
yükünü azaltmak gibi ilk bakõşta anlamlõ bazõ gerekçelerle çõkarõlan vergi af kanunlarõnõn, 
vergilemede adalet ilkesi üzerinde yapmõş olduğu tahribat gözönünde bulundurulmalõdõr. Bu 
çerçevede, vergi affõ yapõlmasõna meşru zemin oluşturacak uygulamalardan kaçõnõlmalõdõr.  

4.1.16.       Bütün gelirler gelir vergisi kapsamõna alõnmalõ, ancak,                                      
gelirin tanõmõ iyi yapõlmalõ, çerçevesi iyi çizilmelidir. 

Vergide eşitlik ve adalet ilkeleri göz önünde bulundurularak çerçevesi iyi çizilmiş gelir 
tanõmõ yapõlmalõ, ekonomik ve teknolojik gelişmelerin yarattõğõ yeni gelir unsurlarõ kavranmalõdõr.  

4.1.17.      Vergi sistemi, vergi kayõp ve kaçağõnõ önleyecek                                                 
oto kontrol mekanizmalarõna kavuşturulmalõdõr. 

Bilgisayar teknolojisinin sunduğu tüm olanaklardan yararlanõlarak kurulacak sistemle; 
mükelleflerin tarh, tahakkuk ve tahsil işlemlerini izleme işlevinin çok ötesinde bir organizasyona 
gidilmeli, oluşturulacak sistem içinde, mükellef bilgilerinin belli standartlar çerçevesindeki kontrolü 
ile çapraz kontroller öngörülmeli; makro ölçekte sağlam ve hõzlõ işleyen, vergilemeye ilişkin çeşitli 
kararlarõn sonuçlarõnõ değerlendiren bir veri tabanõ oluşturulmalõdõr.  

Vergi idaresinin ve denetiminin otomasyonu tamamlanmalõ, gerekli on-line bağlantõlarõ 
kurulmalõ; mükelleflerin gelir, harcama ve servetlerinin kolayca kavranmasõnõ, kayõt dõşõ ekonominin 
kayda alõnmasõnõ sağlamaya yönelik gerekli tedbirler alõnmalõdõr. Başka bir ifadeyle sistem, banka, 
tapu ve nüfus idareleri, borsa ve diğer ekonomik birim, kuruluş ve şahõslarõ kapsayacak biçimde 
organize edilmelidir.  
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4.1.18.      Kentleşmenin ve turizmin yarattõğõ gayrimenkul  rantlarõnõn   
vergilendirilmesi yoluna gidilmelidir. 

Vergi sistemi bütün gelirleri vergi kapsamõna alan, kentleşmenin ve turizmin yarattõğõ 
rantlarõ vergilendiren, vergi kayõp ve kaçağõnõ önleyecek oto kontrol mekanizmalara sahip bir yapõya 
kavuşturulmalõdõr.  

4.1.19.      Ekonomide kullanõlan belgeler hamiline yazõlõlõktan                                  
nama yazõlõ hale getirilmelidir. 

Mükelleflerin vergilendirilmemiş kazançlarõ ile buna bağlõ servet ve harcamalarõnõn, 
vergi idaresi ve denetim elemanlarõ tarafõndan izlenebilmesinde engel teşkil eden, hamiline belge 
kullanõmõ uygulamadan kaldõrõlarak, bütün belgeler nama yazõlõ hale getirilmelidir. Gerekli alt yapõnõn 
tamamlanmasõndan sonra da vergi kimlik numarasõnõn, �vatandaşlõk numarasõ�na dönüştürülmesiyle 
birlikte, ekonomik ilişkilerin tamamõnda bu numaranõn kullanõmõ sistemdeki etkinliği artõracaktõr. 

4.1.20.       Dünyanõn gündemini oluşturan �çevre� nin  korunmasõ ve iyileştirilmesi 
konusunda AB mevzuatõna uygun vergisel düzenlemelere gidilmelidir. 

Çevre bilincinin yerleştirilmesi ve mevcut çevrenin korunmasõ amacõyla Avrupa Birliği 
ve diğer gelişmiş ülke mevzuatlarõnõn bu konudaki hükümlerinden yararlanmak suretiyle ileride çok 
önemli bir gündem maddesi haline gelecek çevreye ilişkin düzenlemelerin vergi kanunlarõnda mutlaka 
yapõlmasõ gerekmektedir.  

4.2.        Belli Bir Kanuna veya Konuya İlişkin Spesifik Öneriler: 

Belli bir kanuna veya konuya ilişkin spesifik önerilerden bazõlarõ aşağõda yer almaktadõr: 

4.2.1.        Vergi kanunlarõ, oluşturulacak teknik bir komisyon tarafõndan               
yeniden yazõlmalõdõr. 

Vergi kanunlarõmõz ek, mükerrer, geçici ve birbiriyle bütünleşmeyen maddeleriyle son 
derece karmaşõk haldedir. Vergi mevzuatõ anlaşõlabilir bir yapõda olmalõdõr. Bunu sağlamak için de 
vergi kanunlarõnõn oluşturulacak teknik bir komisyon tarafõndan yeniden yazõlmasõ gerekmektedir. 

Mükerrer ve geçici maddelerde yapõlan düzenlemelerden devamõ gerekli görülenler kalõcõ 
olarak muhafaza edilmeli, gereksiz görülenler vergi kanunlarõmõzdan çõkarõlmalõdõr. 

4.2.2.        Vergi kanunlarõ arasõnda paralellik ve bütünlük sağlanmalõdõr. 

Vergi sistemimizin basitliği için gerekli olan bir başka husus da, aynõ konularda farklõ 
vergi kanunlarõnda yer alan farklõ düzenlemelerin ortadan kaldõrõlmasõdõr. Vergi  kanunlarõ arasõndaki 
paralellik ve bütünlük sağlanmadan vergi sisteminin basitliğinden bahsedebilmek mümkün değildir. 
Bu konuda gelirin elde etmesiyle katma değer vergisinin doğuşu arasõndaki farklõlõklar, değerleme 
hükümleri arasõndaki farklõlõklar ile gelir ve kurumlar vergisi arasõndaki entegrasyonun sağlanmamõş 
olmasõ hemen akla gelmektedir. Vergi kanunlarõnda benzer konularda farklõ düzenlemelerin 
yapõlmasõnõn idare ve mükellef arasõndaki uyuşmazlõklarõ da artõrdõğõ gözden uzak tutulmamalõdõr. 

4.2.3.        Kurum kazançlarõnõn vergilendirilmesinde gelir ve kurumlar vergisi 
arasõndaki entegrasyon tam olarak sağlanmalõ; kurumlaşmayõ önleyici 
hükümler kaldõrõlmalõdõr. 

Vergi sistemimiz kurum kazançlarõnõ iki aşamada vergilendirmekte olup, kurum   
kazançlarõ öncelikle kurumlar vergisine tabi tutulmakta, bilahare ortaklar tarafõndan vergi alacağõ da 
hesaplanmak suretiyle GVK�nun 86�ncõ maddesindeki esaslara göre beyan edilmektedir. 

Ancak vergi sistemimiz bu yönüyle gelir ve kurumlar vergisi arasõndaki entegrasyonu 
sağlamamaktadõr. Bir başka ifade ile kâr paylarõ üzerindeki vergi yükü, diğer gelir unsurlarõnõn 
üzerindeki vergi yükünden çok daha fazladõr. Kâr paylarõnõn beyanõ halinde halka açõk olmayan 
kurumlardan elde edilenlerde vergi yükü % 64,97 iken, halka açõk anonim şirketlerden elde 
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edilenlerde % 60,36�dõr. Gelir vergisi tarifesindeki en yüksek vergi oranõ ise % 45 olarak 
öngörülmüştür. 

Kurumlar kazançlarõndaki vergi yükü ile gelir vergisine tabi gelirler üzerindeki vergi 
yüklerinin farklõ olmasõ vergi tabanõnõ ve kurumlaşmayõ olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle, 
kurum kazançlarõ ile gelir vergisine tabi diğer gelirler arasõndaki vergi yükü farklõlõğõnõn giderilmesi 
gerekir. 

Vergi alacağõ, götürü olarak belirlendiğinden, kâr paylarõ üzerindeki vergi yükünü tam 
olarak ifade edememektedir. Ayrõca, kurumlar vergisindeki istisnalar nedeniyle kurum kazançlarõ 
üzerindeki vergi yükleri de çok farklõdõr. Halen vergi alacağõ oranõ, elde edilen kâr payõnõn 1/5�i  
olarak uygulamakta olup, bu oran, halka açõk olmayan ve istisna kazancõ bulunmayan kurumlarda 
GVK Md. 94/6 uyarõnca yapõlan gelir vergisi stopajõna karşõlõk gelmektedir. 

Kurum kazançlarõ tek aşamalõ olarak vergilendirilip, vergi oranõ ortaklarõn ödeyecekleri 
gelir vergisini de kapsayacak şekilde belirlenebilir. Bu tür bir vergilendirme hem basit hem de etkin 
olacaktõr. Ancak bu takdirde kâr paylarõnõn beyanõ söz konusu olmayacağõndan, tek aşamalõ 
vergilendirme ortaklarõ değil, kurumlarõ ön plana çõkarmakta ve modern vergi sistemleri tarafõndan 
terkedilmiş bir vergileme rejimi olarak görülmektedir. 

Kurum kazançlarõnõn vergilendirilmesinde iki aşamalõ sisteme devam edileceği 
anlaşõlmaktadõr. Ancak bu sistemde, gelir ve kurumlar vergisi arasõndaki entegrasyonun sağlanmasõ 
sistemin daha sağlõklõ işlemesini sağlayacaktõr. Bunun için de, kurum kazançlarõ üzerindeki vergi 
yükünün standart hale getirilmesi ve vergi alacağõnõn da kâr paylarõ üzerindeki vergi yükünü ifade 
edecek şekilde tanõmlanmasõ gerekmektedir. 

4.2.4.         Özel kanunlarda yer alan vergiye ilişkini hükümler kaldõrõlmalõ,             
zorunlu hallerde vergi kanunlarõyla uyumlaştõrõlmalõdõr. 

Özel  kanunlarda yapõlan vergisel düzenlemeler, vergi mevzuatõnõn karmaşõklõğõnõ 
artõrmaktadõr. Özel kanunlarda yer alan düzenlemeler takibindeki güçlük ve bu düzenlemelerin vergi 
kanunlarõyla örtüşmemesi basitlik ilkesiyle bağdaşmamaktadõr. Bu nedenle özel kanunlarda yer alan 
vergisel düzenlemeler kaldõrõlmalõdõr. Bu düzenlemelerin zorunlu olduğu hallerde de en azõndan vergi 
kanunlarõyla uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir. 

Özel Kanunlarda yer alan düzenlemeler özellikle bağõş ve yardõmlar ile istisna kazanç 
unsurlarõ yönünden önem taşõmaktadõr. Bağõş ve yardõmlarõn dönem kazancõndan indirilebilmesi için 
gelir ve kurumlar vergisi ile özel kanunlarda öngörülen esaslar çoğu halde farklõdõr. Bu nedenle özel 
kanunlardaki düzenlemelerin vazgeçilmez olduğu hallerde vergi kanunlarõyla uyumlaştõrõlmasõ vergi 
sisteminin basitleşmesine katkõda bulunacaktõr. 

4.2.5.         İndirilebilir ve kanunen kabul edilmeyen giderler, ekonomik                
gerçeklerle bağdaşacak şekilde yeniden düzenlenmelidir. 

Vergi matrahõnõn tespitinde, indirilebilir giderlerle, kanunen kabul edilmeyen giderler 
ekonomik gerçeklerle uyuşmadõğõ gibi, teknolojik gelişmeleri de kavramaktan uzaktõr. Bu nedenle 
indirilebilir giderlerle, kanunen kabul edilmeyen giderler (örneğin, finansman giderleri kõsõtlamasõ, 
bilgisayar ve yazõlõm bedelleri için yapõlan harcamalar, örtülü sermaye ve örtülü kazanç dağõtõmõna 
ilişkin esaslar ve GVK�nun 40/1�nci maddesinde yer alan genel giderlerin kapsamõ) ekonomide ve 
teknolojide meydana gelen gelişmeleri kavrayacak şekilde yeniden düzenlenmelidir. 

4.2.6.      Menkul sermaye iratlarõnõn vergilendirilmesine ilişkin                 
düzenlemelerde istikrar sağlanmalõdõr. 

Menkul sermaye iratlarõnõn vergilendirilmesinde aşağõdaki hususlarda dikkate alõnarak 
kalõcõ düzenlemeler yapõlmasõ gerekmektedir. 

Menkul sermaye iratlarõnõn vergilendirilmesi ile ilgili olarak yapõlan düzenlemelerin 
basit, kalõcõ, uygulama kolaylõğõ olan ama vergi adaletini de zedelemeyen bir nitelik taşõmasõna dikkat 
edilmeli ve özellikle yapõlan düzenlemeler sõk sõk değiştirilmemelidir. 
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Bütün menkul kõymet gelirleri prensip olarak yõllõk beyanname kapsamõna alõnmalõ, 
ancak, hem mükellef hem de vergi idaresi açõsõndan gereksiz iş yüküne yol açõlmamasõ için asgari 
beyanname verme sõnõr yükseltilmeli ve bu sõnõrõn altõndaki menkul kõymet gelirlerinin 
vergilenmesinde stopaj nihai vergileme olmalõdõr. 

Enflasyon yüksek seyrettiği sürece arõndõrma uygulamasõna devam edilmeli, ancak 
özellikle menkul kõymet gelirlerinin diğer kazanç sayõldõğõ durumda, arõndõrma işleminin hem 
endeksleme, hem de indirim gibi aynõ amaca yönelik iki ayrõ müessese ile giderilmesine ve bu yolla 
mükelleflere matrah belirleme imkanõ tanõnmasõ ilişkin uygulamaya son verilmelidir. 

4.2.7.        Çok oranlõ katma değer vergisi uygulamasõndan vazgeçilmelidir. 

KDV uygulamasõnda oranlarõn çokluğu, sistemin işlemesini engellemekte, uygulamayõ 
zorlaştõrmakta ve verginin etkinliğini azaltmaktadõr. Hem idarenin hem mükelleflerin iş yükü artmakta 
hem de vergilemede yatay eşitliği  zedeleyici sonuçlar ortaya çõkmaktadõr. Ayrõca, KDV oranlarõnõn 
yüksek olmasõnõn ve sayõca çokluğunun vergi gelirlerini artõrmadõğõ ve vergi gelirlerini aşõndõrõcõ bir 
etkiye neden olduğu bilinmektedir. 

Bu nedenle KDV oranlarõ sayõca azaltõlarak en azõndan ikili oran uygulamasõna 
geçilmelidir.  

4.2.8.        �Fon payõ� uygulamasõ kaldõrõlmalõdõr. 

Mevcut uygulamada gelir ve kurumlar vergisinde stopaj dahil vergi oranlarõna ilave 
olarak, ayrõca, verginin % 10�u tutarõnda fon payõ hesaplanmaktadõr. Bu durum hem verginin 
hesaplanmasõ hem de mahsup aşamalarõnda yapõlmasõ gereken işlemleri iki misli artõrmaktadõr. Bu 
nedenle fon payõ uygulamasõnõn kaldõrõlmasõ sistemi daha basit hale getirecektir. Fon payõnõn 
kaldõrõlmasõnõn vergi gelirlerini olumsuz etkilemesini önlemek için vergi oranlarõ yeniden 
belirlenebilir. 

4.2.9.       İşlem vergilerinin oranlarõ düşürülmeli ve bir tavan getirilmelidir. 

Halen uygulanmakta olan damga vergisi, harç gibi işlem vergileri olaylarõn gerçek 
boyutuyla kavranmasõnõ engellemekte ve bu yönüyle kayõt dõşõ ekonominin artmasõna da neden 
olmaktadõr. Bu nedenle bu tür işlem vergilerin oranlarõnõn düşürülmesi ve belli bir tavanla 
sõnõrlanmasõ gerekmektedir. Böylece, olaylarõn ekonomik boyutunun tam olarak kavranmasõ 
kolaylaşacaktõr. Böyle bir düzenleme, gelir, kurumlar ve katma değer vergisi hasõlatõnõ da olumlu 
yönde etkileyecektir. 

4.2.10.      Vergi ziyaõ cezasõnõn hesaplanmasõnda gecikme faizinin                                   
esas alõnmasõnõ düzenleyen hüküm kaldõrõlmalõdõr. 

4369 sayõlõ Kanunla ceza uygulamasõ değişmiş, ceza üzerinden ayrõca gecikme faizinin 
yarõsõ oranõnda faiz alõnmasõ esasõ getirilmiştir. Bu düzenleme ceza hesaplanmasõnõ zor ve karmaşõk 
bir işleme dönüştürmüştür. 

Bu uygulamada cezanõn bilinebilirliği kalmadõğõ gibi, gecikme faizinin değişmesi halinde 
cezanõn miktarõ, cezanõn kesildiği tarihe göre bile değişebilecektir. Kaldõ ki, bu uygulama, gecikme 
faizi oranõnõn Bakanlar Kurulu Kararõ ile belirlendiği bir ortamda cezanõn yasallõğõ ilkesi ile 
bağdaşmadõğõ için eleştirilmektedir. 

Bu nedenlerle, cezalarõn caydõrõcõlõğõ sağlanarak, ceza uygulamasõnda gecikme faizi 
hesaplanmasõ kaldõrõlmalõ ve cezalar bilinebilir hale getirilmelidir. 

4.2.11.      Belge düzeni basitleştirilerek standart hale getirilmelidir. 

VUK hükümlerine göre tevsik edici belge olarak, fatura, perakende satõş vesikasõ, gider 
pusulasõ, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu, ücret bordrosu, sevk irsaliyesi, taşõma 
irsaliyesi yolcu listeleri gibi belgeler kullanõlmaktadõr. 

Görüldüğü üzere tevsik edici belge sayõsõnõn çokluğu uygulamayõ da karmaşõk hale 
getirmektedir. Bu nedenle belge sayõsõnõn azaltõlarak standart bir yapõya kavuşturulmasõ gerekir. En 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                                                    Vergi Özel İhtisas Komisyonu Raporu  

   http://ekutup.dpt.gov.tr/vergi/oik608.pdf   50 

azõndan serbest meslek erbabõnõn da fatura düzenlemesi sağlanmalõdõr. Ayrõca, belge düzeniyle ilgili 
değişikliklerde teknolojik gelişmelerin de dikkate alõnarak mevcut sorunlarõn giderilmesi gerekir. 

4.2.12.      Tüm aylõk beyannamelerin verilmesi ve bunlara ilişkin vergilerin          
ödenmesi için ayõn belli günü son gün olarak belirlenmelidir. 

