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ÖNSÖZ 

Sosyal bilimlerdeki değişim tüm hızıyla devam ederken bunun nihai 

sonucu olarak araştırmacılar için sınırsız bir araştırma ve inceleme alanı ortaya 

çıkmaktadır. Bu kapsamda, sosyal bilimlerde yaşanan değişimlerin akademik 

açıdan irdelenmesi gerekmektedir. Bu gereklilikten ve gerçeklikten hareketle, 

ilkini 2018 Mayıs ayında Sosyal Bilimlerde Değişim ve Gelişim Yazıları I, 

ikincisini 2019 Şubat ayında Sosyal Bilimlerde Değişim ve Gelişim Yazıları 

II, üçüncüsünü 2020 Mart ayında Sosyal Bilimlerde Değişim ve Gelişim 

Yazıları III ve dördüncüsünü 2021 Ağustos ayında Sosyal Bilimlerde 

Değişim ve Gelişim Yazıları IV adıyla çıkardığımız serinin beşincisi olan 

“Sosyal Bilimlerde Değişim ve Gelişim Yazıları V” isimli editörlü kitabımızı 

siz değerli araştırmacılar ve okurlar ile buluşturmanın haklı onurunu ve 

sevincini yaşamaktayız.  

“Sosyal Bilimlerde Değişim ve Gelişim Yazıları V”  isimli editörlü 

kitabımızda tıpkı ilk dört seride olduğu gibi yine ülkemizin muasır 

medeniyetler seviyesine ulaşması yolunda bir katkıda bulunmak ana 

hedefimizdir. Bu maksatla, sosyal bilimlerin farklı disiplinleri ortak bir 

platformda buluşturularak bir etkileşim sağlanmaya ve geçen bir yıllık süre 

zarfındaki değişimler ve gelişimler ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Akademisyenlerin verimliliğinin sürekli olarak tartışma konusu olduğu 

ülkemizde, “Sosyal Bilimlerde Değişim ve Gelişim Yazıları” serileri ile, 

bilimsel faaliyette bulunan araştırmacılara kendi dar alanlarının dışına çıkma 

imkânı sunmak ve öznel nitelikteki çalışmalarını akademik camia ile 

buluşturarak onlara bir etkileşim fırsatı sağlamak hedeflerimiz arasındadır. 

Böylelikle sosyal bilimlerin farklı alanlarında çalışan akademisyenlere 

alternatif bir ortak sosyal bilimler yayın platformu ortaya çıkacaktır. Tüm 

enerjimizle söz konusu platformun sürekliliğini koruma hedefimiz elinizdeki 

bu beşinci seriyi çıkarmamızdaki temel motivasyon kaynağımızdır.  

“Sosyal Bilimlerde Değişim ve Gelişim Yazıları V” adlı uluslararası 

nitelikli bu kitapta, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve Adıyaman 

Üniversitesinde sosyal bilimler alanında çalışmalar yapan birbirinden değerli 

öğretim üyelerinin/elemanlarının ve adaylarının yazıları yer almaktadır. 6 

bölümden oluşan kitabın, birinci bölümünde Doç. Dr. Oktay ÖZKAN’ın 

kaleme aldığı ve son dönemlerde dünya ekonomisinde dalgalanmalara neden 
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olan Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye’deki hisse senetleri üzerindeki 

yansımalarını konu eden “Rusya-Ukrayna Savaşının Türkiye Hisse Senedi 

Piyasasına Etkileri” isimli çalışma yer almaktadır. İkinci bölümde ise Dr. Öğr. 

Üyesi Kübra GÖZEN BOZDOĞAN ve Öğr. Gör. Selçuk 

BAYRAMOĞLU’nun hazırladığı “Dünya’da ve Türkiye’de Kripto Paraların 

Vergilendirilmesine Yönelik Bir Değerlendirme”  başlıklı çalışma 

bulunmaktadır. Araştırmacılar bu bölümde ülkelerin üzerinde sıklıkla durduğu 

kripto para ve vergilendirilmesi konusunda tespit ve önerilerde bulunmaktadır. 

Kitabın üçüncü bölümünde Arş. Gör. Muhammed Fatih IŞIKMAN tarafından 

kaleme alınan “Türkiye’de Vergi Yargılama Süreci” başlıklı çalışma yer 

almaktadır. Çalışma Türk vergi yargısı sisteminin anlaşılmasında ve mevcut 

uygulamalara getirilebilecek yenilikler konusundaki önermeleri açısından ufuk 

açıcıdır. Dördüncü bölümde Öğr. Gör. Selçuk BAYRAMOĞLU’nun “Çin Halk 

Cumhuriyeti Vergi Sistemi ile Türk Vergi Sisteminin Mukayesesi” isimli 

çalışması yer almaktadır. Bu çalışma Türk vergi sisteminin gelişiminde yol 

gösterici bir niteliktedir. Kitabın  beşinci bölümünde Dr. Öğr. Üyesi Bahadır 

Sazak DOĞAN ve Yüksek Lisans Öğrencisi Tuğba KARTAL denetim 

mekanizmasının işlerliğinin büyük önem taşıdığı vergi alanıyla ilgili “Vergi 

Denetimi ve Vergi Uyumsuzluğu” isimli çalışmayı hazırlamışlardır. Son 

bölümde Doç. Dr. Doğan BOZDOĞAN ve Yüksek Lisans Öğrencisi Tuğba 

KARTAL devletlerin egemenlik erkinin bir sonucu olan vergilendirme 

yetkisinin sınırlarını belirleyen anayasal vergileme ilkelerini “Vergilendirme 

Yetkisinin Sınırı: Anayasal Vergileme İlkeleri” adlı çalışmada irdelemiştir.    

Akademi camiasından yukarıdaki yazarların akademik birikimleri ve 

sosyal bilimlerdeki değişimlere gösterdikleri refleksler sonucunda ortaya 

çıkardıkları çalışmalardan oluşan “Sosyal Bilimlerde Değişim ve Gelişim 

Yazıları V” adlı bu kitap akademik alanda kendisine bir yer edinmesi, 

faydalanılması ve tabi ki yorumlanması amacıyla hazırlanmıştır. Bu vesile ile 

kitabın yayınlanmasında emeği geçen tüm yazarlarımıza ve İKSAD Yayınevine 

teşekkür etmeyi bir borç biliriz. 

 

EDİTÖRLER 

Prof. Dr. Cuma ÇATALOLUK 

       Doç. Dr. Doğan BOZDOĞAN 
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GİRİŞ 
Rusya’nın 24 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna’ya “özel askeri operasyonu” 

gerçekleştirmesi Rusya-Ukrayna askeri çatışmasını başlatmıştır. Rusya 

yetkilileri her ne kadar resmi olarak Ukrayna’ya savaş ilan etmeseler de, 

Rusya'nın Ukrayna topraklarına taarruzu çok büyük can kayıplarına ve 

Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en hızlı büyüyen mülteci krizine 

neden olmuştur.1 Bu savaş, Soğuk savaşın sona ermesinden sonra yatışmış gibi 

görünen NATO üye ülkeleri ile Rusya arasındaki jeopolitik gerilimde önemli 

bir artışa yol açmıştır. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, Rusya'da faaliyet gösteren 

uluslararası firmalar için de dışsal bir şok etkisi yaratmıştır (Berninger vd., 

2022). Rusya-Ukrayna savaşı sadece toplumsal belirsizlikleri artırmakla 

kalmamış aynı zamanda hem ülkesel hem de küresel bazda ekonomileri ve 

finansal piyasaları da ortaya çıkardığı piyasa belirsizlikleriyle olumsuz 

etkilemiştir. Bu savaş küreselleşme olgusunu da negatif etkilemiş ve tedarik 

zincirlerinde kırılmalar meydana getirmiştir.  

Akademik literatürde, küresel olarak hisse senedi piyasalarını etkileyen 

ve kara kuğu (black swan) olarak adlandırılan finansal krizler, pandemiler, 

doğal afetler, seçimler, terör saldırıları vb. şeklindeki olaylardan bir tanesi de 

savaşlardır (Boubaker vd., 2022; Yousaf vd., 2022). Askeri çatışmalar, 

yatırımcılarda firmaların gelecekteki kârlılığı konusundaki belirsizlik olgusunu 

artırmakta ve bu durum da hisse senedi fiyatlarında ciddi değişikliklere yol 

açmaktadır (Rigobon ve Sack, 2005; Choudhry, 2010). Savaş sırasında artan 

askeri harcamalar ekonomi içerisindeki diğer sektörleri olumsuz olarak 

etkilemektedir. Ayrıca askeri çatışmalar, savaş içerisinde olan ülke/ülkeler ile 

savaş içerisinde olmayan ülkeler arasındaki ihracat-ithalat ilişkilerini bozmakta 

ve böylece firmaların üretimini, nakit akımlarını, kârlılığını ve hisse senedi 

fiyatlarını olumsuz etkilemektedir.  

Yukarıda bahsedilenlerden anlaşılacağı üzere savaşın hisse senedi 

piyasaları üzerindeki etkileri akademisyenler, yatırımcılar, portföy yöneticileri,  

politika yapıcılar şeklindeki taraflar için oldukça önemlidir. Bu bağlamda bu 

çalışmanın amacı Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye hisse senedi piyasasına 

etkilerini ampirik olarak belirlemektedir. Bu amaç doğrultusunda, Türkiye 

hisse senedi piyasasını temsil eden Borsa İstanbul (BİST) 100 endeksinin getiri 

oranları, oynaklığı ve piyasa etkinliği bu çalışmada incelenecek ve elde edilen 

bulgularla Rusya-Ukrayna savaşının etkisi ortaya konulmaya çalışılacaktır. 

Yazarın en iyi bilgisine göre bu çalışma Rusya-Ukrayna savaşının hisse senedi 

piyasa etkinliği üzerindeki etkisini inceleyen ilk çalışmadır. Bu çalışmada 

savaşın fiyat hareketlerine etkisi sadece fiyat veya getiri oranı üzerinden değil 

hem getiri oranı hem de oynaklık üzerinden incelenmesi bakımından da 

 
1 bkz: https://www.theguardian.com/world/2022/mar/06/ukraine-fastest-growing-

refugee-crisis-since-second-world-war 
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literatürdeki çalışmalardan farklılaşmaktadır. Bu yönleriyle bu çalışmanın 

literatüre önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. 

Çalışmanın diğer bölümleri olan ikinci bölümünde literatür taraması, 

üçüncü bölümünde veri ve metodoloji, dördüncü bölümünde ampirik bulgular, 

beşinci bölümünde geçerlilik analizleri ve son bölümünde sonuç ile ilgili 

bilgiler yer almaktadır. 

1. LİTERATÜR TARAMASI 
Çalışmanın giriş kısmında da belirtildiği üzere kara kuğu olarak 

adlandırılan birtakım olaylarda finansal piyasalar etkilenmektedir. Kara kuğu 

sayılabilecek olaylarının ortaya çıkmasından sonra ilgili olayların finansal 

piyasalar üzerindeki etkisi akademisyenler tarafından ampirik olarak ortaya 

konulmaya çalışılmıştır. Bu çalışmalardan Batten ve Szilagyi (2011), Morales 

ve Andreosso-O’Callaghan (2011), Choudhry ve Jayasekera (2012), Nobi vd. 

(2014), Kim vd. (2015), Ahmad vd. (2016) küresel finansal krizin; Özkan 

(2020a), Zhang vd. (2020), Albulescu (2021), Olasehinde-Williams vd. (2021), 

Özkan (2021), Spelta vd. (2021), Corbet vd. (2022), Mensi vd. (2022), Özkan 

vd. (2022) COVID-19 pandemisinin; Johnston ve Nedelescu (2006), Brounen 

ve Derwall (2010), Chesney vd. (2011), Aslam ve Kang (2016), Goel vd. 

(2017), Park ve Newaz (2018), Aksoy ve Demiralay (2019) terör 

saldırılarının/terörizmin; Frey ve Kucher (2003), Schneider ve Troeger (2006), 

Eichengreen ve Rey (2008),  Bris (2012), Kollias vd. (2013) savaşların; Siokis 

ve Kapopoulos (2007), Balding (2011), Girardi (2020), Lausegger (2021), 

Oueslati vd. (2021) seçimlerin finansal piyasalar üzerindeki etkilerini ampirik 

olarak ortaya koymuşlardır. 

Son zamanlarda Kara kuğu sayılabilecek olaylardan bir tanesi de Rusya-

Ukrayna savaşıdır. 24 Şubat 2022 tarihinde Rusya-Ukrayna savaşının 

başlamasıyla birlikte savaşın finansal etkilerini belirlemek amacıyla çalışmalar 

gerçekleştirilmiştir (Abbassi vd., 2022; Ahmed vd., 2022; Berninger vd., 2022; 

Boubaker vd., 2022; Deng vd., 2022; Mbah ve Wasum, 2022; Yousaf vd., 

2022).  Bu çalışmalardan Ahmed vd. (2022) çalışmalarında Rusya-Ukrayna 

savaşının Avrupa borsaları üzerindeki etkilerini incelemişlerdir. Çalışmada, 

savaştan dolayı hisse senedi fiyatlarının olumsuz etkilendiği ve bu etkinin firma 

büyüklüğü, sektör ve ülke bazında farklılaştığı sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Abbassi vd. (2022) çalışmalarında Rusya-Ukrayna savaşının, G7 

ülkelerinin önde gelen borsa endekslerinin kurucu firmaları üzerindeki etkisini 

inceleyerek firmaların savaş olaylarına karşı duyarlılığını belirlemeye 

çalışmışlardır. Çalışmada savaştan dolayı hisse senedi fiyatlarının etkilendiği 

ve hisse senedi fiyatlarının jeopolitik risklere ve ticari bağımlılığa karşı daha 

kırılgan olduğu belirtilmiştir. 

Berninger vd. (2022) çalışmalarında farklı ülkelerde toplam 806 firmanın 

hisse senetlerini analiz ederek Rusya-Ukrayna savaşının borsalar üzerindeki 

etkilerini belirlemeye çalışmışlardır. Türkiye’den de firmaların dahil edildiği 
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çalışmada savaşı takip eden 20(60) gün içerisinde ortalama anormal getirilerin 

-%2,38(-%0,90) olduğu raporlanmıştır. 

Boubaker vd. (2022) çalışmalarında olay çalışması yöntemiyle Rusya-

Ukrayna savaşının küresel hisse senedi piyasaları üzerindeki etkilerini 

araştırmışlardır. Çalışmada Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye’nin de içerisinde 

bulunduğu 47 ülkenin kümülatif anormal getirilerini negatif yaptığı ve savaşın 

hisse senetleri üzerindeki etkisinin ülkeler bazında farklılaştığı vurgulanmıştır. 

Mbah ve Wasum (2022) Rusya-Ukrayna savaşının Rusya’ya finansal 

yaptırımlar uygulayan ülkelerden olan Amerika Birleşik Devletleri (ABD), 

Kanada, İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) üzerindeki finansal etkilerini 

belirlemeye çalışmışlardır. Savaşın bu ülkelerde belirsizlikleri artırdığı 

borsalarda fiyat oynaklığı oluşturduğu ve yatırımları azalttığı bulguları 

çalışmada belirlenmiştir. 

Yousaf vd. (2022) çalışmalarında G20 ve seçtikleri diğer borsalarda olay 

çalışmasından yararlanarak Rusya-Ukrayna savaşının finansal etkilerini 

belirlemeye çalışmışlardır. Çalışmada başta Rusya borsası olmak üzere Türkiye 

borsası da dahil birçok borsanın savaştan olumsuz etkilendiği raporlanmıştır. 

Avrupa ve Asya bölgelerindeki ülkelerin borsalarının savaştan diğer bölge 

ülkelerinin borsalarına kıyasla daha fazla etkilendiği de vurgulanmıştır. 

Rusya-Ukrayna savaşının finansal piyasalar üzerindeki etkisini 

inceleyen çalışmalara bakıldığında, savaşın Türkiye hisse senedi piyasası 

üzerindeki etkisinin hisse fiyatları veya anormal getiriler üzerinden incelendiği 

görülmektedir. Bu çalışmada ise literatürden farklı olarak Rusya-Ukrayna 

savaşının Türkiye hisse senedi piyasası üzerindeki etkisi getiri oranları, 

oynaklık ve ayrıca piyasa etkinliği üzerinden incelenecektir. Bu özelliklerinden 

dolayı bu çalışmanın literatürde önemli bir boşluğu dolduracağı 

düşünülmektedir. 

2. VERİ VE METODOLOJİ 
Çalışmanın bu bölümünde, çalışmada kullanılan veri seti ve çalışmanın 

metodolojisi ile ilgili bilgilere yer verilmiştir. 

