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ünümüzde vergiler yasal düzenlemeler ve hukuk 
düzeni açısından tüm devletlerin üzerinde ağırlıkla 
durduğu başlıca konular arasında yer almaktadır. 
Hukuki açıdan vergiler bir zorunluluk olarak alınsa da 
hükümetler vergilerin ödenmesi konusunda 
kolaylaştırıcı ve uyumu arttırıcı tedbirleri de 
almaktadırlar. Vergi uyumuna ilişkin yapılan 
düzenlemelerde vergi idaresi en az maliyetle en çok 
vergi hasılatını zamanında elde etmeyi amaçlanırken, 
mükellefler açısından da sosyal, psikolojik, zaman ve 
diğer maliyetleri ve zorlukları en aza indirilen 
sonuçlar amaçlanmaktadır. Hükümetler için 
öngörülen vergi gelirlerinin tam ve zamanında elde 
edilmesi yapılacak kamu hizmetlerinin finansmanı ve 
çağdaş bir devlet olmanın gerekleri için vazgeçilmez 
bir öneme sahiptir. Devlet fonksiyonlarının yerine 
getirilmesinde kullanılacak olan finansmanın, hukuk 
düzeni içinde zamanında ve tam olarak elde edilmesi 
idare-mükellef ilişkilerine ve toplum hayatına olumlu 
katkılar sağlayacaktır.
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SUNUŞ 

İlk çağlardan günümüze günlük yaşamın her alanında önemini 

yitirmeyen bir uygulama olarak ifade edilebilecek olan vergileme olayı 

tüm toplumları; ekonomik, sosyal, siyasi ve hukuki yapılarını 

ilgilendiren en önemli konuların başında yer almaktadır. 

Toplumların gelişmişlik düzeyine göre şekillenen vergileme 

olgusu aynı zamanda devletin faaliyet alanını ve sınırlarını belirleyen 

önemli bir unsurdur. Vergilemedeki başarı, devletin ve mükelleflerin 

vergiye uyumuna göre şekillenmektedir. Bu nedenle vergilerin tespiti 

ve vergileme sürecinin sağlam temellere dayandırılması gerek devlet 

gerek se kişiler açısından büyük önem arz etmektedir. 

Danışmanlığımda tamamlanan “Mükellef-İdare İlişkisi 

Bakımından Vergi Uyumu ve Türk Vergi Sistemindeki Gelişmeler” 

adlı yüksek lisans tez çalışmasından üretilen bu kitap kapsamında; vergi 

uyumu açısından Türk Vergi Sistemi ve vergi idaresindeki gelişmeler, 

bilimsel kriterlere uygun olarak ayrıntılı ve sistematik olarak 

incelenmiştir. 

Yönetmekten onur duyduğum tez çalışmasından üretilen bu eser ile 

akademik yaşamı boyunca edinmiş olduğu bilgi birikimini şahsi 

olmaktan çıkarıp toplumsal bir boyuta dönüştürmek suretiyle bilimsel 

çalışmalara katkı sağlacak şekilde sunmuş olması nedeniyle Sayın 

Abdullah KAPLAN’a teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim. 

Prof. Dr. Ramazan ARMAĞAN 

Isparta, 2021 
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zaman; olumlu görüşleri, tutumları, varlığı ile yol gösterici olan ve 

hayatımıza çok önemli katkılar sağlayan, kendilerini tanımaktan onur 

duyduğum saygıdeğer hocam Prof. Dr. Ramazan ARMAĞAN’a ve 

kıymetli eşi Dr. Öğretim Üyesi Ayşe ARMAĞAN’a sonsuz saygılarımı 

sunarım. 

Bilgilerini ve gayretlerini, hiç eksilmeyen motivasyonları ile bana 

yardımcı olan değerli eşim öğretmen Bahar KAPLAN’a, diş hekimliği 
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Gösterdikleri sevgi ve anlayış ile her zaman yanımda olan sevgili 

annem, babam ve kardeşlerime sevgi ve saygılarımı sunarım. 

Beni akademik çalışmalara yönlendiren ve akademik hayatıma 

katkılar sağlayan kardeşim Prof. Dr. Rukiye DURKAN’a ayrıca 
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Abdullah KAPLAN 

Isparta, 2021 



v 

ÖNSÖZ 

Vergiler tarihin her döneminde olduğu gibi günümüzde de önemini 

koruyan bir olgudur. Günümüz hukuk devletlerinde her alanda olduğu 

gibi vergi alanındaki düzenlemeler de hukuk kuralları ile yapılmaktadır. 

Hukuk kuralları idare dahil herkes için bağlayıcıdır. Vergiler hukuki bir 

zorunluluk olsa da hükümetler vergilerin ödenmesini kolaylaştırmak 

için çeşitli düzenlemeler yapmaktadır. Vergi uyumu konusunda 

sağlanacak başarı, idarenin daha az masrafla daha fazla vergi geliri elde 

etmesini sağlayacak, mükellefler için de vergi yükümlülüklerinin daha 

kısa sürede ve daha az masrafla yerine getirilmesini sağlayacak 

potansiyele sahiptir. 

Bu kitap kapsamında, vergi idaresi ve mükellefler için çok önemli 

bir konu olan, mükellef-idare ilişkisi bakımından vergi uyumu ve Türk 

Vergi Sistemindeki gelişmeler teorik olarak anlatılmaktadır. Birinci 

bölümün içeriğinde, vergilemenin torik yapısı. İkinci bölümün 

içeriğine, vergi uyumunun teorik yapısı. Üçüncü ve son bölümün 

içeriğinde de Türk Vergi Sisteminde vergi uyumunu sağlamaya yönelik 

yapılan çalışmlara yer verilmiştir. 

Bu kitabın; konu ile ilgili akademik çalışma yapanlara, lisans ve 

lisanüstü eğitim gören öğrencilere, Gelir İdaresi Başkanlığı 

görevlilerine, bu konu ile ilgilenen tüm kişilere katkı ve destek 

sağlamasını temnni ederim. 

Abdullah KAPLAN 

Isparta, 2021 
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GİRİŞ 

Günümüzde vergiler yasal düzenlemeler ve hukuk düzeni 

açısından tüm devletlerin üzerinde ağırlıkla durduğu başlıca konular 

arasında yer almaktadır. Hukuki açıdan vergiler bir zorunluluk 

olarak alınsa da hükümetler vergilerin ödenmesi konusunda 

kolaylaştırıcı ve uyumu arttırıcı tedbirleri de almaktadırlar. Vergi 

uyumuna ilişkin yapılan düzenlemelerde vergi idaresi en az 

maliyetle en çok vergi hasılatını zamanında elde etmeyi 

amaçlanırken, mükellefler açısından da sosyal, psikolojik, zaman ve 

diğer maliyetleri ve zorlukları en aza indirilen sonuçlar 

amaçlanmaktadır. Hükümetler için öngörülen vergi gelirlerinin tam 

ve zamanında elde edilmesi yapılacak kamu hizmetlerinin 

finansmanı ve çağdaş bir devlet olmanın gerekleri için vazgeçilmez 

bir öneme sahiptir. Devlet fonksiyonlarının yerine getirilmesinde 

kullanılacak olan finansmanın, hukuk düzeni içinde zamanında ve 

tam olarak elde edilmesi idare-mükellef ilişkilerine ve toplum 

hayatına olumlu katkılar sağlayacaktır.  

Topluluk halinde yaşayan insanların, ortak ihtiyaçların 

karşılanması için yapılan faaliyetlere katılmaları vergilemeye ilişkin 

ilk örnekler olarak değerlendirilebilir. Vergiler, toplumsal nitelikli 

faaliyetlerin mali, maddi ve fiziki olarak karşılanması işlevini 

görmüştür. Bu kapsamda vergiler; hediye, gönüllü yardım, gönüllü 

yükümllük ve zorunlu ödeme aşamalarından geçerek, günümüzde 

egemen güç tarafından belirlenen konular üzerinden alınan oran 

veya miktar haline gelmiştir. 

Toerik yönüyle zorunlu ve karşılıksız bir ödeme olan vergiler, 

kişilerin mali durumlarında belli bir azalmaya neden olduğundan bu 

azalmayı telafi etmek, en aza indirmek veya tamamen ortadan 

kaldırmak için kişilerin çeşitli sebeplerle değişik davranışlarda 

bulunabilmeleri söz konusu olmaktadır. Gelir idaresinin veya genel 

anlamda devletin alması gereken vergi gelirlerinde veya 

mükelleflerin ödemeleri gereken vergi miktarlarında azalmaya 

sebep olan her şey vergi kayıp ve kaçakları olarak ifade 

edilmektedir. Vergileme sürecinde devlet, vergi alacağını tam ve 
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zamanında almak istemekte buna karşın bazı mükellefler de vergi ile 

ilgili şekli ve mali görevlerini eksik yaparak veya yapmayarak, 

devletin vergi gelirlerinin azalmasına neden olmakta ve vergilerini 

ödeyen mükelleflere göre de haksız kazanç elde etmiş 

olabilmektedirler. 

Devlet, vergi gelirlerini eksizsiz ve zamanında almak veya 

kamu gelirlerini arttırmak, vergi kayıp ve kaçaklarını telafi etmek 

amacıyla; vergi oranlarını yükseltme, vergi cezalarını ve vergi 

denetimlerini arttırma yoluna gitmektedir. Bu türden vergi 

uygulamaları nedeniyle kişilerin üzerinde baskıya neden olmaktadır. 

Artan bu baskıdan kurtulmak isteyen kişiler vergi kayıp ve 

kaçaklarına neden olabilecek tutum ve davranışlarda 

bulunabileceklerdir. Böyle bir durumda ise devletin vergi gelirleri 

azalacak vergi ödeyenlerin vergi yükü daha da artmış olacaktır. 

Vergi cezaları ve denetimlerdeki yetersizlikler başta vergi kayıp ve 

kaçaklarına neden olduğu kadar, bir kısım kişilerin bu yöndeki tutum 

ve davranışlarını cesaretlendirirken vergiye uyumlu mükellefllerin 

de zaman içerisinde uyumsuz davranışlara yönelmesine neden 

olabilecektir. 

Vergi yasaları, vergi gelirlerinin nasıl elde edileceğini 

düzenlerken, aynı zamanda ekonomik, sosyal ve siyasal yapıya da 

etkileri olmaktadır. Vergilerin tam ve zamanında ödenmesi için 

gerekli yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesinde yasal 

zorlamanın, kişilere en az düzeyde ve eşit olarak uygulanması 

gerekmektedir. İdare tüm işlemlerini hukuk kurallarına uygun olarak 

gerçekleştirmelidir. İşlemler hukuk kuralları yanında etik kurallara 

da uygun olarak yapılmalıdır. 

Mükelleflerin, vergileme işlemleriyle ilgili üzerlerine düşen 

şekli ve mali yükümlülükleri, vergi ile ilgili olarak yapılmış her türlü 

hukuki düzenlemenin ruhuna ve metnine uygun olarak, tam ve 

zamanında yerine getirmeleri, vergi uyumu olarak 

tanımlanabilmektedir. Vergi uyumu, kişilere hiçbir zorlama 

uygulanmadan sağlanabileceği gibi hukuki yaptırımlarla da 

sağlanabilmektedir. Vergi uyumunun herhangi bir yaptırım olmadan 

sağlanması asıl amaçtır. Vergi yükümlülüklerinin içten gelen 
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motivasyonlarla yerine getirilmesi vergi ahlakı olarak 

tanımlanabilmektedir. Vergi ahlakında içsel faktörler ön plana 

çıkmakta ve vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde 

herhangi hukuki bir yaptırım söz konusu olmamaktadır. 

Vergi tarihinin kökenleri incelendiğinde en eski ve en kudretli 

imparatorlukların kurulmalarında ve gelişmelerinde vergilerin 

önemli bir yeri olduğu görülmektedir. Uygun olmayan vergi 

idarelerinin ve uygulamalarının büyük güce sahip olan bu devletlerin 

tarih sahnesinden silinmesinde önemli etkilerinin olduğu 

söylenebilir. 

Vergi uyumsuzluğu konusunun da vergiler kadar uzun bir 

geçmişe sahip olduğu, eski medeniyetlerde vergilere karşı gösterilen 

tepkilerden anlaşılmaktadır. Vergi uyumsuzluğu ile ilgili sorunların 

günümüzde de tam olarak çözüme kavuşturulduğunu söylemek 

mümkün değildir. Vergi kayıp ve kaçakları ile ilgili yapılan çalışma 

sonuçlarından elde edilen bilgiler bunu doğrular niteliktedir. Vergi 

uyumunu sağlamaya yönelik olarak alınan önlemlere rağmen bazı 

mükellefler tarafından vergi kayıp ve kaçaklarına sebep olabilecek 

yeni davranışlar geliştirildiği söylenebilir. Vergi uyumsuzluğu, vergi 

mevzuatına açıkça ters davranma ile oluşan vergi kayıp ve kaçakları 

ile çeşitli şekillerde devlet açısından vergi gelirinin azalmasına 

neden olabilen bütün davranışları kapsayan bir kavramdır. 

Vergileme işlemlerindeki taraflar en genel hali ile devlet ve 

mükelleflerdir. Vergileme ilişkisi, basit bir borç alacak ilişkisi olarak 

da değerlendirilebilir. Bu borç alacak ilişkisinin borçlu tarafında 

mükellefler, alacaklı tarafında ise devlet bulunmaktadır (devlet 

kavramı ile vergi konusunda yetkili tüm birimler ifade edilmektedir). 

Günümüz demokratik hukuk devletlerinde, devletin tüm 

uygulamaları hukuk kuralları ile belirlenmektedir. Aynı şekilde 

vergi ile ilgili işlemler de kanuni düzenlemelere uygun olarak 

yürütülmektedir. Kanunlara dayanılarak alınması öngörülen 

vergilerin, kanunlara uygun olarak alınamaması halinde yine 

kanunlarda suç olduğu açık olarak belirlenen şeyler, bu suça 

uygulanması gereken cezai müeyyidenin açık olarak belirlendiği 

kanunlar doğrultusunda işlemler yapılmasını gerektirmektedir. 
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Ayrıca vergi ile ilgili konularda nelerin suç olduğu ve bu suçları 

işleyenlere uygulanacak cezalar, vergi ve ceza kanunları ile 

belirlenmektedir. 

Vergileme işlemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar yargı 

yoluyla veya idari yollardan çözüme kavuşturulabilmektedir. İdari 

çözüm yolları içerisinde en önemlisi, uzlaşma müessesesidir. Bu 

müessese ile; vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada çözüme 

kavuşturulması, idare ve mükellef açısından cezai sonuçlar da 

doğurabilecek olan vergi yargısı yoluna gidilmeksizin 

uyuşmazlıkların çözülmesi, devletin vergi alacağının önemli bir 

kısmını fazla zaman kaybetmeden elde etmesi amaçlanmaktadır. 

Vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda 

uygulanacak olan hukuki yaptırımlar, uyumsuzluk davranışlarının 

derecelerine ve oluş şekillerine göre uygulanmalıdır. Basit kusurlar 

sebebiyle vergisel yükümlülüklerini aksatan mükelleflere idare 

tarafından danışmanlık ve hizmet desteğinde bulunularak vergisel 

yükümlülüklerin tam ve zamanında yerine getirilmesine katkı 

sağlanmalıdır. Vergisel yükümlülüklerini kasıtlı olarak aksatan 

mükelleflere ise kanunun öngördüğü gerekli hukuki yaptırımlar 

uygulanması yoluna gidilmelidir. 

Vergi uyumunda başarı sağlanması bakınından öncelikle vergi 

idaresince yapılacak olan işlemlerde, mükelleflerin daha önceki 

uyum düzeylerinin göz önüne alınmasında fayda vardır. 

Mükelleflerin halihazırdaki uyum seviyesini, uyum konusundaki 

tutumlarını ve istek seviyesini dikkate alınarak; bilgilendirme 

düzeyinden vergi yargısı düzeyine uzanan yaptırımlar uyum 

sağlamayı teşvik edici yönde uygulanmalıdır. Ayrıca vergisel 

yükümlülüklerini yerine getirme konusunda teknik bilgi eksikliği 

yaşayan mükelleflere gerekli yardımlar yapılmalırken, sözkonusu 

yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmeyen mükelleflere de 

davranışları ölçüsünde hukuki yaptırımların dozu ayarlanmalıdır. 

Vergi uyumsuzluğu gösteren mükelleflere yönelik yaptırımlar, 

bu mükelleflerin vergiye uyumunun sağlanmasına yönelik olmalıdır. 

Kayıt dışı olan kesimin kayıt altına alınmasına yönelik 
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uygulamalarla eşzamanlı olarak da kayıtlı mükelleflerin vergi uyum 

seviyelerini yükseltmeye yönelik uygulamalar yapılmalıdır. 

Vergi uyumunu sağlamaya yönelik uygulamalarda, teknik 

destek, ceza, inceleme gibi yardım ve yaptırımların tek başına yeterli 

olmadığı görülmüştür. Tek başına uygulanacak olan cezai 

yaptırımlar veya tek başına uygulanacak olan idari yardımların 

başarılı olma olasılığı düşüktür. Bu nedenle hukuki yaptırımlarla 

desteklenmiş bir vergi uyum sürecinin uygulanmasının vergi 

uyumunu arttırma konusunda etkili olabileceği 

değerlendirilmektedir. Devletin bütün uygulamaları gibi, vergi 

uyumu ile ilgili uygulamalar da siyasi iradeye tabidir. Her alanda 

olduğu gibi vergisel alanda da siyasi iradenin asıl belirleyici olduğu 

değerlendirilmektedir. 

Mükellefler vergilerini ödeme veya ödememe konusunda çeşitli 

davranışlarda bulunabilmektedirler. Vergilerini ödeme konusunda 

gönüllü olarak uyumlu olmak isteyen mükellefler de çeşitli 

nedenlerden dolayı uyumsuz davranışlarda bulunabilmektedirler. 

Vergilerin ödenmesi konusunda suç olduğu kanunlarda açık olarak 

tanımlanan davranışlarda bulunan mükellefler de vergi kayıp ve 

kaçaklarına sebep olmaktadırlar. İdare bu ayrımı iyi yapabilmeli ve 

vergisini ödeme konusunda basit eksiklikleri olan mükelleflere yol 

gösterici, bilgilendirici, hizmet sağlayıcı olarak davranmalı ve bu 

sayede vergi uyumlarını arttırmalıdır. Buna karşın vergi uyumu 

konusunda direnç gösteren hile yapan veya çeşitli şekillerde vergi ile 

ilgili sorumluluklarından kaçan mükelleflerin de vergi uyumunu 

sağlamaya yönelik hukuki yaptırımlar uygulanmalıdır. 

Bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, 

vergilemeninnin teorik yapısı kapsamında; vergileme ilkeleri, 

vergilemenin sınırları, vergi tarihinin kökenleri, Osmanlı 

Devleti’nde vergilendirme, Türk anayasalarındaki vergilerle ilgi 

düzenlemeler, vergi kanunlarında yer alan mükellef tanımları, vergi 

sorumluluğu, vergi mahremiyeti, vergi ehliyeti ve mükelleflerin 

görevleri incelenmiştir. 

İkinci bölümde; vergi uyumunun teorik yapısı, vergi uyunumu 

açıklayan yaklaşımlar, vergi uyumunu etkileyen faktörler, vergi 
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uyumu ve uyumsuzluğu davranış şekilleri, vergi uyumu konusunda 

mükellef tipleri incelenmiştir. 

Üçüncü bölümde, Türk Vergi Sistemindeki gelişmeler, gelir 

idaresinin tarihi, uygulanan vergilerdeki gelişmeler, gelir idaresi ve 

bağlı birimleri, vergileme işlemlerinde ileri teknoloji kullanımı, 

elektronik ortamda yürütülen hizmetler ve vergi sistemi 

incelenmiştir. 

Bu çalışma, vergi idaresi açısından, vergi ve benzeri gelirlerin, 

etkin ve verimli olarak elde edilmesine; mükellefler açısından da 

vergisel yükümlülüklerin verimli ve tasarruflu olarak yerine 

getirilmesine yöneliktir. Vergi ve benzeri, borçlanma dahil elde 

edilen kamu gelirlerinin nasıl kullanılması gerektiği bu çalışmanın 

kapsamında değildir. Kamu harcamalarının yapılması, kamu 

gelirlerinin toplanması ve gerekli olduğunda iç veya dış borçlanma 

yapılması, bütçe adı verilen bir kanuna göre yapılmaktadır. Bütçenin 

hazırlanması, onaylanması ve uygulanmasına yönelik genel 

düzenlemeler anayasa ve 5018 sayılı kanunla yapılmıştır. Genel 

olarak devlet gelirleri, Cumhurbaşkanı ve görevlendirdiği 

bürokratlar tarafından kullanılmakta veya harcanmaktadır. 2017 

yılında referandum ile kabul edilen ve 2018 yılında uygulamaya 

giren, yeni hükümet sisteminde cumhurbaşkanlığı seçimlerini 

kazanan aday, Cumhurbaşkanı sıfatı ile devletin başı, yürütmenin 

yetkilisi ve görevlisidir. Bakanlar halkın seçimine tabi değildir, diğer 

bürokratlar gibi Cumhurbaşkanı tarafından atanmakta 

(görevlendirilmekte) veya görevden alınabilmektedir. 

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar yasama 

dokunulmazlığından yararlanmaktadır. Cumhurbaşkanı ve 

milletvekilleri genel seçimlerle seçildiğinden, seçmenlerin kamu 

harcamaları konusundaki iradesini, seçtiği Cumhurbaşkanı ve 

milletvekilleri ile kullandığı söylenebilir. 

Bundan sonraki çalışmalar için, insan haklarının vergi 

hukukundaki görünümü diyebileceğimiz mükellef haklarının ve 

genel olarak insanlar dışındaki canlıların hakları da diyebileceğimiz 

çevre ile igili çalışmaların önemli olduğu değerlendirilmektedir. 

2019 yılında başlayan ve etkileri halen devam eden Covid-19 (2019-
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nCoV) veya koronavirüs pandemisi sağlık ve çevre konusunun 

önemini göstermektedir. 

Bu çalışmada, literatür incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Bu 

çalışma ile geçmişte olduğu gibi günümüzde de devletlerin en 

önemli gelir kaynağı olan gelecekte de en önemli gelir kaynağı 

olmaya devam edeceği öngörülen vergilerin; devlet hazinesine 

aktarılmasında, yasal zorlama ve yaptırımların en az seviyede, şekli 

ve mali uyumun ise en üst seviyede olması için çok önemli bir yeri 

olan vergi uyumu konusunda literatüre katkı sağlanması 

amaçlanmıştır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

VERGİLEMENİN TEORİK YAPISI 

1 VERGİ KAVRAMI 

Vergi, kamu gelirleri içindeki oranı diğer gelirlere göre çok yüksek 

olan, günümüzdeki amaç ve fonksiyonları göz önüne alındığında mali 

(parasal, ing. fiscal; fiskal, vergiye ilişkin, hazineye ilişkin) ve mali 

amaca ek (ing. extra fiscal, ekstra fiskal) amaçları gerçekleştirmek 

üzere, gerçek veya tüzel kişilerden, hukuki cebir ile karşılıksız ve 

egemenlik gücüne dayanarak devletin aldığı para şeklindeki iktisadi 

değerlerin tümüdür.1 

Vergi, Türkçe bir kelime olup genel anlamıyla, hediye edilen, 

karşılıksız olarak verilen bir değeri ifade eder. Mali bir deyim olarak da 

mükelleflerin kamu giderlerine katılma payı olarak devlete verdikleri 

değerleri ifade etmektedir.2 

Kamu finansmanının temel kaynağı olan vergiler, tarihsel ve sosyal 

bir olgu olarak ilk çağlara kadar uzanmaktadır. Geniş anlamıyla 

vergileme, toplumsal yaşamdaki sosyo-ekonomik, siyasi ve mali 

değişimler sonucunda geliştirilen çeşitli yükümlülükleri (harç, resim, 

parafiskal gelir (ing. parafiscality, mali gelir benzeri, mali gelirleri 

destekleyen diğer kaynaklar), vb.) kapsayan bir kavramdır. İlk 

uygulaması, maddi ve şekli açıdan -hediye- olan vergi zamanla, şeklen 

gönüllü olma özelliğini korumasının yanında, geleneksel bir 

yükümlülük haline dönüşerek, yardım, biçiminde algılanmıştır. En son 

olarak da zorunlu bir ödemeye, dönüşmüştür.3 

Vergi fikrinin başlangıcı, hediye (Lat. donum; Fr. benevelence) 

kavramına dayanmaktadır. İlk aşamada, bireyler bağlı oldukları 

yönetime servet veya gelirlerinin bir kısmını hediye olarak 

sunmuşlardır. İkinci aşama, dinsel amaçlı ve yine ödemelerin gönüllü 

olduğu dönemi kapsamaktadır. Üçüncü aşama, yapılan ödemelerin 

altında yatan düşünce, devlete, yardım, (aid, subsidy, contribution, 
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aide) dönemidir. Dördüncü gelişim aşamasında, vergi, bireylerin 

devletin yararı için katlandığı bir fedakârlık olarak görülmüştür ve bu 

fedakârlık, kamusal mallardan yararlanmanın bir karşılığı olarak 

görülmüştür. Beşinci aşamada, vergi mükelleflerinde, yükümlülük 

duygusu gelişmiştir. Vergi ödemek, yükümlülük, olarak görülmüştür. 

Altıncı aşama, 17. yüzyıldan sonra gelişmeye başlamıştır. Bu aşamada 

vergi, zorunluluk (impost, imposition, impot), olarak uygulanmıştır. 

Son aşamada ise, vergi, devlet tarafından belirlenen bir değer veya oran 

(tax, taxation, duty), olarak uygulanmaktadır.4 

Vergi ilk çağlarda Roma’da -haraç- (tribuyum) olarak 

isimlendirilmiş ve ödenen şey olarak bir yüküm (bedel) ifade etmiştir. 

Orta çağda Avrupa’da vergi karşılığında kullanılan deyimler, hediye, 

armağan, rica, yardım, görev ve fedakârlık kökünden gelen 

kelimelerdir. Bu yardım hali zamanla zorunlu bir niteliğe dönüşmüştür. 

Savaşın meydana getirdiği güçlükleri yenmek için vergilere verilen 

anlamlar şöyledir. Türkçede, iane ve imdadiye, İngilizcede, aid veya 

subsidy, Fransızcada aide, Latincede audiutorium, Almancada steuer, 

kelimeleri verginin devlet veya hükümdara yapılan bir yardım 

niteliğinde olduğunu göstermektedir. Fedakarlıktaki zorunluluk fikri 

geliştikçe vergi için; görev, fedakârlık anlamlarındaki kelimeler 

kullanılmaya başlanmıştır. İngilizcede duty, Fransızcada contribution, 

Latincede necessarium bunların örnekleridir. Vergi, özellikle 17. 

yüzyıldan itibaren kanunen zorunlu bir nitelik kazanmıştır. Vergi; 

ülkemizde teklif, Fransızcada impot ve taxe, İngilizcede tax kelimeleri 

ile ifade edilmiştir.5 

Çağdaş devlet: çağdaş hukuk normlarını benimsemiş bu normları 

hayat tarzı olarak kabul etmiş ve özümsemiş devlettir; bireysel haklara, 

ekolojik sistemi bireylerle birlikte paylaşan tüm canlıların haklarına 

saygı gösteren, bu hakların daha geliştirilmesi için öncülük eden, çaba 

harcayan ve ekolojik sistemi koruyan devlettir. Çağdaş vergi ise: çağdaş 

devletler tarafından alınan vergilerdir. Çağdaş devlet anlayışında vergi 

devlet tarafından bireylere ve ekolojik sistemi paylaşan tüm canlılara 

yönelik olarak sunulan tam kamusal mal ve hizmetlerin karşılığı ve 

kalitesi oranında bireylerin mali güçlerine göre alınan parasal ödemeleri 

içermektedir.6 
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Maliye teorisinde üzerinde en çok durulan kavram vergidir. En kısa 

ve genel bir tanımla, vergi: kamu giderlerini karşılamak için 

toplumdaki kurumlardan ve kişilerden, ödeme güçleri ile orantılı 

olarak, karşılıksız ve hukuki cebir ile devlet tarafından alınan ekonomik 

değerlerdir. Verginin diğer kamu gelirlerinden en önemli farkı 

karşılıksız olmasıdır. Verginin karşılıksız olması demek, vergi 

ödeyenlerin yaptıkları vergi ödemesine karşılık olarak devletten, 

yalnızca kendilerine yönelik bir mal veya hizmet talebinde 

bulunamayacaklarını ifade etmektedir. Vergi, tüm kamu hizmetlerinin 

karşılığı olarak da kabul edilmektedir. Bu ise vergi ödeyenlerin; kamu 

hizmetinden, ödedikleri miktar kadar faydalanması değil, herkesle eşit 

olarak faydalanmasını ifade etmektedir. Verginin temel özellikleri şu 

şekilde sayılabilir.7 

1. Vergi, yasama organı tarafından düzenlenir. Vergi ile ilgili 

düzenlemeler halkın temsilcileri olan milletvekillerinin 

oluşturduğu, yasa yapma gücü bulunan, meclis (parlamento, 

yasama gücü) tarafından kanunlarla yapılmaktadır. 

2. Vergi, hukuki olarak bir zorunluluktur. Vergilerle ilgili 

düzenlemeler kanunlarla yapılmakta ve bu düzenlemelere 

uymayanlar için kanunlarda çeşitli yaptırımlar yer almaktadır. 

3. Vergi, devlet tarafından alınır. Devlet kavramı, ülkeyi yöneten 

merkezi devlet teşkilatı ile kendilerinde vergilendirme yetkisi 

verilen, yerel yönetim birimleri, diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarını ifade etmektedir. 

4. Vergi, kamu giderleri için gerekli parayı sağlamak için alınır. 

Vergi alınmasındaki amaç, kamu giderleri için gereken parasal 

karşılıkların sağlanmasıdır. 

5. Vergi, vergi ödeyenlerin ödeme güçleri oranında alınır. Ödeme 

gücü; gelir, servet ve harcamalardır. Vergi adaleti için bu 

özellik gereklidir. 

6. Vergi, vergi ödeyenlerin sadece kendilerine özel bir şeyin 

karşılığı değil, tüm kamu mal ve hizmetlerinin karşılığıdır. 

Vergi ödeyenler ödedikleri vergi karşılığında devletten 

kendilerine özel bir şey talep edemezler. Vergi ödemelerinden 

sağlanan tüm mal ve hizmetlerden herkes yararlanabilir. 



Mükellef-İdare İlişkisi Bakımından Vergi Uyumu ve Türk Vergi Sistemindeki Gelişmeler 

11 
 

7. Vergi, parasal bir değerdir. Vergilerin para ile ödenmesini ifade 

etmektedir. 

8. Vergi herkesten alınır. Vergi, özel kişilerden, tüzel kişilerden 

ve tüzel kişiliği olmayan oluşumlardan alınır.  

Verginin tanımı, zamanın gereklerine ve tanımı yapan kişinin 

özelliklerine göre değişiklik gösterebilmektedir. Vergiyi şöyle 

tanımlamak mümkündür. Vergi, devletin veya devletten aldığı yetkiye 

dayanan kamu tüzel kişilerinin geniş anlamdaki kamusal faaliyetlerin 

gerektirdiği harcamaları karşılamak veya kamusal görevlerin 

gereklerini yerine getirmek amacı ile ve yasalara uymak kaydı ile 

hukuki cebir altında, özel bir karşılık vaadi olmaksızın, geri verilmemek 

üzere gerçek kişilerle gerçek olmayan kişilerden aldıkları parasal 

değerlerdir.8  

Her dönemde önemli bir finansman kaynağı olan vergi9 geniş 

anlamda; devletin giderlerini karşılamak üzere gerçek ve tüzel 

kişilerden; belli, karşılıksız, mali güce göre ve hukuki cebir altında 

aldığı paralardır.10 Anayasalarımız içinde sadece 1924 Anayasası’nın 

84. maddesinde vergi tanımı yapılmıştır bu tanım şöyledir. “Vergi, 

Devletin genel giderleri için, halkın pay vermesi demektir”. 

Devlet, kamusal mal ve hizmetleri karşılamak için kurulmuştur ve 

bu temel görevlerinin yanında kendisine yüklenen diğer görevleri de 

yerine getirebilmek için harcamalar yapması gerekmektedir. Devlet 

harcamalarını yapabilmek için, ekonomide oluşan gelirlerin bir kısmını, 

vergi yoluyla almak zorundadır. Ülkelerdeki siyasi iktidarlar kamu 

hizmetlerini sunmak (kamusal harcama yapmak ve bunları finanse 

etmek) için; vergileme, borçlanma, harç, fon vb. adlar altında kamu 

gelirlerini elde etmek için hükümetin mali planı diyebileceğimiz bir 

kanun tasarısı hazırlayıp bunun parlamentoda onaylanmasını sağlamak 

zorundadır. Siyasi iktidar, programını bütçe adı verilen bu dayanak 

sayesinde uygulayabilmektedir.11 Bütçe, halk tarafından seçilen, halkın 

temsilcilerinden oluşan meclis (parlamento, yasama organı) tarafından, 

siyasi iktidara (yürütme organına), kamu gelirlerinin toplanması ve 

kamu harcamalarının yapılabilmesi için genellikle bir yıllık süre ile 

yetki ve görev veren kanun olarak ifade edilebilir. 
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Vergiyi meşru bir gelir kaynağı ve maliye politikası unsuruna 

dönüştüren süreç, devletin ekonomideki rolünün genişletilmesi, 

kamusal hizmet sunma zorunluluğunun kabul edilmesiyle gelişmiştir. 

2. Dünya Savaşı’ndan 1980’lere kadar olan süreçte, yeniden dağıtımcı 

refah devleti ile birlikte vergiler, devletin yüklendiği toplumsal refah 

harcamalarının temel finansman aracı, gelir ve kaynak dağılımı 

bozukluklarına müdahalenin temel politika araçlarından biri haline 

gelmiştir. 1980’lerde ekonominin ve toplumun istikrarında temel 

kurum olarak, piyasanın tekrar öne çıkmasıyla birlikte vergiye olumsuz 

yaklaşımlar yeniden öne çıkarılmıştır.12 

Refah devleti uygulamaları özellikle 1929 ve 1970’lerde yaşanan, 

dünya ekonomisini sarsan bunalımlar sonucunda ortaya çıkmaya 

başlamıştır. Refah devleti, genellikle halkın sosyal ihtiyaçları ile 

ilgilenen ve onlara asgari bir yaşam düzeyi sağlamayı amaç edinen 

devlettir. Halkın sosyal ve ekonomik haklardan yararlanması için 

gerekli tedbirleri alan devlettir.13 Kamu gelirleri arasındaki en büyük 

pay vergilere aittir ve devletlerin tarih boyunca en önemli gelir kaynağı 

vergiler olmuştur. Bu gelirler devlet için, klasik fonksiyonlarının yanı 

sıra iktisadi, mali ve sosyal görevlerini yerine getirmesi için bir kaynak 

oluşturmaktadır.14 
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2 VERGİLEME İLKELERİ 

Vergileme ilkeleri; vergileme ile güdülen amaçlara ulaşabilmek 

için uyulması gereken prensiplerdir. Vergilerden beklenen 

fonksiyonların gerçekleşmesi için vergi sisteminde yer alan vergilerin 

seçiminde ve yürütülmesinde, uygulanması gereken konuları ifade 

etmektedir.15 Vergileme ilkeleri, bir vergide olması gereken genel kabul 

görmüş temel özellikleri ifade etmektedir. Zamanla geleneksel 

maliyeden günümüzün modern maliyesine doğru yaşanan teorik 

gelişmelerle birlikte vergileme ilkeleri de gelişmiş ve çeşitlenmiştir.16 

Vergi, modern devletlerin vazgeçilmez gelir kaynağıdır. 

Vergilemenin, sosyal, ekonomik, siyasi ve daha pek çok yönü 

bulunmaktadır. Modern vergi siteminin çeşitli amaçları vardır. Bunların 

başında, kamu harcamalarını finanse etmek ve gelir sağlamak 

gelmektedir. Bunun yanında; yatırımları, tasarrufu, üretim ve tüketimi 

yönlendirmek, ödemeler dengesini ve ekonomik istikrarı sağlamak, 

ekonomik yapıyı değiştirmek, gelir ve servet dağılımını düzenlemek 

gibi amaçları da bulunmaktadır.17 

Vergilemeye ilişkin teorik açıdan pek çok ilke ortaya konulmuştur. 

Klasik maliyeciler, çağdaş maliyeciler, vergileme ilkelerini değişik 

biçimlerde ele almış ve öncüller arasında Adam Smith ve Adolf Wagner 

katkılar sağlamıştır. 

Smith’in vergileme ilkeleri ve piyasa başarısızlıkları bağlamında 

devlete yüklediği görevler bugünkü kamu maliyesi literatürünün 

temellerini oluşturmuştur.18 Smith, Ulusların Zenginliği adlı eserinde 

dört vergileme ilkesi özetle şu şekildedir. 1. Bir ülkede yaşayan herkes, 

mümkün olduğunca ödeme güçleri oranında devlet harcamalarının 

karşılanmasına katkıda bulunmalıdır. 2. Herkesin ödemek zorunda 

olduğu vergi, kesin olmalıdır keyfi olmamalıdır. 3. Her vergi, vergisini 

ödeyenlerden, en uygun zamanda ve en uygun şekilde tahsil edilmelidir. 

4. Halkın cebinden çıkan para ile hazineye giren para miktarı farklı 

olmamalıdır.19 

Wagner, vergileme ilkelerini dört başlık altında belirtmektedir, 

bunlar: 1. Mali ilkeler (verimlilik ve esneklik ilkeleri). 2. İktisadi ilkeler 

(iktisadi olarak, en uygun kaynaktan ve en uygun verginin seçilmesi). 
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3. Ahlaki ilkeler (genellik ve eşitlik ilkeleri). 4. Teknik ve idari 

ilkelerdir (belirlilik, uygunluk ve iktisadilik ilkeleri). Teknik ve idari 

ilkeler gereği, mükellefin ödeyeceği vergi açık ve kesin olmalı, vergi 

mükellef tarafından en uygun zamanda, yerde ve araçlarla 

ödenebilmeli, verginin tarh ve tahsil giderleri mümkün olduğunca az 

olmalıdır.20 

2.1 Adalet İlkesi 

Vergiler, kimlerden ve ne kadar alınmalıdır? vergilerin kişilerin 

mali ve kişisel durumlarına göre ölçüsü ne olmalıdır? Bu soruların 

cevaplandırılması vergileme ilkeleri üzerindeki dikkatlerin vergide 

adalet ilkesi üzerinde yoğunlaşmasında etkili olmuştur.21 

Adalet, somut olarak tanımlanabilen ve üzerinde uzlaşılabilen bir 

kavram değildir. Adil bir vergi sistemi için şu ilkelerden yola çıkılabilir: 

Kanun önünde eşitlik; vergi yasaları önünde herkes eşit olmalı ve vergi 

kanunları herkese aynı şekilde uygulanmalıdır. Yatay adalet; aynı veya 

benzer durumda olan mükelleflerin aynı esaslar içinde 

vergilendirilmesidir. Dikey adalet; vergi konuları itibarı ile farklı gelir 

ve servete sahip olan, farklı harcama eğilimleri olan mükelleflerin farklı 

ölçüde vergi ödemesini öngörmektir.22 Vergide adalet, verginin 

düzenleyici veya tarafsızlığı olması bakış açısına göre değişik 

şekillerde değerlendirilebilmektedir. Vergi adaleti; kişilerin vergi 

ödeme güçlerine göre vergilendirilmesi ve sosyo-ekonomik 

düzenlemelere de imkân sağlayabilecek bir uygulamanın sağlanması 

olarak da değerlendirilebilmektedir.23 Adil olmayan bir vergi 

sisteminde vergi dışı piyasa ekonomisi sürekli olarak genişleme 

eğiliminde olabilir.24 

2.2 Açıklık İlkesi 

Açıklık ilkesi, vergi ile ilgili; kanunlarının, yönetmeliklerinin, 

tebliğlerinin vd. düzenlemelerin, tüm mükellefler tarafından açık bir 

şekilde anlaşılır olması gerektiğini ifade etmektedir.25 

Açıklık ilkesinin amacı, belirli ve özel bir çabaya gerek olmadan, 

vergi ile ilgili düzenlemelerin ilgililer tarafından kolaylıkla 

anlaşılmasının sağlanmasıdır. Açık bir vergi düzenlemesi, 
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mükelleflerin uyumunu arttırabilecek, vergi idaresinin ve vergi 

yargısının işleyişine de olumlu katkılar sağlayabilecektir.26 

2.3 Basitlik İlkesi 

Vergi mevzuatının basit, anlaşılır ve açık bir şekilde düzenlenmesi 

bunların uygulanmasında da aynı kolaylığı sağalabilecektir. Vergi 

sisteminde var olan karmaşıklık ise çok daha fazla soruna neden 

olabilecektir.27 

Basitlik, optimal vergi reformunun temel amaçlarından birisidir. 

Vergilerdeki karışıklığının önlenmesi ve vergi sisteminde basitliğin 

sağlanabilmesi vergi sistemlerinin önemli hedefleri arasındadır.28 

2.4 Belirlilik İlkesi 

Belirlilik İlkesi (kesinlik ilkesi); mükelleflerin ödemeleri gereken 

verginin türünün ve oranının önceden belli olmasını ifade etmektedir.29 

Kesinlik ilkesine göre mükelleflerin ödemesi gereken vergi, kesinlik 

ifade etmelidir. Mükelleflere keyfi uygulamalar yapılmamalıdır. 

Vergilerin ödeme zamanı, şekli ve miktarı gibi konular hem mükellef 

hem de diğer kişiler bakımından önceden açık ve net bir şekilde belirli 

olmalıdır.30 

Vergide belirlilik ilkesinin verginin mali fonksiyonları kadar 

sosyal ve ekonomik fonksiyonları bakımından da önemi bulunmaktadır. 

Ekonominin başarılı bir şekilde yönetilebilmesi için siyasi yapının 

dengeli olması gereklidir. Vergi kanunlarında belirtilen konuların, 

mükellefleri şüpheye düşürmesi halinde mükelleflerin vergi ile ilgili 

yükümlülüklerini gereğine uygun şekilde yerine getirememeleri ve 

vergiye yönelik tepkiler göstermeleri söz konusu olabilecektir. Vergide 

belirsizlik olması iyi niyetli mükellefleri bile zor durumda 

bırakabilecektir. Bu durum vergide kesinlik ilkesi ile yakından 

ilgilidir.31 

2.5 Esneklik İlkesi 

Vergilemede esneklik ilkesi, vergi gelirlerinin değişen şartlara göre 

azalma ve çoğalma özelliğinin olmasını ifade etmektedir. Milli 
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gelirdeki değişmelere uyum sağlayan vergi esnek vergi olarak 

nitelendirilebilir.32 

Vergiler; devletin gelir ihtiyacında meydana gelen değişiklikleri 

karşılayabilecek yapıda olmalıdır, değişen konjonktüre ve şartlara 

uyumlu olmalı ve meydana gelen gelir açıklarını kapatabilme 

kabiliyetini de taşımalıdır. Esneklik, değişkenlerin değişme oranları 

arasındaki ilişkiyi gösteren bir orandır ve iki değişken arasında 

meydana gelen yüzdelik değişmeler arasındaki etkileşim veya 

duyarlılık derecesi olarak belirtilir. Vergi esnekliği, vergi gelirlerindeki 

yüzdelik değişimin GSYH’deki yüzdelik değişime oranı olarak ifade 

edilebilir.33 Vergilerin gelir esnekliği, vergi gelirlerinde meydana gelen 

değişme oranının milli gelir düzeyinde meydana gelen değişme oranına 

bölümü ile elde edilir. Bu puan artan oranlı vergi yapısı içinde 1’den 

büyük ve azalan oranlı vergi yapısı içinde 1’den küçük ve düz oranlı 

vergi yapısı için de 1’e eşittir.34 

2.6 Eşitlik İlkesi 

Vergilemede eşitlik ilkesi, mükelleflerin vergi borçlarının 

tespitinde, mükelleflerin sahip olduğu ödeme gücünün dikkate 

alınmasını ifade etmektedir. Vergilemede eşitlik, yatay ve dikey eşitlik 

olarak ayrılmaktadır. Vergilemede yatay eşitlik; ödeme gücü benzer 

olanların aynı uygulamaya tabi tutulmasını, vergilemede dikey eşitlik 

ise ödeme gücü farklı olanların farklı uygulamaya tabi tutulmalarını 

ifade etmektedir.35 

Vergide eşitlik, temel bir kural olmakla birlikte bunun 

gerçekleştirilebilmesi için somut ve her soruna cevap verebilen araçlar 

mevcut değildir. Mükelleflerin vergi ödeme güçlerine, çeşitli 

tekniklerden ve araçlardan yararlanmak suretiyle ulaşılmaya 

çalışılmaktadır. Amaç mükelleflerin ödeme güçlerine göre 

vergilendirilmesinin sağlanmasıdır.36 

2.7 Etkinlik İlkesi 

Vergileme sistemine bağlı olarak, ödenen vergi dışında fazladan bir 

kayıp ortaya çıktığı zaman vergi sisteminde ek bir yükten söz edilebilir. 

Etkin bir vergi sistemi gelir etkisi dışında ek bir yük meydana 
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getirmeyen bir vergi yapısını ifade etmektedir.37 Etkinlik, vergi 

idaresinin vergi toplamadaki etkinliği olarak anlaşılmaktadır. İyi bir 

vergi sistemi, vergilerin hem devlete hem de mükelleflere maliyetinin 

en az olduğu sistemdir.38 Etkin bir vergi idaresi de en az maliyetle en 

çok vergi geliri elde edebilen idaredir.39 

Etkin vergi, mükelleflerde davranış değişikliğine neden olmayan 

vergidir. Bunun için vergiler, belirli ve sınırlı işlevini aşmadan 

düzenlenmelidir. Bu ilke, vergi tarafsızlığı ilkesi olarak da ifade 

edilebilmektedir.40 Vergi toplamada etkinliğin sağlanabilmesi için 

vergi mevzuatının; basit, anlaşılır ve açık olması, vergi konusunda 

kimseye ayrıcalık tanınmaması ve vergi maliyetlerinin de olabildiğince 

az olması gereklidir.41 

2.8 Genellik İlkesi 

Vergide genellik ilkesi; bir toplumda yaşayan bireyler arasında, dil, 

cinsiyet, din, ırk vb. ayrım yapılmadan herkesin, anayasada ve vergi 

yasalarında belirtilen vergilerle ilgili olduğunda, mükellef olabilmesini 

ve vergisini ödemesini ifade etmektedir. Genellik ilkesi, vergi 

konusunda herkesin eşit olmasını ve verginin herkesi kapsamasını 

vurgulamaktadır. Genellik ilkesinin bir diğer yönü de vergi sisteminde 

hiçbir kişi veya şeylere vergi imtiyazları (istisna ve muafiyetler vs. 

özellikler veya ayrıcalıklar) tanınmaması.42 

Genellik ilkesi, çeşitli düzenlemelerle hiç kimsenin veya hiçbir 

şeyin vergi dışında kalmamasıdır. Vergiler konusunda uygulanan, 

istisna ve muafiyetler genellik ilkesine aykırıdır. Vergide, muafiyet ve 

istisnalara yer verilmesi, genellik ilkesine zarar veren uygulamalardır. 

Vergilerin genelliği, vergilerin artması durumunda tüm bireylerin 

vergilerinde aynı oranda artış olması anlamına da gelmektedir.43 

2.9 İktisadilik İlkesi 

Vergilemede iktisadilik ilkesi, vergi gelirlerini elde etmek için 

oluşacak maliyetlerinin mümkün olduğunca düşük olmasını ve 

vergilerin ekonomik hayatın işleyişini bozmaması gereğini ifade 

etmektedir. Maliyetin düşük olması, toplanan vergilerin büyük bir 

bölümünün devlet hazinesine girmesinin sağlanması demektir. Bu da 
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vergi toplamak için yapılacak giderlerin olabildiğince düşük 

tutulmasını gerektirir. İktisadi hayatı olumsuz etkilememesi de 

vergilerin, bireylerin karar ve tercihlerinde rasyonel olmayan sapmalara 

neden olmamasını ifade etmektedir.44 

İktisadilik ilkesine göre, verginin tarh ve tahsil masraflarının 

mümkün olduğu kadar az olması gerekmektedir. Mükelleften alınan 

vergiler en az kayıpla devletin hazinesine girmelidir. Bazı iktisatçılar 

ise bu ilkenin daha geniş yorumlanması gerektiğini belirtmekte ve bu 

ilke ile vergilerin iktisadi hayatı olumsuz etkilememesinin hedef 

alındığını savunmaktadır.45 Vergi maliyetlerini azaltmak adına vergi 

dairelerindeki bürokrasi azaltılabilir. Vergi dairesi ve mükellef 

arasındaki bilgi alışverişi arttırılabilir.46 Vergi maliyetinin azaltılması 

vergi elde etmek için yapılması gerekenlerden vazgeçilmesi şeklinde 

yorumlanmamalıdır. 

2.10 İstikrar İlkesi 

Vergi ile ilgili yasaların ve diğer düzenlemelerin sürekli olması, 

bunlarda sık sık değişiklik yapılmaması, bunların kısa sürelerle 

değiştirilmemesi, olarak ifade edilebilen istikrar ilkesi, vergileme 

konusunda önemli bir yere sahiptir.47 Optimal vergi reformunu diğer 

geleneksel vergi reformlarından ayıran en önemli özellik, vergilemede 

kurallar yönünden, esneklik ilkesinin değil, öngörülebilirlik ve istikrar 

ilkesinin benimsenmesidir.48 

Vergide istikrar ilkesi, vergi ve vergilendirme tekniği konusunda 

yapılan düzenlemelerin sık sık değiştirilmemesi ve düzenli olmasını 

ifade etmektedir. Bu ilkeye göre vergi ile ilgili yasal düzenlemelerin, 

olabildiğince az değişik yapılarak uygulanması gereklidir.49 

2.11 Kanunilik İlkesi 

Vergilemede kanunilik ilkesi; vergilerin, önceden usulüne uygun 

olarak yürürlüğe girmiş vergi kanunlarına göre alınması olarak ifade 

edilebilmektedir.50 Bu ilke, verginin kanunlarla konulması ve vergiyi 

oluşturan temel unsurların kanunda yer alması, gerektiği şeklinde 

anlaşılabilmektedir.51 Vergilerin kanuniliğinden amaç, sadece bir vergi 

kanununun var olması değil, var olan kanunun doğru uygulanmasıdır. 
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Hukuk devletinin, idarenin hukuka bağlılığı ilkesi veya kanuni idare 

ilkesi idareyi, vergilendirme işlemleri yaparken, kanuni yetki ile 

sınırlandırmaktadır. Kanuni idare ilkesi bakımından da bir ön koşul 

niteliğindedir. 1982 Anayasasının 10. maddesi kanun önünde eşitlik 

ilkesini getirmiştir.52 

Vergilerin kanuniliği İlkesi, çeşitli kanunlarla, mükelleflere bazı 

görev ve sorumluluklar yüklenirken aynı zamanda bu işlemlere karşı, 

gerektiğinde hukuki olarak itiraz etme hakkı da tanınmaktadır. 

Günümüzde vergilerin konulması veya bu yetkinin kullanılmasında 

anayasal düzeyde düzenlemeler yapılmaktadır.53 Hukuk devletinde 

vergilerin kanuniliği ilkesi sadece vergi düzeninin kanunlara dayanması 

değil, aynı zamanda, bütün vergileme işlemleri hakkında yargı yoluna 

başvurabilme olanağının tanınmasını da zorunlu kılmaktadır.54 

Kanunilik ilkesinin amacı keyfi eylem ve işlemleri önlemektir. 