Aylõk olarak beyan edilen vergiler de beyanname verme süreleri ile son ödeme 
tarihlerinin farklõ olmasõ hem mükelleflerin hem de idarenin iş yükünü artõrmakta ve takibi 
zorlaştõrmaktadõr. Bu nedenle aylõk olarak verilen tüm beyannamelerin verilme ve bunlara ilişkin 
vergilerin ödenmesi için ayõn belli günü son gün olarak belirlenmelidir. Böyle bir düzenleme mevcut 
zorluklarõ gidererek uygulamayõ basitleştirecektir. 

4.2.13.      Banka ve sigorta muameleleri KDV kapsamõna alõnmalõdõr. 

BSMV ve KDV aynõ tür vergi olup, KDVK�nun 17/4�ncü maddesi uyarõnca BSMV 
kapsamõndaki işlemler KDV�den istisna edilmiştir. Halen her iki vergi de uygulanmaktadõr. Her iki 
vergiyi de ödemek durumunda olan mükellefler açõsõndan uygulama oldukça karõşõktõr. Mal ve hizmet 
alõmlarõ nedeniyle KDV ödeyen mükellefler, nakden veya hesaben lehlerine aldõklarõ paralar 
üzerinden BSMV ödedikleri için KDV�yi indirim konusu yapamamaktadõr. İndirim konusu 
yapõlamayan KDV gider yazõlmak suretiyle kurumlar vergisi matrahõndan indirilmektedir. Buna 
karşõlõk, mal ve hizmet teslimleri KDV�ne tabi olan mükellefler,  yabancõ kaynak kullanmalarõ halinde 
BSMV ödemekte ve ödenen BSMV gider yazõlmaktadõr. 

Ayrõca, bazõ hallerde KDV�nin mi,  BSMV�nin mi uygulanacağõ konusunda tereddüt 
olmakta, her iki verginin uygulama alanlarõ çakõşmaktadõr. 

Bu nedenlerle BSMV�nin kaldõrõlarak KDV Kanunu kapsamõna alõnmasõ, finans 
hizmetlerindeki vergi uygulamasõnõ basitleştirmek için gerekli bulunmaktadõr. 

4.2.14.       Ücretlilere özel gider indirimi / emeklilere vergi iadesi sistemi                              
yeniden düzenlenmeli veya yürürlükten kaldõrõlmalõdõr. 

Yaklaşõk 16 yõldõr yürürlükte olan vergi iadesi uygulamasõ belge düzeni konusunda 
olumlu katkõlarda bulunmuş, bir ölçüde oto kontrolü sağlamõştõr. Ancak uygulama, ücretliler için özel 
gider indirimine dönüştükten sonra gerek harcamalarõn kapsam ve tutar itibariyle daraltõlmasõ, gerekse 
verilen belgelerin denetiminin oldukça güç olmasõ ve etkin bir şekilde yapõlamamasõ nedenleriyle 
gerçek dõşõ belge kullanõmõnõ teşvik eden bir nitelik kazanmõştõr.  

Bu nedenle sistemin aksayan yönlerinin, vergilendirme ilkeleri dikkate alõnarak ve etkin 
bir denetim yöntemi oluşturularak giderilmesi gerekmektedir. Ancak, uygulamanõn mevcut haliyle 
devam ettirilmesinin bir anlamõ olmadõğõndan, özel gider indiriminin yürürlükten kaldõrõlmasõ da 
düşünülebilir. 

4.2.15.       Çevre temizlik vergisinin su veya elektrik faturalarõ ile                                
birlikte tahsil edilmesini sağlayan düzenleme yapõlmalõdõr. 

Çevre temizlik vergisi belediyelerin gelir kaynaklarõ arasõnda bulunmakta, ancak beyan 
üzerine tarh ve tahsil edildiği için gerekli etkinlikte uygulanamamaktadõr. Konut sayõsõ kadar vergi 
mükellefi olduğu için etkin bir denetim de yapõlamamaktadõr. Bu nedenle, söz konusu verginin su 
veya elektrik faturalarõ ile birlikte tahsil edilmesi, hem belediyelerin gelirlerini artõrõcõ yönde etki 
yapacak hem de mükelleflerin vergi ödeme için ilave zaman kayõplarõnõ önleyecektir. 

4.2.16.       Özel tüketim vergisi için en kõsa zamanda                                                      
kanuni düzenleme yapõlmalõdõr. 

Türk vergi sisteminde KDV dõşõnda varlõğõnõ sürdüren ve özel tüketim vergisi niteliğini 
taşõyan pek çok vergi bulunmaktadõr. Bunlarõn en önemlileri akaryakõt tüketim vergisi ve taşõt alõm 
vergisidir. Gümrük Birliğine geçiş nedeniyle kaldõrõlan vergi ve fonlar ile Ortak Gümrük Tarifesi 
uygulamasõ nedeniyle devlet gelirlerinde meydana gelen kayõplarõn telafisi amacõyla �Özel Tüketim 
Vergisi Kanun Tasarõsõ� hazõrlanmõş, ancak bugüne kadar yasallaşmamõştõr. 
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Özel tüketim vergisinin yasalaşmasõyla birlikte dağõnõk bir mevzuat çerçevesinde 
uygulanmakta olan muhtelif vergi ve fonlar tek bir vergi altõnda toplanacak ve uygulama 
basitleşecektir. Böylece, dolaylõ vergiler alanõnda sadeleştirme sağlanacak, verginin ilk aşamada ve 
tek safhada alõnmasõ söz konusu olacaktõr. Bu uygulamayla mükellef adedi sõnõrlõ sayõda kalõrken basit 
ve etkin vergileme sağlanacaktõr. 

4.2.17.       Kurumlar Vergisi Kanunundaki tasfiye, birleşme ve devir hükümleri        
yeniden düzenlenmelidir. 

Kurumlar Vergisi Kanunu�nda yer alan tasfiye, birleşme ve devir hükümleri, ekonomik 
gelişmeleri kavrayamadõklarõ için eleştirilmektedir. Mevcut hükümler birleşme ve devir işlemlerini 
düzenlemekte olup, büyümeyi teşvik edici hususlar içermektedir. Ancak, birden fazla faaliyet konusu 
bulunan kurumlarõn, bunlardan birinde ihtisaslaşmalarõ ve optimal ölçeğe ulaşmalarõ için varlõklarõnõn 
başka bir kurum bünyesine aktarõlmasõnõ sağlayacak vergisel düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadõr. 

Bu nedenle kurumlarõn küçülmelerini sağlayacak �ayrõlma� olarak adlandõrõlan 
uygulamaya ilişkin hükümlerin kalõcõ olarak düzenlenmesi gerekmektedir. 

Halen KVK�nun Geçici 28�nci maddesiyle üretim ve turizm tesisleriyle bu tesislere ait 
gayrimenkullerin başka bir kuruma sermaye olarak konulmasõndan doğan kazançlarõn 
vergilendirilmemesi sağlanmõştõr. Ancak bu düzenleme geçici olup, kapsam itibariyle de sõnõrlõ bir 
uygulama öngörülmüş durumdadõr. 

4.2.18.       Serbest meslek kazançlarõnõn kavranmasõnda ilgili meslek odalarõ 
görevlendirilmeli ve bu örgütlere yasal sorumluluk verilmelidir. 

4369 sayõlõ kanunla birlikte hayat standardõ esasõ kaldõrõlmõş, bu kanunla değiştirilen 
gelirin tanõmõna ilişkin uygulamada ertelenmiştir. Mevcut haliyle beyan yoluyla vergilendirilen 
kazançlarda, özellikle serbest meslek kazançlarõnda beyan edilen matrahlarõn doğruluğunu test 
edebilecek düzenlemeler bulunmamaktadõr. Ayrõca özelliği gereği bu tür kazançlarõn kavranmasõ ve 
tespiti, diğer gelir unsurlarõna göre de bazõ güçlükler içermektedir. Bu nedenlerle ilgili meslek odalarõ 
devreye sokularak görevlendirilmeli ve konuda yasal sorumlu olmalarõ sağlanmalõdõr. 

4.2.19.      Tüm gayrimenkullerin hangi amaçla kullanõldõğõ izlemeli; kiracõlara,      
bina yöneticilerine ve muhtarlara sorumluluklar getirilmelidir. 

Kavranmasõnda zorluk bulunan bir  diğer kazanç unsuru da gayrimenkul sermaye 
iratlarõdõr. Ancak gayrimenkullerden hareketle bu irat türünün elde edenler tarafõndan beyanõ büyük 
ölçüde sağlanabilir. Bunun için öncelikle gayrimenkul envanteri çõkarõlarak, kullanõlma amaçlar tespit 
edilmelidir. Bina yöneticilerine, kiracõlara ve muhtarlara belli konularda bilgi verme yükümlülüğü ve 
sorumluluğu getirilmesi bu sorunun çözümüne önemli katkõ sağlayacaktõr. 

4.2.20.       Ücret gelirlerinin tam olarak kavranabilmesi için Sosyal Güvenlik 
Kuruluşlarõ ile birlikte sonuç alõnabilecek düzenlemelere gidilmelidir. 

Gerçek boyutuyla kavranamayan bir diğer gelir unsuru da ücretlerdir. Ücretler ya 
tamamen vergi dõşõdõr -ki  bu tür ücret sahipleri sosyal güvenlik sisteminin de dõşõndadõr- ya da gerçek 
tutarlarõyla kayda geçmemektedir. Her halde de hem sosyal güvenlik kesintileri hem de vergi gelirleri 
yönünden kayõp ve kaçak söz konusudur. Bu nedenle sosyal güvenlik kuruluşlarõ da devreye 
sokularak, bu konuda kayõp ve kaçağõ önleyecek düzenlemeler yapõlmalõdõr. 

4.2.21.      Vergi Usul Kanunu�nda pişmanlõk müessesesinden yararlanmayõ 
özendirmek amacõyla süre ve faiz konularõnda düzenlemeler yapõlmalõdõr. 

VUK�nun 371�nci maddesinde yer alan pişmanlõk ve õslah müessesesinin daha etkin 
işletilmesi için bazõ düzenlemelerin yapõlmasõ gerekmektedir. Pişmanlõk yoluyla beyan edilen 
kazançlara ilişkin verginin 15 gün içinde ödenmesi ve ayrõca gecikme zammõ oranõnda pişmanlõk 
zammõ uygulanmasõ söz konusudur. Bu düzenlemeler pişmanlõk müessesesini tercih edilir olmaktan 
uzaklaştõrmaktadõr. Bu nedenle pişmanlõk zammõna ilişkin faiz oranõnõn daha düşük belirlenerek, 
ödeme süresinin uzatõlmasõ müessesenin daha etkin uygulanmasõnõ sağlayacaktõr. 
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4.3.        Gelir İdaresinin Yeniden Yapõlandõrõlmasõna                       
İlişkin Öneriler: 

        4.3.1.        Vergiye ve Gelir İdaresine Gereken Önem Verilmelidir. 

Öncelikle verginin, kamu harcamalarõnõn finansmanõ için başvurulabilecek en sağlõklõ 
gelir kaynağõ olduğu hususunda genel bir mutabakatõn sağlanmasõ gerekmektedir. Türkiye�nin kamu 
maliyesi alanõnda uzun yõllardan beri yaşadõğõ ve giderek had safhaya varan sorunlar, böyle bir 
mutabakatõn sağlanmasõnõn ne kadar zorunlu olduğunu açõk olarak ortaya koymaktadõr. 

Vergilemede etkinlik ve verimliliğin sağlanabilmesinin ön ve temel şartõ ise, vergiye ve 
Gelir İdaresine gereken önem verilmesidir. 

4.3.2.        Güçlü Bir Gelir İdaresi Oluşturulmalõdõr. 

Gelir İdaresi; ekonomide, sosyal hayatta ve vergi alanõnda dünyada ve özellikle Avrupa 
Birliğinde meydana gelen gelişmelerin yakõndan izlenmesi, bu alanlarda meydana gelen gelişmeler de 
dikkate alõnarak Türkiye şartlarõna uygun vergi politikalarõnõn oluşturulmasõ, oluşturulan vergi 
politikalarõna uygun kanun, kararname, yönetmelik tasarõlarõ ile tebliğlerin hazõrlanmasõ, mevzuatõn 
uygulanmasõ, uygulamada meydana gelen tereddüt ve aksaklõklarõn giderilmesi, uluslararasõ vergi 
anlaşmalarõnõn yapõlmasõ, gümrük vergilerine ilişkin politikalarõn belirlenmesi, vergi uygulamalarõ 
için gerekli bina, araç gereç, donanõm ve yazõlõmõn temini ve iyileştirilmesi, vergi uygulamalarõnda 
çağdaş teknolojinin olanaklarõndan azami ölçüde yararlanõlarak etkinliğin artõrõlmasõ, personelin 
atama, nakil ve yükselmesi, v.b. gibi pek çok önemli görevin etkin bir şekilde yerine getirilmesinden 
sorumlu olmalõdõr. 

Bu kadar değişik ve önemli fonksiyonun bir genel müdürlük çatõsõ altõnda verimli bir 
şekilde yerine getirilmesi mümkün değildir. Bu bakõmdan, Maliye Bakanlõğõ�nõn bir ilgili kuruluşu 
olarak, güçlü bir �Devlet Gelir İdaresi Başkanlõğõ� kurulmalõdõr. Güçlü bir Gelir İdaresinin 
oluşturulmasõndan vergisini zamanõnda ve tam olarak verenlerin kaygõ duymalarõnõ gerektirecek 
herhangi bir husus bulunmamaktadõr. Aksine bu kesimin, güçlü bir Gelir İdaresi sayesinde kayõt dõşõ 
ekonominin kayda alõnmasõ sağlanacağõ için kamu harcamalarõnõn gerektirdiği yüklerin paylaşõlmasõ 
daha geniş mükellef tabanõna yayõlacağõndan, güçlü Gelir İdaresinin oluşturulmasõna destek vermeleri 
kendi menfaatlerinedir. 

Devlet Gelir İdaresi Başkanlõğõ bünyesinde, yukarõda sayõlan fonksiyonlarõn yerine 
getirebilmesi için; Gelir Politikalarõ ve Mevzuat, Uygulama, Gelir Bütçesi ve Tahsilat, AB ve Dõş 
İlişkiler, Personel, Bilgi İşlem, İdari ve Mali İşler, Araştõrma-Geliştirme v.b. merkezi birimlerin ve bu 
birimlerden bazõlarõnõn taşra uzantõlarõnõn oluşturulmasõna ihtiyaç bulunmaktadõr. Ancak, fonksiyonel 
iş bölümünün gerektirdiği söz konusu merkezi ve taşra birimleri oluşturulurken birimler arasõnda 
işbirliği ve koordinasyonu sağlayacak düzenlemelere yer verilmelidir. 

Diğer taraftan, ithalat ve ihracatõ miktar ve değer olarak takip etmede başarõlõ olamayan 
bir Gelir İdaresinin vergide başarõlõ olmasõnõ beklemek fazla iyimserlik olur. İthalat ve ihracatõ; mal 
çeşitleri, miktarlarõ, değerleri, ithalat ve ihracatçõlarõ itibariyle yakõndan takip edebilmek için, Gümrük 
Müsteşarlõğõ�nõn Muhafaza Genel Müdürlüğü dõşõndaki merkez ve taşra birimleri �Gümrükler Genel 
Müdürlüğü� adõ altõnda Devlet Gelir İdaresi bünyesine alõnmalõdõr. (Muhafaza Genel Müdürlüğü 
İçişleri Bakanlõğõ�na bağlanmalõdõr.) 

Devler Gelir İdaresi içinde, ayrõca, gerek vergi tasarõlarõnõn hazõrlanmasõ aşamasõnda 
daha geniş tabanlõ uzlaşõ ortamõnõn yaratõlmasõnõ ve bu suretle yeni ve ek vergilere karşõ olmasõ 
muhtemel direncin daha başlangõçta bertaraf edilmesini sağlamak üzere görüşlerine başvurmak 
gerekse yürürlüğe konulmasõ halinde uygulamada ortaya çõkmasõ muhtemel aksaklõklarõn daha tasarõ 
halindeyken tespit edilip bunlarõn giderilmesine zemin hazõrlayabilmek amacõyla, bünyesinde sivil 
toplum örgütlerinin temsilcilerinin de bulunduğu �Vergi Danõşma Konseyi� adlõ özel bir birim 
oluşturulmalõdõr. 
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Türkiye çapõnda gerekli görülen yerlerde �Beyanname Kabul, İşleme ve Değerlendirme 
Merkezleri� kurulmalõdõr. Mükelleflerin beyanname vermelerini gerektiren durumlar söz konusu 
olduğunda, beyannamelerin mükellef ve mükellefiyetle ilgili kõsõmlarõ Gelir İdaresi bilgisayarlarõnda 
kayõtlõ bilgilere dayanõlarak doldurulup her bir mükellefe gönderilmeli; mükelleflerden, 
beyannamelerin matraha ve vergilere ilişkin bölümleri doldurularak bu Merkezlere geri göndermeleri 
istenmelidir. Gelen beyannameler üzerinden tarh ve tahakkuk işlemleri bu Merkezlerde yapõlarak ilgili 
mükellefe ve on-line olarak bağlõ bulunduğu vergi dairesine gönderilmeli, mükellef vergilerini 
bankalara ödemeli, bankalar ile vergi daireleri arasõnda kurulacak on-line bağlantõlarla mükelleflerin 
vergilerini ödeyip ödemedikleri günü gününe ilgili vergi dairesince izlenerek ödemeyenler üzerine 
vakit kaybedilmeden gidilmesi ve sorunun büyümeden önlenmesi sağlanmalõdõr. Bu sistemin 
uygulamaya konmasõ ve başarõlõ şekilde uygulanmasõ, bir yandan mükelleflere mükellefiyetlerinin 
hatõrlatõlmasõ diğer yandan kendilerinin Gelir İdaresi tarafõndan yakõndan izlendiği imajõnõn 
yaratõlmasõ bakõmõndan son derece önemlidir. 

4.3.3.        Devlet Gelir İdaresi İdari Özerkliğe Sahip Olmalõdõr. 

Merkez ve taşra teşkilatõ ile bir bütün olarak Devlet Gelir İdaresi, vergi kanunlarõnõ ve 
usulüne uygun olarak hükümetler tarafõndan alõnan kararlarõ türlü dõş etkilerden uzak, tam bir 
tarafsõzlõk içinde uygulayabilecek bir idari özerkliğe sahip olmalõdõr. Ancak, söz konusu idari 
özerklik, vergi politikalarõnõn oluşturulmasõnda hükümetlerden tamamen bağõmsõz hareket edileceği 
şeklinde anlaşõlmamalõdõr. Bununla birlikte Gelir İdaresi, gündeme gelebilecek ciddi vergi politikasõ 
değişikliklerinin muhtemel ekonomik, mali ve sosyal sonuçlarõ hakkõnda hükümetlere gerekli uyarõlarõ 
yapabilmelidir. 