2.1. Veri 
Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye hisse senedi piyasasına etkilerini 

ampirik olarak incelemek için gerçekleştirilen bu çalışmada, Türkiye hisse 

senedi piyasasını temsil eden BİST 100 endeksinin 03 Şubat 2022 ile 16 Mart 

2022 tarihleri arasındaki günlük endeks kapanış değerleri kullanılmıştır. İlgili 

değerler www.investing.com internet adresinden elde edilmiştir. Veri aralığı, 

savaşın etkisini net bir şekilde görebilmek için savaşın başlangıç tarihi olan 24 

Şubat 2022 tarihinden sonra (24.02.2022 dahil) ve önce 15’er gözlem olacak 
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şekilde belirlenmiştir. Verilerin durağanlığının sağlanması amacıyla, endeks 

değerleri Eşitlik 1 yardımıyla getiri oranlarına çevrilmiştir.2  

𝐺𝑂𝑡 = 𝑙𝑛 (
𝐸𝑡

𝐸𝑡−1
⁄ ) ∗ 100     (1) 

Eşitlik 1’de yer alan 𝐺𝑂𝑡, 𝑡 zamandaki getiri oranını; ln, doğal 

logaritmayı; 𝐸𝑡, 𝑡 zamanındaki endeks değerini ve 𝐸𝑡−1 ise 𝑡 − 1 zamandaki 

endeks değerini belirtmektedir.  

Tablo 1: Tanımlayıcı İstatistikler 

Ortalama 0,141 

Medyan 0,391 

Maksimum 5,313 

Minimum -8,520 

Standart Sapma 2,241 

Çarpıklık -1,602 

Basıklık 9,218 

Jarque-Bera 61,170*** 

Gözlem Sayısı 30 

Not: ***, %1 önem düzeyinde istatistiksel olarak anlamlılığı belirtmektedir. 

Getiri oranlarına ait tanımlayıcı istatistiksel bilgilere Tablo 1’de yer 

verilmiştir. Tablo 1’de yer alan tanımlayıcı istatistiklere bakıldığında, BİST 

100 endeksinin 03 Şubat 2022 ile 16 Mart 2022 tarihleri arasındaki günlük 

getiri oranlarının -8,520 ile 5,313 arasında dalgalandığı ve günlük 

ortalamasının 0,141 olduğu görülmektedir. Standart sapma değeri, BİST 100 

endeksinin günlük getiri oranlarının 03 Şubat 2022 ile 16 Mart 2022 tarihleri 

arasında 2,241’lik bir oynaklığa sahip olduğunu belirtmektedir. Çarpıklık 

değeri, BİST 100 endeksi getiri oranlarının dağılımının sola çarpık olduğunu; 

basıklık değeri ise dağılımın dik bir tepeye sahip olduğunu göstermektedir. 

Diğer bir ifadeyle, çarpıklık ve basıklık değerleri BİST 100 endeksi getiri 

oranlarının dağılımının normal dağılıma uymadığını ortaya koymaktadır. 

Dağılım özelliğinin belirlenmesi için gerçekleştirilen Jarque-Bera normallik 

 
2 Hem endeks kapanış değerlerinin hem de getiri oranlarının durağanlıklarını 

belirlemek için gerçekleştirilen Artırılmış (Augmented) Dickey-Fuller (ADF) ve 

Phillips-Perron (PP) birim kök testlerinin çıktıları ekler içerisinde yer alan Tablo E1’de 

raporlanmıştır. ADF ve PP birim kök testlerinin sonuçları endeks kapanış değerlerinin 

durağan olmadığını; getiri oranlarının ise durağan olduğunu göstermektedir. 
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testi çıktısı da ilgili verinin normal dağılım özelliği gösterdiğini belirten sıfır 

hipotezinin %1 önem düzeyinde reddedildiğini ve BİST 100 endeksi getiri 

oranlarının normal dağılmadığını belirtmektedir.  

2.2. Metodoloji 
Bu çalışmada, Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye hisse senedi piyasası 

üzerindeki etkileri getiri oranları, oynaklık ve piyasa etkinliği bağlamında 

incelenerek belirlenmeye çalışılmıştır. BİST 100 endeksinin oynaklığı 

literatürde oynaklık hesaplamalarında sıklıkla kullanılan (Balcilar vd., 2017; 

Demirer vd., 2018; Gupta ve Yoon, 2018; Bouri vd., 2019) bir yöntem olan 

Genelleştirilmiş Otoregresif Koşullu Değişen Varyans (Generalized 

AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity, GARCH) yöntemiyle 

hesaplanmıştır.  

Türkiye hisse senedi piyasasının etkinliğini belirlemek için ise, bu 

çalışmada Kim (2009) tarafından geliştirilen doğal bootstrap otomatik varyans 

rasyosu (wild bootstrap automatic variance ratio, WBOVR) testi tercih 

edilmiştir.3 Bu yöntemin tercih edilmesinin nedeni, bu çalışmada kullanılan 

BİST 100 endeksi gibi finansal zaman serilerinin içerdiği normal dağılmama 

ve (koşullu) değişen varyans sorunlarını dikkate alması ve literatürdeki diğer 

piyasa etkinliği yöntemlerine göre daha iyi sonuçlar vermesidir. Ayrıca bu 

çalışmada olduğu gibi küçük örneklem büyüklüklerine karşı iyi sonuçlar 

vermesi de WBAVR testinin tercih edime nedenleri arasındadır (Charles vd., 

2011). 

3. AMPİRİK BULGULAR 
Bu çalışmada, Rusya-Ukrayna savaşının piyasa etkinliğine etkisi analiz 

edilmeden önce, savaşın BİST 100 endeksi getiri oranları ve oynaklığı 

üzerindeki etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. Şekil 1’de yer alan grafik 

incelendiğinde,  BİST 100 endeksi getiri oranlarının Rusya-Ukrayna savaşının 

başlangıç tarihi olan 24 Şubat 2022 tarihinde önce önemli oranda azaldığı, 

sonra çok fazla arttığı ve kısa süre içerisinde normale döndüğü görülmektedir.  

Şekil 2’de yer alan grafik incelendiğinde ise BİST 100 endeksi 

oynaklığının Rusya-Ukrayna savaşının başlangıç tarihi olan 24 Şubat 2022 

tarihinden sonra önemli oranda arttığı ve kısa süre içerisinde normale döndüğü 

görülmektedir.  

Şekil 1 ve Şekil 2’den elde edilen bulgular, Rusya-Ukrayna savaşının 

Türkiye’deki hisse senetlerinin getirilerini öncelikle önemli oranda azalttığı, 

sonra çok büyük oranda artırdığı ve dolayısıyla anormal oynaklık davranışına 

neden olduğunu ortaya koymaktadır. 

 
3 WBOVR testi ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz: Kim (2009), Özkan (2020c). 
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Şekil 1. BİST 100 endeksinin 03 Şubat 2022-16 Mart 2022 tarihleri arasındaki getiri 

oranları 

Not: Dalgalanan çizgiler 03 Şubat 2022-16 Mart 2022 tarihleri arasındaki her bir güne 

ait BİST 100 endeksinin getiri oranlarını gösterirken kesikli dikey çizgi Rusya-Ukrayna 

savaşının başlangıç tarihi olan 24 Şubat 2022 tarihini göstermektedir. 
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Şekil 2. BİST 100 endeksinin 03 Şubat 2022-16 Mart 2022 tarihleri arasındaki 

GARCH oynaklığı 

Not: Dalgalanan çizgiler 03 Şubat 2022-16 Mart 2022 tarihleri arasındaki her bir güne 

ait BİST 100 endeksinin GARCH oynaklık değerlerini gösterirken kesikli dikey çizgi 

Rusya-Ukrayna savaşının başlangıç tarihi olan 24 Şubat 2022 tarihini göstermektedir. 
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Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye hisse senedi piyasasının etkinliği 

üzerindeki etkisini belirleyebilmek için bu çalışmada doğal bootstrap otomatik 

varyans rasyosu (WBAVR) testi hareketli kayan pencereler yöntemi ile 

uygulanmıştır. Hareketli kayan pencereler yönteminden yararlanılmasının 

nedeni, Türkiye hisse senedi piyasasının etkinliğinin zaman içerisinde 

göstermiş olduğu değişimleri net bir şekilde belirlemek ve savaşın etkisini 

ortaya koymaktır.  Gerçekleştirilen WBAVR testi çıktıları grafikleştirilerek 

Şekil 3’te raporlanmıştır. Şekil 3’te yer alan hareketli çizgiler, 03 Şubat 2022 

ile 16 Mart 2022 tarihleri arasındaki her bir gözlem için hareketli kayan 

pencereler yöntemi ile hesaplanan WBAVR testi olasılık değerlerini 

göstermektedir. Kesikli dikey çizgi ise Rusya-Ukrayna savaşının başlangıç 

tarihi olan 24 Şubat 2022’yi göstermektedir. Olasılık değerlerindeki artış piyasa 

etkinliğinin arttığını belirtirken, olasılık değerlerindeki azalış piyasa 

etkinliğinin azaldığını belirtir. Şekil 3 incelendiğinde, Rusya-Ukrayna 

savaşının başlamasıyla birlikte olasılık değerinde önemli ölçüde azalma olduğu 

anlaşılmaktadır. Olasılık değerindeki azalma piyasa etkinliğinin azaldığını 

belirttiğinden, elde edilen bu sonuç Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye hisse 

senedi piyasasının etkinliğini azalttığını ortaya koymaktadır. Bu sonuçlar, 

Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte Türkiye’deki hisse senetlerinin getiri 

oranlarının, geçmiş getiri oranları verileri kullanılarak daha tahmin edilebilir 

bir hale geldiğini, diğer bir ifadeyle piyasa katılımcılarının anormal getiriler 

elde edebilme şanslarının Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte arttığını 

belirtmektedir.   
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Şekil 3. WBAVR testi çıktıları.  

Notlar: Pencere büyüklüğü 24 olarak belirlendiğinden ve ilk olasılık değerinin 03 

Şubat 2022 tarihi için hesaplanması gerektiğinden, WBAVR testi 03 Ocak 2022-16 

Mart 2022 tarihleri arasındaki getiri oranları üzerinde uygulanmıştır. İlk pencere 03 

Ocak 2022-03 Şubat 2022 tarihleri arasındaki getiri oranlarını (24 gözlem) 
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içermektedir. Diğer pencereler 24 gözlem olacak şekilde bir gözlem kaydırılarak 

oluşturulmuştur. Bu şekilde 16 Mart 2022 tarihine kadar oluşturulan 30 pencerenin her 

birisine WBAVR testi uygulanmış ve elde edilen olasılık değerleri hesaplanmıştır. 

5. GEÇERLİLİK ANALİZLERİ 
Bu çalışmada, Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye hisse senedi 

piyasasına etkileri ampirik olarak incelenmiş ve elde edilen bulgular 4. 

Bölümde paylaşılmıştır. GARCH ile hesaplanan oynaklık bulguların 

geçerliliğini test etmek için BİST 100 endeksinin oynaklığı literatürde sıklıkla 

oynaklık hesaplamalarında kullanılan (Giot vd., 2010; Andersen vd., 2011; 

Wang vd., 2018; Dai vd., 2020) bir diğer oynaklık hesaplama yöntemi olan 

gerçekleşmiş oynaklık (realized volatility) ile hesaplanmış ve Şekil 4’te 

gösterilmiştir. İlgili hesaplama 10 günlük getiri oranlarının karesinin 

toplanması şeklinde gerçekleştirilmiştir. Şekil 4’e bakıldığında BİST 100 

endeksinin gerçekleşen oynaklığının Rusya-Ukrayna savaşının başlangıç tarihi 

olan 24 Şubat 2022’de önemli ölçüde arttığı ve belirli süre sonra normalde 

döndüğü görülmektedir. Bu sonuçlar 4. Bölümde raporlanan GARCH oynaklık 

bulgularının geçerli olduğunu ampirik olarak ortaya koymaktadır. 
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Şekil 4. BİST 100 endeksinin 03 Şubat 2022-16 Mart 2022 tarihleri arasındaki 

gerçekleşmiş oynaklığı 

Not: Dalgalanan çizgiler 03 Şubat 2022-16 Mart 2022 tarihleri arasındaki her 

bir güne ait BİST 100 endeksinin gerçekleşmiş oynaklık değerlerini gösterirken 

kesikli dikey çizgi Rusya-Ukrayna savaşının başlangıç tarihi olan 24 Şubat 

2022 tarihini göstermektedir. 

WBAVR testi ile elde edilen bulguların geçerliliğini test etmek için ise 

Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye hisse senedi piyasasının etkinliği üzerindeki 

etkisi bir başka yöntem olan genelleştirilmiş spectral (generalized spectral, GS, 
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Escanciano ve Velasco (2006)) testi hareketli kayan pencereler yöntemi ile 

uygulanmış ve elde edilen olasılık değerleri Şekil 5’te grafikleştirilmiştir.4 Şekil 

5’e bakıldığında Rusya-Ukrayna savaşının başlangıç tarihi olan 24 Şubat 2022 

tarihinden sonra olasılık değerlerinin düştüğü, diğer bir ifadeyle Türkiye hisse 

senedi piyasasının etkinliğinin azaldığı görülmektedir. Elde edilen bu bulgular 

4. Bölümde raporlanan WBAVR testi çıktılarının geçerliliğini ampirik olarak 

desteklemektedir. 
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Şekil 5. GS testi çıktıları.  

Notlar: Pencere büyüklüğü 24 olarak belirlendiğinden ve ilk olasılık değerinin 03 

Şubat 2022 tarihi için hesaplanması gerektiğinden, GS testi 03 Ocak 2022-16 Mart 

2022 tarihleri arasındaki getiri oranları üzerinde uygulanmıştır. İlk pencere 03 Ocak 

2022-03 Şubat 2022 tarihleri arasındaki getiri oranlarını (24 gözlem) içermektedir. 

Diğer pencereler 24 gözlem olacak şekilde bir gözlem kaydırılarak oluşturulmuştur. Bu 

şekilde 16 Mart 2022 tarihine kadar oluşturulan 30 pencerenin her birisine GS testi 

uygulanmış ve elde edilen olasılık değerleri hesaplanmıştır. 

 

SONUÇ 
24 Şubat 2022 tarihinde Rusya’nın Ukrayna’ya askeri operasyonlar 

başlatmasıyla birlikte her ne kadar Rus yetkililer resmi olarak savaş ilan 

etmeseler de Rusya-Ukrayna savaşı başlamıştır. İki ülke arasındaki askeri 

çatışmalar büyük oranda mal ve can kayıplarına neden olurken aynı zamanda 

Avrupa’da ciddi mülteci sorunları ortaya çıkarmıştır. Rusya’nın askeri 

operasyonları özellikle NATO üye ülkeleri ile Rusya arasındaki gerilimi 

tırmandırmıştır. Rusya-Ukrayna savaşı bir taraftan toplumsal belirsizlikleri 

 
4 GS testinin güçlü yönleri için bkz: Özkan (2020b). 
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artırırken diğer taraftan da piyasa belirsizliklerini artırmıştır. Artan 

belirsizlikler küresel tedarik zincirlerinde bozulmalar ortaya çıkarmış ve dahası 

küresel bazda ekonomileri ve finansal piyasaları olumsuz etkilemiştir. 

Geçmiş zamanlarda ortaya çıkan finansal krizler, pandemiler, doğal 

afetler, seçimler, terör saldırıları vb. şeklindeki olayların küresel hisse senedi 

piyasalarına etkileri akademik literatürde önemli bir çalışma konusu olmuştur. 

Bu olaylar, hisse senedi piyasaları üzerindeki olumsuz etkilerinden dolayı kara 

kuğu olarak isimlendirilmiştir. Savaşlar da kara kuğu içerisinde yer alan önemli 

olaylar arasındadır. Savaşlar, işletmelerin gelecekteki kârlılıkları ile ilgili 

riskleri artırdığından doğrudan işletmelerin piyasa değerlerini (hisse 

senetlerinin fiyatlarını) etkilemektedir. Savaş nedeniyle zorunlu olarak artan 

askeri harcamalar da diğer sektörlere daha az kaynak aktarılmasını ve 

dolayısıyla üretim, nakit akışları ve hisse senedi fiyatları olumsuz olarak 

etkilenmektedir. Kara kuğu olayların hisse senedi piyasaları üzerindeki 

etkilerinin belirlenmesi yatırımcılar, portföy yöneticileri ve politika yapıcılar 

için gelecekte benzer durumlarla karşılaştıklarında ne tür önlem almaları 

gerektiğini anlamaları bakımından oldukça önemlidir. 