Kanunilik ilkesi, vergi ve benzeri mali yükümlülüklere ilişkin 

düzenlemelerin halkın isteğine uygun olarak ve halk temsilcileri 

tarafından oluşan yasama organınca; belirgin, kesin, açık ve anlaşılır 

şekilde gerçekleştirilmesi ve hukuki güvencesinin sağlanmasıdır.55 

2.12 Ödeme Gücü İlkesi 

Ödeme gücü ilkesinin amacı, vergi yükü dağılımında ve gelir 

bölüşümünde adaletin sağlanabilmesidir.56 Ödeme gücüne göre 

vergilendirme ilkesi, vergilemenin bireylerin ödeme gücüne göre 

yapılmasını ifade etmektedir.57 Vergi yükü, vergi ile verginin kaynağı 

arasındaki ilişkiyi gösterdiğinden ve gelire bağlı olarak 

hesaplandığından, vergi ile gelir arasında bir bağ kurmaktadır.58 

Vergide ödeme gücü, mükelleflerin kişisel ve ekonomik durumunu 

dikkate alarak kendisini bakmakla yükümlü olduğu kişileri 

geçindirecek belirli bir gelir ve servetten daha fazla olan kısmını ifade 

etmektedir. Vergide ödeme gücü bu ihtiyaçları giderecek imkanlar göz 

önüne alınarak belirlenmelidir. Bu ilke ile gelir dağılımında adaletin 

sağlanması amaçlanmaktadır. Bu açıdan vergilendirmede vergi veren 

kişinin ödeme gücü dikkate alınır. Kamusal faaliyetlerden sağladığı 

fayda dikkate alınmaz.59 
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2.13 Tarafsızlık İlkesi 

Tarafsızlık, vergilerin ekonomik birimlerin tüketim, yatırım, 

tasarruf ve risk alma kararları üzerinde değiştirici etkide 

bulunmamasını ifade etmektedir.60 Vergilerin etkinlik kaybına sebep 

olmamaları için belirli ve sınırlı olan işlevlerini aşmaması, piyasa 

sisteminin işleyişine müdahale etmemesi gerekliliği verginin 

tarafsızlığı ilkesi olarak ifade edilmektedir.61 

Vergi sisteminin tarafsız olabilmesi için: vergi oranlarının düşük 

ve düz oranlı olması; vergiler konusunda kimseye veya hiçbir şeye 

ayrıcalık yapılmaması gerekmektedir.62 

2.14 Uygunluk İlkesi 

Uygunluk ilkesi, verginin, mükellefin ödeme yapabileceği en 

uygun zamanda ve mükellef için en uygun şartlarda alınmasını ifade 

eden bir kavramdır. Vergi idaresi tarafından, ödeme konusunda 

mükellefe gerekli kolaylıkların sağlanması ve vergi borcunun 

taksitlerle ödenmesi uygunluk ilkesinin gereğidir.63 

Uygunluk ilkesi, uygun vergi kaynakları ve vergi çeşitlerinin 

seçilmesi ile ilgilidir. Vergi adaleti bakımından verginin; servet, 

harcama veya gelirin hangisi üzerinden alınmasının daha anlamlı 

olacağı, konulacak vergi çeşidinin yansıma mekanizması sonucunda 

mükellefler üzerindeki yük dağılımının nasıl gerçekleşeceği önem 

taşımaktadır.64 

2.15 Verimlilik İlkesi 

Verimlilik ilkesi, toplanacak vergilerin, devlet tarafından yapılacak 

harcamaların finansmanının büyük bir kısmını karşılayacak düzeyde 

olmasıdır. Herhangi bir vergi türünden beklenen tahmini hasılatın 

sağlanması o verginin verimli olduğunun göstergesidir.65 

Kamu gelirleri içerisinde en büyük paya sahip olan vergiler 

devletlerin varlıklarını sürdürebilmeleri konusunda çok önemlidir. 

Mükellefler vergiye ilişkin görevlerini ne kadar yerine getirirlerse vergi 

gelirleri de o kadar fazla olacaktır.66 
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2.16 Yararlanma İlkesi 

Yararlanma ilkesi, vergilemede bireylerin kamu hizmetlerinden 

sağladıkları yarara dikkat çekmektedir. Yararlanma ilkesi gereğince 

vergilendirmede, devletin sunduğu bazı mal ve hizmetlerin bedelinin 

tamamının veya bir kısmının bu hizmetten yararlananlardan 

karşılanması olarak da anlaşılmaktadır.67 

Bazı vergilerde, hizmetten yararlanma söz konusu iken bazılarında 

değildir. Örneğin gelir vergisi fayda yaklaşımı ile uygulanan bir vergi 

türü değildir. Bu vergi kişilerin gelirleri üzerinden fayda ilkesi dikkate 

alınmadan doğrudan alınan bir vergidir. Dolaylı vergilerden olan 

Katma Değer Vergisi (KDV) ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) gibi 

vergilerde hizmetten yararlanma söz konusudur.68 
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3 VERGİLEMENİN SINIRLARI 

Modern devlet; ulusa dayalı, laiklik ilkesine göre örgütlenmiş ve 

kurduğu rasyonel hukuk sistemiyle de ulus-devlete bağlı vatandaşlık 

anlayışını beraberinde getirmiştir. Modern devlet birçok kamu 

hizmetini halkına sunma taahhüdünde bulunan ve özellikle 2. Dünya 

Savaşı sonrasında sosyal devlet kavramının gelişmesiyle yeni özellikler 

kazanan idari devlettir.69 

Vergiler, tarih boyunca, yönetilenlerle yönetenler arasındaki 

çatışmaların temel konularından biri olmuştur. Maliye alanında 

“temsiliz vergileme olmaz” sözü önem taşımaktadır. Devletin başındaki 

kralların veya hükümdarların keyfi vergiler koymaları, halkı isyana 

sürüklemiştir. Aşırı vergiler altında ezilen halk, vergilerin ancak halkı 

temsil eden parlamentonun izni ve onayı ile konulması halinde adil ve 

meşru olabileceğini öne sürmüş ve bunları kazanabilmek için mücadele 

etmiştir. Demokrasi mücadelesinin başlangıcını oluşturan bu gelişmeler 

sonucunda vergilerin ancak halkın temsilcilerinin izni ve onayı ile 

konulması gerektiği kabul görmüştür.70 

Devlet istediği kadar vergi alabilir mi? Sorusunun cevabı, tek 

kelime ile, Hayır’dır. Çünkü vergilemenin sınırları bulunmaktadır.71 

Devletin toplayacağı vergilerin sınırları bulunmaktadır. Bu sınır; 

ülkenin vergi kapasitesi ile iliği olup ülkeye ve zamana göre 

değişiklikler gösterebilmektedir.72 Etkin ve adil bir vergi sisteminin 

oluşturulması için vergilemenin; ekonomik, mali ve psikolojik 

sınırlarının bilinmesi ve bu sınırların dikkate alınması gerekmektedir. 

Bu sınırların aşılması durumunda vergilemeye yönelik tepkiler ortaya 

çıkabilecektir.73 

Vergiler, devletin egemenlik gücüne dayanılarak alınmaktadır. 

Vergilerin; hukuki, iktisadi, mali, siyasal, toplumsal, kültürel ve 

psikolojik sınırları bulunmaktadır. Hükümetler vergileri ancak belirli 

sınırlara kadar arttırabilirler. Verginin bir birim dahi arttırılamayacağı 

nokta, vergi sınırını ifade etmektedir.74 
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3.1 Vergilemenin Hukuki Sınırı 

Modern devletlerde yönetim evrensel hukuk kurallarına bağlıdır. 

Bu hukuk kuralları, devletin kendisi için, devlet adına çalışan kamu 

görevlileri için ve vatandaşlar için bağlayıcıdır.75 Anayasa ve kanunlar 

ile çerçevesi çizilen sınırlar, hukuki sınır olarak ifade edilmektedir.76 

Anayasalarda kişiler için öngörülen haklar aynı zamanda devletin 

egemenliğinin de sınırıdır. Anayasadaki; temel, kişisel, siyasi, sosyal ve 

ekonomik haklar devlet egemenliğinin güvencesi altındadır. 

Anayasadaki hakların yanında kişiler için ödevler de öngörülmüştür. 

Kişilere öngörülen ödevlerin yerine getirilebilmesi için devlet 

egemenliğini anayasadaki sınırlar içinde ve hakları zedelemeden 

kullanmalıdır.77 

Hukuki sınır, anayasa ve yasalardan kaynaklanır. Verginin hukuki 

sınırlarının ilk örneği, İngiltere’de 1215 yılında kralın kabul ettiği 

Magna Carta ile gerçekleşmiştir. Böylece krala ait ve sınırsız bir yetki 

olan vergilendirme yetkisi sınırlandırılmıştır. Günümüz modern 

demokrasilerinde, halk seçtiği temsilcileri vasıtasıyla vergilendirme 

yetkisini kullanmaktadır. Günümüzde, kanunsuz vergi olmaz, ilkesinin 

doğal sonucu olarak, vergiler kanunla konulur, değiştirilir veya 

kaldırılır. 1982 Anayasasının 73. maddesinde vergilerin hukuki 

sınırlaması yapılmıştır. Mali güce açık olarak vurgu yapılmış, vergi ve 

benzerlerinin ancak kanunla konulabileceği belirtilerek 

sınırlandırılmıştır.78 Yasal idare ilkesi, vergi hukuku alanında 

Anayasa’nın 73. maddesi ile güvenceye alınmıştır. Verginin yasallığı 

ilkesi bir taraftan genel nesnel (objektif) düzenleyici işlemlerle 

konulması diğer taraftan da öznel (subjektif) özellikteki tarh ve tahsil 

işlemlerinin vergi yasalarına uygun ve doğru olarak yapılmasını 

kapsamaktadır.79 

3.2 Vergilemenin İktisadi Sınırı 

İktisadi sınır, vergilerin en yüksek seviyede alınıyor olmasına 

karşın ekonominin bu durumdan zarar görmemesi halidir. Vergiler bu 

sınırı geçerse üretim düşer gelir dağılımı ve fiyatların dengesi bozulur. 

İktisadi sınırın ne olması gerektiği vergi almanın marjinal sosyal 

maliyetinin kamu hizmetlerinden yararlanmanın marjinal sosyal 
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faydaya eşit olması şeklinde ifade edilebilir. Vergilerin sınırının kamu 

giderlerinin sınırı ile çok yakından bağlantılı olduğu söylenebilir.80 

Devlet vergilendirme yetkisini teorik olarak milli gelirin 

tamamının alındığı noktaya kadar yükseltebilir. Gerçi bu durum da bir 

sınırdır. Böyle bir durumda kamusal ve özel tüm ihtiyaçların devlet 

tarafından karşılanması gerekir. Bunu da uygulama imkânı yoktur. Bu 

uygulamaya en koyu sosyalist sistemlerde dahi rastlanmamıştır. 

Vergilemenin iktisadi sınırının sayısal olarak değeri şimdiye kadar 

bulunamamıştır.81 

Ülkeler açısından bakıldığında vergiler, milli gelir seviyesi ile 

sınırlıdır. Mükellefler açısından bakıldığında ise vergiler, bireysel gelir 

ile sınırlıdır. Mükellefin gelirinin tümünün vergilendirilmesine, 

müsadere (zor alım), denilmektedir. Böyle bir durumda bireyler gerçek 

gelirlerini vergi idaresinden gizlemeye çalışacaktır. Vergilemenin 

iktisadi, sınırı toplumdan topluma ve zamana göre farklılık gösterebilir. 

Bu nedenle kesin bir vergi oranı belirleyip bunun, vergilemenin iktisadi 

sınırı olduğunu belirtmek oldukça zordur.82 

3.3 Vergilemenin Mali Sınırı 

Vergilemenin mali sınırı esnektir. Bu esneklik vergi oranlarındaki 

artışla doğru orantılı değildir. Vergi konusu mal veya hizmetin talep 

esnekliği, ikame imkânı, yeni vergilerin veya arttırılan oranların sebep 

olduğu psikolojik tepki ve benzeri faktörler vergi hasılatının beklenen 

ölçüler içinde artması için yeterli olmayabilmektedir. Yeni bir vergi 

getirildiğinde veya vergi oranları yükseltildiğinde mükellefler; 

vergiden kaçınmak için tüketimi kısabilir, ikame imkânı olan daha 

düşük oranda vergilendirilmiş malların tüketimine yönelebilir veya 

vergi kaçırmanın yollarını arayabilirler.83 

Vergi oranının arttırılmasına rağmen vergi gelirlerinde bir artışın 

olmadığı noktaya gelindiğinde verginin mali sınırına ulaşıldığı 

söylenebilmektedir.84 Mali sınırın aşılması, mükellefler üzerinde 

olumsuz etkiler meydana getirebilir ve bunun sonucunda da vergiden 

kaçınma ve vergi kaçakçılığı gibi olumsuzluklar ortaya çıkabilir.85 

Vergi oranları ve vergi gelirleri ile tahmini olarak 

vergilendirilebilir gelirler arasındaki ilişki Laffer eğrisi, ile 



Mükellef-İdare İlişkisi Bakımından Vergi Uyumu ve Türk Vergi Sistemindeki Gelişmeler 

25 
 

gösterilmektedir. Laffer Eğrisi, yüksek vergi oranlarının vergi 

gelirlerinde kesin olarak bir azaltıcı etki oluşturacağını göstermektedir. 

Eğri üzerinde aşağılarda yer alan vergi oranları da vergiye tabi gelirleri 

değiştirerek vergi gelirlerinde azalışa neden olabilmektedir.86 

Şekil 1: Laffer Eğrisi 

 

Kaynak: Laffer, 2004: 2. 

Şekil, Laffer Eğrisi, kavramının grafik gösterimidir. Şekle göre, 

vergi oranının yüzde sıfır olması yani hiç vergi olmaması durumunda 

hükümet hiç vergi toplayamayacaktır. Aynı şekilde, yüzde yüzlük bir 

vergi oranıyla da hükümet hiç vergi geliri tahsil demeyecektir. Çünkü 

hiç kimsenin sonradan hiçbir kazanç elde edemeyeceği bir işte çalışmak 

istemesi olası değildir. Böyle iki aşırılık arasında aynı miktarda vergi 

toplanacak iki alan bulunmaktadır bunlardan biri yüksek vergi oranı dar 

vergi tabanı diğeri düşük vergi oranı geniş vergi tabanıdır.87 

Vergi oranları ile vergi gelirleri arasındaki ilişkinin temel fikri, 

vergi oranlarındaki değişimlerin gelir üzerinde iki etkiye sahip 

olmasıdır. Aritmetik etki, basitçe, vergi oranları düşürüldüğünde, vergi 

gelirlerinin de düşmesidir. Ekonomik etki, vergi oranlarındaki artışla 

birlikte, daha düşük vergi oranlarının; iş, çıktı ve istihdam üzerindeki 

olumlu etkisini ve dolayısıyla vergi tabanına, bu faaliyetleri artırmak 

için katkılar sağlayacaktır. Vergi oranlarını yükseltmek, 
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vergilendirilmiş faaliyetlere katılımı cezalandırmak suretiyle olumsuz 

ekonomik etkiye sahiptir. Aritmetik etki her zaman ekonomik etkiden 

ters yönde çalışmaktadır. Dolayısıyla, vergi oranındaki değişimlerin 

ekonomik ve aritmetik etkileri bir araya getirildiğinde, vergi 

oranlarındaki değişimin toplam vergi gelirleri üzerindeki etkileri çok 

açık olmamaktadır.88 

1970’li yılların sonlarına doğru A. Laffer tarafından gündeme 

getirilen bu görüş, daha önceki yüzyıllarda pek çok filozof ve iktisatçı 

tarafından açıklanmıştır. Literatüre "Laffer Etkisi" olarak giren bu 

görüş, "Haldun-Laffer Etkisi" olarak da adlandırılmaktadır. A. Laffer 

tarafından açıklanan bu görüş ilk olarak 14. yüzyılda İbni Haldun 

tarafından açıklanmıştır. İbni Haldun 1371’de ünlü Mukaddime adlı 

eserinde şunları belirtmiştir.89 Hanedanlığın başlangıcında, az vergi 

oranları ile çok vergi geliri elde edilir. Hanedanlığın büyümesi ile çok 

vergi oranlarına karşılık az vergi geliri elde edilir.90 

3.4 Vergilemenin Psikolojik Sınırı 

Vergilemenin psikolojik sınırı, vergilerden dolayı mükelleflerin 

davranışlarında mali verimliliğin azalacağı ve istenmeyen 

reaksiyonların meydana geleceği nokta olmalıdır. Bu sınır sayısal 

olarak belirlenememekle birlikte vergilere tahammül edilebilen sınır 

olarak ifade edilebilir.91 Vergi psikolojisi, belli bir toplumda ve 

dönemde vergi zihniyeti ile vergi ahlakının oluşmasını önemli ölçüde 

etkileyen bir faktördür. Bu sebeple vergilemeye ilişkin kararlar 

alınırken psikolojik faktörün de göz önüne alınması gerekmektedir.92 

Vergilemenin psikolojik sınırları, mükelleflerin algılarıyla ilgili bir 

kavramdır ve kesin bir sayı ile ifade edilmesi zordur. Psikolojik sınır; 

bireyin vergi ahlakı, vergi ödeme isteği, hükümete güveni gibi birçok 

farklı faktörden etkilenebilmektedir. Bu nedenle kesin oranlar vermek 

mümkün değildir. Bazı olağanüstü durumlarda (savaş, doğal felaketler, 

vb.) bu sınır yükselebilirken, ekonomide büyük israf ve yolsuzlukların 

olduğu algısı vergilemenin psikolojik sınırını düşürebilecektir.93 

Vergilemede, mükelleflerin davranış ve tutumlarında verginin mali 

verimliliğini azaltacak, ekonomik ve sosyal açıdan istenmeyen 

sonuçlara yol açacak şekilde değişikliklere yol açılması verginin 

psikolojik sınırlarına ulaşıldığının göstergesi sayılabilmektedir.94 
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3.5 Vergilemenin Siyasi Sınırı 

Demokrasilerde siyasi partilerin nihai amacı seçimleri kazanıp 

iktidara gelmektir. Bunun için siyasi partiler oylarını en fazla yapmak 

(maksimize etmek) isterler. Vergilemeye ilişkin kararların alınmasında 

oy kaybı endişesi, siyasi sınırı oluşturmaktadır. Böyle bir sınırın 

önceden tespit edilmesi mümkün değildir. Oyların düşmeye başladığı 

noktadan bir önceki fiili durum, vergilemenin siyasi sınırı olarak kabul 

edilebilir.95 

Siyasetçiler yeni vergi koymanın veya vergi oranlarının 

arttırılmasının oy maliyetini iyi bilmektedirler. Bu sebeple siyasetçiler 

gelecek dönemlerde seçilme ihtimalini sürdürebilmek için vergi koyma 

ve vergi oranlarını arttırma konusunda çekimser davranırlar. Siyasi 

sınır, teorik olarak uygulamaya konulan vergi politikasının neden 

olduğu marjinal oy kaybı ile vergilerin arttırılması veya yeni vergiler 

konulması sonucunda sağlanacak fonlarla yapılacak olan kamu 

hizmetleri sayesinde kazanılacak marjinal oy kazancı arasındaki 

ilişkiye göre belirlenmektedir.96 

Vergi oranları artarken belli bir üst noktaya kadar oy sayısı da 

artmaktadır. Ancak belli bir noktadan sonra oy sayısı düşmeye 

başlamaktadır. Vergi nedeni ile oyların düşmeye başladığı yerden 

önceki yer, vergilemenin siyasi sınırıdır. Politikacılar vergi yasalarının 

ve bütçe sürecinin karmaşık ve anlaşılmaz olmasını isterler. Aynı 

zamanda kararsızların vergi yükünü azaltırken, özellikle kendi 

partilerini desteklemeyen seçmenlerin de vergi yüklerini arttırmak 

isterler.97 

3.6 Vergilemenin Toplumsal ve Kültürel Sınırı 

Toplumların ekonomik gelişmişlik seviyeleri ve sosyal 

yapılarından kaynaklanan bazı özel haller de vergilemenin sınırlarının 

belirlenmesinde etkili olabilir. Örneğin, gelişmiş ülkelerde hem milli 

gelir hem de kişi başına düşen gelir yüksek olduğundan, devletin vergi 

gelirleri de yüksektir. Bu gibi durumlar vergilere yönelik tepkilerin 

yumuşamasına sebep olurken, gelişmekte olan ülkelerde ise durum tam 

tersidir. Bu nedenle, vergilemenin mükellefin tüketim imkanlarını 
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olumsuz yönde etkilememesi, tasarruf ve sermaye birikimini 

engellemeyecek sınırlarda olması gerekmektedir.98 
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4 VERGİ TARİHİNİN KÖKENLERİ 

İnsanlık tarihinde yer alan en önemli konularından biri 

vergilendirme olmuştur. Vergi tarihinin kökenlerine bakıldığında 

vergilerin, geliri düşük olan kişilerden alındığı görülmektedir. Bu 

kişiler tarımla uğraşan yoksul köylülerden oluşmaktadır. Ekonomide 

tarımsal ürünlerin fazla bulunması, devletleri gelir elde etmek için bu 

alana yöneltmiştir. Bu açıdan bakıldığında, vergi ve emek kavramları 

birbirinin yerine kullanılmaya başlamıştır. Emek üzerinden alınan 

vergiler; angarya ve aşar vergisi olarak ortaya çıkmıştır. İlerleyen 

dönemlerde bu türdeki dolaysız vergilere ek olarak; gelir, mülkiyet, hak 

veraset vb. kazançlar üzerinden alınan vergiler uygulanmaya 

başlamıştır. Daha sonra; satış ve gider vergileri, ithalat resimleri, 

dayanıklı tüketim malları üzerinden alınan vergiler, hammadde ve 

emtia üzerinden alınan vergiler vb. dolaylı vergiler uygulanmaya 

konulmuştur. Bu aşamadan sonra bütün vergiler bir arada uygulanmaya 

başlanmıştır. Devletler, emniyetlerini sağladığı bünyesindeki bireylerin 

sadakati karşılığında vergiler almaya başlamıştır. Emek unsurundan 

başlayıp soyut faaliyetler ve hareketlere uzanan bir süreçte 

vergilendirmenin yapılmaya çalışılması, vergi tarihinin kökenlerinden 

günümüze kadarki serüveninin özetidir. Sümerler, Antik Mısır, Antik 

Yunan ve Roma’da başlayan çeşitli vergilendirme faaliyetleri yaklaşık 

olarak 4500 yıldır devam etmektedir.99 

Küçük topluluklar halinde yaşayan ilk insanların ortak ihtiyaçları, 

kamusal hizmetlerin ilk şeklini oluşturmuştur. Toplumsal ihtiyaçların 

karşılanmasına yönelik insanların katkıları, ayni vergilerin ilk 

örneklerini oluşturmuştur. 4400 yıl önce kurulmuş olan Sümer Kent 

Devleti Lagaş ile ilgili olarak yapılan arkeolojik kazılar sonucunda 

bulunan, tabletlerde insanlığın yazılı tarihinin ilk vergi reformu 

sayılabilecek ifadelere rastlamıştır.100 

Sümer’den Roma’ya kadar uzanan süreçteki büyük medeniyetler 

incelendiğinde, vergi gelirlerinin bu medeniyetlerin gelişip kök 

salmasına büyük katkı sağladığı söylenebilmektedir. Bununla birlikte, 

vergilerin tahsil edilmesinde çeşitli problemlerin ortaya çıkmasının ve 

bu problemlerin kronik bir hal almasının da medeniyetleri çöküş 

sürecine taşıdığı söylenebilir. Bu bakımdan vergilerin, vergileme 
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ilkelerine uygun olarak tasarlanması veya tasarlanmaması 

medeniyetlerin yükselme veya çökme sürecine girmesinde önemli bir 

etken olabilmektedir. Adaletin bulunmadığı bir vergilendirmenin 

ortaya çıkaracağı sonuçlar antik çağda bile medeniyetleri ortadan 

kaldıracak güçlü etkilere sahip olmuştur.101 

4.1 Sümerler’de Vergilendirme 

Sümerler, Mezopotamya’nın en eski halklarından biridir. Bunlar 

Mezopotamya’ya gelen göçerlerdir. Bu şekilde Güney 

Mezopotamya’da etnik ve kültürel etkileşim başlamıştır. Sami kökenli 

göçmenlerin kurdukları köylerin yerinde ilk Sümer siteleri 

kurulmuştur.102 

Sümerlerde vergide dikkat çeken ilk şey, bu medeniyeti oluşturan 

kent devletleri arasında verginin güç sembolü olarak kullanılmasıdır. 

Kiş Devleti tarafından, Umma Devleti’ne tarım izni vermesi 

karşılığında, elde edilen gelirlerin bir kısmı vergi olarak alınmıştır. 

Devam eden süreçte ise Umma Devleti vergileri reddettiği için Sümer 

kent devletleri arasında karışıklıklar olmuştur. Umma Devleti’nde 

tapınak yöneticileri devletin idaresini ele almış, çözüm, ödenmesi 

gereken verginin tamamı değilse de bir kısmının ödenmesini kabul 

etmeleri sonucunda sağlanmıştır. Sümerlerde sosyal hayat içindeki 

faaliyetlerde zaman zaman vergilendirilmiştir. Kaybolan eşyaların 

bulunması konusunda kahinlerden yardım alındığı ve bu yardım 

karşılığında dönemin geçerli parası olan şekel üzerinden alınan vergi, 

boşanma halinde hükümdarın ve vezirlerin şekel alması bu durumlara 

örnektir. Tapınak gelirleri, zorla veya isteğe bağlı olarak oluşan vergisel 

bir yükümlülük ile arttırılmıştır. İnanç faaliyetlerinin vergilendirilmesi 

konusundaki bir diğer örnek ise cenaze merasimlerinde ailenin; ekmek, 

hurma, şarap ve çeşitli eşyaları vergi olarak vermeleridir. Rüşvetçi 

memurların görevden alınması, fakirlerin zenginlere karşı korunması 

gibi olgular da ortaya çıkmış olmakla birlikte bu durum kısa sürmüş ve 

yeni savaşlar ile son bulmuştur. Birçok bürokrat vergilendirme yoluyla 

varlıklarını arttırmışlardır. Vergiye ilişkin hak ihlalleri, bu ihlallere 

karşı önlem alınmaması, savaşların kaybedilmesi, Sümer medeniyetini 

önce zayıflatmış daha sonraki dönemlerde de tarih sahnesinden 

ayrılmasına zemin hazırlamıştır.103 
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4400 yıl önce kurulmuş olan Sümer kent devleti Lagaş ile ilgili 

olarak yapılan arkeolojik kazılar sonucunda, ortaya çıkarılan 

tabletlerde, yazılı insanlık tarihinin ilk vergi reformu sayılabilecek 

düzenlemelere rastlanmıştır.104 

4.2 Eski Mısır’da Vergilendirme 

Eski Mısır’da vergiler ve ölüm eşdeğer görülmüştür. Vergilerin 

toplanması konusunda yerel yöneticilerin bireylere ceza vermelerine 

izin verilmiştir. Bu durum, yöneticilerin vergi toplama gücü ile 

köylülerin haklarını kısıtlamalarına neden olurken kendi varlıklarını da 

arttırmalarını sağlamıştır. Vergisini ödemeyen köylülere hapis cezaları 

veya daha ağır cezalar uygulanmıştır. Artan vergilerden kaçmak için 

toprağını terk eden köylüler, birer kanun kaçağı olarak yaşamışlardır. 

Erkeklerden talep edilen angaryadan, tapınaklarda çalışanlar muaf 

tutulmuştur. Vergi ile ilgili kayıtlar düzenli olarak tutulmuştur. Vergide 

tahsilat ve verimlilik için ülke iki bölgeye ayrılmıştır. Piramitler de 

vergilendirme faaliyetinin bir parçası olmuştur. Piramitler, 

günümüzdeki vergi dairelerine benzer bir şekilde faaliyette bulunmuş 

ve yerel halkın vergi ödeme görevini hatırlatacak şekilde kullanılmıştır. 

Vergilerin konusu tarımsal ürünler olmuş ve ayni vergilerin ağırlıkta 

olduğu bir sistem uygulanmıştır. Vergi tahsildarlarının sert 

uygulamalarına her zaman müsaade edilmiştir. Firavun Horemheb’un 

halkın yoksullaşmasına sebep olan kişi ve olayların cezalandırılacağına 

dair buyruğu, bu durumun dayanağı olmuştur. İlerleyen dönemlerde 

yolsuzluk ve rüşvet gibi olaylarla vergiler etkili olarak tahsil 

edilememiş, devlet zayıflamış ve neredeyse maaşları bile ödeyemez 

duruma gelmiştir. Roma’nın desteklenmesi amacıyla harcamalar çok 

artmış kraliyet gelirleri tüketilmiş, vergiler arttırılmış, kamu 

harcamaları kısılmıştır. Bunun sonucunda da isyanlar meydana gelmiş 

ve Mısır medeniyeti zayıflamıştır. Roma İmparatorluğu tarafından 

fethedilmesi ile Mısır medeniyeti sona ermiştir.105 

Eski Mısır’daki vergi sisteminin temel özellikleri şunlardır: 

Vergiler; mal, emek veya gümüş para olarak ödenmiştir. Arazilerden 

alınacak vergiler bazı özelliklere göre değişiklikler göstermiştir. Orta 

çağ krallık dönemine kadar vergiler iki yılda bir toplanmıştır. Vergi 

idaresi başlangıçta âdem-i merkeziyetçi (yerel yönetimlerin güçlü 
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olduğu) daha sonra ise merkeziyetçi (merkezi yönetimin güçlü olduğu) 

bir yapıdadır. Vergi idaresi ve vergi tekniği çok gelişmiştir.106 

4.3 Antik Yunan’da Vergilendirme 

Antik Yunan’da çeşitli ticari işlemlerin gösterildiği blok ve 

tabletler, bu medeniyette vergilendirmenin önemli bir konu olduğunu 

göstermektedir. Artan oranlı vergilendirmeye ilişkin sistemler Antik 

Yunan’da ortaya çıkmıştır. Vergi sistemi, özellikle yoksullar üzerinde 

işletilmiştir. Bu uygulamaların sonucunda huzursuzluklar çıkmıştır. 

Huzursuzlukları gidermek için vergi oranları değiştirilmemiş, mülkün 

değerlendirmeye tabi olan kısmında değişiklik yapılmışsa da 

huzursuzluklar sona ermemiştir. Bunun üzerine Peisitratos 

hükümdarlığı ele geçirilmiş ve önemli düzeyde desteklerini gördüğü 

köylülere, toprakların dağıtılması ve etkin bir vergilendirme ile 

huzursuzluk yatıştırılmıştır. İlerleyen dönemlerde savaşlar nedeniyle 

mali baskılar ve dolayısıyla vergilere dair baskıların artması bu 

medeniyeti zayıflatmış ve sonucunda Roma İmparatorluğu tarafından 

fethedilerek tarih sahnesinden silinmiştir.107 

Özel mülkiyetlerin tescilini ve vergiye tabi olan ürün ve işlemleri 

takip etmek amacı ile çok sayıda memur görevlendirilmiştir. Hükümet 

vergi toplayıcıları kiralamış ve onları, toplamakla yükümlü oldukları 

vergilerin toplanma işlemleri bitene kadar, korumuştur.108 

Antik Yunan’da tüccarların, ithal edilen ürünlerden alınan %2’lik 

vergiden kaçmak için mallarını Atina’nın açığındaki adalarda 

depoladıkları bilinmektedir.109 

4.4 Roma’da Vergilendirme 

Roma medeniyetinde toplanan vergiler vergi ödeyenlerin mali 

güçlerinden fazla olduğundan bu medeniyet oldukça zenginleşmiştir. 

Bu aşırı vergilendirme bireyleri yoksullaştırırken, vergileri tahsil eden 

vergi toplayıcılarını zenginleştirmiştir. Vergilendirmenin adaletsiz 

olması, gelirleri farklı olan grupları sosyal açıdan birbirinden 

uzaklaştırmıştır. Tahsil edilen vergiler sayaçlı abaküsler ile kayıt altına 

alınmıştır. Sayaçlı abaküsler normal aritmetik işlemleri destekleyici 

değildir. Büyük bir ip kullanılmak sureti ile bir sicim haline getirilmiş 
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olup, günümüzdeki makbuzların işlevinde kullanılmıştır. Toplanan 

vergiler, çeşitli kamusal mal ve hizmetlerin sunulmasında da 

kullanılmıştır ve Roma’nın büyük bir imparatorluk olmasında önemli 

ölçüde etkisi olmuştur. İlerleyen dönemlerde, katı vergi sistemlerinin 

uygulanmasıyla; Roma İmparatorluğu, doğu ve batı olmak üzere ikiye 

bölünmüştür. Önce Batı Roma, sonra da Doğu Roma İmparatorlukları 

tarih sahnesinden ayrılmıştır.110 

Roma imparatorluğu, dolaylı ve dolaysız vergileri uygulayan ve 

vergi sistemi en çok bilinen ilk çağ imparatorluğudur. Vergi, ilk 

çağlarda Roma’da, haraç (tritbutum) olarak adlandırılmıştır. Vergi, 

savaşı kaybeden devletlerin kazananlara ödediği şey olarak da 

kullanıldığından bir yüküm (bedel) ifade etmektedir.111 

Diğer toplumlardan farklı olarak Roma imparatorluğunda vergiler 

zorunludur (cebridir) ve imparatorluğun egemenliğinin bir gereği olan 

hukuki araçlar haline getirilmiştir. Daha önce uygulanan iltizam usulü 

kaldırılmış yerine, vergilerin devlet memurları tarafından sabit bir para 

karşılığı tahsil edilmesi usulü uygulamaya konmuştur.112 

Roma senatoları ve sonra gelen imparatorlar ülkenin kaynaklarını 

yok etmekte öne çıkmıştır. 4 ve 5. yüzyılda, vergi kaçakçılığı yaygın bir 

hal alırken imparatorluk da çöküşe doğru gitmiştir.113 

  



Mükellef-İdare İlişkisi Bakımından Vergi Uyumu ve Türk Vergi Sistemindeki Gelişmeler 

34 
 

5 OSMANLI DEVLETİ’NDE VERGİLENDİRME 

Çok geniş topraklar üzerinde kurulmuş olan Osmanlı 

İmparatorluğunda maliye, esneklik göstermiştir. Fethedilen yerlerdeki 

mahalli gelenekler değerlendirilerek mali bütünleşme sağlanmıştır. 

Mali ve idari bakımdan özerk ve yarı özerk birimler kuvvetli bir 

merkeziyetçilik çerçevesinde yerlerini almıştır.114 

Osmanlılar, Eski Mısır veya Persler gibi her alanda güçlü 

bürokratik bir yapılanmayı tercih etmemişlerdir.115 Osmanlı dönemi 

vergilerinin ve mali teşkilatının yapısını, Selçuklu Devleti’nde yer alan 

vergi sisteminin oluşturduğu ve uzun bir zaman bu şekilde devam ettiği 

bilinmektedir. Osmanlı mali teşkilatı tekdüze bir yapıda değildir. Bu 

yapı zaman içinde değişikliklere uğramış ve son halini Tanzimat sonrası 

dönemde almıştır. İkinci Meşrutiyet sonrası oluşan sistemin bazı 

uygulamaları Cumhuriyet döneminde 1970’li yıllara kadar kendini 

hissettirmiştir.116  

Osmanlı’da, vergi kelimesi yerine; resim, teklif (çoğulu, tekalif) ve 

bac kelimeleri kullanılmıştır. Osmanlı’da ilk alınan vergi; Pazar 

Rüsumu’dur. Vergi gelirleri Osmanlı mali sisteminin en önemli gelir 

kaynaklarındandır. Osmanlı Devleti’nde 1688’e kadar vergiler düzenli 

ve tam olarak tahsil edildiği halde bu tarihten itibaren durum 

değişmiştir. Osmanlı devletinde vergi gelirleri ikiye ayrılmıştır. 

Bunlardan biri, İslami esaslara dayanan, şeri (Arapça, şerʿī) vergiler 

(tekalifi şeriyye), diğeri ise, dini esaslara dayanmayan, örfi (Arapça, 

ʿurfī) vergilerdir (tekalifi örfiyye).117 

2. Mahmut döneminde, Sadrazam Alemdar Mustafa Paşa, devletin 

durumunu görüşmek üzere Anadolu ve Rumeli ayanları (devlet adına 

vergi toplama yetkisi de olan mahallinde önemli kişiler) ile bir araya 

gelmiştir. 29 Eylül 1808 tarihinde Sened-i İttifak sözleşmesi 

imzalanmış ve padişah tarafından onaylanmıştır. Bu sözleşmede, 

Osmanlı vergi düzeninin ülkenin tamamında uygulanacağı, padişaha ait 

gelirlere ayanların el koyamayacakları, vergi miktarlarının hükümet ve 

ayanın görüşmeleri sonucunda belirleneceği karara bağlanmıştır.118 

Şeri vergiler (tekalifi şeriyye), İslam devletinde dinin emrettiği 

vergiler olup bunlar; zekât, aşar, haraç ve cizyedir. Örfi vergiler (tekalifi 
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örfiyye, raiyyet rüsumu), dünyevi otorite aracılığı ile yani sultani 

fermanlarla konulan vergilerdir. Çift bozan akçası (toprağını üst üste iki 

yıl ekmeyenlerden alına vergi), çift resmi (bir çift genişlikte, 60 dönüm, 

tarım toprağı işleyenlerden çeşitli şekillerde ve miktarlarda alınan 

vergi119), dönüm resmi, duhan resmi (tütün vergisi), ispençe 

bunlardandır. Tekalifi şakka: bunlar şeri niteliği olmayan ve mali 

kurallarla da bağdaşmayan vergilerdir. Badı hava, cerimeler, nelbeha 

(bir sancak beyi görev yerine geldiğinde aldığı vergi), resmi arusane 

(gerdek resmi), tapu resmi bu kategorideki vergilerdir. Bunlar 

başlangıçtan beri alınmış ve adeta kanunlaşmıştır. Özellikle 16. 

yüzyıldan itibaren köyler ve kasabalar halkı için bir yıkım olmuşlardır. 

Avarız vergileri (avarız, arızanın çoğuludur): Olağanüstü durumlarda 

konan, kanunlarda yer almayan vergi ve yükümlülüklerdir. Bunlar 

merkezi hükümet yani Divanıhümayun’un (Arapça dīvān + Farsça 

humāyūn) kararıyla toplandığı için bunlara avarızı divaniye de 

denilmektedir. Avarız akçesi, imdadı seferiyye, iştira zahiresi, nüzül 

zahiresi, sürsat zahiresi, azeb, cerahor, kürekçi, oduncu, sekban gibi 

sefer için tutulan ücretli askerlere ödenmek üzere toplanan paralardır.120 

Osmanlı vergi sisteminde vergiler, mükelleflerin ödeme güçlerini 

dikkate alan, şer’i ve örfi vergilerden oluşuyordu. Tebaanın vergi 

ödeme konusunda gelişmiş bir sorumluluğundan söz etmek 

mümkündür. Birçok konuda olduğu gibi, vergi salmada da padişahın 

tek başına yetkisi bulunmaktaydı. Vergi kanunları ancak Şeyhülislamın 

görüşü alınmak suretiyle ve 19. yüzyıldan itibaren Devlet Şurasında 

görüşülerek Padişahın fermanı ile çıkartılmıştır.121 

1839 yılında ilan edilen Gülhane Hattı Humayun’u ile vergilemede 

iktidar ve ılımlılık ilkeleri kabul edilmiştir. Bu sayede, herkesin ödeme 

gücüne göre vergi alınması kabul edilmiştir.122 

Osmanlı Devleti’nde vergi gelir kaynakları; tarım, şahıslar, 

hayvanlar, araziler, gümrükler ve ticaret üzerinden alınan vergilerle 

birlikte birçok örfi vergilerden oluşmaktadır. 

Osmanlı Devleti’nde kullanılan vergiler şunlardır 

Tarımdan alınan olağan vergiler: aşar/öşür, (resm-i bağ, resm-i şıra, 

resm-i bahçe, resm-i bostan, resm-i fevalcih, resm-i kovan, resm-i harir, 
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resm-i penbe, resm-i giyah, resm-i ağ, resm-i odun.), harac-ı muvazzaf, 

haraç, haraç-ı mukamese, salariye. 

Tahıllardan alınan olağanüstü vergiler: bedel-i sürsat, iştira 

zahiresi, nüzül, sürsat. 

Hayvanlar üzerinden alınan vergiler: adet-i ağnam, ağıl vergisi, 

ağnam bacı, kışlak resmi, ondalık ağnam vergisi, otlak resmi (şanu’l 

mera), resm-i ağnam, resm-i ganem, selamet akçası, yaylak resmi, 

zebiha resmi. 

Şahıslardan (kişi üzerinden) alınan vergiler: adet-i ırgadiye, bennak 

resmi, cizye (maktu cizye, alerruus cizye), ispenç resmi, mücerred 

resmi, resm-i arus, resm-i duhan (tütün resmi, kışlak resmi), resmi kara, 

yava (kaçkun) resmi. 

Arazi (tarım alanlarından) alınan vergiler: çift resmi (çift akçesi), 

resm-i asiyab, resm-i tapu, resm-i zemin (dönüm resmi). 

Ceza olarak alınanlar: bad-ı heva, çift bozan resmi, resm-i cürüm 

ve cinayet (öşr-i diyet). 

Örfi vergiler (rüsum-ı örfiye, tekalif-i divaniye): çift bozan akçası, 

çift resmi, dönüm resmi, duhan resmi, hudus-u avarız, ispençe. 

Tanzimat sonrası dönemde örfi vergiler: ancemaatin vergisi, baş 

vergisi, bedel-i askeri, bedel-i nakdi, bedel-i tarik, dersaadet vergisi, 

emlak vergisi, musakafat vergisi, temettü vergisi. 

Maktu vergiler: bezirhane, mukata’alar, resmi-i asiyab (değirmen 

resmi). 

Arızi vergiler: avarız akçesi, ceraim-i hayvanat, cürüm ve cinayet 

resmi, iane-i cihadiye, imdadiye-i hazariye, imdadiye-i seferiye, 

ispençe, iştira, nüzül, resm-i arus, sürsat, tapu resmi, tapu-yı zemin, 

yave vergisi. 

Gümrük resimleri: amediye, masdariye, müruriye, refetiye. 

Ticaret üzerinden alınan vergiler: bac-ı pazar, damga resmi, gemi 

ihtisabiyesi, resmi bitirme, yevmiye-i dekakın.123 

Osmanlı devletinde vergilemenin sınırlarına dikkat edilmemesi; 

siyasi, idari, ekonomik, mali ve toplumsal yapının dönüşümünü 
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sağlamaya yönelik olarak planlanan Tanzimat ve Islahat 

Fermanlarından önce, Celali İsyanları (Şeyh Celal İsyanı 1519, Baba 

Zünun İsyanı 1525, Kalender Çelebi İsyanı 1528, Karayazıcı isyanı 

1598), Patrona Halil İsyanı 1730, Atçalı Kel Mehmed İsyanı 1829-

1830, gibi isyanlara sebep olmuştur. Osmanlı İmparatorluğundaki vergi 

isyanları merkezi idareye karşı değil devlet adına hareket eden vergi 

toplamakla yetkili olanların keyfi ve haksız davranışlarına karşı 

olmuştur.124 

Osmanlı Devleti aldığı borçları hatta aldığı borçların faizlerini dahi 

ödeyemez hale gelmiştir. Faizler anapara miktarını aşmıştır. Alınan 

borçlara karşılık olarak gösterilen, Mısır Vilayetinin gelirleri ve bazı 

liman kentlerinin gümrük gelirleri tamamen yabancıların eline 

verilmiştir. Devam eden iç ve dış borçlar devletin, 1875 yılında iflasını 

getirmiştir. 1881 yılında kurulan Duyun-u Umumiye İdaresi ile devlet 

gelirlerinin büyük bir kısmı yabancılar tarafından kontrol edilmeye 

başlamıştır.125 Duyun-u Umumiye’nin varlığı devlet gelirlerinin 

yönetimini ikili bir yapıya sokmuştur.126 

Osmanlı İmparatorluğu, Eski Roma ve Bizans İmparatorluğu’nun 

topraklarında 15-17. yüzyıllar boyunca parlak devrini yaşayan siyasal 

birliğin adıdır. Bu birliğe çağdaş tarihçilik tarafından (Latince) Pax 

Ottomana (Osmanlı Barışı) denmektedir. Osmanlı ülkelerinin meydana 

getirdiği; toplumsal, iktisadi ve kültürel birlik modern çağların 

imparatorluklarından daha çok, ilk ve orta çağlarda Akdeniz-Ortadoğu 

dünyasına hükmeden; Roma, Bizans ve Abbasi İmparatorluklarını 

andırmıştır. Kurumların geçirdiği sarsıntı ve son olarak 18. yüzyılda 

başlayan çöküşü, modern çağlara intibak edemeyişinin bir sonucu 

olmuştur. İmparatorluk, yerini birçok milli devlete bırakarak tarih 

sahnesinden ayrılmıştır.127 
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6 TÜRK ANAYASALARINDA YER ALAN 

VERGİLERLE İLGİLİ DÜZENLEMELER 

Anayasa, ana ve yasa kelimelerinin bir araya getirilmesi ile 

Türkçeye kazandırılmış bir kavramdır.128 Anayasalar şu başlılar altında 

düzenlenmiştir: 1876 tarihli anayasa, “Kanun-ı Esasi”; 1921 ve 1924 

tarihli anayasalar, “Teşkilât-ı Esasîye Kanunu”; 1961 ve 1982 tarihli 

anayasalar ise “Türkiye Cumhuriyeti Anayasası”. 

Günümüzde, vergilerin konulması veya vergileme yetkisinin 

kullanılmasında, hukuki zorlamanın dayanağını, anayasal düzenlemeler 

oluşturmaktadır.129 Anayasa, devletin temel yapısını, ilkelerini ve 

kurallarını belirleyen, vatandaşların hak ve özgürlüklerine müdahale 

gücünü kısıtlayan en yüksek yasayı oluşturmaktadır.130 

Anayasa kavramı, maddi ve şekli anlamlarda 

tanımlanabilmektedir. Maddi anlamda anayasa; devleti oluşturan 

organları ve bunların kuruluşunu, işleyişini, kişilerin sahip olduğu hak 

ve özgürlükleri içeren yazılı veya yazılı olmayan hukuk kuralları olarak 

ifade edilmektedir. Şekli anlamda anayasa ise; kanunlar sıralamasında 

en üstte yer alan, diğer kanunlardan üstün olan, değiştirilmesi veya 

yapılması diğer kanunlardan farklı olarak gerçekleştirilen hukuk 

kurallarını ifade etmektedir.131 

6.1 1876 AnayasasındaYer Alan Vergilerle İlgili 

Düzenlemeler 

1876 tarihli Kanunu Esasi’de vergi ile ilgili düzenlemeler dört 

maddede (20-24-25 ve 96. maddeler) yapılmıştır. Vergi ile ilgili 

düzenlemeler şunlardır. 

Kanunu Esasi Madde 20 – “Tekalifi mukarrere nizamatı 

mahsusasına tevfikan kaffei tebaa beyninde herkesin kudreti 

nisbetince tarh ve tevzi olunur.” 

Kanunu Esasi Madde 24 – “Müsadere ve angarya ve cerime 

memnudur. Fakat muharebe esnasında usulen, tâyin olunacak tekalif 

ve ahval bundan müstesnadır.” 
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Kanunu Esasi Madde 25 – “Bir kanuna müstenit olmadıkça 

vergi ve rüsumat namı ile ve namı aherle hiç kimseden bir akçe 

alınamaz.” 

Kanunu Esasi Madde 96- “Tekâlifi Devletin hiçbiri, bir kanun 

ile tâyin olunmadıkça vaaz ve tevzi ve istihsal olunamaz.”132 

1876 tarihli Kanuni Esasi’de vergilere ilişkin maddelerde 

vergilerin kanuniliği ve ödeme gücüne göre alınması ilkeleri 

öngörülmüştür.133 Tüm bunlar olumlu gelişmeler olarak görülse de bu 

anayasanın birçok maddesi padişaha geniş yetkiler vermiştir. Bütçenin 

mecliste reddedilmesi halinde, padişaha meclisi feshetme yetkisi 

tanınmıştır. Padişah 2. Abdülhamit, 1878 yılında meclisi feshederek 

anayasayı askıya almıştır.134 

6.2 1921 Anayasasında Yer Alan Vergilerle İlgili 

Düzenlemeler 

1921 tarihli anayasa olan, Teşkilat-ı Esesiye Kanunu’nda vergi ile 

ilgili düzenleme bulunmamaktadır. Bu anayasa Türkiye Cumhuriyeti 

Devleti’nin kuruluş zamanında, halkın temsilcilerinden oluşan meclis 

tarafından yapılmış bir anayasadır.  

Teşkilat-ı Esesiye Kanunu Madde 1, “Hakimiyet bilâ kaydü 

şart milletindir. İdare usulü halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil 

idare etmesi esasına müstenittir.” 

Teşkilat-ı Esesiye Kanunu Madde 2, “İcra kudreti ve teşri 

salahiyeti milletin yegâne ve hakiki mümessili olan Büyük Millet 

Meclisinde tecelli ve temerküz eder.”135 

Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, olarak adlandırılan 1921 anayasasının 

kabul edilmesi, 1876 Anayasasını ilga etmemiştir. Her iki kanunun 

hükümlerinin de aynı anda yürürlükte olacağı belirtilmiştir.136 1921 

yılında hazırlanan anayasa bütün yetkileri TBMM’ye vermişse de 

vergileme ile ilgili bir hükme yer vermemiştir.137 

6.3 1924 Anayasasında Yer Alan Vergilerle İlgili 

Düzenlemeler 

1924 tarihli anayasa olan, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nda; verginin 

ne demek olduğu, vergilerin sadece kanunlarla konulabileceği ve 
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alınabileceği, kanunlardaki düzenlemeler dışında vergi veya başka 

yükümlülükler konulamayacağı ve alınamayacağı belirtilmiştir. 1924 

tarihli anayasada, vergi ile ilgili düzenlemeler şunlardır. 

Teşkilat-ı Esesiye Kanunu Madde 84- “Vergi, Devletin genel 

giderleri için, halkın pay vermesi demektir. Bu esaslara aykırı olarak 

gerçek veya tüzel kişiler tarafından veya onlar adına resimler, 

ondalık alınması ve başka yüklemeler yapılması yasaktır.” 

Teşkilat-ı Esesiye Kanunu Madde 85- “Vergiler ancak kanunla 

salınır ve alınır.”138 

Vergilerin kanunlarla düzenlenmesini öngören, vergilerin 

kanuniliği ilkesine, vergilerin yalnızca kanunla konulacağı ve alınacağı, 

hükmü ile anayasada yer verilmiştir. 

6.4 1961 Anayasasında Yer Alan Vergilerle İlgili 

Düzenlemeler 

1961 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda vergi ile ilgili 

düzenleme, vergi ödevi kenar başlıklı 61. madde ile yapılmıştır. 

Buradaki düzenlemeye göre verginin genel özellikleri özetle şöyledir: 

verginin bir yükümlülük olması, mükellefiyetin ödeme gücüne göre 

olması, verginin herkesten alınması, verginin kamu giderlerini 

karşılama amacının olması, vergi ve benzeri mali yükümlülüklerin 

sadece kanunla konulabilmesidir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Vergi Ödevi, Madde 61, 

“Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, malî gücüne göre, vergi 

ödemekle yükümlüdür. Vergi, resim ve harçlar ve benzeri malî 

yükümler ancak kanunla konulur. Kanunun belli ettiği yukarı ve 

aşağı hadler içinde kalmak, ölçü ve esaslara uygun olmak şartıyla, 

vergi, resim ve harçların muafiyet ve istisnalarıyla nispet ve 

hadlerine ilişkin hükümlerde değişiklik yapmaya, Bakanlar Kurulu 

yetkili kılınabilir.”139 

1961 anayasası, 1924 anayasasından farklı olarak, verginin 

tanımını yapmamıştır. Verginin halktan alınacağı yerine verginin 

herkesten alınacağını hükme bağlamıştır. Türk maliye tarihinde 

anayasal düzeyde ilk defa, vergi ödevi, başlığını kullanarak bu konunun 

hassasiyetini içinde taşıdığını açıkça göstermiştir. 
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6.5 1982 Anayasasında Yer Alan Vergilerle İlgili 

Düzenlemeler 

1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda vergi ile ilgili 

düzenleme, vergi ödevi kenar başlıklı, 73. madde ile yapılmıştır. Bunun 

yanında; Sayıştay kenar başlıklı 160. madde ve Piyasaların denetimi ve 

dış ticaretin düzenlenmesi kenar başlıklı 167. maddelerde de vergi ile 

ilgili düzenlemeler bulunmaktadır. Anayasada vergi ile ilgili yer alan 

düzenlemeler şöyledir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Vergi ödevi. Madde 73- 

“Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, malî gücüne göre, vergi 

ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, 

maliye politikasının sosyal amacıdır. Vergi, resim, harç ve benzeri 

malî yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır. 

Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülüklerin muaflık, 

istisnalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun 

belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi 

Cumhurbaşkanına verilebilir.” 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Piyasaların denetimi ve dış 

ticaretin düzenlenmesi. Madde 167- “Dış ticaretin ülke 

ekonomisinin yararına olmak üzere düzenlenmesi amacıyla ithalat, 

ihracat ve diğer dış ticaret işlemleri üzerine vergi ve benzeri 

yükümlülükler dışında ek malî yükümlülükler koymaya ve bunları 

kaldırmaya kanunla Cumhurbaşkanına yetki verilebilir.” 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Sayıştay. Madde 160- “Vergi, 

benzeri malî yükümlülükler ve ödevler hakkında Danıştay ile 

Sayıştay kararları arasındaki uyuşmazlıklarda Danıştay kararları 

esas alınır.”140 

Anayasamızın, siyasi haklar ve ödevlerle ilgili, 4. Bölümünün, 

Vergi Ödevi başlığını taşıyan 73. maddesinde vergilemeye ilişkin 

olarak; mali güç, vergi yükü dağılımı, vergilerin kanuniliği ve 

vergilendirme yetkisinin devri gibi kavramlar vurgulanmıştır.141 

Anayasanın 73. maddesinde; vergiye ilişkin düzenlemelerin kanunla 

yapılabileceği, vergide genellik ilkesi, herkesin kamu giderlerine 

ödeme gücü oranında katılması öngörülmektedir.142 

1982 Anayasası, verginin mali güce göre alınmasını vergilemede 

eşitlik ilkesinin aracı olarak görmüştür. Hukuksal durumların aynılığını 



Mükellef-İdare İlişkisi Bakımından Vergi Uyumu ve Türk Vergi Sistemindeki Gelişmeler 

42 
 

veya farklılığını belirleyen temel ölçü, mali güç ölçüsüdür. Adaletten 

eşitliğe, eşitlikten mali güce uzanan vergilendirmede, adalet ve eşitliğe 

uygun düşen vergi, mali durumu aynı olanları eşit durumda kabul 

ederek aynı, mali durumları farklı olanları eşitsiz durumda kabul ederek 

farklı vergilendirmeye tabi tutan vergidir.143 
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7 VERGİNİN TARAFLARI 

Vergilendirme bir alacaklı-borçlu arasındaki ilişki olarak 

değerlendirildiğinde verginin alacaklı tarafından genel anlamda devlet, 

borçlu tarafında ise mükellef bulunmaktadır. Kamu gelirlerinin 

toplanmasından sorumlu bakanlık Hazine ve Maliye Bakanlığı olup 

daha özel de bu işlemler Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından 

yürütülmektedir. Bu nedenle verginin alacaklı tarafı olarak gelir idaresi 

incelenmektedir. 