Personelin alõmõnda, tayin, terfi ve yer değiştirmelerinde de, dõş etkilere kapalõ, objektif 
kurallar uygulanmalõdõr. Bu amacõ sağlamak üzere, objektif kriterlere göre karar verecek merkezi ve 
bölgesel kurullar oluşturulmalõdõr. 

İdari özekliğin sağlanmasõna katkõ bakõmõndan, Devlet Gelir İdaresi Başkanõ, Gelir 
İdaresi ve vergi denetimi alanõnda bilgi ve deneyim sahibi kişiler arasõndan belli bir süre için Bakanlar 
Kurulu Kararõ ile atanmalõdõr. 

4.3.4.         Devlet Gelir İdaresi Merkez ve Taşra Teşkilatõ                                        
Hiyerarşik Bir Bütünlük İçinde  Örgütlenmelidir. 

Sistemdeki fonksiyonlarõ büyük ölçüde muhafaza edilen ve bu nedenle Gelir İdaresi 
merkez ve taşra teşkilatõnõn hiyerarşik bütünlüğünü zedeleyen, �defterdarlõk� müessesesi Gelir 
İdaresi dõşõnda tutularak Devlet Gelir İdaresi Başkanlõğõ Merkez Teşkilatõ - Devlet Gelir İdaresi Bölge 
Müdürlüğü - Vergi Dairesi hiyerarşik zinziri kurulmalõ, böylece, sadece kamu gelirlerinden sorumlu, 
ayrõ fakat kendi içinde bütünlüğü olan bir birim oluşturulmalõdõr. 

4.3.5.         Devlet Gelir İdaresinin Merkez ve Taşra Teşkilatõndaki Birim ve Kişilerin 
Görev, Yetki ve Sorumluluklarõ Açõk Olarak Belirlenmelidir. 

Devlet Gelir İdaresinin merkez ve taşra teşkilatõndaki birim ve kişilerin görev, yetki ve 
sorumluluklarõ açõk olarak belirlenmeli, hiyerarşik bir oto - kontrol mekanizmasõ kurulmalõdõr.  

 4.3.6.        Devlet Gelir İdaresinin Taşra Teşkilatõ, Merkezin İş Yükünü Hafifletecek 
Tarzda Daha Fonksiyonel Hale Getirilerek Yeniden Yapõlandõrõlmalõdõr. 

Bölge Müdürlükleri daha fonksiyonel hale getirilerek vergi kanunlarõnõn uygulanmasõnda 
karşõlaşõlan sorunlarõ ilk aşamada inceleyip sorunlarõ çözebilecek ve bu yolla merkez teşkilatõnõn 
yükünü büyük ölçüde azaltabilecek şekilde yeniden yapõlandõrõlmalõdõr. Bu nedenle, yeniden 
yapõlandõrõlacak Bölge Müdürlükleri bünyesinde, Devlet Gelir İdaresinin taşra teşkilatõnõn etkin 
çalõşmasõ için gerekli ana ve destek hizmet birimlerine yer verilmelidir. 

Bölge Müdürlükleri, yetki bölgesi dahilindeki vergi daireleri ve gümrük müdürlükleri ile 
merkez teşkilatõ arasõnda bir köprü görevi üstlenmeli ve yetki bölgesi dahilindeki vergi dairelerinin ve 
gümrük müdürlüklerinin kendi aralarõnda koordinasyonu ve uygulama birliğini sağlamalõdõr. 
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Bulunduklarõ ekonomik ve coğrafi bölgeler, sahip olduklarõ mükellef sayõ ve 
büyüklükleri dikkate alõnarak vergi daireleri  A, B, C  ve D tipi olarak sõnõflandõrõlmalõdõr. 

Gümrük Müdürlükleri bünyesinde, her türlü vergi, resim ve harçlarõ tahsil etmek ve 
gerekli her türlü işlemi yapmak, mal giriş ve çõkõşlarõnõn miktar ve değerleri ile ihracatçõ ve 
ithalatçõlarõna ilişkin bilgileri sistemli olarak toplamak üzere, ihtisas vergi daireleri kurulmalõdõr. 

Ayrõca, vergi dairesi açõlmasõnõ gerektirmeyecek küçük ilçe merkezlerinde vergi dairesi 
şubeleri açõlmalõdõr. 

Vergi daireleri, mükelleflerin danõşma dõşõnda gelme ihtiyacõ duymadõklarõ bir yapõya 
kavuşturulmalõdõr. Bu şekilde vergi dairesi personelinin daha rasyonel ve verimli istihdamõ 
sağlanmalõdõr. 

Vergi dairelerinin tüm işlemlerini kapsayan otomasyon uygulamasõ (fayda/maliyet 
analizleri göz önünde bulundurularak) giderek tüm vergi dairelerine yaygõnlaştõrõlmalõdõr.  

4.3.7.         Vergi Daireleri, Yetki Bölgesindeki Mükelleflerin Faaliyetlerini Yakõndan 
Takip Edebilecek Büyüklük ve Yetenekte Olmalõdõr. 

Mükelleflerin, mükellefiyet tesisinden vergilerini zamanõnda ödeyip ödemediklerine 
kadar mükellefiyetlerinin her aşamasõnõn vergi dairesi tarafõndan yakõndan takip edilmesi Devlet Gelir 
İdaresinin etkinliğinin ve verimliliğinin sağlanmasõnda son derece önemlidir. Bunun için; 

•    Vergi dairelerinin yetki bölgeleri,  faaliyetlerini aksatmadan, etkin ve verimli bir 
şekilde yürütebilecekleri büyüklükte tutulmalõdõr. 

•    Vergi  dairesi  yöneticilerinin,  yürürlükteki   mevzuatõn  ağõr  evrak  trafiğinden 
kurtarõlarak planlama, koordinasyon ve izleme gibi temel yöneticilik görevlerini gereği gibi yerine 
getirmelerini sağlayõcõ idari ve yasal tedbirler alõnmalõdõr. 

•   Mükelleflerin  beyanname  vermek,  vergilerini  ödemek ve benzeri vergisel 
mükellefiyetlerini yerine getirmek için sõk sõk vergi dairelerine gitmelerine neden olan hususlar 
alõnacak tedbirlerle asgariye indirilmeli, bu yolla vergi dairesinin dahili iş yükünde meydana gelecek 
azalmanõn sonucunda tasarruf edilen işgücü, vergileme bakõmõndan son derece önemli olan 
�yoklama� faaliyetlerinin sistemli ve etkin bir şekilde yapõlmasõna kanalize edilmelidir. 

4.3.8.         Devlet Gelir İdaresinde, İnisiyatif Kullanmayõ Engellemeyen,                    
Yapõcõ, Eğitici, Yol Gösterici İç Denetim Anlayõşõ Yerleştirilmelidir. 

Devlet Gelir İdaresinde, inisiyatif kullanmayõ önleyici iç denetim anlayõşõndan yapõcõ, yol 
gösterici ve eğitici iç denetim anlayõşõna geçilmeli; vergi uygulamalarõ bu şekilde yakõndan takip 
edilip yönlendirilerek etkinlik ve verimlilik sağlanmalõ; uygulamada tespit edilen aksaklõklarõ en kõsa 
zamanda düzelten bir mekanizma oluşturulmalõdõr. İç denetimde tespit edilen genel nitelikteki 
aksaklõklar, uygulama birliğini sağlamak üzere, çözüm önerileri ile birlikte yetkili makamlara 
ulaştõrõlmalõdõr.  

İstenmeyen durumlarõn ortaya çõkmasõ halinde cezalandõrõcõ bir iç denetim anlayõşõ 
yerine, söz konusu istenmeyen olaylarõn meydana gelmesini önleyen bir iç denetim anlayõşõ 
yerleştirilmeli ve bunu sağlayan mekanizmalar oluşturulmalõdõr. 

4.3.9.         Devlet Gelir İdaresinde Performans Değerlemesi ve Denetimi 
Uygulanmalõdõr. 

Gelişmiş ülkelerde, kurumlarõn ve kurum çalõşanlarõnõn başarõlarõ, önceden belirlenmiş 
performans kriterlerine ne kadar uyduklarõna ve hedeflere ne derece ulaştõklarõna göre ölçülmektedir. 
Devlet Gelir İdaresinde, Türkiye�de kamu kesimi için henüz yeni olmasõna rağmen, performans 
değerlemesi ve denetimine en kõsa zamanda geçilmelidir.  
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4.3.10.    Vergi Uygulamalarõnda Çağdaş Teknolojinin Olanaklarõndan                       
Etkin Bir Şekilde Yararlanõlmalõdõr. 

Yönetsel karar alma sürecinde ve etkin vergi uygulamasõnda çok önemli bir fonksiyon 
üstlenen vergi dairelerinin tüm işlemlerini kapsayan otomasyon uygulamasõ (fayda/maliyet analizleri 
göz önünde bulundurularak) giderek tüm vergi dairelerine yaygõnlaştõrõlmalõdõr. 

İlgili ve gerekli tüm kurum ve  kuruluşlar (Bankalar, Noterler, Tapu Sicil Müdürlükleri, 
Belediyeler, elektrik dağõtõm şirketleri, Borsalar ve Meslek Odalarõ, Emniyet Genel Müdürlüğü, trafik, 
v.b.) ile Gelir İdaresi arasõnda bilgi akõşõnõ hõzlandõracak çağdaş teknolojik donanõma sahip alt yapõ 
oluşturulmalõ ve bu yolla alõnan bilgiler Gelir İdaresinin ve vergi inceleme elemanlarõn hizmetine 
sunulmalõdõr.  

4.3.11.       Devlet Gelir İdaresi, Faaliyetleri Hakkõnda Kamuoyuna                             
Yeterli ve Düzenli Bilgi Sunmalõdõr.  

Çağdaş yönetimlerde ne kadar başarõlõ olunduğunun değerlendirmesi kamuoyunca 
yapõlmaktadõr. Doğal olarak, kamuoyunun böyle bir değerlendirmede bulunabilmesi için sağlõklõ 
bilgilere sahip olmasõ gerekmektedir. Vergi gibi, tüm toplumu yakõndan ilgilendiren önemli bir 
konuda gerekli bilgilere ulaşmak zaruretten de öte kamuoyunun hakkõ da olmasõ icap eder. Bu 
bakõmdan, Devlet Gelir İdaresi, hedefleri ve faaliyet sonuçlarõ bakõmõndan, kendisinin kamuoyunca 
değerlendirilmesine olanak verecek sağlõklõ bilgileri, periyodik dönemler (yõllõk ve/veya altõ aylõk 
ve/veya üç aylõk ve/veya aylõk)  itibariyle bir rapor halinde kamuoyunun bilgisine düzenli olarak 
sunmalõdõr. 

4.3.12.       Devlet Gelir İdaresi - Mükellef İlişkileri Geliştirilmeli, Mükelleflere 
Haklarõnõn Neler Olduğu ve Nasõl Kullanabilecekleri Anlatõlmalõdõr. 

Devlet Gelir İdaresince, mükelleflere, ödevlerinin yanõsõra haklarõnõn neler olduğu ve bu 
haklarõ ne şekilde kullanacaklarõ da açõkça duyurulmalõdõr. 

Vergi dairelerinde ve bölge müdürlüklerinde, tüm mükelleflerin her türlü vergileme 
sorunlarõnõ danõşabilecekleri sürekli �danõşma bürolarõ� oluşturulmalõ, söz konusu danõşma 
bürolarõnda özel eğitime tabi tutulmuş nitelikli personel istihdam edilerek Devlet Gelir İdaresi-
mükellef ilişkileri geliştirilmelidir. 

4.3.13.      Devlet Gelir İdaresi, Kaliteli Personel İstihdam Edebilmelidir.  

İyi işleyen bir organizasyonun  kurulmasõnõn, Türkiye�nin koşullarõna uygun sağlõklõ gelir 
politikalarõnõn oluşturulmasõnõn, bu gelir politikalarõna uygun mevzuatõn hazõrlanõp etkin bir şekilde 
uygulanmasõnõn ancak iyi eğitilmiş kalifiye personelle yapõlabileceği unutulmamalõdõr. Ancak, uzun 
yõllardan beri izlenmekte olan ücret politikalarõ nedeniyle Gelir İdaresi, amaca uygun iyi yüksek 
öğrenim görmüş kişilerin işe girmek için ilk sõralarda tercih yaptõklarõ bir yer olmaktan çõktõğõ gibi, işe 
alõnõp meslek içi eğitimden geçirilenlerin de en verimli çağlarõnda terk etmekten çekinmedikleri bir 
kurum haline gelmiştir. 

Bu bakõmdan Devlet Gelir İdaresi, mesleğe uygun iyi öğrenim görmüş personeli alan, 
bunlarõ mesleğin gerektirdiği hizmet içi eğitime tabi tutan, eğittiği kalifiye personeli muhafaza etmeyi 
sağlayacak maddi ve manevi motivasyonlarõ sunabilen bir kurum haline getirilmelidir. 

4.3.14.       Personelin Atanma, Yer Değiştirme ve Yükselmesi ile Ek Ücret 
Ödemelerinde Objektif Kriterler Kullanõlmalõdõr. 

Gelir İdaresinin merkez ve taşra personelinin atanma, yükselme ve yer değiştirmeleri ile 
ek ücret ödemelerinde, performans değerleme sonuçlarõ da dahil olmak üzere, objektif kriterler 
kullanõlmalõdõr. 

 Çalõşanõn ödüllendirildiği böyle bir sistem sayesinde, Türk toplumunun en temel 
hastalõklarõndan biri olan kayõrmacõlõğõn yaratmõş olduğu olumsuzluklar ortadan kaldõrõlarak Devlet 
Gelir İdaresinin etkinlik ve verimliği artacaktõr. 
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4.4.        Denetiminin Yeniden Yapõlandõrõlmasõna İlişkin Öneriler: 

Maliye Bakanlõğõ bünyesindeki iç denetim (idari denetim) ve dõş denetim (vergi  
denetimi) birimlerine ilişkin aşağõdaki kurumsal düzenlemeler yapõlmalõdõr. 

4.4.1.       İç Denetimin Yeniden Yapõlandõrõlmasõ: 
4.4.1.1.      İç Denetim ile Dõş Denetim Birbirinden Ayrõlmalõdõr. 

İç denetim (teftiş ve soruşturma) ile kamusal dõş denetim (vergi incelemesi) fonksiyonlarõ 
ile bu fonksiyonlarõ yürüten denetim birimleri birbirinden ayrõlmalõ, her denetim biriminin ihtisas 
sahibi olduğu alanda denetin yapmasõnõ sağlayõcõ yeniden yapõlandõrmaya gidilmelidir. 

Defterdarlar ve Vergi Dairesi Müdürleri ile Gelirler Genel Müdürlüğü merkez ve taşra 
teşkilatõnda Müdür kadrolarõnda bulunanlarõn yürütmekte olduklarõ idari görevleri nedeniyle Dõş 
Denetim yetkilerinin kaldõrõlmasõna ilişkin düzenlemeler yapõlmalõdõr. 

Yapõlacak bu düzenlemeler ile Gelir İdaresi, etkin ve verimli vergi uygulamalarõ için 
vazgeçilmesi mümkün olmayan yönlendirici, eğitici, yol gösterici ve yapõcõ iç denetim olanaklarõna 
kavuşturulmalõdõr. Ayrõca, gerek bu amaçla yeni işe alõnan gerekse öteden beri çalõşan denetim 
elemanlarõna sadece iç denetim ile ilgili teorik, pratik ve güncel eğitim verilmesi ve çağdaş 
gelişmelerin sürekli aktarõlmasõ imkanõ sağlanarak etkinliklerinin ve verimliliklerinin arttõrõlmasõ 
yoluna gidilmelidir. Bu durum idarede yönetsel etkinliğin sağlanabilmesinin zorunlu koşullarõndan 
biridir. 

4.4.1.2.    İç Denetimde Planlanma ve Koordinasyon Eksikliği Giderilmelidir. 

İç denetimin temel ilke ve stratejileri tek elden belirlenip planlanmalõ, ülke çapõnda 
yürütülmesi bu esaslar çerçevesinde yapõlmalõ, koordinasyon ve sorumluluğu bu konuda ihtisas sahibi 
merkezi birime verilmelidir. 

İç denetim teşkilatõ, merkez ve il (Defterdarlõk bünyesinde) düzeyinde olmak üzere iki 
kademeli hale getirilmelidir.  

Merkez ve il iç denetim elemanlarõ arasõnda yetki karmaşasõna, koordinasyonsuzluğa ve 
dolayõsõyla bunun yaratacağõ işgücü kayõplarõna imkan vermeyecek şekilde her birinin yetki ve 
sorumluluk alanlarõ, birbirleri ile olan ilişkileri net olarak belirlenmelidir. 

Merkezin ana görevi, yapõcõ, eğitici ve yol gösterici yeni iç denetim anlayõşõnõn yerleşmesi 
için temel ilke ve stratejileri belirlemek, Türkiye çapõnda genel iç denetim yõllõk uygulama 
programlarõnõ hazõrlamak, iç denetim elemanlarõnõn işe alõnmalarõnõ, yetiştirilmelerini ve genel işgücü 
planlamasõnõ yapmak olmalõdõr. Bunun yanõsõra merkez, özel olarak yetiştirdiği iç denetim elemanlarõ 
vasõtasõyla özel ihtisasõ gerektiren teftiş, soruşturma ve denetimlerin yapõlmasõnõ da üstlenmelidir.  

İç denetime tabi birim ve kişiler, hangi konularda hangi esaslara göre iç denetime tabi 
tutulacaklarõ konusunda önceden bilgilendirilmelidir. 

Merkez, üstlenmiş olduğu planlama, koordinasyon, araştõrma, geliştirme, iç denetim destek 
hizmetleri, eğitim, atama ve nakil gibi fonksiyonlarõ başarõ ile yürütebilecek bir yapõya 
kavuşturulmalõdõr.  

İl düzeyinde görev yapacak iç denetim elemanlarõ, genel iç denetim yõllõk uygulama 
programlarõna uygun olarak hazõrlanan kendi bölgelerine özgü planlarõn etkin bir şekilde 
uygulanmasõndan sorumlu olmalõdõrlar. 

4.4.1.3.      İç Denetim Elemanlarõna Dõş Etkilere Karşõ Güvence Sağlanmalõdõr. 

İç denetim elemanlarõnõn, özellikle taşrada görev yapanlarõn, dõş etkilere karşõ, 
denetimlerinde tarafsõz ve objektif davranmalarõnõ ve gerçek anlamda, yeterli güvenceye sahip 
olmalarõnõ sağlayacak düzenlemeler yapõlmalõdõr. Bu bakõmdan iç denetim örgütü, idareden kõsmen 
bağõmsõz hale getirilmelidir. 
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4.4.1.4.     İç Denetim Elemanlõğõnda Hiyerarşik Yükselme Olanağõ Getirilmelidir. 