Rusya-Ukrayna savaşı da kara kuğu sayılabilecek önemli bir olaydır ve 

bu savaşın hisse senedi piyasaları üzerindeki etkilerinin belirlenmesi ilgi 

grupları için önem arz etmektedir. Bu nedenle bu çalışmanın amacı Rusya-

Ukrayna savaşının Türkiye hisse senedi piyasası üzerindeki etkilerini ampirik 

olarak belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda Türkiye hisse senedi piyasasını 

temsil eden BİST 100 endeksinin 03 Şubat 2022 ile 16 Mart 2022 tarihleri 

arasındaki günlük verileri kullanılarak Rusya-Ukrayna savaşının fiyat 

hareketleri (getiri oranları ve oynaklık) ve piyasa etkinliği üzerindeki etkileri 

incelenmiştir. İncelemeler sonucunda savaşın başlangıç tarihi olan 24 Şubat 

2022 tarihinde getiri oranlarının önemli ölçüde düştüğü ve sonrasında ise çok 

fazla arttığı ve kısa süre içerisinde normale döndüğü belirlenmiştir. Oynaklığın 

da savaşın başlangıç tarihi itibariyle çok fazla yükseldiği ve kısa süre içerisinde 

normale döndüğü görülmüştür. Piyasa etkinliğini incelemek için hareketli 

kayan pencereler yöntemi yardımıyla gerçekleştirilen WBAVR testi çıktıları 24 

Şubat 2022 tarihinde Türk hisse senedi piyasa etkinliğinin azalmaya başladığını 

ortaya koymuştur. Bu sonuçlar, Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye’deki hisse 

senetlerinin getiri oranlarını, oynaklığını ve piyasa etkinliğini olumsuz 

etkilediğini vurgulamaktadır. Elde edilen bu bulgular geçerlilik analizleri ile de 

sağlamlaştırılmıştır.  

Rusya-Ukrayna savaşı Türkiye’deki hisse senetlerinin piyasa etkinliğini 

azaltması, yatırımcıların geçmiş fiyat hareketlerini kullanarak doğru fiyat 

tahminlemesi yapabilme şanslarını artırmıştır. Dolayısıyla yatırımcılara 

anormal getiriler elde edebilme olanağı ortaya çıkarmıştır. Bu durum her ne 

kadar yatırımcılar için olumlu görünse de hem işletme yöneticileri hem de 

politika yapıcılar için istenmeyen bir durumdur. Etkin ve gelişmiş piyasalarda 

hisse senedi fiyatlarının herhangi bir bilgi kullanılarak tahmin edilememesi 
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gerekmektedir. Politika yapıcıların Rusya-Ukrayna savaşı gibi gelecek 

dönemlerde ortaya çıkabilecek kara kuğu olaylarına karşı daha dikkatli olmaları 

ve hızlı çözümler üreterek hisse senedi piyasasındaki bozulmaları önlemeleri 

piyasanın istikrarı için oldukça önemli olacaktır.  

EKLER 

Tablo E1: Birim Kök Testleri Sonuçları 

 
ADF PP 

 
Endeks kapanış 

değerleri 

Getiri 

oranları 

Endeks kapanış 

değerleri 

Getiri 

oranları 

Sabit -2,455 -7,818*** -2,398 -8,062*** 

Trend ve 

sabit 

-2,560 -7,691*** -2,538 -7,938*** 

Hiçbiri 0,841 -7,865*** 0,845 -7,948*** 

Not: ***, %1 önem düzeyinde istatistiksel olarak anlamlılığı belirtmektedir. 
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GİRİŞ 
İcatlar, insanların ihtiyaçları mukabilinde doğar ve gelişir. Mesela bir 

kişinin elindeki bir adet yazılı vesikayı birkaç nüsha yazmak suretiyle 

çoğaltma girişimi, fotokopiyi, bir ev hanımının bulaşıklarını küçük küçük su 

damlacıkları ile yıkama isteği ise bulaşık makinasını çıkarmıştır. 

Toplumlardaki ilerlemeler de tıpkı bu icatlar gibi ihtiyaçlar mukabilinde vuku 

bulmuştur. Tıpkı insanların ürettiklerinden fazlasına ihtiyaç duymaları 

neticesinde ticari hayatın yani pazar ekonomisinin vuku bulması ve gelişmesi 

gibi… 

Münferit ve müstakil bir hayattan zaman içerisinde toplumsallaşarak 

kollektif bir yaşamın bir parçası olan insanoğlu tabiiyyetinde bulunduğu 

toplumun iktisadi ve içtimai hayatının bir parçası olarak hukuki teamüllerin 

gereği merkezi otoriteler tarafından temin ve tesis edilen nizama uymakla 

mükelleftir. Bu insanları sınırları içerisinde dışarıdan gelecek tehlikelere karşı 

koruyan ve kendi aralarındaki adaleti de tesis etme vazifesini üstlenen devlet, 

toplumun yaşam standardının yükseltilmesi, bireysel hak ve hürriyetlerin 

müdafaası ve iktisadi koşulların iyileştirilmesi hususunda gerekli tedbirleri 

almakla yükümlüdür.  

Tabi birtakım vazifeler üstlenmekle mükellef olan devletler de kendi 

aralarında birtakım münasebetler tesis etmektedir. Üstlendikleri 

sorumlulukların ve hasıl olan ihtiyaçların bir gereği olarak devletler arasında 

vuku bulan ilişkilerin zaman zaman sıkılaşması yahut gevşemesi farklı 

iktisadi sistemlerin ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Bu kapsamda 

merkantilizm, fizyokrasi, klasik iktisat, keynesçi model ve arz-yanlı iktisat 

bunlardan bazılarıdır. Günümüz dünyasında klasik iktisat sisteminin devamı 

niteliğinde kabul edilen arz-yanlı iktisadın bir gereği olarak serbest piyasa 

temelli bir iktisadi sistem birçok devlet tarafından kabul görmüştür. Bu 

iktisadi model ile ekonomik anlamda ortadan kalkan iktisadi sınırlar 

neticesinde birçok ülkenin ekonomisi birbirleriyle entegre olmuş durumdadır. 

Dolayısıyla böyle bir ortamda bir ülkenin ekonomisinde vuku bulan hadise 

diğer ülke ekonomilerini olumlu yahut olumsuz bir şekilde ziyadesiyle 

etkilemektedir. 

İşte bu hadiselerden biri yakın tarihimizde ABD menşeili vuku bulan 

2008 küresel finans krizinin kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alması, 

insanlara merkezi otoritelerin tutum ve davranışlarından dolayı yaşadıkları 

kayıpları telafi etmenin yollarını arama zaruretini doğurmuştur. Bu hadiseye 

mukabil o konjonktürde ekosistemin yaşadığı problemleri kaleme alan Satoshi 

Nakamoto “Bitcoin: Eşten-eşe Nakit Ödeme Sistemi” adlı makalesinde 

yaşanılan problemlere karşı insanların merkezi otoritenin denetimi dışında 

varlıklarını hiçbir sınırlamaya maruz kalmadan oldukça düşük maliyetli ve 

hızlı şekilde transfer edebileceği, keyfi para ve maliye politikalarından 
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etkilenmeyeceğini öne sürerek bu çerçevede dijital para birimlerinden ilki 

olan Bitcoin’i tanıtmıştır. 

İşte bu çalışmada kripto paraları ve bunların devletler nezdinde 

vergilendirilme durumları, tekâmül eden yasal düzenlemeler ile açıklanmaya 

çalışılmıştır.  

1. PARANIN TARİHSEL GELİŞİMİ 
İnsan ihtiyaçlarının temini konusunda karşılıklı alım-satım işlemlerinin 

vuku bulduğu en temel/basit işlemlerden en karmaşık ticari işlemlere kadar, 

insan ihtiyacının mevzu olduğu her alanda kullanılan para, en temel mübadele 

vasıtası olmuştur. (Kesebir, 2019, s. 607) Onun taşıdığı işlevsellik günümüze 

kadar vuku bulan en evrensel ve karşılıklı güvene dayalı bir sistemi ortaya 

çıkarmıştır. Kişi ve kuruluşların onu kabul etmesi ve kullanması da onun bir 

değer ve itibar kazanmasına zemin oluşturmuştur. Aslında bu gücü ve değeri 

(itibari değeri) ona otoriteler kazandırmaktadır. Zira tarihte genellikle 

otoritelerin itibarı ne kadar yüksek ise paraları da o oranda güçlü kabul 

edilmiştir. İşte paranın icat edildiği dönemlerde insanların nazarında bir güven 

ve bu türden bir itibarının tekâmül etmesiyle, gözle görülür somut varlıklar 

arasında değerli olanlar “para” olarak nitelendirilmiştir. (Ünalan, 2019, s. 5-6)  

M.Ö. 580 yılında vuku bulan parayla satın alma süreci o dönemden bu 

döneme kadar kademe kademe insanlığın ihtiyaçlarına mukabil evrimleşerek 

ilerleyen bir zaman dilimini ortaya çıkarmıştır. (Kesebir, 2019, s. 608) Mal ve 

hizmet alımının bir karşılığı, borç teminin geri ödenmesi için bir araç vazifesi 

gören para pek çok farklı coğrafyada farklı şekillerde tezahür etmiştir. Mesela, 

Sümerlerin arpası iyi bir para vazifesi görmüştür. Zira bizzat arpanın kendisi 

“kullanım” açısından bir değer taşımıştır. (Ünalan, 2019, s. 6) Bir başka 

toplumda ise kahve mübadele aracı olarak kullanılmıştır.  Fakat bununla 

beraber kahve çekirdekleri bozulduğunda paranın değerini yitirmesi gibi 

zorluklar da vuku bulduğunda, para daha dayanıklı, pek çok coğrafyada kabul 

edilen, belirli madenlerle temsil edilmeye başlamıştır. (Karakaş Eker, 2018, s. 

1) M.Ö. 640 yılında Lidya Kralı Alyattes madeni olarak üretilen paraların 

altın ve gümüş oranlarını belirten işaretleri paranın üzerine ekletmesiyle metal 

paraları daha güçlü ve değerli bir yapıya büründürmüştür. Aslında bu durum 

yukarıda da ifade edildiği üzere “Otoriteye güvenmek, onun imzasına ve 

mührünün gücüne inanmak” paranın itibari değerinin daha da mühim olduğunu 

ortaya çıkartmıştır. Zira itibari değeri olan paranın; bozulmaz yapısı, kolay 

saklanılabilir ve taşınabilir olmasıyla beraber sahtesine tevessül etme 

durumunun otoriteye karşı bir itaatsizlik karinesi sayılması ve bunun 

müeyyidesinin çok ağır olması onu daha güvenilir kılmıştır. (Ünalan, 2019, s. 

6) 

Zaman içerisinde insanların ulaşım araçlarını geliştirmesi ve ticaretin 

yapısına yeni bir boyut kazandırması gibi dönüşümler, parayı önce daha 

dayanıklı olan metallere, metal cisimlerin güvenliği tehlike arz edince de 
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parayı, metalleri temsil eden kağıtlara dönüştürmüşlerdir. (Girgin, 2020, s. 3-

4) 

Esasında temsili paraların ortaya çıkışı M.Ö. 3000’lere kadar dayanır. 

Mezopotamya’da tesadüf edilen işçilik, tahıl ve hayvan figürlü kil tabletler, 

M.Ö. 3300 yıllarında İrlanda’da rastlanılan temsili paralar buna örnektir. 

(Ünalan, 2019, s. 6) Diğer taraftan M.Ö. 3200’lerde Antik Mısır’da altın 

çubukların da yine para yerine kullanıldığına tesadüf edilmiştir. Tam olarak 

günümüzdeki şekilde olmasa da para kabul edebileceğimiz evrensel geçerliliği 

olan sikke formlarının kalıntılarına M.Ö. 24.yy‘da Mezopotamya‘da 

rastlanılmıştır. (Ulu, 2019, s. 291) Altın ve gümüş kaplamalı şekilde 

Lidyalılar tarafından resmi olarak basılıp kullanılmaya başlaması M.Ö. 

600’lere uzansa da aşağıdaki şekilde gösterildiği üzere günümüzdeki 

durumuna en yakın altın sikke(para) ise M.Ö. 7 yüzyılda yine Lidyalılar 

tarafından basılmış ve tedavüle çıkarılmıştır. (Çarkacıoğlu, 2016, s. 2) 

 
Kaynak: (Çarkacıoğlu, 2016, s. 2) 

Tarihte bugünkü anlamıyla ilk banknot örneğine ise “Jiaozi” adıyla, 

M.S.  X. yüzyılda Çin'de Song Hanedanlığı döneminde tesadüf edilmiş ve 

altın paralarla birlikte kullanıldığına rastlanmıştır. (Çarkacıoğlu, 2016, s. 3) 

 
Kaynak: (Çarkacıoğlu, 2016, s. 3) 
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Dünden bugüne paranın geçirdiği bu evrilme sürecinde her geçen gün 

fiziksel parayla olan işlemlerin azaldığı, geleneksel paranın yerini ise artık 

gittikçe sanal/dijital paraların aldığı görülmektedir. (Çarkacıoğlu, 2016, s. 7) 

Zira bu süreçte paraya çok farklı şekillerde anlam yüklenmesine rağmen en 

genel kanaat, talep edilen mal ve hizmete karşılık cibayet edilen ve günümüz 

cemiyetleri tarafında kabul gören kolektif bir değişim aracı olduğudur. Bu 

çerçevede dahi ele alındığında paranın fiziksel olmasının zorunlu olmadığı, 

sanal/dijital yahut elektronik paranın da bu kapsamda değerlendirileceği 

anlaşılmaktadır. (Toraman, 2020, s. 5) 

Para bu dönüşüm sürecinde kendisinden önceki mübadele aracının 

yerini alırken veya ona ikâme olabilirken evveliyatında cereyan eden paranın 

tüm fonksiyonlarını daha cazip şekilde yapabiliyor olmasıyla beraber 

kendisinden önce kullanılan paranın etkinsiz olarak yaptığı işlevleri de daha 

iyi bir şekilde yerine getirmesi gerekmektedir. (Çeker, 2018, s. 48) İşte 

günümüz dünyasında fiziksel paraların yerini almaya başlayan 

dijital/sanal/elektronik ve nihayet bu minvalde ortaya çıkan kripto paraların 

kolay muhafaza ve transfer etme, merkezi müdahalelerden uzak tutma gibi 

avantajları barındırması, onun cazibesini her geçen gün artırmaktadır.   

1.1. Kripto Paralar 
Bilgi çağı olarak adlandırılan bu dönemin baş döndürücü hızına paralel 

bir şekilde finansal piyasalar ve finansal araçlar da ilerleme kaydetmektedir. 

Bu kapsamda yatırım platformlarının yani yatırım araçlarının, yatırımcıların 

ve bu minvalde işlemlerinin bilişim teknolojisiyle birlikte sanal ortama 

taşınması bunların sayılarının artmasına vesile olmuştur. (Şahin O. N., 2018, 

s. 899) Zira küresel çapta online alışveriş sitesi olan Ali Baba Grubu, 2015’in 

Kasım’ında yayımlanan bir raporda (tam tarih :11/11/2015) 14,000,000,000 $ 

(ondört milyar dolar)ın üzerinde çevrimiçi ticaret yapmış ve bu satışların 

yaklaşık %68’i sadece mobil cihazlar üzerinden gerçekleşmiştir. Bu durum 

insanların ziyadesiyle fiziksel para kullanmadan ihtiyaçlarını gidermekte 

istekli olduklarını göstermektedir. İşte bu ve bunun gibi istekler mukabilinde 

vuku bulan gelişmeler, insanların para üzerinde birtakım yenilikler 

geliştirmelerini zorunlu hale getirmiştir. Bu çerçevede ilk sanal para birimleri 

denenmiş fakat çifte harcama gibi problemlerin yaşanması hasebiyle başarısız 

olmuştur. (Serçemeli, 2018, s. 36) Bu olumsuz tecrübeden sonra ilk kez 1983 

yılında David Chaum tarafından kriptografi temelli bir para birimi ortaya 

atılmıştır. Bu para, ticari hayata çeşitli ticari fonksiyonları yerine getirme, 

işlemleri kolaylaştırma, üçüncü bir aracıya gerek duymadan kontrol altına 

alma, ticari engelleri ve maliyetleri azaltmakla beraber verimliliği arttırma 

gibi katkılar sunmuştur. (Akiz, 2019, s. 8) 

İngilizce “crypto” ve “currency” kavramlarının dercetmesiyle vuku 

bulan “cryptocurrency” deyiminin Türkçe adı olan kripto para, şifreli para 

yahut gizli para anlamına gelmektedir. (Çeker, 2018, s. 4) Henüz yeni bir 

kavram olduğundan dolayı üzerinde her ne kadar uzlaşılmış bir tanım olmasa 
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da genel olarak kripto paralar, fiziksel varlıkları olmayan, herhangi bir 

merkezi bulunmayan ve dolayısıyla herhangi bir otorite tarafından kontrol 

altında tutulamayan, taraflararası hızlı ve güvenli, maliyeti ziyadesiyle düşük 

kriptografi temelli blok zinciri olarak adlandırılan bir yapı ile güvenli bir para 

transferini sağlayan ve elektronik ortamlarda işlem gören sanal paralar olarak 

adlandırılmaktadır. (Yüksel, 2020, s. 434) Burada kriptografi hem dijital 

paralarda vuku bulan işlemlerin teyit edilmesinde hem de daha fazla paranın 

yaratılmasının kontrolünün sağlanmasında kullanılmaktadır. (Ünalan, 2019, s. 