7.1 Mükellef 

Mükellef, sözlük anlamı olarak; ödevli, görevli, yükümlü 

anlamlarına gelmektedir.144 Etimolojik olarak; Arapça mukallaf, klf 

kökünden gelmektedir, yüklenmiş, yüklenen, yüklü, yükümlü 

sözcüğünden alıntıdır.145 

Hukuk dilinde mükellefiyetin iki anlamı bulunmaktadır. Bunlardan 

biri geniş, diğeri dar ve teknik anlamıdır. Geniş anlamda mükellefiyet: 

hukuki bir görevin yerine getirilme zorunluluğunu ifade etmektedir. 

Hukuki vazife; hukuk düzeninin bir kimseye verdiği ve bu kimse 

tarafından uyulması zorunluluğu emirdir. Dar ve teknik anlamda 

mükellefiyet: karşılıksız veren tarafından eklenmiş olan ve bu vermeyi 

kabul edeni, veren kişi veya üçüncü kişilerin yararına olarak belli bir 

edimde bulunma zorunluluğuna sokan işlemdir.146 

Mükellef kavramı Vergi Usul Kanunu’nda (VUK) “vergi 

kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettüb eden gerçek veya tüzel 

kişidir.” olarak tanımlanmıştır.147 Vergi sorumlusu, verginin vergi 

dairesine ödenmesi için vergi dairesi ile işlemler yapan kişidir. 

Mükellef kavramı vergi sorumlusu kavramını da kapsayan daha geniş 

bir kavramdır. 

Mükellef kavramı ile ilgili olarak; kanuni mükellef, aracı mükellef 

ve fiili mükellef kavramlarından söz edilebilir. Kanuni mükellef, vergi 

kanunlarına göre üzerine vergi borcu düşen kişidir. Kanuni mükellef ile 

gerçek anlamda vergiyi ödeyen (vergiyi taşıyan) kişi çoğu zaman ayrı 

kişiler olabilir. Aracı mükellef, kendisinin kanuni olarak mükellefi 

olduğu vergiyi çeşitli şekillerde başkalarına aktaran kişidir. Vergi 
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borcunun ödenmesi sonucunda bu kişinin ekonomik varlığında azalma 

olmamaktadır. Fiili mükellef (vergi taşıyıcısı, vergi yüklenicisi, nihai 

ödeyici) ise kendisi verginin kanuni mükellefi olmadığı halde 

başkasından aktarılan vergiyi ödeyen kişidir. Fiili mükellef, kendi adına 

tahakkuk eden vergiyi de ödeyebilir. Fiili mükellefin ekonomik 

varlığında azalma olur.148 

Mükellef, vergilendirme ilişkisinde, kamu hukukundan doğan 

yetkisine dayanarak vergi koyan devlete, maddi ve şekli 

yükümlülükleri olan kişidir.149 Vergi yükümlülüğü ile kişilere vergi 

kanunları gereğince vergi borcu veya şekli görevlerle yükümlendirme 

yapılmaktadır.150 Vergi yükümlülüğü; geçek kişilere, tüzel kişilere ve 

tüzel kişiliği olmayan oluşumlara düşebilir. 

7.2 Gelir İdaresi 

Vergilendirme işlemi esas olarak borçlu ve alacaklı arasında 

geçmektedir. Vergilendirme işleminin alacaklı tarafını devlet 

oluşturmaktadır. Burada devlet terimi ile devredilmiş vergilendirme 

yetkisine sahip olan kamu tüzel kişileri de belirtilmektedir. Ülkemizde 

yerel nitelikteki bazı vergiler dışında vergileri toplamaya yetkili kuruluş 

Hazine ve Maliye Bakanlığı’dır. Bakanlık bu görevlerini merkez ve 

taşra kuruluşları ile yerine getirmektedir.151  

Vergi idaresi, verginin alacaklı tarafını temsil eden kamu idaresi 

birimidir. Merkezi yönetim vergi idaresi Hazine ve Maliye Bakanlığına 

bağlıdır. Yerel yönetim vergi idaresi birimleri Hazine ve Maliye 

Bakanlığı bünyesinde değildir. Her il özel idaresinin ve belediyenin 

kendisine ait vergi birimi bulunmaktadır.152 GİB’in teşkilat şeması 

şekildeki gibidir. 
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Şekil 2: Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat Şeması 

Kaynak: Teşkilat Şeması | Gelir İdaresi Başkanlığı (gib.gov.tr), (08.12.2021). 

  

https://www.gib.gov.tr/kurumsal/teskilat_yapisi
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8 VERGİ KANUNLARINDA YER ALAN MÜKELLEF 

TANIMLARI 

Verginin mükellefi, verginin asli unsurlarındandır. Bu nedenle 

mükellefin kanunlarda açıkça belirtilmesi gereklidir. Bunun yanında 

mükelleflerin gerçek kişi veya tüzel kişi olması da şart değildir. Gerçek 

kişiler ve tüzel kişiler yanında tüzel kişiliği olmayan birimler, 

kuruluşlar153 veya oluşumlar mükellef olabilmektedir. 

Vergilerin kanuniliği ve açıklığı ilkeleri gereği olarak, vergilerin 

konuları, mükellefleri ve varsa vergi sorumluları kanunlarda açık olarak 

belirtilmelidir. Yürürlükteki vergi kanunlarında bunlar açık olarak 

belirtilmektedir. Vergi kanunlarında yer alan mükellef tanımları özetle 

şöyledir. 

Vergi Usul Kanunu’ndaki mükellef tanımı  

Mükellef, VUK’un 8. maddesinde belirtilmiştir.154 VUK’a göre 

mükellef: vergi kanunları ile üzerine vergi borcu düşen tüzel veya 

gerçek kişilerdir. 

Banka ve sigorta vergilerinin mükellefleri  

Banka ve sigorta vergilerinin mükellefleri, Gider Vergileri 

Kanunu’nun, 30. maddesinde belirtilmiştir.155 Banka ve sigorta 

muameleleri vergisinin mükellefleri, bankalar, sigorta şirketleri ve 

bankerlerdir. 

Belediye Gelirleri Kanunu’na göre mükellefler  

Belediye Gelirleri Kanunu’nun 13. maddesinde ilan ve reklam 

vergisinin mükellefi: yurt dışından alınanlar dahil olarak, ilan ve 

reklamları kendi namına yaptıran veya yapan tüzel veya özel kişilerdir. 

Kanunun 18. maddesinde eğlence vergisinin mükellefi: eğlence 

yerlerini işleten tüzel veya gerçek kişilerdir. Kanunun 30. maddesinde 

haberleşme vergisinin mükellefi: bu hizmetlerin ücretlerinin tahsilatını 

yapan, Posta Telgraf Telefon İdaresidir. Kanunun 35. maddesinde, 

elektrik ve havagazı tüketim vergisinin mükellefi: havagazı ve elektriği 

tüketenlerdir. Kanunun 41. maddesinde, yangın sigortası vergisinin 

mükellefi: sigorta şirketleridir. Kanunun 44. maddesinde çevre temizlik 

vergisinin mükellefi: binaları kullananlardır.156 
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Damga vergisinin mükellefleri  

Damga vergisinin mükellefleri, Damga Vergisi Kanunu’nun 3. 

maddesinde belirtilmiştir.157 Damga vergisinin mükellefleri: damga 

vergisine tabi kağıtları imzalayanlardır. 

Emlak vergisinin mükellefleri  

Emlak vergisinin mükellefleri, Emlak Vergisi Kanunu’nun 3. 

maddesinde belirtilmiştir.158 mükellef: binanın sahibi veya intifa hakkı 

sahibidir. Bunlar yoksa binayı sahip gibi kullananlardır. Elbirliği 

mülkiyette zincirleme, paylı mülkiyette ise sorumluluk hisse 

oranındadır. 

Gelir vergisinin mükellefleri  

Gelir Vergisi Kanunu’nda mükellefiyet, tam mükellefiyet ve dar 

mükellefiyet olarak belirtilmiştir.159 Tam mükellefiyet 3. maddede 

belirtilmiştir. Sayılan durumlarda olan gerçek kişiler, Türkiye dışında 

veya içinde elde ettikleri gelirlerin tamamından vergilendirilirler. 

Bunlar: Türkiye’de yerleşmiş durumda olanlar. Resmi merkezi 

Türkiye’de olan işletmelere bağlı olup yurtdışında bulunan Türk 

vatandaşları (bu durumda olanlar bulundukları ülkelerde 

vergilendirilirse, vergilendirilen kısım Türkiye’de vergilendirilmez). 

Dar mükellefiyet, kanunun 6. maddesinde belirtilmiştir. Türkiye’de 

yerleşmiş bulunmayan gerçek kişiler yalnızca Türkiye’de elde etmiş 

oldukları gelirlerinden vergilendirilirler. 

Katma değer vergisinin mükellefleri  

KDV’nin mükellefleri, KDVK’nin 8. maddesinde belirtilmiştir.160 

KDV’nin mükellefleri: hizmet ifası ve mal teslimi yapanlar, mal ve 

hizmet ithalini yapanlar, transit taşımacılıkta geçiş veya gümrük 

işleriyle muhatap olanlar, PTT, Televizyon ve radyo kurumları, talih ve 

şans oyunu oynatanlar. Gelir Vergisi Kanunu 70. maddesinde 

sayılanları kiraya verenler. İsteğe bağlı mükellefiyet isteyenler, KDV 

mükellefi olmadığı halde düzenledikleri belgede KDV işlemi 

yapanlardır. 

Kurumlar vergisinin mükellefleri  
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Kurumlar Vergisi Kanunu’nda (KVK) mükelleflerin kimler olduğu 

sayılmış ve bunların özellikleri belirtilmiştir.161 Bu kapsamda sayılanlar 

şunlardır: Sermaye şirketleri, Kooperatifler, İktisadî kamu kuruluşları, 

Dernek veya vakıflara ait iktisadî işletmelerdir. KVK’de tam ve dar 

mükellefiyet ayrımı yapılmış ve kanunun 3. maddesinde belirtilmiştir. 

Tam mükellefiyet: Kanunun 1. maddesinde sayılan kurumlardan iş veya 

kanunî merkezi Türkiye'de olanlar, Türkiye içinde ve dışında elde 

ettikleri bütün gelirlerinden vergilendirilirler. Dar mükellefiyet: 

Kanunun 1 inci maddesinde sayılan kurumlardan, iş veya kanunî 

merkezlerinin ikisi de Türkiye'de olmayanlar, yalnızca Türkiye'de elde 

etmiş oldukları gelirlerden vergilendirilirler. 

Motorlu taşıtlar vergisinin mükellefleri  

MTV’nin mükellefiyet, kanunun 3. maddesinde belirtilmiştir.162 

MTV’nin mükellefleri, trafik sicili ile sivil hava vasıtaları sicilinde 

kendi adlarına motorlu taşıt, tescil ve kayıt edilen tüzel ve gerçek 

kişilerdir. 

Özel tüketim vergisinin mükellefleri  

ÖTV’de mükellefiyet, ÖTVK’nin 4. maddesinde belirtilmiştir.163 

ÖTV’nin mükellefleri, ÖTVK’ye ekli olan 1-3-4 sayılı listelerde yer 

alan mallarla 2 sayılı listede yer alan malların tescil ve kayıt 

gerektirmeyen malları, inşa, imal, ithal eden ve bunları açık arttırma ile 

satanlar. 2 sayılı listede yer alan mallardan tescil ve kaydı gerekenler 

için, motorlu araç ticareti gerçekleştirenler, kullanmak için ithal edenler 

veya açık arttırma ile satanlardır. 

Veraset ve intikal vergisinin mükellefleri  

Veraset ve intikal vergisinin (VİV) mükellefleri, Veraset ve İntikal 

Vergisi Kanunu’nun (VİVK) 5. maddesinde belirtilmiştir.164 VİV’in 

mükellefleri, veraset yoluyla karşılıksız olarak mal kazanan şahıslardır. 
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9 VERGİ SORUMLULUĞU VE BAŞLICA 

SORUMLULUK HALLERİ 

Vergi sorumlusu 

Vergi sorumlusu, VUK’un 8. maddesinde belirtilmiştir. Vergi 

sorumlusu, vergi dairesine vergilerin ödenmesi için vergi dairesi ile 

işlem yapan kişilerdir.165 Vergi Sorumlusu; kendisi mükellef olmadığı 

halde esas mükellef adına vergiyi ödemek zorunda olan kişidir.166 

Başlıca Sorumluluk Halleri 

Kanuni temsilcilerin sorumlulukları  

Kanuni temsilcilerin ödev ve sorumlulukları VUK’un 10. 

maddesinde ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 

(AATUHK) 35. maddesinde düzenlenmiştir.167 Küçüklerin, kısıtlıların, 

tüzel kişilerin, cemaat ve vakıf gibi tüzel kişiliği bulunmayan 

oluşumların, vergi sorumlusu veya mükellef olmaları durumunda 

bunların vergisel ödevleri kanuni temsilcileri, tüzel kişiliği olmayan 

oluşumların ise temsilcileri veya idare edenleri tarafından yerine 

getirilmelidir. Bu sayılanlar adına gerekli ödevleri yerine getirmemesi 

nedeniyle alınamayan vergi ve vergiye bağlı alacaklar, sorumluluklarını 

yerine getirmeyenlerin varlıklarından alınır. Bu şekilde yapılan 

ödemeler için, varlıklarında azalma olanlar tarafından asıl mükelleflere 

dönüş yapılabilmektedir. Tüzel kişilerin tasfiye edilmiş olması veya 

tasfiye sürecine girmesi kanuni temsilcilerin, tasfiyenin başladığı 

tarihten öncesine ait sorumluluklarına engel olmamaktadır. 

Vergi kesenlerin sorumlulukları  

Vergi kesenlerin sorumluluğu VUK’un 11. maddesinde 

belirtilmiştir.168 Yapacakları veya yaptıkları ödemelerden vergi kesmek 

zorunda olanlar, vergilerin tam olarak kesilmesinden ve ödenmesinden, 

bunlara ilişkin diğer yükümlülüklerin yapılmalmasından 

sorumludurlar. 

Vergi kesenlerin kimler olduğu, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. 

maddesinde şu şekilde sayılmıştır:169 Kamu idare ve müesseseleri, 

iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş 

ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi 
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işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini 

beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai 

kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden 

çiftçiler, hakkı olanların gelir vergileri hesabına sayılmak üzere para 

konusundaki kesintileri yapmak zorundadırlar. 

Vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar KVK’nin 15. maddesinde 

şu şekilde sayılmıştır.170 Kamu idare ve kuruluşları, iktisadî kamu 

kuruluşları, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, 

vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım 

fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve 

serbest meslek erbabı, ziraî kazançlarını bilânço veya ziraî işletme 

hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler; kurumlara yatırdıkları 

ödemeler üzerinden hak sahiplerinin kurumlar vergisine sayılmak üzere 

kesinti yapmak zorundadırlar 

Damga vergisinde sorumluluk 

Damga Vergisinde sorumluluk kanununun 24. maddesinde 

belirtilmiştir.171 Damga vergisinde sorumluluk kağıtları ibraz 

edenlerdedir. Birden fazla kişinin imzaladığı kağıtlara ait olan vergi ve 

cezalarından imzalayanlar zincirleme olarak sorumludur. Bunlar hiç 

ödenmemişse kişiler ve kurumlar sorumlu olurlar. 

Emlak vergisinde sorumluluk 

Emlak vergisinde sorumluluk Emlak Vergisi Kanunu’nun 30. 

maddesinde belirtilmiştir.172 Binaların ödenmemiş vergileri için 

devreden ve devralan zincirleme olarak sorumludur. 

Karnesiz hizmet erbabı çalıştıranların sorumlulukları 

Karnesiz hizmet erbabı çalıştıranların sorumluluğu, VUK’un 251. 

maddesinde belirtilmiştir.173 Kazançları basit usule göre belirlenen 

ticaret erbabı ve götürü gider usulünü kabul etmiş olan gayrimenkul 

sermaye iradı sahipleri, yanında çalışan hizmet erbabının kanunda 

belirtilen sürede karne almalarını sağlamaya ve karnelerde yazılı olan 

vergilerin ödenmesinden sorumludur. Bu zorunluluğa uyulmaması 

nedeni ile ortaya çıkan vergi ve cezaya ait işlemler işverenle yapılır. 

Katma değer vergisinde sorumluluk 
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KDV’de sorumluluk KDVK’nin 9. maddesinde belirtilmiştir.174 

KDV’ye taraf olanlar, KDV’nin ödenmesinden sorumlu tutulabilirler. 

Limitet şirketlerin sorumlulukları 

Limited şirketlerin vergi sorumluluğu, AATUHK’nin 35. 

maddesinde belirtilmiştir.175 Limited şirketlerin ortakları, şirketin 

kısmen veya tamamen alınamayan kamu alacaklarından, şirketteki 

sermayeleri oranında sorumludurlar. 

Mirasçıların sorumlulukları 

Mirasçıların sorumluluğu VUK’un 12. maddesinde 

belirtilmiştir.176 Mükelleflerin ölümü halinde ödevler, mirası 

reddetmeyen kanuni mirasçılara ve mirasçı olarak belirlenenlere 

düşmektedir. Ölenin vergi borcundan, mirasçılar miras hisseleri 

oranında sorumludurlar. 

Motorlu taşıtlar vergisinde sorumluluk 

MTV’de sorumluluk Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun 13. 

maddesinde belirtilmiştir.177 Trafik sicil memurları, sivil hava vasıtaları 

sicil memurları ve noterler gibi taşıtlara ilişkin her çeşit devir ve satış 

işlemlerini yapanlar, bu işlemleri yapmadan önce, bu taşıtlara ait 

ödemelerin yapıldığını gösteren belgeyi görmek zorundadırlar. Taşıtlar 

ve sivil havacılık taşıtları ile ilgili, fenni muayene yapma yetkisi 

olanlar, fenni muayene komisyonları, fenni muayeneden önce ve uçuşa 

elverişli belgelerini vermeden önce, bunlara ait vergilerin ödendiğini 

araştırmaktan sorumludur. Bu sayılan sorumlulukları yerine getirmeden 

işlem yapanlar; eksik ödenen veya ödenmemiş vergilerden, gecikme 

zamları, faizler ve cezalarından mükelleflerle zincirleme olarak 

sorumludurlar. 

Özel tüketim vergisinde sorumluluk 

ÖTV’de sorumluluk ÖTVK’nin 4. maddesinde belirtilmiştir.178 

ÖTV’ne tabi işlemlere taraf olanlar ÖTV’nin ödenmesinden sorumlu 

tutulabilirler. 

Serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve 

yeminli mali müşavirlerin sorumlulukları 
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Serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli 

mali müşavirlerin sorumluluğu, VUK’un mükerrer 27. maddesinde 

düzenlenmiştir.179 Tasdik raporu düzenleyenler veya beyannameleri 

imzalayan meslek mensupları, düzenledikleri tasdik raporlarında veya 

imzaladıkları beyannamelerdeki bilgilerin defter kayıtları ve bunlara 

dayanak olan belgelere uygun olmaması nedeni ile oluşacak vergi 

ziyaına bağlı; vergi, gecikme faizi ve cezalardan mükelleflerle birlikte 

ve zincirleme olarak sorumlu tutulurlar. 

Tasfiye memurlarının sorumlulukları 

Tasfiye memurlarının sorumluluğu AATUHK’nin 33. maddesinde 

düzenlenmiştir.180 Tasfiyeyi gerçekleştirenler veya tasfiye memurları, 

tasfiyenin başlamış olduğunu 3 gün içinde tahsil dairelerine bildirmek 

zorundadırlar. Bu kişiler kamu alacaklarını ödemeden veya ödenmesi 

için gerekli tutarları ayırmadan tasfiye sonunda elde edilenleri 

dağıtamaz veya bunlarla ilgili başka işlem yapamazlar. Buna 

uymazlarsa bu kişiler oluşmuş veya oluşacak kamu alacakları için 

zincirleme veya şahsen sorumlu olurlar. 

Veraset ve intikal vergisinde sorumluluk 

VİV’de sorumluluk kanununun 19. maddesinde belirtilmiştir. Tapu 

memurları, vergi dairesi tarafından verilen ilişik kesme belgeleri 

olmadan bir mülkü başkasına bırakma ve devir işlemlerini yapamazlar, 

aksi durumda verginin ödenmesi konusunda mükelleflerle beraber 

zincirleme sorumlu olurlar. 
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10 VERGİ MÜKELLEFİ İLE VERGİ SORUMLUSU 

ARASINDAKİ FARKLAR 

Vergi yükümlüsü vergi sorumlusu ile karıştırılmaya en uygun 

kavramdır.181 Vergi sorumlusu, kendisi gerçek vergi yükümlüsü 

olmamasına karşın vergi kanunları hükümlerine göre vergiyi vergi 

dairesine ödemek ve gerekli olan diğer işlemleri yapmak zorunda olan 

kişidir. Devletin, asıl vergi yükümlüleri dururken üçüncü kişilere vergi 

sorumluluğu getirmesindeki temel amaç, verginin daha kolay ve daha 

az masrafla toplanmasını ve vergi güvenliğinin sağlanmasıdır.182 

Mükellef ile vergi sorumlusu arasındaki fark: mükellefin vergi borcu 

olması şartı aranırken vergi sorumlusunda bu tür bir şartın 

aranmaması183; vergi borcunu doğuran olayın mükellefin şahsında 

gerçekleşmesidir. Vergi sorumlusunun görevi, vergi borcunu, kanuni 

mükellef adına vergi dairesine ödemek ve vergilemeye ilişkin diğer 

görevleri yerine getirmektir.184 

İradi temsil halinde vergi dairesinin muhatabı asıl vergi 

yükümlüsüdür. Vekilin vergileme ile ilgili ödevleri yerine getirmemesi 

halinde ödenmeyen veya eksik ödenen vergiler asıl vergi 

yükümlüsünden istenir, cezalar asıl vergi yükümlüsü adına kesilir. 

Vekilin kasıt ve ihmali sebebiyle cezaya maruz kalan asıl vergi 

yükümlüsü gördüğü zararlar için vekil hakkında emniyeti suistimal 

iddiasıyla dava açabilir.185 

Her mükellef kendisine düşen vergi borcunun ödenmesinden 

sorumludur. Kanun koyucu bazı durumlarda vergi borcunun asıl 

mükellef tarafından değil, başkaları tarafından ödenmesini öngörür. 

Vergi sorumluluğu, mükellefiyette olduğu gibi kanundan doğar ve 

başkalarına devredilemez.186 Vergi sorumlusu veya aracı (mutavassıt) 

ödeyici, verginin kaynaktan kesilmesi usulünde vergiyi kesip, alacaklı 

vergi dairesine yatırması gereken kişidir. Aracı ödeyici, vergiyi asıl 

mükellefin mal varlığından ödemektedir.187 
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11 VERGİ MAHREMİYETİ VE YASAKLAR 

Vergi mahremiyeti, VUK’un 5. maddesinde düzenlenmiştir.188 

Aşağıda sayılan kişiler görevlerinden dolayı mükelleflerin veya onlarla 

ilgili kişilerin; şahısları, işletmeleri, muamele ve hesap durumları, 

meslekleri veya servetlerine ilişkin olarak sahip oldukları sırları ve gizli 

kalması gereken konuları açığa vuramazlar, üçüncü kişilerin veya 

kendilerinin menfaatine kullanamazlar. Bu kişiler şunlardır: vergi 

işlemleri ve incelemeleri ile ilgilenen memurlar. Vergi Mahkemeleri, 

Bölge İdare Mahkemeleri ve Danıştay’da görevli olanlar. Vergi 

kanunları ile kurulan komisyonlara katılanlar. Vergi ile ilgili işlerde 

kullanılan bilirkişilerdir. Bu yasak, kişilerin görevlerinden 

ayrılmalarından sonra da devam etmektedir. Bilgi ve belgeler kanunla 

belirtilen hallerde açıklanabilir.  

Mükellef hakkında edinilen bilgilerin güvenliğinin sağlanması, bu 

bilgilerin açığa vurulmaması ve kişilerin menfaatine yönelik 

kullanılmaması gerekliliği vergi mahremiyeti olarak ifade 

edilmektedir.189 Vergi mahremiyeti, vergilendirme işlemleri sırasında 

görevliler tarafından öğrenilen ve mükelleflere ait gizli kalması gereken 

bilgilerin açıklanmasını ve kullanılmasını yasaklayan bir 

düzenlemedir.190  

Vergi mahremiyeti kapsamında getirilen yasağın vergi 

kanunlarının uygulanması konusunda yetkili kişilerin bu görevleri 

sırasında çok önemli bilgilere ulaşması ve bu durumun üçüncü kişiler 

nezdinde paylaşılmasının veya kendi lehinde kullanılmasının anayasal 

bir hak olan hukuki güvenlik ilkesine zarar vereceği düşüncesi 

bulunmaktadır.191 Devletin, mükelleflerin vergi ile ilgili hesapları 

üzerinde sahip olduğu yetkiye karşın, mükelleflere de bazı güvenceler 

veya mükellef hakları sağlanması hukuki bir gerekliliktir. Vergi 

mahremiyetine uyma görevi de bu güvencelerdendir.192 
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12 VERGİ EHLİYETİ 

Vergi ehliyeti, VUK’un 9. maddesinde belirtilmiştir.193 Vergi 

sorumluluğu ve mükellefiyet için kanuni ehliyet zorunlu değildir. 

Vergiyi doğuran olayın, kanunlarda yasak edilmiş olması vergi 

sorumluluğunu ve mükellefiyeti ortadan kaldırmamaktadır. Bir kişinin 

kanuni ehliyetinin olup olmaması onun vergi mükellefiyetine herhangi 

bir etkide bulunmamaktadır. 

Gerçek kişilik doğumla başladığından, bir bebeğin, küçük bir 

çocuğun, temyiz kudreti olmayan birinin veya bir akıl hastasının 

mükellef veya vergi sorumlusu olması mümkündür. Bunların vergiye 

ilişkin ödevlerini kanuni temsilcileri yerine getirmek zorundadır.194 

13 MÜKELLEFLERİN ÖDEVLERİ 

Mükelleflerin mali ödevi, kendi üzerine düşen vergiyi zamanında 

ve tam olarak ödemektir. Bu yükümlülüğe maddi vergi yükümlülüğü de 

denilmektedir. Maddi yükümlülüğün yanı sıra mükellefler kanunlarla 

verilen çeşitli ödevleri yerine getirmelidir. Bu ödevlere şekli 

yükümlülükler denilmektedir. Maddi ve şekli yükümlülüklerini yerine 

getirmeyen mükelleflere yönelik olarak kanunlarda çeşitli yaptırımlarla 

önlemler alınmaktadır.195 

Mükelleflerin ödevleri VUK’ta ve ilgili olan vergi kanunlarında 

detaylı olarak belirtilmiştir. Her mükellef için ödevler farklılık 

gösterebilmektedir. Burada genel olarak mükelleflerin ödevlerinden 

bazıları özetle şöyledir: 

1. İşleri ile ilgili, kanunda belirlenen konularda bildirimde 

bulunmak. 

2. Gerekli defterleri tutmak. 

3. Defterleri onaylatmak (tasdik zamanında, yetkili makamlara 

tasdik ettirmek). 

4. Kayıt düzenine uymak (kayıtları Türkçe tutmak ve Türk parası 

kullanmak, defterleri mürekkeple veya makine ile yazmak, 

yanlış kayıtları usulüne uygun düzeltmek, boş satır 
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bırakmamak, sayfaları yok etmemek, kayıtları zamanında 

yapmak.). 

5. Kayıtları belgelemek (fatura kullanmak, faturaları usulüne 

uygun düzenlemek, perakende satış fişi, gider pusulası, 

müstahsil makbuzu, ücret bordrosu ve ücret bordrosu yerine 

geçen belgeler, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu liseleri, 

günlük müşteri listeleri, muhabere evrakları, bono veya 

poliçeler, diğer belgeler.). 

6. Defter ve belgelerle, diğer belgeleri korumak ve gerektiğinde 

göstermek.  

7. Vergi inceleme elemanlarına yardımcı olmak. 

8. Vergi levhası almak. 

9. Ödeme kaydedici cihaz kullanmak ve elektronik ortamda kayıt 

ve belge düzenlemek. 

10. Çiftçilerin ekim ve sayım beyanında bulunmaları. 

11. Vergi beyannamelerinin onaylatılması. 

12. Vergi numarası kullanması.  

13. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca getirilen ödevlerin yerine 

getirilmesi. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

VERGİ UYUMUNUN TEORİK YAPISI 

14 VERGİ UYUMU KAVRAMI VE VERGİ 

UYUMUNUN ÖNEMİ 

14.1 Vergi Uyumu Kavramı 

Vergi uyumu kavramı, İngilizcedeki tax compliance veya taxpayer 

compliance, kavramlarının karşılığıdır Türkçede aynı anlama gelen, 

vergi uyumu, vergi kanunlarına gönüllü uyum, vergiye gönüllü uyum, 

vergiye uygunluk, mükelleflerin vergiye uyumu, vergi yasalarına uyum 

gibi kavramlar kullanılabilmektedir.196 

Vergi uyumu kavramı, genel olarak mükelleflerin (taxpayers) vergi 

kanunlarına uyma derecelerine göre tanımlanmaktadır. Vergi uyumu; 

vergini ödemeye istekli mükelleflerin idarenin zorlaması olmadan, 

vergi kanunlarının yazılı metnine ve ruhuna uygun olarak hareket 

etmeleri şeklinde ifade edilmektedir.197 

Vergi uyumu (tax compliance, taxpayer compliance); 

beyannamenin verildiği zamanda yürürlükte olan, yasalar, 

yönetmelikler ve yargı kararlarına uygun olarak vergi yükümlülüğünün 

beyannamede tam olarak belirtilmesi ve beyannamenin zamanında 

ilgili yerlere verilmesidir. Vergi uyumsuzluğu (tax noncompliance, 

taxpayer noncompliance); Vergi uyumundaki standartlardan farklı 

olarak, vergi yükümlülüğünün düşük gösterilmesini (underreporting) 

ve yüksek gösterilmesini (overreporting) kapsamaktadır. Vergi 

uyumsuzluğu mükellefin cezai yaptırımlara da konu olan, bilerek düşük 

göstermesini içerdiği gibi yanlış bilgilendirme, yanlış anlama, dalgınlık 

veya benzer nedenlerden kaynaklanan düşük göstermesini de 

içermektedir. Mükellefin kanunlara aykırı olmayan davranışları vergi 

uyumsuzluğu olarak değerlendirilemez.198 



Mükellef-İdare İlişkisi Bakımından Vergi Uyumu ve Türk Vergi Sistemindeki Gelişmeler 

58 
 

Vergilerin, ödeyenlerin gelirlerinde mutlak bir azalmaya sebep 

olması, yasal zeminde olması ve kamu gücüne dayanması, bazen vergi 

ödeyenler üzerinde olumsuz etkiler ortaya çıkarabilmektedir. 

Mükellefin psikolojisini de işin içine dahil ederek vergi yükünü en aza 

indirecek tedbirlerin alınması daha etkili olabilecektir.199 

Vergi Uyumu, vergi yükümlülüğünün mükellefler tarafından doğru 

olarak yerine getirilmesi olarak tanımlanabilir Vergi uyumu veya vergi 

uyumsuzluğu belirleyen ekonomik, sosyal, psikolojik ve vergi 

yönetimine ilişkin faktörler arasında; vergi oranları, denetim olasılığı, 

para ve hapis cezaları enflasyon oranı, vergi ahlakı, hükümet-birey 

ilişkileri ve vergi idaresinin etkinliği olduğu söylenebilir.200 

Bireylerin vergiye uyumu veya vergi kaçırmamaları iyi vatandaşlık 

olarak kabul edilmekte ve mükelleflerin vergiyle ilgili ödevlerini tam 

olarak yerine getirmeleri vergiye uyum sağladıklarını göstermektedir. 

Vergi uyumu ile; vergi bilinci, denetim, para cezaları, vergi oranları, 

vergi bilgisi, karar verme süreçlerine katılım, vergiye yönelik 

davranışlar, normlar, adalet algısı, vergi ahlakı, kamu harcamalarının 

kullanımı arasında bağlantılar bulunmaktadır.201 

Bireylerin vergiye olan uyumlarını etkileyen pek çok etken 

bulunmaktadır. Bu etkenler her ülke için aynı olmayabilir. Bu çeşitliliğe 

rağmen; mükelleflerin gelir düzeyleri, vergi oranları, vergi cezaları, 

vergi sisteminin karmaşıklığı, vergi uyuşmalıklarının çözüm yolları, 

vergi idaresinin etkinliği, denetimler ve vergi afları gibi unsurların vergi 

uyumunu etkilediği söylenebilir.202 Vergi kaçakçılığı ile mücadelede 

hukuki ve polisiye tedbirler her zaman gerekli olsa da yeterli 

olamayabilmektedir, bunun önlemlerin yanında toplumda vergi uyumu 

bilincinin de geliştirilmesi gerekmektedir.203 

Günümüzde ülkelerin tamamı ekonomilerinde olumlu veya 

olumsuz etkileri olan kayıt dışı ekonomiyi kabul etmektedirler, Kayıt 

dışı ekonominin, resmi ekonomilerini etkilediğini gören ülkeler, söz 

konusu kayıt dışılığın boyutlarını ve sebeplerini öğrenmek 

istemektedir. Bunları bilmek, ülkelerin geleceğe yönelik planlarını daha 

doğru yapmalarına yardım edecektir. Ancak kayıt dışı ekonomi zaten 

yapısı gereği suç unsurları içerdiğinden, bu konuda kesin bilgilere 

ulaşmak zor olmaktadır.204 
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Bireyleri gönüllü olarak vergi ödemeye (compliance) veya 

ödememeye (noncompliance) sevk eden pek çok etken bulunmaktadır. 

Bunlar: ekonomik ve mali faktörler, sosyal kültürel ve kurumsal 

faktörler, siyasal ve yönetimsel faktörler, dinsel ve etik faktörler olarak 

sayılabilmektedir.205 

Mükelleflerin vergiler konusundaki tutum ve davranışları 

farklılıklar göstermektedir. Mükellefler vergiye uyum sağlayabilir veya 

vergiden kaçınma, vergi kaçırma gibi davranışlarda bulunabilirler. 

Mükellefin davranışlarında etkili olan faktörlerin bir kısmı, demografik 

değişkenler ve vergi ahlakı gibi bireysel özelliklere, bir kısmı da vergi 

sistemi ve kamu yönetimi gibi dışsal faktörlere dayanmaktadır. 

Mükelleflerin vergiye uyumu, toplumsal, zamansal ve mekânsal 

farklılıklardan etkilenmektedir. Ülkelerin sosyo-kültürel ve ekonomik 

yapıları da bu davranışı etkilemektedir. Ülkelerin, kendi özgün 

koşullarını ve içinde bulundukları zamanın gereklerini de dikkate alarak 

politika geliştirmeleri gerekmektedir.206 

Mükelleflerin vergiye uyumunu sağlamak için, Avustralya’da 

duyarlı düzenleme (regülasyon) sistemi geliştirilmiştir. Bu sistemde 

mükellefler yalnızca vergisini veren bir unsur olarak değil aynı 

zamanda psikolojik kaygıları da olan bir unsur olarak 

değerlendirilmektedir. Bu yaklaşımda vergi uyumsuzluğuna sebep olan 

sorunları tespit edip en aza indirecek veya tamamen ortadan kaldıracak 

politikalar izlenmektedir. Bu sistemde mükellefin vergiye uyumunu 

kolaylaştıracak politikalar mükellefin uygulamalarına göre 

belirlenmektedir. Vergiye gönüllü uyum sağlayan mükellefler için 

vergi konusunda danışmanlık yapmaya ve vergi kanunlarını daha iyi 

anlatmaya yönelik hizmetler verilmektedir. Vergilere direnç gösteren 

mükelleflere ise; vergiye uyum sağlayıncaya kadar vergi denetimlerine 

dayalı yaptırımlar uygulanmaktadır. Duyarlı regülasyon sisteminde 

mükellefin davranışı ne olursa olsun öncelikle ikna edilmeye 

çalışılmakta mükellef bu iyi niyetli çalışmalarla da uyum sağlamazsa, 

duyarlı regülasyondan geleneksel regülasyona geçilmekte ve 

mükellefin davranışına göre yaptırımların şiddet düzeyi 

ayarlanmaktadır.207 
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Vergi uyumu konusunda vergi yardımcılarının olumlu ve olumsuz 

etkileri olabilmektedir. Yeni yapılan yasal düzenlemeleri daha iyi 

uygulamaları ve vergi sisteminde yeni düzenlemelerin yapıldığı 

dönemlerde de vergi idaresi ile mükellefler arsında olumlu ve etkin bir 

işlev üstlenmektedirler.208 

Mükelleflerin vergi kaçırmasıyla, mükelleflerin gelir seviyesi, gelir 

kaynağı, vergi oranları, vergi idaresinin adil olmadığı inancı, vergi 

afları, vergi denetimi ve ceza oranları arasında sıkı bir ilişki söz 

konusudur. Bunun yanında, vergi sistemindeki vergilerin yeniden 

düzenlenmesi, mükelleflerin eğitilmesi, toplanan vergilerin yerinde 

harcandığına dair güvenin oluşturulması sisteme olan inancın 

yerleştirilmesi, etkili bir denetimin oluşturulması, ödüllendirme ve 

caydırma mekanizmaların oluşturulması gibi alanlarda da reform 

yapılması gerekmektedir.209 

Bir vergi siteminden beklenen başarının sağlanması için, vergisini 

gönüllü olarak ödeyen mükellef sayısının fazla olması büyük bir öneme 

sahiptir. Vergi ahlakına sahip bireyler, vergi sistemi açısından bir 

otokontrol mekanizmasını da oluştururlar. Bir ülkedeki kayıt dışı 

ekonominin azaltılması için vergi ahlakı en pratik çözüm olarak kabul 

edilmektedir.210 

Bir ülkede vergi uyumunun tam olarak gerçekleşebilmesi, 

vergilendirilebilir özellikteki bütün ekonomik unsurların 

vergilendirilmesi sonucunda oluşabilir.211 Vergi etiği ve kamu etiğinin 

birbiri ile uyumlu olması ve olumlu sonuçlar verebilmesi için bireyin 

kendi faydasını toplumsal fayda ile bağdaştıracak erdemlere de ihtiyaç 

duyulmaktadır.212  

Türk Vergi Sistemi’nin Avrupa Birliği üyelik sürecinde, 

müktesebata uygun olarak yapılandırılması gereği bulunmaktadır. Bu 

sebeple, küresel vergi rekabeti kapsamındaki değişikliklerin yakından 

izlenmesi ve sistemdeki aksaklıkların giderilmesi amacıyla 1998 

yılından bu yana düzenli olarak yayınlanan ilerleme raporları 

kapsamında vergi sistemi büyük oranda müktesebata uygun hale 

getirilmeye çalışılmıştır. 2011 yılında yürürlüğe giren, vergilerin 

yeniden yapılandırılması ile ilgili kanun, 2011 yılı ilerleme raporunda 

eleştirilmiştir. Gerekçe olarak da kısa vadede vergi tahsilatı artsa da çok 
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sık olarak bu yola başvurulmasının, sürdürülebilir bir vergi tahsilatı 

sistemini zayıflatıp, orta vadede gönüllü vergi ödenmesi üzerinde 

olumsuz etkileri olacağı belirtilmiştir.213 

Vergilendirme politikası, bir ülkede vergi uygulamaları ile istenen 

amaçlara ulaşmada; vergi ile ilgili tarafların özelliklerini, vergi ödeme 

güçlerini, mükelleflerin özelliklerini inceleyerek, çağdaş uygulamaları 

dikkate alan bir yaklaşımla verginin nasıl yapılandırılacağı ile ilgilidir. 

Vergilendirme politikası; mükelleflerin niteliklerini, davranış 

biçimlerini, alışkanlıklarını göz önüne alarak vergi kanunlarının ve 

idari düzenlemelerin yapılmasını, en uygulanabilir, en verimli, yöntem 

ve teknikler ile verginin toplanmasını ve istenen hedeflere en üst 

düzeyde ulaşılmasını amaçlamaktadır. Bu işlemler yapılırken, 

mükellefler açısından oluşabilecek etkiler ve bu etkiler karşısında 

mükelleflerin ve genelde de toplumun davranışları göz önüne 

alınmalıdır.214 

Vergi uyumu konusunda son 40-50 yıllık dönemde yapılan 

çalışmalar ile kapsamlı bilgi sağlanmış olsa da halen cevap bekleyen 

pek çok soru bulunmaktadır. Vergi uyumu, herhangi bir zorlamaya 

gerek kalmadan yasalara uygun hareket etmeyi ifade etmektedir. Vergi 

uyumu kavramı, mükellefin vergi ödeme isteğini tarif etmekte 

kullanılan en tarafsız kavramdır. Vergi uyumsuzluğunda ise vergi 

yükümlülüklerine uyulmama söz konusudur, bunun isteyerek veya 

istemeyerek yapılmış olması, sonucu değiştirmemektedir. Ahlaki 

açıdan bakıldığında pek çok mükellef vergiden kaçınmayı, vergi 

kaçırmak gibi yanlış bulabilmektedir. Hukuk kuralları açısından 

bakıldığında ise esas olan yasal sınırlardır.215 

Mali sosyoloji, mali psikoloji, alanlarında da vergi sistemlerinin ve 

uygulamaların toplumsal ve bireysel düzeydeki etkilerinin araştırılması 

gerekmektedir. Vergi bilinci konusu; ekonomik, mali ve hukuki açıdan 

ele alındığı kadar mali sosyoloji ve vergi psikolojisi açısından da önem 

taşımaktadır.216  

Vergide gönüllü uyum ile mükelleflerin vergisel bilgilerini 

zamanında açıklaması vergisel yükümlülüklerini kendiliğinden yerine 

getirmesi ve yaptırım olmaksızın vergilerini tam ve zamanında 

ödenmesi amaçlanmalıdır. Vergi sistemindeki adaletsizlik, mükellef 



Mükellef-İdare İlişkisi Bakımından Vergi Uyumu ve Türk Vergi Sistemindeki Gelişmeler 

62 
 

bilgilendirme programlarının eksikliği vergi idaresi personelinin 

uzmanlık seviyesinin düşük olması ile denetim sisteminin zayıf olması 

gönüllü vergi uyumunu olumsuz etkilemektedir.217 Bir ülkedeki 

mükelleflerin vergi sistemine olan güvenlerini sağlamanın yollarından 

biri, mükelleflerin vergi idaresinin etkinliğine inanmalarıdır.218 

Mükellef haklarının korunması da vergi uyumunu arttırma açısından 

gerekli görülmektedir.219 

14.2 Vergi Uyumunun Önemi 

Devletin üstlendiği görevleri etkin bir şekilde yerine getirmesinde 

yararlandığı en önemli mali kaynak vergilerdir. Vergiler, küreselleşmiş 

bir dünya ekonomisindeki değişiklere uyum sağlamak durumundadır. 

Küreselleşme ile devletlerin ekonomik alandaki davranışları 

kısıtlanmakta ve devletin sermayeyi vergilendirebilmesi de 

zorlaşmaktadır.220 

Günümüzde devlete yüklenen görevlerin artmasıyla beraber vergi 

oranlarının da sürekli olarak arttırılması veya yeni vergilerin 

konulması, vergilerde optimal verimi olumsuz etkilemektedir. Bunun 

sonucu olarak devletler ya borçlanmaya ya da para basma yoluna 

başvurmaktadırlar. Bu uygulamalar ise uzun vadede devleti iflasa kadar 

sürükleyebilen sonuçlar doğurabilmektedir.221 Dolayısıyla aşırı 

vergileme karşısında, bazı mükellefler ödemek durumunda oldukları 

vergilerden kurtulmak istemektedirler. Bir ekonomide vergi kaçırmanın 

yüksek olması; milli gelir ve istihdam başta olmak üzere vergilerle 

karşılanan pek çok alanda sıkıntılara sebep olmaktadır. Vergi 

kaçırmanın ve kayıt dışı ekonominin yaygın olduğu ekonomilerde, 

haksız rekabet söz konusudur. Vergi kaçıranlar haksız kazanç elde 

etmiş olmaktadırlar. Vergi uyumunun yüksek olduğu ekonomilerde 

vergi tabanı yaygınlaşır, vergi oranları düşürülür bu sayede de 

ekonomideki etkinlik arttırılabilir.222 

Ülkelerin iktisadi anlamda başarılı olmaları ve uzun vadeli bir 

gelişmeyi sağlayabilmeleri yalnızca iktisadi alandaki faktörlerin 

performansı ile sınırlı değildir. Ekonomik büyümenin sağlanabilmesi 

için, iktisadi etkenleri doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen resmi 

olmayan (Fr. informel; İng. informal; biçimsel olmayan, informel), 

kurallardan oluşan kurumlarında dikkate alınması gerekmektedir. 
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Sosyal kurumlar açısından, güven unsuru birey açısından hem devletle 

hem de diğer bireylerle olan ilişkilerinde belirleyici olabilmektedir. 

Sosyal kurumlar açısından diğer önemli kavram, insanlarla igili (beşerî, 

Arapça, beşerī) sermayenin bir unsuru olan kültürdür. Kültür, 

bireylerin zihniyetini ve davranışlarını biçimlendirerek iktisadi 

davranışların yönünü belirlemektedir. İktisadi alanda bireylerin tutum 

ve davranışlarını şekillendiren kültürel faktörler, vergileme konusunda 

vergi uyumu ve vergi bilinci üzerinde de etkilere sahiptir.223 

Ulusal vergi otoritelerinin ulaşmak istediği sosyo-ekonomik 

amaçlar için tahsilinden vazgeçtikleri vergiler, vergi harcaması, olarak 

adlandırılmaktadır. Vergi harcamaları vergi tabanından finanse edilirse 

mali tahsisi etkiler, kamusal kaynak tahsisinde etkinliği ve verimliliği 

de olumsuz etkiler. Vergi sisteminde karmaşa meydana getiren bu 

harcamalar, vergi yönetiminde de zorluklara sebep olmaktadır. Ayrıca 

mali disiplini de olumsuz etkilemektedir. Bütün bunlara rağmen, vergi 

harcamaları, sosyo-ekonomik bir politika aracı olmalarından dolayı 

önemlerini halen korumaktadır.224 

Genel olarak vergiler hem uzun hem de kısa vadede bütçe 

açıklarını kontrol etmede önemli bir araçtır. Bu durumda Türkiye’de 

harcamaların kontol altına alınması kadar vergiler de bütçe açıklarının 

kapatılmasındaki anahtardır. Vergi tahsilatında daha etkin metotların 

uygulanması, vergi tabanının genişletilmesi (vergi muafiyet ve 

istisnalarının azaltılması ve boşlukların kapatılması gibi), vergi dışı 

ekonominin vergilendirilmesi, vergi denetiminde etkinliğin sağlanması, 

vergi gayretinin arttırılması gibi yollarla vergi gelirleri arttırılabilir. 

Bunun yanı sıra gereksiz kamu harcamalarının azaltılması ve arttırılan 

vergi gelirleri bütçe açıklarının kapatılmasında etkili olarak 

kullanılabilir.225 

Güçlü bir Türkiye için güçlü bir vergi idaresinin olması ve kamu 

harcamaların da en sağlam kaynak olan vergi gelirleri ile finanse 

edilmesi gerekmektedir. Dünyanın en gelişmiş ve her konuda söz sahibi 

olan ülkelerinde vergi sistemi güçlü ve toplam vergi gelirlerinin 

GSYH’ye oranı yüksektir. Vergiye gönüllü uyumun arttırılması vergi 

gelirlerini de arttıracaktır.226 
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15 VERGİ UYUMUNU AÇIKLAMAYA YÖNELİK 

YAKLAŞIMLAR 

Vergi uyumunu açıklayan başlıca iki yaklaşım bulunmaktadır, 

bunlar; rasyonel tercih teorisi ve ahlaki duygular teorisidir. Ekonomik 

yaklaşım, rasyonel tercih teorisinin temelini, homo ecenomicus, insan 

modeli oluşturmaktadır. Buna göre İnsan doğası gereği faydasını 

maksimize edecek ve içsel maliyetlerini de minimize edecek karar ve 

tercihleri istemektedir. Bu durumda, bireyler az vergi ödemeyi veya hiç 

vergi ödememeyi tercih etmektedirler. Bu temel yaklaşım literatürde, 

“Allingham ve Sandmo (1972) modeli”, “caydırma modeli”, 

(deterrence model) veya “beklenen faydalar teorisi” (expected utility 

theory) olarak da adlandırılmaktadır. Sosyo-kültürel ve sosyo-

psikolojik yaklaşım, literatürde “tutumsal model” (attitudinal model) 

veya “ahlaki duygular teorisi” (the theory of moral sentiments) olarak 

da adlandırılan yaklaşıma göre, bireylerin vergi ödeme veya ödememe 

tercihleri belirleyen tek etken, bireysel çıkarları ve bireysel faydalarının 

maksimizasyonu değildir. Bireylerin vergi ödeme veya ödememe 

konusundaki tutum ve davranışlarını belirleyen etkenlerin başında 

psikolojik algılama gelmektedir.227  

Gelir İdaresi ve çeşitli akademik disiplinler, uyum sorununa iki 

temel yaklaşım önermektedir. Birincisi, muhtemel ekonomik teşvikler 

ve bunlara uyma veya uymama maliyetlerine dayalı olarak ekonomik 

kararlar açısından uyumsuzluğu analiz etmektir. Bu, nispeten dar 

kapsamlı bir ekonomik rasyonellik anlayışına dayanmaktadır ve 

ekonomik analiz kullanılarak geliştirilmiştir. Diğeri, özellikle mükellef 

davranışı ve bazen de vergi idaresinin tutumu ile ilgili olduğu için, diğer 

faktörlerin uyum kararlarına etkisini araştırmaktadır. Bu, daha geniş 

davranışsal konularla ilgilidir, psikoloji ve sosyoloji gibi disiplinlerden 

gelen kavramlar ve araştırmalara büyük ölçüde önem vermektedir.228 

Tabloda vergi uyumu konusundaki iki yaklaşımın bazı özellikleri 

özetlenmektedir.229 
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Tablo 1: Vergi Uyumuna Yönelik Yaklaşımlar (Approaches to Tax 

Compliance) 

 

Kaynak: James ve Aley, 2002: 33 

Vergi kaçakçılığının analiz edilmesindeki temel zorluk, 

mükelleflerin uyumsuzluğu konusundaki güvenilir bilgi eksikliğidir. 

Vergi kaçakçılığı yasa dışı bir eylem ve işlem olarak cezai yaptırım 

gerektirdiğinden vergi kaçakçıları bu konuyu gizlemeye yönelik çaba 

göstermektedirler. Vergi kaçakçılığının boyutunun belirlenmesinde 

geleneksel ve modern yöntem kullanılmaktadır. Geleneksel yöntemde 

bireysel uyumlulukla ilgili en doğru bilgiler, yapılan vergi denetimleri 

sonucunda elde edilen bilgilere dayanmaktadır. Modern yöntemde ise 

Vergi Uyumu 

(Tax Compliance) 

Birinci Yaklaşım 

(First Approach) 

İkinci Yaklaşım 

(Second Approach) 

Konsepti: 

(Concept of:) 

Vergi Açığı %100 uyumdan 

daha az gerçek gelir. 

(Tax Gap 100% compliance 

less actual revenue.) 

Vergi kanununun lafzına 

olduğu kadar ruhuna uygun 

hareket etme konusunda 

gönüllü isteklilik 

(Voluntary willingness to act in 

accordance with the spirit as 

well as the letter of tax law) 

Tanımı: 

(Definition:) 

Daha dar 

(Narrower) 

Daha geniş 

(Wider) 

Vergi uyumu: 

(Tax 

compliance:) 

Ekonomik Akılcılık / 

Rasyonellik 

(Economic rationality) 

Davranışsal iş birliği 

(Behavioural cooperation) 

Şöyle örneklenir: 

(Exemplified By:) 

Değiş tokuş: 

1. Kaçırmanın beklenen 

faydaları 

2. Cezaların tespit edilmesi ve 

uygulanması riski- kişisel gelir 

ve servetin en fazla olması 

(Trade off: 1. Expected benefits 

of evading 2. Risk of detection 

and application of penalties 

Maximise personal income and 

wealth) 

Bireyler esas olarak, bağımsız, 

bencil yardımcılar değiller. 