Taşra veya Genel Müdürlük iç denetim elemanlõğõnda başarõlõ olanlarõn 
motivasyonlarõnõn ve dolayõsõyla verimlerinin artmasõna imkan vermek bakõmõndan hiyerarşik 
yükselmelerini sağlayan düzenlemeler yapõlmalõdõr. 

4.4.1.5.     Performans Değerlemesi Yapõlmalõdõr. 

İç denetimin hedef ve sonuçlarõnõn gerek denetim birimi personeli gerek denetlenen idare 
ve personeli gerekse idarenin eylem ve fiillerinden yaralananlarõn elde ettikleri faydaya yönelik 
muhtelif performans değerlemeleri yapõlmalõ, değerleme sonuçlarõ, merkezi iç denetim biriminin 
yönetiminde değerlendirilmelidir. 

4.4.1.6.     İç Denetimde Hõz Kazandõrõcõ Olanaklardan Yararlanõlmalõdõr. 

İç denetimde klasik yöntemlerin yanõsõra hõz ve dolayõsõyla etkinlik sağlayacak çağdaş 
veriler ve objektif kriterler kullanõlmalõdõr. Birimlerin yapõlarõna göre denetim klavuzlarõ tam ve 
gereği gibi hazõrlanmalõ, ortak özellikleri olan denetim bulgularõnõn gerek yanlõş uygulanmasõna son 
verilmesi gerekse yeni tespit edilen hususlarõn uygulamaya kõsa sürede konabilmesi için teknolojik 
imkanlardan azami ölçüde yararlanõlmalõdõr 

4.4.2.      Vergi Denetiminin Yeniden Yapõlandõrõlmasõ: 

4.4.2.1.     İç ve Dõş Denetim Birbirinden Ayrõlmalõdõr. 

Her biri ayrõ ayrõ ihtisasõ gerektiren ve son derece önemli olan iç denetim ile dõş denetim 
birbirinden ayrõlmalõdõr. Bu durum, gerek vergi uygulamalarõ ile vergi denetiminde etkinlik ve 
verimliğin sağlanmasõ gerekse eğitici, yol gösterici ve yapõcõ iç denetimin yapõlabilmesi bakõmõndan 
zorunludur. 

Bu iki fonksiyonun aynõ kişi veya birimin uhdesinde bulundurulmasõna yönelik mevcut 
uygulamadan en kõsa zamanda vazgeçilmesi gerekmektedir. Nitekim, gelişmiş ülke uygulamalarõ da 
bu yöndedir. 

4.4.2.2.      Dõş Denetim Birimi, İdarenin Dõşõnda, Bağõmsõz Bir Kurum Haline 
Getirilmeli; Dõş Etkilere Karşõ Güvenceye Kavuşturulmalõdõr. 

Vergi denetimi, vergi inceleme elemanlarõnõn kanundan almõş olduklarõ yetkileri kullanarak, 
idare ile mükellef arasõnda taraf olmaksõzõn, her iki tarafõn haklarõnõ gözeterek, objektif kõstaslara göre 
yürüttükleri önemli bir fonksiyondur. İdarenin içinde kalõnarak bu fonksiyonun gerçek anlamda 
tarafsõz olarak yürütülmesi mümkün değildir. Bu bakõmdan, Gelir İdaresinin merkez ve taşra teşkilatõ 
bünyesinde bulunan vergi inceleme elemanlarõnõn idareden ayrõlarak, oluşturulacak bağõmsõz bir vergi 
denetim biriminin şemsiyesi altõnda toplanmalarõ gerekmektedir. 

Vergi incelemesinin yukarõda belirtilen özelliği gereği, tarafsõzlõğõnõn ve objektifliğinin 
idare dõşõndan gelecek müdahalelerle de zedelenmemesi büyük önem taşõr. 

Vergi incelemesini her türlü dõş etkilere karşõ korumak amacõyla, vergi denetim birimine 
denetim uygulamalarõnda özerklik sağlayacak yasal düzenlemeye gidilmelidir. Bu amaca hizmet 
etmek üzere, vergi denetim birimi başkanõ güçlendirilmiş atama usulüyle (örneğin, Bakanlar Kurulu 
Kararõ ile) ve belli bir süre için atanmalõdõr.  

4.4.2.3.      Merkez ve Taşra Vergi Denetim Elemanlarõnõn                                                  
Yetki ve Sorumluluk Alanlarõ Net Olarak Belirlenmelidir. 

Vergi denetimi, Merkez ve Bölge düzeyinde olmak üzere iki kademeli hale getirilmelidir. 
Merkezi ve bölge vergi denetim elemanlarõ arasõnda yetki karmaşasõna, koordinasyonsuzluğa ve 
dolayõsõyla bunun yaratacağõ işgücü kayõplarõna imkan vermeyecek şekilde her birinin yetki ve 
sorumluluk alanlarõ, birbirleri ile olan ilişkileri net olarak belirlenmelidir. 
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Merkezin temel görevi, vergi denetiminin temel ilke ve stratejilerini belirlemek, bu ilke ve 
stratejiler ile ekonominin ve bölgelerin coğrafi durumlarõ göz önünde bulundurarak Türkiye çapõnda 
genel vergi denetimi yõllõk uygulama programlarõnõ hazõrlamak, vergi inceleme elemanlarõnõn işe 
alõnmalarõ ve yetiştirilmeleri ile ilgili iş ve işlemler ile vergi inceleme elemanõ genel işgücü 
planlamasõnõ yapmak olmalõdõr. Bunun yanõsõra Merkez, özel olarak yetiştirdiği vergi inceleme 
elemanlarõ vasõtasõyla özel ihtisasõ gerektiren vergi incelemelerinin yapõlmasõnõ da üstlenmelidir. 
Merkez, ayrõca, vergi denetiminde etkinlik ve verimliliğin sağlanmasõ için Türkiye çapõnda gerekli alt 
yapõnõn oluşturulmasõndan ve geliştirilmesinden, gerekli teknik personelin istihdamõndan da sorumlu 
olmalõdõr. 

Oluşturulacak vergi denetim birimi merkez teşkilatõ, üstlenmiş olduğu planlama, 
koordinasyon, araştõrma, geliştirme, denetim destek hizmetleri, eğitim, atama ve nakil gibi 
fonksiyonlarõ başarõ ile yürütebilecek bir yapõya kavuşturulmalõdõr.  

Bölge düzeyinde görev yapacak vergi denetim elemanlarõ,  genel vergi denetimi yõllõk 
uygulama programlarõ ile bölgenin coğrafi ve ekonomik koşullarõna uygun olarak hazõrlanan kendi 
bölgelerine özgü planlarõn etkin bir şekilde uygulanmasõndan sorumlu olmalõdõrlar. 

4.4.2.4.     Vergi Denetim Birimi ve Her Bir Vergi İnceleme Elemanõ İçin             
Performans Değerlemesi Yapõlmalõdõr. 

Vergi denetim birimine bağõmsõz bir hüviyet kazandõrõlmasõ önerildiğinden, söz konusu 
denetim biriminin faaliyetlerinin kamuoyunun denetimine açõlmasõ büyük önem kazanmaktadõr. Bu 
suretle, kamuoyuna karşõ bir anlamda hesap verme durumunda kalacak olan söz konusu birimin 
faaliyetlerini daha disiplinli, belli bir plan ve program dahilinde yürütmek suretiyle etkinlik ve 
verimliliğini artõrmasõ sağlanacaktõr. Bu bakõmdan, her dönemin başõnda vergi denetim biriminin 
hedeflerinin neler olduğu, dönem sonunda da bu hedeflere ulaşmada ne derece başarõ gösterildiği, 
mükellef bazõna inilmeksizin, ana hatlarõyla kamuoyunun bilgisine sunulmalõdõr. 

Performans değerlemesi, belirlenecek objektif performans değerleme kriterleri 
çerçevesinde, her bir vergi inceleme elemanõ için de yapõlmalõ, ek ücret ödemeleri de dahil olmak 
üzere, sağlanacak her türlü imkanõn ve denetim elemanõnõn bağõmsõzlõğõnõ zedelemeyecek cezalarõn 
belirlenmesinde vergi inceleme elemanõnõn gösterdiği performans esas alõnmalõdõr.  

4.4.2.5.     Vergi İnceleme Elemanlarõna Hiyerarşik Yükselme Olanağõ Tanõnmalõdõr. 

Bölge vergi inceleme elemanlõğõnda başarõlõ olanlarõn hiyerarşik yükselmelerine imkan 
veren düzenlemeler yapõlmalõdõr.  

4.4.2.6.     Vergi İncelemelerini Hõzlandõrõcõ Olanaklardan Yararlanõlmalõdõr.  

Vergi incelemelerinde etkinliğin sağlanmasõ, incelemelerin en kõsa sürede sonuçlandõrõlmasõ 
ile yakõndan ilgilidir.  

Vergi incelemesine hõz kazandõrmak öncelikle incelenecek mükelleflerin seçimiyle başlar. 
Bu bakõmdan, incelenecek mükelleflerin seçiminde klasik yöntemler yerine, çağdaş ve objektif 
kriterlerin yaygõn olarak kullanõlmasõna olanak sağlayacak alt yapõ oluşturulmalõdõr. Bu çerçevede, 
çağdaş teknolojik imkanlardan da yararlanõlarak sektörler ve faaliyet konularõ itibariyle pek çok 
standardõn ve mükelleflerin vergilendirme ile ilgili bilgilerinin yer aldõğõ dinamik bir veri tabanõ 
oluşturularak kendi alanõndaki standartlara en aykõrõ olan mükellefin öncelikle incelemeye alõnmasõna 
imkan veren sistem uygulamaya konulmalõdõr.  

İncelemelerin süratle sonuçlandõrõlmasõ için de; sektörel vergi inceleme klavuzlarõ 
hazõrlanarak kullanõlmaya başlanmalõdõr. 

Vergi incelemelerinde çağdaş teknolojik gelişmelerden etkin olarak yararlanõlmalõdõr. 

Vergi İstihbarat Merkezi vergi denetim birimi bünyesine alõnmalõ, vergi incelemeleri için 
ihtiyaç duyulan bilgileri üretip vergi inceleme elemanlarõnõn hizmetine zamanõnda sunabilecek bir 
şekilde yeniden organize edilmelidir. 
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Vergi denetiminin daha iyi planlanabilmesi için, ekonomiyi yakõndan takip edebilmek, 
gelişmelere ayak uydurabilmek ve yeni vergi inceleme teknikleri geliştirmek için, vergi denetim 
teşkilatõnda araştõrma ve geliştirme birimi kurulmalõdõr. 

Vergi inceleme elemanlarõnõn, monotonluk yaratmayacak şekilde, kendi içinde vergiler ve 
sektörler itibariyle birkaç alanda uzmanlaşmalarõ ve eğitimlerinin de buna yönelik verilmesi 
sağlanmalõdõr. 

Vergi inceleme elemanlarõna destek hizmeti sağlayacak, sanayinin muhtelif alanlarõnda 
uzmanlaşmõş mühendis, yazõlõmcõ, teknisyen, istatistikçi, vb. personel  istihdam edilmelidir. 

4.4.2.7.      Vergi İnceleme Elemanlõğõ Tercih Edilen, Saygõn Bir Meslek Haline 
Getirilmelidir: 

Vergi inceleme elemanlõğõ, iyi yüksek öğrenim görmüş olanlarõn işe girmek için ilk 
sõralarda tercih ettikleri, işe girip meslek içi eğitim gördükten sonra da ayrõlmak istemeyecekleri, 
özelliği olan, saygõn bir meslek haline getirilmelidir. Ücret düzeyi de bu amacõ sağlayõcõ tutarlara 
yükseltilmelidir. 

 
4.5.        Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Mesleğine İlişkin 

Öneriler: 

Günümüzde ekonominin ve çağdaş vergi sistemlerinin temel unsurlarõndan biri olan ve 
vergi dairesi ile mükellef arasõnda bir �köprü� vazifesini gören �serbest muhasebecilik, serbest 
muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik� mesleklerinin geliştirilmesi, daha 
fonksiyonel ve saygõn hale getirilmesi için gerekli düzenlemeler yapõlmalõ ve yapõlan düzenlemelerin 
ciddi bir şekilde uygulanmasõ sağlanmalõdõr. Yapõlmasõ önerilen düzenlemelerin başlõcalarõ aşağõda 
belirtilmiştir. 

•  3568 sayõlõ Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli 
Mali Müşavirlik Kanununda sõnavsõz meslek mensubu olabilmeye imkan veren hükümlerin bulunmasõ 
meslek mensubu standardõnõn oluşmasõnõ ve mesleki kalitenin yükselmesini engellemektedir. Bu 
bakõmdan, meslek mensubu olmak isteyen herkes için �sõnav şartõ� getirilmeli, 3568 sayõlõ Kanunun 
bu ilkeye aykõrõ hükümleri kaldõrõlmalõdõr. 

•  Fiilen kamuda görev yapanlarõn mesleği icra etmelerini önleyen düzenlemeler 
yapõlmalõdõr.  

•  �Muhasebe standartlarõ�nõn uygulanmasõ sağlanmalõdõr.  

•  En kõsa zamanda �denetim standartlarõ� oluşturularak uygulamaya konulmalõdõr. 

•  �Doğruluk denetimi� yerine tedricen�uygunluk denetimi�ne geçilmelidir. 

•  Doğruluk denetimine geçilinceye kadar, tam tasdik yerine çerçevesi iyi belirlenmiş 
spesifik konularda �sõnõrlõ tasdik� yapõlmalõdõr. 

•  Meslek mensuplarõnõn �müteselsil sorumluluk�larõnõn esaslarõ açõkça 
belirlenmelidir. Müteselsil sorumluluğun azami haddi serbest meslek faaliyeti karşõlõğõ alõnan ücretin 
belli katõ (örneğin, üç katõ) ile sõnõrlandõrõlmalõdõr. 

•  �Mesleki ahlak kurallarõ� net ve açõk olarak ortaya konulmalõ ve bu kurallara 
uyulup uyulmadõğõ sõkõ bir şekilde takip edilmeli; uyulmadõğõnõn sabit olmasõ halinde etkin ve 
caydõrõcõ yaptõrõmlar tavizsiz olarak uygulanmalõdõr.  

•  �Mecburi meslek kararlarõ�nõn uygulanõp uygulanmadõğõ etkin ve yeterli bir şekilde 
izlenmeli, uymayanlar için caydõrõcõ yaptõrõmlar tavizsiz olarak uygulanmalõdõr. 

•  ABC formlarõ gibi, etkinliği ve işlerliği olmayan pek çok formun meslek 
mensuplarõnca kullanõlma mecburiyetine son verilmelidir. 
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•  Banka kredilendirme işlemleri ile bilirkişilik hizmetlerinde, meslek mensuplarõnõn 
işletme, muhasebe ve vergi konularõndaki bilgi ve mesleki tecrübelerinden yararlanõlmalõdõr. 
Mahkemelerce bilirkişi görevlendirmelerine yardõmcõ olmak üzere, bilirkişilik yapacak meslek 
mensuplarõnõn iller itibariyle listesi, her yõl TÜRMOB tarafõndan Adalet Bakanlõğõ�na bildirilmeli, 
TÜRMOB tarafõndan söz konusu liste oluşturulurken mahalli odalarla istişarelerde bulunulmalõdõr. 

•  �Sürekli meslek içi eğitim programlarõ� uygulanarak, seminer, tartõşma ve sohbet 
toplantõlarõ, panel, ve konferanslar düzenlenerek meslek mensuplarõnõn gelişmelerden haberdar 
olmalarõ ve bilgilerini devamlõ taze tutmalarõ sağlanmalõdõr. 

•  Meslek mensuplarõnõn karşõlaşabilecekleri muhtemel risklere karşõ �mesleğe özgü 
sigorta sistemi�  geliştirilmelidir. 

4.6.        Vergi Yargõsõna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri: 

İdarenin tüm eylem ve işlemlerinin hukuka uygunluğunun yargõsal denetimi, hukuk 
devleti olmanõn vazgeçilmez şartõdõr. İdarenin eylem ve işlemlerinin yargõsal denetimi sayesinde 
hukuka aykõrõ işlemlerin hukuk sisteminden ayõklanmasõ suretiyle hukukun üstünlüğü sağlanmaktadõr. 
Bu itibarla, hukuk devleti ilkesinin vergi hukuku yönünden geçerlik kazanabilmesi idarenin 
vergilendirmeye ilişkin eylem ve işlemlerinin yargõsal denetiminin yaygõn ve etkili bir biçimde 
yapõlmasõna bağlõdõr. Yargõsal denetimin gereği gibi yapõlabilmesi ve kendisinden beklenen sonuçlarõ 
verebilmesi ise, uyuşmazlõklarõn olabildiğince kolay, ucuz, çabuk ve fakat doğru olarak çözümlenmesi 
ile mümkündür. 

Vergi yargõsõ, vergi kanunlarõnõn uygulanmasõnda idare ile yükümlü ya da sorumlu 
arasõnda meydana gelen ve hata düzeltme, uzlaşma gibi kurumlardan yararlanõlmak suretiyle 
çözümlenemeyen sorunlarõn, taraflarca uyuşmazlõk haline getirilerek yargõ organlarõna intikal 
ettirilmeleri halinde bağõmsõz ve tarafsõz mahkemeler tarafõndan kesin olarak çözümlenmesi ve 
sonuçlandõrõlmasõdõr. Yargõ kavramõ, yargõ organlarõnõn yanõsõra bu organlarõn uyguladõklarõ usul 
hükümlerini de içermektedir. Bu itibarla, vergi uyuşmazlõklarõna bakan yargõ organlarõ ile bunlarõn 
uyguladõklarõ usul hükümlerinin tamamõ vergi yargõsõnõ oluşturmaktadõr.9  

Türkiye�de vergi yargõsõnõn bugünkü oluşum biçimi, 1982 yõlõnda çõkartõlan 2575 sayõlõ 
Danõştay Kanunu, 2576 sayõlõ Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi 
Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda Kanun ve 2577 sayõlõ İdari Yargõlama Usulü Kanunu 
ile gerçekleşmiştir. Bu düzenlemeler sonucu, idari yargõ içinde yer alan vergi yargõsõ üç mercili ve iki 
dereceli10 bir yapõya kavuşmuştur. Vergi mahkemeleri birinci derece görevli yargõ mercileridir. 
Bunlarõn kararlarõna karşõ, uyuşmazlõğõn tutarõna göre, üst derece mahkemesi sõfatõyla ya Bölge İdare 
Mahkemesinde ya da Danõştay nezdinde kanun yoluna gidilebilmektedir. 

Türkiye�de vergi yargõsõnõn sorunlarõ ve bunlara ilişkin önerileri konu alan bu raporda şu 
hususlar belirtilebilir. 