19) Bu kripto para esamesinde yeni para oluşturma işlemine mining3, bu 

paraların üretimini gerçekleştirenlere miner4, bu paraların depolandığı, 

tutulduğu alana da wallet5 denilmektedir. (Şahin M. , 2019, s. 174) Tabi 

madenciler tarafından bilgisayar teknolojisi kullanılmak suretiyle sanal 

ortamda üretilen bu paralar karşılığında belli bir miktar kripto para 

kazanılmaktadır. (Kızıl, 2019, s. 180) İhracı, yönetimi ve denetimi herhangi 

bir kurumun elinde olmayan bu paralar, kriptografik imzaların kullanılmasıyla 

çevirim içi eşler arasında transfer edilebilmektedir. (Yüksel, 2020, s. 434) 

Dolayısıyla hal böyle olunca devletlerin uyguladığı para ve maliye 

politikalarının da bu paralar üzerinde bir etkisinin olmadığını belirtmek 

gerekir. (Günay, 2018, s. 63) Yani geleneksel para sisteminde ekonomideki 

para arzı devlet otoriteleri tarafından serbestçe belirlenip ekonomi üzerinde 

önemli politikalar uygulama imkânı bulmaktadırlar. (Topaloğlu, 2021, s. 246) 

Fakat kripto para birimleri üzerinde herhangi bir hükümetin, işletmenin yahut 

düzenleyici kuruluşun yetkisi bulunmadığından, bu para biriminin arz 

miktarının böyle otoriteler tarafından belirlenmesi mümkün değildir. (Timur, 

2019, s. 229) Ayrıca bununla beraber kime ait olduğunun bilinmediği ve 

otoriteler tarafından izlenme, denetlenme ve kontrol edilme durumlarının pek 

mümkün olmadığı için kripto para hesaplarının dondurulması yahut bu 

hesaplara el konulması veya da bir tehdit unsuru ile karşılaşması söz konusu 

değildir. (Eğilmez M. , 2017) 

Öte yandan kriptografiye dayalı bir cibayet sistemini teşkil eden kripto 

para birimleri hükümetler tarafından yasal olarak desteklenmeseler de 

karşılıklı dijital mübadele işlemlerinde kullanılmaktadır ki aslında bu 

mübadeleye konu olan da bir bakıma bilgisayar dosyalarıdır. (Kesebir, 2019, 

s. 611-612) Yani buradan anlaşıldığı kadarıyla kripto para birimleri ile 

yapılabilecek en temel finansal işlem şüphesiz taraflar arasında para transferi 

yapılmasıdır. Transfer yahut değişim aracı olarak finansal işlemlere konu olan 

fiziksel somut paralarla yapılan işlemlerdeki güvenlik önlemleri, mübadele 

aracı olan o paranın güvenli bir şekilde üretilmesine ve taklidinin kolay kolay 

mümkün olmamasına dayanırken dijital paralarla yapılan işlemlerde alınan 

 
3 İngilizce “madencilik” demektir. 
4 İngilizce “madenci” demektir. 
5 İngilizce “cüzdan” demektir. 
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güvenlik önlemleri, dijital imzalar aracılığıyla temin edilmektedir. (Topçu, 

April-2020, s. 29) Dolayısıyla ağ üzerinden oluşturulan algoritmalar 

vasıtasıyla oluşturulan şifrelerin çözümlenmesiyle gerçekleştirilen kripto para 

transferi gerçekleştirilirken ileride üzerinde duracağımız blockchain “blok 

zincir” teknolojisi üzerinden gerçekleştirilerek daha güvenli hale getirildiği 

ifade edilmektedir. (Yıldız, 2021, s. 77) Bir tanım getirmek icap ederse 

blokchain, sisteme dahil olan kişilerin doğruluğu hakkında üzerinde mutabık 

olduğu verilerin depolandığı, daha sonra bunların ulaşılarak görme imkânının 

bulunduğu belirli bloklardan oluşan, sonrasında bunlara yenilerinin eklenme 

imkânının da olduğu bir veri zinciridir. Bu zincirde her blok kendisinden 

önceki bloğun özetini içerir. Böylelikle zincirde bulunan herhangi bir bloğun 

dışarıdan müdahale ile değiştirilmesi imkânsız hale getirilmektedir. (Yalçın, 

Ocak-2019, s. 102)  

Kripto paraların, değerli madenler gibi üretildiği madenden dolayı veya 

kağıt paralar gibi ait olduğu devlet itibarından kaynaklanan bir değeri yoktur. 

Bu para biriminin değeri insanların bunu mübadele aracı olarak kabul 

etmesinden gelmektedir. Yani tıpkı diğer para ve finansal araçlarda olduğu 

gibi piyasada anlık vuku bulan arz-talep kurallarına göre değeri takdir 

edilmemektedir. (Eğilmez D. M., 2017)  

1.1.1. Kripto Paraların Avantajları ve Dezavantajları 
Kripto paraların dünya piyasasında hızlı bir şekilde yerini almasıyla 

avantajlarının yanında birtakım dezavantajlarını da beraberinde getirmiştir. 

Öncelikle kripto paraların avantajları şöyle hülasa edilebilir; 

✓ Kripto paraların dağıtık olması (merkezi olmaması), bir otoriteye 

veya aracıya ihtiyaç duymaması. (Kaplanhan, 2018, s. 111) 

✓ Blok zinciri teknolojisinin bir ürünü olan kripto paraların işlem 

maliyetlerini önemli ölçüde azaltması, işlem gerçekleşme sürelerini 

kısaltması. (Topçu, April-2020, s. 28) 

✓ Sanal/dijital olduğundan dolayı hız/zaman ve mekân açısından bir 

sınırlamanın olmaması. (Gümüş, 2021, s. 526) 

✓ Kripto paraların yapısının karmaşık ve şifreli protokoller ile 

kullanıcıların kimliğini gizlemesi ve yapılan işlemlerle para 

akışlarının takibinin yahut hangi gruplarca yapıldığının tespitinin 

daha da zorlaşması. (Hatipoğlu, 2021, s. 180) 

✓ Birçok ülkede vergilendirilmediğinden dolayı beyan veya kayıt 

tutma gibi yasal yükümlülüklerden sorumlu tutulmaması ve 

herhangi bir kesintiye maruz kalmaması. (Kızıl, 2019, s. 183) 

✓ Sadece ülke çapında değil tüm küresel alanda işlem imkânı 

bulunması. Bununla beraber ülkelerin ekonomik problemlerinden arî 

olması. (Kesebir, 2019, s. 613) 

✓ Yapılan işlemlerin pek çok farklı noktalardan kontrol edilerek 

sahtekarlık ihtimalini azaltması. (Kaplanhan, 2018, s. 111) 
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✓ Hem taşınabilir hem de kolaylıkla küçük ölçeklere bölünebilir ve 

sanal ortamda olması hasebiyle fiziki paranın dayanıklılık özelliğini 

taşıması. (Karakaş Eker, 2018, s. 7) 

✓ Ülkelerin haksız bir şekilde birbirlerine uygulayabileceği 

ambargoların önüne geçebilme niteliğine sahip olması. (Yıldız, 

2021, s. 89-90) 

✓ Bu sistemin güvenliği kriptografik dijital imzalama yöntemiyle tesis 

edildiği için paranın taklidinin mümkün olmaması. (Kızıl, 2019, s. 

183) 

Diğer taraftan kripto paraların sağlamış olduğu avantajların yanında 

taşıdığı riskler ve buna bağlı dezavantajları da bünyesinde barındırdığı 

muhakkaktır. Bunlar da şöyle izah edilebilir; 

✓ Kripto paralar değer ölçüsü açısından ele alındığında bu para 

birimlerinin kurlarında yaşanan radikal değişimler değer ölçüsü 

olmasını zorlaştırmaktadır. (Karakaş Eker, 2018, s. 7) Çünkü 

değerleri çok ani şekilde düşüş ve yükseliş yaşadığından dolayı 

spekülatif paralar olarak da adlandırılmaktadır. (Timur, 2019, s. 

232) 

✓ Herhangi bir devlet veya borsa kurumlarınca korunmaması risklere 

karşı savunmasız bırakmaktadır. Mesela bitcoin 2013 yılının eylül 

ve aralık aylarında 20 kat değer kazanırken 2014’ün son üç ayında 

%60 değer kaybetmiştir. (Kaplanhan, 2018, s. 112) 

✓ Birçok ülkede halâ hukuki bir zemininin oluşturulmamış olması hak 

aramanın zor olmasına sebep olmaktadır. (Gümüş, 2021, s. 526) 

Mesela 2011 yılında Bitcoin kuruna bir siber saldırı gerçekleşerek 1 

BTC=17,50$ olan kur değeri 1 BTC=0,01$ şeklinde değiştirilmiştir. 

Yine bir başka saldırıda ise Bitcoin işlem platformlarından Mt. 

Gox’a yapılan siber saldırıda kullanıcı bilgileri çalınmıştır. Mt. Gox, 

Şubat 2014’te iflas etmiş, şirkete ve müşterilere ait değeri yaklaşık 

yarım milyar doları bulan 850.000 BTC kaybolmuştur. (Şahin O. N., 

2018, s. 908) 

✓ Dağıtık bir veri tabanına sahip olduğu için her an milyonlarca farklı 

lokasyonlarda birimler zincire eklenmeye çalışılmakta bu da hem 

ciddi bir işlem gücünü gerektirmekte hem de çok yüksek miktarda 

elektrik tüketimine sebebiyet vermektedir. Zira yüzlerce çeşit kripto 

para birimi olduğu düşünülürse (-ki bunların arz miktarı da 

milyonlarla ifade edilmekte), blockchain teknolojisini kullanan tüm 

para birimlerinin yıllık elektrik tüketimi bazı dönemler onlarca 

ülkenin yıllık tükettiği elektrik tüketimine denk gelmektedir. 

(Yıldız, 2021, s. 89-90) Mesela 1 bitcoinin transfer işlemi 100.000 

VISA kartı ile yapılan işlemin 2 katından daha fazla enerji 
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tüketimine sebebiyet vermektedir. Bununla beraber madenciler de 

sürekli olarak çalışan makineleri soğutmak için ayrıca birde soğutma 

maliyetlerine katlanmak durumundadırlar. Tabi bu maliyet ülkelerin 

coğrafi, ekonomik ve iklim koşullarına göre de değişiklik 

göstermektedir. Örneğin Çin’de 1 bitcoin üretmenin ortalama 

elektrik maliyeti 3,172$ iken Hindistan’da 3,274$’dır. Rakamlar 

yakın olmasına rağmen Hindistan’da kripto para madenciliğinin 

gelişmediği görülür. Çünkü Hindistan’da soğutma maliyetleri 

neredeyse kârın tamamını yok edecek düzeydedir. (Ünalan, 2019, s. 

39)  

✓ Kişisel gizlilik sağlayan yapısıyla vergi kaçırma, kara para aklama 

gibi yasa dışı aktivitelere elverişli bir alan oluşturmaktadır. 

(Khalilov, 2017, s. 4-5)  

✓ Diğer taraftan yapılan bütün işlemlerin sanal ortamda vuku bulması 

(sanal cüzdanları, kullanıcı bilgileri, gerçekleşen işlemlerin veri 

tabanları gibi) siber saldırıların hedefi haline getirmektedir. (Şahin 

O. N., 2018, s. 908) 

✓ Anonim olması münasebetiyle yapılan işlemlerde ancak şahıslar 

muhatap alınıyor anlamına geldiğinden bu kapsamda oluşabilecek 

problemlerde herhangi muhatap bulunamamaktadır.  (Yıldız, 2021, 

s. 9-91) 

✓ Bitcoin gibi bazı kripto paraların 21 milyon gibi sabit bir arza sahip 

olması ve çoğunluğunun dürüst olmaması sonucu tüm sistemin 

çökme riskini de beraberinde getirmektedir. (Khalilov, 2017, s. 5) 

1.1.2. Kripto Paraların Vergilendirilmesi  
Her geçen gün nev’isinde ve miktarında artış yaşanan, günümüz küresel 

ekonomisinde ödeme aracı olarak ziyadesiyle tercih edilen kripto paralar, 

anonim ve kriptolu yapıları ile hem hukuk sistemine hem de merkez 

bankalarının para üzerindeki egemenliğine zarar verme potansiyeli 

taşımaktadır. Diğer taraftan itibari paraya dönüşebilir nitelikte olması ve 

bunun yanında mülkiyet konusu olması münasebetiyle hukukun birçok 

alanında boşluk oluşmasına sebebiyet vermektedir. Tabi bu durum kamu 

maliyesi açısından kripto para kazançlarından ve harcamalarından vuku bulan 

dolaylı yahut dolaysız vergilendirme konularında da bir belirsizlik 

yaratmaktadır. (Hatipoğlu, 2021, s. 195-196) İşlemi gerçekleştirenlerin kimlik 

bilgilerinin gizlenmesi, işlemlerin merkezi otoritenin kontrolü dışında vuku 

bulması da yine vergiye tabi olmadan alım satıma konu olmasına elverişli bir 

ortam temin etmektedir. (Şahin M. , 2019, s. 176)  Zira bu gibi durumlar 

günümüzde mükelleflerin yüklü vergilerden kaçınarak çeşitli yolar ile vergi 

kaçırma gayelerine uygun ortam oluşturan kripto paraların cazibesini 

artırmaktadır. (Şahin O. N., 2018, s. 918) Dolayısıyla kripto paraların vergiye 

konu olması için öncelikle vergilendirilmesinin önündeki engellerin 
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kaldırılması gerekmektedir. Bu engeller kısaca şöyle sıralanabilir; (Girgin, 

2020, s. 87) 

✓ Gerek hesap cüzdanları gerekse kullanılan özel anahtarların vergi 

mükellefi borsa ve finans kurumlarına tabi olmaması (takip 

edilememesi), 

✓ Kripto para madencilerinin ödül karşılığı olarak elde ettikleri bitcoin 

gibi sanal paralarını borsalara aktarmaması (yine takip 

edilememesi), 

✓ İşlemler neticesinde edinilen kazançların kaynağını tespit etmede 

zorlukların yaşanması (kaynağın belirlenmesinin zorluğu), 

✓ Merkezi otoriteler tarafından bu konuda oluşturulacak bir vergi 

türünü ve kaynağını takip edebilmek için uygun, elverişli bir 

altyapıya sahip olmaması (altyapı eksikliği), 

✓ Merkezi otoritelerin denetimine dahil olmaması (denetim ve kontrol 

eksikliği) gibi durumlar kripto paraların sağlıklı bir şekilde vergi 

mevzuatına dahil edilmesine engel teşkil etmektedir. Şimdi son 

yıllarda ciddi bir servet kaynağı olması, ziyadesiyle tercih edilen bir 

ödeme aracı olarak kullanılması ve işlem hacminin bir hayli fazla 

olması kripto paraları devletler için mühim bir vergi kaynağı haline 

getirmiştir.  

2. DÜNYA’DA KRİPTO PARALARIN 

VERGİLENDİRİLMESİNE YÖNELİK FARKLI 

YAKLAŞIMLAR 
Küreselleşmeyle beraber çok hızlı gelişen sanal dünyanın getirdiği 

yeniliklerden olan blockchain teknolojisinin herhangi bir düzenlemeye tabi 

olmaması veya merkez bankası kontrolünde bulunmaması gibi serbestiler, 

kullanıcılar açısından getirdiği fırsatların yanında devlet otoritesine karşı 

meydan okumaları da beraberinde getirmektedir. (Serçemeli, 2018, s. 58) Bu 

teknolojinin bir ürünü ve çağımızın en çok ivme kazanan gelişmelerinden biri 

olan kripto paralar, her ne kadar değişim, yatırım ve tasarruf aracı olarak 

kaydî yahut itibari paranın geleneksel işlevlerini yerine getiriyor olsa da 

değerindeki ani iniş-çıkışların yaşanması, hala toplumun önemli bir kesimi ve 

birçok kurum tarafından kabullenilmemesi, bunun yanında bir devlet yahut 

merkezi bir otoriteye bağlı olmadığı gibi var olanı da yıkma arzusu, ekonomi 

politikası aracı olarak kullanılmasının önünde bir engeldir. (Günay, 2018, s. 