Farklı tutum, inanç, norm ve 

rollere göre etkileşirler. Başarı 

iş birliğine bağlıdır 

(Individuals are not simply 

independent, selfish utility 

maximisers. They interact 

according to differing 

attitudes, beliefs, norms and 

roles.  Success depends on 

cooperation) 

Konuları: 

(Issues of:) 

Kaynak dağıtımında verimlilik 

(Efficiency in resource 

allocation) 

Eşitlik, adalet ve etki 

(Equity, fairness and 

incidence) 

Vergi mükellefi 

şu şekilde 

görülür: 

(Taxpayer seen 

as:) 

Maddi kazançlarının ve 

kayıplarının bencil 

hesaplayıcısı 

(Selfish calculator of pecuniary 

gains and losses.) 

İyi vatandaş 

(“good citizen”) 

Şu şekilde 

adlandırılabilir: 

(Can be termed 

the:) 

Ekonomik Yaklaşım 

(Ecomomic approach) 

Davranışsal Yaklaşım 

(Behavioural approach) 

 



Mükellef-İdare İlişkisi Bakımından Vergi Uyumu ve Türk Vergi Sistemindeki Gelişmeler 

66 
 

geleneksel yönteme ilave olarak güncel yaklaşımları da içeren yeni 

yöntemler kullanılmaktadır.230 

Vergi uyumunu açılamada kullanılan yaklaşımlar; Klasik 

Yaklaşım (Allingham-Sandma Modeli, Rasyonel Beklentiler Teorisi), 

Sosyal-Psikolojik Yaklaşım (Ahlaki Duygular Teorisi, Tutumsal 

Model), Mali Bağıntı (Mali Değişim) ve Optimal Vergi Uyumu 

Yaklaşımı olarak da sayılabilmektedir. Klasik yaklaşıma göre, 

denetimler ve cezalar arttırıldıkça vergi kaçakçılığı azalmaktadır, 

denetim ve cezalar azaldıkça da vergi kaçakçılığı artmaktadır. Klasik 

yaklaşımda, mükellefler rasyonel vergi yükümlüsü olarak algılanmakta 

ve vergi ödenmesi konusundaki yaklaşımı da vergi verilmez alınır, 

şeklindedir. Sosyal-psikolojik yaklaşımda, mükellefler vergi 

yükümlülüklerini yerine getirme ve vergi ödeme kararlarını verirken, 

ceza ve denetim oranları yanında vergi kaçırmanın oluşturacağı 

psikolojik maliyetleri de dikkate almaktadırlar. Mali Bağıntı ve 

Optimal Vergi Uyumu yaklaşımı, Klasik ve Sosyal-Psikolojik 

(tutumsal) modellerden geliştirilmiştir.231 

15.1 Klasik Yaklaşım 

Vergi kaçakçılığını teorik düzeyde açıklayan ve ekonomistler 

tarafından geliştirilen, klasik ekonomik modeller, mükellefin vergi 

kaçırmadan önce fayda ve maliyet analizi yapacağını, bu analizin 

sonunda; vergi kaçırılması halinde ulaşılacak olan faydanın, verginin 

ödendiğinde katlanılacak maliyetten yüksek olması durumunda vergi 

kaçıracağını öngörmektedir.232 

Fayda-maliyet analizinde rasyonel tercihler ile faydalarını en fazla 

yapmayı (maksimal, maksimum, fayda maksimizasyonu) 

amaçlanmaktadır. Bu modelde bireyin davranışını yönlendiren 

faktörler; yasal veya yasa dışı yollardan elde etmeyi planladığı geliriyle, 

uygulamayı planladığı yasadışı faaliyetin sonunda yakalanması ile 

meydana gelebilecek ceza miktarından oluşmaktadır. Yasal olmayan 

yollardan elde edeceği gelir fayda, yakalanması sonucunda alabileceği 

ceza ise maliyeti oluşturmaktadır. Yasa dışı faaliyette bulunma eğilimi; 

bundan elde edilecek kazançla doğru, bu faaliyetin cezası ile ters 

orantılıdır. Yasal olmayan yollara yönelmenin temel sebebi, bireyin 

yasal yollardan elde edeceği gelirin düşük olmasından 
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kaynaklanmaktadır. Bu durumda, yasal olmayan bir faaliyetin alternatif 

(fırsat) maliyeti (yasal gelir) düşüktür. Bu, yasal gelirin yüksekliğinin 

fırsat maliyetini arttıracağı anlamına gelmektedir. Becker (1968), suç 

işleyenlerin, bir fayda-maliyet analizi sonucunda, fayda maliyetten 

yüksekse, suç işlemeye karar verdiklerini ifade etmektedir.233 

Rasyonel beklentiler, ekonomik değişkenleri belirleyen tüm 

süreçlerin ve işlemlerin öngörülmesini veya bilinmesini gerekli kılar. 

Rasyonel beklentiler hipotezi, karar birimlerinin piyasadaki bütün 

bilgilere sahip olduğu, bu bilgileri kullanabilme kapasitesine sahip 

olduğu ve karar alma sürecinde de hata yapmayacakları varsayımına 

dayanmaktadır.234 Buna karşın, insanların her zaman akılcı kararlar 

alamadığına ilişkin çok sayıda kanıt bulunmaktadır.235 Vergi 

kaçakçılığı sorunu, sadece az gelişmiş ülkelerde değil gelişmekte olan 

ve gelişmiş ülkelerde de sorun oluşturmaktadır. Bu sorun vergiler kadar 

eski bir sorun durumundadır.236 

15.2 Sosyo-Kültürel ve Sosyo-Psikolojik Yaklaşım 

Matematik karmaşık sorunları çözmede etkin bir araçtır ve bu 

özelliğinden dolayı da iktisatta yıllarca kullanılmıştır. Ancak bazı 

teorisyenlere göre insanın her davranışını belli kalıplara oturtmak 

mümkün değildir. Bu nedenle matematik, doğa bilimlerinde 

kullanıldığı haliyle sosyal bilimlerde yaygın ve etkin olarak 

kullanılamaz çünkü insan matematiksel bir dil ile anlatılamayacak 

kadar karmaşıktırtır ve davranışları da öngörülememektedir.237 

Psikolojik ve davranışsal modelde, vergi kaçakçılığını etkileyen 

faktörleri açıklamada ekonomik model yeterli olmadığından vergi 

kaçakçılığı sadece ekonomistler ve maliyeciler tarafından değil aynı 

zamanda psikolog, sosyolog ve suç bilimcileri gibi sosyal bilim 

uzmanlarınca da araştırılmaktadır.238  

Vergi uyumunun, yetkililerin gücüne ve mükellefler tarafından 

yetkililere duyulan güvene bağlı olduğunu savunan görüşe göre, eğer 

yetkililerin gücü yüksekse ve mükelleflerin da yetkililere olan güveni 

yüksekse vergi uyumunun da yüksek olacağı belirtilmektedir. Diğer 

durumlarda çeşitli sorunların olabileceği değerlendirilmiştir. 
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Şekil 3: "Kaygan Zemin" Çerçevesi; Yetkililerin Gücüne ve 

Yetkililere Güvene Bağlı, Zorlanmış Vergi Uyumu ve Gönüllü 

Vergi Uyumu (The ‘‘Slippery Slope’’ Framework: Enforced Tax 

Compliance and Voluntary Tax Compliance Depending on The 

Power Of The Authorities and Trust in The Authorities.) 

 

Kaynak: Kirchler, Hoelzl, Wahl, 2008:213 

Şeklin ön köşesinde, yetkililere olan güven düşüktür ve yetkililerin 

gücü zayıf olduğundan vatandaşların vergiye uyumu en azdır, vergi 

kaçırma ve kendi bireysel çıkarlarını en fazlalaştırmaları olasıdır. Sol 

kenar boyunca hareket edildiğinde, güç boyutunda, yetkililerin 

denetimleri, tespit olasılıklarını artırması ve ağır para cezaları 

verebilecekleri için düşük güven, yetkililerin gücünün artması ile artar. 

Uyumsuzluk sonuçlarının uyum sonuçlarının altına düşmesinden, 

mükelleflerin kaçınması için daha az teşvikleri vardır. Yetkililerin 

gücünün artması ile muhtemelen uyum sonuçları da artacaktır. Azalan 

verimler teorisine göre uyum konusundaki artışlar yalnızca gücün 

arttırılmasına yönelik uygulamalarla elde edilebilir. Güven boyutunda, 

düşük güç şartlarında, ön köşeden sağ kenar boyunca hareket 

edildiğinde, güven derecesi ile uyum artar, güvendeki artış muhtemelen 

gönüllü uyumu da arttıracaktır. Yüksek uyumluluk hem yetkililerin 

güçlü olduğu hem de yetkililere olan güvenin yüksek olduğu şartların 

sonucunda gerçekleşebilir. Uyum için nedenler farklıdır, zorla ve 

gönüllü uyum arasında niteliksel bir fark vardır. Güç ve güven boyutları 

birbirini etkiler. Yetkililerin gücü düşük olduğunda güvendeki değişim 
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artar, bununla birlikte, gücün en fazla olduğu zaman, güven deki 

değişmeler bağlantısızdır çünkü yetkililer en fazla uyum için 

zorlayabilirler.239 

Vergi uyum davranış modelinde, verginin beyan edilmesi ve 

ödenmesi, vegi ahlakı ve yasal çerçeveye göre açıklanmaktadır. 

Şekil 4: Song ve Yarbrough’un Vergi Uyum Davranış Modeli 

 

Kaynak: Song ve Yarbrough, 1978: 444’den aktaran, Saruç, 2015: 56. 

Şekilde yer alan ve mükellef davranışının açıklandığı bu modele 

göre; mükellefin vergi ödevini kendi beyan etmesi ve sonunda 

ödemesini kapsayan gönüllü vergi uyumu, üç ana faktör tarafından 

belirlenmektedir. Bunlardan birincisi, yasal çerçeve ikincisi, vergi 

ahlakı ve üçüncüsü de belirli yer ve zamanda geçerli olan diğer 

durumsal faktörler olarak belirtilmiştir.240 

Vergi ahlakı ve vergiye gönüllü uyumun sağlanabilmesi için, 

bireyleri vergi ödemeye yönelten veya vergi ödemekten caydıran 

faktörlerden sadece ekonomik faktörlerin değil aynı zamanda sosyal, 

kültürel, psikolojik, dinsel, ahlaki, siyasal ve idari (yönetimsel) 

faktörler gibi ve başka faktörlerin de denkleme katılması 

gerekmektedir.241 

Bireylerin vergilerini gönüllü olarak ödeme kararlarını etkileyen 

faktörlerin, ekonomik fakttörler dışında; ahlaki, kültürel, kurumsal, 

hukuksal, siyasal, idari (yönetsel), psikolojik ve dinsel faktörlerden de 

etkilendiği değerlendirilmiştir. Aşağıdaki şekilde bu faktörlerin, 

bireylerin gönüllü olarak vergi ödeme veya ödeme kararlarına etkili 

olduğu gösterilmiştir. 
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Şekil 5: Bireylerin Gönüllü Vergi Ödeme ve Ödememe Karar ve 

Tercihlerini Belirleyen Başlıca Ekonomi Dışı Faktörler 

 

Kaynak: Aktan, 2006a: 130 

Yukarıdaki şekilde vergi uyumunu etkileyen ekonomi dışı faktörler 

gösterilmiştir. 

Aşağıdaki şekilde vergi uyumunda etkili olan ekonomik ve 

ekonomik olmayan faktörler gösterilmiştir. 

Şekil 6: Vergi Uyumunda Etkili Olan Ekonomik ve Ekonomik 

Olmayan Faktörler 

 

Kaynak: Barbuta-Mişu, 2011: 74. 



Mükellef-İdare İlişkisi Bakımından Vergi Uyumu ve Türk Vergi Sistemindeki Gelişmeler 

71 
 

Yukarıdaki şekilde, vergi uyumunu etkileyen faktörler, ekonomik 

ve ekonomik olmayan faktörler olarak belirtilmiştir. Şekle göre 

ekonomik faktörler: vergilere karşı davranışlar, vergi sistemine ait 

adalet algısı, bireysel sosyal ve ulusal normlardır. Ekonomik faktörler 

ise; para cezaları, gerçekgelir düzeyi, vergi oranı, denetim olasılığı, 

verginin faydaları, vergi denetimi ve cezalardır. 

Aşağıdaki şekilde, çeşitli faktörlerden oluştuğu belirtilen vergi 

iklimi, bu iklimde yer alan aktörler ve bu aktörlerin birbirleri ile olan 

ilişkileri gösterilmiştir. 

Şekil 7: Vergi İkliminin Belirleyenleri ve Aktörler 

 

Kaynak: Alm, Kirchler ve Muehlbacher, 2012 

Şekilde, mükellefin vergi uyumu etkileyen aktöler; hükümet, 

muhasabeciler, mükellefler ve vergi idaresi, olarak belirtilmiştir. Vergi 

ikliminin belirleyenleri: düzenleme, mükellefin fikri, vergi hukuku, 

vergi oranları, yönetişim; denetim ve para cezalarının, hükümetin, 

muhasebecilerin ve mükelleflerin görünümü; hükümetin, 

mükelleflerin, vergi otoritelerinin ve diğerlerinin amaçlarının 

görünümü; davranışlarının, hükümetin, kişisel ve sosyal normların, 

vergi ahlakının, vergi kanunları bilgisinin, vergi otoritelerinin ve 

yargının görünümü, olduğu gösterilmiştir. 

Vergiye gönüllü uyum sorunu sadece mükelleflere yüklenmesi 

gereken bir sorun değildir. Mükellefin yönlendirilmesi bakımından 

başta vergileme yetkisini kullanan otorite ve vergi idaresince vergisel 

olaylar ve işlemlerin gerçekleştirilmesinde mükellefin 
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yükümlülüklerini kolaylaştıracak uygulamaların benimsenmesi ve 

geliştirilmesine de ihtiyaç vardır. Mükelleflere yardımcı olması gereken 

muhasebeciler gibi vergi yardımcılarının yetkin bilgi ve donanımda 

olmalarının sağlanması gerekmektedir.242 

15.3 Mali Bağıntı ve Optimal Vergi Uyumu Yaklaşımı 

Mali bağıntı ve optimal vergi uyumu yaklaşımı, fedakârcı (özgeci) 

yaklaşımla, Kantçı etik yaklaşımın unsurlarını ihmal etmeden bu 

unsurlara ilaveler getirmektedir. Bu model, klasik model ile sosyal-

psikolojik modeli birleştirerek vergi uyumuna en ugyun (optimal) 

çözüm bulma yolunda hareket etmektedir. Bu modelin bazı özellikleri 

şunlardır. Mükellefler ile devlet arasındaki ilişki; karşılıklı güven, 

saygı, sadakat ve iş birliğine bağlı olarak gerçekleşen bir psikolojik 

sözleşme olarak görülmektedir. Kamu harcamaları ile vergiler 

arasındaki ilişki, mali değişim (mali bağıntı) olarak ele alınmaktadır. 

Mükelleflerin, mali farkındalık ve vergi bilinci seviyesinin etkileri 

dikkate alınmaktadır. Vergi uyumu konusundaki klasik yaklaşımla 

sosyal-psikolojik yaklaşımın bireşimi (sentezi1) yapılmaktadır. Klasik 

yöntemin caydırıcılık yöntemleri ile sosyal psikolojik yaklaşımdaki 

ahlaki (etik) maliyetler arasındaki ilişkiler ele alınmaktadır. Verginin 

oluşturduğu, ekonomik, psikolojik ve ahlaki (etik) maliyetlerin analizi 

yapılmaktadır.243 

Kamusal harcamaların toplum tarafından nasıl algılandığı ve bu 

algıyı belirleyen faktörlerin tespiti önem taşımaktadır. Kamusal 

harcamaların büyük bölümü, ödenen vergilerle karşılandığı için 

kamusal harcamalar ödenen vergilerin karşılığı olarak 

görülebilmektedir. Vergiler ile kamusal harcamalar arasındaki karşılıklı 

olan (mütekabiliyet esasına dayanan, reciprocity) bu ilişki, mali bağıntı 

(fiscal connection), olarak ifade edilmektedir.244 Mükelleflerin kamu 

 

1 Sentez, kelime anlamı olarak: element veya başka maddeleri bir araya getirerek 

yapay olarak bileşik cisimler oluşturma; yalından karmaşık olana, külliden cüziye, 

zorunludan olasıya, ilkeden onun uygulanmasına, genel yasadan bireysel duruma, 

nedenden etkiye, öncülden varılan sonuca giden düşünme biçimi; bireşim, 

anlamlarına gelmektedir. Bk. sentez ne demek TDK Sözlük Anlamı (sozluk.gov.tr), 

(13.12.2021). 

https://sozluk.gov.tr/
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mallarından sağlayacakları yararlar ile vergi uyumu arasında yakın 

ilişki bulunmaktadır. Kamu mallarından sağlanan fayda ödenen 

verginin değerinde olmazsa vergi uyumunun olumsuz etkileneceği de 

söylenebilmektedir.245 

Karşılıklı güven ve iş birliğini teşvik etmek için hem ekonomik 

hem de psikolojik etkenlere dayalı stratejiler (izlemler) uygulanması 

gerekmektedir ve bunların nasıl yapılacağına yönelik öneriler özetle 

şunlardır.246 

➢ Vergi kanunları mükelleflerin anlayacağı şekilde 

basitleştirilmelidir. 

➢ Açık ve belirgin olmayan kurallar ilke olarak kanunlarla 

belirginleştirilmelidir. 

➢ Dürüst mükellefleri “bedavacılardan” (beleşçilerden) korumak 

için etkin kontrol ve denetim tedbirleri alınmalı ve bunlar etkin 

olarak uygulanmalıdır. 

➢ Vergi suçlarına karşı, para ve hapis cezaları uygulanabilir, 

farklı (alternatif) olarak da sosyal hizmetler veya isimlerin 

açıklanması kullanılabilir. 

➢ Vergi makamları (vergi denetmenleri) vergi yasasında 

belirtilen uzmanlıklara sahip olmalı ve mükelleflerin 

motivasyon (güdüleme, isteklendirme) ve kabiliyetlerine göre 

eğitilmelidir. 

➢ Vergi idaresi, dürüst mükelleflerin ödemelerini kolaylaştırıcı 

şekilde düzenlenmeli ve onların ihtiyaçlarını karşılayacak 

bölümler olmalıdır. 

➢ Vergi gelirlerinin kullanımı şeffaf olmalı, idarenin 

harcamalarına ulaşım kolay olmalı ve yapılan harcamalar 

kampanya ve reklamlarla halka duyurulmalıdır. 

➢ Vergi idaresi; yasa koyucular, hâkimler ve uluslararası 

otoriterle iş birliği içinde olmalıdır. 

➢ Doğru davranış şekilleri oluşturulması için sosyal normlar 

geliştirilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır. Vatandaşların toplumla 

özdeşleşmesini sağlayacak ve güçlendirecek tedbirler 

alınmalıdır. 

Aşağıdaki şekilde vergi uyumunu etkileyen faktörler dört grup 

altında toplamıştır, bunlar; demografik değişkenler, vergi kaçırma 
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fırsatları, tutum ve algılar, vergi sisteminin yapısıdır. Bu vergi uyum 

modeli; ekonomik, sosyolojik ve psikolojik faktörleri içermektedir.247 

Şekil 8: Vergi Uyum Modeli 

 

Kaynak: Fischer, Wartick ve Mark, 1992’den aktaran, Saruç, 2015: 58. 

Bu vergi uyum modeline göre vergi uyum davranışı; vergi 

sisteminin yapısından (vergi sisteminin karmaşıklığı, vergi oranları, 

vergi kaçırmada yakalanma olasılığı ve cezalar); demografik 

değişkenler (yaş, cinsiyet, eğitim); tutumlar ve davranışlar (vergi 

sistemindeki adalet, referans grup etkisi); vergi kaçırma fırsatı (gelir 

seviyesi, gelirin kaynağı, meslek) olarak belirtilmiştir. 

Aşağıdaki şekilde Avustralya’da geliştirilen Avustralya Vergi 

İdaresi (Australian Taxation Office, ATO) uyum modelinin düzenleme 

uygulama örneği şekille ifade edilmiştir. 

Şekildeki modelin sol tarafında mükelleflerin motivasyonel 

tutumları bulunmaktadır. Bunlar mükelleflerin vergi otoritesi ile olan 

ilişkilerinde açıkça ifade ettikleri tutumlardır. Bu tutumlar, 

mükelleflerin kendileri ile vergi dairesinin arasına yerleştirdikleri 

sosyal mesafeyi kontrol etme biçimi olarak belirtilmiştir. Mükellefler, 

hatasını kabul etmek, hatalarını düzeltmek ve yasanın beklentilerini 

karşılama konusunda istekli olduklarında, muhtemelen taahhüt veya 

şartlı teslim duruşlarını sergilemektedir. Bu gibi durumlarda vergi 

memurunun görevi nispeten açıktır. Yetkiler ciddiye alınacak ve 
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mükellefler yapmaları gerektiğini bildikleri sürece uyum sağlanacaktır, 

usulüne uygun bir şekilde muamele edilecektir.248 

Şekil 9: ATO Uyumluluk Modeli ile Düzenleyici Uygulama Örneği 

(Example of regulatory practice with ATO Compliance Model) 

 

Kaynak: Braithwaite, 2003: 3. 

Şekilde, vergi idaresi mükelleflerin davranış şekillerine göre 

değişen uygulamalar yapmaktadır. Bağlılık gösteren mükelleflere; 

eğitim, kayıt, hizmet sunumu yapılmaktadır. Teslim davranışı 

gösterenlere, inceleme ve denetimler yapılmaktadır. Direnç 

gösterenlere, sonucunda ceza olan veya olmayan denetimler 

yapılmaktadır. Ayrlma duruşu gösterenlere ise ceza davası dahil 

uygulamalar öngörülmektedir. 

  

YAPTIRIM STRATEJİLERİ

(ENFORCEMENT STRATEGIES )MOTİVASYON DURUŞLARI 

(MOTIVATIONAL POSTURES )

DÜZENLEME STRATEJİLERİ

(REGULATORY STRATEGIES )

Ayrılma

 (Disengagement )

Zorunlu Düzenleme (İsteğe bağlı 

Değil) (Command Regulation 

(Non-discretionary) )

Direnme

 (Resistance )

Zorunlu Düzenleme (İsteğe bağlı) 

(Command Regulation 

(Discretionary) )

Teslim

(Capitulation )

Zorunlu Öz Düzenleme

(Enforced Self-regulation )

Bağlılık

 (Commitment )

Öz Düzenleme

(Self-regulation )

Ceza Davası 
(Prosecution)

Denetim (ceza var/yok) 
(Audit

with/without Penalty)

Eş Zamanlı İş Denetimleri/ 
Kayıtların İncelenmesi (Real Time 

Business Examinations/ Record 
Keeping Reviews)

Eğitim/Kayıt Tutma/Hizmet Sunumları 
(kolaylık, erişim, seçim, kontrol) 

(Education/Record Keeping/Service Delivery 
(convenience, access, choice, control))
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16 VERGİYE YÖNELİK TUTUM VE DAVRANIŞ 

AŞAMALARI 

Mükelleflerin vergilere yönelik tutum ve davranışları ile vergi 

oranları arsında bir bağlantının olduğu söylenebilir. Vergilere yönelik 

bireylerin tutum ve davranışları dört aşamayı izlemektedir. Bu 

aşamalar: sempati, apati, antipati ve nefret olarak sayılabilir. Bunlar 

özetle şöyledir.249 

Sempati: vergi oranlarının düşük olduğu durumlarda mükellefler 

vergilere sempati ile yaklaşırlar. Sempatinin kelime anlamı sevimli, 

cana yakın bulma olduğundan, vergi oranlarının düşük olduğu 

durumlarda mükellefler vergilerini isteyerek ve severek ödeyebilirler.  

Apati: vergiye yönelik tutumların olumludan olumsuza 

geçmesindeki ilk aşamadır. Kelime anlamı olarak ilgisizlik anlamına 

gelmektedir. Vergi oranlarının artması ile mükelleflerin vergi ödeme 

konusundaki isteksizliğini belirtmektedir. 

Antipati: vergiye yönelik oluşan olumsuz tutumların pekiştiği 

aşamadır. Kelime anlamı, karşı duygu besleme, sevimli bulmama, 

hoşnut olmamadır. Vergiye yönelik olumsuz tepkiler bu aşamada 

gösterilmektedir. 

Nefret: bu aşama ileri düzeyde vergi alerjisi olarak ifade 

edilmektedir. Bu aşamada mükellefler tepkilerini aleni bir seviyeye 

getirip protesto ve gösteriler yaparak vergi yönetimine karşı tepkilerini 

gösterirler. 

Şekil 10: Mükellef Davranışları Yönünden Oran-Tutum Analizi 

 

Kaynak: Aktan, Dileyici ve Saraç, 2006: 161. 

Şekilde vergi oranlarının artması ile vergiye yönelik gösterilen 

tepkilerin şiddetinin de arttığı görülmektedir. 
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Mükelleflerin vergiye yönelik tutumlarının derecesi vergi 

oranlarına bağlı olarak değişmektedir. Şekilde vergi oranları ile vergiye 

yönelik davranış şekilleri gösterilmiştir. Vergiye yönelik davranış 

şekilleri, kabul, pasif tepki ve aktif tepki olarak sayılabilmektedir. 

Bunlar özetle şöyledir.250 

Kabul aşamasında: mükelleflerin vergilere yaklaşımı olumludur ve 

üzerlerine düşen vergileri isteyerek öderler.  

Pasif tepki aşamasında: vergi oranlarındaki artışa bağlı olarak 

mükellefler gönüllü uyumdan vazgeçmekte ve vergiye yönelik olumsuz 

tutumlar göstermeye başlamaktadırlar. Bu aşamada; aylaklığı tercih 

etme, tüketimi kısma, üretimden vazgeçme, yatırımları erteleme, 

vergiden kaçınma ve vergiyi geç ödeme gibi yasal davranışlar 

sergilenebilmektedir.  

Aktif tepki aşamasında: mükellefler risk alma ve isyan duygusu 

içinde otoriteye itaatsiz davranışlarda bulunabilirler; vergi kaçakçılığı, 

verginin reddi vergiye karşı aktif tepkiler olarak sayılabilir. Bu 

aşamanın en önemli özelliği otoriteye itaatsizliğin olmasıdır. Bu 

tepkiler başlangıçta bireysel olmakla birlikte zamanla toplumsal bir hal 

alarak otoritenin varlığını tehdit eden boyutlara ulaşabilir. 

Şekil 11: Mükellef Davranışları Yönünden Oran-Tepki Analizi 

 

Kaynak: Aktan, Dileyici ve Saraç, 2006: 163. 
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17 VERGİ UYUMU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR 

Vergi uyumuna ilişkin çok sayıda kavram olmakla birlikte çalışma 

kapsamında aşağıdaki kavramlar incelenmektedir. 

17.1 Transfer Fiyatlandırması 

Transfer fiyatlandırması konusu, KVK’nin 13. maddesinde251 

“transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı” başlığı altında 

şöyle düzenlenmiştir: kurumlar, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk 

ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya 

hizmet alım veya satımında bulunursa, kazanç tamamen veya kısmen 

transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılır. 

Bir işletmenin doğrudan veya dolaylı olarak kar paylaşımı 

konusunda bağlantılı olduğu aynı çıkar grubu içinde bulunduğu; 

iştirakleri, bölümleri, ortakları, alt birimleri veya ana merkez gibi 

birimler arasında meydana gelen mal veya hizmet, alış veya satışları ile 

benzeri işlemlerde uyguladıkları fiyatlama transfer fiyatlaması (transfer 

pricing) olarak adlandırılmaktadır.252 Aralarında ilişki bulunan çok 

uluslu şirketler, birbirlerine mal ve hizmet satarken transfer fiyatlaması 

uygulayarak mal ve hizmetlerin fiyatını toplam vergi yüklerini 

düşürecek şekilde ayarlayabilirler. İşletmelerde bir birimin diğerine 

sattığı mal ve hizmete uygulanan fiyata, transfer fiyatlaması 

denilmektedir.253 

17.2 Uyum Risk Yönetimi 

Mükelleflerin vergi kanunlarına gönüllü olarak uyum 

sağlamamaları, vergi uyum riski olarak ifade edilmektedir.254 Uyum 

riski yönetimi (compliance risk management), mükelleflerin uyumluluk 

davranışlarını (compliance behaviour) şekillendiren faktörleri 

anlamaya dayanmaktadır. Bu sayede, uyumsuzluk belirtilerini 

hafifletmekten daha çok uyumsuz davranışların altında yatan sebeplere 

odaklanarak, daha etkili bir çözüm seti hazırlanabilmekte ve 

uygulanabilmektedir.  

OECD (2010), Vergi İdaresi Forumu, Bilgi Notu: Vergi Uyum ve 

Vergi Muhasebe Sistemleri (Forum On Tax Administration, 
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Information Note: Tax Compliance And Tax Accounting Systems), 

yayınında bu konu detaylı olarak belirtilmiştir. Çalışmanın amacı, 

mükellef davranışlarını etkileyen faktörleri ve uyum konusundaki 

tutumlarını belirlemek için bir model oluşturmaktır. Geçmişteki gelir 

idareleri, uyumluluk risklerine ancak döngüsel bir yaklaşımla 

uygulanan, uygulama programları açısından bakmıştır. Mükellefler de 

olaya tek yönlü, ana hatalarıyla ve zorlanmış programlar doğrultusunda 

onaylanma olarak bakma eğiliminde olmuştur. Birçok gelir idaresi 

böyle bir yaklaşımın etkili ve verimli olmamasından dolayı uyum risk 

yönetimini kabul etmiştir. Mükellef uyum davranışları modeli, şekilde 

gösterilmiştir. 

Şekil 12: Mükellef Davranışını Etkileyen Faktörler ve 

Mükelleflerin Uyumluluk Konusundaki Çeşitliliği (Factors 

İnfluencing Taxpayer Behaviour And The Spectrum Of Taxpayer 

Attitudes To Compliance) 

 

Kaynak: OECD, 2010. 

Şeklin sol tarafında bulunan faktörler mükelleflerin uyum 

konusundaki tutumlarının belirleyicileridir. Sağ taraftaki diyagram 

uyum piramidi (compliance pyramid), olarak bilinmektedir, doğru şeyi 

yapmaya gönüllü olma (gönüllü olarak uyma, voluntarily comply) ve 

uymama kararına (uyuma direnç göstermeye, resist complying) kadar 

uzanan, her tutum için uygun destek ve müdahale çeşitlerini kapsayan, 

mükellef tutumlarının sürekliliğini göstermektedir. Uyum riski 

yönetimi, risklerin tanımlanması ve bu risklerin ortadan kaldırılmasında 

yardımcı olması sebebi ile gelir birimlerinin vazgeçilmez bir aracı 

haline gelmiştir  
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Ekim 2004'te yayımlanan ve FTA (The Forum on Tax 

Administration, Vergi İdaresi Forumu) tarafından hazırlanmış ve 

"Uyum Riski Yönetimi: Vergi Uyumluluğunu Yönetmek ve 

Geliştirmek" (Compliance Risk Management: Managing and 

Improving Tax Compliance) başlıklı rehberlik notu, gelir idareleri için 

temel bir yönetim aracı olarak uyumluluk riski yönetimi kavramını 

tanımlamıştır. Geliştirilen modelin uygulama değeri, mükelleflerin 

davranışlarını derinleştirmek için katkıda bulunması ve mükellefleri 

uyum konusunda direnmekten gönüllü olarak uymaya teşvik edecek 

stratejiler geliştirilmesine zemin hazırlamış olmasındadır.255 

17.3 Vergi Arbitrajı 

Bir malın alınıp satıldığı piyasaların değiştirilmesi ile mevcut fiyat 

farklılığından faydalanılmasına genel anlamda arbitraj denilmektedir. 

Vergi arbitrajı, vergi sisteminin meydana çıkardığı fiyat farklılığından 

risksiz olarak kazanç sağlama faaliyetidir. Teknik olarak vergi arbitrajı, 

farklı gelir türlerinin ve bireylerin vergilendirildiği değişik oranlardan 

faydalanmalardan kaynaklanmaktadır.256 

Vergi arbitrajı kavramı vergi sisteminde var olan farklılıklardan 

doğan özellikleri kullanarak herhangi bir riske girmeden kazanç 

sağlama faaliyetinin ifadesidir. Vergi arbitrajı her zaman olumsuz bir 

kavram olmayıp duruma göre vergi arbitrajından olumlu yönde de 

yararlanılmaktadır.257 

17.4 Vergi Erozyonu 

Vergi erozyonu, yasal boşluklar ve vergi harcamaları gibi 

nedenlerle, vergi gelirlerindeki azalmadır ve vergi matrahında 

daralmaya neden olmaktadır. Vergi erozyonu kavramı geniş anlamıyla 

vergi kaçırmayı ve vergiden kaçınmayı da kapsayan ve genellikle 

gelişmiş ülkelerde üzerinde durulan bir kavramdır.258 

Çeşitli sebeplerle vergi matrahında yapılan indirimler ve 

mükellefler tarafından vergi kanunlarındaki yasal boşluklardan 

yararlanılması ile matrah dışı bırakılan gelirler vergi aşınmasına neden 

olmaktadır. Vergi erozyonun nedenlerinin; vergi potansiyelinin yeteri 

kadar değerlendirilememiş olması, vergi matrahının yeterince 
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kavranamamış olması, vergi kayıp ve kaçakları ile sosyal ve ekonomik 

gerekçelerle tanınan ayrıcalıklar (istisna ve muafiyetler) olduğu 

söylenebilmektedir.259 

17.5 Vergi Harcamaları 

Vergi harcaması, vergi istisna ve muafiyetlerinden daha geniş bir 

kavramdır ve istisna ve muafiyetlerle de yakın ilişki içindedir. Genel 

olarak vergi harcaması, belirli ekonomik, sosyal ve amaçlara ulaşmak 

için oluşturulan, gelir kayıplarını kapsayan ve normal standart veya 

genel kabul görmüş vergi yapısından ayrılma olarak ifade edilmektedir. 

Vergi harcaması, vergi mevzuatında bulunan; farklı oran uygulamaları, 

imtiyazlar, indirimler, istisnalar, muafiyetler, öncelikler ve ertelenmeler 

gibi özel düzenlemeler ile toplanmasından vazgeçilen vergilerdir. Bu 

şekliyle vergi harcaması vergi sistemi yoluyla vazgeçilen vergi 

gelirlerini ifade etmektedir. Uygulamadaki başlıca vergi harcamaları; 

vergi muafiyet ve istisnaları, vergi kredileri, oran indirimi ve vergi 

ertelemeleridir.260 

Vergi harcaması özel durumdaki bazı mükelleflere getirilen 

muafiyetlerden, bazı vergi konularına getirilen istisna ve indirimlerden, 

dolayısıyla da vergi gelirlerindeki kayıplardan oluşmaktadır. Etkileri 

bakımından, vergi sistemi aracılığı ile yapılan kamu harcamalarına 

benzediği için, literatürde, vergi harcaması olarak adlandırılmıştır.261 

17.6 Vergi Rekabeti 

Vergi rekabeti ile ilgili ekonomi literatürü, Charles Tiebout 

tarafından yerel yönetimlerin kamu malları sağlamasınının incelendiği 

1956 tarihli bir araştırma ile başlamıştır. Tiebout'un teorisi yerel 

yönetimlere odaklanmış olup analizinin temeli; yerel hükümetlerin 

ikamet yeri değiştiren aileler için, aralarında yaptıkları rekabetin, 

toplumun genel refah düzeyini arttırdığıdır. Sakinlerini kaybetmemek 

için yönetim alanlarında yerel harcamaların ve vergi oranlarının yerel 

tercihlere göre ayarlanması gerekmektedir. Bireyler, yerel vergi 

oranlarına ve kamu mallarına olan talebe göre yaşadığı yerleri 

seçmektedirler. Bazı aileler, iyi finanse edilen devlet okullarını arzu 

ediyorsa, daha yüksek emlak vergileri ödemeyi seçebilirler. Bunun 

yerine, daha az vergiler ve daha az veya daha sınırlı kamu hizmetleri 
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olan bölgelere gidebilirler varsayımına dayanmaktadır. Tiebout'un 

teorisi, artan uluslararası emek ve sermaye akımlarıyla, ulusal 

hükümetler, ulusal sınırlar dışındaki mükellefler için yarıştıkları için, 

yerel hükümetlere benzetilmiştir.262 

Vergi rekabeti, yerel yönetimlerin birbirleri ile ilişkileri içerisinde 

tartışılırken sonraları döviz ve kambiyo kontrollerinin kalkması, 

sermaye hareketlerinin ve ticaretin serbestleşmesi ile uluslararası 

alanda devletlerin rekabeti ile birlikte tartışılmaya başlanmıştır.263 

Ülkeler farklı vergi avantajları sağlayarak ve vergi oranlarını düşürerek 

yabancı sermayeyi kendi ülkelerine çekmeye çabalamakta ve vergi 

rekabeti sayesinde vergi oranları sıfır noktasına yaklaştırılmak suretiyle 

bir vergi yarışı veya dip noktasına inilmeye çalışılmaktadır.264 Vergi 

rekabeti, düşük vergi yükü meydana getirmesinden dolayı yatırım 

maliyetlerini azaltarak yatırımın geri dönüş oranını arttırmaktadır. 

Efektif vergi oranları da düştüğü için tasarrufların faiz gelirlerini de 

yükseltmektedir.265 Vergi rekabeti için kullanılan araçlar bütün 

ülkelerde birbirlerine benzerlik göstermesine karşın vergi rekabetinin 

ülkelerdeki etkileri birbirinden farklılık göstermektedir.266 

Globalleşme, ulus devletlerin vergi politikalarının diğer devletler 

üzerindeki dışsal etkilerini arttırmaktadır. Üretimin uluslararası olması 

ve bazı üretim faktörlerinin uluslararası hareketliliğinin artması, bazı 

ülkelerin global vergi tabanından daha fazla pay almak için vergi 

yüklerinin bir kısmını başka ülkelere ihraç etmelerine imkân 

sağlamıştır. Globalleşme ile ortaya çıkan bu gelişmeye vergi rekabeti 

denilmektedir.267 

17.7 Vergi Tatili 

Vergi tatili, asıl olarak vergi teşvik uygulamasıdır. Vergi tatili, 

vergilerin geçici bir süre ertelenmesi, oranlarının azaltılması veya 

uygulamasının durdurulması şeklinde uygulanmaktadır. Vergi tatili 

genellikle belirlenen bir iş kolunun veya sektörün teşvik edilmesi amacı 

ile uygulanmaktadır. Vergi tatili ile verginin mali fonksiyonundan bir 

süreliğine veya süresiz vaz geçilmektedir.268 Vergi tatili uygulaması 

vergi rekabeti araçlarından biridir. Vergi tatili bir ülkede, yabancı veya 

yerli sermayeden belirli bir süre boyunca vergi alınmamasını ifade eden 

bir uygulamadır.269 
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Vergi tatili sayesinde, belirli bölgelerde veya konularda 

gerçekleştirilmesi istenen iktisadi ve sosyal nitelikteki amaçlara uygun 

davranan mükellefler, belirli bir süre veya tamamen vergiden muaf 

tutulmaktadır.270 Ülke içi ve ülke dışı olarak da kullanılabilen vergi 

tatilleriyle mükelleflerden geçici veya süresiz olarak vergi alınmaması 

öngörülmektedir.271  
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18 VERGİ UYUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

Vergi, devletlerin kamu harcamalarını yerine getirebilmeleri için 

gerekli olan en önemli finansman kaynağıdır. Vergilerin alınması 

bireyler üzerinde bir yük oluşturabilmekte ve tepki ile 

karşılanabilmektedir. Mükellefler bu tepkilerini vergi verimliliğini 

olumsuz yönde etkileyen davranışlar şeklinde ortaya koymaktadırlar.272 

Mükelleflerin üzerlerindeki vergi yükünden kurtulmak için girmiş 

oldukları davranışların tamamı vergiye karşı olan tepkileri meydana 

getirmektedir. Bu tepkiler, çeşitli şekillerde ortaya çıkmaktadır.273 

Bir toplumda vergiye gönüllü uyum ile toplumun kültürel yapısı 

arsında sıkı bir ilişki bulunmaktadır. Geleneklerin ve ahlaki değerlerin 

güçlü olduğu bir toplumda vergiye gönüllü uyumun arttığı söylenebilir. 

Bireylerin vergiye yönelik tutum ve davranışlarını etkileyen faktörler 

dört başlık altında şöyle sayılabilmektedir: ekonomik ve mali faktörler 

(vergi adaleti, vergi afları, vergi cezaları, ideal vergileme ilkeleri, vergi 

yönetiminin kalitesi, vergi denetiminin etkinliği, vergi oranları ve vergi 

ödeme gücü); sosyal, kurumsal ve kültürel faktörler (örf ve adetler, 

vergi bilinci, kültür, sosyal sermaye ve sosyal normlar); siyasal ve 

yönetimsel faktörler (katılımcılık, yerinden yönetim, devlete güven ve 

iyi yönetişim); dinsel ve etik faktörler (dinler ve inançlar, suçluluk 

duygusu, görev ahlakı, etik/ahlak ve sosyal stigma).274 

Bazı mükellefler elde ettikleri gelirlerinin bir bölümünü devlete 

vergi olarak vermeleri sonucunda baskı hissetmektedirler. Bu baskı 

mükelleflerde farklı seviyede olabilmektedir. Bu farklılığın nedeni, 

kişilerin bu baskıya karşı geliştirdikleri tavırlarıdır. Kimileri vergiye 

kutsallık atfederken kimileri vatandaşlık görevi olduğuna inanarak 

duydukları yükü hafifletmeye çalışmaktadır.275 

Bazı mükellefler ödeyecekleri vergi miktarını en düşük seviyeye 

indirme eğilimde, vergi idaresi de toplanması gereken vergi miktarını 

en yüksek seviyeye çıkarma eğilimindedir.276 Bazı mükelleflerin 

vergiye yönelik olumsuz davranışlarına; bireysel vergi yükleri, vergi 

ahlakı, vergi zihniyeti, eğitim düzeyi, siyasal iktidara bakış, devlete 

bağlılık, gelir düzeyi, ödenen vergilerin hizmet olarak dönüp 

dönmediği, kamu gelirlerinin etkin kullanımı ve vergi sisteminin yapısı 
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gibi etkenlerin neden olduğu ileri sürülmektedir.277 Vergiye yönelik 

tutumların belirlenmesinde, vergi ile ilgili düşünce ve duyguların 

tamamını kapsayan, vergi algısının da önemli bir yeri bulunmaktadır. 

Vergi algısı olumlu olan bireylerin vergi ödeme istekleri yüksek 

olmaktadır.278 

Vergi uyumunu etkileyen faktörlerden bazıları; aile yapısı, devlete 

güven, diğer mükellefler hakkındaki görüşler, eğitim durumu, 

ekonomik konjonktür, kamu harcamaları, kişisel, demografik özellikler 

ve gelir kaynağı, küreselleşme, muhasebe meslek mensupları, siyasi 

iktidarı benimseme veya benimsememe, ülkenin siyasi yapısı, vergi 

afları, vergi ahlakı, vergi bilinci, vergi denetimleri ve ceza oranları, 

vergi idaresi ve vergi mevzuatı, vergi kültürü, vergi oranları, vergi 

ödeme gücü, vergi psikolojisi, olarak sayılabilmektedir. 

18.1 Aile Yapısı 

Mükelleflerin aileleri ve arkadaş çevreleri vergiye dürüstçe teşvik 

konusunda sosyal bir etkiye sahiptir.279 Aile ölçeğinde, ailenin kaç 

kişiden oluştuğu, aile kavramından ne anlaşıldığı ve ailede bakmakla 

yükümlü olunan kişi sayısı öne çıkmaktadır. Bakmakla yükümlü olunan 

kişi sayısı fazla ise fazla tepki, kişi sayısı az ise az tepki 

gösterilebilmektedir.280 Yapılan bir çalışmada, vergilerin ödenmediğine 

dair düşüncelerin üç kişilik veya beş kişilik aileye sahip olan 

mükelleflerde daha yaygın bir kanaat olduğu görülmüştür.281 

18.2 Devlete Güven 

Mükelleflerde devlete bağlılık duygusunun yüksek olması verginin 

kabullenilmesine kolaylaştırıcı etki yapmaktadır. Bu nedenle devletin 

vatandaşların güvenini arttırıcı yönde uygulamalar yapması vergi 

uyumunu arttırıcı etki yapabilecektir.282 

Mükelleflerin devlete olan bağlılığı, vergiye uyum ve vergi 

bilincinin oluşumuyla beraber ilerlemektedir. Devletin gerekli 

olduğunu ve devlet faaliyetlerinin olumlu dışsallıklarının olduğunu 

düşünenlerin çoğunlukta olduğu toplumlarda vergi bilinci ve vergi 

uyumunun da yüksek olması beklenmektedir.283 Devlete olan güven 

arttıkça kamu harcamalarının finansmanına gönüllü adaptasyonu (Fr. 
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adaptation, uyarlamayı) ifade eden, vergi uyumunun da artması 

beklenmektedir. Devlete olan güven ile vergi uyumu arasındaki 

bağlantının özünde, hesap verebilirliğin ve mali saydamlığın olduğu 

söylenebilir.284 

18.3 Diğer Mükellefler Hakkındaki Görüşler 

Kolektif düzeydeki sosyal iletişim vergiye uyumda önemlidir. 

Mükellefler kendilerine yakın buldukları ve başarısını örnek aldıkları 

kişilerin davranışları doğrultusunda davranmaktadırlar. Mükelleflerin; 

ailesi, arkadaşları ve tanıdıkları, vergiye uyumlu ise o mükellefin de 

vergi ödeme konusunda uyumlu olma ihtimali bulunmaktadır.285 

Bireylerin, ödedikleri vergilerle finanse edilen kamu mallarından 

ve hizmetlerinden yaralandıklarını düşünmeleri ve başkalarının da 

kamu mallarının ve hizmetlerinin finansmanına katkıda bulunduklarını 

bilmeleri, vergi uyumunu arttırıcı yönde etkide bulunmaktadır.286 

Yapılan bir çalışma sonucunda, toplumdaki diğer bireylere güven ile 

vergi ahlak düzeyi arasında bir ilişkinin bulunmadığı sonucuna 

ulaşılmıştır.287 

18.4 Eğitim Durumu 

Dolaysız vergiler bağlamında yapılan bazı çalışmalar; eğitim 

düzeyi arttıkça, vergiye yönelik olan olumlu tutumların arttığını, bazı 

çalışmalar ise eğitim düzeyi arttıkça vergiye ilişkin olumsuz tutumların 

arttığını göstermektedir. Dolaylı vergiler bağlamında, eğitim değişkeni 

göz önüne alınarak yapılan ampirik çalışmalarda da dolaysız vergilerde 

ulaşılan sonuçlara benzer sonuçlar görülmüştür.288 

Eğitim seviyesi yüksek olan toplumlarda vergi bilincinin yüksek 

olması nedeniyle vergi gelirlerinin de yüksek olması beklenmektedir. 

Eğitim düzeyi yüksek olan toplumlarda kanunlardaki boşlukların iyi 

bilinmesinden dolayı vergi gelirlerinde bir azalma da görülmektedir. Bu 

durum eğitim ile vergiye yönelik tutum ve davranışlar arasında hem 

olumlu hem de olumsuz bir ilişki olduğunu göstermektedir.289 
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18.5 Ekonomik Konjonktür 

Ekonomide meydana gelen her türlü değişme ve gelişmeler sonucu 

ortaya çıkan durum (ekonomik konjonktür, Fr. conjoncture) ve vergi 

sistemi, mükelleflerin tutum ve davranışlarını etkilemektedir. Örneğin; 

vergilerin ödeme zamanı, enflasyonist bir döneme denk gelmişse, 

vergilerin ödenmemesi veya gecikmeli ödenmesi vergi kayıplarına 

neden olacaktır. Devlet, kamu maliyesi açısından enflasyonu bir 

vergilendirme yöntemi olarak kullanmak durumunda kalmaktadır. 

Enflasyon da tıpkı vergi gibi kişilerin satın alma güçlerinde bir azalma 

meydana getirmektedir. Bu durum, enflasyonun devlet bütçesine 

sağladığı gelir etkisi nedeniyle enflasyon vergisi olarak 

adlandırılmaktadır. Enflasyon vergisi, elinde nakit bulunduran ve nakit 

alacağı olanların tümünün üzerine konulmuş özel bir vergi ile aynı 

etkileri göstermektedir.290 

Vergiyi doğuran olay ile tahsil zamanının uzunluğu bakımından 

enflasyonun oluşturduğu maliyet ile ilgili olarak yapılan analizler 

sonucunda, düşük bir enflasyon oranının vergi gelirleri üzerinde çok 

fazla bir aşınmaya sebep olmadığını göstermiştir.291 Makroekonomik 

koşulların vergi etkinliği üzerinde de etkileri bulunmaktadır. Zaman 

zaman yaşanan ekonomik krizler, yüksek enflasyon ve benzeri istikrar 

bozucu etkenler ve aşırı vergi yükü gibi faktörler mükelleflerin vergi 

karşısındaki tutum ve davranışlarını etkilemektedir.292 

18.6 Kamu Harcamaları 

Kamu harcamalarında etkinliğin sağlanması, özellikle kamu 

yatırımlarının ekonomik kalkınmayı gerçekleştirebilmesi için 

yatırımların verimliliğinin yüksek olması gerekmektedir. Yapılan kamu 

yatırımlarının sağladığı faydayı tam olarak hesaplamak her zaman 

mümkün değildir. Mükellefler ödedikleri vergilerin kendilerine hizmet 

olarak dönmesi durumunda bu harcamaların finansmanı konusunda 

daha istekli olacaklardır.293 

Kamu hizmetlerinin algılanma biçimi de vergiye yönelik 

davranışları etkilemektedir. Kamu mallarının ve hizmetlerinin 

mükelleflerin tercihleri doğrultusunda olması, mükelleflerin ödedikleri 

vergilere kıyasla kamu hizmetlerinden memnuniyetlerinin arttırılması 
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olumlu etkiler sağlayacaktır.294 Mükelleflerin ödedikleri vergilerin 

nereye ve nasıl harcandığını bilmek istemeleri, demokratik sistemin 

sağlıklı işleyebilmesi açısından gereklidir ve vergi ödeme bilincinin 

artmasına katkıda bulunacaktır.295 

Mükelleflerin kamu mallarından ve hizmetlerinden yararlanma 

dereceleri, vergiye yönelik olumlu tutum göstermelerini sağlayacaktır. 

Ödenen vergiler ile kamu mallarından ve hizmetlerinden sağlanan 

faydanın eş değer olmaması, mükelleflerin tutumlarını olumsuz yönde 

etkileyecektir.296 mükelleflerin, ödedikleri vergilerin gerekli yerlerde 

harcandığını görmeleri halinde vergi ödeme konusunda istekli 

olacaklardır.297 Yapılan bir çalışmada, sosyo-ekonomik gelişmişlik 

seviyesinin artması ile vergi uyumu arasında pozitif bir ilişki olduğu 

sonucuna ulaşmıştır.298 

18.7 Kişisel, Demografik Özellikler ve Gelir Kaynağı 

Mensubu olunan mesleğin normları da vergiye yönelik 

davranışlarda önemli bir etkiye sahiptir. Küçük esnaflar elden alınan 

nakit para ile iş yapmaktadır ve bu şekilde elde edilen gelir kolaylıkla 

vergi dışı bırakılabilmektedir. Meslek grubunun vergi konusundaki 

tutumları da mükellef üzerinde önemli etkilere sahiptir. Bir meslek 

kolunda vergi kaçırma yaygınsa ve sosyal kabul görüyorsa o mesleğe 

yeni başlayan birinin zamanla çeşitli sebeplerden dolayı diğerleri gibi 

davranma olasılığı bulunmaktadır.299 

Mükelleflerin: mesleği, yaşı, dini, eğitim ve kültür seviyesi gibi 

unsurlar vergi ödemede önemli olmaktadır. Dini inançlarına bağlı bir 

mükellef ödenecek vergilerde istekli olabilmekte, genç mükellefler ise 

daha isteksiz, korkusuz ve riske girecek şekilde davranabilmektedir. 