4.6.1.       Vergi Yargõsõnõn Görev Alanõ: 

Vergi mahkemeleri idari yargõ içinde �özel görevli� mercilerdir. Bir yargõ kolu içinde 
ayrõ bir mahkeme kurulduğunda, bu mahkemenin görev alanõnõn kesin sõnõrlarõnõn çizilmesi gerekir. 
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri 
Hakkõnda Kanun�un 6�ncõ maddesi görev ile ilgili hususlarõ düzenlemektedir. Sözü edilen 6�ncõ 
maddede vergi mahkemelerinin görevleri belirlenirken �organik ölçüt� (genel bütçeye, il özel 
idarelerine, belediyelere ve köylere ait olma) esas alõnmaktadõr. Bu düzenleme sonucunda, tam 

                                                      
9 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Vergi Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara 1992, s. 214-215. 
10 KUMRULU, Ahmet, �Vergi Yargõsõnda Sorunlar�, (Yayõnlayan: HÜİİBF. Maliye Bölümü, Çeşitli 

Açõlardan Vergileme ve Sorunlarõ, VI. Türkiye Maliye Eğitimi Sempozyumu, 21-23 Mayõs 1990 Lara-Antalya, 
Ankara 1990, s. 119-136), (Sorunlar), s.120; �Türkiye�de Vergi Yargõsõnõn İşlevi ve Hukuk Düzenine Katkõsõ 
Üzerine Bir Değerlendirme�, (İdari Yargõnõn Dünyada Bugünkü Yeri, 10-14 Mayõs 1993 Ankara, s. 231-240), 
s.232 
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anlamõyla mali yüküm niteliği taşõmalarõna rağmen, genel bütçe dõşõndaki fonlarõn gelirleriyle ilgili 
denetim, vergi yargõsõ dõşõnda kalmaktadõr. Burada yapõlmasõ gereken, görevi belirlerken �organik 
ölçüt�ten vazgeçip, �konu� unsuruna uygun olan �maddi ölçüt� kullanmaktõr.11  

O halde, İdari Yargõ içinde örgütlenmiş ve temyiz mercii Danõştay olan vergi yargõsõnõn 
gereği gibi işlev görebilmesi bakõmõndan idare mahkemeleri ile vergi mahkemelerinin görev 
alanlarõnõn olabildiğince tereddütlere yer vermeyecek biçimde belirlenmesi gerekir. Bu çerçevede, 
kamu gücüne dayanan tüm mali yükümlerin ve kamu alacağõ sayõlan alacaklarõn �yükümlendirme� 
işlemlerinden kaynaklanan uyuşmazlõklarõn çözümünde görevli yargõ organõ vergi mahkemesi 
olmalõdõr. 

4.6.2.        Vergi Mahkemeleri-Adli Yargõ Kararlarõnõn Birbirine Etkisi: 

Vergilendirme işlemlerinden kaynaklanan uyuşmazlõklar vergi yargõsõnda, hürriyeti 
bağlayõcõ cezayõ gerektiren suçlarla ilgili uyuşmazlõklar ise ceza mahkemelerinde görülmektedir. 
Örneğin, kaçakçõlõk suçunu oluşturan fiillerin işlendiği iddiasõ ile açõlan bir ceza davasõnõn sonucuna 
göre, aynõ fiillerle vergi kaybõna yol açõlmasõ halinde kesilecek ceza farklõlaşabilmektedir. Oysa, vergi 
hukuku ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlõklarõn farklõ yargõ kollarõna ait mahkemeler tarafõndan 
çözüme kavuşturulmasõna rağmen, bir mahkemenin verdiği kararõn diğer yargõ koluna ait mahkemenin 
verdiği veya da vereceği kararõ nasõl etkilediğine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadõr. Bu 
konuda uygulamada çok yaygõn sorunlar yaşanmõyorsa da, yargõ kollarõ arasõnda hüküm 
uyuşmazlõklarõnõn çõkmasõna elverişli bir ortamõn varlõğõ kabul edilmelidir. Bu itibarla, vergi 
mahkemeleri adli yargõ kararlarõnõn birbirine etkisi açõk bir biçimde düzenlenmelidir. 

4.6.3.        Vergi Usul Kanunu - Amme Alacaklarõnõn Tahsil Usulü Hakkõnda Kanun 
İlişkisi: 

Mali yükümlerin tarh, tebliğ ve tahakkuk aşamasõnõ düzenleyen Vergi Usul Kanunu ile 
mali yükümlerden doğan ve/veya kamu alacağõ sayõlan alacaklarõn tahsil aşamasõnõ düzenleyen Amme 
Alacaklarõnõn Tahsil Usulü Hakkõndaki Kanun kapsamlarõ başta olmak üzere birçok farklõlõklarõ 
bulunmaktadõr. Bu iki kanunun birbiri ile ilişkisinin açõkça ortaya konulmamõş ve bir kõsõm 
hükümlerin uygulama alanlarõnõn belirsiz olmasõ, bazõ sorunlara ve dolayõsõyla uyuşmazlõklara yol 
açmaktadõr. Bu itibarla, Vergi Usul Kanunu ile Amme Alacaklarõnõn Tahsil Usulü Hakkõnda Kanun 
ilişkisi sağlam kurulmalõ, gerekirse bu iki kanun birleştirilmek suretiyle kamu alacaklarõnõn tarh, 
tebliğ, tahakkuk ve tahsil aşamalarõ aynõ kanunda düzenlenmelidir. Bu yolla bazõ uyuşmazlõklarõn 
ortaya çõkmasõ önlenebileceği gibi, bazõ uyuşmazlõklarõn çözümünde de kolaylõklar 
sağlanabilecektir.12  

4.6.4.         İdari Usul - Yargõlama Usulü : 

Vergi ödevine ilişkin işlemlerin yapõlmasõ ve uyuşmazlõk çözümünde uygulanmasõ 
gereken kurallar Vergi Usul Kanunu, Amme Alacaklarõnõn Tahsil Usulü Hakkõnda Kanun ve İdari 
Yargõlama Usulü Kanunu olmak üzere üç ayrõ kanunda düzenlenmektedir. Ancak, farklõ aşamalarõ 
düzenleyen ve değişik tarihlerde yürürlüğe giren bu üç ayrõ kanunda aynõ konulara yönelik, fakat çoğu 
birbiriyle uyumsuz hükümler yer almaktadõr. Örneğin, bir usul kodu olan Vergi Usul Kanunu�nda 
yargõlama usulüne, bir yargõlama usulü kodu olan İdari Yargõlama Usulü Kanunun da ise idari usule 
ilişkin hükümler bulunmaktadõr. Bu durum, sözü edilen hükümlerin anlaşõlmasõnda ve 
uygulanmasõnda birtakõm olumsuzluklarõn yaşanmasõna yol açmakta ve sorunlarõn kaynağõnõ 
oluşturmaktadõr. Bu itibarla, Vergi Usul Kanunu ile Amme Alacaklarõnõn Tahsil Usulü Hakkõnda 
Kanunun birbirleriyle ve bu iki kanunun İdari Yargõlama Usulü Kanunu ile ilişkileri açõkça 
belirlenmeli, aynõ konuya ilişkin farklõ kanunlardaki hükümler uyumlu hale getirilmelidir. Bu 
çerçevede, idari (vergi) usule ilişkin hükümler Vergi Usul Kanunu�nda; yargõlama usulüne ilişkin 
hükümler İdari Yargõlama Usulü Kanunu�nda toplanmalõdõr. 

                                                      
11 Bkz. KUMRULU, Sorunlar, s. 126; TOBB, s. 219-220. 
12 KARAKOÇ,Yusuf, Kamu Alacaklarõnõn Tahsili Aşamasõnda Ortaya Çõkan ve Vergi Yargõsõnda 

Çözümlenen Uyuşmazlõklar, (Yetkin Yayõnlarõ), Ankara 2000, s.192-193. 
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4.6.5.        Süreler: 

Vergi yargõlamasõ hukukunda yer alan dava açma süreleri, genel idari yargõda kabul 
edilen altmõş günlük dava açma süresine (İYUK.m.7/1) göre oldukça kõsadõr. Özellikle, kamu 
alacaklarõnõn tahsil aşamasõnda ortaya çõkan uyuşmazlõklara ilişkin olarak belirlenen yedi günlük özel 
dava açma süreleri yönünden bu husus daha belirgin bir hale gelmektedir. Ülkemizde son yõllarda 
teamül haline gelen dokuz günlük tatil günlerine rastlayan bu özel dava açma süreleri adeta işlevini 
yitirmektedir. Dava açma süresi, bir işlemin hukuka aykõrõ olup olmadõğõnõn incelenmesi, yargõ yoluna 
gidilip gidilmeyeceğinin belirlenmesi için tanõnmõş bir fõrsattõr. Uzun tatil günlerinde bu tür 
çalõşmalarõn, inceleme ve irdelemelerin yapõlmasõ imkansõz değilse bile oldukça zordur. Bir işlem 
hakkõnda dava açõlmasõna karar verebilmek ve dava dilekçesini gereği gibi hazõrlayabilmek için 
gerekli araştõrma ve incelemenin, görüşme ve tartõşmanõn yapõlmasõ şarttõr. Bu itibarla, dava açma 
süresinin bunlarõn yapõlabilmesine imkan verecek uzunlukta olmasõ gerekir. Kamu alacağõnõn değerini 
korumaya yönelik yeterince, hatta fazlasõyla güvence önlemi getirilmiş olmasõ karşõsõnda, hak arama 
özgürlüğünün kullanõlmasõnõ neredeyse imkansõz hale getirecek sonuçlar doğuran yedi günlük dava 
açma süreleri daha uzun hale getirilmeli, örneğin otuz güne çõkarõlmalõdõr.13  

Genel idari yargõ ile vergi yargõsõ arasõnda görev konularõnda bazen tereddüde 
düşülebilmektedir. Böyle bir durumda, davanõn vergi mahkemesinde açõlmasõ gerekirken yanlõş 
değerlendirme sonucunda -vergi yargõlamasõ hukukundaki genel dava açma süresi geçtikten sonra- 
idare mahkemesinde açõlmasõ halinde, idare mahkemesinin görevsizlik kararõ verip dosyayõ vergi 
mahkemesine göndermesi üzerine, otuz günlük dava açma süresi içinde açõlmadõğõndan davanõn süre 
aşõmõ yönünden reddedilmesi gerekmektedir. Kişilerin, hangi mahkemenin görevine girdiğinde 
tereddüt ettikleri bir davayõ kõsa olan dava açma süresi içinde açmalarõnda yarar vardõr. Ancak, 
konuyu sadece kişilerin dikkatine, titizliğine havale etmekle sorunsuz hale getirmek mümkün değildir. 
Görev konusundaki belirsiz durumlarõn giderilmesi yanõnda vergi mahkemelerinde dava açma süreleri 
de genel idari yargõda kabul edilen altmõş güne çõkarõlmalõdõr.14  

4.6.6.       Mücbir Sebeplerin Vergi Yargõlamasõ Hukukuna İlişkin Sürelere Etkisi: 

Vergi yargõlamasõ hukukunda �eski hale iade� kurumu bulunmamaktadõr. Bunun yanõ 
sõra, mücbir sebeplerin dava açma sürelerine ve diğer sürelere etkileri konusu yoğun olarak 
tartõşõlmaktadõr. Çünkü, mücbir sebepler vergi yargõlamasõ hukukunu da düzenleyen İdari Yargõlama 
Usulü Kanunu�nda yer almamaktadõr. Ayrõca, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu�nun atõf yapõlan 
hükümleri arasõnda eski hale iade hükümleri bulunmamaktadõr. Gerçi, vergi yargõlamasõ hukuku 
bakõmõndan Vergi Usul Kanunu�nda düzenlenen mücbir sebeplerin yargõ aşamasõnda da etkili olmasõ 
gerektiği kabul edilmelidir. Tüm bu tartõşmalar ve dolambaçlõ yollarla çözüm aramalar uygun 
düzenlemelerin yapõlmamõş olmasõndandõr. Oysa, Medeni Yargõlama Hukukunda (HUMK.m.166-174) 
ya da Alman Vergi Yargõlamasõ Hukukunda ( 56 FGO  110 AO) yer alan eski hale iade kurumuna 
İdari Yargõlama Usulü Kanunu�nda açõkça yer verilmekle bu tür tartõşmalarõn sona erdirilmesi 
mümkündür.15  

O halde, mücbir sebeplerin yargõlama usulüne ilişkin sürelere etkisi açõk bir biçimde 
düzenlenmeli ya da �eski hale iade� kurumu vergi yargõlamasõ hukukunda da benimsenmelidir. 

4.6.7.        Tahsil Aşamasõnda Yürütmenin Durmasõ Ya da Durdurulmasõ: 

Tahsil aşamasõndaki işlemlere karşõ açõlan davalarõn yürütmeyi kendiliğinden 
durdurmamasõ ve teminat karşõlõğõnda dava sonuçlanõncaya kadar takibin durmasõ konusundaki farklõ 
kanunlarda yer alan düzenlemelerin uyumlaştõrõlmasõ suretiyle, bir yandan kamu alacağõnõn 
olabildiğince kõsa sürede tahsil edilmesi sağlanmalõ, diğer yandan da kamu alacaklõsõ ile kamu 
borçlusu arasõndaki çõkarlar dengesinin sağlam kurulmasõna ve bunun devam ettirilmesine yardõmcõ 
olunmalõdõr.16 Bu çerçevede, tahsil aşamasõnda açõlan davalarda yürütmenin durmasõ ya da 
                                                      

13 KARAKOÇ,Yusuf , Vergi Yargõlamasõ Hukukunda Süreler, (Yetkin Yayõnlarõ), Ankara 2000, s.169-
170; Kamu Alacaklarõnõn Tahsili, s.193. 

14 KARAKOÇ, Yusuf, Süreler, s. 170, Kamu Alacaklarõnõn Tahsili, s. 193. 
15 KARAKOÇ, Süreler, s. 174. 
16 KARAKOÇ, Kamu Alacaklarõnõn Tahsili, s.193. 
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durdurulmasõ ayrõca düzenlenmeli; Amme Alacaklarõnõn Tahsil Usulü Hakkõnda Kanun ile İdari 
Yargõlama Usulü Kanunu hükümlerinin ilişkisi ve birbirlerine etkisi açõkça belirlenmelidir. 

4.6.8.        Bölge İdare Mahkemelerinin Görev ve Yetkisi: 

Bölge İdare Mahkemelerinin vergi uyuşmazlõklarõ yönünden, vergi mahkemelerinde tek 
hakim tarafõndan bakõlan davalarda verilen ve/veya yürütmenin durdurulmasõ taleplerine ilişkin 
kararlara karşõ itiraz mercii olmak görev ve yetkisi bulunmaktadõr. Tek hakim tarafõndan bakõlmasõ 
gereken davalar için parasal sõnõr 1.1.1993 tarihinden bu yana 8.000.000.- TL olarak kalmõş 
bulunduğundan, Bölge idare mahkemeleri vergi uyuşmazlõklarõ bakõmõndan fiilen yürütmenin 
durdurulmasõ talepleri hakkõnda verilen kararlara karşõ itiraz mercii işlevi dõşõnda bir işlev göremez 
hale gelmiştir. Çünkü, günümüz şartlarõnda 8.000.000 liralõk vergi davasõna rastlamak pek mümkün 
değildir. Bunun doğal sonucu olarak, Danõştay�õn iş yükü bir hayli artmaktadõr. Bu olumsuz 
gelişmenin önüne geçebilmek, tek hakimle bakõlan davalar için kabul edilen parasal sõnõrõ 2001 yõlõ 
için 1.000.000.000 liraya çõkarmalõ ve belirlenen bu haddin her yõl yeniden değerleme oranõnda 
artõrõlmasõ sağlanmalõdõr. Aslõnda, bölge idare mahkemelerine �istinaf� görevi de vererek Danõştay�õn 
iş yükünün hafifletilmesi ve içtihat mahkemesi işlevi görmesi sağlanabilir. Bu bağlamda, Üst 
Mahkemeler Kanun Tasarõ hazõrlõğõ çerçevesinde, adli yargõda olduğu gibi, idari/vergi yargõsõnda da 
�istinaf mahkemeleri� kurulmalõ, Bölge İdare Mahkemeleri istinaf mahkemesi hüviyetine 
kavuşturulmalõdõr. 

4.6.9.        Vergi Yargõsõ Organlarõnda Heyetlerin Oluşumu: 

Vergi mahkemeleri, kural olarak heyet halinde yargõlama yapmaktadõr. İdari/vergi 
uyuşmazlõklarõnõn özellikleri nedeniyle, hukuk fakültesi yanõnda programlarõnda hukuk derslerine yer 
veren diğer fakülteler mezunlarõ da vergi yargõsõnda hakim olabilmektedir. Meslekten hukukçu 
olmayan hakimlerin birtakõm usul hatalarõ yapabilmeleri ihtimaline karşõ, vergi yargõsõnda heyet 
halinde yargõlamalarõn en az bir meslekten hukukçu hakim bulunmasõ halinde yapõlmasõnõ; davanõn 
esas yönünden daha net ortaya konulabilmesine katkõda bulunmak amacõyla Danõştay Vergi Dava 
Dairelerinde görev yapan üyelerden en az birinin vergi denetiminde on beş yõl görev yapmõş 
olanlardan seçilmesini sağlayacak düzenlemelere gidilmelidir. 

4.6.10.      Sorunlarõn İdari Aşamada Çözümü ve/ya da Yargõya İntikali: 

Vergi idaresi ile yükümlüler arasõnda çõkan sorunlarõn uyuşmazlõk haline getirilip yargõ 
organlarõna intikal ettirilmemesi için idari aşamada çözüm yollarõna işlerlik kazandõrõlmalõ; bu 
başvurulardan sonuç alõnamamasõ halinde başvuru dilekçelerinin dava dilekçesi yerine geçmesini ve 
bu dilekçelerin idare tarafõndan vergi mahkemesine intikal ettirilmesini sağlayacak düzenlemeler 
yapõlmalõdõr. 

Vergilendirme işlemlerine karşõ aynõ ve/veya üst makama başvurunun; bu başvurularõn 
reddedilmesi veya reddedilmiş sayõlmasõ halinde yargõ yoluna başvurulmasõnõn şartlarõ ve sonuçlarõ 
açõk ve net bir biçimde düzenlenmelidir. 