69) Bünyesinde taşıdığı bu dezavantajları kendisine yönelik uygulanacak para 

politikalarının da etkisiz kalacağını göstermektedir. Kripto para birimlerinin 

bu ve yukarıda izah edilen özellikleri vergi cennetlerinin geleneksel 

karakteristiklerini yansıtmaktadır. (Serçemeli, 2018, s. 55)  

Ayrıca kripto para birimlerine henüz devletler nezdinde tam olarak 

nasıl yaklaşıldığı da netlik kazanmamıştır. Daha bir emtia mı, bir altın mı 
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yahut bir para birimi mi olduğu, hangi değer aracı olarak kabul gördüğü dahi 

kesinlik arz etmemektedir. (Gediz Oral, 2021, s. 81) Bu çerçevede Ekonomik 

Kalkınma ve İşbirliği Örgütü “OECD”nin kripto paralarla ilgili yayımladığı 

“Sanal Paraların Vergilendirilmesi: Vergi Yaklaşımı ve Gelişen Vergi Politika 

Sorunlarına Bakış” isimli raporunda, bu paraların çoğu ülkede gayri maddi 

veya finansal bir varlık olarak kabul edilirken, kimi ülkelerde emtia, kimi 

ülkelerde ise para birimi olarak tanımlandığına dikkat çekmiştir. (Fintech and 

İnavasyon, 2021)  

Bu çerçevede ilk olarak dünya genelinde en fazla kripto para biriminin 

ve kullanıcısının bulunduğu ABD’ye bakılacak olursa bu federal ülkede kripto 

paralar, ülkenin farklı eyaletlerinde ve farklı kurumlarında farklı 

değerlendirmelere tabi tutulmuştur. Örneğin ABD Hazine Bakanlığı nezdinde 

kripto paralar “çevrilebilir sanal para birimi” olarak kabul edilirken, Vadeli 

Emtia İşlem Komisyonu’nda (CFTC) ise bir “emtia” olarak kabul edilmiş, 

Gelir İdaresine göre (IRS) federal düzenlemelerde ise para biriminden ziyade 

bir “mal yahut varlık” olarak kabul edilmiştir. (Klavuz&Günsel, 2021) 

Almanya kripto para birimlerinden biri olan bitcoin hakkında beyan 

ettiği görüşünde normal olarak kullanılan paradan ziyade bir “özel para 

birimi” olarak kabul ettiğini belirtmiştir. (Günay, 2018, s. 69) Yani bir 

finansal araç yahut muhasebe birimi olarak kabul etmiş fakat bir finansal 

işleme konu olacağı vakit Federal Finansal Denetim Otoritesinden izin 

alınması durumunda kullanılabileceğini belirtmiştir. (Serçemeli, 2018, s. 56) 

Öte taraftan Norveç’e bakıldığında kripto paralar vergi kaynağı 

açısında “sermaye mülkü” olarak kabul edilirken, Avusturya ve Kanada’da 

“emtia” olarak kabul edilmiş, Japonya’da ise “ödemeler gerçekleştirilirken 

yahut dijital olarak aktarılırken” yasal bir varlık olarak kabul edilmiştir. 

Güney Kore’de finansal bir varlık olarak kabul edilirken, İngiltere’de ise yasal 

bir para biriminden ziyade çoğunlukla bireysel yatırım aracı olarak kabul 

edilmiştir. (Klavuz&Günsel, 2021) Bununla beraber Fransa’da da kripto 

paralar menkul kıymet statüsünde tanınmıştır. (Topaloğlu, 2021, s. 254) 

Tabi bunların yanında Çin başta olmak üzere İzlanda, Ekvador, 

Banglades ve Bolivya gibi az sayıda ülkelerden kimileri kripto para biriminin 

kullanımının bir otorite tarafından kontrol edilmediği ve karapara aklama gibi 

yasadışı girişimlere elverişli bir ortam oluşturduğu için, kimi ülkeler kendi 

kambiyo yasasına aykırı olduğu için, kimi ülkeler de yasal para olmadığından 

kullanıcıları yasal tehlikeye attığı için bunların kullanımını yasaklamıştır. 

(Topaloğlu, 2021, s. 250-252)  Ayrıca Belçika, Hırvatistan, Finlandiya, İtalya, 

Luksemburg, Malta ve Polonya, Tayland gibi bazı ülkeler de kripto parayı ne 

resmî (kaydi-itibari) ne de elektronik para olarak kabul etmezken aralarında 

Türkiye’nin de bulunduğu Bulgaristan, İrlanda, Yunanistan, Güney Kıbrıs, 

Litvanya, Letonya, Macaristan, Avusturya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Çek 

Cumhuriyeti gibi birçok ülke de kripto paralarla ilgili hali hazırda bir 

pozisyon almamıştır. (Serçemeli, 2018, s. 56) 
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Kripto paraların bazı ülkelerde vergilendirilme durumuna bakıldığında 

mesela Almanya’da kripto paralar bir ödeme aracı olarak kullanıldığı vakit 

herhangi bir vergiye tabi değildir. (Girgin, 2020, s. 77) Fakat alım-satım 

konusuna dahil olduğunda edinilen kazanç 800 Euro istisna sınırını aştığı 

vakit değer artış kazancı kapsamında vergiye tabi tutulmaktadır. (Günay, 

2018, s. 70) Bir başka düzenlemede de özel para statüsünde tanımlandığı için 

kripto paralar kullanıcılar tarafından bir yıldan az sürede hesaplarında tutulur 

ise (asgari bir yıl istisna sınırıdır) madencilikten veya alım satım 

işlemlerinden edinilen kazançlar sermaye kazançları kapsamında vergiye tabi 

tutulmaktadır. (Ünalan, 2019, s. 84) 

Dünya’da en fazla kripto para hacminin ve kullanıcısının bulunduğu 

ABD’de ise kurumlarda ve farklı federe devletlerde farklı düzenlemeler 

mevcuttur. Mesela ABD Gelir idaresi kripto paraları “transfer edilebilen sanal 

para” şeklinde tanımlayarak alım-satıma konu olduğu vakit bu işlemden 

doğan kazançların vergilendirilmesi yönünde görüş beyan etmektedir. 

(Fintech and İnavasyon, 2021) Diğer taraftan genel anlamda federal 

düzenlemelerde kripto paralar elde tutulma süresine göre farklı vergi 

nispetlerine tabi tutulmaktadır. (Şahin O. N., 2018, s. 917) Edinilen kripto 

paralar elde edildiği tarihten itibaren bir yıldan daha kısa sürede elden 

çıkarılırsa %39’lara kadar kazanç vergisine tabi tutulurken, bir yıldan daha 

fazla elde tutulduktan sonra elden çıkarılırsa %15 ile %23,8 arasında sermaye 

kazançları kapsamında vergiye tabi tutulmaktadır. (Şahin M. , 2019, s. 177) 

Ayrıca yine mezkûr düzenlemeler kapsamında madencilik yapan kişilerin bu 

faaliyetlerden dolayı elde ettikleri kripto paraların serbest meslek geliri 

kapsamında vergilendirileceği de ilan edilmiştir. (Klavuz&Günsel, 2021) 

Rusya’ya bakıldığında ise kripto paralar hakkındaki düzenlemelerin 

genel olarak geliştirme sürecinde olduğunu belirtilebilir. (Girgin, 2020, s. 77) 

Kripto para madenciliği konusunda henüz bir düzenleme tesis edilmemişken 

kripto paralardan edinilen gelirlerin ise %13 kişisel gelir vergisi kapsamında 

değerlendirilmesi fikri Rus vergi sisteminde yer almaktadır. (Ünalan, 2019, s. 

83) 

Kripto paraların “menkul varlık” olarak kabul edildiği Fransa’da ise 

2014 yılından 2018 yılına kadar kripto paralardan elde edilen kazançların 

“sermaye kazanç vergisi” kapsamında değerlendirilmesine karar verilmiştir. 

Ancak bu kapsamda değerlendirilirken bir de faaliyetin sürekli yahut arızî 

şekilde yapılması da gündeme getirilmiş ve uygulanan oran %45 düzeyinde 

gerçekleşmiştir. (Ünalan, 2019, s. 85) Fakat 2018 yılı Nisan ayında yapılan bir 

düzenlemeyle 2019 yılından itibaren bu oranın %19 düzeyinde uygulanmasına 

karar verilmiştir. (Şahin M. , 2019, s. 177) 

Avrupa kıtasında son olarak İngiltere’ye bakıldığında ise İngiltere Gelir 

ve Gümrük idaresi tarafından kripto paralar yasal bir para birimi olarak kabul 

edilmemekte fakat bireysel bir yatırım aracı olarak görülmektedir. Dolayısıyla 

bu kapsamda gayri maddi bir varlık olarak görülen kripto paralar elden 
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çıkarıldığı vakit değer artış kazancına konu olacağı, bir işletme dahilinde 

işleme konu olmasında da gelir vergisi kanununa muhatap tutulacağı 

belirtilmiştir. (Fintech and İnavasyon, 2021) Bireyler bu parayı alım-satıma 

konu ettiği vakit edindikleri kazançlar yıllık 11.300 sterlini (istisna sınırı) 

aştığında gelir vergisi mükellefi kapsamında vergi ödemek durumundadırlar. 

Tabi burada evli çiftler içinde bir düzenleme yapılmış olup eşlerin kazancı 

ayrı ayrı dikkate alındığından evli çiftlerin kazancı totalde 22.600 sterlini 

aşması durumunda gelir vergisi mükellefiyeti doğmaktadır. (Topçu, April-

2020, s. 36) Son olarak şu düzenleme de belirtilmelidir ki; kripto para 

muameleleri katma değer vergisinin dışında tutulmuş, fakat bu işlemi yapanlar 

yani (satanlar) %20 oranında kurumlar vergisine tabi tutulması zorunluluğu 

getirilmiştir. (Topaloğlu, 2021, s. 250-252) 

Uzak doğu ülkelerinden Çin’e bakıldığında ise yukarıda bahse konu 

olan ülkelere nazaran daha temkinli yaklaştığı görülmektedir. Şubat 2018 

yılında bu para biriminin yasal kabul edilmediğinden dolayı tüm yerli ve 

yabancı kripto para borsalarına erişimi engelleyeceğini açıklamıştır. (Girgin, 

2020, s. 77) Dolayısıyla Çin Halk Bankası kripto paralardan olan bitcoin 

karşılığında herhangi bir ödeme yapılmayacağını, ticari işlemlerde kullanıldığı 

durumda ise bu çerçevede vuku bulan işlemlerin ve alış-verişlerin de 

sigortalanmayacağını belirtmiştir. Çin’in, kripto paralarla gerçekleşen tüm 

işlemlerde sanal paraları kontrol altına almak adına bu yasakları tedbiren 

getirdiği belirtilmektedir. (Günay, 2018, s. 70) 

Uzakdoğu ülkelerinden bir diğeri olan Japonya’nın ise kripto paralara 

yaklaşımı Çin veya Güney Kore’den biraz daha farklı olup 2017 yılı itibariyle 

blockchain teknolojisi temelli ödeme araçlarına kapılarını ilk açan ülkelerden 

biridir. (Ünalan, 2019, s. 91) Hem ödeme aracı hem de transfer edilebilen 

dijital varlıklar olarak kabul edilen kripto paralardan, bu işlemlerden edinilen 

kazançlar Japonya’da gelir ve sermaye kazançları vergisine konu olmaktadır. 

(Günay, 2018, s. 70) Mezkûr işlemler neticesinde bitcoin kripto parasından 

elde edilecek kârlara uygulanacak vergi oranları %15 ile %55 arasında 

değişmektedir. (Topaloğlu, 2021, s. 251) Yıllık 200 bin Yen’in altında oluşan 

kazançlar vergiden istisna tutulmuştur. (Ünalan, 2019, s. 93) Ülkede bitcoin 

alan yabancı yatırımcılardan ise bu harcamaya yönelik herhangi bir tüketim 

vergisi alınmamaktadır. (Topçu, April-2020, s. 36) Tabi yasal olarak kabul 

edilen ve ticari muamelelere konu olan tüm bu dijital para birimleri Japon 

Finansal Hizmetler Kurumuna kayıt olması gerekmektedir.(Girgin, 2020, s. 

77) 

Yukarıda gösterilen ülke örneklerinden de anlaşılacağı üzere, 

blockchain teknolojisinin bir ürünü olan kripto paraların vergilendirilmesi 

konusunda birçok ülke ciddi adımlar atmışken kimi ülkeler mevzuatlarını 

yasal boşlukları giderecek şekilde tekâmül ettirmenin gayreti içerisindedirler. 

Kimi ülkeler de hala kripto paraların getirdiği birtakım avantajları yanında 

kontrol edilememesi, denetim altına alınamaması ve politikaları 
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etkisizleştirmesi gibi dezavantajlarından dolayı ülkede dolaşımını yasaklama 

eğilimindedirler.  

3. KRİPTO PARALARIN VERGİLENDİRİLMESİNE 

YÖNELİK TÜRKİYE’DEKİ YAKLAŞIM 
Dünya genelinde hukuk sisteminin nüfuz ettiği tüm toplumlarda vergi 

salma durumu, bir devlet politikası olarak yasal düzenlemeler çerçevesinde 

tatbik edilme şartına bağlıdır. Zira devletler, hukuki temeli olmayan hiçbir 

vergiyi vatandaşlarına dayatamazlar. (Karakaş Eker, 2018, s. 8) Türkiye’de de 

blok-zincir teknolojisinin ürünü olan kripto paraları veya bunların kullanımını 

kapsamına alan, düzenleyen müstakil bir yasal düzenleme henüz tekâmül 

etmemiştir. Dolayısıyla bu yasal düzenlemenin yokluğu hukuki normlar 

hiyerarşisi açısından bu çerçevede asli(bağlayıcı) bir yönetmelik yahut alt bir 

düzenleme çıkarılmasını olanaksız kılmaktadır (Hatipoğlu, 2021, s. 188)  

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bitcoin başta olmak üzere 

kripto paraların ziyadesiyle yaygınlaşması bu para birimlerinden kaynaklı 

işlemlerin vergilendirmeye konu olması tartışmalarını da beraberinde 

getirmiştir. Fakat halihazırda vergi kanunları nezdinde bir işlemden kaynaklı 

edinilen kazancın vergiye konu olması için yani vergilendirilmesi için 

öncelikle o kazancın adının konulması gerekir. (Boran&Güneysu, 2018, s. 85) 

Halen Türk vergi hukukunda kripto paraların bir emtia mı, menkul kıymet mi 

yoksa bir para birimi (ödeme aracı) mı olduğu tanımlanmış değildir. 

Dolayısıyla Türkiye’de kripto paraların vergilendirilmesi noktasında temel 

problem de tam olarak burada vuku bulmaktadır. Çünkü Türkiye henüz kripto 

paraları bir varlık veya ürün olarak değerlendirmediğinden, vergilemede sorun 

yaşamaktadır. (Hatipoğlu, 2021, s. 178-182)  

İlk olarak 25/11/2013 tarihinde BDDK tarafından 6493 sayılı “Ödeme 

ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik 

Para Kuruluşları Hakkında Kanun” çerçevesinde kripto varlıklardan biri ve en 

yaygını olan bitcoin dijital parasının kesinlikle resmi bir para birimi olmadığı 

ve yine bu kanun kapsamında gözetim ve denetim mekanizmasının olanaksız 

olduğu belirtilmiştir. (Serçemeli, 2018, s. 57) Ayrıca kur oynaklığının 

(volatilite) ziyadesiyle yüksek ve sistemin tamamen tanınır olmamasından 

kaynaklı risk unsurunun fazla olduğuna BDDK tarafından dikkat çekilmiştir. 