Daha ileri yaşlardakiler ise vergiye yönelik sert bir tutum sergilemekten 

vazgeçebilmektedirler.300 Yapılan bir çalışmada, farklı türde gelir elde 

eden kişilerin vergiye gönüllü uyumlarının da farklı düzeylerde olduğu; 

yaş grupları, cinsiyet eğitim seviyesi gibi değişkenlerin de vergi uyumu 

konusunda farklı etkilerinin olduğu görülmüştür.301 

Yapılan çalışmalar sonucunda: yaş ve cinsiyet ile vergiye karşı 

tutum ve davranışlar arsında anlamlı ilişki olduğu, eğitim durumu 

yükseldikçe vergilerin harcandığı yer konusundaki duyarlılığın da 
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arttığı;302 demografik özelliklerin vergiyle ilgili tutumlarda etkili 

olduğu;303 düşük, orta ve yüksek gelire sahip bireylerin vergiye karşı 

tutum ve davranışlarında farklılıklar olduğu;304 vergiden kaçınma 

algıları konusunda demografik değişkenlerle ilişki bağlamında yaş, 

cinsiyet ve eğitim durumunun istatistiksel olarak anlamlı sonuçlarına 

ulaşılmıştır.305 

18.8 Küreselleşme 

Küreselleşme; ekonomik, sosyal, teknolojik, kültürel, politik ve 

ekolojik denge açısından global bütünleşmenin, entegrasyonun ve 

dayanışmanın artması anlamına gelmektedir Küreselleşme olgusu, 

1980 sonrasında önem kazanmıştır. Küreselleşme, ülkeler arası 

sınırların kalkmasına ve ülkelerin birçok alanda ortak hareket etmeye 

başlamasına da olanak sağlanmıştır.306 

Küreselleşme kavramı üzerinde ortak görüş birliğine varılamamış 

olmasına karşın, ekonomi, siyaset, kültür ve eğitim gibi alanları da içine 

alan ve değişimi ifade eden sihirli bir kavram haline gelmiştir.307 

Küreselleşme, halen devam eden bir süreçtir.308 Bilim ve teknolojinin 

hızlı gelişmesi ve artması küreselleşme sürecine ivme 

kazandırmaktadır.309 Küreselleşmeyle beraber sermayenin 

hareketliliğinin artması özellikle gelişmekte olan ülkeler arasında, bu 

sermayeyi çekme yönünde bir rekabeti de beraberinde getirmiştir.310 

Küreselleşme kavramı, uluslararası ticaret ve toplumların birbirini 

etkilemesi olarak anlaşılırsa, bu durumun tarihin her döneminde var 

olduğu görülür. Günümüzdeki küreselleşmenin farklılığı ise bilişim 

teknolojisinin sağladığı olanaklar ile etkileşim hızının ve şiddetinin 

artmış olmasıdır.311 Uygulanan liberal politikalar sayesinde 

küreselleşme süreci hızlanmaktadır. Bu durum, ulus ötesi etkiler altında 

kalınarak vergi politikası oluşturulmasını, ulusal önceliklerin yanı sıra 

küresel önceliklerin de dikkate alınmasını gerektirmektedir.312 

Küreselleşmede dikkat çeken olgu, devletin, sosyal refah ve 

iyileştirici işlevlerinden geri çekilmesidir. Bu durum, devletin 

gerilediği, şeklinde yorumlanmaktadır. Neoliberal hükümetlerin, refah 

devletine yönelik yaptığı bütün saldırılara rağmen kapitalizmin ilk 

yıllarından beri ulus devletler sosyal işlevlerden vazgeçmemektedirler. 
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Hükümetler, en azından asgari bir toplumsal destek sağlayan, güvenlik 

ağının, toplumsal istikrarın ve iktisadi başarının gerekli koşulu 

olduğunu görmüşlerdir. Geçmişte büyük ailelerin ve köy komünlerinin 

desteklediği gelişmekte olan ülkelerde, devletin en azından bu 

işlevlerden bazılarını üstlenmesi için bir baskı bulunmaktadır. 

Kalkınma ve yaşanan metalaşma süreçleri, eski toplumsal bağları 

yıkmış veya zayıflatmıştır. Kamusal hizmetlerin özelleştirilmesi, borç 

vermenin ve yardımların koşulu yapılmasından dolayı bu ülkeler, 

emperyalist sermayenin talepleri karşısında daha da savunmasız hale 

gelmiştir.313 

18.9 Muhasebe Meslek Mensupları 

Yapılan bir çalışmada, muhasebe meslek mensuplarının 

mükelleflerin vergi bilinci ve vergi ahlakı üzerinde etkili olduklarını 

görülmüştür. Bu etkinin olumlu veya olumsuz yönde olduğu konusunda 

net bir sonuca ulaşılamamışlardır.314 

Vergi yardımcılarının vergi uyumu üzerindeki etkileri hem olumlu 

hem de olumsuz olarak meydana gelmektedir. Mükelleflere vergi ile 

ilgili konularda danışmanlık yapma, uygulamada karşılaşılan durumları 

açıklama, yeni düzenlemeleri anlatma ve bezeri gibi olumlu katkılarının 

olduğu değerlendirilmektedir.315 

18.10 Mükellef Hakları  

Vergi hukuku bakımından hukuk devletinin gereği mükellef 

hakları olarak ortaya çıkmaktadır. Hukuk devleti ve mükellef hakları 

adına gelişmeler birbirine olumlu katkı sağlayacaktır. Mükellef hakları 

ile ilgili en önemli kurallar anayasa da yer alan düzenlemelerdir.316 

Mükellef hakları kavramı; son yıllarda vergi hukuku alanında çeşitli 

araştırmalara konu olmaktadır. Bu konu gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkelerin vergi idarelerinde gün geçtikçe daha ayrıntılı olarak 

incelenmekte ve uygulanmaya çalışılmaktadır. Mükellef hakları, 

mükellefler ile vergi idareleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi 

bakımından önem taşımaktadır.317 

Vergileme işlemlerinde, devletin vergilendirme yetkisi ve bu 

yetkiyi nasıl kullanacağı, mükellefin ise, görev ve yükümlülükleri 
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araştırma konusu yapılmaktadır. Ülkelerin vergi yasalarında, vergileme 

sürecinde mükellefin haklarını savunmaları için başvuracakları yollar 

düzenlenmiş olmasına rağmen, mükellef hakları konusu ihmal edilmiş 

durumdadır.318 

VUK’da mükelleflerin ödevleri ayrıntılı bir şekilde düzenlendiği 

halde mükellef haklarına ilişkin sistematik ve bütüncül bir düzenleme 

bulunmamaktadır. Vergi sisteminin sağlıklı bir şekilde işlemesi vergi 

idaresiyle mükellefler arasında gönüllü iş birliğinin sağlanmasına 

bağlıdır. Karşılıklı güvene dayanan bir sistemin oluşturulması ve 

mükellef haklarının ayrıntılı bir şekilde tanımlanıp korunması vergi 

sisteminin etkinliğini artıracaktır.319 

Tüm ülkeler, hukuka saygılı, anayasal vergilemeyi uygulamaya 

geçirmeyi amaçlamaktadır ve yargı kararlarıyla uyumlu, mükellef 

haklarına saygılı, mükellef odaklı bir vergi idaresi kurma eğilimindedir. 

Mükellef haklarının gelişmesi, çağdaş demokrasilerde vergiye uyumu 

da arttıracaktır. Mükelleflerin isteklerinin ve vergi idaresi hakkındaki 

düşüncelerinin bilinmesi ve bu konuların olumlu yönde geliştirilmesi 

vergi uyumunu arttırmadaki temel noktalardan birini 

oluşturmaktadır.320 

Mükellef Hakları, genel ve özel mükellef hakları olarak 

sınırlandırılabilmektedir.  

Genel mükellef hakları; bütün mükelleflerin sahip oldukları 

haklardır. Genel haklar arasında herhangi bir hiyerarşi ve öncelik 

bulunmamaktadır. Vergi kanunlarının uygulanması sürecinde tüm 

mükelleflere güvence sağlayan haklardır.321 Genel mükellef hakları şu 

şekilde sayılabilir: adil, eşit ve saygılı hizmet alma hakkı; bilgi alma 

hakkı, başvuru hakkı, vergilemede belirlilik hakkı, mükelleflere ilişkin 

bilgilerin gizliliği hakkı, temsilci kullanma hakkı ve özel hayatın 

gizliliği hakkıdır. 

Özel mükellef hakları, vergi kanunlarındaki özel durumlar, 

uygulamalar ve işlemler sürecinde, bu işlemleri yapan mükelleflerin 

sahip olduğu hakları ifade etmektedir.322 Özel mükellef hakları: vergi 

tahsilatı, vergi ihtilaflarının çözümü ve vergi denetimi sırasındaki 

hakları323 ve diğer özel durumlardaki mükelleflerin sahip olduğu 

hakları ifade etmektedir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve OECD 



Mükellef-İdare İlişkisi Bakımından Vergi Uyumu ve Türk Vergi Sistemindeki Gelişmeler 

92 
 

ülkelerinde mükelleflere tanınan haklar ile ilgili yapılan düzenlemelere 

benzer olarak mükellef hakları konusunda yapılacak yasal 

düzenlemelerin etkili sonuçlar doğuracağı değerlendirilmektedir.324 

Mükellef Hakları Bildirgesi 

Hazine ve Maliye Bakanlığı GİB tarafından 2016 yılında Mükellef 

Hakları Bildirgesi yayımlanmıştır.325 Mükellef hakları bildirgesinde 

önce idarenin bağlı olduğu değerler belirtilmiş sonra mükelleflere 

yönelik yapılacaklara yer verilmiştir. 

İdarenin onayladığı bağlılıkları özetle şöyledir: Hizmet sunma 

anlayışında mükellef odaklı olunduğu, kaliteli hizmet sunma 

anlayışında olunduğu, saygılı ve dürüst olma ilkesiyle çalışıldığı, vergi 

ödemenin bir yükümlülük olmasının yanı sıra vatandaş olma ve 

sorgulama hakkı olduğunun da bilincinde olunduğu, hizmet alan 

herkesi memnun etmeye ve sorunları çözmeye bağlılığını 

onaylamaktadır.  

Mükelleflere yönelik olarak: Vergi konusundaki gelişmelerin, 

basılı yayınlar ve devamlı güncellenen internet sayfasından 

duyurulacağı. Vergi incelemelerinde tutarlı ve tarafsız davranılacağı. 

İncelemenin her safhasında incelenenlerin bilgilendirileceği. Ücretsiz 

e-posta hizmetine kayıt olunması halinde bu yoldan bilgilendirme 

yapılacağı. Şikayetlerin gerçek kimlik ve iletişim bilgileri kullanılarak 

yapılması durumunda, en kısa sürede sonuç ile dönüş yapılacağı. Şahsi 

ve gizli bilgilere saygılı olunduğu. Bu bilgilerin VUK’un belirlediği 

durumlar dışında açıklanmayacağı ve kullanılmayacağı, belirtilmiştir. 

Bildirgenin son paragrafında idarenin kendini sürekli olarak 

yenileyerek, daha iyi hizmet sunmanın arayışı içinde olacağı 

belirtilmişti. 

Mükellef Hakları Bildirgesi, mevcut konumuyla, pozitif hukuk 

açısından icrai nitelik taşımayan, bireylerin hukuki durumlarını 

etkilemeyen, görüş (düşünce, mütalaa) belirten işlem veya yol gösterici 

işlemdir. Bu bildirgenin hem içeriği hem de hukuki sonuçları ile hukuk 

düzenimize ve mükellef hakları bakımından da hukuk kazanımlarına 

hiçbir katkısı olmayan temenniler mahiyetinde, olduğu 

değerlendirilmiştir.326 
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18.11 Siyasi İktidarı Benimseme veya Benimsememe 

Demokratik sistemlerde siyasi iktidarın belirlediği politikaları 

beğenen, onlarla aynı görüşte olan ve seçimlerde o partiye oy veren 

seçmenlerin, vergi sistemine uygun davranması ve vergi uyumunun 

yüksek olması beklenmektedir.327 Yapılan bir çalışmada ise vergi 

ahlakı ile iktidardaki siyasi partiyi kabul düzeyi arasında anlamlı bir 

farkın olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.328 

Seçimlerle iktidara gelen siyasi partilerin alacakları kararlar herkes 

için bağlayıcı olduğu için, vatandaşlar siyasi iktidarı elinde 

bulunduranlara karşı bir tutum içine girebilirler. Kendilerini siyasi 

iktidara yakın hissedenlerin vergi uyumlarının yüksek olması 

beklenebilir.329 Vergileme yetkisini elinde bulunduran iktidar bu 

yetkisini, zamana ve koşullara göre kendi iradesine uygun olarak 

kullanmaktadır. Bir toplumdaki siyasi tercihler vergileri de 

etkilemektedir iktidardaki partiye yönelik bakış açısı vergilere 

yansıyabilmektir.330 

18.12 Ülkenin Siyasi Yapısı 

Demokrasi ile yönetilen ülkelerde seçmenler oy vererek karar alma 

mekanizmasında etkili olmaktadırlar. Politik süreci daha etkili bir 

şekilde yönlendirmek isteyen ortak çıkarlara sahip olan vatandaşlar 

karar alma mekanizmalarını etkilemek için bir araya gelebilirler. Bu tür 

faaliyetler -rant kollama- olarak ifade edilmektedir.331 

Bütünsel bir dünya ekonomisi anlamına gelmeyen küreselleşme, 

gerileyen bir ulus devletler sistemi de değildir. Devlet yeni küresel 

sistemin tam merkezindedir. Devlet, sermaye birikimini yaratmak ve 

bunun koşullarını sürdürmek bakımından gerekli bir rol oynamaktadır. 

Devletten başka hiçbir kurum; uluslar ötesi temsilci, toplumsal düzen, 

mülkiyet ilişkileri, istikrarın veya sözleşmelerin öngörülebilirliğinin 

veya günlük hayatta sermayenin ihtiyaç duyduğu, temel koşulların, 

yöneticisi ve baskıcı garantörü olma işlevinin yerine geçmeyi 

başaramamıştır.332 

Günümüzde devletlere anayasalarla görevler yüklenmiştir. 

Devletler bu görevleri yerine getirebilmek için kamu harcamaları 

yapmakta ve yapılan harcamaların karşılanması için gelire ihtiyaç 
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duymaktadırlar. Günümüzde kamu gelirlerinin yaklaşık %70-%90’ı 

vergilerle karşılanmaktadır. Ne kadar vergi koyulacağına, halkın oyları 

ile seçilen milletvekillerinin oluşturduğu meclis karar vermektedir.333 

Normal şartlarda vergilerde bir artışa gidilmesi durumunda 

mükelleflerin tepki göstermesi beklenebilir. Vergi artışı, savaş, tabi afet 

vb. olağanüstü durumlarda yapıldığında mükellefler yapılan vergi 

artışlarına fazla tepki göstermeyebilirler.334 Demokrasi ile vergi uyumu 

arasında doğru yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Demokratikleşme düzeyi 

arttıkça vergi uyumunun da artması, demokratikleşme düzeyi azaldıkça 

vergi uyumunun da azalması beklenebilmektedir.335 

18.13 Vergi Afları 

Vergi afları genel olarak; askeri darbeler, devrimler ve karşı 

devrimlerden sonra mali alanda var olan yönetimi tasfiye etmek, 

devletin finansman ihtiyacına kaynak sağlamak, devlet-toplum 

uzlaşmasının sağlanması, geçmişte işlenen suçları affetmek, kamu 

gelirlerinin hazineye girmesinin hızlanması, kayıtlı olmayan 

mükellefleri kaydetmek, piyasayı canlandırmak, siyasi ve ekonomik 

krizlerden kurtulmak, toplanamayan vergileri toplamak, toplum 

yapısındaki değişikliklere ve kanunlarda yapılan değişikliklere 

mükelleflerin uyum sağlaması, vergi idaresi ve vergi yargısının iş 

yükünün azaltılması gibi amaçlarla çıkarılmaktadır. Çıkarılan vergi 

affı, bir sonraki vergi affının da zeminini hazırlamaktadır. Vergi af 

kanunları geçmişe yürümekte ve etkilerini geçmişte oluşmuş olaylar 

üzerinde göstermektedir.336 

Vergi afları gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yaygın olarak 

uygulanan bir araçtır. Ekonomik krizlerin sonucunda ortaya çıkan 

ödeme gücü zorluklarına rağmen, toplumsal barışı sağlamak veya 

yapılacak kapsamlı bir reform ile beraber yeni bir sayfa açmak adına 

vergi aflarının vergi uyumunu arttırıcı etkisi olduğuna dair görüş 

bulunmaktadır. Vergi aflarının; siyasi propaganda aracı olarak 

kullanılması, sonrasında kapsamlı reformların yapılmaması, kısa vadeli 

gelir kaynağı olarak görülmesi, sık olarak yapılması, vergi uyum 

sürecini olumsuz yönde etkilemektedir.337 
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Yapılan vergi afları, vergi borcunu zamanında ve tam ödeyen 

dürüst mükellefler üzerinde olumsuz bir etki oluşturmaktadır. Vergi 

kaçıranlar için uygulanmayan cezai yaptırımlar, alınamayan vergi ve 

ilgili ceza gelirleri, vergi aflarıyla bunları zamanında ödemeyenler için 

bir ödüle dönüşmektedir.338 Devletin en önemli gelir kaynağı olan 

vergiler aynı zamanda mükellefler için bir yük olarak 

algılanabilmektedir. Vergi ödemesi gereken mükellefler bu yükten 

kurtulmak için çeşitli yollar arayarak vergi kayıp ve kaçaklarına neden 

olmaktadırlar. Devlet vergi gelirlerini arttırmak için vergi affı yoluna 

gitmektedir. Kısa dönemde devlet gelirlerinde bir artış sağlasa da uzun 

dönemde mükelleflerin vergi uyumunu azaltan etkisi ile vergi 

gelirlerini de azaltması, vergi aflarına yöneltilen en önemli 

eleştirilerdendir. Vergi aflarının hem vergi uyumunu hem de devlet 

gelirlerini arttırıcı etki yaptığını savunan görüşler de bulunmaktadır.339 

Yapılan bir çalışmada, vergi affından faydalanan mükelleflerin; 

sigorta pirim affından da yararlanmış olduğu, daha önce vergisel 

yükümlülüklerini geciktirmiş ve denetim geçirmiş oldukları 

görülmüştür. Çalışma sonucunda ulaşılanlardan bazıları özetle şöyledir: 

Vergi oranlarındaki yükseklik ve vergi sistemindeki adalet düzeyi ile 

ilgili mükellef düşüncelerinin, aflardan faydalanma konusunda etkili 

olmaması. Affa sık başvurulması aftan faydalanan mükelleflerin bir 

kısmının ileri bir zamanda, yeni bir af çıkarılana kadar, vergi ile ilgili 

yükümlülüklerini yerine getirmemeleri. Affın dürüst mükellefleri 

cezalandırmış olmasıdır.340 

Vergi aflarının kısa dönemde; vergi gelirlerini arttırmak, vergi 

yargısının ve vergi idaresinin yüklerini hafifletmek gibi bazı olumlu 

etkileri olduğu, uzun dönemde ise vergi uyumunu azalttığı 

savunulmaktadır. Aftan sonra güçlendirilmiş vergi uygulamalarına 

geçilmesi halinde vergi uyumundaki azalmanın önlenebileceği yönünde 

de bulgular bulunmaktadır. Afla aklanmayı alışkanlık haline getiren ve 

vergi ile ilgili yükümlülüklerini, af beklentisi ile yerine getirmeyen 

mükellef tipinin yaygın olması, “af-uyumda azalış-yeni af”, kısır 

döngüsüne neden olabilmektedir. Vergi affı ile devletin vergi 

gelirlerdeki artışın da aslında zamanında tahsil edilemeyen, 

geciktirilmiş olan vergilerin bir kısmının tahsili olduğu dikkate alınırsa, 
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afla meydana geldiği düşünülen, vergi tahsilatındaki artışın dayanaksız 

olduğu düşünülebilir.341 

Devletin çıkaracağı bir kanunla alacak hakkından vazgeçmesi olan 

vergi aflarının temelinde, devletin mali fonksiyonlarını yerine 

getirebilmek için ihtiyaç duyduğu geliri elde etmesinin yanında 

birtakım; idari, teknik, sosyal, psikolojik ve siyasi amaçları da 

bulunmaktadır. Ülkemizde mali afların sağlam bir zemine 

oturtulamaması ve sık sık çıkarılması, vergisini ödemeyenlere bir ödül, 

vergisini zamanında ödeyen mükellefler için de bir ceza olmaktadır. Bu 

durum vergi adaletine ters düşmekte, mükellef psikolojisini ve vergiye 

uyumunu da zedelemektedir.342 

Türkiye’de mükelleflerin vergiye bakışı konusunda yapılan 

çalışma sonucunda, vergi aflarına yönelik olumsuz bir görüşün olduğu 

tespit edilmiştir. Vergi afları, vergisini düzenli ödeyen vatandaşlara 

kendilerinin haksızlığa uğradıklarını hissettirmektedir. Vergi 

kaçıranlara adeta ödül gibi algılanan vergi afları yerine, vergi ve ilgili 

ödemeleri düzenleyen yöntemlerin geliştirilmesi önerilmektedir.343 

Vergi aflarına bakışa yönelik yapılan bir çalışmada ulaşılan 

sonuçlardan bazıları özetle şunlardır: vergi aflarına genel olarak 

olumsuz bakılmaktadır, aflarla ulaşılmak istenen amaçlara tam olarak 

ulaşılamamaktadır, vergilerini düzenli ödeyenler için ve vergileri 

düzenli ödemeyi topluma yaymak için teşvikler uygulanmalıdır; yaş, 

cinsiyet, tecrübe ve eğitim gibi demografik faktörlerin vergi aflarına 

bakış konusunda anlamlı bir fark oluşturmamaktadır.344 

Vergi affından istenen başarının elde edilebilmesi için, mükellefler 

tarafından beklenmeyen ve tahmin edilmeyen şekilde yapılması 

gerekmektedir, bir defaya mahsus olması ve mükelleflerin de buna 

inanması önem taşımaktadır.345 

18.14 Vergi Ahlakı 

Vergi ahlakı/etiği (tax ethics, tax morale), vergi hizmet bağının, 

vergilerin amaç ve işlevlerinin kavranmış olması olarka görülen mali 

bilgi, vergi kanunları ile tüm mali kurumlara dair duygu, bilgi ve 

davranışlar olan, mali tutumlarla bağıntılı bir kavramdır. Vergi ahlıkı, 

vergi ödeme konusundaki içsel bir motivasyon olarak 
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tanımlanmaktadır. Mükelleflerin vergi yasalarından kaynaklanan 

yükümlülüklerini gerçeğe uygun olarak yerine getirme konusundaki 

davranışların düzeyine vergi ahlakı denilmektedir. Buradaki içsel 

motivasyon, dışsal bir baskı ve zorlama olmaksızın gönüllü olarak vergi 

ödemeyi ifade etmektedir.346 

Mükelleflerin vergiye yönelik tutum ve davranışlarının bir 

göstergesi olan vergi ahlakı, kişilerin içsel bir motivasyonla, zorlama 

ve baskı olmadan, vergiye uyum gereğince vergi ödemesidir. Vergi 

bilinci ve vergi ahlakı, kişilerin içinde bulunduğu ortama göre içsel 

etkenler (dışlanma, eğitim ve kültür düzeyi, inanç, katkı, korku, minnet, 

saygı, sorumluluk, teşekkür, utanma, vicdan, yardım vb.) ile dışsal 

etkenlere (çevresel, demografik, ekonomik, hukuksal, siyasal, sosyal, 

tarihsel vb.) bağlı olarak değişebilmekte ve şekillenebilmektedir.347 

Vergi ahlakı birçok araştırmacı tarafından vergi ödeme konusundaki 

içsel bir motivasyon olarak ifade edilmektedir. Bu kavram herhangi bir 

zorlama veya baskı olmaksızın verginin gönüllü olarak ödemesi 

anlamına gelmektedir. Vergi ahlakı farklı zamanlarda ve farklı 

ülkelerde değişiklik gösteren bir olgudur.348 

Mükelleflerin vergi yasalarından kaynaklanan yükümlülüklerini 

gerçeğe uygun olarak yerine getirme konusundaki davranışlarının 

düzeyini gösteren vergi ahlakı aynı zamanda vergi bilinci ile iç içe bir 

kavramdır. Vergi ahlakı, vergilendirme ile ilgili yükümlülüklerin, 

olması gerekene uygun bir şekilde yerine getirilmesi ile anlam 

kazanmaktadır Verginin; önemini, gerekliliğini ve yasalardan 

kaynaklanan yükümlülüklerini bilen kişilerin ödevlerini uygun bir 

şekilde yerine getirmesi beklenmektedir.349 

Vergi ahlakı, vergi ödeme konusundaki içsel bir motivasyon 

olmakla birlikte parasal anlam taşıması yönüyle ekonomik faktörler 

tarafından belirlendiği iddiasını da içermektedir. Vergi ahlakının sosyal 

ve kültürel faktörlerden bağımsız olarak açıklanması mümkün 

olmamaktadır. Mevcut siyasal iktidarın toplumun büyük bir kesimince 

desteklenmesi vergi uyumunu artırabilir. Demokrasi düzeyinin arttığı 

ülkelerde vergi ahlak düzeyinin de yüksek olduğu görülmektedir.350 
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Tablo 2: OECD Ülkeleri ve Türkiye’nin Ortalama Vergi Ahlak 

Düzeyi 

 

Kaynak: Sandalcı, U. ve Sandalcı, İ., 2017: 78. 

Tabloda 1999-2004 yılları arasında 22 OECD ülkesinin vergi ahlak 

skoru (sayı, sonuç) ile ilgili bilgilere yer verilmiştir. Dönemler itibarıyla 

söz konusu ülkelerin vergi ahlak skorlarının genel olarak bir artış 

eğiliminde olduğunu söylemek mümkündür.351 

Vergileme literatüründe, insanlar niçin vergi kaçırır? yerine, 

insanlar niçin vergi öder? sorusu daha çok sorulmaya başlamıştır. 

Vergilerin ödenmesinde; hukuki zorlama, denetleme ve ceza 

oranlarının yüksek olması gibi faktörlerin etkili olduğu 

düşünülmektedir. Günümüzde, mükelleflerin vergiye uyumunu 

etkileyen, denetim, ceza oranı gibi çevresel faktörlerden başka 

toplumun ve bireyin; vergi kültürü, vergi ahlakı gibi içsel faktörlerin de 

etkili olduğu yapılan araştırmalarla genel kabul görmüştür. İnsanların 

yakalanma riski olmadan da vergi ödemesi vergi ahlakı ile yakından 

ilgilidir. Vergi ahlakı; ekonomik, sosyal kültürel ve demografik pek çok 

faktörden etkilenmektedir. Vergi ahlakı ve vergi kültürü etkileşim 

içindedir. Mükelleflerin vicdanen vergi ödemesi gerektiğini hissetmesi 

onu vergi ödeme konusunda istekli yapmakta ve bu içsel bir 

motivasyona dönüşmektedir.352 
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Vergilerin yalnızca yasal zorlama ile ödendiği düşüncesi 

mükelleflerin tutum ve davranışlarını açıklamada yetersizdir. Vergi 

denetimlerinin bu zorlamayı sağlayacak düzeyde olmamasına rağmen 

mükelleflerin çok büyük bir bölümü vergilerini düzenli olarak 

ödemektedirler. Mükelleflerin vergilerini ödemeleri konusunda 

başkaca faktörlerin de etkili olduğu genel kabul görmektedir. 

Yakalanma riski olmamasına rağmen insanların vergilerini gönüllü 

olarak ödemesi devlete olan sevgi, saygı veya güvenle ilgili 

yaklaşımları vergiye gönüllü uyum açısından önemli katkılar 

sağlamakta ve vergiye yönelik içsel bir motivasyon olan vergi ahlakını 

da güçlendirebilmektedir.353 

İçsel motivasyon, dışsal bir baskı ve zorlama olmaksızın gönüllü 

olarak vergi ödemeyi ifade etmektedir Vergi ahlakı (tax ethics, tax 

morale) aynı zamanda: vergi-hizmet bağının sağlamlığının, vergilerin 

amaç ve işlevlerinin, kanunların anlaşıldığının, vergi otoritesine 

güvenin, tüm mali kurumlara dair duygu, bilgi ve davranışlarda uyumun 

var olduğunun bir göstergesidir. Bu şekilde mükellefler 

yükümlülüklerini gerçeğe uygun olarak yerine getirmek suretiyle içsel 

motivasyonlarını eylem ve işlemlerle dışa vurmaktadırlar.354 

Vergi ahlakı, sosyal sermayenin önemli bir aracıdır ve ülkelerin 

gelişmişlik göstergeleri içinde sayılmaktadır. Vergi ahlakı soyut bir 

olgu olduğundan araştırılması ve ölçülmesi de çeşitli zorluklar 

içermektedir. Mükelleflerin vergi karşısında gösterdikleri içsel 

motivasyonun belirlenmesi hassas bir konudur. Mükellefler vergi 

karşısında takındıkları ahlaki olmayan tavırlarını ve rasyonel 

düşüncelerini açıklamak istemeyebilirler.355 Vergiye yönelik 

davranışların oluşmasında vergi ahlakı, genel ahlaktan ayrı bir anlam 

taşımaktadır. Genel ahlakı çok yüksek olan bir kişinin vergi ahlakı çok 

düşük olabilmekte ve kişi bu durumu bir eksiklik olarak 

değerlendirmeyebilmektedir.356 

Mükelleflerin vergi ödevlerini dışsal bir baskı olmadan tam ve 

zamanında yerine getirmelerini ifade eden vergi ahlak düzeyi, kamu 

harcamalarının mükellefler tarafından nasıl algılandığı konusuna bağlı 

olarak değişiklik göstermektedir.357 Yapılan çalışmalarda: vergi 

ahlakını etkileyen en önemli faktörler; algılanan nesnel (subjektif) vergi 
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yükü ve kamu kaynaklarının israfı olduğu;358 bireysel temel 

farklılıkların (yaş, cinsiyet, medeni durum, çalışılan sektör, çalışma 

alanı, maddi durum tatmini ve gelir düzeyi) vergi ahlakı düzeyinin 

belirlenmesinde etkisinin olmadığı görülmüştür.359 

18.15 Vergi Bilinci 

Vergi bilinci, mükelleflerin vergi karşısındaki yükümlülüklerini 

yerine getirmeleri konusunda önemli bir yere sahiptir. Ülkemizde vergi 

bilinci ve vergi algısına yönelik yapılan araştırmalar özellikle 1990’lı 

yıllardan itibaren yoğunlaşmaktadır.360 Yapılan bir çalışmada; vergi 

danışmanlığı, vergi avukatlığı, vergi kartı sistemleri, mükellef idare 

ilişkilerinde sosyal medyanın kullanılmasının, vergi bilincinin 

artmasında olumlu katkılar sağlayacağı sonucuna ulaşılmıştır.361 

Devlet egemenlik gücünü kullanarak mükelleflerden vergileri 

hukuki kurallara göre almaktadır. Kanuni olarak ödenmesi zorunlu 

olmasına karşın bazı mükellefler vergiye yönelik çeşitli tutum ve 

davranışlar içine girmektedirler. Bu tutum ve davranışlar; aile ölçeği, 

devlete bağlılık, eğitim düzeyi, siyasal iktidarı benimsememe, vergi 

ahlakı, vergi ödeme gücü gibi bireysel ve ekonomik konjonktür, siyasal 

yapı vergi sistemi, vergi yönetimi gibi dışsal faktörlerden 

kaynaklanabilmektedir.362 

Vergi bilinci, mükelleflerin vergi konusundaki farkındalık 

düzeyinin göstergesidir. Bu farkındalık düzeyi olumlu (pozitif) ve 

olumsuz (negatif) olarak iki şekilde ortaya çıkmaktadır. Vergisel 

sorumlulukların tam ve zamanında yerine getirilmesi olumlu, vergisel 

sorumlukların eksik yapılması veya hiç yapılmaması olumsuzdur. 

Mükelleflerin vergiyi doğru algılayabilmeleri olumlu (pozitif) bir vergi 

bilincini gerekli kılmaktadır.363 Vergi bilincine sahip mükellefler 

vergilerini zamanında ödemektedirler. Mükellef haklarının korunması, 

mükelleflerin bilinçli hale gelmesini sağlayan bir faktördür. Korunan 

mükellef hakları sayesinde vatandaşlar vergi konusunda daha bilinçli 

hale gelmekte ve yükümlülüklerini tam olarak yerine 

getirmektedirler.364 

Kamu hizmetlerinin gerçekleştirilmesi açısından verginin önemini 

bilen bireylerin vergi ile ilgili ödevlerini yerine getirme konusundaki 
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istek düzeyi, vergi bilinci olarak ifade edilmektedir. Vergi bilincini 

artıran etkenler arasında; eğitim faaliyetlerinin etkinliği, mükelleflere 

ve vergi yönetimine yardımcı kuruluşların etkinlik düzeyini 

yükseltmeye yönelik çalışma ve çabaları benimsemesi, sağlıklı ve etkin 

iletişim sağlanması, toplanan kaynakların etkin kullanılması, toplumun 

genel eğitim seviyesi, vergi yönetiminin ve uygulamalarının kalitesi, 

vergilemeye yönelik yapılan yasal düzenlemelerin vergileme usulüne, 

esasına ve ilkelerine uygunluğu vb. saymak mümkündür.365 

Vergi bilinci; vergiyi ödeme bilinci, mükelleflerin ödediği 

vergilerin, kullanımını etkin şekilde denetlemesi366 ve vergi afları 

yapılmamasını da içermektedir.367 Bireylerin vergiye yönelik tutum ve 

davranışlarında vergi ile ilgili düşünce ve hislerinin tamamı vergi 

algısını oluşturmaktadır. Bu algının olumlu yönde oluşması vergi 

uyumunu artırabilecektir.368 

18.16 Vergi Denetimleri ve Ceza Oranları 

Vergi sisteminde, denetim ve cezaların etkinliğinin, mükellefler ve 

vergi gelirleri üzerinde etkileri bulunmaktadır.369 Vergi denetimleri, 

vergi uyumunu sağlamaya yetecek bir zorlamayı sağlayacak düzeyde 

değildir.370 Vergi denetimlerinin etkinleştirilmesi vergi gelirlerine 

olumlu katkılar sağlayacaktır.371 

Vergi uyumunun artmasında önemli etkenlerden biri de 

mükelleflerin vergi idaresinin etkinliğine olan inanışlarıdır. Bunu 

sağlama konusunda da denetimin caydırıcı özelliği etkili olacaktır.372 

Vergi idaresi tarafından yapılan denetimlerin etkinliğinin artması, vergi 

uyumunun artmasına olumlu katkılar sağlayabilecektir.373 

Denetim yapılarak; düşük vergi verenlerin veya hiç vergi 

vermeyenlerin tespit edilmesine ve etkinliğin sağlanmasına 

çalışılmaktadır. Etkin bir vergi denetimi ile toplumun devlete olan 

güveni tazelenir, vergi adaleti ve mükelleflerin gerçek durumlarına 

uygun beyanda bulunmaları sağlanabilir.374 

18.17 Vergi İdaresi ve Vergi Mevzuatı 

Beyana dayalı vergi gelirlerinin düşük olması, dolaylı vergilerin 

artması, kayıt dışı ekonomi sorunu, muafiyet ve istisnaların olması, sık 
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değiştirilen vergi kanunları, vergi afları ve karmaşık vergi 

uygulamalarının, mükelleflerin vergi uyumları üzerinde olumsuz 

etkileri olabilmektedir.375 

Vergi uyumu konusunda, vergi idaresinde çalışan personelin bilgi 

seviyeleri, davranışları ve çalışma şartları önemli bir etken 

olabilmektedir. Çalışanlar ne kadar iyi eğitilmiş olursa olsun, iyi 

hazırlanmamış bir mevzuatın ve tekniğin uygulanması başarılı 

olamayacaktır.376 Adil bir vergi sisteminin varlığı, herkese eşit ve adil 

davranılması, vergi istisna ve muafiyetlerinin azaltılması, vergi 

yükünün eşit dağıtılmış olması, mükelleflerin vergiye uyumunu 

arttırabilecektir.377 

Kamu maliyesine güven, çok çeşitli faktörlerden etkilenmekte ve 

vergiye gönüllü uyumu etkilemektedir.378 Gelir idaresinin kurumsal 

koşulları vergi ödeme performansında önemli bir etkiye sahiptir. 

Mükelleflere vergi idaresince; adil, saygılı ve tarafsız davranılması, 

bilgilendirmelerde ve yardımlarda bulunulması vergi uyumunu arttırıcı 

etkiye sahiptir. Vergi mevzuatının karmaşık olmasının vergi uyumuna 

önemli bir etkisi bulunmamaktadır, mükellefler kanuni prosedürlerin 

adil olarak uygulandığını algıladıkları zaman vergi kanunlarına daha 

yüksek bir uyum sergilemektedirler.379 

18.18 Vergi Kültürü 

İlk kez Schumpeter tarafından kullanılan -vergi kültürü- kavramı; 

ekonomik, kültürel, sosyal ve coğrafi faktörlerin etkisiyle, toplumdan 

topluma değişiklik göstermesinin yanı sıra, pek çok etkeni bünyesinde 

barındıran, zamanla şekillenen ve örflere de benzeyen bir olgudur.380 

Vergi kültürü, vergileme ve vergi verme olarak ikili bir özelliği 

kapsamaktadır. Bu ikili özellik vergi ahlakı, devlet-birey ilişkileri ve 

vergi adaleti ile vergi kültürünü oluşturmaktadır.381 Vergi kültürü, 

mükelleflerin vergi ile ilgili ödevlerini zamanında ve gönüllü olarak 

yerine getirmelerini sağlayan ve bu haliyle de verginin devlet tarafından 

tahsil düzeyinin artmasını sağlayan önemli bir unsurdur.382 Vergi 

kültürü, bir ülkede ve bir toplumda vergilemenin iktisadi, kültürel, 

sosyal, tarihsel, coğrafi ve psikolojik faktörlerden etkilendiğini anlatan 

bir kavramdır.383 
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Yapılan bir çalışmada; mükelleflerin vergi kültürlerine etki eden 

vergi algısı ve vergiye yönelik tutumları demografik faktörler açısından 

incelemiştir. Çalışma sonucunda: evli ve bekarlar arasında vergi algısı 

konusunda fark bulunamadığı, gelir seviyesi düşük olan mükelleflerin 

gelir seviyesi yüksek olanlardan daha yüksek bir vergi algısı ve vergi 

tutumuna sahip oldukları, mükelleflerin demografik özelliklerinden 

olan cinsiyetin vergi algısı ve vergi kültürü üzerinde etkisiz olduğu, 

mükelleflerin eğitim seviyeleri arttıkça vergisel tutumlarının da arttığı, 

gibi bulgulara ulaşılmıştır.384 

Bir ülkeye özgü vergi kültürü, ülkenin tarihliyle kültürel olarak 

bütünleşmiş olan, resmi ve resmi olamayan tüm kurumlarım ulusal 

vergi sistemi ile etkileşimi ve pratik uygulamalarından oluşmaktadır. 

Vergi kültürü, vergilendirme kültürü (culture of taxation) ve vergi 

ödeme kültürünün (tax-paying culture) ikisinden de daha 

kapsamlıdır.385 

Şekil 13: Gömülü Vergi Kültürü (The Embeddedness of Tax 

Culture) 

 

Kaynak: Nerre, 2001b: 13. 

Şekilde, vergi kültürünün ulusal kültüre gömülü ve onun bir alt 

kümesi olduğu gösterilmektedir. Vergi kodunu, birinci olarak, kültürel 

normlar ve tarihsel olarak gelişmiş olan kurumlar sağlamaktadır. İkinci 
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olarak; çevre, kısıtlamalar ve vergi oyunun kuralları vs. belirlemektedir. 

Oyuncular; vergi ödeyenler, politikacılar, vergi yetkilileri, uzmanlar ve 

akademisyenlerden oluşmaktadır. Şekildeki oklar, farklı gruplar 

arasındaki ilişkileri gösterdiği gibi aynı grbun üyeleri veya ayrı gruplar 

arasındaki etkileşimi de göstermektedir Devam eden etkileşim 

sayesinde bağlar gelişme göstermektedir.386 

Vergi kültürünün oluşup yerleşmesi, bir günde suni çözümlerle 

veya cezai müeyyidelerle sağlanabilecek bir olgu değildir. Uzun bir 

süreçte ulusal kültürün özelliklerini dikkate alarak (küresel kültür 

akımlarının da dikkate alınmasıyla) oluşturulmuş bir vergi yapısı ve 

politikası çerçevesinde, toplumdaki bireylere eğitim imkânı sağlanması 

vergiye atfedilen değeri yükseltici uzun soluklu bir çalışmayı gerekli 

kılmaktadır.387 

18.19 Vergi Oranları 

Vergi, sabit oranlı ve geniş tabanlı olmalıdır. Dolaylı vergi 

tarifelerinde esas olan tekdüzeliktir (yeknesaklık). Farklı vergi oranları 

uygulamanın ekonomik etkinlik temeli olmamasına karşın adalet ilkesi 

ile ilgilidir.388 Mükelleflerin yüksek oranlı vergilere yönelik 

gösterdikleri tepkiler çeşitli şekillerde ortaya çıkabilmektedir.389 

Mükelleflerin vergiye yönelik tutumları, vergi oranlarına bağlı 

olarak değişmektedir. Vergi oranları düşükse mükellefler vergilere 

daha olumlu yaklaşabilmekte ve üzerlerine düşen vergi borcunu 

ödeyebilmektedirler.390 Vergi yükümlülüğü, mükelleflerinin ödeme 

gücünde ve kullanılabilir gelirinde azalma meydana getirdiğinden bu 

yükümlülük bazı mükelleflerce gönülsüz olarak yerine 

getirilebilmektedir.391 Vergi oranları ile toplumun vergi ödeme isteği 

arasında ters orantılı ve negatif bir ilişki bulunmaktadır.392 

18.20 Vergi Ödeme Gücü 

Ödeme gücü veya geliri az olanlar, az; geliri veya ödeme gücü çok 

olanlar çok vergilendirilir.393 Düşük gelir grubunda olanların vergi 

yükü, yüksek gelir grubunda olanlara göre daha ağır olmakta ve nesnel 

(sübjektif) yük daha fazlalaşmaktadır. Zorunlu ihtiyaçlarını bile 

karşılamakta zorlanan bir grubun vergiye yönelik göstereceği tepki 
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şiddetli olabilecektir. Vergileme, mükelleflerin vergiye yönelik 

tepkilerini en aza indirecek şekilde ve ödeme gücüne göre 

yapılmalıdır.394 

Mükelleflerin ödeme gücü, ödeme zamanı ve mekânı yönünden 

oluşan aksaklıkların giderilmesi vergi kaçakçılığının önlenmesi için 

öncelikli bir konudur.395 Araştırmaların çoğu gelir arttıkça vergi 

kaçakçılığının da arttığını ortaya koyduğundan dolayı gelir ile vergi 

ödeme arasında negatif bir ilişki olduğu söylenebilmektedir.396 

Vergi ödeme gücü; kişilerin belli bir hayat düzeyinin üzerindeki 

gelirlerinden vergi alınmasını öngören bir düşüncenin ifadesidir. 

Kişisel alım gücünün göstergesi olan gelir düzeyi arttıkça kişilerin 

vergisel sorumlulukları da artmaktadır. Örneğin; düşük gelir düzeyinde 

basit usulde vergilendirilen bir mükellefin gerçek usule geçmesiyle 

birlikte, muhasebe kayıtları ve belge düzenindeki yükü artmaktadır. 

Buna bağlı olarak da mali ve hukuki danışmanlık hizmeti alma ihtiyacı 

ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda vergiye karşı tutum ve davranışlar 

düşük gelir gruplarında gelir etkisi meydana getirirken yüksek gelir 

gruplarında ikame etkisi meydana getirmektedir.397 

18.21 Vergi Psikolojisi 

Mükelleflerin bireysel tavır ve davranışları genelleştiği ölçüde 

vergi sisteminin başarısında etkili olmaktadır. Vergi konusunun seçimi, 

herhangi bir konuda vergi uygulamasında benimsenen teknikler ve 

uygulamalar için, verginin mükellefi olacak kişilerin davranış 

özelliklerinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.398 

Bazı mükellefler üzerinde vergi sebebi ile satın alma gücünde 

azalma olarak ortaya çıkan baskı hissi, vergiden beklenen gelir etkisini 

olumsuz yönde etkileyebilmektedir.399 Vergilerin psikolojik etkilerinin 

varlığı insan faktörüne bağlı bir olgudur. Verginin muhatabı insan 

olunca insan psikolojisi ön plana çıkmaktadır. Bu olgu; yer, zaman ve 

bireylere göre değişiklik gösterebilmektedir. İnsan davranışları 

vergiden etkilenebildiği gibi vergileri de etkileyebilmektedir. Ayrıca, 

vergi ile toplumsal yapı arasındaki ilişki sürekli ve karşılıklı olarak 

devam etmektedir.400  
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19 VERGİ UYUMU VE UYUMSUZLUĞU DAVRANIŞ 

ŞEKİLLERİ  

Vergi uyumu konusunda, mükelleflerin davranışları vergi uyumu 

yönünde veya vergi uyusuzluğu yönünde olabilmektedir. 

20 VERGİ UYUMU DAVRANIŞ ŞEKİLLERİ 

Vergi uyumu davranış şekilleri: vergi ile özdeşleşme, vergi itaati 

ve verginin içselleştirilmesi olarak üç alt başlık altında incelenmiştir. 

20.1 Vergi ile Özdeşleşme 

Özdeşleşme, kelime anlamı olarak, bir nesne veya bireyin bir 

kümenin tüm özelliklerinin özümsenmesi veya onunla bütünleşmesi 

anlamına gelmektedir.401 

Vergi ile özdeşleşme davranışı, toplumdaki sosyal grupların 

davranışlarından, inançlarından ve normlarından etkilenen, 

vergilemenin önemini kavrayarak bunu kendisi ile özdeşleştiren vergi 

yükümlülüğünü ifade eden bir kavramdır.402 

Mükellef, sosyal normlardan etkilenir ve kendisini grup bireyleri 

ile de özdeşleştirirse sosyal kimlik algısının düzeyi aynı zamanda 

vergiye uyum düzeyinin de belirleyicisi konumunda olabilecektir.403 

20.2 Vergi İtaati 

İtaat, genel olarak bireysel ve toplumsal açıdan iki şekilde 

görülebilen bir konu olup, kişi ve toplum tarafından belirlenmiş 

kurallara, kişilerce uyulması anlamına gelmektedir. Yükümlülük ise; 

kişilerin herhangi bir konuda kurumun üyesi sıfatıyla kurum içi 

öngörülen kurallara uyumun ifade etmektedir. İnsanoğlu sosyal bir 

varlık olarak toplu halde yaşamak zorundadır ve toplumun belirlediği 

kuralları yaşam süresince öğrenmekte ve uygulamaktadırlar. Bu süreçte 

eğitim ve deneyimler yükümlülüklerin yerine getirilmesinde etkilidir. 

Mükellefler, kuralları bireysel tercihlerine göre dönüştürmek ve 

uygulamak durumundadırlar. Bu bağlamda kurallara bağlanmış olan 

vergisel olaylar bakımında da mükelleflerin vergi kanunlara uygun 
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olarak davrandıklarında kurallara uyum sağladıkları ve vergi ahlakı 

yönünden itaat etmiş oldukları söylenebilmektedir.404 

Vergi itaati zamanla verginin içselleşmesine dönüşmektedir. Bu 

konuya ilişkin olarak Doğu Almanya örnek gösterilerek totaliter 

rejimlerde devlete olan yüksek itaatin zamanla vergi uyumuna yansıdığı 

tespit etmiştir. Devlet tarafından baskı yoluyla uyum sağlatılmaya 

çalışılan normlar zamanla içselleştirilmektedir. Normlar bir kere 

içselleştirildiğinde bu norma aykırı davranılması, ortaya suçluluk 

duygusunu çıkradığından uyum seviyesi yükselmektedir.405 

20.3 Verginin İçselleştirilmesi 

Normların içselleşme düzeyi, gruplara ve bireylere göre farklılıklar 

gösterir. Her grup veya birey tarafından normlar değişik ölçülerde 

benimsenebilir.406 

İçselleştirilme davranışı vergi uyumu açısından ele alındığında, bir 

mükellefin dışsal bir baskı ve zorlama olmadan, içsel bir motivasyonla, 

vergi verme gereğini kendisinde duyması hali, verginin içselleştirilmesi 

olarak ifade edilmektedir. Verginin içselleştirilmesi; aidiyet duygusu, 

değerler, karşılıklı sosyal güven, normlar, sorumluluklar, ulusal kimlik, 

vergi sisteminin adaletli olduğu algısı gibi faktörlerin birleşimi ve 

sosyalizasyon süreci sonunda oluşmaktadır.407 

Vergi uyum normlarını içselleştirmek, geniş kapsamlı bir ulusal 

kimlik anlayışı, yurttaşlık sadakati, sistemin adaletsizliğine yönelik 

sosyal güven ve kabul hissi değerleri ve yükümlülükleri ile 

desteklenmelidir. Ulusal kimlik çok önemli sonuçlar doğurabilir. Dışsal 

düzenlemelerin uygulama maliyetlerini azaltabilir ve uygulamalarda 

esneklik ve daha yüksek düzeyde uyum sağlayabilir.408 
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21 VERGİ UYUMSUZLUĞU DAVRANIŞ ŞEKİLLERİ. 

Devlet vergilendirme yetkisini, hukuka uygun olarak kullanmazsa 

vergiye karşı tepki ve direniş ortaya çıkabilecektir.409 Vergiye uyum 

sorunu, devlet olgusu kadar eski bir geçmişe sahiptir. Vergi 

uyumsuzluğu sorununu çözmek için değişik yollara başvurulmuştur. 

Vergilemenin kendi içinde var olan özellikleri nedeni ile hiçbir 

dönemde vergiye tam olarak uyum sağlamak mümkün olmamıştır. 

Vergiye uyumu arttırma çabaları her dönemde var olmuş ve var olmaya 

da devam edecektir.410 

Vergi uyumsuzluğu; iradi uyumsuzluk ve gayri iradi uyumsuzluk 

olarak ayrılabilir. İradi vergi uyumsuzluğu; mükelleflerin mevcut vergi 

sisteminde gerçekleşen vergi yükünden kurtulmak için kasıtlı olarak 

vergisel sorumluluklarını, eksik olarak yerine getirmeleri veya yerine 

getirmemeleridir. Gayri iradi vergi uyumsuzluğu; mükelleflerin yanlış 

anlama, dalgınlık, bilgi eksikliği gibi nedenlerle istem dışı yaptıkları 

hatalar sonucunda ortaya çıkan uyumsuzluktur.411  

Vergi, kişilerin kullanılabilir gelirlerinde, servetlerinde, 

harcamalarında azalmalara sebep olan ve tasarruf yapabilme 

potansiyelini daraltan bir araç olarak algılanmakta, bazı mükellefler 

açısından hoş karşılanmamakta ve çoğunlukla mali bir yük olarak 

görülebilmektedir. Vergilerin karşılıksız ve cebri olmasından dolayı, 

vergilere her zaman çeşitli tepkiler gösterilmiştir. Bu tepkiler vergi 

yükünden tamamen veya kısmen kurtulmaya yöneliktir. Mükelleflerin 

vergiye karşı davranışlar içerisine girmesine etki eden faktörlerden 

bazıları şunlardır: ailenin gelir düzeyi, devlete olan bağlılık, eğitim 

düzeyi, kamu gelirlerinin etkin kullanılması, ödenen vergilerin hizmet 

olarak dönüp dönmemesi, siyasal iktidara bakış açısı, vergi ahlakı, vergi 

sisteminin yapısı ve vergi zihniyetidir.412 

Adaletsiz bir vergileme söz konusu olduğunda mükelleflerin tutum 

ve davranışlarında değişiklikler meydana gelmektedir. Vergiye karşı 

aktif veya pasif olarak tepkide bulunulmaktadır. Vergiye karşı pasif 

tepki; mükelleflerin vergi adaletsizliğine karşı gönüllü uyumdan 

vazgeçerek vergiye karşı olumsuz davranışlar göstermesidir. Bu 

tepkiler daha çok vergi gelirinin dolaylı olarak azaltılması şeklindedir. 
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Vergiye karşı aktif tepkilerde, vergiye karşı gösterilen tepkiler daha 

güçlüdür, bir risk alma ve isyan durumu söz konusudur.413 

Mükellefler, vergi oranları, vergi düzenlemeleri ve vergi yüküne 

karşı çeşitli tepkiler göstermektedir. Bu tepkiler vergiye karşı çeşitli 

direnme şekillerinde ortaya çıkmaktadır. Vergiye karşı direnme 

şekilleri bireysel, kurumsal, toplu (kolektif) veya toplumsal nitelik 

taşımakta ve bu niteliklerden biri veya birkaçı bir arada 

bulunabilmektedir.414 Maliye tarihi içinde vergiye karşı pek çok eylem 

meydana gelmiştir. Eski Yunan ve Roma Emperyalizminin yıkılması, 

Hollanda’nın İspanya’ya karşı gelmesi, Boston’da çayların yakılması, 

Amerika’nın bağımsızlığı ve Fransız Devrimi vergilere karşı gösterilen 

tepkilerden kaynaklanmıştır.415 

Mükelleflerin vergiye yönelik tutum ve davranışları, vergi 

yükümlülüklerini yerine getirmeleri konusunda önemli bir yere 

sahiptir.416 Maliye teorisyenleri ve uygulayıcıları, bir taraftan vergi 

gelirlerini arttırmak diğer taraftan da mükelleflerin vergiye tepkilerini 

azaltmak veya engellemek için sürekli olarak yeni arayışlar içerisinde 

olmuşlardır.417 

Vergi uyumsuzluğu davranış şekilleri olarak şunlar 

sayılabilmektedir: kayıt dışı ekonomi, vergi cennetleri, tüketimi ve 

tasarrufu kısma, üretimi azaltma; vergi grevi, verginin reddi ve vergi 

isyanı; vergi inzivası ve vergi cennetlerine göç, vergi kaçırmak, vergi 

karşıtı siyasi partiler, birlikler ve baskı grupları; vergi planlaması, 

vergiden kaçınmak, verginin amortismanı ve kapitalizasyonu, verginin 

gelir etkisi, verginin ikame etkisi aylaklığın ortaya çıkması, verginin 

telafisi, verginin yansıması, yatırımdan vazgeçme. 