4.6.11.      İdari Başvurularõn Dava Açma Süresine Etkisi: 

Dava açma süresi içinde ya da dava açma süresi geçtikten sonra üst/aynõ makama yapõlan 
başvurularõn dava açma süresine etkisi konusundaki ayrõ kanunlarda yer alan hükümlerin 
uyumsuzluğunun sebebini, bir yargõlama usulü kanunu olan İdari Yargõlama Usulü Kanunu�nda idari 
usule ilişkin hükümlere yer verilmesi ve bir idari/vergi usul kanunu olan Vergi Usul Kanunu�nda da 
bir vergi/idari usul konusu olan idari başvuru/hata düzeltme başvurusuna ilişkin yeterli, kapsamlõ bir 
düzenlemeye yer verilmemiş olmasõ oluşturmaktadõr. Ayrõca, idari/vergi usul alanõnda uygulama 
önceliğinin Vergi Usul Kanunu hükümlerinde olmasõna rağmen, gerekli ve yeterli hükümlerin 
bulunmamasõ yüzünden İdari Yargõlama Usulü Kanunu hükümleriyle boşluklar doldurulmaya 
çalõşõlmaktadõr. Ancak, İdari Yargõlama Usulü Kanunu hükümleriyle de gerekli ve yeterli bir çözüme 
ulaşõlamamaktadõr. Bu itibarla, Vergi Usul Kanunu�nda idari usule, bu bağlamda hata düzeltme 
başvurularõna ilişkin gerekli ve yeterli düzenlemenin yapõlmasõnda, İdari Yargõlama Usulü Kanunu 
hükümleriyle uyumun sağlanmasõnda yarar vardõr. Örneğin, hata düzeltme başvurusunun dava açma 
süresini durduracağõ ve bu sürenin düzeltme talebinin reddinin tebliğinden veya reddedilmiş 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                                                    Vergi Özel İhtisas Komisyonu Raporu  

   http://ekutup.dpt.gov.tr/vergi/oik608.pdf   64 

sayõlacağõ tarihten itibaren başlayarak kaldõğõ yerden işlemeye devam edeceği hakkõnda bir kuralõn 
Vergi Usul Kanunu�nun 123�üncü ya da İdari Yargõlama Usulü Kanunu�nun 11�inci maddesine 
konulmasõ düşünülebilir. Ayrõca, dava açma süresi geçtikten sonra hata düzeltme yoluna başvurulmasõ 
halinde vergi dairesinin kaç gün içinde cevap vermesi gerektiği, başvurunun reddi ya da reddedilmiş 
sayõlmasõndan itibaren kaç gün içinde şikayet merciine başvurulacağõ ve şikayet merciinin de bu 
başvuruya kaç gün içinde cevap vermesi gerektiği Vergi Usul Kanunu�nda açõkça ya da İdari 
Yargõlama Usulü Kanunu�nun 10�uncu maddesine yollama yapõlmak suretiyle düzenlenebilir.17  

Dava açma süresi içinde idari başvurunun dava açma süresini etkilemesi sadece tarh 
işlemlerine karşõ açõlacak davalarda söz konusu değildir. Aynõ zamanda, tahsil aşamasõna ilişkin 
işlemler hakkõnda dava açma süresi içinde idari makamlara başvurulmasõ halinde dava açma süresi 
durmaktadõr. Örneğin, ödeme emrine karşõ hata düzeltme yoluna başvurulabilmekte ve bu başvuru 
İdari Yargõlama Usulü Kanunu�nun 11�inci maddesi anlamõnda bir başvuru sayõlmakta ve dava açma 
süresini durdurmaktadõr.18  

4.6.12.    İdari Yargõlama Usulü Kanunu�nun Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanunu�na Yaptõğõ Atõf: 

İdari Yargõlama Usulü Kanunu�nun 31�nci maddesi, belli konular bakõmõndan Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanunu�nun ilgili hükümlerine atõfta bulunmaktadõr. Bu atõf ilişkisi nedeniyle 
bazõ tereddütler doğabilmekte, farklõ yargõlama ilkelerinin benimsendiği iki ayrõ alanõ düzenleyen 
kurallar arasõnda uyum sağlamakta bazõ güçlüklerle karşõlaşõlmaktadõr. Öte yandan, atõf �numerus 
clauses� esasõna göre yapõldõğõndan, bunun sonucunda da bazõ sorunlar çõkmaktadõr. Sorunlarõn yok 
edilmesi için iki yol düşünülebilir. Bunlardan birincisi, İdari Yargõlama Usulü Kanunu�nun belli 
konularõ ayrõntõlõ olarak düzenlemesidir. İkinci yol ise, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu�na 
yapõlan atfõn, daha geniş kapsamlõ hale getirilmesidir. Örneğin, �Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanunu�nun ilgili hükümleri, idari/vergi yargõ(sõn)da geçerli olabileceği ölçüde uygulanõr� şeklinde 
bir hüküm düşünülebilir.19  

4.6.13.     Gecikme Faizi: 

Kaybedilen vergi davalarõnda yükümlülerin gecikme faizi uygulamasõna maruz 
bõrakõlmalarõ (VUK. 112), doktrinde ve uygulamada geniş ölçekli tartõşmalara konu olmuştur.20 
Anayasal hak arama özgürlüğünün kullanõmõ bakõmõndan caydõrõcõ etki yarattõğõ ileri sürülen bu 
yaptõrõm Anayasa Mahkemesince, Anayasaya uygun bulunmuştur. Kamu alacağõnõn geç ödenmesi 
nedeniyle zaman içinde uğradõğõ değer kaybõna karşõ Hazineyi korumaya yönelik bu düzenlemenin 
yanõnda, kamu borçlusu ile kamu alacaklõsõ arasõndaki çõkarlar dengesini kurmak ve sağlamak üzere, 
devletçe haksõz yere tahsil edilmiş olan kamu alacaklarõnõn iadesinde de kamu borçlularõna gecikme 
zammõ (veya faizi) ile aynõ oranda bir faiz ödenmesini öngören bir hükme yer verilmesi 
gerekmektedir. İdari Yargõlama Usulü Kanunu�nun 28�inci maddesine eklenen 4�üncü bentte yer alan 
�iade faizi�ne ilişkin düzenleme bu amaca ulaşmaya elverişli bir niteliğe sahip değildir. Gerçi, Türk 
hukuk sisteminde devletin tazminat olarak faiz ödemesi yükümüne ilişkin bir hüküm olmasa dahi, bir 
tam yargõ davasõ kapsamõnda buna hükmedilmesi mümkündür. Ancak, yargõ mercileri, devleti 
tazminata mahkum etme konusunda çekingen davranmaktadõr. Kaldõ ki, açõk düzenleme olmadõğõ 
takdirde, tazminat tutarõnõn kanuni faiz (% 50) oranõ üzerinden hesaplanmasõ gerekmektedir. 

O halde, Devletin alacağõnõ geç tahsil etmesi nedeniyle almaya hak kazandõğõ gecikme 
zammõ/faizi oranõnda bir faizin, haksõz olarak alõndõğõ için iade edilmesi gereken yükümlü alacaklarõ 
için de uygulanmasõnõ sağlayacak bir düzenleme yapõlmalõdõr. Ancak bu yolla kamu alacaklõsõ ile 
kamu borçlusu arasõndaki çõkarlar dengesi kurulabilir ve korunabilir. 

                                                      
17 KARAKOÇ, Süreler, s. 172-173. 
18 KARAKOÇ, Süreler, s. 173. 
19 TOBB, s.222. 
20 Gecikme faizi hakkõnda lehte görüş için bkz. KUMRULU, Ahmet, �Vergi Davalarõnda Gecikme Faizi 

Hakkõnda Düşünceler� (AÜFD-1989) s.237-250. 
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GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Türkiye�nin son yõllarda içinde bulunduğu çok ciddi kamu finansman sorununun 
üstesinden gelebilmesi ve bir daha böylesi bir sorunla karşõlaşmamasõ için, ekonomik ve mali 
politikalarõn birbirleriyle uyumlu bir şekilde hazõrlanõp uygulamaya konulmasõ ve özellikle kamu 
tarafõndan sunulan mal ve hizmetlerin iç borçlanma yerine vergi gelirleri ile finansmanõnõ 
sağlayacak tedbirlerin alõnmasõ ve bu konuda gerekli düzenlemelerin vakit geçirmeden 
yapõlmasõ zorunludur. 

İç borç (anapara + faiz) yükünü uluslararasõ standartlar seviyesine indirerek yerine 
sağlõklõ ve sürekli gelir kaynağõ olan vergi gelirlerini artõrabilmenin ilk ve temel şartõ, vergi kayõp ve 
kaçağõnõn varlõğõnõn ve bunun ortadan kaldõrõlmasõ veya en azõndan asgariye indirilmesi 
gerektiğinin siyasi otorite tarafõndan samimiyetle kabul edilmesi ve bu konuda kamuoyunun 
desteğinin alõnmasõ gerektiğidir.  

Bu sağlandõktan sonra, ikinci aşamada, vergi kayõp ve kaçağõna yol açan nedenler 
bilimsel ve objektif olarak ortaya konulmalõdõr. 

Üçüncü aşamada ise, vergi kayõp ve kaçağõna yol açan nedenlerin ortadan 
kaldõrõlmasõ için alõnmasõ gereken tedbirler belirlenmelidir. Ancak, vergi kayõp ve kaçağõnõn 
önlenmesine yönelik bu tedbirlerin ekonomik, sosyal ve mali açõdan olumsuz sonuçlar doğurma 
ihtimali de göz önünde bulundurulmalõdõr. Bu bakõmdan, öngörülen tedbirler uygulamaya 
konulmadan önce muhtemel etkileri tek tek iyi analiz edilmeli ve en az zararla en fazla etkinlik 
sağlayacak tedbirlerin seçimine öncelik verilmelidir. Alõnmasõ gereken tedbirler; AB�ye uyum 
süreci de göz önünde bulundurularak, vergi mevzuatõnõn iyileştirilmesinden Gelir İdaresinin yeniden 
yapõlandõrõlmasõna, mükelleflerin eğitiminden vergi denetiminin etkin hale getirilmesine, mükellef - 
Gelir İdaresi ilişkilerinden vergi yargõsõnõn iyileştirilmesine, doğrudan vergi ile bağlantõsõ olmayan 
ekonomik, sosyal ve mali alanda yapõlacak düzenlemelerden diğer kurumsal düzenlemelere kadar çok 
geniş yelpazeye yayõlabilir.  

Son aşamada ise, seçilmiş olan tedbirlerin tam bir tarafsõzlõkla tavizsiz olarak 
uygulanmasõ sağlanmalõdõr.  

Yukarõda belirtilen çerçevede, vergi kayõp ve kaçağõnõn önlenmesinde hukuki temeli 
vergi kanunlarõna ilişkin düzenlemeler oluşturmaktadõr. Bununla birlikte, bugüne kadar pek çok vergi 
kanunu çõkarõlmõş olmasõna rağmen beklenen başarõnõn sağlandõğõnõ söylemek mümkün değildir. 
Bunda, vergiye ve Gelir İdaresine gereken önemin verilmemiş olmasõnõn payõ inkar edilemez. Bu 
bakõmdan Gelir İdaresinin, vergi politikalarõnõ ve bunlara uygun mevzuatõ daha iyi hazõrlayõp etkin 
bir şekilde uygulayabilecek şekilde fonksiyonel olarak yeniden yapõlandõrõlarak güçlü hale 
getirilmesi zorunludur.  

Vergide başarõlõ olmak için sadece Gelir İdaresinin başarõlõ olmasõnõn da yetmeyeceği 
aşikardõr. Ancak, fonksiyonel olarak yeniden yapõlanmõş güçlü bir Gelir İdaresinin, vergide 
başarõlõ olunmasõ için alternatif politikalar üretip gerekli tedbirleri alabilme kararlõlõğõ ve 
yeteneğine de sahip olacağõ unutulmamalõdõr.  

Gelir İdaresinin başarõlõ olabilmesi için, iç denetimde köklü bir anlayõş değişikliğine 
gidilmesi gerekmektedir. Klasik iç denetim anlayõşõ yerine, vergi mevzuatõnõ uygulayan personele 
eğitici, yol gösterici ve yapõcõ yaklaşan, uygulamada aksayan yönleri kõsa sürede tespit ederek 
alternatif çözüm önerileri ile birlikte yetkili makama sunan, planlamasõ ve koordinasyonu 
merkezden sağlanan bir iç denetim örgütüne ihtiyaç bulunmaktadõr.  

Vergi kayõp ve kaçağõnõn önlenmesinde en etkin yollardan birisi de vergi denetimidir. 
Vergi denetiminde etkinlik sağlandõğõ ölçüde vergi denetiminin caydõrõcõ fonksiyonu ön plana çõkacak 
ve istenilen amaca ulaşõlacaktõr. Vergi denetiminde etkinliğin sağlanmasõ için ihtisaslaşmaya 
gidilmeli, bu çerçevede, iç denetim (teftiş-soruşturma) ve kamusal dõş denetim (vergi incelemesi) 
fonksiyonlarõnõ aynõ kişi veya birimin uhdesinde bulunduran mevcut uygulamadan en kõsa zamanda 
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vazgeçilerek Bakanlõktaki tüm vergi denetim birimleri ile iç denetim birimlerinin ayrõ birer çatõ 
altõnda toplanmasõnõ sağlayacak kurumsal düzenlemeler yapõlmalõ; her bir denetimin ülke 
çapõnda planlanmasõ ve koordinasyonunun sağlanmasõ bu ayrõ birimlerin merkez teşkilatlarõnõn 
sorumluluğuna verilmelidir.  

Vergide başarõ için, vergisini zamanõnda ve tam olarak ödeyenlerin desteğinin 
alõnmasõ da çok önemlidir. Çünkü bu destek, vergisel yükümlülüklerini hiç yerine getirmeyenlerin ya 
da eksik yerine getirenlerin üzerine Gelir İdaresince daha kararlõ gidilmesine katkõda bulunacak, bu 
şekilde kayõt içine alõnan mükelleflerden tahsil edilen ilave kaynaklar sayesinde vergisini tam ve 
zamanõnda ödeyenler üzerindeki vergi yüklerinin daha aşağõlara çekilmesine zemin hazõrlanmõş 
olacaktõr.  

Vergide başarõnõn sürekli kõlõnmasõnõn en temel şartõ, vatandaşta vergi ödeme 
bilincinin yerleşmesidir. Bu bilincin yerleşmesi için ise vatandaşõn verginin haklõlõğõna inanmasõ 
gerekmektedir. Başka bir deyişle, vergi gelirlerinin toplum ve ülke yararõna kullanõldõğõ hususunda 
kanaat getirmesi lazõmdõr. Ayrõca, verginin adil alõndõğõna olan inanç arttõkça vergiye karşõ direncin de 
o oranda azalacağõ unutulmamalõdõr. Bunun için, öncelikle, uygulamanõn bu kanaat ve inancõn 
yerleşmesine katkõ yapacak yönde olmasõ, daha sonra da bu uygulamanõn kamuoyuna iyi 
anlatõlmasõ gerekmektedir. Bu noktada da, kitle iletişim araçlarõna büyük bir görev ve sorumluluk 
düşmektedir.  

Diğer taraftan, bir devlet çatõsõ altõnda toplu halde yaşamanõn bir sonucu olarak, devletin 
vatandaşlarõna sunduğu güvenlik, adalet, eğitim, sağlõk, alt yapõ gibi her türlü hizmetin 
finansmanõnõn vergi ile sağlandõğõ, dolayõsõyla bu hizmetlerden yararlanan herkesin ödeme 
gücüne göre vergi vermesi gerektiğine ilişkin vergi bilincinin ilköğretim okullarõnõn ilk 
sõnõflarõndan itibaren her düzeydeki vatandaşa okul, sanat ve medya yoluyla verilmesi de vergi 
bilincinin yerleşmesi bakõmõndan önemli adõmlardan birisi olacaktõr. 

Vergide arzulanan başarõnõn bir diğer şartõ da, izlenen diğer ekonomik ve mali 
politikalar ile vergi politikalarõnõn bir bütünlük oluşturmasõ ve paralellik göstermesidir. Bir diğer 
deyişle uygulanacak herhangi bir ekonomik ve mali programõn veya vergi politikalarõnõn bir diğerinin 
etkinliğini azaltõcõ yönde olmamasõ gerektiğidir. 

Ekonomik hayatõn kayda alõnmasõ ve mali tablolarõn düzenlenmesindeki fonksiyonlarõ 
nedeniyle iş dünyasõndaki önemi giderek daha iyi anlaşõlan, bunun yanõ sõra, vatandaşla Gelir İdaresi 
arasõnda vergisel olaylarda köprü vazifesi gören ve 3568 sayõlõ Kanun ile hukuki çerçevesi oluşturulan 
serbest muhasebecilik, serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik 
mesleğinin daha da güçlenmesi vergi bilincinin yerleşmesine büyük katkõlarda bulunacaktõr. 
Mesleği, gelişmiş ülke uygulamalarõndan da yararlanarak daha ileriye götürecek, mesleki ahlak 
kurallarõ dõşõna çõkarak meslek ilkelerinin zedelenmesine ve mesleğin saygõnlõğõnõn yitirilmesine 
sebep olan meslek mensuplarõna karşõ gerekli yaptõrõmlarõ uygulayacak olan meslek örgütlerinin 
kendileri olduğu unutulmamalõdõr. Bu bakõmdan mesleğin, bir an önce kendi ayaklarõ üzerinde 
durabilecek hale gelerek gerçek manada bağõmsõz niteliğine kavuşmasõnda yarar vardõr. 