(Yıldız, 2021, s. 92) Dolayısıyla hem önceki başlıklarda ifade edilen 

dezavantajlarından dolayı hem az önce belirtilen hususlardan dolayı 6493 

sayılı kanuna binaen “Bitcoin; herhangi bir resmi yahut özel bir kuruluş tarafından 

ihraç edilmeyen ve karşılığı için güvence verilmeyen bir sanal para birimi” olarak 

hülasa edilmiştir. (Hatipoğlu, 2021, s. 186) 

Diğer taraftan 2016 yılının aralık ayında SPK araştırma dairesince 

kripto varlıklar hakkında yayımlanan araştırma raporunda tüm dünyada vuku 

bulduğu gibi ülkemizde de her geçen gün kullanımı artan bitcoindeki 

gelişmelerin olumlu bir endişe ile takip edilmesinin uygun olacağı ifade 
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edilmiştir. Ayrıca barındırdığı riskler de göz önünde tutulmak suretiyle, teşvik 

edici düzenlemelerin yapılmasının gelir temin edici bir girişim olacağı da 

belirtilmiştir. (Çarkacıoğlu, 2016) 

2019-2023 planlı dönemini kapsayacak XI. Kalkınma Planı’nda da 

kripto varlıklar ile ilgili birtakım açıklamalar yer almıştır. Bu kapsamda 

kullanıcıların bir hayli fazla olması ve her geçen gün bu sayının artarak devam 

etmesi ve hükümetin bu anlamda da daha fazla kayıtsız kalamayacağı 

gerekçesiyle mezkûr kalkınma planının mali piyasalar başlığı altında finansal 

alanda kullanılan araçların çeşitlendirilmesine gidileceği belirtilmiş ve 

bununla beraber özellikle Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının blok-

zincir temelli dijital parasının oluşturulmasına yönelik projelere de 

değinilmiştir. (Yıldız, 2021, s. 92) 

Yukarıda yıldan yıla belirtmiş olduğumuz gelişmeler çerçevesinde 

gerek blok-zincir teknolojisi hakkında gerekse kripto para kullanımında 

tekâmül eden bu olumlu havanın oluşmasıyla bu çerçevede bir düzenleme 

beklenir iken 16/04/2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Ödemelerde 

Kripto Paraların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik” kapsamında 

düzenlemenin 1. maddesinde  yönetmeliğin amacının “ödemelerde kripto 

varlıkların kullanılmamasına, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para 

ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmamasına ve ödeme 

ve elektronik para kuruluşlarının kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, 

transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon 

aktarımlarına aracılık edilmemesi” hususuna yönelik usul ve esasları 

düzenlemek olduğu belirtilmiştir. (RG, 2021) 

Bununla beraber mezkûr yönetmeliğin 3. maddesinin birinci fıkrasında 

Kripto Varlıklar; “dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak 

sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, 

kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası 

aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıklar” şeklinde tanımlanmıştır. 

(Masak, Mayıs-2021, s. 6) Mezkûr maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında ise 

sırasıyla, “Kripto varlıkların; ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde 

kullanılamayacağını,” ikinci fıkrada belirtilen amaca yönelik bir hizmet 

sunulamayacağını düzenlemiştir. (RG, 2021)  

Tabi burada kripto varlıkların bir finansal araç olarak kullanımı 

yasaklanırken 2021’in Mayıs ayında da MASAK (Mali Suçları Araştırma 

Kurulu Başkanlığı) tarafından yayımlanan “Kripto Varlık Hizmet 

Sağlayıcıları İçin-Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin 

Finansmanının Önlenmesine Dair Yükümlülüklere İlişkin Temel Esaslar-” 

adında bir rehber yayınlanmıştır. Bu kapsamda  kripto varlıkların alım satım 

işlemlerine elektronik ortamda aracılık eden şirketlere de (Binance Türk, 

Paribu v.s. gibi), bu varlıkların ve kullanıcılarının takip edilmesi,  denetim 

altına alınması ve yasadışı faaliyetlere uygun bir ortam yaratılmaması için 
“müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirimi, bilgi ve belge verme, devamlı bilgi 

verme ile muhafaza ve ibraz” gibi kripto varlık işlemlerinin, işleme taraf olan 
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kullanıcıların, işleme konu miktarın takip ve tespiti için bir takım 

yükümlülükler getirilmiştir (Masak, Mayıs-2021, s. 6-7). 

Türkiye’de çeşitli kurumlar tarafından 2013 yılından beri hakkında 

birtakım açıklamalar, düzenlemeler ve yönetmelikler tertip edilen sanal para 

birimleri, iktisadi bir fonksiyon yerine getirdiğinden dolayı her ne kadar vergi 

ile alakalı unsurlar doğ(ur)sa da bu para birimlerinin işlemlerinin nasıl 

vergileneceği konusunda herhangi bir netlik bulunmamaktadır. Bu konuda her 

ne kadar birçok ülke problemi çözme gayesiyle vergilendirme yolunda 

birtakım adımlar atmış olsa da Türkiye gibi birçok ülke hala bu konuda somut 

bir adım atmamıştır. (Üzer, 2017, s. 107-108) Tabi her ne kadar kullanımı ve 

tercih edilme oranı günden güne hızlı bir şekilde artsa da bu kripto paralara 

hala herhangi bir yasal statüsünün kazandırıl(a)maması, takip ve denetim 

eylemlerinin mümkün gözükmemesi, kavramsal bir düzenleme getirmenin 

önündeki en mühim engellerdir. Dolayısıyla henüz kavramsal bir düzenleme 

(ne olduğu) belirtilmeden de verginin konusuna dahil etmek çok sağlıklı 

olmamaktadır. 

SONUÇ 
Dünyada 1970’lerle Türkiye’de ise 1980 (24 Ocak)’lerle yeniden 

başlayan ve günümüze kadar da uygulanagelen liberal finansal politikalar, bir 

taraftan ülkelerin aralarındaki milli sınırları ortadan kaldırırken diğer taraftan 

ülke ekonomilerini de birbirleriyle entegre haline getirmiştir. Dünyada hala 

birçok ülke tarafından uygulanan serbestleşme politikaları bir taraftan 

avantajlar sağlarken birtakım dezavantajları da beraberinde getirdiği her geçen 

gün daha da netlik kazanmaktadır. 

2008 yılında Amerika’da başlayan ekonomik krizin ekonomik 

entegreden dolayı kısa sürede bütün dünyayı etkisi altına alması, insanları, 

kurumları ve ülkeleri bu krizin etkilerinden olabildiğince en az hasarla 

kurtulabilmenin çarelerini aramaya sevk etmiştir. Vuku bulan ekonomik 

sıkıntılardan kurtulmak gayesiyle varlık sahipleri, merkezi otoritelerin 

aldıkları kararın dışında varlıklarını koruma yollarını aramışlardır. Mesela bu 

duruma örnek olarak, ekonomik kriz, savaş, ambargo yahut doğal afet gibi 

olağanüstü dönemlerde devletler almış oldukları tedbirler çerçevesinde 

varlıkların ülke dışına çıkışına sınırlar getirirken varlık sahipleri de bu 

sınırlamalara maruz kalmadan varlıklarını kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde 

istedikleri noktaya transfer etmek istemektedirler. İşte bu arayış, 2008 yılı 

krizinin ardından block-chain teknolojisinin bir ürünü olan kripto paraları 

ortaya çıkarmıştır. 

2008 küresel finans krizinde dünya ekosisteminin yaşadığı (enflasyonist 

baskılardan olağanüstü etkisi, finans piyasaların güven kaybı yaşatmaları v.s. 

gibi) ciddi ekonomik problemleri Satoshi Nakamoto kaleme aldığı 

makalesinde dile getirmiş ve bu durumları bertaraf etmek için merkezi 

otoritelerin üzerlerinde herhangi bir para politikası yahut maliye politikası 
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uygulama yetkisini ortadan kaldıran, kriz dönemlerinde ülke varlıklarının 

korunması adına uygulanan ekonomik ambargodan etkilenmeden kolaylıkla 

bir yerden bir başka yere transfer edilebilen, kullanıcısının kimliğinin 

saklanmasına imkân veren cazibe noktaları, işlem maliyetleri oldukça düşük 

olan kripto para birimlerini tanıtarak bu para biriminin çok hızlı bir şekilde 

yayılmasını, kabul görmesini ve işlemlere konu olmasını temin etmiştir.   

Ziyadesiyle o günden bugüne artarak ticari münasebetlere dahil olması, 

bir değer taşıması, transfer aracı olması ve saklanabilmesi gibi özelliklerinden 

dolayı her daim ihtiyaçlarını finanse etme çareleri arayan devletler için de 

vergi konusunun kapsamına girebileceğinin sinyalini vermiştir. Bu çerçevede 

Japonya, Amerika, Fransa gibi birçok ülke bu iktisadi unsurları vergileme 

yolunda adım atma eylemlerini gerçekleştirirken, Rusya, İtalya, Hollanda ve 

Güney Kore gibi birçok ülke de mevzuatlarını kripto varlıkların 

vergilendirilmesi yönünde geliştirme eğilimine girmişlerdir. Türkiye’nin de 

içinde bulunduğu Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Bulgaristan gibi 

birçok ülke de henüz mevzuatlarında bu varlıkların gelirin hangi unsurunu 

teşkil ettiğine dair herhangi bir tanımlama, tasvir etme gibi somut bir 

düzenleme getir(e)mediğinden vergi kapsamına dahil edememektedirler. 

2008 yılından itibaren dünyada 2013 yılından itibaren de Türkiye’de 

ziyadesiyle popülitesi artmaya devam eden kripto paralar hakkında BDDK, 

SPK, TCMB tarafından ara ara duyurular yapılsa da henüz vergi 

mevzuatımızda tam olarak ne para ne menkul kıymet ne de bir emtia olarak 

kripto varlıkların adının konulamaması, vergilendirilebilmelerinin önünde en 

büyük engeldir. Her ne kadar ülkemizde vergilendirmede kriter, ekonomik 

yaklaşım ilkesi olsa da yani yapılan işlem gayri yasal da olsa edinilen 

kazancın vergisinin alınabileceği kanunlarla hüküm altına alınsa da, bu durum 

kanunsuz vergi alınamaz ilkesinin ihlaline izin vermemektedir. Verginin 

konusuna giren eylem suç teşkil edebilir. Bu durum vergiyi doğuran olayın 

vuku bulmasına engel değildir. Fakat yasal dayanağı olmayan, kanunlar 

nezdinde düzenleme kapsamına alınmamış, henüz daha adının dahi 

konulmamış bir unsurdan da vergi alınabileceği izlenimini uyandırmamalıdır. 

Zira o noktada Anayasamızın 2. maddesi dolaylı 73. maddesinin 3. fıkrası ise 

doğrudan bir düzenleme ile idarenin yaptığı bütün eylem ve işlemlerin hukuki 

teamüllere uygun olması gerektiğini, bu kapsamda verginin de bir idari işlem 

olduğu bilinerek yasal dayanağı oluşturulmadan hiçbir verginin cibayet 

edilemeyeceğini taahhüt etmektedir. 

Son olarak Türkiye’de eğer bir gün bu kripto varlıkların 

vergilendirilmesine yönelik önündeki engeller kaldırılır, zihinlerdeki sorular 

ve tereddütler giderilir ve hukuki bir düzenleme tekâmül ederse özellikle 

kazanç unsurları açısından Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi kapsamında 

vergi konusuna girebileceği, kambiyo işlemleri gibi alım-satıma yani ticari bir 

muameleye konu olduğu takdirde özel bir muamele vergisi olan Banka ve 

Sigorta Muameleleri Vergisi yahut genel bir harcama vergisi olan Katma 
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Değer Vergisi kapsamında tüm veçheleri ile ele alınabileceğine hasılı birçok 

verginin konusuna girebileceğine böylelikle kamusal mal ve hizmet ifasında 

bulunan devletin bu ifalarından dolayı katlandığı  maliyetlere mühim bir 

finansman kaynağı olabileceğine dikkat çekmek isteriz.  
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GİRİŞ 

Toplumların bir arada yaşama istekleri zamanla bir koşul haline gelmiş 

ve birlikte yaşama arzuları birtakım sonuçlar doğurmuştur. Birlikte yaşama 

arzularının meydana getirdiği en büyük netice de ‘devlet’ kavramının ortaya 

çıkmasıdır.  

Devlet veya dûlet Arapça kökene sahip olup değişmek, bir durumdan 

başka bir duruma dönüşmek; nöbetleşe olarak birbirinin ardınca gelmek, üstün 

gelmek, zafer kazanmak ve dolaşmak” anlamlarına gelmektedir (Davutoğlu, 

1994, s. 234). Devlet kelimesi Arapça “devle” kelimesinden türeyerek 

Türkçeye geçmiştir (Bozdoğan, 2015, s. 8). Devlet kavramının ortaya çıkması 

ile yani devletin maddi olarak meydana gelmesi ile birlikte, devletin varlığını 

koruyabilmek ve halkın ihtiyaç duyduğu hizmet ve görevleri ifa edebilmek 

için, kendi bünyesinde birçok birim ve hizmet sınıfları meydana gelmiştir. 

Savunma ve adalet ilk devletlerin dahi gereksinim duyduğu bu birimlere birer 

örnektir. Bu meydana gelen birim ve sınıflardan belki de en önemlisi 

konumuz açısından adalet hizmetleridir. Çünkü adaleti sağlamak adına 

yapılan yargılama işlemleri, bir kişinin hayatına mal olabilir, maddi 

yükümlülük altına sokabilir veya daha birçok yaptırıma maruz bırakma 

işlemlerinin yapılmasına neden olabilecek nitelikte bir kuvvettir. Bu açıdan 

adalet dağıtma işlemi çok hassas ve ehemmiyetli bir iştir. Ancak günümüzde, 

eskiden var olan klasik adalet sistemlerine, yargı kollarına ve hukuk 

sistemlerine çok daha yenileri ve fazlaları eklenmiştir. Bu yargı kollarından ve 

sistemlerinden en önemlilerinden birisi de devlet ile mükellefler arasındaki 

vergi uyuşmazlıklarını çözmeye gayret eden ve günümüzde de çokça sözü 

edilen vergi yargısıdır. 

 Vergi kanunlarının anlaşılmaması, idare ve mükellefler arasındaki 

eksik bilgi veya yanlış anlaşılmanın meydana gelmesi gibi sebepler vergi 

yargısına duyulan ihtiyacı her geçen gün artırmıştır. Bu ihtiyaçlar ise bu 

alanda yapılan çalışmaları her geçen gün artırmaya teşvik etmiştir. Artık 

günümüzde geçmişe oranla vergi yargısı hususunda daha net, daha güvenilir 

ve açık işlemler yapma imkanı bu alanda yapılan çalışmalar neticesinde elde 

edilmiştir. Ancak, tam manasıyla son noktaya ulaşılmış ve bu alanda her işin 

gayet düzgün ve mümbit olduğu söylenemez. Bu yüzden geçmişten günümüze 

nasıl ki birçok reform ve yenilik yapıldıysa bundan sonra da gerek duyulan 
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haller kapsamında yine aynı şekilde reform ve yenilikler yapılmaya devam 

edilecektir. 

 Bu çalışmanın asıl gayesi, ilk bölümde yargı ve Türkiye’deki yargı 

sistemini kısaca özetleyerek, ikinci bölümde esas konumuz olan vergi 

yargısına değinmek ve son bölümde de vergi yargılama usulüne değinerek, 

vergi yargılama sürecini ana hatları ile ele alıp, açıklamaktır. 

 

1. YARGI VE TÜRKİYE’DE YARGI SİSTEMİ 

Adalet ve adalet ile ilgili terimlerin başında gelen yargı kavramı, 

geçmişten günümüze her alanda çok hassas ve itina gösterilmesi gereken 

alanların başında gelmiştir. Bu hassasiyet ve itinanın bir neticesi olarak 

adaletin sağlanması gereken her alanda, zaman içerisinde adaleti sağlamak 

için farklı yargı kolları, sistemleri ve mensupları meydana gelmiştir. Bu 

bölümde kısaca yargı, yargı organları ve mahkemeler kısa ve öz bir şekilde 

ifade edilecektir.  

1.1. Yargı Kavramı 

Yargı vazifesi, devletin en temel üç işlevinden bir tanesidir ve devletin 

egemenlik gücüne dayanarak, soyut hukuk kurallarının yargısal usuller 

etrafında somut olaylara uygulanmasına yargı yetkisi ismi verilmektedir. 

Yargı yetkisi de millet namına bağımsız mahkemeler tarafından icra 

edilmektedir (Kuru, Arslan ve Yılmaz, 2002, s.56).  

Yargı, mevcut soyut hukuk kurallarının tarafsız ve bağımsız 

mahkemeler tarafından belirli bir somut olaya yargısal esas ve usullere uygun 

olarak uygulanması yoluyla ortada bulunan hukuki uyuşmazlıkları açık, net ve 

kesin olarak karara bağlama olarak tasvir edilebilir (Yüce, 2015, s. 1).  