21.1 Kayıt Dışı Ekonomi 

Kayıt dışı ekonomi, genel olarak milli gelir hesaplamalarına çeşitli 

nedenlerle dahil edilmeyen tüm ekonomik faaliyetler olarak 

tanımlanmaktadır. Bunlar, yasadışı olabileceği gibi, yasal faaliyetler de 

olabilmektedir. Kayıt dışı ekonomi kavramı, vergi kaçırma, teriminden 

daha kapsamlı bir kavramdır.418 

Kayıt dışı ekonomi; insanların faaliyetlerini ve bunun sonucunda 

elde ettikleri geliri gizlemeleri, fazladan gelir elde etmek istemeleri, 
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gelir dağılımındaki bozukluk, yolsuzluk rüşvet ve vergi yasalarının 

karmaşıklığı gibi nedenlerden kaynaklanabilmektedir.419 Kayıt dışılık 

GSMH’nin bir oranı olarak; gelişmiş ülkelerde %8-%30 arasında 

değişebilmekte, geçiş ülkelerinde %67 gibi orana çıkabilmekte, 

gelişmekte olan ülke ekonomilerinde ise %30-%60 arasında 

değişmektedir.420 

Kayıt dışı ekonominin boyutları, vergi rekabeti sonucunda vergi 

cenneti olarak nitelendirilen devletlerin, off-shore bankacılık (kıyı 

bankacılığı) faaliyetlerinin yaygınlaşmasıyla genişlemiştir.421 Vergi 

cennetleri yetmiş yıldan fazla süredir dünyada varlığını sürdürmektedir 

fakat halen herkesin üzerinde uzlaştığı bir tanımının olduğunu 

söylemek güçtür.422 

21.2 Vergi Cennetleri 

Vergi rekabeti sonucunda diğer idari birimlere göre, düşük vergi 

alanı veya ayrıcalıklı vergi rejimi olan her birim vergi cenneti olarak 

ifade edilebilmektedir. Vergi cennetlerinin başlıca özellikleri şunlardır: 

sıfır vergi veya düşük vergi oranları, şeffaflığın olmaması veya eksik 

olması, asgari düzeyde kambiyo kontrolü, bankalar ve ticari 

faaliyetlerle ilgili sırların sıkı şekilde korunması ve etkin bir bilgi 

değişiminin olmamasıdır.423 

Vergi cennetlerinin, 1970’li yılların sonlarına doğru uygulanmaya 

başlanan finansal liberalleşme politikaları sonucunda ve özellikle 

1980’li yıllarda sermaye hareketleri üzerindeki kontrollerin 

kaldırılmaya başlanması ile en verimli dönemlerini yaşamaya başladığı 

ve vergi cenneti olarak adlandırılan ülke sayısında da artış olduğu 

söylenebilmektedir.424 Vergi cennetlerinin; yürüttükleri uygulamalarla 

yasal açıdan herhangi bir ihlalin olmadığı, vergiden kaçınma 

davranışının ortaya çıktığı ve egemenlik hakları bakımından yasal 

yapılar olarak faaliyette bulundukları kabul edilmektedir.425 

Finansal olarak egemen bölgeler ve ülkeler, finansal ve diğer 

sektörlerdeki faaliyetleri çekmek için vergi teşvikleri ve vergi dışı 

teşvikler kullanmaktadır. Bu bölgeler ve ülkeler, yabancı yatırımcılara, 

genellikle düzenleyici veya idari kısıtlamaların azaltılmasıyla, sadece 

nominal vergileri olan veya hiç vergi olmayan bir ortam sunmaktadır. 
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Faaliyetler bilgi alışverişine tabi değildir, bu alanlar genellikle vergi 

cenneti olarak bilinmektedir. Vergi cennetleri genellikle mevcut küresel 

mali altyapıya dayanmaktadır ve geleneksel olarak sermaye akımlarını 

kolaylaştırmış ve gelişmiş finansal piyasa likiditesine sahiptir.426 

21.3 Tüketimi ve Tasarrufu Kısma 

Mükelleflerin hissettikleri baskı hem tasarrufu hem de belirli 

maddelerdeki tüketimi kısma suretiyle kendini gösterebilmektedir. 

Buradaki amaç, ödenen vergi nedeniyle kişisel gelirde meydana gelen 

azalmanın mümkün olduğu ölçüde giderilmesidir.427 

Mükellefler vergiler nedeniyle hissetleri baskı sonucunda, önce 

lüks maddelerin tüketimini sonra da en zorunlu ihtiyaç maddelerine 

doğru kademeli olarak tüketimlerini azaltma yoluna gideceklerdir. 

Mükelleflerin hissettikleri baskı, tasarruf ve tüketimin kısılması 

şeklinde mükellefleri davranış değişikliğine sevk edecektir. Buradaki 

amaç, ödenen verginin kişisel gelirde oluşturduğu azalmayı en aza 

indirmek ve yapılması zorunlu olan giderlerle eldeki gelir arasındaki 

dengeyi sağlamaktır.428 

21.4 Üretimi Azaltma 

Vergi oranlarının artması ile kullanılabilir gelir azalmakta, tüketim 

kısılmaktadır ve bu durum zamanla üretiminde azalmasına neden 

olmaktadır. Talep seviyesinde meydana gelen daralma arz seviyesini de 

daraltmaktadır.429 

Talep seviyesinde oluşan daralma aynı zamanda arz seviyesini de 

daraltmaktadır. Üretim faaliyetleri üzerine konan vergiler maliyet 

unsuru oluşturarak üretimin karlılığını azaltarak üretim kapasitesinin 

azalmasına doğrudan etki etmektedir. Bu durumda mükellefler artan 

vergilere yönelik antipati ile yaklaşmakta ve bu tutuma bağlı olarak da 

üretimi azaltmaktadırlar.430 

21.5 Vergi Grevi, Verginin Reddi ve Vergi İsyanı 

Vergi grevi, vergiye karşı yasal güvence altında yapılan toplumsal 

bir eylemdir. Vergi grevi bireysel olarak ortaya çıkabileceği gibi, 

kolektif ve hatta toplumsal bir direnme biçiminde de meydana 
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gelebilmektedir. Verginin reddi, çeşitli iktisadi siyasi ve mali 

sebeplerden dolayı mükelleflerin vergi ödememeye yönelik olarak 

yaptıkları toplu ve yasadışı bir davranıştır.431 

Vergi isyanları, şiddet kullanımına dayalı ve devlet otoritesine 

karşı toplumsal bir direniş (başkaldırı) halidir. Vergi isyanları; 

ekonomik, psikolojik sosyal ve siyasi açıdan çok önemli sonuçlar 

doğurmaktadır.432 Osmanlı İmparatorluğu’nda, meydana gelen vergi 

isyanlarının nedenleri; mültezim, ayan, mütesellim ve voyvoda gibi 

kişilerin vergilerin tahsili sırasında halka zülüm ve baskı yapmalarıdır. 

Vergi isyanları, Avrupa’da da meydana gelmiştir. Vergi isyanları, 

devlete karşı ekonomik, mali ve psikolojik sıkıntıları dile getirme yolu 

olarak ortaya çıkmıştır.433 1727-1728’de İzmir, 1730 Patrona Halil, 

1764 Kıbrıs, Mısır, Akka, Mora, 1829 Atçalı Kel Mehmet, 1908 

Erzurum ayaklanmaları örneklerden bazılarıdır.434 16. yüzyılda 

Fransa’da meydana gelen vergi isyanları ise; 1514 Agen İsyanı, Tithe 

İsyanı, 1542 Gabella İsyanı, 1548, Guyenne İsyanı, 1575-1580 Vivarais 

İsyanı, 1580 Gautiers İsyanı ve Croquant İsyanıdır.435 

Tarihsel süreç içerisinde bütün toplumlarda çeşitli nedenlerle 

özellikle de ağır vergi yükü ve kötü vergi idaresi sebebi ile pek çok 

ayaklanma meydana gelmiştir. Bu ayaklanmalar sonunda; toplumlar 

bağımsızlıklarını ilan etmiş, birtakım haklar kazanmış, vergilerin bir 

kısmı ödenmemiş veya yeni yürürlüğe konan pek çok vergi uygulaması 

kaldırılmıştır. Atçalı Kel Mehmet Ayaklanması örneğinde ise 

ayaklananlar, vergileri yasal kurallara göre toplayıp devlete teslim 

etmişlerdir. Bu durum, maliye tarihi açısından önemli ve özel bir 

gelişme olarak değerlendirilmektedir.436 

21.6 Vergi İnzivası ve Vergi Cennetlerine Göç 

Vergi inzivası, artan vergi baskısı sonucunda tek bir bireyin veya 

topluluğun vergi ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemek için 

yasal ikametgâhların terk edilmesidir. Tarihte meydana gelen vergi 

inzivalarını, gerçek kişiler gelir vergisinden kurtulmak amacıyla 

yapmıştır. Günümüzde vergi inzivası sadece vergi cennetlerine 

yönelme sonucu oluşan ikametgâh değişikliği ile gerçekleşmektedir.437 
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Vergi cenneti kavramı, son zamanlarda sık olarak kullanılsa da 

vergi cennetlerinin ortaya çıkışı verginin ortaya çıkışı ile aynı döneme 

denk gelmektedir. Antik Yunan’da tüccarların, ithal edilen ürünlerden 

alınan vergiden kurtulmak için mallarını Atina’nın açığındaki adalarda 

depoladıkları bilinmektedir. Orta çağda Hanseatic League’ye2 üye olan 

kentlerin zenginliği bu bölgede ticarete uygulanan vergilerin 

avantajlarından kaynaklanmıştır.438 Vergi cennetleri, vergileri en aza 

indirmenin ve mali gizlilik elde etmenin yolunu sunduğundan dolayı 

kurumsal ve bireysel yatırımcıları cezbetmektedir.439 

21.7 Vergi Kaçırmak 

Bir ülkede yürürlükte olan vergi mevzuatına karşı, mükelleflerin 

yasal veya yasal olmayan yollardan ortaya koydukları tutum ve 

davranışlar ile sebep oldukları kamu gelirlerindeki azalmaya vergi 

kayıp ve kaçakları denilmektedir. Bu durum; vergi kanunlarını 

etkilemek, çeşitli hukuksal yollarla daha az vergi ödemek, vergiyi 

doğuran bir olaya girmemek veya direkt olarak vergi kanunları 

karşısında bilinçli olarak devletin gelir kaybına uğratılması şeklinde 

meydana gelebilmektedir.440 

Teoride vergi kaçakçılığına (vergi kaçırmaya), daha çok mikro 

düzeydeki, vergisel nedenler üzerinde odaklanılmakta ve matematiksel 

modellerle vergisel parametrelerin vergi kaçırma kararı üzerindeki 

etkileri belirlenmeye çalışılmaktadır. Vergi kaçırmada etkili olan 

unsurlar; vergi oranı, vergi cezası, vergi denetimi ve vergi idaresinin 

etkinliği olarak sıyılabilmektedir.441 Vergi kaçakçılığı, vergilere karşı 

gösterilen tepkiler içerisinde en çok kullanılandır. Vergi kaçakçılığı 

kanuni itaatsizlik olarak da nitelendirilen birtakım faaliyetlerdir.442 

 
2 Hansa olarak da adlandırılan Hansa Birliği, kuzey Alman kasabaları ve 

yurtdışındaki Alman tüccar toplulukları tarafından karşılıklı ticari çıkarlarını korumak 

için kurulan örgüttür. Birlik, 13. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar kuzey Avrupa'daki ticari 

faaliyete egemen olmuştur. ("lonca" veya "dernek" anlamında orta çağ Almancası 

kelimesi olan Hanse, gotik bir "birlik" veya "şirket" kelimeden türetilmiştir.). Bk. 

Hanseatic League. Hanseatic League | Definition, History, & Facts | Britannica, 

(14.12.2021). 

https://www.britannica.com/topic/Hanseatic-League
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Vergi kaçakçılığı, yasa dışıdır ve suçtur. Vergi kaçakçılığı bir suç 

olmasının yanı sıra sosyal ve ekonomik boyutu da olan bir olaydır. 

Vergi kaçakçılığı vergi ödememek veya daha az vergi ödemek için 

vergi kanunlarına aykırı hareket etmek, vergiden kurtulmak veya 

kurtulma girişimine, yasal olmayan yollardan başvurmaktır.443 

Vergi kaçırmanın ekonomik boyutlarını ölçmek oldukça zordur. 

Vergi kaçırma suç olduğundan dolayı mükellefler bu davranışlarını 

gizlemektedirler. Ölçüm yöntemleri; direk (doğrudan) ölçüm 

yöntemleri ve direk olmayan (dolaylı) ölçüm yöntemleridir. Direkt 

ölçüm yöntemleri, vergi idaresi tarafından gelişigüzel seçilen 

mükellefler üzerinde detaylı inceleme olarak gerçekleştirilmektedir. 

Ekonomideki vergi kaçakları bu şekilde tahmin edilmeye 

çalışılmaktadır. Bu yönteme resmi veri yöntemi denilmektedir. Direkt 

olmayan ölçüm yöntemleri, gelir ve harcama yöntemleriyle ulaşılan 

milli gelir arasındaki farklar, resmi işgücü rakamlarıyla, değişik 

yöntemlerle tahmin edilen işgücü rakamları arasındaki farklar, toplam 

para arzında beyan edilmeyen gelirin kalıntılarının araştırılmasıyla 

yapılan tahminler, olarak sayılabilmektedir.444 

Vergi kaçakçılığı dar ve geniş anlamda ifade edilebilmektedir. Dar 

anlamı ile vergi kaçakçılığı: vergi kanunlarına aykırı davranmak ve 

idarenin aldığı önemlere aykırı olarak vergi ödememek veya az ödemek 

şeklinde meydana gelmektedir. Geniş anlamı ile vergi kaçakçılığı: 

vergiye karşı koyma olayıdır.445 Vergi kaçırma olayının altında kayıt 

dışı ekonomi yatmaktadır. Kayıt dışı ekonomi; elde edilen gelirin beyan 

edilmemesi, mal ve hizmet alım ve satımının beyan edilmemesi, 

istihdam edilen emeğin beyan edilmemesi veya servetlerin beyan 

edilmemesi şeklinde olabilmektedir.446 

Vergi kanunlarına göre belirlenmiş olan vergi miktarları ile 

mükelleflerin beyan ederek fiilen ödedikleri vergi miktarları arasında 

yüksek farklar oluşmasındaki sebeplerin başında vergi kaçakçılığı 

gelmektedir. Yapılan bir çalışmada: vergi kaçırma davranışını etkileyen 

faktörlerin, demografik bazı özellikler, vergi ahlakı, vergi cezaları, 

vergi denetimleri, vergi oranları, vergi sistemi, olduğu. Gelir arttıkça 

vergi kaçırma eğiliminin arttığı, erkek mükelleflerin kadın mükelleflere 

göre vergi kaçırma eğiliminin yüksek olduğu; mükelleflerin yaşlarının 
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ilerlemesi ile vergi kaçırma eğilimlerinin azaldığı yönündeki 

hipotezlerin kabul görmediği sonuçlarına ulaşılmıştır.447 

Vergi Adalet Ağı (Tax Justice Network, 2011) tarafından yapılan 

çalışma sonucundaki bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Bu 

rapor, ülke verileri ve dünya bankası verilerine göre hesaplanmıştır. Bu 

araştırmada kullanılan bilgiler, dünya milli gelirinin %98,2’sini ve 

dünya nüfusunun %92,4’ünü kapsamaktadır. Bu bilgilere göre dünyada 

gerçekleşen vergi kaçakçılığı miktarı, 3,1 trilyon Amerikan Doları ve 

dünya milli gelirinin %5,1’i üzerinde olduğu tahmin edilmiştir.448 

Tablo 3: Kıtalara Göre Kayıt Dışı Ekonomi ve Vergi Kaçırma 

Bilgileri 

 

Kaynak: Tax Justice Network, 2011. 

Tablo incelendiğinde; en çok vergi kaçırma miktarının Avrupa 

kıtasında olduğu görülmektedir. Ortalama kayıt dışı ekonomi oranının 

yüzdesine göre en yüksek oran Güney Amerika’dadır. 

Kayıt dışılığın; istihdamı arttırma, kriz durumlarında sosyal 

patlamaları önleyebilme, ihracatta rekabeti arttırabilme gibi kısa süreli 

bazı faydalarından söz edilse de topluma ve ekonomiye verdiği zararlar 

düşünüldüğünde kayıt dışı ile mücadelenin ne kadar önemli olduğu 

ortaya çıkmaktadır.449 
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Vergi idaresinde yolsuzlukla mücadele, vergi kaçakçılığı ile 

mücadele anlamına gelmektedir. Bir ülkedeki vergi mevzuatı; ülkenin 

ekonomik, sosyal ve mali ihtiyaçlarını karşılayamıyorsa; sade, kolay 

anlaşılır bir yapıda değilse, sürekli olarak değişime ihtiyaç gösteriyorsa 

ve istikrarlı bir yapıda değilse, vergi kaçakçılığı artabilecektir. Mali 

yolsuzluğu önlemek için kullanılacak yöntemler, tüm kamu 

yönetimindeki yolsuzlukları önlemeye yönelik tedbirlerle aynı 

doğrultudadır. Yolsuzlukları önlemek için alınabilecek önelmlerden 

bazılar şu şekilde sayılabilir: adil ücret, etkin bir iç ve dış denetim 

mekanizmasının kurulması, kapsamlı reformlar, kişisel etkileşimi en 

aza indiren prosedürler, mücadeleye toplumun mümkün olduğunca çok 

üyesi tarafından katılım, ödüllendirme, sorumlulukların açık bir şekilde 

belirlenmesi, şeffaflık, takdir yetkisinin sınırlandırılması, 

uygulamaların standart hale getirilmesi, yaptırımların daha güçlü hale 

getirilmesi, yolsuzluk olaylarını önlemek ve teşhir etmek için personel 

rotasyonu.450 

21.8 Vergi Karşıtı Siyasi Partiler, Birlikler ve Baskı Grupları 

Kamu tercihi teorisi literatüründe çıkar ve baskı gruplarının rant 

maksimizasyonu peşinde oldukları kabul edilmektedir. Çıkar ve baskı 

gruplarının devlet tarafından oluşturulan ekonomik rantı elde etmek 

için yaptıkları girişimlere -rant kollama- denilmektedir. Çıkar ve baskı 

gruplarının piyasalardaki karlarını maksimize etmek için belirli mal ve 

hizmetlerin ithalinde yasaklamalar uygulanması veya vergi konulması 

için yaptıkları girişimler ise -tarife kollama- olarak 

adlandırılmaktadır.451 

Demokratik katılım düzeyi, politik karar alma süreci, bu süreçte 

yer alan aktörlerin rollerinin belirlenmesi kamusal kaynak tahsisi ve 

kaynak dağılımını anlamak açısından önem taşımaktadır. Siyasi karar 

alma süreci, temsili demokratik sistemde kamusal kararların alınma 

sürecinde kamusal hizmetlerin talebinin belirlenmesi ve belirlenen 

talebe göre kaynak tahsisinde politik aktörler, süreci kendi fayda 

fonksiyonları yönünde etkilemektedirler.452 

İskandinav ülkeleri pek çok ekonomik gösterge açısından dünyanın 

önde gelen ülkeleri arasındadır.453 Vergi karşıtı olan siyasi partilerin, 

özellikle Kuzey Avrupa’da siyasi parti programlarına vergi oranları ve 
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vergi yükümlülüklerindeki indirim projelerini dahil ettikleri 

görülmektedir. Vergi karşıtı partiler baskı grupları ve birlikler, 

tarafından hayata geçirilen direnme şeklinin toplumsal özelliği ağır 

basmaktadır.454 

21.9 Vergi Planlaması 

Mükellefler karmaşıklaşan vergi mevzuatı karşısında kendilerini 

güvende hissetmek için daha fazla belirlilik aramaktadırlar. Geleceğe 

dönük işlerde doğru ve bağlayıcı bilgi, büyük öneme sahiptir. Özellikle 

yüksek rekabetin olduğu ortamlarda mükellefler büyük işlere girmeden 

önce veya önemli ekonomik kararlar almadan önce vergi karşısındaki 

pozisyonlarını kesinleştirmek istemektedirler.455 

Vergiye yönelik bir tepki olan vergi planlaması, vergi muafiyet ve 

istisnalarını tespit ederek bu alanda faaliyette bulunmayı ifade 

etmektedir. Vergi planlaması kişiler veya kurumlar tarafından 

yapılabilmektedir. Bu haliyle de bireysel ve kurumsal bir özellik 

taşımaktadır.456 

21.10 Vergiden Kaçınmak 

Vergiden kaçınmak, vergiyi doğuran olaya sebebiyet vermemek ve 

kanunlardaki boşluklardan yararlanmak şeklinde meydana gelmektedir. 

Vergiden kaçınmanın en güzel ifadesini Roma Hukuku’nda, “hakkını 

kullanan kimsenin hile yaptığını kimse söyleyemez” deyiminde 

bulmaktadır.457 

Vergiden kaçınmak kavramı, vergiyi doğuran olaya sebebiyet 

vermemek suretiyle vergi borcundan kurtulmayı ifade etmekte ve bu 

durum herhangi bir suç teşkil etmemektedir. Vergi yasalarındaki istisna 

ve muafiyetlerden yararlanmak, vergi konusuna girmeyen 

kaynaklardan kazanç ve irat sağlamak, vergiye tabi olmayan mal ve 

hizmetleri satın almak, vergiye tabi mal ve hizmetleri satın almamak da 

vergiden kaçınma yollarındandır.458 Günümüzde hemen her yerde 

mükellefler bazı yöntem ve imkanlardan yararlanarak vergi 

ödememenin, vergiden kaçınmanın yollarını aramaktadırlar.459 

Vergiden kaçınmak tamamen yasal ve risksiz bir davranıştır. 

Vergiden kaçınmak yasal boşluklardan yararlanmak şeklinde 
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olabileceği gibi mükelleflerin, vergiden muaf olan veya daha az 

vergilendirilen ekonomik aktivitelere yönelmesi şeklinde de 

olabilmektedir.460 Vergiden kaçınma ile bireyler piyasa ekonomisi 

içerisinde yaptıkları tercihleri, vergi olan alandan vergi olmayan alana 

doğru çevirmektedirler.461 Mükellefler, devlete yükledikleri görev ve 

devlet imajı beklentilerinin karşılanıp karşılanmadığını değerlendirerek 

devlete vergi ödemenin gerekli veya gereksiz olduğu düşüncesine 

kapılabilirler. Şayet; devletin kötü yönetildiği, alınan verilerin israf 

edildiği, vergilerin verimli olarak değerlendirilip harcanmadığı 

yönünde bir düşünce oluşursa mükellef vergiden kaçınabilecektir.462 

21.11 Verginin Amortismanı ve Kapitalizasyonu 

Dayanıklı tüketim malları, özellikle gelir getiren menkul ve 

gayrimenkul sermaye üzerine konulan vergi sebebi ile vergilendirilen 

malın değerinin, o günün piyasadaki cari faiz oranının karşılığı olan 

miktarda azalması verginin amortismanı, aynı malın vergiden kısmen 

veya tamamen muaf tutulması ile aynı şekilde değerinde meydana gelen 

artış ise verginin kapitalizasyonudur.463 

Gelir getiren bir menkul veya gayrimenkul sermayenin üzerine 

konulan vergi dolayısıyla değerinin azalması, vergi amortismanı olarak 

ifade edilmektedir. Verginin kapitalizasyonu ise, gelir getiren menkul 

veya gayrimenkul sermayenin üzerindeki verginin kaldırılması 

sonucunda, ek bir kapital (sermaye) elde edilmesi sonucunda değerinin 

artması olarak ifade edilmektedir.464 

21.12 Verginin Gelir Etkisi 

Vergi ödemek suretiyle geliri azalan kişinin daha çok çalışarak 

gelirini arttırması, verginin gelir etkisi olarak ifade edilmektedir.465 

Boş zaman; gelir arttıkça talebi artan, gelir azaldıkça talebi azalan 

normal bir mal olarak düşünülebilir. Vergi oranları arttığında 

harcanabilir gelirde bir azalma oluşacaktır. Harcanabilir gelirde 

meydana gelen azalma, boş zaman talebinin de azalmasına sebep 

olacaktır. Bu durumun tersi de geçerli olmaktadır. Vergi oranlarında bir 

yükselme meydana gelmesi durumunda kişilerin eski gelir seviyelerini 
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koruyabilmek için daha fazla çalışmak zorunda kalmalarına, 

vergilemenin gelir etkisi denilmektedir.466 

21.13 Verginin İkame Etkisi, Aylaklığın Ortaya Çıkması 

Kişilerin, verginin ödemesinden önceki gelir seviyelerini 

koruyabilmeleri için tüketimlerini kısmaları verginin ikame etkisidir.467 

Genel olarak vergilerin ikame etkisinden kaynaklanan bu tepki çeşidi, 

çok çalışarak çok vergi ödemek yerine, çalışmamanın tercih 

edilmesidir.468 

Bireyler çalışma ve boş zaman arasında tercih yapmaktadır. Vergi 

oranlarında meydana gelen bir artış, net ücreti azalttığı için, boş zaman 

çalışmayla ikame edilecektir. Tersi durumda, vergi oranlarında 

meydana gelen bir azalma net ücreti arttıracağı için, çalışma boş 

zamana ikame edilecektir bu durum ikame etkisini ifade etmektedir.469 

21.14 Verginin Telafisi 

Vergiyi ödemek zorunda olanların, zorunlu olarak ödedikleri 

verginin meydana getirdiği çeşitli etkileri ortadan kaldırmak için çeşitli 

yollara başvurmaları, -verginin telafisi- (verginin giderilmesi) olarak 

ifade edilmektedir. Vergi ödemek suretiyle ödeme gücünde azalma olan 

bireyler, eski güçlerine kavuşabilmek için çeşitli yollara 

başvurmaktadırlar. Bu kapsamda mükellefler; tüketim, yatırım ve 

tasarruf kararlarını gözden geçirerek bu konularda bazı değişiklikler 

yapma kararı alabilmektedirler. Vergi baskısı sonucunda ortaya çıkan 

bu karar değişikliği, verginin beyan etkisi olarak ifade edilmektedir. 

Verginin beyan etkisi, verginin gelir etkisi ve verginin ikame etkisi 

şeklinde ortaya çıkmaktadır.470 

Bazı mükellefler ödedikleri vergileri telafi edebilmek, (vergi 

yükünden kurtulmak) için çeşitli çabalar içine girmektedirler 

mükelleflerin vergi yükünden kurtulma çabaları en genel hali ile 

verginin telafisi olarak ifade edilmektedir. Verginin yansıtılması ve 

vergi sebebi ile gelirinde azalma olan kişinin daha fazla çalışmayı tercih 

etmesi vergi telafisine örnek gösterilebilir.471 
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21.15 Verginin Yansıması 

Verginin yansıması, üzerine vergi borcu düşen bir kişinin, ödediği 

vergiyi kısmen veya tamamen başkasına devretmesidir.472 Ödenmiş 

olan verginin ekonomik koşullardan ve fiyat mekanizmasından 

faydalanılarak başkalarına aktarılması şeklinde tanımlanan verginin 

yansıması çeşitli şekillerde ortaya çıkabilmektedir.473 

İktisadi faaliyette bulunan kişi elde ettiği gelir üzerinden bir vergi 

ödediğinde, sunduğu hizmet veya sattığı malın fiyatını ödediği vergi 

miktarı kadar arttırarak vergiden kurtulabilmektedir. Bir mükellefin 

ödemiş olduğu vergiyi başka bir kişinin üzerine aktarmasına verginin 

yansıması denilmektedir. Yansıma, vergi yükünün fiyat mekanizması 

ile başkasının üzerine devredilmesidir. Yansımanın oluşumunda 

vergileme süreci önem taşımaktadır. Vergileme işlemine konu olan dört 

aşama; verginin ödenmesi, verginin vurgusu, verginin yansıması ve 

verginin yerleşmesidir.474 

Verginin yansıması çeşitli koşullara göre değişmektedir. Verginin 

yansıması; biçimsel yansıma, çapraz yansıma, diferansiyel yansıma, 

efektif yansıma, fiili yansıma, geriye doğru yansıma, ileriye doğru 

yansıma, kanuni yansıma, mutlak yansıma, sınırlı yansıma (tek dereceli 

yansıma, verginin yerleşmesi), sınırsız yansıma (çok dereceli yansıma, 

verginin yayılması) olarak sayılabilmektedir. 

21.16 Yatırımdan Vazgeçme 

Artan vergiler nedeniyle yatırımcıların yatırım sonrasındaki 

kazançlarının bir kısmını vergi olarak vermeleri yatırımın karlılığını 

azaltmaktadır. Yatırımın karlılığının azalması ise yatırımın cazibesinin 

azalması anlamına gelmektedir. Vergi oranlarının artması firma 

açısından bir maliyet olmakta ve harcama yapma imkânı azalan 

firmanın yatırım yapma kabiliyetini azaltmaktadır.475 
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22 VERGİ UYUMU VE UYUMSUZLUĞUNA GÖRE 

MÜKELLEF TİPLERİ 

Çeşitli mükellef tiplemeleri olmakla birlikte, Torgler (2003), 

Vogel’in (1974) tiplemesine benzer bir sınıflama yapmıştır. Bu tipler; 

dürüst mükellef, içten mükellef, sosyal mükellef, vergi kaçakçısı olarak 

sayılmaktadır.476 

22.1 Dürüst Mükellef (Honest Taxpayer) 

Vergisel eylem ve işlemler bakımından her durumda dürüst 

davranarak vergisel yükümlülüklerini tam ve zamanında 

gerçekleştirmeye çalışan mükelleflere dürüst mükellef denilmektedir. 

Bu mükellefler genel olarak vergi politikalarındaki değişikliklerden, 

vergi oranlarından, denetim sıklığından vb. durumlardan 

etkilenmezler.477 

Dürüst mükellefler (honest taxpayers); sürekli iş birliği yaparlar, 

vergileri azaltmanın yollarını aranmazlar, tamamen etik standartlara 

dayalı olarak dürüstçe davranırlar ve iş birliği isteklilikleri, kurumsal 

koşullara, diğer mükelleflerin davranışlarına bağlı değildir.478 

22.2 İçten Mükellef (Intrinsic Taxpayer) 

İçten mükelleflerin, kurumsal faktörlere, hükümetin ve vergi 

idaresinin tutumlarına karşı tepkisi en yüksek düzeydedir. Bu tür 

mükelleflerin motivasyonu iç kaynaklıdır ve devletin öngörülen 

taleplerine karşı olumlu davranışlar sergilemektedirler ve hassastırlar. 

Özellikle vergilerini ödeme konusunda daha çok kurumsal faktörlerden 

etkilenmektedirler.479 

İçten mükellefler davranışlarını, vergi otoritelerinin işlevlerine 

uygun olarak yapılandırmakta, personelin teknik bilgi ve 

donanımlarından kaynaklanan durumlardan da önemli düzeyde 

etkilenmektedirler. Vergi zihniyetine ters düşen, vergi ahlakını olumsuz 

etkileyen bir vergi uygulaması karşısında ve vergi elemanları tarafından 

incitici bir davranışla karşılaşan mükellefin, vergiye yönelik olumlu 

davranışlarını terk edebilme riski söz konusu olabilecektir.480 
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22.3 Sosyal Mükellef (Social Taxpayer) 

Sosyal Mükellefler (social taxpayer), sosyal normlardan etkilenir, 

idarenin vergi kaybı karşısında utanır ve suçluluk hissederler, insanların 

inancına, özellikle kendilerine yakın olanların inancına çok hassastırlar. 

Yakınlarında algıladıkları değişiklikler için çok güçlü duygusal tepki 

gösterirler. Bu durum koşullu iş birliği olarak görülebilirler. Diğer 

mükelleflerin vergilerini ödemelerinden etkilenirler ve onlarda ödeme 

eğiliminde olurlar. Diğerlerinin katkıları azalırsa onlarında katkıları 

azalır. Davranışları sadece öznel (objektif) sonuçlara ve gelir 

seviyelerine bağlı değildir. Eşitsizlik algısı sorun meydana 

getirebilmektedir.481 

Sosyal görüntü taşıyan mükellefler (the taxpayers with social 

image), vergilerin ödenmesi veya ödenmemesi yoluyla oluşturulan 

sosyal imajla ilgilenirler. Bu tipolojinin motivasyonu, grubun toplumsal 

normları tarafından belirlenmektedir. Bunlar genellikle bir "sürü" 

davranışına sahip olmakla karakterize edilirler.482 

22.4 Vergi Kaçakçısı (Tax Evader) 

Vergi Kaçakçısı (tax evader) mükellef tipi, cezaların yüksek 

olmasından dolayı değişim karşılığını veya daha yüksek denetim 

ihtimalini dikkate almaktadır. Genel olarak vergi ahlak seviyeleri 

düşüktür. Standart ekonomik rasyonel seçim teorisinin bu mükellefler 

için geçerli olduğu söylenebilir. Kaçıracakları vergi miktarı ile dürüst 

olmaları halinde ödeyeceklerini karşılaştırırlar.483 

Hükümet, iyi işleyen kurumlarla güveni sağlamaya çalışarak, içten 

ve sosyal mükellef tipini geliştirmektedir. Aksi bir reaksiyon da vergi 

kaçakçıları ile ilgilidir. Eğer hükümet güveni sağlamak için denetim 

oranını ve para cezası oranlarını azaltırsa, vergi kaçırma teşvikini 

artırabilir. Öte yandan, daha yüksek bir vergi uygulamak ise dürüst 

mükelleflerin vergilerini ödemek için motivasyonunu azaltabilir. Etkin 

bir vergi idaresi olmadan vergi kaçakçılığı önlenemeyecektir.484 

Karşı mükellefler (taxpayers in opposition), gerçek durumuna 

bakmaksızın, vergi makamlarına yönelik olumsuz bir tutumu 

benimserler.485 Mitu (2016) tarafından tanımlanan karşı mükellefler 
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tiplemesi, Torgler (2003)’in vergi kaçakçısı tipinin bir karşılığı olarak 

görülebilir. 

22.5 Diğer Mükellef Tipleri 

Niesiobedzka, (2014), vergilere yönelik benzer tutum ve 

davranışlar sergileyen mükellef gruplarını belirlemek için yaptığı 

çalışma sonucunda dört mükellef tipi tespit etmiştir486 bunlar: gerçek 

mükellef (ıntrinsic tax payer), görünürde mükellef, (external tax 

payer), gerçek vergi kaçıran mükellef (ıntrinsic tax evader), görünürde 

vergi kaçıran mükellef (external tax evader) tipleridir. İlk iki mükellef 

tipi yaygın olan mükellef tipidir. Ayrıca bu tipler, Braithwaite (2001, 

2003) ve Torgler (2003) tarafından tanımlanan tiplere de karşılık 

gelmektedir. 

Mitu (2016) çalışmasında, Cardozo’nun (2011) vergi karşısındaki 

mükellef davranışlarının, vergiyi oluşturan olayın ortaya çıkmasından 

önce ve sonra olmak üzere iki şekilde oluştuğunu ve vergiyi doğuran 

olayın oluşmasından sonra vergi ahlakına bağlı olarak mükellef 

tipolojisini aşağıdaki gibi belirtmektedir.487 

➢ Tip A. Kanuni olarak vergi kaçakçısı (Type A- the “legal” tax 

evader). 

➢ Tip B. Hileci vergi kaçakçısı (Type B- Tax evader by fraud). 

➢ Tip C. Basit kusurla vergi kaçakçısı (Type C- Evader by simple 

omission). 

➢ Tip D. Kötüye kullanan planlayıcı (yasadışı kaçınma) (Type D- 

Abusive planner (illegal avoidance)). 

➢ Tip E. Meşru planlayıcı (yasal kaçınma) (Type E- Legitimate 

planner (legal avoidance)). 

➢ Tip F. Temel uyumlu mükellef (Type F- Simple compliant 

taxpayer). 

➢ Tip G. Az uyumlu mükellef (Type G- Under-compliant 

taxpayer). 

Vergi ahlakı ve kilit zorunluluklara (vergi ödemeleri) uyulması göz 

önüne alındığında, Cardozo (2011), mükelleflerin aşağıdaki türlerini 

tanımlamaktadır.488 

➢ Tip H. Yasa dışı karar alan (Type H- Illegitimate with holder). 
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➢ Tip I. Kanuni olarak borçlu (Type I- “Legal” debtor). 

➢ Tip J. Uymayan borçlu (Type J- Defiant debtor). 

➢ Tip K. Ara sıra borçlu (Type K- Occasional debtor). 

➢ Tip L. Uyumlu mükellef (Type L- Compliant taxpayer). 

Basitleştirmek için, mükelleflerin tüm bu tiplerini üç geniş 

kategoride toplamıştır. 

1. Dürüst mükellefler, (Honest taxpayers). 

2. Sosyal görüntü taşıyan mükellefler (The taxpayers with social 

image). 

3. Karşıt mükellefler. (Taxpayers in opposition). 

22.6 Motivasyonel Tutumlar ve Bunları Temsil Eden 

Söylemleri 

Braithwaite (2003), tarafından Avustralya’da yapılan çalışmada, 

mükelleflerin vergi idaresine olan tutumları ve söylemleri 

incelenmiştir. Başkaları ile açıkça paylaşılan, bilinçli olarak yapılan 

birbirine bağlı inançlar ve tutumlar, motivasyonel tutum (motivational 

postures) olarak ifade edilmektedir. Vergiye uyum bağlamında: (a) 

taahhüt, (b) kapitülasyon, (c) direniş, (d) ayrılma ve (e) oyun oynama 

olmak üzere beş motivasyonel tutum ve bunların söylemleri şu şekilde 

tanımlanmaktadır.489 

Bağlılık (Taahhüt, Commitment): Vergi ödemek doğru olan şeydir. 

Vergi ödemek, tüm Avustralyalılar tarafından isteyerek kabul edilmesi 

gereken bir sorumluluktur. Vergilerimi ödemeyi ahlaki bir zorunluluk 

olarak görüyorum. Vergilerimi ödememin sonucunda herkese katkı 

sağlarım. Vergilerin hükümetin değerli şeyler yapmasına yardım 

ettiğini düşünüyorum. Genel olarak, vergilerimi iyi niyetle ödüyorum. 

Vergi ödediğim için çok mutluyum. Vergi payımı ödemekle yükümlü 

olduğumu kabul ediyorum. 

Teslimiyet (teslim, kapitülasyon, capitulation): Vergi idaresi ile iş 

birliği yaparsanız, muhtemelen sizinle iş birliği yapacaklardır. Vergi 

idaresi yanlış bir şey yaptığımı fark etse bile, yanlışlarımı kabul ettiğim 

sürece uzun vadede bana saygı duyacaklardır. Vergi idaresi, 

yükümlülüklerini yerine getirmekte güçlük çekenleri ve hata yapanları 

destekliyor ve teşvik ediyor. Vergi sistemi mükemmel olmayabilir 
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ancak çoğumuz için yeterince iyi çalışıyor. Vergi idaresinin iş birliği 

içinde olması veya olmaması sorun değil, en iyi politika onlarla iş 

birliği yapmaktır. 

Karşı durma (direnç gösterme, resistance): Vergi idaresi ile iş 

birliği yapmazsanız, size karşı olumsuz davranacaklardır. Vergi idaresi, 

daha çok sizin yaptığınız yanlışları yakalamakla ilgileniyor, doğru şeyi 

yaparsanız yardımcı oluyor. Vergi idaresinin sizi zorlamasına izin 

vermemek önemlidir. Vergi idaresini tamamen tatmin etmek 

imkansızdır. Vergi idaresi, sizi uyumsuz mükellef olarak belirlediğinde, 

onlar bu düşüncesini asla değiştiremeyeceklerdir. Bir toplum olarak, 

Vergi Dairesi’ne karşı durmaya istekli daha fazla insana ihtiyacımız 

var. 

Ayrılma (bağları koparma, ilişkiyi kesme, disengagement): Vergi 

idaresinin istediğini yapmadığım ortaya çıktı, hiçbir şeyimi 

kaybetmeyeceğim. Şahsen, eğer ben istemezsem, vergi idaresinin vergi 

ödemem için bana yapabileceği çok şey olduğunu sanmıyorum. Vergi 

idaresinin istediği şeyleri yapmak umurumda değil. Vergi idaresi bana 

karşı sertleşirse, onlarla iş birliği yapmayacağım. Vergi idaresinin 

benden ne beklediğini gerçekten bilmiyorum ve sormamda. 

Oyun oynama (game playing): Vergi sistemindeki değişikliklerin 

beni nasıl etkileyeceği konusunda zaman harcamanın tadını 

çıkarıyorum. Vergi sistemindeki boşluklar hakkında arkadaşlarımla 

konuşmaktan hoşlanırım. Vergi hukukunun gri alanını bulma oyunu 

seviyorum. Ödemek zorunda olduğum vergiyi en aza indirmenin 

zorluğundan hoşlanırım. Vergi idaresi, onlara paralarını verebilen 

mükelleflere saygılıdır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

VERGİ UYUMUNA YÖNELİK TÜRK VERGİ 

SİSTEMİNDEKİ GELİŞMELER  

23 VERGİ SİSTEMİNDEKİ GELİŞMELER 

23 Nisan 1920 de Ankara’da toplanan TBMM 2 Mayıs 1920’de 11 

bakandan oluşacak hükümetin kurulması ile ilgili olan 3 numaralı 

kanunu kabul etmiştir. Kurulacak bu hükümetteki bakanlıklardan biri 

de İktisat (ekonomi) Bakanlığı’dır. Hükümet programında, mali ve 

ekonomik meseleler üzerinde önemle durulacağı belirtilmiştir. 1920-

1922 yıllarında Kurtuluş Savaşı devam ettiğinden, öncelik vatanın 

kurtarılmasında olmuştur. Zaferden sonra da prensip olarak siyasi ve 

ekonomik bağımsızlık öngörülmüştür.490 

23 Nisan 1920’de açılan birinci TBMM’de kabul edilen ilk kanun, 

bir vergi kanunu olmuştur.491 1923-1929 döneminde; vergi sisteminin 

modernleştirilmesini ve adil hale getirilmesini, vergi yükü ağır olan 

kesimlerin vergi yüklerinin hafifletilmesini amaçlayan çalışmalar 

yapılmıştır.492 Cumhuriyetin ilanından sonra modern bir vergi sistemi 

kurulması yolunda önemli çalışmalar yapılmıştır. Siyasi ve ekonomik 

konjonktür bu çalışmaların başarıya ulaşmasını zorlaştırmıştır.493 

İki dönemde alınan kararların geleceğinin şekillenmesinde önemli 

olduğu görülmektedir. Bunlardan birincisi, 1923-1932 dönemini 

kapsayan kuruluş yıllarıdır. Bu dönemde ulusal devlet ve ulusal 

ekonominin inşası için çalışmalar yapılmıştır. İkinci dönem ise 1980’de 

başlayan ve devam eden süreçtir. ABD’de Reaganomics ve İngiltere’de 

Thatcherism ile başlayan ve küreselleşme olarak adlandırılan bu sürece 

Türkiye; IMF, Dünya Bankası ve OECD gözetiminde olduğu yıllarda 

girmiştir.494 

1923-1930 dönemi, büyük ölçüde serbestliğin olduğu dönemdir. 

Bu dönemde, özel sektör teşviklerle geliştirilmeye çalışılmıştır. 

1932’den sonra ekonomideki ana çizgiyi, sanayi programları ve ithal 
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ikamesi programları oluşturmuştur. İç ve dış şartlardaki gelişmeler bir 

tutum değişikliği gerektirdiğinde ekonomi yönetimi, müdahaleci ve 

devletçi olabilmektedir. Ekonomi yönetimindekiler ne katı bir özel 

girişimcilik ne de katı bir devletçilik yanlısı olmuştur. Mevcut 

koşullarda temel amaçlara, özel girişimcilik veya devletçilikten hangisi 

daha iyi hizmet ediyor ise o yol tercih edilmiştir.495 

Batıda uygulanan modern vergilerin ülkemizde 1950’li yıllarda 

uygulanmaya başladığı söylenebilir. Modern vergilerin uygulanmaya 

başlandığı 1950’li yıllardan günümüze değin vergi sistemindeki 

değişimler devam etmiş ve halen de devam etmektedir.496 Türk Vergi 

Sistemi 1950’lerden beri mevcut iktisadi seviyenin önünde ve ilerisinde 

bir gelişme göstermiştir.497 

Yeni Türk devletine, Osmanlı devletinden devreden belli başlı 

vergiler; ağnam, arazi, aşar, musakafat ve temettü vergileridir. 

Cumhuriyetin ilanıyla beraber diğer konularda olduğu gibi mali 

konularda da ülkenin ve halkın yararına düzenlemeler yapılmıştır. 

Aşarın kaldırılması, ağnamın, sayım vergisi adıyla yeni tahsil sistemine 

dönüştürülmesi önemli gelişmeler olmuştur. Osmanlı döneminde 

karine ve götürü usulde, zirai ve ticari kazançlar üzerinden alınan 

temettü vergisinin konusu genişletilmiş ve beyan usulünü de kapsayan 

-Kazanç Vergisi- adıyla yeni bir vergi getirilmiştir. Binalardan safi iradı 

üzerinden alınan -Musakafat Vergisi- kaldırılarak, 1931 yılında safi 

irad üzerinden alınan -Bina Vergisi- konulmuştur. Zaman içindeki 

düzenlemelerle, bina, arazi ve iktisadi buhran vergileri il özel 

idarelerine devredilmiştir. Osmanlı mali sistemindeki tarh ve tahsil 

uygulamalarına Cumhuriyetin ilk yıllarında devam ediliştir. 

Vergilendirmede; kolaylık ve basitlik ilkesi önem kazanmıştır.498 

1925’de kaldırılan aşar, o zamanki devlet gelirlerinin %30‘unu 

oluşturmaktadır. Aşarın kaldırılması ile ekonomide hâkim sektör olan 

tarım, büyük oranda vergi dışında bırakılmıştır. Ayni mübadele 

ekonomisinin yaygın olduğu bir geçiş döneminde en temel gelir vergisi 

ıslah edilmeden ve yerine hiçbir vergi ikame edilmeden 

kaldırılmıştır.499 Aşarın kaldırılması sonrasında yeni getirilen ve 

arttırılan vergilerin bir kısmı vergi yükü az olan kentsel nüfusu da 
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kapsamıştır. Aşarın kaldırılması sonucu oluşan açık, büyük ölçüde, 

servetten, mal ve hizmetlerden alınan vergilerle kapatılmıştır.500 

Aşarın kaldırılmasından sonra mali tekeller önem kazanmış fakat 

yeterli olmamıştır bu nedenle mali tekeller yanında; nakliye vergisi, yol 

vergisi, çeşitli adlar altında alınan fon ve paylar, özel iletişim vergisi, 

akaryakıt tüketim vergisi gibi özel tüketim vergileri uygulamaya 

konulmuştur.501 

Cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze kadarki dönemde 

uygulanan olağanüstü vergiler şunlardır: 1930-1939 döneminde: 

askerlik mükellefiyeti, buğdayı koruma, hava kuvvetlerine yardım 

vergisi, iktisadi buhran vergisi, muvazene vergisi, tayyare resmi, yol 

vergisi. 1940-1954 döneminde: toprak mahsulleri vergisi, varlık 

vergisi. 1980 sonrası dönemde: deprem vergileri, ek emlak vergisi, ek 

gayrimenkul vergisi, ek gelir ve kurumlar vergisi, ek motorlu taşıtlar 

vergisi (MTV), ekonomik denge vergisi, faiz vergisi, net aktif vergisi, 

özel iletişim vergisi (ÖİV), özel işlem vergisi yurt dışına çıkanlardan 

alınan harç olarak sayılabilir. Olağanüstü vergiler, her defasında bir 

defa uygulanacak denilerek çıkarılmış fakat uzun süre uygulamada 

kalmıştır.502 

Türkiye’de 1980’den sonra vergi sistemindeki dolaysız vergilerden 

daha çok dolaylı vergilere ağırlık verilmiştir. Dolaylı vergiler vergi 

adaleti en az olan vergilerdir. Dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri 

içindeki payının artması, gelir dağılımının da bozulmasına sebep 

olmuştur.503 Tüketim vergilerinde, 1985 yılında yürürlüğe giren Katma 

Değer Vergisi Kanunu (KDVK) ve 2002 yılında yürürlüğe giren Özel 

Tüketim Vergisi Kanunu (ÖTVK) ile düzenleme yapılmıştır. ÖTV, 

dağınık halde olan dolaylı vergileri düzenleme, KDV’yi tamamlama ve 

AB’ye üyelik sürecini tamamlayıcı bir işlev üstenmiştir.504 

Yürürlükte bulunan vergi sistemi şu şekilde özetlenebilir. Maddi 

vergi hukukuna (vergi tarh ve tahsil yetkisine yönelik yasalar) ilişkin 

vergi ile ilgili özel yükümlülük getiren çok sayıda vergi kanunu 

bulunmaktadır. Şekli vergi hukukuna ilişkin başlıca yasalar: 1961 

yılında yürürlüğe giren ve halen yürürlükte olan, 213 sayılı VUK, vergi 

ve benzeri konular hakkında usule ilişkin hükümleri kapsamaktadır. 

Şekli vergi hukukunun bir diğer yasası, 1953 yılında kabul edilen ve 



Mükellef-İdare İlişkisi Bakımından Vergi Uyumu ve Türk Vergi Sistemindeki Gelişmeler 

129 
 

halen yürürlükte olan, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü 

Hakkında Kanun, genel olarak devlete ait alacakların tahsiline ilişkin 

usul ve esasları içermektedir. Vergi uyuşmazlıklarının yargı yoluyla 

çözümüne ilişkin olarak Bölge İdare Mahkemeleri ve Vergi 

Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile İdari 

Yargılama Usulü Kanunu, yürürlükte bulunmaktadır.505 
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24 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞININ TARİHİ 

GELİŞİMİ 

Osmanlıda mali teşkilat 1. Murat (1359-1389) zamanında 

kurulmuştur. Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman 

zamanında devletin hem gelirlerinde hem giderlerindeki önemli artış 

nedeniyle bu yapı geliştirilmiştir. 1838 yılına kadar Osmanlıda tam 

anlamıyla bir Maliye Bakanlığı bulunmamaktadır.506 

Osmanlı Devleti’nde maliye teşkilatı, 1837 yılında çıkarılan bir 

Hatt-ı Hümayun ile Maliye Nezareti adını almıştır.507 Maliye Nezareti 

1838 yılında resmen kurulmuştur. Bu nezaretin yapısı her biri bir, reisin 

başkanlığında, dairelerden oluşmaktadır. Bu daireler içindeki, baş 

vergisi veya haraç dairesi, avarız ve bedeli nuzil denilen ve kentlerden 

mahalleler itibariyle alınan resimlerle ilgili dairedir. Bir anlamda 

bugünkü, GİB’in görevlerinin bu daire tarafından yürütüldüğü 

anlaşılmaktadır.508 

1838 yılında, Avarız ve Bedel-i Nuzil Dairesi olarak kurulan gelir 

idaresi, 1936’da Varidat Umum Müdürlüğüne dönüşmüştür. 1942 

yılında yapılan değişiklikle Varidat Umum Müdürlüğü kaldırılmış ve 

Vasıtasız Vergiler ile Vasıtalı Vergiler Umum Müdürlükleri 

kurulmuştur. 1946 yılında Vasıtasız Vergiler ile Vasıtalı Vergiler 

Umum Müdürlükleri de kaldırılmış ve Gelirler Genel Müdürlüğü 

oluşturulmuştur. 2005 yılında ise 5345 sayılı kanunla gerçekleştirilen 

yeniden yapılanma sonucunda Gelirler Genel Müdürlüğü, Maliye 

Bakanlığına bağlı GİB’e dönüştürülmüştür.509 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun (kanun numarası: 6771 ve kabul tarihi: 21 Ocak 2017, 11 Şubat 

2017 tarihli ve 29976 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır)510 ile 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında yapılan değişiklik neticesinde 

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine” geçilmesiyle birlikte, bu 

Sisteme uyum sağlamak amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının 

teşkilat yapıları, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile yeniden 

düzenlenmiştir. Bu kapsamda Bakanlığın teşkilat yapısı, 1 sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (10 Temmuz 2018 tarihli ve 30474 

sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır) ile yeniden düzenlenmiş, 

bakanlığın adı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, olarak değiştirilmiştir.511 
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GİB’in görev, yetki ve sorumlulukları 4 sayılı, Bakanlıklara Bağlı, 

İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların 

Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (15 Temmuz 2018 

tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır), ile 

düzenlenmiştir.512 

25 VERGİLERDEKİ GELİŞMELER 

Cumhuriyetin ilk yılları; siyasi, hukuki, sosyo-ekonomik açıdan 

kapsamlı ve sistemli bir şekilde değişim sürecinin yaşandığı yıllardır. 

Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurulması aşamasında; siyasi, hukuki, 

ekonomik ve toplumsal konularda kurumsal ve işlevsel yönlerden 

modern bir yapı oluşturulmasına çalışılmıştır.513 Çağdaş ve modern bir 

devlet yapılanmasının güçlü ilkelere göre oluşturulması yönünde 

maliye alanında da etkili düzenlemeler yapılmıştır. 

Vergi idaresi ve vergilerle ilgili gelişmeler özetle şunlardır:514 

17 Şubat-4 Mart 1923 tarihleri arasında, 1. Türkiye İktisat 

Kongresi, İzmir’de toplanmıştır. Kongrede iktisadi alanda pek çok konu 

gündeme gelmiştir.  

24 Temmuz 1923 tarihinde, Lozan Antlaşması’nın imzalanması ile 

Türkiye Cumhuriyeti devleti siyasi ve mali bağımsızlığını kazanmıştır. 