Vergide etkinliğin sağlanmasõnda vergi yargõsõnõn rolünü inkar etmek mümkün değildir. 
Ancak, 1980�li yõllardan itibaren, vergi yargõsõnõn, özellikle Danõştay�õn kendisinden beklenen 
uygulamaya yön verme, içtihat yaratma fonksiyonu giderek zayõflamõştõr. Bunda, sõk sõk değişen 
vergi mevzuatõnõn payõ büyüktür. Çünkü, mevzuatõn sõk sõk değişmesi yargõ kararlarõnda istikrar 
sağlanmasõnõ önlediği gibi, idare ile mükellef arasõndaki ihtilaflarõn sayõsõnõn artmasõna da neden 
olmuştur. Vergi yargõsõnõn yapõsal sorunlarõnõn da etkin olarak çalõşmasõnõ engellediği kuşkusuzdur. 
Bu bakõmdan, vergi yargõsõnõn mevcut sorunlardan kurtarõlmasõnõ sağlayacak idari ve hukuki tedbirler 
alõnmalõdõr. 
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EK:  TABLO-1 
TOPLAM VERGİ GELİRLERİNİN (SOSYAL GÜVENLİK PRİMLERİ DAHİL) GSYİH İÇİNDEKİ PAYI 

(1980-1997) 

ÜLKELER 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
A.B.D. 26.9 27.3 27.1 25.5 25.5 26.0 25.8 27.1 26.9 27.0 26.7 26.8 26.7 27.0 27.6 28.8 29.2 29.7 
ALMANYA 38.2 37.7 37.7 37.4 37.6 38.1 37.7 38.0 37.7 38.2 36.7 38.2 39.0 39.1 39.3 38.5 37.6 37.2 
AVUSTRALYA 28.4 29.3 29.6 28.4 30.0 30.0 30.9 31.1 30.7 30.6 30.8 29.1 28.7 28.8 29.9 29.3 30.2 29.8 
AVUSTURYA 41.2 42.5 41.2 41.1 42.4 43.1 42.9 42.3 32.0 41.0 41.3 41.9 43.2 43.5 42.8 42.4 44.1 44.3 
BELÇİKA 44.4 45.0 46.4 46.4 47.4 47.7 47.1 47.5 46.0 45.5 44.8 44.9 44.9 45.6 46.6 45.4 45.8 46.8 
ÇEKOSLOVAKYA - - - - - - - - - - - - - 47.8 47.3 40.1 39.1 38.6 
DANİMARKA 45.5 45.3 44.5 46.5 47.6 49.0 50.8 51.5 51.7 50.7 4837 48.8 49.2 50.3 51.6 49.4 49.7 49.5 
FINLANDIYA 36.9 38.9 37.8 37.6 39.2 40.8 42.4 40.1 43.3 43.4 45.4 46.9 46.8 45.4 47.3 45.2 47.1 46.5 
FRANSA 41.7 41.9 42.8 43.6 44.6 44.5 44.0 44.5 43.8 43.7 43.7 43.9 43.7 43.9 44.1 44.0 45.0 45.1 
HOLLANDA 45.0 44.4 44.7 46.0 46.0 44.1 44.9 47.5 47.6 44.9 44.6 47.2 46.8 47.7 45.9 42.0 41.5 41.9 
İNGİLTERE 35.3 36.5 39.0 37.3 37.3 37.9 37.6 37.2 37.1 36.2 36.4 35.7 35.1 33.4 34.1 35.2 35.1 35.4 
İRLANDA 33.8 35.0 36.5 38.0 38.0 36.4 37.2 37.4 39.0 35.4 35.2 35.8 36.2 36.4 37.5 33.1 33.2 32.8 
İSPANYA 24.1 25.4 25.6 27.5 27.5 28.8 30.6 32.5 32.8 34.6 34.4 34.7 36.0 35.1 35.8 32.8 32.7 33.7 
İSVEÇ 48.8 50.1 49.1 49.8 49.8 50.0 52.5 55.4 54.8 55.5 55.6 53.7 51.0 50.1 51.0 47.9 50.0 51.9 
İSVİÇRE 30.8 330.6 31.0 31.6 31.6 32.0 32.5 32.0 32.6 31.7 31.5 31.2 31.9 33.2 33.9 33.5 34.2 33.8 
İTALYA 30.2 31.4 33.7 35.8 35.8 34.5 36.0 36.1 36.7 37.9 39.1 39.7 42.1 43.8 41.7 41.2 42.9 44.4 
İZLANDA 29.2 30.2 30.6 28.1 28.1 28.4 28.5 28.9 31.5 32.5 31.4 31.4 32.2 31.3 30.9 31.2 32.3 32.2 
JAPONYA 25.4 26.2 26.6 27.0 27.1 27.6 28.4 29.7 30.3 30.7 31.3 30.8 29.2 29.1 27.8 28.4 28.2 28.8 
KANADA 31.6 33.6 33.5 32.9 33.0 33.1 33.7 34.7 34.0 35.1 36.5 36.7 36.4 35.8 36.1 35.4 35.7 36.8 
LÜKSENBURG 46.3 47.8 49.1 51.8 51.8 46.7 44.0 44.5 43.3 42.3 43.6 42.9 42.5 44.3 45.0 44.4 46.6 46.5 
MACARİSTAN - - - - - - - - - - - 42.4 42.4 42.0 41.0 42.7 40.9 39.4 
MEKSİKA 17.4 16.9 17.4 19.4 18.7 18.3 17.4 18.4 17.7 18.6 18.6 18.9 19.4 19.7 18.8 16.6 16.8 16.9 
NORVEC 47.1 48.7 47.9 46.6 46.6 47.6 50.0 47.9 43.1 41.3 41.8 41.8 41.0 40.2 41.2 41.5 41.5 42.6 
POLONYA - - - - - - - - - - - 37.2 38.2 42.4 43.2 42.3 42.1 41.2 
PORTEKİZ 25.2 26.7 27.4 28.9 28.9 27.8 29.4 27.6 30.1 30.8 31.0 31.7 33.4 31.4 33.0 33.3 33.2 34.2 
TÜRKİYE 17.9 19.0 18.4 17.2 17.2 15.4 17.5 18.8 17.8 18.7 20.0 21.0 22.4 22.7 22.2 22.6 25.4 27.9 
YENİ ZELLANDA 32.9 33.8 34.5 32.1 32.2 33.3 33.7 36.5 36.0 38.7 37.6 36.3 36.2 35.6 37.0 37.7 35.8 36.4 
YUNANİSTAN 29.4 29.6 33.4 33.9 33.9 35.1 36.9 37.2 34.9 34.6 37.5 39.0 40.8 41.2 42.5 32.1 32.0 33.7 
                   
AĞIRLIKSIZ ORTALAMA:                   
TOPLAM OECD 34.1 34.9 35.4 35.6 35.6 35.9 36.5 37.0 36.9 36.7 37.0 37.4 37.6 38.1 38.4 36.5 36.9 37.2 
AMERİKA OECD 25.3 26.0 26.0 25.9 25.9 25.8 25.6 26.7 26.2 26.9 27.3 27.5 27.5 27.5 27.5 26.9 27.2 27.8 
PASİFİK OECD 28.9 29.7 30.2 29.2 29.2 30.3 31.0 32.4 32.3 33.4 33.2 32.1 31.4 31.2 31.6 29.0 28.9 29.1 
AVRUPA OECD 36.4 37.2 37.7 38.2 38.2 38.3 39.1 39.3 39.2 38.8 39.1 39.5 39.9 40.5 40.8 39.1 39.6 39.9 
EU 15 37.7 38.5 39.3 40.1 40.1 40.3 40.9 41.3 41.4 40.9 41.2 41.0 42.0 42.1 42.5 40.5 41.1 41.5 

 Kaynak: OECD, REVENUE  STATISTICS OF OECD MEMBER COUNTRIES, PARIS, 1999 (TABLE : 3). 
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EK: TABLO-2 
TOPLAM VERGİ GELİRLERİNİN (SOSYAL GÜVENLİK PRİMLERİ HARİÇ) GSYİH İÇİNDEKİ PAYI 

(1965-1997) 

ÜLKELER 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
A.B.D 21.1 23.0 21.3 21.0 19.5 19.8 19.8 19.7 20.1 20.6 21.5 22.0 22.5 
ALMANYA 23.1 22.9 23.8 25.1 24.2 22.9 23.4 24.0 23.9 23.9 23.3 22.3 21.7 
AVUSTRALYA 23.2 24.2 27.5 28.4 30.0 30.8 29.1 28.7 28.8 29.9 29.3 30.2 29.8 
AVUSTURYA 26.0 26.6 28.0 28.4 29.4 27.7 28.2 29.0 28.7 27.8 27.0 28.8 29.1 
BELÇİKA 21.4 24.9 28.5 30.9 32.3 29.7 29.2 29.1 29.5 31.1 30.4 31.0 31.4 
ÇEKOSLOVAKYA - - - - - - - - 29.5 28.3 23.7 22.7 21.6 
DANİMARKA 28.3 38.8 40.8 44.7 47.2 47.2 47.4 47.6 48.7 49.9 47.9 48.1 47.9 
FİNLANDİYA 28.3 29.6 32.0 29.8 33.7 35.5 35.5 36.0 33.4 35.2 32.7 35.0 34.8 
FRANSA 22.7 22.3 21.9 23.9 25.2 24.4 24.7 24.2 24.3 24.2 25.2 26.2 26.8 
HOLLANDA  22.6 24.0 26.4 27.9 24.6 27.9 29.6 28.6 29.5 26.6 24.5 25.1 24.7 
İNGİLTERE 25.7 31.8 29.4 29.4 31.2 30.2 29.5 28.8 27.5 27.9 29.0 29.0 29.3 
İRLANDA 24.2 28.5 17.0 29.0 31.0 30.0 30.4 30.7 30.8 32.0 28.3 28.7 26.6 
İSPANYA 10.5 10.6 10.3 12.4 16.9 22.2 22.4 22.8 21.7 22.0 20.9 20.9 21.9 
İSVEÇ 30.8 33.8 34.9 34.8 37.5 40.5 38.1 36.0 36.4 37.2 34.0 35.2 36.7 
İSVİÇRE 16.1 18.2 21.0 21.3 21.8 21.1 20.5 20.8 20.8 21.5 21.2 21.7 21.3 
İTALYA 16.8 16.3 14.2 18.7 22.5 26.2 26.6 28.8 30.0 28.7 28.2 28.3 29.6 
İZLANDA 24.1 24.8 28.8 28.6 27.7 30.4 29.2 29.6 28.8 28.4 28.7 29.5 29.3 
JAPONYA 14.3 15.3 14.9 18.0 19.3 22.2 21.6 19.8 19.3 18.1 18.1 17.9 18.2 
KANADA 24.5 28.3 29.2 28.3 28.6 31.2 31.1 30.4 29.9 30.0 30.4 30.7 31.9 
LUKSEMBURG 20.7 22.1 30.2 32.8 34.4 31.7 30.7 30.0 31.9 33.1 32.6 34.7 34.7 
MACARİSTAN - - - - - - 29.0 27.7 27.1 26.9 27.5 27.0 25.2 
MEKSİKA - - - 14.7 16.0 15.9 16.0 16.3 16.2 15.1 13.9 14.2 14.2 
NORVEÇ 29.3 33.0 33.7 37.2 37.8 30.8 30.9 30.0 30.1 31.3 31.8 31.9 33.1 
POLONYA - - - - - - 25.5 26.9 30.1 30.4 29.4 28.9 28.0 
PORTEKİZ 12.6 15.4 14.2 17.8 20.6 22.6 23.1 24.9 23.0 24.3 24.3 24.7 25.3 
TÜRKİYE 9.9 11.7 14.5 15.4 13.2 16.1 16.9 17.9 18.2 18.7 19.8 21.4 23.8 
YENİ ZELENDA 24.7 27.4 31.1 32.9 33.3 37.6 36.3 36.2 35.6 37.0 37.7 35.8 36.4 
YUNANİSTAN 15.0 17.7 17.9 19.7 22.6 25.9 26.6 28.1 27.3 27.8 22.1 22.2 23.1 
              
AĞIRLIKSIZ ORTALAMA:              
TOPLAM OECD 21.5 23.8 25.1 26.0 27.2 28.0 27.8 27.9 27.9 28.2 27.0 27.4 27.6 
AMERİKA OECD 22.8 25.6 25.2 21.3 21.4 22.3 22.3 22.2 22.1 21.9 21.9 22.3 22.9 
PASİFİK OECD 20.8 22.3 24.5 26.5 27.5 30.2 29.0 28.2 27.9 28.3 26.1 25.9 26.0 
AVRUPA OECD 21.5 23.8 25.1 26.7 28.1 28.6 28.4 28.6 28.7 29.0 27.8 28.3 28.5 
EU 15 21.9 24.4 25.3 27.0 28.9 29.6 29.7 29.9 29.8 30.2 28.7 29.3 29.7 

   Kaynak: OECD, REVENUE STATISTICS OF OECD MEMBER COUNTRIES, PARIS, 1999 (TABLE : 4). 
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EK:  TABLO - 3 
ANA BAŞLIKLAR İTİBARİYLE VERGİLERİN 

TOPLAM VERGİ GELİRLERİNE (SOSYAL GÜVENLİK PRİMLERİ DAHİL) ORANI 
(1997 

 
ÜLKELER  

GELİR VERGİSİ 
VEKURUMLAR VERGİSİ 

SOSYAL GÜVENLİK 
PRİMİ 

 
ÜCRETLER 

 
SERVET VER. 

 
MAL VE HİZMETLER 

DİĞER 
VERGİLER 

A.B.D. 48,.4 24.2  10.7 16.7  
ALMANYA 27.9 41.6  2.7 27.7 0.0 
AVUSTRALYA 56.6  6.7 9.2 27.5  
AVUSTURYA 28.9 34.2 6.2 1.3 28.2 1.2 
BELÇÝKA 38.6 31.8  2.9 26.7  
ÇEKOSLOVAKYA 22.1 43.9 0.0 1.4 32.6 0.0 
DANÝMARKA 59.9 3.2 0.6 3.4 33.0 0.0 
FÝNLANDÝYA 41.4 25.2  2.3 30.9 0.1 
FRANSA 19.9 40.6 2.4 5.4 27.8 3.8 
GÜNEY KORE 27.8 8.8 0,3 13.5 45.4 4.2 
HOLLANDA 26.0 40.9  4.6 28.0 0.4 
İNGİLTERE 36.9 17.2  10.8 35.3 0.0 
ÝRLANDA 41.4 12.9 1.1 4.9 39.7 - 
İSPANYA 29.9 35.0  5.8 28.9 0.3 
İSVEÇ 41.2 29.2 3.2 3.9 22.3 0.1 
İSVİÇRE 37.1 36.9  7.7 18.3 - 
ÝTALYA 35.4 33.5 0.1 5.1 25.9 - 
ÝZLANDA 35.6 8.8  8.2 47.5 - 
JAPONYA 35.5 36.9  10.8 16.5 0.2 
KANADA 49.0 13.4 2.1 11.0 24.4 1.1 
LÜKSEMBURG 38.9 25.4  7.7 27.0 0.9 
MACARÝSTAN 21.7 36.0 0.3 1.5 39.3 1.2 
MEKSÝKA 26.0 16.1   55.3 1.7 
NORVEÇ 37.9 22.4  2.7 37.0 0.0 
POLONYA 29.1 32.1 0.8 2.9 34.9 0.1 
PORTEKİZ 28.8 26.0  2.5 42.0 0.8 
TÜRKİYE 27.4 14.5  2.7 37.1 18.2 
YENÝ ZELLANDA 59.0  1.0 5.4 34.6 0.0 
YUNANÝSTAN 22.9 31.6 0.7 3.8 41.0 0.0 
       
AĞIRLIKSIZ ORTALAMA :       
TOPLAM OECD 35.6 24.9 0.9 5.5 32.1 1.2 
AMERİKA OECD 41.4 17.9 1.1 10.4 32.1 0.9 
PASİFİK OECD 44.7 11.4 2.0 9.7 31.0 1.1 
AVRUPA OECD 33.1 28.3 0.7 4.3 32.3 1.2 
EU 15 34.5 28.6 1.0 4.5 30.9 0.5 

Kaynak: OECD, REVENUE  STATISTICS OF OECD MEMBER COUNTRIES, PARIS, 1999 (TABLE:  7). 
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EK: TABLO-4 
ANA  BAŞLIKLAR  İTİBARİYLE  VERGİLERİN  GSYİH�YA  ORANI  

(1994) 

 
ÜLKELER 

GELİR VERGİSİ VE 
KURUMLAR VERGİSİ 

SOSYAL GÜVENLİK 
PRİMİ 

 
ÜCRETLER 

 
SERVET VER. 

 
MAL VE HİZMETLER 

 
DİĞER  VERGİLER 

A.B.D 14.4 7.2 - 3.2 4.9 - 
ALMANYA 10.4 15.5 - 1.0 10.3 0.0 
AVUSTRALYA 16.9 - 2.0 2.7 8.2 - 
AVUSTURYA 12.8 15.2 2.8 0.6 12.5 0.5 
BELÇİKA 17.8 14.6 - 1.3 12.3 - 
ÇEKOSLOVAKYA 8.5 16.9 0.0 0.5 12.6 0.0 
DANİMARKA 29.6 1.6 0.3 1.7 16.3 0.0 
FİNLANDİYA 19.3 11.7 - 1.1 14.4 0.1 
FRANSA 9.0 18.3 1.1 2.4 12.6 1.7 
GÜNEY KORE 5.9 1.9 0.1 2.9 9.7 0.9 
HOLLANDA  10.9 17.1 - 1.9 11.7 0.2 
İNGİLTERE 13.1 6.1 - 3.8 12.4 0.0 
İRLANDA 13.6 4.2 0.4 1.6 13.0 - 
İSPANYA 10.1 11.8 - 2.0 9.7 0.1 
İSVEÇ 21.4 15.2 1.7 2.0 11.6 0.1 
İSVİÇRE 12.6 12.4 - 2.6 6.2 - 
İTALYA 15.7 14.9 0.1 2.3 11.8 - 
İZLANDA 11.5 2.8 - 2.6 15.3 - 
JAPONYA 10.2 10.6 - 3.1 4.8 0.1 
KANADA 18.0 4.9 0.8 3.7 9.0 0.4 
LUKSEMBURG 18.1 11.8 - 3.6 12.6 0.4 
MACARİSTAN 8.6 14.2 0.1 0.6 15.5 0.5 
MEKSİKA 4.5 2.7 - - 9.3 0.3 
NORVEÇ 16.2 9.6 - 1.1 15.8 0.0 
POLONYA 12.0 13.2 0.3 1.2 14.4 0.1 
PORTEKİZ 9.9 8.9 - 0.8 14.4 0.3 
TÜRKİYE 7.6 4.0 - 0.8 10.3 5.1 
YENİ ZELENDA 21.5 - 0.3 2.0 12.6 0.0 
YUNANİSTAN 7.7 10.7 0.2 1.3 13.8 0.0 
       
AĞIRLIKSIZ ORTALAMA:       
TOPLAM OECD 13.4 9.6 0.4 1.9 11.6 0.4 
AMERİKA OECD 12.3 4.9 0.4 3.4 7.8 0.2 
PASİFİK OECD 13.6 3.1 0.6 2.7 8.8 0.2 
AVRUPA OECD 13.5 11.4 0.3 1.7 12.7 0.4 
EU 15 14.6 11.8 0.4 1.8 12.6 0.2 

Kaynak: OECD, REVENUE  STATISTICS OF OECD MEMBER COUNTRIES, PARIS, 1999 (TABLE : 6). 
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EK: TABLO- 5 
TÜKETİM VERGİLERİNİN GSYİH�YE ORANI 

(1965-1997) 