Yargılama ise belirli bir konunun; kanunda açıkça belirtilmiş olan usul 

ve şartlar çerçevesinde harekete geçen yargı merciinde, savunma, iddia ve 

bunlardan elde edilen çıkarımların karar aşamasına ulaşılana kadar, 

uygulanması öngörülen usul ve araçlardan faydalanılarak incelenip 

araştırılması ve bu inceleme ve araştırmalardan elde edilen bulgular ışığı 

altında sonuçlandırılması işlemleridir (Derdiman, 2009, s. 143).  

Yargılama hususunu daha kısa özetlemek gerekirse; toplumdaki 

bireyler arasında ya da toplumda yaşayan bireyler ve devlet arasında meydana 

gelen uyuşmazlıkların, yargılama metotları kullanılarak çözüme 
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kavuşturulmasıdır. Buradan hareketle ortaya yargılama hukuku isminde yeni 

bir kavram ortaya çıkmaktadır.  

Yargılama hukuku da, yargı yetkisinin elinde bulunduğu ve bu yetkiyi 

kullanma yetkisine sahip mahkemelerin adaleti sağlamaya çalışırken 

izleyecek oldukları metotları ve uyacak oldukları kuralları gösteren hukuk 

kurallarının tümüdür (www.bilgine.net). 

 

1.2. Yargı Organı 

Yargı organından bahsetmeden önce yargı fonksiyonunun başka bir 

tanımını daha yapmak faydalı olacaktır. Yargı; genel, soyut ve objektif hukuki 

kuralların tarafsız ve bağımsız yargı organları aracılığıyla yargı merciinin 

getirdiği yargısal hüküm ve usullere riayet ederek halihazırda bulunan somut 

olaya uygulanmasıdır. Yargı organları ise bağımsız ve tarafsız mahkemelerdir 

(Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, m.9) 

 

1.2.1. Mahkeme Kavramı 

Arapça kökenli olan ve hükm kökünden gelen aynı zamanda mekân 

ismi olan mahkeme kelimesi lügatta; yargılama yeri, hüküm verilen yer 

anlamının taşımaktadır (Atar, 2003, s. 338-341). Mahkemeyi günümüzde 

genel anlamda kullandığımız teknik manada tanımlayacak olur isek; devlet 

tarafından vazifelendirilen, adalet sağlama görevi ile uğraşan yargılama 

yerlerini ifade eden somut mekanlara verilen isimdir. Bir organı mahkeme 

olarak tanımlayabilmek için sahip olması gereken birtakım özellikler 

mevcuttur. Bu özellikleri sıralayacak olur isek: 

• Yargılama merciinde mevcut bulunan usul ve güvencelere sahip 

olması, 

• Verilen kararların mutlak ya da nispi manada kesin hükme haiz 

olması, 

• Yüksek mahkeme haricinde temyiz olanağının mevcut olması, 

• Mahkeme üyelerinin bağımsızlık ve tarafsızlıklarının güvence altına 

alınması, 

• Mevcutta bulunan bir hukuk kuralına aykırı bir fiil işlenip 

işlenmediğini veya mevcut herhangi bir hakkın ihlal edilip 
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edilmediğini tespit etmeye veya denetlemeye yetkili bir organ olması 

gerekir (Başlar, 2005, s. 156). 

 

1.2.2. Mahkemelerin Tasnifi 

Mahkemeler; kuruluş ve çalışma biçimlerine göre, yargı sistemi 

içeriğine göre ve görmeyi üstlenmiş oldukları uyuşmazlığın niteliğine göre 

mahkemeler olarak üç ana sınıflandırmaya tabidir ve bu her üç ana sınıf da 

kendi içerisinde daha özel dallara ayrılmıştır. Mahkemelerin tasnifi kısaca 

aşağıdaki resim 1’de verilmiştir. 

 

Resim 1: Mahkemelerin Tasnifi (Küçükyağcı, 2012, s. 9) 

1.2.3. Yargı Sistemi İçerisindeki Mahkemeler 

Türk Yargı Sistemi içerisinde mahkemeler birçok kritere göre 

sınıflandırılmıştır. Kuruluş ve çalışma biçimlerine, görmeyi üstlendikleri 

uyuşmazlıkların niteliklerine göre yüksek, ilk derece ve hem ilk derece hem 

de yüksek mahkeme olma gibi sınıflandırmalar mevcuttur (Tanrıver ve 

Hanağası, t.y. 14-17).  

 

1.2.3.1. Yüksek Mahkeme 

Yüksek mahkeme; son kararı, yani artık kendisine yönelik başvuru 

yollarının tamamı tüketildikten sonra en son kararı verme yetkisine haiz 

mahkemeye verilen isimdir. Yani yüksek mahkeme denilen bu merciinin 

başka bir mahkemeye bağlı olması mümkün değildir. Bu yüzden yüksek 

mahkemelerin kararları kesindir ve başka bir mahkeme tarafından 

denetlenemezler. Türkiye’de yargı kolu iki dereceli olduğundan dolayı yüksek 
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mahkemeler, aynı zamanda temyiz mahkemesi olarak faaliyet gösterirler 

(Yüce, 2015, s. 4).   

 

1.2.3.2.   İlk Derece Aynı Zamanda Yüksek Mahkeme 

Hem ilk derece aynı zamanda da yüksek mahkeme vasfına sahip 

mahkemelerin, bazı ilk derece mahkemeler tarafından verilen kararlar nihai ve 

kesindir bu yüzden de verilen kararlara karşı başka mahkemelere itiraz ya da 

temyiz yoluna gidilemez (Yüce, 2015, s. 5). Bu yüzden bu mahkemeler hem 

ilk derece hem de yüksek mahkeme vasfına haizdirler. Yani bu mahkemeler 

ferdi olarak bir yargı kolu oluşturmaktadır. Ülkemizde bu mahkemeye Askeri 

Yüksek İdare Mahkemesi örnek verilebilir. 

 

1.2.3.3. İlk Derece (Hüküm) Mahkemeleri 

İlk derece mahkemeleri, somut bir davayı ilk olarak gören, inceleyen ve 

ardından karara bağlayan yargı yeridir (Yüce, 2015, s. 5).  

 

1.2.4. Görmeyi Üstlenmiş Oldukları Uyuşmazlıkların 

Niteliğine Göre Mahkemeler 

Söz konusu olan bu mahkemeler, görmeyi üstlendikleri uyuşmazlıkların 

niteliklerine göre sınıflandırılmışlardır. Bu sınıflandırma ile hangi 

uyuşmazlığın hangi mahkeme tarafından görüleceği kesin ve net bir şekilde 

önceden tespit edildiği için meydana gelebilecek birçok karışıklık önlenmiş 

olmaktadır ve genel mahkemeler ve özel mahkemeler olmak üzere ikiye 

ayrılırlar. 

 

1.2.4.1. Genel Mahkemeler 

Genel mahkemeler, belli başlı kişiler ya da belli başlı meslek 

gruplarının aralarında vuku bulan uyuşmazlıklar ile belli başlı türdeki 

uyuşmazlıklara çözüm getirmek maksadıyla değil de aynı yargılama hukuku 

disiplininin içerisine giren bütün uyuşmazlıkları karara bağlayıp, neticeye 

kavuşturmak maksadıyla oluşturulan mahkemelerdir (Yüce, 2015, s. 5).   
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1.2.4.2. Özel Mahkemeler 

Literatürde ihtisas ya da uzmanlık mahkemeleri olarak da bilinen özel 

mahkemeler, genel mahkemelerin tam aksine belirli bireyler ya da belirli 

meslek erbapları arasında vuku bulan uyuşmazlık ile belirli türde olan 

uyuşmazlıkları çözüme kavuşturmak maksadı ile kurulan mahkemelerdir 

(Yüce, 2015, s. 6).    

 

1.2.5. Kuruluş ve Çalışma Biçimlerine Göre Mahkemeler 

Türk yargı sisteminde mahkemeler kuruluş ve çalışma biçimlerine göre 

ayrı ayrı sınıflandırılmışlardır. Bu sınıflandırma tek hakimli mahkemeler ve 

çok hakimli mahkemeler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.  

 

1.2.5.1. Tek Hakimli Mahkemeler 

Tek hâkimli mahkemeler, sadece ve sadece bir hâkimin görev aldığı 

mahkemelere verilen isimdir (Yeşilbaş, 2014, s. 11). Bu var olan tek hakim, o 

mahkemeye açılan tüm davaları görmekle yükümlüdür. Dava ile alakalı olan 

ve mahkeme tarafından yapılması gereken tüm işlemler, mahkemede görevli 

olan tek hâkim tarafından icra edilir (Hanağası ve Özekes, 2012, s. 8). Sulh 

hukuk, asliye hukuk, sulh ceza, asliye ceza ve dava konusu işlemin tutarı 

kanunda belirtilmiş olan miktarı geçmeyen idare ve vergi mahkemeleri ile 

tüketici mahkemeleri tek hâkimli mahkemelere örnektir (Yüce, 2015, s. 6).  

 

1.2.5.2. Çok Hakimli Mahkemeler 

Çok hakimli veya bir başka ifadeyle toplu mahkemeler, birden fazla 

hakimin görev aldığı mahkemelerdir. Mahkemede hakimler arasından 

seçilmiş bir başkan bulunur ve bu başkan mahkemeyi yönetir (Yüce, 2015, s. 

6). Çok hâkimli mahkemelerde, yargılama ve neticesinde verilecek karar için, 

çok hakimli mahkemelerin bir kuralı olarak, mahkemede görevli olan tüm 

kurulunun eksiksiz, tam kadro ile görev yapması esastır. (Yeşilbaş, 2014, s. 

11). Ancak bazı durumlarda hakimlerden herhangi biri kurul namına 

mahkeme binasının dışında yapılması gerekli işleri örneğin, keşif yapabilir ve 

bu şekilde görev verilen hakime de naip hakim ismi verilmektedir (Yüce, 

2015, s. 6).  
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1.3. İdari Yargı 

İdari yargı, devletin merkezi ve yerel yönetim teşkilatı içerisinde 

organize olmuş idare makamlarının kamu hukuku alanı içerisindeki 

işlemlerinden meydana gelen anlaşmazlıkları çözüme kavuşturan yargı 

koludur (Yüce, 2015, s. 26). Verilen tanımdan hareketle idari yargıyı kısaca 

özetleyecek olur isek; idari makamların idare hukuku konusuna giren 

alanlarda vuku bulan uyuşmazlıkları konu edinen yargı koludur. İdarenin 

işlemlerinden dolayı vatandaşın uğramış olduğu mağduriyetin bertaraf 

edilmesi için başvurduğu yargı kolu idari yargıdır. İdari yargı kolu, idarenin 

hukuka göre yanlış olan işlemleri iptal etmek, idari eylem ve işlemlerden 

hasar gören kişilerin zararlarını karşılamak amacıyla faaliyet gösteren yargı 

koludur. Esasen idari yargının temelinde bireyin özellikle temel hak ve 

hürriyetlerini korumak amacı vardır. İdari yargılama usulü diğer yargı 

kollarının yargılama usullerinden farklıdır ve kendine has kuralları ve 

özellikleri vardır.   İdari yargı alanında uyuşmazlığın bir tarafından mutlaka 

idare vardır.  

İdari yargı kolunda mahkemeler; İlk Derece Mahkemeleri, Yüksek 

Mahkemeler, Üst Mahkeme ve Özel Mahkeme olarak sınıflandırmak 

mümkündür. İlk Derece Mahkemeleri; Vergi Mahkemesi, İdare Mahkemesi 

ve Danıştay’dır. Yüksek Mahkemeler; Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve 

Danıştay’dır. Üst Mahkeme; Bölge İdare Mahkemesi’dir. Özel Mahkeme; 

Sayıştay’dır (Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi 

Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri, 1982).  

 

1.4. Adli Yargı 

Adli yargı, diğer bütün yargı kollarının görevine girmeyen bütün 

konuları içerisine alan, genel ve kapsamı en geniş yargı koludur (Yüce, 2015, 

s. 18). Yani mevcutta bulunan altı yargı kolunun ilgi alanına girmeyen bir 

konu adli yargının vazifesi hudutları içerisine girer. Adli yargının da kendi 

içerisinde ceza yargısı ve medeni yargı olmak üzere iki farklı ana kolu vardır.  

Medeni yargı, özel hukuk alanında meydana gelen uyuşmazlıkların 

neticeye bağlanmasında mahkemelerin uyması gereken usulleri belirleyen 

hukuk kurallarından ibarettir (Yeşilbaş, 2014, s. 18). Medeni yargı kolu 

çekişmeli ve çekişmesiz yargı olmak üzere iki farklı ana koldan oluşur. 

Çekişmeli yargı, davalı ve davacı taraflar arasında somut bir uyuşmazlık 



Sosyal Bilimlerde Değişim ve Gelişim Yazıları V | 52 

 

 

vardır, aralarında olan bu uyuşmazlığın bertaraf edilmesi için taraflar 

mahkemeye başvurarak dava açarlar. Çekişmesiz yargıda ise, taraflar arasında 

herhangi bir uyuşmazlık yoktur. Daha net açıklamak gerekirse çekişmesiz 

yargı, bir takım idari önlemlerden oluşmaktadır. Buradaki önlem almadaki 

amaç, ferdi menfaatleri korumaktır (Aras, 2016, 65-66).  

Ceza yargılama hukuku, ceza yargısında yer alan iddia makamı, 

savunma bakamı ve yargı makamının görev ve yetkileri ile sanığı yargılama 

yöntemine ilişkin düzenlemeleri içermektedir (Yüce, 2015, s. 20). Medeni 

yargının konusunu sübjektif (özel) maddi hakların ihlali oluştururken, ceza 

yargısının konusunu ise devletin suç teşkil eden eylemleri cezalandırması 

oluşturur (Yeşilbaş, 2014, s. 18). Ceza yargısı, kamu düzenini ihlal eden 

bireylerin cezalandırılması ve yaptırım uygulanmasına hizmet etmektedir.  

Aşağıda verilen tablo 1 adli yargı kolunda faaliyet gösteren 

mahkemeleri vermektedir. 

 

Tablo 1: Adli Yargı Mahkemeleri 

İLK DERECE MAHKEMELERİ 

HUKUK MAHKEMELERİ CEZA MAHKEMELERİ 

1. Sulh Hukuk Mahkemeleri 1. Sulh Ceza Hakimliği 

2. Asliye Hukuk Mahkemeleri 2. Asliye Ceza Mahkemeleri 

3. Özel (İhtisas) Mahkemeleri 3. Ağır Ceza Mahkemeleri 

 4. Özel (İhtisas) Mahkemeleri 

Kaynak: (Yüce, 2015, s. 20) 

 

1.5. Anayasa Yargısı 

Anayasa yargısını dar anlamda, kanunların anayasaya münasipliğinin 

yargısal açıdan denetlenmesi olarak tanımlanabilirken, geniş anlamda anayasa 

yargısını devlet işlemlerinin üzerinde gerçekleştirilen her tür yargısal niteliğe 

haiz anayasa uygunluk denetimi olarak tanımlanmaktadır (Kaboğlu, 2011, s. 

13).  

Anayasa mahkemesi kanunları iki tip denetim türü ile denetler, birincisi 

soyut norm denetimi ikincisi ise somut norm denetimidir. Anayasa 

mahkemesi başvurunun cinsine göre bu iki denetim türünden bir tanesini 

kullanmak kaidesiyle yasaların anayasaya uygunluğunu denetler. İptal davası 
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yoluna soyut norm denetimi, itiraz yoluyla denetime de somut norm denetimi 

ismi verilmektedir (T.C. Anayasa Mahkemesi).  

Soyut norm denetimi ve somut norm denetimini biraz daha geniş bir 

şekilde açıklayacak olur isek; Anayasaya aykırılık mevcut olan bir dava ile 

alakalı olmadan, soyut olarak meydana geldiği için bu yola soyut norm 

denetimi ismi verilmektedir (Özbudun, 2002, s. 395). Buradan hareketle 

ortada Anayasaya aykırılık iddiası bulunmadığı gibi mevcut denetimin bir 

dava ile de alakası yoktur. Somut norm denetimi ise, görülmekte olan mevcut 

bir dava nedeniyle uygulanacak bir ya da daha çok yasa veya yasa gücüne 

sahip kararname normunun, davayı gören mahkeme tarafından Anayasaya 

aykırı bulunması ya da taraflardan herhangi birisinin bu yoldaki iddiasının 

ciddi olduğunun anlaşılması üzerine, bu hususta karar verilinceye kadar dava 

geri bırakılarak ortadaki bu durumun Anayasa mahkemesine intikal etmesiyle 

başlayan denetim sürecine, somut norm denetimi denir (Bilgin, 1988, s. 351).  