Kapitülasyonlara ve Düyun-ı Umumiye İdaresi’nin gelir toplama 

yetkisine son verilmiştir.  

1925 yılında, aşar ve iltizam usulü kaldırılmıştır. Aşarın 

kaldırılması sonucu toplam vergi gelirlerinde meydana gelen düşüşü 

telafi etmek için, yeni dolaylı vergiler getirilmiş ve Kazanç Vergisi 

kabul edilmiştir. Bu düzenlemelerle vergi yüküne kentler de dahil 

edilmiştir. 

1927 yılında, 1910 tarihli Muhasebe-i Umumiye Kanun-ı 

Muvakkatı, yapılan değişikliklerle Muhasebe-i Umumiye Kanunu 

olarak kabul edilmiştir. 

1934 yılında, vergi uyuşmazlıkları hakkında karar vermek üzere 

bazı illerde Maliye Bakanlığı’na bağlı Muvazzaf Vergi İtiraz 
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Komisyonları ile Ankara’da, Vergiler Temyiz Komisyonu, 

kurulmuştur. 

1936 yılında, Maliye Vekâleti Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında 

2996 sayılı Kanun kabul edilmiştir.  

1946 yılında, 4910 sayılı kanunla, Maliye Vekaleti, Maliye 

Bakanlığı olarak değiştirilmiştir. Vasıtasız Vergiler ve Vasıtalı Vergiler 

Genel Müdürlükleri kaldırılarak, Gelirler Genel Müdürlüğü, 

kurulmuştur. 

1950 yılında, 5655 sayılı kanunla, Tahsilât Genel Müdürlüğü, 

Gelirler Genel Müdürlüğü’nün merkez ve taşra teşkilatı ile 

birleştirilmiştir. İl merkezleri ile büyük illerde, Vergi Dairesi 

Müdürlükleri kurulmuştur. Gelir, kurumlar ve esnaf vergileri ile VUK 

yürürlüğe girmiş. Kazanç vergisi kaldırılmış gelir vergisi getirilmiştir. 

1964 yılında, mükellefe salınan vergi ve kesilen cezalar için 

defterdarlıklar bünyesinde, Uzlaşma Komisyonları, kurulmuştur. 

1982 yılında, Maliye Bakanlığına bağlı Vergiler İtiraz ve Temyiz 

Komisyonları kaldırılarak vergi uyuşmazlıklarına bakmakla görevli, 

Vergi Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemeleri, kurulmuştur. 

1985 yılında, Katma Değer Vergisi, yürürlüğe girmiştir. 

1998 yılında, Vergi Daireleri Otomasyon Projesi (VEDOP), 

yapılmıştır 

2002 yılında, çok sayıda ek vergi ve pay kaldırılmış ve Özel 

Tüketim Vergisi, yürürlüğe konulmuştur. 

2003 yılında, Muhasebe-i Umumiye Kanunu yürürlükten 

kaldırılarak 5018 sayılı, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 

kabul edilmiştir. 

2004 yılında, Vergi Konseyi, kurulmuştur. 

2006 yılında, 5018 sayılı, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu, bütün hükümleriyle yürürlüğe girmiş ve uygulanmaya 

başlamıştır. 

13 Haziran 2006 tarihinde, 5520 sayılı, Kurumlar Vergisi Kanunu, 

kabul edilmiştir. 

10 Temmuz 2011 tarihinde, Vergi Denetim Kurulu, kurulmuştur. 
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18 Haziran 2014 tarih ve 6545 sayılı, Türk Ceza Kanunu ile Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2576 sayılı 

Kanun’da Değişiklik yapılmak suretiyle Bölge İdare Mahkemeleri 

İstinaf Mahkemesine dönüştürülmüştür.  
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26 VERGİ İDARESİ 

Vergi idaresi yapısal açıdan, vergilendirme olayının uygulandığı 

bir organizasyon ve kadrodur. Geniş anlamıyla vergi idaresi; vergi 

yasalarının hazırlandığı, görüşülüp karara bağlandığı, yasalaştıktan 

sonra bu yasaların uygulandığı, uygulama sonuçlarında ortaya çıkan 

uyuşmazlıkların çözüme bağlandığı; bütün kuruluşlar, personel ve 

araçlar ve vergi idaresinin yapısal yönünü oluşturmaktadır.515 

Vergilendirme işlemi asıl olarak, borçlu ve alacaklı arasında 

geçmektedir. Vergilendirme işleminin alacaklı tarafını devlet 

(devredilmiş vergileme yetkisine sahip kamu tüzel kişileridir) 

oluşturmaktadır. Ülkemizde yerel nitelikteki bazı vergiler dışında, 

vergileri toplama görevi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndadır. Bakanlık 

bu görevini merkez ve taşradaki kuruluşları aracılığı ile yerine 

getirmektedir.516 

Vergi idaresinin yeniden yapılandırılması konusu gelişmekte olan 

ülkeler kadar gelişmiş ülkelerde de sürekli gündemde olan önemli bir 

konudur.517 Vergi yönetimi, mali yönetimin bir kesiti olup daha alt bir 

kavramı ifade eder. Dar anlamı ile vergi yönetimi, verginin 

uygulanması ile ilgili örgütlenmeyi ifade etmektedir. Geniş anlamda 

vergi yönetimi, vergi ile ilgili yasal düzenlemeleri, vergi idaresini ve 

vergi yargısını da kapsamaktadır.518 

27 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 

GİB: devlet gelirleri politikasının belirlenmesi, gelir tahminlerine 

ilişkin çalışmaların yapılması, gelir politikasının adalet ve tarafsızlık 

içinde uygulanması, vergi ve diğer gelirlerin en az maliyetle 

toplanması, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunun sağlanması, 

mükellef haklarının gözetilmesi, yüksek kalitede hizmet sunulması, 

yükümlülüklerin kolayca yerine getirilmesi için gerekli tedbirlerin 

alınması; saydamlık, hesap verebilirlik, katılımcılık, verimlilik, etkililik 

ve mükellef odaklılık temel ilkelerine göre görev yapmak üzere Hazine 

ve Maliye Bakanlığına bağlı olarak kurulmuştur.519 
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Vatandaş odaklı kamu hizmeti yaklaşımı; hizmet sunumu 

temelinde kamudaki, etkinliği, verimliliği ve kaliteyi arttırarak 

vatandaşa en iyi hizmeti sunmayı, vatandaşı merkeze almayı, 

hizmetlerin sunumundan denetimine kadar her aşamada vatandaşın 

katılımını arttırmayı, bütün vatandaşların hizmetlerden en iyi şekilde 

faydalanmalarının sağlanmasını ve vatandaş memnuniyetini en fazla 

etmeyi amaçlayan bir yaklaşım olarak ifade edilmektedir.520 

Vergi idaresinin yeniden yapılandırılmasında, taşra teşkilatının 

vergi dairesi başkanlığı adı altında örgütlenmesi öngörülmüştür. Bu 

düzenlemedeki amaç; tamamen vergileme ile ilgili uzman bir teşkilat 

oluşturarak etkin ve kaliteli bir hizmet sunmaktır. Defterdarlıklar, vergi 

idaresi dışına çıkartılarak ve vergi dairesi başkanlıkları kurularak 

merkezde görev yapan vergi daireleri arasında hiyerarşik bir bütünlük 

sağlanmaya çalışılmıştır.521 Vergi dairesi, mükelleflerin tespit 

edilmesini, vergilerin tarh edilmesini, tahakkukların yapılmasını ve 

tahsilatları gerçekleştiren dairedir.522 

Gelir İdaresinin yeniden yapılanması, 1950’li yıllardan bu yana 

zaman zaman tartışılmış ve çeşitli çalışmalara konu olmuştur. Gelir 

İdaresinin yeniden yapılandırılması, IMF ile olan ilişkilerin ve AB 

çerçeve programının da bir gereğidir.523 

GİB hakkındaki yasal düzenleme, 2005 yılında 5345 sayılı, Gelir 

İdaresi Başkanlığı ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun,524 ile 

yapılmıştır. 2018 yılında çıkarılan 703 numaralı, Anayasada Yapılan 

Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname525 ile 5345 sayılı kanunun: “Kanunun Adı, 1 ila 

28, 29, 30 ila 35, Ek Madde 1, Geçici Madde 1 ila Geçici Madde 

7.”lerinin hükümlerinin varlığı, 24 Haziran 2018 tarihinde, birlikte 

yapılan, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri 

sonucunda Cumhurbaşkanının and içerek göreve başladığı 09 Temmuz 

2018 tarihinde, kaldırılmıştır (mülga). Kanunda, avukat ve uzman 

personel çalıştırılması ile atıflar ve yetkiler, başlıklı hükümlerinden 

kalan bazı düzenlemeler bulunmaktadır. 

GİB’e ait yasal düzenleme, 2018 tarihli ve 4 numaralı, Bakanlıklara 

Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve 
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Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin526 

12. Bölümünde, Gelir İdaresi Başkanlığı, başlığı altındaki, 134-157. 

maddelerinde düzenlenmiştir. 

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın teşkilat yapısı aşağdaki şekilde 

gösterilmiştir. 

Şekil 14: Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat Yapısı 

 

Kaynak: GİB, 2021: 18. 2020_faaliyet_raporu.pdf (gib.gov.tr), (11.12.2021). 

27.1 Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Görevleri 

GİB’in görevleri, 2018 tarihli ve 4 numaralı, Bakanlıklara Bağlı, 

İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların 

Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin527 12. 

Bölümünde, Gelir İdaresi Başkanlığı, başlığı altındaki, 137. 

maddesinde düzenlenmiştir. 

Başkanlığın görevlerinden bazıları özetle şunlardır: 

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/faaliyetraporlari/2020/2020_faaliyet_raporu.pdf


Mükellef-İdare İlişkisi Bakımından Vergi Uyumu ve Türk Vergi Sistemindeki Gelişmeler 

137 
 

1. Devlet gelirleri politikasına ilişkin çalışmalar yapmak ve devlet 

gelirlerinin maliye politikalarıyla uyumlu olarak 

uygulanmasını sağlamak. 

2. Mükelleflerin vergiye uyumunu kolaylaştırmak ve hizmetlerini 

yerine getirmek. 

3. Mükellef haklarının korunması ve mükellef ile başkanlık 

ilişkilerinin karşılıklı güven esasına dayanması konusunda 

gerekli tedbirleri almak. 

4. Mükellefleri vergi mevzuatından doğan hakları ve ödevleri 

konusunda bilgilendirmek. 

5. Devlet alacaklarının tahsilini sağlamak. 

6. İdari yargıdaki ihtilaflarla ilgili, talep, savunma, itiraz ve 

temyiz gibi işlemleri yapmak, şikâyet başvurularını karara 

bağlamak, uygulamada ortaya çıkan ihtilafların en aza 

indirilmesine ve uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik 

tedbirleri almak. 

7. Vergilendirmeyle ilgili bilgileri toplamak ve bilgi işlem 

faaliyetlerini yürütmek. 

8. Vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi konusunda gerekli 

tedbirleri almak. 

9. Terkini gereken vergiler ile tahsili zamanaşımına uğrayan 

Hazine alacaklarının kanunlar gereğince terkin edilmesiyle 

ilgili işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak. 

10. Nitelikli insan kaynağının kazandırılması, yetkinliklerin 

geliştirilmesi, kariyer planlarının yapılması ve 

performanslarının ölçülmesini sağlamak. 

11. Kurumsal etik kurallar düzenleyerek personele ve mükelleflere 

duyurmak. 

12. Faaliyet sonuçlarını, düzenli aralıklarla kamuoyuna duyurmak 

ve yıllık faaliyet raporunu izleyen yıl kamuoyuna açıklamak. 

13. Kanunlarla, Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle ve ilgili 

mevzuat ile Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

27.2 Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Ana Hizmet Birimleri 

Ana hizmet birimlerine verilen görevler gerektiğinde birden fazla 

daire başkanlığı tarafından yürütülebilir. GİB’in hizmet birimleri 4 
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numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin528 140. maddesinde 

düzenlenmiş olup şunlardır.529 

1. Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı. 

2. Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı. 

3. Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı. 

4. Tahsilat ve İhtilaflı İşler Daire Başkanlığı. 

5. Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı. 

6. Gelir Bütçesi Daire Başkanlığı. 

7. Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı. 

8. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. 

9. Personel Daire Başkanlığı. 

10. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı. 

11. Hukuk Müşavirliği. 

12. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği. 

27.3 Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın Görevleri 

Mükellef hizmetleri, mükellef grupları ve sektörler ile bunların 

hizmet ihtiyaçları da dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilmektedir. 

Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığının Görevleri, 4 numaralı 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin530 142. maddesinde düzenlenmiş 

olup şöyledir. 

1. Vergi bilincinin artırılması için gerekli çalışmaları yapmak. 

2. Mükellefleri vergi mevzuatından doğan hakları ve ödevleri 

konusunda bilgilendirmek. 

3. Mükelleflere yönelik hizmetlerin ve her türlü iletişimin, hızlı 

ve etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak. 

4. Mükellef haklarının korunmasını sağlamak ve buna ilişkin 

gerekli alt yapıyı hazırlamak. 

5. Mükellef şikayetlerini değerlendirmek ve bu konuda gerekli 

tedbirleri almak. 

6. Mükellef memnuniyetini ölçmek ve değerlendirmek. 

7. Vergi mevzuatının adil uygulanmasını sağlamak için gerekli 

tedbirleri almak. 

8. Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak. 
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Vergiye uyumu sağlamak için GİB, oldukça karışık ve sık değişen 

mevzuatı mükelleflere açıklayabilir, yüklerinin hafifletilmesine 

çalışabilir veya mükelleflerin beyan etmek zorunda oldukları işlemleri 

kolaylaştırabilir. GİB hukuki kurallar içinde, mükellef haklarına saygı 

göstermeli, uygulamada birliği sağlamalı, idari teamüller oluşturarak 

mükelleflerin güvenini kazanma yollarını bulmalıdır.531 

27.4 Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı’nın 

Görevleri 

Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı’nın görevleri 4 

numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin532 145. maddesinde 

düzenlenmiş olup özetle şunlardır. 

1. Uyum bozukluklarının tespit ve analiz edilmesi bunlara 

çözümler üretilmesi suretiyle mükelleflerin vergi kanunlarına 

gönüllü uyumunu sağlamak. 

2. Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığında oluşacak 

bilgileri değerlendirerek vergi incelemesine yetkili birimlerin 

kullanımına sunmak. 

3. Vergi kayıp ve kaçağı ile mücadele etmek, bu konuda gerekli 

tedbirleri önermek ve çalışmaları yapmak. 

4. Vergi inceleme ve denetimleri ile ilgili görüş ve önerilerde 

bulunmak. 

5. Vergi yükümlülüklerine ilişkin ihbar ve şikayetleri 

değerlendirmek. 

6. Başkanlığın görev alanına giren konularda Serbest Muhasebeci 

Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 

uygulanmasına ilişkin çalışmalar yapmak ve tereddütleri 

gidermek. 

7. Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak. 

27.5 Vergi Dairesi Başkanlığı’nın Amacı ve Görevleri 

GİB’in taşra teşkilatı, doğrudan merkeze bağlı, vergi dairesi 

başkanlıkları ile vergi dairesi başkanlığı kurulmayan yerlerde, Vergi 

dairesi başkanlığı ve başkanına verilen görev ve yetkileri haiz, vergi 

dairesi müdürlüklerinden oluşmaktadır. Vergi dairelerinin amacı, yetki 

alanı içindeki mükellef yükümlülüklerinin yerine getirilmesini 
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sağlamaktır. Vergi dairesi ile merkez arasındaki fonksiyonel ilişkiler 

doğrudan sağlanmaktadır. 

Vergi Daire Başkanlığı’nın görevleri 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesinin533 153. maddesinde düzenlenmiş olup özetle şunlardır. 

1. Yetki alanı içindeki mükellefleri tespit etmek. 

2. Vergi ve benzeri mali yükümlülüklere ilişkin tarh, tahakkuk, 

tahsil, terkin, tecil, iade, ödeme, muhasebe ve benzeri işlemleri 

yapmak. 

3. İdarî yargı mercileri nezdinde yaratılan ihtilaflarla ilgili olarak 

bu merciler nezdinde talep ve savunmalarda bulunmak, 

gerektiğinde temyiz ve tashihi karar talebinde bulunmak. 

4. Yargı kararlarının uygulanması işlemlerini yürütmek. 

5. Vergi uygulamalarını geliştirmek ve iyileştirmek. 

6. Mükelleflere kanunların uygulanması ile ilgili görüş bildirmek. 

7. Mükellefi hakları konusunda bilgilendirmek. 

8. Uygulamalarında mükellef haklarını gözetmek. 

9. Mükellef hizmetleri yürütmek 

10. Bilgi işlem, istatistik, bilgi toplama, eğitim, vergi incelemesi, 

vergi denetimi, uzlaşma, takdir ve benzeri görevleri ve 

işlemleri yürütmek. 

27.6 Mükelleflerin Vergiye Gönüllü Uyumunu Artırmaya 

Yönelik Olarak GİB Tarafından Yapılan Çalışmalar 

Mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu artırmaya yönelik olarak 

GİB tarafından yapılan çalışmalarda bazıları özetle şunlardır:534 

1. Vergiye uyum maliyetinin ölçülmesine yönelik yerli ve 

yabancı akademisyenlerden bir ekip oluşturularak anket 

formları hazırlanmıştır. 

2. Meslek mensuplarının görüşleri de alınmak suretiyle formlar 

sadeleştirilmiştir. 

3. Uyumlu mükelleflere pozitif uygulamalar sağlayacak olan 

Mükellef Bilgi Sistemi projesi tamamlanmıştır. 

4. Mükelleflerin hak ve yükümlülüklerine ilişkin bilgilendirici 

rehber ve interaktif yazılımlar hazırlanmıştır. 

5. Taşra teşkilatı yeniden yapılandırılmıştır. 
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6. E-Posta bilgilendirme hizmeti sunulmaktadır 

7. Kira gelirleri, ücret, menkul sermaye iradı ve değer artışı 

kazancı elde eden mükelleflerin de beyannamelerini Hazır 

Beyan Sistemi ile verebilmeleri sağlanmıştır. 

8. E-Fatura uygulaması kullanılmaktadır. 

9. E-Defter uygulaması kullanılmaktadır.  

10. E-Arşiv uygulaması kullanılmaktadır. 

11. E-Bilet uygulaması kullanılmaktadır. 

12. E-Tebligat sistemi kullanılmaktadır. 

13. E-Yoklama sistemi kullanılmaktadır. 

14. Alternatif ödeme kanalları geliştirilmiştir. 
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28 VERGİLEME İŞLEMLERİNDE İLERİ TEKNOLOJİ 

KULLANIMI 

20. yüzyılın son çeyreğinde teknoloji alanındaki en öneli gelişme, 

internet, olmuştur. İnternet, bilgi çağının en anlamlı teknik ve toplumsal 

kazanımıdır. Bireylerin ve firmaların hayatındaki önemi gün geçtikçe 

artmaktadır. İnternet ağının temelleri 1969 yılında atılmış olup 1990 

yılında bugünkü görünümüne ulaşmıştır.535 

Vatandaş ile devlet arasındaki işlemlerin elektronik ortamda 

gerçekleşmesini ifade eden elektronik devlet (e-devlet) uygulamaları ile 

devletler geleneksel yönetim yapılarından sıyrılarak, işlemlerin; daha 

kolay, daha modern, daha hızlı, daha şeffaf ve daha az maliyetle 

yapıldığı bir yönetim yapısına yönelmiştir. Kamu hizmetlerinin 

sunulmasında e-devlet uygulamalarının kullanılması; bürokrasinin yol 

açtığı kırtasiyecilik ve zaman kayıpları önlenme, devletin 

vatandaşlarına hesap verebilirliğini arttırma, işlemleri daha hızlı 

gerçekleştirebilme, kamu ile ilgili bilgilere, yasa ve yönetmeliklere 

daha hızlı ulaşabilme, kamu kaynaklarından tasarruf sağlama, 

vatandaşlara yedi gün yirmi dört saat daha kaliteli hizmet sunma, 

yolsuzlukları önlemede bir araç olarak kullanılabilme, gibi katkılar 

sağlamaktadır.536 

Vergi yönetiminde; daha etkin, şeffaf, verimli ve katılımcı bir 

sistem oluşturulabilmek için, bilgi ekonomisinin bileşenlerinden olan 

internete ve internet üzerinden verilen kamu bilgisi ve hizmetlerine 

gereken önemin verilmesi gerekmektedir.537 

28.1 Vergileme İşlemlerinde İleri Teknoloji Kullanımının 

Amaçları 

1980 sonrasından itibaren yaşanan teknolojik değişimin hızı ve bu 

durumun insan hayatını değiştirme kabiliyeti, bugüne kadar dünyada 

yaşanmamış bir deneyimdir. Bu değişimlerin, piyasalar, birey ve devlet 

ilişkileri üzerinde önemli sonuçları olmaktadır. Yaşanan teknolojik 

değişiklikler geçmişte piyasa başarısızlığı bulunan bazı sektörlerdeki 

yapıyı değiştirmiş ve buna bağlı olarak bu piyasadaki devletin rolü 

hakkındaki bakış açısını değiştirmiştir.538 
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Çağın gelişmeleri doğrultusunda ileri teknoloji ürün ve ortamların 

kullanılmasına yönelik VUK da yapılan düzenlemelerin amaçları şu 

şekilde sayılabilir.539 

1. Mükelleflere vergi ve muhasebe işlemlerinde kolaylık, etkinlik 

ve hız sağlamak. 

2. Mükelleflerin; muhasebe, kayıt ve bilgi depolama maliyetlerini 

azaltmak. 

3. Mükelleflerin tuttukları bilgilere, kayıtlara, devletin kolay ve 

etkin olarak ulaşımını sağlamak. 

4. Yüksek teknoloji ortamlarındaki bilgilerden yola çıkarak teftiş, 

denetim ve incelemeleri etkinleştirmek. 

5. Ekonominin kayıt altında olmasını sağlamak. 

6. Mal ve para hareketlerini her yönden etkin olarak izlemek. 

7. Suç ekonomilerinin önüne geçmek ve bunlarla etkin olarak 

mücadele etmektir. 

28.2 Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Sayfası 

GİB’in https://www.gib.gov.tr (Gelir İdaresi Başkanlığı 

(gib.gov.tr)), adresli internet sayfası aracılığıyla, mükellefler 

yükümlülüklerini yerine getirirken işlemlerini kolay ve kısa sürede 

yapabilmelerini sağlayacak bilgi ve uygulamalar sunulmaktadır. 

Sunulan hizmetlerden bazıları özetle şunlardır: bilgilendirme 

rehberleri, güncel değişiklikler ve yenilikler, talep ve önerilerin 

iletilebileceği Mükellef Geri Bildirim Sistemi Vergi mevzuatı ve 

uygulamaları. E-işlemler olarak: interaktif vergi dairesi, internet vergi 

dairesi, defter-beyan sistemi, e-beyanname, borç sorgulama ve ödeme, 

hazır beyan sistemi, e-fatura, e-defter, e-tebligat, b-trans, iadem nerede? 

E-yoklama fişi görüntüleme ve GİB forum hizmetleri internet sitesinde 

sunulmaktadır.540 

28.3 Gelir İdaresi Başkanlığı Mobil Uygulamaları 

GİB interaktif vergi dairesi mobil uygulaması GİB internet 

sayfasında yer alan hizmetlerden bazılarının mobil cihazlardan 

erişilebilirliğini sağlayan kullanıcılara; vergi haberleri, vergi takvimi, 

vergi mevzuatı, rehberler ve broşürler, yararlı bilgiler, sıkça sorulan 

soru ve cevaplar, en yakın vergi dairelerini harita üzerinde görüntüleme, 

https://www.gib.gov.tr/
https://www.gib.gov.tr/
https://www.gib.gov.tr/
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istenilen vergi dairesi için yol tarifi ve tüm vergi dairelerinin listesine 

ulaşabilmelerini sağlayan hizmetler sunulmaktadır.541 

28.4 İnternet Vergi Dairesi 

İnternet Vergi Dairesi 1999 yılında başlatılan internet vergi dairesi, 

www.gib.gov.tr (Gelir İdaresi Başkanlığı (gib.gov.tr)), uygulamaları, 

Türkiye’de kamu idarelerinin saydamlığı ve e-devlet uygulamaları 

konusunda atılan önemli adımlardan birisini oluşturmaktadır. Bu 

uygulama ile mükelleflere, vergi dairesine gitmeksizin işlemlerini 

internet vergi dairesi aracılığıyla çok daha hızlı ve kolay yapma imkânı 

sağlanmaktadır. Mükellefler, bağlı bulundukları vergi dairesinden 

kullanıcı kodu, şifre ve parola almak suretiyle, internet vergi dairesince 

sunulan hizmetlerden yararlanabilmektedir. Bunun yanı sıra 

mükelleflere T.C. kimlik numarası ile giriş imkânı sağlanarak, 

mükellefiyet gerektirmeyen hizmetlerden de yararlanma imkânı 

getirilmiştir.542 

Bu kapsamda internet vergi dairesinden yürütülen hizmetler 

şunlardır.543 

1. “Borcu yoktur yazısı” ve “mükellefiyet yazısı” için talepte 

bulunulabilmekte ve işlemlerin aşamaları ekrandan 

izlenebilmektedir. 

2. Yeminli mali müşavirler (YMM), tasdik sözleşmelerine ilişkin 

bildirimlerini ve sürekli bilgi verme yükümlülüklerine ilişkin 

bilgi girişlerine ait işlemleri yapabilmektedir. 

3. 429 sıra numaralı VUK genel tebliği kapsamında, herhangi bir 

vergi türünden dolayı iade alacak mükellefler, alacakları iade 

ile ilgili standart iade dilekçelerini internet vergi dairesinden 

verebilmektedir. 

4. KDV iadesi alacak mükellefler, iade talepleri ile ilgili 

aşamaları “iadem nerede” seçeneğinden takip edebilmektedir. 

5. Matbaa işletmeleri, 213 sayılı VUK kapsamında bastıkları 

belgelerin girişini yapabilmektedir. 

6. Tütün ve alkollü içki ürünleri ithal eden mükellefler, ithal ettiği 

ürünlere ait bandrol ve bandrollü ithal ürün bilgilerine ilişkin 

bildirimlerini verebilmektedir. 

http://www.gib.gov.tr/
https://www.gib.gov.tr/
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7. Noterler veya noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar, tasdik 

edilen belgeler ile defterlere ilişkin bildirimleri elektronik 

ortamda gönderebilmektedir. 

8. Serbest muhasebeci mali müşavirler (SMMM), aracılık 

yaptıkları mükelleflerin beyanname ve bildirimlerini 

gönderebilmelerine ilişkin aracılık ve aracılık-sorumluluk 

sözleşmelerinin girişini yapabilmektedir. 

9. SMMM’ler müşterileri ile aracılık-sorumluluk sözleşmesi 

yaparak mükelleflerinin beyannamelerini gönderebilmektedir. 

10. 4760 sayılı ÖTVK genel tebliğleri uyarınca yapılan ÖTV 

bildirimleri verilebilmektedir. 

11. ÖTV’ye ilişkin teminat çözümü veya mahsuplaşma talebinde 

bulunacak mükellefler ile hava yakıtlarını teslim eden 

dağıtıcılar internet vergi dairesinden müracaatta 

bulunabilmektedir. Mükellefler, vergi dairesinde kendileriyle 

ilgili mevcut bilgilerini sorgulayabilmektedir. Vergi kimlik 

numarası sorgulaması yapılabilmektedir. 

12. 2000 yılı ocak ayından itibaren mükellefler, gelir, kurumlar, 

KDV ve muhtasar beyannameleri ile ilgili vergilendirme, 

tahakkuk, tahsilat ve borç bilgilerini ve varsa gecikme zammı 

tutarlarını takip edebilmektedir. 

13. Gümrük çıkış ve giriş beyanname bilgileri ile Gümrük 

Müsteşarlığı’ndan alınan özel fatura bilgileri 

sorgulanabilmektedir. 

14. Dönemler itibarıyla verilen ek beyanlar ve vergi inceleme 

sonuçlarına göre ikmalen ve resen tarh edilen vergilerle ilgili 

tahakkuk, tahsilat ve borç bilgileri görülebilmektedir. 

15. Mükellefin beyanı üzerine tahakkuk ettirilerek, ödeme 

yapıldıktan sonra elektronik ortamda oluşturulan ve ötv 

mükelleflerince taşıt alıcısına verilen “ötv ödeme belgesi” 

sorgulanabilmektedir. 

16. Mükellefler, e-beyanname uygulaması ile gönderilen ve 

onaylanan beyannamelerini sorgulayabilmektedir. 

17. Mükellefler, vergi ödemelerinde bilgi eksikliği, yanlışlıklar ya 

da fazla ödeme olması gibi nedenlerle hesaplara işlenemeyen 

kayıtları, ekstre dökümü hizmeti ile son bir ay içerisindeki 
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tahakkuk, tahsilat ve düzeltme işlemlerini 

sorgulayabilmektedir. 

18. KDV Genel Tebliğleri kapsamında, proje bazlı KDV istisna 

talepleri girişi yapılabilmektedir. 

19. Mükellefler sistemden vergi levhası alabilmekte ve 

sorgulayabilmektedir. 

20. Satıcı firmalar tarafından yeni nesil ödeme kaydedici cihaz 

(ÖKC) almak isteyen mükelleflerin bu cihazları almalarında 

sakınca olup olmadığı sorgulanabilmektedir. 

21. Mükellefler, sistemden e-tebligat başvurusunda 

bulunabilmekte, kendilerine yapılan tebliğlerin takibini 

yapabilmektedir. 

22. Mükellefler, iade talepleri ile ilgili olarak sistemden KDV İade 

Kontrol Raporlarını alabilmektedir. KDV iade talebinde 

olduğu gibi, gelir ve kurumlar vergisi iade talepleri için de 

gerekli fatura bilgilerinin alınmasına başlanmıştır. 

23. Geliri sadece gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ), menkul 

sermaye iradı (MSİ), ücret ve diğer kazanç ve iratlardan ibaret 

olan mükellefler için hazırlanmış, Önceden Hazırlanmış Beyan 

Sistemi kullanılabilmektedir. 

24. E-YMM tasdik raporu işlemleri, KDV beyannamesi, gelir 

vergisi beyannamesi ve kurumlar vergisi beyannamesi tasdik 

raporları zorunlu olarak sadece elektronik ortamda 

gönderilmektedir. 

25. SGK 4/1-a kapsamında sosyal güvenlik kurumu işyeri bilgileri 

sorgulanabilmektedir. 

26. Transfer fiyatlandırması belgelendirme yükümlülükleri 

arasında yer alan, ülke bazlı raporlamaya ilişkin bildirim 

formu, 4 seri numaralı transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü 

kazanç dağıtımı hakkında genel tebliğ ile yapılan açıklamalar 

gereğince, “internet vergi dairesi>diğer bildirim ve bilgi 

girişleri” alanından kullanıma açılmıştır.  

27. Geri kazanım katılım payı beyannamesi girişi, değerli konut 

beyannamesi girişi, muhtasar ve prim hizmet beyannamesi 

(vergi kesintisi yapmayanlar için) verilebilmektedir. 
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Şekil 15: 2016-2020 Yılları İtibarıyla İnternet Vergi Dairesi 

Kullanıcı Sayıları 

 

Kaynak: GİB, 2021: 24. 2020_faaliyet_raporu.pdf (gib.gov.tr), (11.12.2021). 

2016 yılında 3,1 milyon civarında olan İnternet Vergi Dairesi 

kullanıcı sayısı her geçen gün hızla artmakta olup, 2020 yılında 5,3 

milyon kişiye ulaşmıştır. 2016-2020 yılları itibarıyla internet vergi 

dairesi kullanıcı sayıları grafikte yer almaktadır. 

28.5 SMS (1189) ve e-posta Bilgilendirme Hizmeti 

Kısa mesaj bilgilendirme servisi (KMBS, 1189) aracılığıyla 

mevzuata ilişkin haberler sistem abonelerine otomatik olarak 

iletilmekte ve kullanıcılara MTV tutarını hesaplama, MTV borç 

sorgulama, trafik para cezası sorgulaması yapma imkânı 

sağlanmaktadır. E-posta bilgilendirme hizmeti ile vergi mevzuatı ve 

uygulamalarına yönelik her türlü güncel bilgi, sisteme abone olan 

kullanıcılara anında ve ücretsiz olarak gönderilmektedir.544 

28.6 Sosyal Medya Yönetimi 

Başkanlık tarafından hazırlanan her türlü haber, doküman, resim ve 

video paylaşımlarına ait içerikler sosyal medya platformlarına uygun 

hale getirilerek en kısa zamanda ve en uygun sıklıkta sosyal medya 

aracılığıyla takipçilerle paylaşılmaktadır. Mükellefler vergi mevzuatı, 

vergi uygulamalarındaki son gelişmeler ve dönemsel olarak yapılan 

hatırlatmalar ile ilgili paylaşımlarla bilgilendirilmektedir. 2020 yılında 

kullanıcıların ihtiyaçları gözetilerek paylaşılan içerik çeşitleri ile video 

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/faaliyetraporlari/2020/2020_faaliyet_raporu.pdf
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içeriklerinin sayısı artırılmıştır. Aktif olarak yer alınan platform sayısı 

artırılarak daha fazla kitleye ulaşmaya çalışılmıştır. Bütün bu 

çalışmaların bir sonucu olarak sosyal medya platformlarındaki takipçi 

sayısı artmıştır.545 

28.7 QR Code Teknolojisi 

Karekod teknolojisi, NFC (Near Field Comminication, Yakın Alan 

İletişimi) olarak kullanılan bir teknolojidir. İki boyutlu etiketlerin cep 

telefonlarına okutulması ile çalışmaktadır. Microsoft ile iş birliği 

yapılarak Türkiye’ye getirilen bu siteminin yasal ve teknolojik 

altyapısının tamamlanmasıyla Sağlık Bakanlığı’nca kullanılmaktadır. 

Karekod (QR Code, Quick Response Code, Hızlı Yanıt Veren Kod) 

teknolojisi, tarayıcıların kodu saniyeler içinde çözmesinden dolayı iki 

boyutlu barkotların en çok kullanılanıdır. Mobil ödemelerin giderek 

yaygınlaşması ile küresel anlamda nakit, havale ve kredi kartı ile ödeme 

yerine karekod teknolojisi ile ödeme tercih edilmeye başlamıştır. 

Karekod teknolojisinin kullanılması sayesinde; vergi ile ilgili tüm 

bilgilendirme, iletişim ve ödeme araçlarında kullanılması, mükelleflerle 

olan iletişimin kuvvetlendirilmesi, bilgi eksikliğinden veya bilgiye 

ulaşamamaktan dolayı oluşan sorunların önlenmesi, güvenli hızlı ve 

kolay vergi ödemesi yapılabilmesinde kolaylıklar sağlayacaktır.546 

28.8 Vergi Daireleri Otomasyon Programı (VEDOP) 

Hazine ve Maliye Bakanlığı, e-maliye uygulamalarını 

kullanmaktadır. Gelir idaresi VEDOP-1 (1998), VEDOP-2 (2004), 

VEDOP-3 (2007) projeleriyle elektronik vergilendirme sürecine girmiş 

ve e-beyanname, e-fatura gibi kullanımı birçok OECD ülkesinde 

yaygınlaşmış olan uygulamalar takip edilmektedir.547 

VEDOP, ilk olarak 1995 yılında vergi dairelerinin otomasyonu 

amacıyla bir pilot proje olarak başlamıştır. Pilot projenin başarılı 

olmasından sonra 1998 yılında, VEDOP-1 başlatılmıştır. 2004 yılında, 

daha etkin ve mükelleflerine daha iyi hizmet veren bir gelir idaresi 

oluşturma çalışmalarının devamı olarak projenin diğer aşamaları olan 

VEDOP-2 ve 2007 yılında VEDOP-3 başlatılmıştır. Bunlar 

tamamlanmış ve halen kullanılmaktadır.548 
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VEDOP, bilgisayar teknolojisinin yeni olanaklarıyla vergi dairesi 

fonksiyonlarının tümünü içine alan bir bilgi işlem uygulamasının vergi 

dairelerine yaygınlaştırması ile bölge ve merkez network yapısının 

kurulmasıdır. Vergi dairesi işlemlerinin tümünün bilişim teknolojileri 

ile otomasyona geçirilerek iş yükünün azaltılması, vergi dairesi 

çalışmalarında etkinlik ve verimliliğin artırılması ve bilgisayar 

ortamında toplanan bilgilerden sağlıklı bir karar destek ve yönetim bilgi 

sisteminin oluşturulmasının hedeflendiği, Vergi Dairesi Tam 

Otomasyon Projesi (VEDOP) 1998 yılında hayata geçirilmiştir. 

VEDOP, 22 il merkezindeki 155 vergi dairesinde uygulanmıştır. 

VEDOP uygulamaları ile evrak girişinden başlayarak, sicil, tahakkuk, 

tahsilat, düzeltme, tarhiyat, takip, iade, araç tescil, muhasebe, özlük 

işlemleri gibi vergi dairesinin bütün işlemleri birbiriyle entegre şekilde 

bilgisayar ortamında yapılmakta ve uygulamada kullanılan defter, belge 

ve çeşitli raporlar bilgisayar yardımıyla hazırlanmaktadır. Değişik 

kademede güvenlik önlemleriyle yapılan tüm işlemler 

izlenebilmektedir. Ayrıca vergi dairesi yöneticilerine karar destek 

hizmeti de verilmektedir.549 

VEDOP-2 ile; 138 vergi dairesi, 111 gelir müdürlüğü ve 81 ildeki 

denetim birimlerinin tam otomasyonlu hale getirilmesi, 

beyannamelerin internet üzerinden alınması (e-beyanname), Gelirler 

Genel Müdürlüğü’nün olağanüstü hâl merkezi oluşturmasına dönük 

faaliyetlerin ilk adımı olan vergi kimlik numarası veri tabanı sisteminin 

yedeklenmesi, merkezi yapıda vergi dairesi uygulamaları (e-VDO), 

Kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması için veri ambarı (VERİA) 

oluşturulması hedeflenmiştir.550 

VEDOP-3 Projesi Türkiye’deki tüm defterdarlıkları, vergi 

dairelerini, mal müdürlüklerini, takdir komisyonlarını ve Maliye 

Bakanlığı’na bağlı bilgi işlem merkezlerini tam otomasyona 

kavuşturmayı hedefleyen VEDOP serisinin üçüncü aşamasıdır. Bu 

aşama Siemens tarafından gerçekleştirilmiştir. Proje 2 yılda 

tamamlanmıştır ve bu proje ile birlikte “e-imza” uygulaması da devreye 

girmiştir. Bu sayede bütün işlemler internet üzerinden 

gerçekleştirilmektedir. VEDOP 3, web tabanlıdır ve on-line sistem 

üzerinden çalışmaktadır. Türkiye’nin en kapsamlı e-devlet projesi olan 

VEDOP-3 kapsamında, Türkiye genelindeki 448 vergi dairesi ve 585 
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mal müdürlüğü gelir servisinin de yeniden yapılandırılması ile vergi 

dairesi otomasyon uygulamalarının tamamen web tabanlı yapıya 

dönüştürülmüştür. Yeni sistem ile oluşturulan “Türkiye Vergi Dairesi” 

yaklaşımının tamamlanmasıyla mükelleflerin kayıtlı olduğu vergi 

daireleri dışındaki vergi dairelerinden de hizmet alabilmelerine olanak 

sağlanmıştır.551 

28.9 Vergi İletişim Merkezince Verilen Hizmetler (VİMER) 

Vergi İletişim Merkezi (VİMER, 444 0 189), mükelleflerin vergi 

ile ilgili konularda güncel ve doğru bilgiye telefon aracılığıyla 

ulaşmalarını sağlamak amacıyla çağrı merkezi faaliyetlerini 

yürütmektedir. VİMER tarafından danışmanlık hizmetinin yanı sıra şu 

hizmetler de sunulmaktadır; telefonla ve internet ortamında ihbar 

bildirimlerinin alınması, MTV plaka tescil tarihi sorgulama, İngilizce 

e-posta yanıt sistemi, gayrimenkul sermaye iradı beyannamesine ilişkin 

randevu taleplerini alma, geri arama, borç bildirim hizmeti, mükellef 

geri bildirim sistemi, mükelleflere e-beyanname doldurma konusunda 

destek verilmesidir.552 
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29 ELEKTRONİK ORTAMDA YÜRÜTÜLEN 

HİZMETLER 

Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojileri, sağladıkları verimlilik 

ve maliyet avantajı gibi nedenlerle mükelleflere ait iş süreçlerinde 

gittikçe daha yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Bu durum, 

özellikle yüksek sayıda yasal belge ve kayıt ile ilgili süreçleri kâğıt 

ortamında yürütmek zorunda olan mükelleflere yönelik, gelişen 

teknolojiye uygun yeni usul ve esasların belirlenmesini zorunlu 

kılmaktadır.553 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından elektronik ortamda yürütülen 

faaliyetlerle ilgili olarak özetle şunlar söylenebilmektedir.554 

29.1 Bankalar Aracılığıyla Tahsilat ve E-Tahsilat Sistemi  

6183 sayılı AATUHK’nin 41’inci maddesine istinaden, vergi, harç, 

ceza ve diğer alacakların tahsilatı, vergi daireleri dışında protokol 

imzalanan anlaşmalı banka ve PTT şubeleri, alternatif dağıtım kanalları 

(internet bankacılığı, telefon bankacılığı, mobil bankacılık, ATM vb.) 

ve Başkanlığın internet sitesi üzerinden de sanal POS yöntemi 

vasıtasıyla yapılmaktadır.  

Tahsilat anlaşması yapılan bankalar, mükelleflerin borçlarını 

sorgulayarak veya beyanlı olarak tahsil etmekte ve tahsilat bilgilerini 

anlık olarak Başkanlığa göndermekte, alınan bilgiler ise mükellef 

hesaplarına otomatik olarak işlenmektedir.  

Mükellefler banka kartları (debit kart) ve banka hesaplarından 

vergi dairesi müdürlüklerince takip ve tahsilatı yapılmakta olan tüm 

alacakların vergi dairesi müdürlüklerine veya anlaşmalı bankalara 

gitmeden bulundukları yerlerden Başkanlığa ait www.gib.gov.tr (Gelir 

İdaresi Başkanlığı (gib.gov.tr)), adresi üzerinden ödeyebilmektedir.  

Yeni Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında zorunlu 

durum olmadıkça vatandaşların ve çalışanların kalabalık ortamlarda 

bulunmamasını sağlayarak onları korumak ve salgının yayılmasını 

engellemek amacıyla tutarı 50.000 TL’ye kadar olanların da İnteraktif 

Vergi Dairesi uygulaması üzerinden anlaşmalı bankaların kredi 

kartlarıyla ödenebilmesi uygun bulunmuştur.555 

http://www.gib.gov.tr/
https://www.gib.gov.tr/
https://www.gib.gov.tr/
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29.2 Dava Takip Programı (DATAP)  

DATAP, GİB’in merkez ve taşra birimlerinin taraf olduğu idari, 

adli davaların ve icra, iflas işlemlerinin kaydedildiği, takip edildiği ve 

istatistiklerinin alınabildiği elektronik programdır. Program, dava takip 

işlemlerinin merkezi bir kontrol mekanizması altında yürütülmesi, 

davalara ait savunmalarda etkinliği sağlamak, ihtilafları analiz 

edebilmek ve içtihat havuzu ve istatistik oluşturup rapor alabilmek 

amacıyla geliştirilmiştir.  

DATAP idari ve vergi davalarına ilişkin sistem analiz, tasarım ve 

yazılım çalışmaları tamamlanarak 30 Eylül 2013 tarihi itibarıyla 30 

Vergi Dairesi Başkanlığında kullanıma açılmıştır. DATAP 

uygulamasında KEYS (Kurumsal Elektronik Belge Yönetim Sistemi) 

ve İŞTAKİP programlarıyla uyumlaştırmaya gidilerek yenilenmiştir.556 

29.3 Defter Beyan Sistemi  

Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan 

mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının 

elektronik ortamda tutulmasına, bu kayıtlardan serbest meslek erbabı 

ile işletme hesabı esasına göre defter tutanların defterlerinin elektronik 

olarak oluşturulması ve saklanmasına, vergi beyannameleri, bildirim ve 

dilekçelerin elektronik olarak verilebilmesine, elektronik ortamda belge 

düzenlenebilmesine imkan tanıyan ve bu kapsamda yer alan 

mükelleflerin Başkanlık veri tabanında yer alan diğer bilgilerini 

mükelleflerin bilgisine sunan Defter Beyan Sistemi 01 Ocak 2018 tarihi 

itibarıyla mükelleflerin kullanımına açılmıştır.  

Defter Beyan Sistemi: vergisel ve ticari işlemlerin elektronik 

ortamda kayıt altına alınması, kayıtlardan hareketle defter ve 

beyannamelerin elektronik olarak oluşturulması ve muhafaza edilmesi, 

bu sayede yükümlülüklere ilişkin bürokratik işlemlerin ve uyum 

maliyetlerinin azaltılması, kayıt dışı ekonomi ile etkin bir şekilde 

mücadele edilmesi ve vergiye gönüllü uyum seviyelerinin artırılmasını 

amaçlamaktadır.557 
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29.4 E-Arşiv Fatura Uygulaması 

Bu proje çok sayıda fatura düzenleyen ve bu faturaların ikinci 

nüshalarını kâğıt ortamında saklamaları kendileri için yük oluşturan 

mükelleflerin, elektronik ortamda fatura oluşturmalarına, iletmelerine, 

muhafaza ve ibraz etmelerine olanak sağlamak amacıyla geliştirilmiştir.  

E-Arşiv Fatura Uygulaması, 433 sıra numaralı VUK Genel Tebliğ 

ile getirilmiştir. E-Dekont Kılavuzu yayınlanmıştır. Güvenli Mobil 

Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi, 507 sıra numaralı VUK 

Genel Tebliği’nde yer almaktadır. Vergi dahil toplam satış 95 tutarı 500 

TL’ye kadar olan perakende mal ve hizmet satışlarına ait düzenlenen e-

arşiv faturada “müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, vergi dairesi ve 

hesap numarası” bilgileri yerine, müşterinin adı bölümünde “NİHAİ 

TÜKETİCİ” açıklamasına yer verilerek düzenlenebilmesi imkânı 

getirilmiştir.558 

29.5 E-Beyanname Uygulaması Çerçevesinde Yürütülen 

Çalışmalar 

Vergi Beyannameleri 01 Eylül 2004 tarihinde elektronik ortamda 

e-beyanname sisteminden alınmaya başlanmıştır. 2004 yılında kâğıt 

beyanname alınma oranı %98,75, elektronik beyanname oranı %1,25 

iken, 2020 yıl sonu itibarıyla kâğıt beyanname alınma oranı %0,08 

elektronik beyanname oranı %99,92 olmuştur.  

Elektronik ortamda alınan beyannameler aracılığıyla; denetim, 

arşivleme ve istatistiksel analiz işlemleri kolay hale gelmiştir. Dijital 

Hizmet Vergisi ile bazı kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun (05.12.2019 

tarihli ve 7194 sayılı) 1-7. maddelerinde düzenlenen dijital hizmet 

vergisi, aynı Kanunun 52. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 

hükmüne göre 1 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe girmiş ve 

beyannameleri elektronik ortamda alınmaya başlanmıştır.559 

29.6 E-Bilet Uygulaması 

Bu proje, çok sayıda bilet düzenleyen ve düzenledikleri bu 

biletlerin ikinci nüshalarını kâğıt ortamında saklamaları kendileri için 

yük oluşturan mükelleflerin, elektronik ortamda bilet düzenlemelerine, 
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iletmelerine, muhafaza ve ibraz etmelerine olanak sağlamak amacıyla 

geliştirilmiştir.560 

29.7 E-Defter Uygulaması 

Proje ile VUK ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında kâğıt üzerinde 

tutulması zorunlu olan, yevmiye defteri ve defteri kebirin; elektronik 

defter (e-defter) çalışmaları ile elektronik ortamda tutulması, muhafaza 

ve ibraz edilebilmesi ile açılış ve kapanışlarına ilişkin tasdik 

işlemlerinin elektronik ortamda yapılması imkanının sağlanarak, bu 

defterlerin değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının garanti altına 

alınması hedeflenmiştir. 

1 sıra numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği ile, e-defter 

uygulamasına dahil olan mükelleflerin e-defter ve berat dosyaları ile 

birlikte, muhasebe fişlerini de kağıt veya elektronik ortamda muhafaza 

etmesi ve elektronik ortamda oluşturulan muhasebe fişlerinin veri 

bütünlüğünün sağlanması ile kaynağının inkâr edilmezliğinin, Nitelikli 

Elektronik Sertifika (NES) veya Mali Mühür ile imzalanması 

zorunluluğu getirilmiş ve bununla ilgili olarak da Elektronik Ortamda 

Düzenlenen Muhasebe Fişlerine İlişkin Kılavuz yayınlanmıştır. 

E-defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil 

kopyalarının, Başkanlığın bilgi işlem sistemlerinde 01.01.2020 

tarihinden itibaren asgari 10 yıl süre ile muhafaza edilmesi zorunlu hale 

getirilmiş, e-defter ve berat dosyalarına ait ikincil kopyalarını 

muhafazası için gerekli yükleme işlemlerinin, şifreleme 

mekanizmalarını da içerecek şekilde gerçekleştirilmesine yönelik bir 

yazılım geliştirilmiş ve mükellefler e-defter dosyaları ile beratlarını 

sisteme yüklemeye başlamışlardır. 

E-Defter uygulamasına dahil olan mükelleflerin, e-defter dosyaları 

ile bunlara ilişkin berat dosyalarının, Bilgi İşlem Sistemlerinde 

saklanmasına yönelik işlem adımlarının açıklanmasına yönelik olarak 

e-Defter Saklama Kullanıcı Kılavuzu yayınlanmıştır.561 

29.8 E-Fatura Uygulaması 

Yaygın olarak kullanılan belgelerden biri olan faturanın elektronik 

belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve 
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ibraz edilmesine ilişkin 2010 yılında e-Fatura Uygulaması 

geliştirilmiştir. 397 sıra numaralı VUK Genel Tebliği ile yürürlüğe 

giren e-fatura uygulamasını yaygınlaştırmak ve ödeme sistemleri ile 

entegrasyona zemin hazırlamak amacıyla çalışmalara devam 

edilmektedir.  

509 sıra numaralı VUK Genel Tebliğinin yürürlüğe girmesiyle 

birlikte bu tebliğ kapsamında e-faturaya geçecek mükellefler için e-

fatura portalı ve sistem üzerinde geliştirmeler yapılmış, yeni kapsama 

alınmış mükellef kitlesine hizmet edecek kapasiteler genişletilmiştir. 

Kamu kurumlarının e-fatura kapsamına alınması konusunda, 

Muhasebat Genel Müdürlüğü (MGM) ile ortaklaşa çalışmalar 

hızlanmış, bazı kamu kurumları e-fatura kapsamına alınmıştır.562 

29.9 E-Haciz Uygulamaları  

E-Haciz Uygulaması, usulüne uygun olarak tarh ve tahakkuk ettiği 

halde süresinde ödenmeyen kamu alacaklarının takibine ilişkin olarak 

6183 sayılı AATUHK hükümlerine göre kâğıt ortamında yapılan bazı 

haciz işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasıdır.  

Bankalar nezdinde uygulanan e-haciz, düzenlenen haciz 

bildirilerinin kâğıt ortamında tebliği yerine alacaklı vergi daireleri adına 

e-haciz uygulamasına katılan kurumlarla yapılan protokoller 

çerçevesinde elektronik ortamda tebliğ edilmesi işlemidir.  

2008 yılından itibaren bankalarla yapılan protokoller kapsamında 

borçluların bankalar nezdindeki para ve menkul kıymetlerin elektronik 

haciz projesi kapsamında haczine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. 

Haczedilen para ve paraya çevrilen değerlerin vergi dairesi hesaplarına 

aktarılması işlemleri: görevlendirilen memurlar vasıtasıyla bizzat banka 

şubesinden nakden, bankadan yazıyla talep edilmek suretiyle havale 

veya EFT yoluyla vergi dairesi hesabına hesaben yapılmaktadır.  