ÜLKELER 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
A.B.D 4.8 4.8 4.6 4.1 4.2 4.0 4.2 4.2 4.3 4.4 4.5 4.4 4.3 
ALMANYA 9.8 9.9 9.2 9.9 9.4 9.4 9.9 10.0 10.4 10.8 10.3 10.1 9.9 
AVUSTRALYA 7.0 6.7 7.1 7.9 8.6 7.2 6.7 6.6 6.8 7.1 6.8 6.7 6.6 
AVUSTURYA 12.7 13.1 13.1 12.5 13.4 12.3 12.2 12.4 12.2 12.6 11.1 12.0 11.9 
BELÇİKA 10.6 11.7 10.3 10.9 11.4 10.8 10.9 10.8 11.0 11.4 10.6 10.9 10.8 
ÇEKOSLOVAKYA - - - - - - - - 14.8 14.5 12.3 12.1 11.7 
DANİMARKA 11.4 14.8 13.1 16.2 16.1 15.5 15.3 15.1 14.9 15.7 15.2 15.5 15.6 
FİNLANDİYA 12.7 12.7 12.1 13.0 13.7 14.6 14.7 14.6 14.4 14.2 13.1 13.8 14.0 
FRANSA 12.9 13.0 12.0 12.3 12.8 12.0 11.5 11.3 11.3 11.6 11.7 12.1 12.0 
HOLLANDA  8.9 9.7 9.6 10.4 10.3 10.7 10.9 10.9 10.8 10.7 10.4 10.6 10.7 
İNGİLTERE 9.4 9.8 8.4 9.7 11.0 10.7 11.1 11.6 11.2 11.5 11.8 11.8 11.8 
İRLANDA 12.7 15.3 13.9 14.5 15.5 14.3 13.9 13.8 13.2 13.9 12.8 12.7 12.4 
İSPANYA 6.0 6.0 4.7 5.0 8.0 9.1 9.1 9.4 8.6 9.1 8.6 8.6 8.9 
İSVEÇ 10.3 10.6 9.8 11.0 12.8 13.4 13.6 12.7 13.2 12.9 11.4 11.1 11.2 
İSVİÇRE 5.9 5.9 5.4 5.8 5.6 5.4 5.2 5.0 5.1 5.1 5.8 5.7 5.7 
İTALYA 9.4 9.5 7.4 7.6 8.2 9.9 10.1 10.1 10.1 10.9 10.3 9.8 9.9 
İZLANDA 16.2 16.2 18.4 17.2 16.9 15.5 15.4 15.3 14.8 14.3 14.3 14.6 14.3 
JAPONYA 4.6 4.1 3.2 3.6 3.3 3.6 3.6 3.6 3.7 3.8 3.7 3.8 4.2 
KANADA 9.0 8.7 8.4 7.8 8.6 8.7 8.8 8.8 8.8 8.7 8.1 8.1 8.2 
LUKSEMBURG 7.2 6.0 8.6 9.4 11.1 10.6 11.3 11.9 12.0 12.2 11.7 12.5 12.2 
MACARİSTAN - - - - - - 14.8 16.3 16.3 16.4 17.3 16.5 15.3 
MEKSİKA - - - 8.6 11.6 10.2 10.0 9.6 9.0 8.7 8.8 9.2 9.1 
NORVEÇ 13.3 16.3 16.4 16.2 17.3 14.3 14.0 14.6 14.7 15.3 15.5 15.2 15.3 
POLONYA - - - - - - 9.7 11.3 14.2 15.1 14.6 14.8 14.1 
PORTEKİZ 6.7 8.6 8.3 10.9 11.5 13.3 13.2 14.1 13.2 14.5 14.3 13.9 14.2 
TÜRKİYE 5.6 6.1 6.5 4.5 5.5 5.5 6.0 6.6 7.1 8.1 8.4 9.6 10.2 
YENİ ZELENDA 6.5 6.9 7.1 7.0 7.3 11.9 12.1 12.2 11.5 11.7 11.8 11.6 11.8 
YUNANİSTAN 9.7 11.2 10.7 11.2 14.0 15.8 16.8 18.0 17.4 16.7 12.9 13.0 13.1 
              
AĞIRLIKSIZ ORTALAMA              
TOPLAM OECD 9.3 9.9 9.5 9.9 10.7 10.8 10.9 11.2 11.2 11.5 10.9 11.0 11.0 
AMERİKA OECD 6.9 6.7 6.5 6.8 8.2 7.7 7.6 7.5 7.3 7.3 7.1 7.2 7.2 
PASİFİK OECD 6.0 5.9 5.8 6.2 6.4 7.6 7.5 7.4 7.3 7.5 7.7 7.7 8.0 
AVRUPA OECD 10.1 10.9 10.4 11.0 11.8 11.7 11.9 12.2 12.3 12.6 12.0 12.1 12.1 
EU 15 10.0 10.8 10.1 11.0 11.9 12.2 12.3 12.5 12.3 12.6 11.7 11.9 11.9 

Kaynak: OECD, REVENUE STATISTICS OF OECD MEMBER COUNTRIES, PARIS, 1999 (TABLE :26). 
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EK:  TABLO - 6 

TÜKETİM VERGİLERİNİN TOPLAM VERGİ GELİRLERİNE (SOSYAL GÜVENLİK PRİMLERİ DAHİL)  ORANI 
(1965-1997) 

ÜLKELER 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
A.B.D. 19.9 17.6 17.1 15.3 16.3 15.1 15.5 15.8 15.8 15.8 15.7 15.0 14.6 
ALMANYA 31.1 30.0 25.4 25.9 24.6 25.8 25.8 25.8 26.6 27.6 26.7 26.8 26.6 
AVUSTRALYA 30.0 27.8 25.8 27.8 28.6 23.4 22.8 22.9 23.7 23.7 23.1 22.2 22.2 
AVUSTURYA 36.6 36.6 33.9 30.3 31.0 29.9 29.1 28.8 28.0 29.4 26.2 27.2 26.9 
BELÇİKA 34.1 32.7 24.6 24.6 23.2 24.1 24.3 24.1 24.2 24.5 23.4 23.7 23.5 
ÇEKOSLOVAKYA - - - - - - - - 30.8 30.8 30.6 30.9 30.4 
DANİMARKA 38.3 36.6 31.6 35.6 32.9 31.8 31.4 30.7 29.7 30.4 30.8 31.2 31.6 
FINLANDIYA 42.0 39.2 32.1 35.3 33.5 32.2 31.4 31.2 31.7 30.1 28.9 29.3 30.1 
FRANSA 37.5 37.1 32.4 29.5 28.7 27.5 26.3 26.0 25.8 26.2 26.6 26.9 26.6 
HOLLANDA 27.1 26.2 22.5 23.1 23.4 24.0 23.1 23.4 22.6 23.3 24.7 25.6 25.5 
İNGİLTERE 30.8 26.5 23.5 27.6 28.9 29.4 31.2 33.0 33.6 33.6 33.6 33.5 33.4 
İRLANDA 49.1 49.5 44.4 43.0 42.6 40.6 38.9 38.2 36.2 37.2 38.8 38.3 37.9 
İSPANYA 40.6 35.8 24.0 20.7 27.7 26.5 26.3 26.1 24.5 25.5 26.2 26.5 26.6 
İSVEÇ 29.5 26.5 22.7 22.6 25.5 24.0 25.4 25.0 26.3 25.3 23.8 22.3 21.7 
İSVİÇRE 28.4 24.9 18.3 18.8 17.5 17.0 16.7 15.8 15.4 15.1 17.4 16.8 17.0 
İTALYA 37.0 36.3 28.3 25.2 23.6 25.3 25.4 24.0 23.1 26.0 25.0 22.8 22.4 
İZLANDA 61.7 59.9 62.2 58.7 59.5 49.5 49.1 47.5 47.2 46.2 45.8 45.3 44.4 
JAPONYA 25.0 20.9 15.1 14.1 12.1 11.6 11.8 12.3 12.6 13.5 13.2 13.3 14.5 
KANADA 34.7 27.7 26.0 24.6 26.1 23.9 23.8 24.2 24.4 24.2 22.9 22.7 22.3 
LÜKSENBURG 23.5 19.4 20.0 20.4 23.8 24.3 26.3 28.0 27.0 27.0 26.3 26.9 26.3 
MACARİSTAN - - - - - - 35.0 38.4 38.9 39.9 40.4 40.3 38.9 
MEKSİKA - - - 49.2 63.6 54.8 53.2 49.6 45.5 46.5 53.0 54.8 54.2 
NORVEC 39.9 41.6 36.6 34.4 36.3 34.1 33.5 35.7 36.6 37.0 37.4 36.8 35.9 
POLONYA - - - - - - 26.0 29.6 33.5 35.0 34.6 35.1 34.1 
PORTEKİZ 41.5 42.2 38.1 43.4 41.3 43.0 41.5 42.4 42.0 43.9 42.9 42.0 41.4 
TÜRKİYE 53.5 48.8 40.9 25.2 35.7 27.4 28.8 29.3 31.3 36.6 37.1 37.8 36.5 
YENİ ZELLANDA 26.2 25.2 22.8 21.4 22.0 31.6 33.4 33.6 32.2 31.7 31.2 32.3 32.5 
YUNANİSTAN 44.1 44.2 42.2 38.2 40.0 42.0 43.0 44.2 42.2 39.4 40.1 40.6 38.9 
              
AĞIRLIKSIZ  ORTALAMA:              
TOPLAM OECD 35.9 33.9 29.6 29.4 30.7 29.6 29.6 29.8 29.7 30.2 30.6 30.6 30.3 
AMERİKA OECD 27.3 22.6 21.6 29.7 35.3 31.3 30.8 29.8 28.6 28.8 30.5 30.9 30.4 
PASİFİK OECD 27.1 24.6 21.2 21.1 20.9 22.2 22.7 22.9 22.8 23.0 27.1 27.4 28.1 
AVRUPA OECD 38.2 36.5 31.8 30.7 31.6 30.4 30.4 30.8 30.8 31.4 31.2 31.2 30.8 
EU 15 36.2 34.6 29.7 29.7 30.1 30.0 30.0 30.1 29.6 30.0 29.6 29.6 29.3 

Kaynak: OECD, REVENUE STATISTICS OF OECD MEMBER COUNTRIES, PARIS, 1999 (TABLE : 27). 
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EK: TABLO- 7 

KONSOLİDE BÜTÇE GELİRLERİ TAHSİLATININ GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILADAKİ YÜZDE PAYLARI  (1986-1996) 

GELİRİN ÇEŞİDİ 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994(1)  1994(2)  1995 1996 
KONSOLİDE BÜTÇE GEL.TOP.(1+38) 14.0 14.0 13.6 13.8 14.4 15.7 16.3 18.0 18.1 19.4 18.2 18.4 
1-GENEL BÜTÇE TOPLAMI 82+28+34+37) 13.0 13.2 13.0 13.3 14.0 15.3 15.9 17.7 17.8 19.2 17.9 18.1 
2- VERGİ GE.L.TOP. (3+7+12+20+27) 11.7 12.1 11.0 11.2 11.6 12.5 13.0 13.3 13.8 15.2 14.0 15.1 
3-GELİRDEN ALINAN VERGİ (4-6) 6.0 5.9 5.4 5.9 5.9 6.4 6.3 6.3 5.8 6.4 5.6 5.8 
4-GELİR VERGİSİ 4.1 4.1 3.7 4.3 4.7 5.3 5.5 5.4 4.7 4.7 4.2 4.6 
5-KURUMLAR VERGİSİ 1.9 1.8 1.6 1.6 1.2 1.1 0.9 1.0 1.1 1.1 1.3 1.3 
6-EKONOMİK DENGE VERGİSİ - - - - - - - - - 0.5 - - 
7-SERVETTEN ALINAN VERGİ (8-11) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1.0 0.1 0.1 
8- MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
9-VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
10-NET AKTİF VERGİSİ - - - - - - - - - 0.8 - - 
11-EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ - - - - - - - - - 0.0 - - 
12-MAL VE HİZM.AL.V. (13-19) 3.6 3.7 3.5 3.4 3.5 3.9 4.3 4.5 5.5 5.5 5.5 6.6 
13-DAHİLDE ALINAN KDV 2.0 2.1 2.1 1.8 1.9 2.3 2.5 2.6 2.9 2.9 2.7 2.8 
14-EK VERGİ 0.3 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.3 
15-TAŞIT ALIM VERGİSİ 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 
16-AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ 0.1 0.1 0.1 0.3 0.3 0.4 0.6 0.6 1.2 1.2 1.3 2.0 
17-BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 
18-DAMGA VERGİSİ 0.5 0.5 0.4 .04 0.4  0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 
19-HARÇLAR 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 
20-DIŞ TİC.AL.VERGİ (21-26) 1.9 2.4 2.1 1.9 2.0 2.0 2.1 2.3 2.3 2.3 2.5 2.6 
21-GÜMRÜK VERGİSİ 0.6 0.6 0.5 0.3 0.3 0.2 0.2 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 
22-AKARYAKIT GÜMRÜK VERGİSİ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 
23-TEK VE MAKTU VERGİ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
24-İTHALDE ALINAN KDV 1.0 1.3 1.2 1.0 1.2 1.3 1.4 1.6 1.7 1.7 1.8 2.2 
25-İTHALAT DAMGA RESMİ 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4- - - - - - 
26-RIHTIM RESMİ 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 
27-KALDIRILAN VERGİ ARTIKLARI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 
28-VERGİ DIŞI NRM.GEL.TOP. (29-33) 1.1 1.0 1.0 1.1 1.1 0.6 0.7 0.9 1.3 1.3 1.1 1.1 
29-KURUMLR HASILATI VE DEVLET PAYI 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 
30-DEVLET PATRIMUVANININ GELİRLERİ 0.1 0.1 0.2 0.2 0.5 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.6 
31-UAİZLER TAVİZ VE IKRAZLARDAN GERİ ALINAN  0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 
32-CEZALAR 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 
33-ÇEŞİTLİ GELİRLER 0.6 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.1 
34-ÖZEL GELİRLER VE FONLAR TOP.(35-36) 0.2 0.0 0.9 0.8 1.2 2.0 2.1 3.3 2.6 2.6 2.7 1.8 
35-ÖZEL GELİRLER 0.1 0.0 0.0 0.1 0.4 1.3 0.2 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 
36-FONLAR 0.0 0.0 0.9 0.7 0.8 0.7 1.9 3.2 2.6 2.6 2.6 1.8 
37-DİĞER GELİRLER 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 
38-KATMA BÜTÇE GELİRLERİ 1.0 0.7 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 

    Kaynak: MALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİKLERİ 

                                                           
KAYNAK:TABLO 20 
(1) EDV.NAV.VE  EMTV.HARİÇ 
(2) EDV.NAV. VE EMTV. DAHİL 
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EK: TABLO -8 
GELİR, KURUMLAR VE KATMA DEĞER VERGİSİNİN GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİ İÇİNDEKİ PAYI 

(1985-1996) 
(MİLYAR TL) 

 
 

YILLAR 

 
 

VERGİ GELİRLERİ 

 
 

GELİR VERGİSİ 

 
VERGİ GELİRLERİ 
İÇİNDEKİ %�Sİ 

 
KURUMLAR 

VERGİSİ 

 
VERGİ GELİRLERİ 
İÇİNDEKİ %�Sİ 

 
TOPLAM KDV 

(DAHİLDE+İTHALDE) 

 
VERGİ GELİRLERİ 
İÇİNDEKİ %Sİ) 

 
GELİR+KURUMLAR+

KDV VERGİSİ 

VERGİ 
GELİRLERİ 

İÇİNDEKİ %�Sİ 
1985 3.829 1.324 34.6 448 11.7 951 24.8 2.723 71.1 
1986 5.972 2.104 35.2 949 15.9 1.568 26.3 4.621 77.4 
1987 9.051 3.093 34.2 1.331 14.7 2.567 28.4 6.991 77.2 
1988 14.232 4.801 33.7 2.118 14.9 4.177 29.3 11.096 78.0 
1989 25.550 9.871 38.6 3.598 14.1 6.460 25.3 19.929 78.0 
1990 45.399 18.609 41.0 4.637 10.2 12.371 27.2 35.617 78.5 
1991 78.643 33.355 42.4 7.063 9.0 22.832 29.0 63.250 80.4 
1992 141.602 60.056 42.4 10.078 7.1 42.088 29.7 112.222 79.3 
1993 264.273 106.661 40.4 19.132 7.2 81.877 31.0 207.670 78.6 
1994 534.888(1)  181.884 34.0 43.976 8.2 176.742 33.0 402.602 75.3 
1994 587.760(2)  181.884 30.9 43.976 7.5 176.742 30.1 402.602 68.5 
1995 1.084.350 329.795 30.4 103.241 9.5 354.981 32.7 788.017 72.7 
1996 2.248.420 675.895 30.1 189.426 8.4 742.777 33.0 1.608.098 71.5 

Kaynak: MALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİKLERİ.

                                                           
(1) EDV.NAV. VE EMTV. HARİÇ 
(2) EDV.NAV. VE EMTV. DAHİL 
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EK: TABLO- 9 
TEVKİF SURETİYLE ALINAN GELİR VERGİSİNİN  

TOPLAM GELİR VERGİSİNE ORANI (TAHAKKUK BAZINDA) 
(1987-1994) 

 
 
TEVKİFAT  TÜRÜ 

 
1987 (%) 

 
1988 (%) 

 
1989 (%) 

 
1990 (%) 

 
1991 (%) 

 
1992 (%) 

 
1993 (%) 

 
1994 (%) 

ÜCRET VE ÜCRET SAYILAN ÖDEMELERİ (GVK.MD.94/1,2) 35 42.5 50.8 55 56.3 55.5 54.7 50.9 

SERBEST MESLEK İŞLERİ KARŞILIĞI YAPILAN ÖDEMELER (GÖK.MD. 
94/3) 

1.6 2.1 2.8 3.3 3.5 2.9 2.9 3.1 

SENELERE SARİ İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİ KARŞILIĞI YAPILAN 
ÖDEMELER (GVK.Md.94/4) 

2.4 3 2.9 3.6 2.4 2.5 2.0 2.1 

MAL VE HAKLARIN KİRALANMASI KARŞILIĞI YAPILAN ÖDEMELER 
(GVK Md. 94/6) 

2 2.8 4.8 5.3 4.2 3.7 4.1 4.5 

KURUMLAR VERGİSİNDEN MUAF VE MÜSTESNA KAZANÇ VE 
İRATLAR (GÖK.MD. 94/8) 

1.4 1.9 1.8 1.5 1.8 2.2 1.7 2.6 

TAHSİL VE HAZİNE BONUSU FAİZLERİ İLE GELİR ORTAKLIĞI 
SENETLERİNDEN SAĞLANAN GELİRLER (GVK.MD. 94/9) 

0.2 0.4 0.7 0.85 0.9 1.1 0.7 1.2 

MEVDUAT FAİZİ ÖDEMELERİ (GVK.MD. 94/10) 4 4 5.9 5.1 4.3 5.2 4.9 4.8 

ÇİFTÇİLERDEN SATIN ALINAN ZİRAİ MAHSUL İÇİN YAPILAN 
ÖDEMELER (GVK.MD. 94/13) 

4.6 4.5 4 3.8 3.5 3.1 3.1 2.6 

GÖK MÜKERRER 39.MADDESİNE GÖRE TİCARİ KAZANÇTAN 
(KURUMLAR DAHİL)İNDİRİLEN GELİRLER (GVK.MD. 94/15) 

- - - - - 0.6 0.2 0.5 

DİĞER ÖDEMELER (GVK.MD. 94/5,7,11,12) 1.4 1.9 1.1 1.8 1.6 1.0 1.4 2.2 

GEÇEN YILDAN DEVREDEN TAHAKKUK 9.2 7.3 2.7 3.5 4.1 6.1 6.9 8.1 

TOPLAM TEVKİFATIN BRÜT GELİR VERGİSİ TAHAKKUKUNA ORANI 61.8 73.1 77.5 83.7 82.6 84.0 82.6 82.6 

           Kaynak: MALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİKLERİ. 