Emniyet Genel Müdürlüğü ile GİB arasında imzalanan protokol 

kapsamında araçların satış ve devrini engellemek ya da sınırlandırmak 

amacıyla araç tescil kayıtlarına elektronik ortamda “Takyidat Şerhi” 

eklenilmesi, kaldırılması veya muvafakat verilmesine yönelik 

çalışmalara devam edilmiştir.  
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Tapu müdürlükleri ile vergi daireleri, malmüdürlüklerindeki işlem 

yoğunluğunu azaltmak, işlem süreçlerini kısaltarak verimliliği artırıp 

sürekli kılmak, tapu-kadastro ve vergi dairesi işlemlerinin etkin, hızlı 

ve güvenli elektronik ortamda sunumu ile personelin iş yükünün 

azaltılması suretiyle çalışan ve vatandaş memnuniyetini sağlamak, 

yazışma usulüyle yapılan bütün hacizlerin tesisi ve terkini taleplerinin 

web servisi aracılığıyla TAKBİS üzerinden güvenli elektronik ortamda 

yapılmasını sağlamak amacı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile 

GİB arasında protokol imzalanmıştır.563 

29.10 E-İrsaliye Uygulaması  

Bu uygulama, mal hareketlerinin elektronik ortamda düzenli bir 

şekilde izlenebilmesi amacıyla; 213 sayılı VUK’un 230. maddesine 

göre hali hazırda kâğıt ortamda düzenlenmekte olan “sevk irsaliyesi” 

belgesinin, elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenlenmesi, 

alıcısına elektronik ortamda iletilmesi ve elektronik ortamda muhafaza 

ve ibraz edilmesi amacıyla geliştirilmiştir. Elektronik irsaliyenin, e-

irsaliye uygulamasına ilişkin teknik kılavuzlarda yer alan format ve 

standartlara göre elektronik ortamda, elektronik sertifika ile 

imzalanarak düzenlenmesi, alıcısına iletilmesi, muhafaza ve ibraz 

edilmesi esastır.564 

29.11 Elektronik ÖTV Takip Sistemi (E-ÖTV Takip Projesi) 

Elektronik ÖTV Takip Sistemi; ÖTVK’na ekli listelerde yer alan 

malların takip edilmesi, mevzuat değişikliklerine uyumun süratli bir 

şekilde sağlanması, veri ambarının etkin kullanılması, mükellef, ürün 

veya sektör bazlı etkin bir analiz ve raporlama sisteminin oluşturulması, 

iade işlemlerinde hem idare hem de mükellefler açısından kolaylık 

sağlayacak süreçlerin geliştirilmesi, uygulama hafızasının 

oluşturulması ve hataların oluşmadan önlenmesine yönelik 

mekanizmaların kurulması amaçlarıyla oluşturulan sistemin 

geliştirilmesine devam edilmektedir.565 

29.12 Engelli Vergi İndirim Sistemi (EVİS)  

Engelli vatandaşların vergi indirimi ile ilgili işlemlerini elektronik 

ortamda takip etmesini sağlamak amaçlı geliştirilen bir sistemdir. 
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Engelli vergi indirim sisteminin elektronik ortamda kullanıma 

açılmasıyla birlikte engelli vatandaşlara işlerini kısa sürede 

gerçekleştirme ve takip edebilme yönünden kolaylık sağlanacaktır. 

Mükelleflerin hastaneden almış oldukları sağlık kurulu raporları 

idarenin işlem birimlerinin erişimine açılarak e-rapor paylaşımı 

gerçekleştiğinde mükellef açısından rapor asıllarının noter tasdiki, kâğıt 

ortamında iş süreci takibi ve süre kaybı gibi hususların minimum 

düzeye inmesi ve iş sürecine hız kazandırılması sağlanacaktır. 

2018 yılı kasım ayından itibaren İnteraktif Vergi Dairesi 

(https://ivd.gib.gov.tr, İnteraktif Vergi Dairesi (gib.gov.tr)) üzerinden 

engelli vatandaşlara başvuru işlemleri açılmıştır. EVİS 26.10.2020 

tarihinde Ankara Vergi Dairesi Başkanlığında, 23.12.2020 tarihinde 

Kırıkkale, Kütahya ve Isparta Defterdarlığında pilot olarak uygulamaya 

başlamıştır. 2021 yılında sistemin tüm Türkiye’de yaygınlaştırılması 

planlanmıştır.566 

29.13 E-Tebligat Sistemi 

Elektronik tebligat, 213 sayılı VUK hükümlerine göre tebliği 

gereken belgelerin, e-tebligat sistemi ile mükelleflerin elektronik 

adreslerine tebliğ edilmesidir. E-tebligat sistemini kullanma 

zorunluluğu bulunan mükellefler, kurumlar vergisi mükellefleri ile gelir 

vergisi mükellefleridir (ticari, zirai ve mesleki kazanç mükellefleri, 

kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi 

olmayan çiftçiler hariç). İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik 

tebligat yapılmasını talep edenler de sistemden yararlanmaktadır.  

E-tebligat sistemi ile mükelleflere yapılan tebligatlar, internet vergi 

dairesi (https://intvrg.gib.gov.tr, İnternet Vergi Dairesi (gib.gov.tr)) ve 

İnteraktif Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr, İnteraktif Vergi Dairesi 

(gib.gov.tr)) içinde sunulmaktadır.  

E-tebligat gönderildiğinde elektronik tebligat talep bildiriminde 

yer alan telefon numarasına SMS, e-mail adresine de bilgilendirme 

maili gönderilmektedir.  

E-Tebligat sistemi ile gönderilen belgeler, mükellefin elektronik 

ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ 

edilmiş sayılmaktadır.  

https://ivd.gib.gov.tr/tvd_side/main.jsp?token=d1078f5e3dc646b78d5d4e5842f21e97feb48d366bc7617458b6679dec12675154a01fccc42292bb04d926bc259dbc75e39dd8e202535fd70a7098396c74a6f7
https://intvrg.gib.gov.tr/
https://intvrg.gib.gov.tr/
https://ivd.gib.gov.tr/
https://ivd.gib.gov.tr/tvd_side/main.jsp?token=d1078f5e3dc646b78d5d4e5842f21e97feb48d366bc7617458b6679dec12675154a01fccc42292bb04d926bc259dbc75e39dd8e202535fd70a7098396c74a6f7
https://ivd.gib.gov.tr/tvd_side/main.jsp?token=d1078f5e3dc646b78d5d4e5842f21e97feb48d366bc7617458b6679dec12675154a01fccc42292bb04d926bc259dbc75e39dd8e202535fd70a7098396c74a6f7
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511 sıra numaralı VUK Genel Tebliği ile yapılan düzenlemeler 

çerçevesinde e-tebligat sistemi Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı 

tarafından da kullanılmaya başlanmış olup, malmüdürlüklerinde de 

uygulamaya açılmasına yönelik gerekli teknik çalışmalar 

tamamlanmıştır.567 

29.14 E-Yoklama Sistemi 

Yoklama ve denetim faaliyetlerinin mobil teknolojilerden 

yararlanarak gerçekleştirilmesi amacıyla “Elektronik Yoklama 

Sistemi” projesi hayata geçirilmiştir. E-yoklama sistemi ile klasik 

yoklama anlayışının dışında, yoklama ve denetim faaliyetleri mobil 

cihazlar ile yerine getirilmektedir. Sistem ile mükelleflere ilişkin 

istenilen bilgilere her noktadan anlık olarak ulaşabilmenin yanı sıra, 

elektronik yoklama talebinde bulunan birimlere de doğrudan yoklama 

sonuçlarına yönelik bilgi aktarımı yapılabilmektedir.  

GPS ile personelin hangi noktada olduğu görülerek denetim ve 

koordinasyonda etkinlik sağlanabilmekte, denetim kanıtı niteliğindeki 

görsel verilerin dijital ortamda (resim, video vs.) temini ve sisteme 

aktarılması söz konusu olabilmektedir.568 

29.15 Gelir ve Kurumlar Vergisi Standart İade Sistemi 

(GEKSİS)  

Gelir ve kurumlar vergisi standart iade sisteminin alt yapı 

çalışmalarına 2014 yılında başlanılmış olup, 2015 yılında pilot vergi 

dairesi çalışmaları yapılarak 2016 yılının mart ayı itibarıyla 2015 yılı 1-

12 vergilendirme dönemini kapsayacak şekilde uygulamaya 

konulmuştur. Bu sistem ile gelir ve kurumlar vergisi iade işlemlerine 

asgari bir standart getirilmesi ve yurt çapında uygulama birliğinin 

sağlanması amacıyla iadelerin elektronik ortamda kontrol ve analizinin 

yapılarak mükellef ve iade yapacak birimlere raporlanması 

amaçlanmaktadır.569 

29.16 Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetimi 

Sistemi  

Sistemin amacı, vergi doğuran mal ve hizmet satış işlemleri ile 

bunlara bağlı olarak yapılan ödemeleri (tahsilatları) vergi kayıp ve 
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kaçağına yol açmayacak şekilde, donanım bağımsız güvenli mobil 

uygulamalar aracılığıyla gerçekleştirmek ve sonuçlarını işlemin 

mahiyetine uygun düzenlenecek mali nitelikli e-belgeler yoluyla kayıt 

altına almaktır.  

Teknolojik gelişmelere uygun olarak mal ve hizmet satışlarına ait 

bedellerin tahsilatı ile bu satışlara ait mali belgelerin elektronik ortamda 

oluşturulmasına ilişkin satış, tahsilat ve elektronik belge uygulamalarını 

bütünleşik bir yapıda ve mobil cihazlar (cep telefonu, tablet, mobil pos 

cihazları vb.) yoluyla da yürütülmesini sağlamak amacıyla geliştirilen, 

güvenli mobil ödeme ve elektronik belge yönetim sistemi, 507 sıra 

numaralı VUK Genel Tebliği ile yürürlüğe girmiştir.  

2019 yılında “Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim 

Sistemi; Başvuru, İzin, Onay ve Denetim Süreçleri Kılavuzu” ile 

kılavuz eki “Test ve Doğrulama Adımları Tablosu” yayımlanmıştır. 

Düzenleme uyarınca belirtilen sistem kapsamında mükelleflere hizmet 

sunacak kurum veya kuruluşların “İşletici Kuruluş” olarak 

yetkilendirme talepleri Başkanlık tarafından sistem, altyapı, güvenlik 

ve işletim yeterlikleri yönünden değerlendirilmekte ve uygun bulunan 

kurum ve kuruluşlara “İşletici Kuruluş” yetkisi verilmektedir.570 

29.17 Hazır Beyan Sistemi 

Gelirleri sadece; ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul 

sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan, bunların birkaçından veya 

tamamından ibaret olan gelir vergisi mükelleflerinin bu gelirlerine 

ilişkin beyannamelerinin önceden hazırlanarak mükelleflerin onayına 

sunulduğu bir sistem olan, hazır beyan sistemi, 2016 yılında hizmete 

sunulmuştur. 

Hazır beyan sistemi ile mükelleflerin vergiye uyum maliyetlerinin 

azaltılması sağlanarak gönüllü uyum seviyesinin artırılması ve vergi 

dairelerinde yapılan iş ve işlemlerin basitleştirilerek verimliliğin 

sağlanması amaçlanmaktadır.  

Hazır beyan sisteminde, gelişen bilgi işlem teknolojilerinden 

yararlanılarak, vergi beyannamelerinin hızlı, kolay, ekonomik ve 

güvenilir bir şekilde idareye ulaşması sağlanmakta ve vergi 

beyannamelerinin doldurulması sırasındaki hatalar da en aza indirilerek 
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mükellef zarar uyğraması önlenmektedir. Bu sistem ile mükelleflerin 

vergi dairesine gitmesine gerek kalmadan tüm işlemleri otomatik olarak 

tamamlanmaktadır.571 

29.18 İade Takip Sistemi 

2014 yılında tüm Türkiye’de uygulamaya geçirilen KDV iade takip 

sistemi, iade mekanizmasının ilk adımı olan, mükellefler tarafından 

elektronik ortamda iade talep dilekçelerinin verilmesi ile başlayıp, 

mükellefe iadenin yapılmasına kadar geçen her aşamanın merkez 

birimler ve vergi dairesi ile mükellefler tarafından anlık olarak takibine 

imkân veren bir sistemdir.  

Sisteme 2018 yılının 11. ayı itibarıyla gelir-kurumlar vergisi iade 

işlemlerinin takibi de entegre edilmiş olup, Sistemin ismi, İade Takip 

Sistemi olarak değiştirilmiştir. Sistemin içerisine ÖTV iadelerinin de 

entegre edilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.  

Sistem ile mükellefin iade talebinde bulunduğu işlem tamamlanmış 

olsun veya olmasın, tüm dönemlere ait iade talepleri hakkında ayrıntılı 

bilgiye sahip olmak mümkün olabilmektedir. Özellikle iade süreci 

devam etmekte olan taleplerin hangi aşamada olduğu, iade dosyasının 

vergi dairesi veya vergi dairesi başkanlığı-defterdarlık personelinden 

hangisinin zimmetinde olduğu, (dosya memuru-servis sorumlusu-

müdür yardımcısı, vb.) ne gibi işlemler yapıldığı ne kadar süredir 

beklediği anlık olarak görülebilmektedir.  

Bu sistem, idarenin iade işlemlerini daha etkin bir şekilde yönetme 

ve aksayan yönleri hızlı ve doğru bir şekilde tespit ederek çözüm yolları 

üretebilmesine imkân vermektedir. İade talebine ilişkin olarak tespit 

edilen eksikliklerin elektronik ortamda bildirilmesine yönelik 

çalışmalar tamamlanmış ve böylece iade talebinde bulunan 

mükelleflere ve yeminli mali müşavirlere eksiklik yazıları e-tebligat 

uygulaması kapsamında tebliğ edilmeye başlanmıştır. Eksiklik 

yazılarına istinaden mükellefler ya da yeminli mali müşavirler 

tarafından verilen cevap yazıları da elektronik ortamda alınmaya 

başlanmıştır.572 
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29.19 İnteraktif Vergi Dairesi  

GİB tarafından sunulan hizmetlerden kişilerin elektronik ortamda 

yararlanabilmesi; vergisel yükümlülüklerin mükelleflerce kolay ve hızlı 

bir şekilde yerine getirilebilmesi, beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, 

tutanak, rapor ve diğer belgelerin elektronik ortamda verilebilmesi ve 

bu belgelere ilişkin yapılan işlemlerin sonuçlarının ilgililerine 

elektronik ortamda gösterilmesi amacıyla oluşturulmuştur.  

İnteraktif Vergi Dairesi toplam 50 adet hizmet ile 2018 yılında 

kullanıma açılmıştır. Projenin geliştirilmesi kapsamında, 2020 yılında, 

yabancılar için potansiyel vergi kimlik numarası alma, elektronik 

serbest meslek makbuzu başvuru talebi, elektronik fatura uygulaması 

başvuru talebi, e-fatura kesinti bildirimi talep dilekçesi gibi 49 yeni 

hizmet sisteme ilave edilmiştir. İnteraktif Vergi Dairesinin mobil 

sürümünde 2020 yılında, 15 adet hizmet vatandaşların ve mükelleflerin 

hizmetine sunulmuştur. İnteraktif Vergi Dairesi Broşürüne 

(www.gib.gov.tr/, Gelir İdaresi Başkanlığı (gib.gov.tr))  ve 

(https://ivd.gib.gov.tr, İnteraktif Vergi Dairesi (gib.gov.tr)) 

adreslerinden erişilebilmektedir.573 

29.20 KDV İadelerine İlişkin Diğer İşlemler 

KDV İadesi Risk Analiz (KDVİRA) Sistemi, 2010 yılı ocak 

vergilendirme döneminden itibaren gerçekleştirilen iade hakkı doğuran 

işlemlerde mükelleflerin iade-mahsup taleplerine ilişkin listelerini 

İnternet Vergi Dairesi üzerinden göndermesini ve bu listeler esas 

alınarak vergi dairelerince manuel olarak yapılan ve oldukça uzun 

zaman alan kontrol ve analizlerin tamamına yakınının, iade listelerinin 

büyüklüğüne bakılmaksızın, otomatik olarak yapılıp iade talebini 

sonuçlandıracak olan vergi dairesine rapor edilmesini kapsamaktadır.  

KDVİRA Sisteminin amacı, iadeyi yapan personelin sorgulamalar 

için harcadığı zamanı daha etkin bir şekilde kullanarak iadenin 

denetimine yönelik çalışmasının, yapılan sorgulamalarda oluşabilecek 

hataların ortadan kaldırılmasının, vergi dairelerinin kırtasiyecilikten 

kurtarılmasının, iade-mahsup işlemlerine hız kazandırılmasının, KDV 

iade işlemlerine asgari bir standart getirilmesinin ve yurt çapında 

uygulama birliğinin sağlanmasıdır. KDVİRA Sistemi, iade işlemlerinin 

http://www.gib.gov.tr/
https://www.gib.gov.tr/
https://ivd.gib.gov.tr/
https://ivd.gib.gov.tr/tvd_side/main.jsp?token=d1078f5e3dc646b78d5d4e5842f21e97feb48d366bc7617458b6679dec12675154a01fccc42292bb04d926bc259dbc75e39dd8e202535fd70a7098396c74a6f7
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bütün aşamalarının idare tarafından takip ve kontrol edilebilmesini 

kolaylaştırmaktadır. KDVİRA Sistemi ile 2010 yılı ocak vergilendirme 

döneminden itibaren KDVİRA Kontrol Raporları üretilmeye 

başlanmıştır.574 

29.21 KDV İadesi Makro Analiz Raporu (MAR) 

KDV İadesi Makro Analiz Raporu (MAR) 2011 yılı Temmuz 

döneminden itibaren KDV iade raporlarına eklenmiş olan makro analiz 

raporlarında, iade talep eden mükellefler, elektronik ortamda verdikleri 

beyanname, bildirim ve belgeler ile Başkanlık veri ambarında bulunan 

ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından temin edilen bilgiler 

çerçevesinde farklı açılardan analiz edilmekte ve ulaşılan sonuçlar iade 

işlemini gerçekleştirecek olan vergi dairesi ile paylaşılmaktadır.575 

29.22 Kurumsal Elektronik Tebligat Sistemleri Projesi 

(KETSİS)  

Başkanlık bünyesinde yürütülmekte olan “e-tebligat” sisteminin, 

diğer kamu kuruluşlarına da yarar sağlaması için 7020 sayılı Kanun ile 

yapılan düzenlemelerde öngörüldüğü şekilde, gerekli altyapı 

düzenlemelerinin yapılarak, kurumlarla yapılacak olan protokoller 

çerçevesinde, kurumların mükelleflere gönderecekleri belgelerin 

elektronik olarak tebliğ edilmesi için KETSİS projesi geliştirilmiştir.576 

29.23 NACE Faaliyet Kodları Çalışması 

Mükelleflerin faaliyetlerinin belirlenmesinde kullanılan ISIC 

meslek kodları, Avrupa Birliğine üye ülkelerin kullanmakta zorunlu 

olduğu Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki 

Sınıflamasına (Statistical Classification of Economic Activities in the 

European Community, NACE3) dönüştürülmüştür. Böylece, Şubat 

 

3 NACE Kodu: Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması 

NACE (Altılı Faaliyet) olarak adlandırılmakta olup, Avrupa’da ekonomik 

faaliyetlerle ilgili istatistiklerin üretilmesi ve yayılması amacına yönelik bir başvuru 

kaynağı olarak kullanılmaktadır. NACE kodlamasında faaliyet konularına göre 

işyerlerine/işletmelere altı haneli bir kod verilmektedir. Ülkemizde birçok alanda 

yürütülen Avrupa Birliğine uyum çalışmaları kapsamında, NACE kodu uygulaması 

da kullanılmaya başlanmıştır. Örneğin Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi 
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2004’te NACE Rev.1, Ocak 2007’den itibaren NACE Rev.1.1, Ocak 

2010 itibariyle de NACE Rev.2 faaliyet kod sistemine geçilerek Avrupa 

İstatistik Kurumu (EUROSTAT) sınıflandırmasına uyum 

sağlanmıştır.577 

29.24 ÖTV İadesi Risk Analizi Sistemi (ÖTVİRA Projesi)  

ÖTV İadesi Risk Analizi Projesi (ÖTVİRA Projesi) ile ÖTV 

iadelerinin, KDV iadelerinde olduğu gibi risk analizi ve otomasyon 

yazılımları yoluyla, elektronik ortama kademeli olarak taşınması ve bu 

suretle ÖTV iadelerine ilişkin kontrol ve iade süreçlerinin daha kısa 

sürede ve daha etkin bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması ve 

ÖTV iade işlemlerine asgari bir standart getirilmesi amaçlanmaktadır. 

ÖTV iade listelerinin kâğıt ortamdan elektronik ortama taşınmasıyla, 

ÖTV iade süreçlerinde vergi dairelerince manuel olarak yapılan ve 

oldukça uzun zaman alan kontrollerin elektronik ortamda daha etkin ve 

daha kısa sürede tamamlanmasını sağlayacak yazılım çalışmalarına 

ÖTV iade taleplerinin %93 ünü oluşturan (1) sayılı Liste kapsamındaki 

iadelerden başlanılmıştır.  

ÖTV iade talepleri ile ilgili istenen belgelerin, iade talebinde 

bulunan mükellefler tarafından elektronik ortamda gönderilmesine 

yönelik açıklamaların yer aldığı 23 seri numaralıu ÖTV Sirküleri 2018 

yılında yayınlanmıştır. Bu kapsamda, (1) sayılı liste uygulamalarından 

kaynaklı ÖTV iade talebinde bulunan mükelleflerin iadeye esas listeleri 

elektronik ortama aktarılmış ve İnternet Vergi Dairesi üzerinden 

alınmaya başlanmıştır.578 

 

Başkanlığı bir süredir NACE kodlarını kullanmaktadır.NACE Kodu, 19.1.2005 tarihli 

ve 25705 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan Odalarda/Ticaret Borsalarında 

Mesleklerin Gruplandırılması hakkındaki yönetmeliklerin 03.06.2012 tarihli ve 

29312 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış değişik geçici 3üncü maddeleri uyarınca, 

bağlı oda ve borsa üyelerinin faaliyet kodlarının ve buna bağlı olarak meslek 

gruplarının belirlenmesi görevi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) 

verilmiştir Bk.: (Nace Kodu (Altılı Faaliyet) Sözlüğü. 

http://www.alomaliye.com/nace-kodu, (17.11.2017). 

http://www.alomaliye.com/nace-kodu
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29.25 Riskli İade Takip ve Analiz Programı (RİTAP)  

KDV iadelerinde etkinliğin artırılması ve haksız iadenin 

engellenmesi temel amacı doğrultusunda, veri ambarında yer alan 

bilgilerin etkin bir şekilde kullanılması suretiyle, işlemleri devam eden 

ve sonuçlandırılan KDV iade taleplerinin anlık olarak izlenmesine ve 

raporlanmasına imkân veren, KDV iadelerinin doğruluğunun kontrol 

edilmesine yönelik olarak mükellef, vergi dairesi, talep türü ve şekli, 

talep tutarı ve diğer bir takım kriterleri içeren, riski sayısal olarak 

ölçebilen, aynı zamanda son kullanıcı tarafından belirlenecek kriterlere 

göre analiz yapılmasına imkân veren Riskli İade Takip ve Analiz 

Programı (RİTAP) bir risk analiz ve denetim uygulaması olarak 

geliştirilmiştir.  

Risk odaklı denetim anlayışı ile ortaya konulan bu yeni sistemde, 

program aracılığıyla belirlenen yüksek riskli iade talepleri, ilgili 

personel tarafından da değerlendirildikten sonra, gerekli görülen 

talepler incelemeye sevk edilmesi için bağlı oldukları il vergi dairesi 

başkanlığına-defterdarlığa gönderilmektedir.579 

29.26 Sahte Belge Risk Analiz Programı (SARP) 

Sahte Belge Risk Analiz Programı (SARP), sahte fatura 

düzenleyen mükelleflerin risk durumlarını sayısal olarak ölçme 

yöntemi ile analiz edebilen bir programdır. Sahte Belge Risk Analiz 

Programı, denetim bilgi ve tecrübelerinden hareketle mükellefleri 

belirli bir algoritma çerçevesinde puanlamaktadır. Böylece tüm KDV 

mükellefleri, sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge (SMİYB) 

düzenleme riski yönünden değerlendirilmekte ve detaylı bir şekilde 

analiz edilmektedir. Risk odaklı denetim anlayışı ile ortaya konulan bu 

yeni sistemde; program aracılığıyla belirlenen yüksek riskli mükellefler 

ilgili personel tarafından da değerlendirildikten sonra incelenmek üzere 

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına gönderilmektedir.580 

29.27 Şirket Kuruluş İşlemlerinin Basitleştirilmesi ile İlgili 

Çalışmalar  

Ticaret Bakanlığı uygulaması olan Merkezi Sicil Sistemi 

(MERSİS) ile GİB sicil programı uygulamalarının (VEDOP) 
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entegrasyonu çalışması sonucunda, tescil için ticaret sicili 

müdürlüklerine başvuran limited şirket, anonim şirket, eshamlı 

komandit şirket ve kooperatiflerin mükellefiyet tesis işlemlerinde 

kolaylıklar sağlanmış olup uygulama geliştirme çalışmaları devam 

etmektedir.581 

29.28 Vergi Dairesi Otomasyon Uygulamaları 

Vergi dairesi otomasyon uygulamalarından birincisini e-VDB 

Uygulama Yazılımı Yaygınlaştırma İşlemleri, kapsamında; 57 vergi 

dairesi müdürlüğünün uygulama yazılımları güncellenmiştir. Takdir 

Komisyonu Otomasyonu Uygulamaları (TAKKOM) kapsamında da 

Takdir komisyonu iş ve işlemlerinde uygulama standardını, iş gücü 

tasarrufunu, takdir komisyonu kararlarının verilmesi sürecinde 

komisyonlara mesnet teşkil edecek bilgilerin verilmesini, iş ve işlem 

süreçlerinin izlenmesini, istatistikler üretilmesini, geçici ve daimî takdir 

komisyonu ile komisyona bağlı vergi daireleri takdire sevk işlemlerinin 

entegre bir yapıda otomasyon ortamında yapılmasını sağlamak 

amacıyla hazırlanmıştır.582 

29.29 Vergi Kimlik Numarası Uygulamaları 

1995 yılında başlatılan vergi kimlik numarası uygulamasını 

Türkiye’de yaygınlaştırmak amacıyla günümüze kadar çeşitli 

düzenlemeler yapılmıştır. Vergi idarelerinin etkili bir vergi denetimini 

yerine getirebilmesi için mükellef dışındaki kaynaklardan mükellefin 

işlemleriyle ilgili bilgi toplamasına, topladığı bilgilerle mükellefin 

beyanlarını karşılaştırması ve toplanan bilgilerle mükellef beyanları 

arasında tutarsızlık bulunması durumunda mükellef hakkında takibata 

geçilmesine imkân sağlayan ve mükellefin kimliğinin tespitine yarayan 

anahtar bir bilginin kullanılması ihtiyacından doğan vergi kimlik 

numarası, mükellef olup olmadığına bakılmaksızın belirli ekonomik 

faaliyetlere taraf olan bütün gerçek ve tüzel kişilerin bu faaliyetlerde 

vergi kimlik numarası kullanımları ve söz konusu faaliyetlere aracılık 

eden kamu veya özel sektör kuruluşlarının kayıt ve belgelerini bu 

numarayı esas alarak düzenlemeleri uygulaması getirilmiştir.583 
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29.30 YMM Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda 

Gönderilmesi Sistemi (e-YMM)  

KDV iadelerinin etkinleştirilmesi ve hızlandırılması, iade 

süreçlerinin standartlaştırılması çalışmaları kapsamında YMM KDV 

iadesi tasdik raporlarının elektronik ortamda alınması ile YMM KDV 

iade raporlarının standart bir formata bağlanmasına yönelik yapılan 

çalışmalar tamamlanmış olup 2019 yılında yayımlanan ve yürürlüğe 

giren, Yeminli mali müşavirlik tasdik raporlarının elektronik ortamda 

gönderilmesi hakkındaki genel tebliğe istinaden yeminli mali 

müşavirlerin, 3568 sayılı kanun ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde 

2018 yılı gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin tasdiki 

kapsamında düzenlemiş oldukları tasdik raporları, tebliğin yürürlük 

tarihi itibariyle elektronik ortamda internet vergi dairesi sistemi 

üzerinden gönderilmeye başlanılmıştır.  

Çalışma kapsamında, 2019 yılında yayımlanarak yürürlüğe giren, 

Yeminli mali müşavirlik tasdik raporlarının elektronik ortamda 

gönderilmesi hakkındaki 1 sıra numaralı sirkülere istinaden yeminli 

mali müşavirler tarafından düzenlenen YMM KDV iade tasdik 

raporlarının belirlenmiş iade türlerine ilişkin “tablo formatı” yöntemi 

kullanılmak suretiyle ve YMM KDV iade tasdik raporlarının ise 

tamamı “belge yükleme” yöntemi kullanılarak internet vergi dairesi 

sistemi üzerinden gönderilmeye başlanılmıştır.584 
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30 VERGİ SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Türk Vergi Sistemi yapısal açıdan gelişmiş ülkelerle benzerlik 

göstermektedir. Türkiye’de uygulanan; GV, KV, KDV, ÖTV ve Emlak 

Vergisi gibi vergiler ve bunların toplam vergi gelirleri içerisindeki 

dağılımı gelişmiş ülkelerle önemli ölçüde benzerlik göstermektedir. 

Türkiye’nin başta AB ve OECD olmak üzere uluslararası organizasyon 

ve kuruluşlarla olan ilişkileri ve üyelikleri diğer ülkelerle iş birliği 

yapılmasına ve güncel gelişmelerin takip edilmesine imkân 

vermektedir. Özellikle OECD’nin kapsamlı çalışmalarıyla günümüzün 

ihtiyaçlarına yönelik olarak hazırladığı vergi anlaşmaları ve transfer 

fiyatlandırması gibi düzenlemelere vergi mevzuatında kısa sürede yer 

verilebilmektedir. Vergi sistemimizin gelişmiş ekonomilerin vergi 

yapısına uyum düzeyi teknik anlamda yüksektir. Bu durum, ülkemizin 

hedeflenen ekonomik kalkınma seviyesine ulaşmasına yönelik gerekli 

düzenlemelerin çok daha kolay bir şekilde yapılabilmesini mümkün 

kılmaktadır.585 

Türkiye'nin dünya ile eklemlenmesi yönünde, 1980'li yıllarda dış 

ticaretin serbestleştirilmesi ve sermaye hareketlerinin önündeki 

engellerin kaldırılması için yapılan yasal düzenlemelerle önemli 

adımlar atılmıştır.586 Türkiye’de özellikle 1980'den itibaren ekonomik, 

toplumsal ve siyasal alanda dönüşüm sürecine girilmiştir. Bu süreç 

anlayış (mantalite, Fr. mentalité) ve ahlaki (etik, Fr. éthique) anlayışta 

da bir değişikliğe sebep olmuştur.587 

Vergi yönetimi, vergi tahsil eden bir otoriteyi ve vergilerin 

konulması ile başlayan, vergi tahsilatı ile son bulan geniş bir süreci 

ifade etmektedir.588 Vergi yönetimi tarafından vergilemede adaleti 

sağlamaya yönelik çalışmalar, ahlaki bir görev olarak düşünülmektedir. 

Vergi kaçıranların tespit edilmemesi, cezalandırılmaması ve vergi 

ödemeyenlerin sık sık veya çeşitli şekillerde affedilmesi, vergisini 

ödeyen mükelleflere yapılmış bir haksızlıktır. Böyle bir haksızlık, 

mükellefler tarafından, dürüst mükelleflerin cezalandırılması şeklinde 

bir algı riskini de beraberinde taşımaktadır.589 

Vergi afları; vergi idaresi, mükellefler ve vergi yargısı için zaman 

içinde meydana gelen ve sonuçlanması çok zorlaşan iş yükünün 
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azaltılması açısından önem taşımaktadır. Fakat, vergi aflarının 

uygulanma sıklığı, mükelleflerde vergileme ile ilgili yükümlülüklerin 

olması gereken şekilde yerine getirilmesinde olumsuz etkilere yol 

açabilmektedir.590 Türkiye'de vergi affı sıklıkla uygulanmaktadır. Bu 

vergi afları özellikle genel seçimler öncesinde ve iktidar değişimlerinde 

söz konusu olmaktadır. Seçim vaatleri arasında vergi afları da 

bulunmaktadır. Daha önceki uygulamaları ve seçim vaatlerinde de bu 

durumu gören vergi borçluları da sürekli olarak vergi affı beklentisi 

içine girmektedir. Bu durumda vergi borçluları, vergi borcunu ödeme 

kabiliyetine sahip olsa da vergi borçlarını ödemeyebilmektedir.591 

Vergi idaresi tarafından, vergi politikalarında ekonomik yapıya ve 

ekonominin içinde bulunduğu şartlara, ihtiyaçlarına, kaldırma 

kapasitesine bağlı bir mevzuat ile bu yönde uygulama yapılması 

gerekmektedir.592 

Türkiye’de vergi kültürünün tesis edilmesi için, vatandaş olmanın 

getirdiği sorumluluklarının benimsenmesi gerekmektedir. Bu nedenle 

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca hayata geçirilen projelerin temelinde 

eğitim ile vergi bilincinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bunun 

yanında demokratik bir sistemin işlerliği, hesap verme sorumluluğu, 

şeffaflığın sağlanması da vatandaşa ödediği verginin kamu hizmetine 

döneceği düşüncesini destekleyecektir. Gelişmiş ülkeler üzerine 

yapılan araştırmalarda, vatandaş, devlet, vergi ve kamu hizmetleri 

konusunda tesis edilen güvenin temelinde bu unsurların olduğu 

görülmektedir.593 

Vergi ahlâkının yükseltilmesi için uzun zaman alan çok yönlü 

çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla, mükellefler ve kamu 

otoritelerinin birlikte değerlendirmeye tabi tutulması ve bunun 

sonucunda tespit edilen eksiklikleri ve bunları ortadan kaldırmak için 

de çok yönlü ve istikrarlı politikalar geliştirilmesi gerekmektedir.594 

Türk Finans Sistemi’nde uzun dönemli istikrar için, adil, eşitlikçi ve 

etkili bir vergilendirme sistemi oluşturulmalıdır.595 

Küreselleşme ile toplumların ve bireylerin hayat tarzlarında önemli 

değişiklikler meydana gelmiştir. Bu değişiklikler kültürel boyutta gözle 

görülür hale gelmiştir. Yerel kültürlerin popüler kültürün şemsiyesi 

altına girmesi ve küresel bir kültürün inşası anlamına gelen, literatüre 
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McDonaldlaştırma4 olarak giren bu süreç, yiyecek sanayinin yanında, 

eğitim, iş, sağlık, seyahat, zevk, rejim, politika, aile ve toplumun diğer 

bütün özelliklerini etkilemektedir.596 

Devlete yönelik olan vergi yükümlüklerinin yeterli düzeyde ve 

gönüllü olarak yerine getirilebilmesi için genel anlamda devlete 

güvenilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.597 Güven duygusu pek çok şeyi 

olumlu etkileyebildiği gibi vergi uyumunuda arttırıcı yönde etkileyecek 

kapasiteye sahiptir. 

Devletin zorlama ve baskı erkini kullanırken kesinlikle hukuk 

kurallarına uygun hareket etmesi gerekmektedir. Kanun devleti değil, 

evrensel hukuk devleti anlayışı kurumsallaştırılmalıdır. Bunun için 

insan hak ve özgürlüklerinin güvenceye alınması gerekmektedir.598 

Bireylerin hak ve özgürlükleri vergi hukuku alanında mükellef hakları 

olarak somutlaşmaktadır. 

Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranlar, denk bütçe ilkesine bağlı olma ve 

başkasına muhtaç olmama konusunda büyük bir titizlik göstermişlerdir. 

1980 sonrası dönemde; sıklıkla uluslararası kuruluşlardan borç alma 

zorunluluğu duyulmuş, borçlanılan yerli ve yabancı fon sahiplerine 

yüksek faizler ödenmek zorunda kalınmış ve bunlara vergi imtiyazları 

verilmiştir. Devlete ait işletmeler değişik yöntemlerle satılmaktadır.599 

Türkiye'de, 1980 sonrası dönem için vergi ile ilgili; dünyadaki 

genel eğilim sonucu, KDV ve ÖTV uygulamaları ile dolaylı vergiler 

arttırılmıştır. Uluslararası vergi rekabeti yönünde, yabancı sermayeye 

tanınan ayrıcalıklar ve faiz gelirleri üzerindeki vergi yükü 

azaltılmıştır.600 Bu dönemde özellikle finans kesiminin vergilemede en 

büyük teşvik gören grup olduğu söylenebilir.601 Vergiler, dolaylı 

vergiler üzerinden tabana yayılmış veya tüketiciler üzerinden 

toplumsallaştırılmıştır. Vergilemede yapılan düzenlemelere 

 
4 McDonaldlaştırma yaygın bir sürecin temel bir örneği, “paradigma”sı olarak hizmet 

etmektedir. Bu sürecin tanımı şöyledir: fast-food restoranlarının temelindeki ilkelerin, 

Amerikan toplumunun ve dünyanın geri kalan kısmının gitgide daha fazla kısmına 

egemen olma sürecidir. McDonaldlaştırma yalnızca restoran sanayisini değil, eğitim, 

iş, sağlık, seyahat, zevk, rejim, politika, aile ve toplumun tüm diğer özelliklerini de 

etkilemektedir. Bk.: Ritzer, G. (1998). The McDonaldization of Society: An 

Investigation into the Changing Character of Contemporary Social Life. 

file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/Ritzer,%20G.%20(1998).%20The%20McDonaldization%20of%20Society.pdf
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bakıldığında, uluslararası vergi rekabeti perspektifine uygun olarak 

vergi sisteminin yeniden yapılandığı görülmektedir.602 

Halkın sorunları ve isteklerine daha çok önem verilerek 

uluslararası gelişmelerle birlikte ülke içi sorunların çözümüne yönelik 

ve insan haklarını gözeten bir politika, vergi ödeme kültürünün yanı sıra 

vergileme kültürünü de geliştirerek vergi uyumuna katkı 

sağlayacaktır.603 Vergi gelirlerinin, gerekli ve verimli alanlara 

harcanması da vergi uyumunu etkileyecektir.604 

Dünya Değerler Anketi (World Values Survey, WVS) ve Avrupa 

Değerler Anketi (European Values Survey, EVS), verileriyle yapılan 

araştırmalarda vergi etiğinin yüksek olduğu yerlerde kültür ile kurumlar 

arasındaki etkileşimin kuvvetli olduğu yönünde sonuçlara ulaşılmıştır. 

Türkiye'de kültürel değerlerin vergi etiği üzerinde, yolsuzluklardan 

dolayı, etkili olmadığı görülmüştür.605 Maliye Bakanı’nın You Tube'den 

direk olarak halka konuşması, üst düzey siyasi katılım ve taahhüt olarak 

önemli bir etken olduğu değerlendirilmiştir.606  

Başkaları suçlanıp bahaneler aranmamalıdır. Türkiye’deki trafik 

kazalarında meydana gelen ölüm ve yaralanmalar normal seviyelere 

indiğinde, kurallara uyum doğal yaşam biçimi haline geldiğinde, bu 

konularda da normal bir gelişme mümkün olacaktır.607 Türkiye gerek 

ekonomik gerekse diğer tüm özellikleri ile dünyanın gelişmiş ülkeleri 

arasında yer almak isteyen ve bunu da fazlasıyla hak eden bir ülkedir. 

Bu amaçlara ulaşmak için bütün insanların yapmaları gerekenler 

bulunmaktadır.608  

Vergiler, hukuk devletinde serbest seçimler sonucunda seçilen, 

halkın temsilcilerinden oluşan meclisler tarafından yapılan kanunlarla; 

konulmakta, kaldırılmakta veya değiştirilmektedir. Siyasetçilerin 

işbaşına gelmesi seçimlerle olduğundan vergi kararlarında seçmenlerin 

iradelerini temsilcileri ile kullandıkları söylenebilir. Kamu mallarının 

ve hizmetlerinin finansmanı için gerekli kaynak olan vergilerden yeteri 

kadar vergi geliri elde edilememesi, hükümetleri borçlanma veya para 

basma yoluna yönlendirebilmektedir. Bu iki seçeneğin de ülkeler için 

farklı olumsuz sonuçları bulunmaktadır. 

Vergilerle ilgili düzenlemeler vergiye olan uyumu arttırmaya 

yönelik olarak yapılmalıdır. Vergi alacaklısı olarak genel anlamda 
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devlet, vergilerden beklenen geliri en yüksek miktarda ve en az 

maliyetle elde etmek istemektedir. Bunu yapabilmek için vergiye 

uyumlu olan büyük çoğunluğun ihtiyaç duyacağı teknik bilgiyi, yardım 

ve güveni onlara sağlamalıdır. Vergi uyumsuzluğu gösterenlerin vergi 

uyumunun sağlanması ve diğer mükelleflere göre haksız kazanç elde 

etmelerini önlemek için etkin hukuki yaptırımlar uygulanmalıdır. Vergi 

suçları işleyenlere yönelik olarak idarenin gücü kanunlarla arttırılmalı 

ve etkinleştirilmelidir. İşlemler mümkün olduğunca elektronik ortamda 

yürütülmelidir. İnternet ile verilen hizmetler basitleştirilmelidir. Vergi 

ödemesi kolaylaştırılmalıdır. Kişiler, vergiyle ilgili bütün işlemlerini 

bir arada görebilmeli ve gerekli işlemleri internet üzerinden kolaylıkla 

yapabilmelidir. 

Mükelleflerin vergi uyum düzeyleri yüksek olursa idare vergi 

gelirlerini daha az maliyetle ve zamanında elde edecektir. Vergi 

uyumunun sağlanması için yasal düzenlemelerin yanı sıra kişileri vergi 

konusunda bilinçlendirecek ve vergi ödemeyi normalleştirecek 

çalışmaların da yapılması gerekmektedir. Kamu kesiminde bozulmanın 

önlenmesi, kamu harcamaları konusunda insanların bilgilendirilmesi, 

tüm kamu faaliyetlerinin; etkinlik, verimlilik, şeffaflık ve hesap 

verebilirlik ilkeleri ile hukuka uygun olarak uygulanması önemlidir. Bu 

tür uygulamalar toplumu oluşturan bireyler üzerinde hukuka olan 

güveni arttıracaktır. Bu durum devletin yönetimini sağlayan 

siyasetçilerin ve bürokratların görevlerinin ne kadar önemli olduğunu 

göstermektedir. Onların öncülüğünde vergi uyumu da artacaktır. 

Mükelleflerin vergiye uyumunu açıklamaya yönelik olarak yapılan 

ilk çalışmalarda, insanların neden vergi kaçırdıkları sorusuna, 

ekonomik faktörlerle (vergi oranları, vergi cezaları ve vergi denetimleri 

vb.) cevaplar aranmıştır. Vergi uyumunun bu faktörlerle 

sağlanabileceği düşünülmüştür. Yapılan çalışmalarla uygulanan 

denetimlerin ve cezaların, öngörülenden yüksek seviyede gerçekleşen 

vergi uyumunu açıklamaya yetmediği görülmüştür. Bu durum, vergi 

uyumunu açıklamada sadece ekonomik yaklaşımın yeterli olmadığını 

ortaya çıkarmıştır. Bu aşamadan sonra ise mükelleflerin neden vergi 

ödediklerine yönelik araştırmalar yapılmaya başlamıştır. Mükelleflerin 

vergi uyumunun; ekonomik faktörlere ek olarak, sosyal, psikolojik ve 

hukuki faktörler başta olmak üzere pek çok faktörden etkilendiği ortaya 



Mükellef-İdare İlişkisi Bakımından Vergi Uyumu ve Türk Vergi Sistemindeki Gelişmeler 

172 
 

konulmuştur. Bu konudaki araştırmaların yeni sorusu bütün 

yaklaşımların nasıl ve ne oranda birleştirilerek uygulanabileceği 

yönündedir. 

.  
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EKLER 

Ek 1: Mükellef Hakları Bildirgesi 

Mükellef Hakları Bildirgesi 

Bu bildirge, Türk Gelir İdaresinin mükellef odaklı, kaliteli hizmet sunma 

anlayışı içerisinde, saygılı ve dürüst olma temel ilkesiyle çalışmaya, vergi 

ödemenin sadece bir yükümlülük değil vatandaş olma ve sorgulama hakkı 

olduğu bilinciyle kendisinden hizmet alan herkesi memnun etmeye ve 

sorunları çözmeye olan bağlılığını onaylar. 

Bu nedenle; 

Açık, güvenilir, zamanında ve yeterli bilgi ile hizmet vereceğiz. 

Vergi ile ilgili yükümlülüklerinizin yerine getirilmesinde sizlere her türlü 

kolaylığı sağlayacağız. 

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde öğrenmek istediğiniz her bilgi 

için doğru insanlarla temasa geçmeniz konusunda sizleri yönlendireceğiz. 

Yaptığımız işlemlerde ve gerçekleştirdiğimiz düzenlemelerde vergi 

kanunlarının adil, hukuksal, tarafsız ve rekabeti koruyucu bir şekilde 

uygulanmasını esas alacağız. 

Vergi konusundaki gelişmeleri sürekli güncellenen internet sayfamızla 

ve basılı yayınlarla sizlere en kısa zamanda duyuracağız. 

Vergi incelemelerinde kanunları doğru, tarafsız ve tutarlı bir şekilde 

uygulayacağız. İncelemenin her aşamasında sizi bilgilendireceğiz. 

Ücretsiz e-posta sistemimize kaydolmanız durumunda vergisel 

gelişmeleri kaynağından ve anında öğrenmiş olacaksınız. 

Şikayetlerinizi gerçek kimlik ve iletişim bilgilerinizle iletmeniz halinde, 

en kısa sürede sonuç ile beraber size döneceğiz. 

Şahsi ve gizli bilgilerinize saygılıyız. Bu bilgileri Vergi Usul Kanunu'nun 

öngördüğü haller dışında açıklamayacağız ve kullanmayacağız. 

Sürekli olarak kendimizi yenileyecek, daha iyi hizmet sunmanın arayışı 

içinde olacağız.  

Kaynak: Mükellef Hakları Bildirgesi. Mükellef Hakları Bildirgesi | Gelir 

İdaresi Başkanlığı (gib.gov.tr), (12.12.2021).  

https://gib.gov.tr/mukellef-hizmetleri/mukellef-haklari
https://gib.gov.tr/mukellef-hizmetleri/mukellef-haklari
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Ek 2: Etik Kurallar Bildirgesi 

Etik Kurallar Bildirgesi 

Mükelleflerimize ve vatandaşlarımıza Başkanlık olarak kamu hizmeti 

sunmanın bilinciyle, görevlerimizi sürekli gelişim, katılımcılık, saydamlık, 

tarafsızlık, kamu yararını gözetmek ve beyana güveni esas almak suretiyle 

yerine getireceğiz. 

Başkanlığımızın kuruluş amaç, misyon ve vizyonuna uygun hizmet 

edeceğiz. 

Mükelleflerimizin vergi ile ilgili yükümlülüklerinin yerine 

getirilmesinde her türlü kolaylığı sağlayacağız ve bunu hızlı, esnek ve verimli 

bir şekilde yerine getireceğiz. 

Yaptığımız işlemlerde ve gerçekleştirdiğimiz düzenlemelerde vergi 

kanunlarının adil, mevzuata uygun olarak, güven duygusunu zedelemeden, 

tarafsız ve rekabeti koruyucu bir şekilde uygulanmasını esas alacağız. 

Hizmetin ifası esnasında mükelleflerimiz ile meslektaşlarımıza nazik ve 

saygılı davranacağız, gereken ilgiyi göstereceğiz. 

Çalışanlarımızdan etik davranış ilkeleriyle bağdaşmayan veya yasadışı iş 

ve eylemlerde bulunmalarının talep edilmesi halinde durumu yetkili 

makamlara bildireceğiz. 

Hediye almama ve menfaat sağlamama hususunda gereken hassasiyeti 

göstereceğiz. 

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının 

Kullanılmasına Dair Kanuna göre yapılan başvuruların en kısa sürede ilgili 

birimlere ulaştırılmasını ve cevaplandırılmasını sağlayacağız. 

Mükelleflerimizin şahsi ve gizli bilgilerine saygılı olacağız. Bu bilgileri 

Vergi Usul Kanunu ve uluslararası anlaşmaların öngördüğü haller dışında 

açıklamayacağız ve kullanmayacağız. 

İnsan hak ve özgürlüklerine aykırı veya kısıtlayıcı muamele ile fırsat 

eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalarda bulunmayacağız. 

Kamu görevine ilişkin sahip olduğumuz, gizli bilgi ve belgeleri özel çıkar 

sağlamak amacıyla kullanmayacağız. 

Yetkilerimizi kullanırken, mükelleflerimizin güven duygusunu 

zedeleyecek, şüphe yaratacak ve adalet duygusuna zarar verecek 
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davranışlardan ve çıkar çatışmalarından kaçınacak, sunduğumuz hizmeti her 

türlü kişisel menfaatin üzerinde tutacağız. 

Personelimize etik davranışlar konusunda rehberlik ederek, eğitim ve 

bilgilendirme konusunda çalışmalar yaparak, yasal ve idari düzenlemeleri 

uygulayarak mükelleflerimizin hak ettiği standartlara uygun hizmet 

sunacağız. 

Kamu malları ve kaynaklarının kamusal amaçlar ve hizmet gereklerine 

uygun olarak kullanılmasını sağlayacağız. Savurganlıktan kaçınacağız. 

Görevimizi yerine getirirken yetkilerimizi aşacak nitelikte 

Başkanlığımızı bağlayıcı açıklama ve taahhütte bulunmayacağız. 

Hizmetlerin yerine getirilmesinde hesap verebilir, kamusal denetime her 

zaman açık ve hazır olacağız. 

Kaynak: Etik Kurallar Bildirgesi. Etik Kurallar Bildirgesi | Gelir İdaresi 

Başkanlığı (gib.gov.tr), (12.12.2021). 

 

https://gib.gov.tr/etik-kurallar-bildirgesi
https://gib.gov.tr/etik-kurallar-bildirgesi
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Ek 3: Cari ve Sabit Fyatlarla Bütçe Gelirleri 1999-2020 

(Bin TL.) 

 

Kaynak: 2022 Yılı Bütçe Gerekçesi, 2022_Yili_Butce_Gerekcesi.pdf 

(sbb.gov.tr), (11.12.2021). 

  

https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2021/10/2022_Yili_Butce_Gerekcesi.pdf
https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2021/10/2022_Yili_Butce_Gerekcesi.pdf
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Ek 4: GSYH, Genel Bütçe Vergi Gelirleri ve Vergi Yükü 

(1998-2020), (Bin TL.) 

 

(*) Kaynak: TÜİK (**) Vergi Gelirleri 2004-2020 Yıllarında Mahalli İdare ve 

Fon Payları ile Red ve İadeler Dahil Tutarlardır. Not: 1998-2003 Yılları Vergi 

Gelirleri Rakamları Mahalli İdare ve Fon Payları Hariç Red ve İadeler Dahil 

Tutarlardır. 2008-2019 Yılları Vergi Gelirleri Asgari Geçim İndirimi Hariç 

Tutarlardır. 

Kaynak: 2022 Yılı Bütçe Gerekçesi, 2022_Yili_Butce_Gerekcesi.pdf 

(sbb.gov.tr), (11.12.2021).  

  

https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2021/10/2022_Yili_Butce_Gerekcesi.pdf
https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2021/10/2022_Yili_Butce_Gerekcesi.pdf
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Ek 6: Bütçe Gelirleri Artış Yüzdesi 2000-2020 

 

Kaynak: 2022 Yılı Bütçe Gerekçesi, 2022_Yili_Butce_Gerekcesi.pdf 

(sbb.gov.tr), (11.12.2021). 

  

https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2021/10/2022_Yili_Butce_Gerekcesi.pdf
https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2021/10/2022_Yili_Butce_Gerekcesi.pdf
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Ek 7: Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi 

 

Kaynak: 2022 Yılı Bütçe Gerekçesi, 2022_Yili_Butce_Gerekcesi.pdf 

(sbb.gov.tr), (11.12.2021). 

 

https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2021/10/2022_Yili_Butce_Gerekcesi.pdf
https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2021/10/2022_Yili_Butce_Gerekcesi.pdf
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Ek 8: 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Gelirleri ve 

Giderleri 

 

Kaynak: 2021 Yılı Vatandaş Bütçe Rehberi. 2021_Vatandasin-Butce-

Rehberi.pdf (sbb.gov.tr), (11.12.2021). 

  

https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2021/04/2021_Vatandasin-Butce-Rehberi.pdf
https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2021/04/2021_Vatandasin-Butce-Rehberi.pdf


Mükellef-İdare İlişkisi Bakımından Vergi Uyumu ve Türk Vergi Sistemindeki Gelişmeler 

202 

Ek 9: Küresel Ekonomik Görünüm (Yüzde Değişme) 

 

Kaynak: 2022 Yılı Bütçe Gerekçesi, 2022_Yili_Butce_Gerekcesi.pdf 

(sbb.gov.tr), (11.12.2021). (Kaynak: IMF Küresel Ekonomik Görünüm 

(Temmuz 2021), T: Tahmin). 

  

https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2021/10/2022_Yili_Butce_Gerekcesi.pdf
https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2021/10/2022_Yili_Butce_Gerekcesi.pdf
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Ek 10: Vergi-GSYİH oranları, 2019 ve 2020 

(GSYİH'nın %) (Tax-to-GDP ratios, 2019 and 2020p (% 

of GDP)) 

 

Kaynak: Revenue Statistics 2021 Initial impact of COVID-19. on OECD tax 

revenues Brochure: Revenue Statistics 2021 (oecd.org), (11.12.2021). (Gelir 

İstatistikleri 2021 COVID-19'un OECD vergi gelirleri üzerindeki ilk etkisi. 

Not: 2020 için ön veriler Avustralya ve Japonya için mevcut değildi. Kaynak: 

Gelir İstatistikleri 2021 verileri, https://oe.cd/revenue-statistics. Note: 

Preliminary data for 2020 were not available for Australia and Japan. 

Source: Data from Revenue Statistics 2021, https://oe.cd/revenue-statistics). 

 

 

https://www.oecd.org/tax/tax-policy/revenue-statistics-highlights-brochure.pdf
https://oe.cd/revenue-statistics
https://oe.cd/revenue-statistics
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