Bu başlık altında inceleyebileceğimiz bir de bireysel başvuru yolu 

vardır. Bireysel başvuru yolu Anayasa Mahkemesinin yasalarının anayasaya 

uygunluk denetimi yolu değil, mahkeme içtihatlarının hukuka uygun olup 

olmadığını denetleyen bir yoldur. Ancak bireysel başvuru yolunun 

kullanılabilmesi için olağan yasa yollarının tamamının tüketilmiş olması 

şarttır. Yani, tüm yargısal yollara başvuruda bulunulmuş ve sonuç alınamamış 

olması gereklidir. Aynı zamanda Anayasa Mahkemesinin kararları da nihai ve 

kesindir (Yüce, 2015, s. 16). 

 

1.6. Askeri İdari Yargı 

Askeri İdari Yargı kolu, Türk yargı sistemi içerisinde genel idari 

yargının yanı sıra yer alan, alt derece mahkemeye sahip olmayan ve Askeri 

Yüksek İdare Mahkemesince temsil edilen bir yargı koludur. Bu mahkeme, 

asker olan kişileri ve askeri hizmet ile ilişkili eylem ve idari işlemlerden 

meydana gelen uyuşmazlıkları yargılayan ilk ve son derece mahkemedir 

(Yüce, 2015, s. 36).  

 

1.7. Askeri Ceza Yargısı 

Askeri ceza yargısı; askeri mahkemelerin, askeri ceza yargısı alanında 

gösterdiği yargısal faaliyetlerdir. Askeri yargı da tıpkı adli yargıya benzer 

şekilde iki dereceli yapıya sahiptir. Askeri ceza yargı kolunun ilk derece 
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mahkemeleri, askerî mahkemeler ve disiplin mahkemeleri olmakla birlikte, 

askeri yargının üst mahkemesi de Askeri Yargıtay’dır (Gözler, 2006, s. 112). 

 

1.8. Uyuşmazlık Yargısı 

Yargı erkini Anayasanın kendilerine verdiği görev ve yetki alanları ile 

sınırlı bir şekilde paylaşan, yüksek mahkemeler arasında yer alan Uyuşmazlık 

Mahkemesi, Anayasanın 158. (1961 Anayasasında 142. madde) maddesiyle 

görevlendirilmiş, adli ve idari yargı makamları arasındaki görev ve hüküm 

uyuşmazlıklarını kesin bir şekilde gidermeye yetkili ve bağımsız bir yüksek 

mahkemedir (T.C. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı). Uyuşmazlık 

mahkemesi, ceza ve hukuk olmak üzere ikiye ayrılır. Vuku bulan 

uyuşmazlıklar, kendi bulundukları alan içerisinde yargılanıp, karara 

bağlanırlar.  

 

1.9. Seçim Yargısı 

Seçimler ile ilgili itirazları ve şikayetleri karara bağlamak ile mükellef 

il ve ilçe seçim kurulları ve bu kurulların vermiş olduğu kararları mutlaka 

incelemek ile vazifeli Yüksek Seçim Kurulu’nun meydana getirdiği yargı 

sistemine seçim yargısı adı verilmektedir (Karakaşlı, 2010, s. 119). 

Anayasa gereğince, seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin 

belli bir sistem, düzen içerisinde yönetimi ve dürüstlüğü ile alakalı gereken 

bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresi boyunca aynı zamanda seçim 

bittikten sonra seçim konuları ile alakalı tüm yolsuzlukları, itiraz ve 

şikayetleri incelemeye ve kesin olarak karara bağlamaya bunların yanı sıra 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçim tutanaklarını kabul etme 

vazifesi Yüksek Seçim Kurulu’na verilmiştir (Yüce, 2015, s. 39).  

Seçim işleri idari işlerden oluştuğu gibi aynı zamanda yargısal işlemler 

de içermektedir. Seçimlerin düzen içerisinde yönetilmesi idari bir görev 

olmasına karşın, seçime ilişkin şikayet ve itirazların incelenip karara 

bağlanması ise seçim yargısına ilişkin bir yargısal faaliyettir (Yüce, 2015, s. 

39).  
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2. TÜRKİYE’DE VERGİ YARGISI 

Türkiye’de vergi yargısı Osmanlı İmparatorluğu döneminden başlamak 

üzere günümüze kadar ve hala da gelişmeye devam eden bir yargı koludur. Bu 

başlık altında genel hatlarıyla vergi yargısı ve Türkiye’deki işleyiş biçimi ele 

alınacaktır.  

 

2.2. Vergi Yargısı Kavramı 

Genel bir deyiş ile, vergi mükellefleri ve vergi idaresi arasında vergi ile 

alakalı işlemlerden dolayı meydana gelen uyuşmazlıkların çözüme 

kavuşturulması manasına gelen vergi yargısı çeşitli kavramlarla ifade 

edilmektedir. Vergi kazası, mali yargı, mali kaza, mali muhakeme, vergi 

muhakemesi bu kavramlardan birkaçıdır (Yüce, 2015, s. 57). 

Mükellef ya da vergi sorumlusu ile vergi idaresi özelinde kanunların 

uygulanma süre zarfında meydana gelen sorunların idari yollar ile 

çözümlenememesi sebebiyle ilgili kişilerin bu sorunlarını gidermek 

maksadıyla bağımsız ve tarafsız yargı organlarına başvuruda bulunarak hak 

arama sürecine vergi yargısı denir (Galip, 1996, s. 117-118).  

2.3. Vergi Yargısının Fonksiyonları 

Vergi yargılama sürecinin doğru, güvenilir, kesin ve kanunlara uygun 

olarak yürütebilmek amacıyla çeşitli fonksiyonlar geliştirilmiştir. Bu 

fonksiyonlar aşağıda verilmiştir. 

 

2.2.1. Uyuşmazlıkları Nihai Sonuca Erdirme Fonksiyonu 

Uyuşmazlık için en genel tanım şu şekilde yapılabilir; karşılıklı ve belli 

bir konu üzerinde birbirlerinden farklı görüşlere sahip olmaları sebebiyle 

düşülen anlaşmazlıktır (Yardımcıoğlu ve Kütükçü, 2014, s. 3). Ortaya çıkan 

uyuşmazlığı çözmek için bu husus anayasada vurgulanmıştır. Anayasa madde 

36’ya göre hiçbir mahkeme görev ve yetkisi içinde davaya bakmaktan 

kaçınamaz denilmektedir. Bu yüzden gerekli şartlar dahilinde ve belirli usul 

çerçevesi içerinde bir mahkemeye açılan dava, karara bağlanılarak mevcut 

uyuşmazlık hususunda hüküm vermek ile mükelleftir. Bu durum aynı şekilde 

diğer yargı kollarında olduğu gibi vergi yargısı için de geçerlidir. Kendisine 

sunulan uyuşmazlığı çözmek ile görevli olan makam için uyuşmazlığın 

neticeye kavuşturulması, asli işlevdir (Mutluer, 1975, s. 22). Bu yüzden idari 
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çözüm yolları ile nihai sonuca kavuşturulamayan vergi uyuşmazlıkların, vergi 

yargısı ile nihai sonuca kavuşturulması, vergi yargısının temel işlevlerinden 

biridir.  

 

2.2.2. Çıkarlar Dengesini Koruma Fonksiyonu 

Hukuk kurallarının esas amacı, bireyler veya bireyler ile idareler 

arasındaki ilişkilerde menfaat dengesini kurarak ve genişleterek sosyal barışın 

temin edilmesidir. Mevcut bir hakkın karşı taraf tarafından ihlal edilmesi 

halinde, ortada bulunan menfaat dengesi zarar görecektir. Vergi hukukunda 

taraflar eşit olmadığı için, yani devlet üstün ve hükmedici pozisyonda 

olduğundan, çıkarlar dengesinin korunması ehemmiyetli bir husustur. Vergi 

hukukunun başlıca ve en temel görevlerinden birincisi, mükellef ile idare 

arasındaki menfaat ve çıkar dengesinin korunmasını sağlamaktır. Bu vazife, 

aynı zamanda vergi yargılama hukukunun asli işlevidir (Saygın ve Sandalcı, 

2019, s. 219).   

 

2.2.3. İçtihat Yaratma Fonksiyonu 

Vergi yargısının, hukukunun en ehemmiyetli fonksiyonlarından biri de 

içtihat yaratmaktır. Vergi yargısı organlarının uyuşmazlıkları çözmek ve bir 

neticeye bağlamak üzere vermiş oldukları kararların bir sonucu olan içtihatlar, 

vergi hukuku alanında meydana gelen sorunların çözüme kavuşturulmasında 

ehemmiyetli bir rol oynamaktadır. Halihazırda bilinen ve birçok sebepten 

dolayı bilinmesi güç olan dava konularını kapsayacak bir mevzuat oluşturmak 

bir hayli güç olması, içtihat yaratma fonksiyonunun gelişmesine yol açmıştır. 

Aynı zamanda vergi yasalarındaki boşluklar ve bazı vergi yasalarının yoruma 

açık olması, içtihat yaratmaya müsaade etmiştir. Ancak burada şu hususu da 

belirtmek gerekir ki; kanun ile belirlenmiş kıyas olmadığı müddetçe hukuk 

yaratma ve boşluk doldurma durumları işletilemez. Bu yüzden vergi 

hukukunda kıyas sadece ve sadece kanunun açık ir şekilde öngördüğü 

hususlarda uygulanabilir (Yüce, 2015, s. 63).   

 

2.2.4. Hukuki Güvenlik Sağlama Fonksiyonu 

Hukuk kavramının etimolojik kökeni, Arapçadaki “hak” kelimesine 

dayanır ve “haklar” manasına gelir (Bozdoğan, 2015, s. 6). Hukuki güvenlik 

ilkesi, mevcut hukuk kurallarında çok sık bir şekilde değişiklikler yapılarak 
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hukuki belirliliği ve istikrarı ortadan kaldıran kurallar ihdas edilmemesi ve 

bunların ihdas edilmesi neticesinde kişilerin hukuk kurallarından şüphe 

duymasına ve hukuk kurallarından uzaklaşmaya neden olmasından dolayı, 

geriye yürüyen kuralların kazanılmış olan haklara hiçbir müdahale etmeden 

bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin güvenceye alınmasının bir zorundalık 

olduğunu ifade eder (Altundiş, 2008, s. 61). Bu güvenliği sağlayabilmek en 

başta, devletin kendi koymuş olduğu hukuk kurallarına en başta kendisinin de 

uymasına bağlıdır (Yüce, 2015, s. 65). Bu şekilde ortadan keyfilik kalkmış, 

mükellefler ise gelecek planlarını daha belirgin yapabileceklerdir. Aynı 

zamanda hukuki güvenlik ilkesi vergilendirmede belirliliği, vergi 

kanunlarında geriye yürümezliği ve kıyas yasağını bünyesinde 

bulundurmaktadır. Türk vergi hukukunda kıyas vasıtasıyla yorum yapmak, 

hukuk devletinin öncelikle hukuki güvenlik ilkesine ve ardından en önemli 

vergi ilkelerinden olan vergilerin kanuniliği ilkesine aykırı bir durum 

oluşturmaktadır (Bozdoğan, 2015, s. 84).  

Vergi yargısının önemli bir fonksiyonu da hukuki güvenliği tedarik 

etmektir. Vergi yargısı icra ettiği hukuki denetimin bir sonucu olarak hem 

idarenin kanunlara uygun idari işlem yapmalarını (örneğin alınacak vergilerin 

Anayasa ile vergi kanunlarına uygun bir şekilde alınması) temin ederek 

hukukun egemenliğini sağlamakta, hem de sorunları çözüme kavuştururken 

kendi içerisinde geliştirdiği içtihatlarla gelişen ve değişen ekonomik koşullara 

yanıt verebilecek niteliğe haiz hukuki normları meydana getirerek hukuka 

olan güveni tesis etmektedir (Yüce, 2015, s. 65).  

 

2.2.5. Yargısal Denetim Sağlama Fonksiyonu 

Vergi yargısının belki de en önemli işlevi, yargısal denetimi 

sağlamasıdır. Çünkü mevcut bir hukuk devletinin varlığı halinde yasama ve 

yürütme organlarının çıkardığı kanunlar, kararlar ve yürütmelerinden 

kaynaklanan idari işlerinin denetimini sağlayan organ yargı koludur. Yani bu 

kontrol işi, yargı denetimi sayesinde meydana gelmektedir. İdare hukukunun, 

hukuka bağlı idarenin kurulması için bulduğu en etkili yol ise idarenin 

yargısal denetimidir (Ünlüçay, 2004, s. 7). Dolayısıyla vergi yargısının bu 

fonksiyonu idare ve mükelleflerin haklarını korumak için kendisine müracaat 

edildiğinde denetim işlevini gerçekleştirerek her iki taraf arasındaki 

uyuşmazlıkları nihai sonuca kavuşturmaktadır.  
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2.2.6.  Vergi Adaleti Sağlama Fonksiyonu 

Adalet kavramı gibi devletin halkına sunmuş olduğu kamu hizmetleri 

niteliğinde hizmetler dolayısıyla katlandığı mali yükün kişiler arasında nasıl 

adaletli bir şekilde paylaşılacağı ve vergilemede adaletin nasıl sağlanacağı 

hususu da geçmişten beri tartışılan bir husustur (Erginay, 1998, s. 43).  

Vergi adaletinin sağlanması hususunu sonuca kavuşturmada yargısal 

denetim büyük rol oynamaktadır. Vergi adaletini sağlama noktasında 

vergilendirme işlemlerinin yargı denetimi ile denetlenebilir olmasının yanında 

vergi hukukunun yapması gereken idari ve mali vazifeleri layıkıyla yerine 

getirmesi, toplumdaki vergi adaletinin büyük ölçüde sağlanmasına yol 

açacaktır. Literatürde sosyal ve ekonomik sulhun mevcudiyeti manasına gelen 

vergi adaleti sağlanması, gün geçtikçe özellikle yargısal denetimin varlığı ile 

daha pozitif sonuçlar elde edilmektedir (Demir ve Gülten, 2013, s. 271). 

 

2.3. İdari Yargılama Usulü İlkeleri  

Her alanda bir işin yapılabilmesi için mutlaka bir usul ilkelerine ihtiyaç 

vardır. Çünkü bu usul ilkeleri, yapılacak olan işin daha doğru, düzenli ve 

güvenli bir şekilde yürütülmesine olanak tanır. Vergi yargısında da idari 

yargılama görevini daha doğru, düzenli, güvenli ve açık bir şekilde yapmak 

için belirlenmiş birtakım usuller vardır. Bu başlık altında daha önceden 

belirlenmiş idari yargılama usulü ilkeleri incelenecektir (Yüce, 2015, s. 67). 

 

2.3.1. Yazılılık İlkesi 

Yazılılık esası, taraflar duruşma yapılmasını talep etmediği sürece ya da 

yargı tarafından duruşma yapılmasına re’sen karar verilmediği sürece, 

yargılamanın mevcut evrak üzerinden yapılmasını ifade etmektedir (Vergi 

Dosyası). Mahkeme, mevcut olan vergi uyuşmazlığını dava dilekçesinde ve 

idarenin vereceği savunmasında ortaya sürülen iddia ve ifade edilen 

açıklamalar ile tarafların dosyaya sundukları ya da ilgili makamlardan 

mahkeme tarafından getirtilen bilgi ve belgelere göre çözüme kavuşturur 

(Candan, 2012, s. 257). Bu şekilde yapılmasının yani ilkenin asıl gayesi dava 

süresini kısaltarak nihai kararı bir an önce vermektir. 
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2.3.2. Re’sen Araştırma İlkesi 

Resen araştırma ilkesi, idari yargının sahip olduğu yetki ile idare 

üzerindeki denetleme yetkisini ve görevini icra ederken, idare ve bireyin 

arasındaki güç dengesizliğini gidermeyi amaç edinen ve idari yargılama 

sürecinin tamamına egemen olan çok önemli bir araçtır (Yüce, 2015, s. 67).  

Resen araştırma ilkesi, hakime olayın çözüme kavuşturulabilmesi ve 

gerçeğin ortaya çıkarılması için kişilerin elde edemediği bilgi ve evrakları 

kendiliğinden araştırma ve ilgili makamlar tarafların kendilerinin bir talebi 

olmasa bile tek yanlı olarak isteyebilmeye görev ve yetki vermektedir 

(Oğurlu, 1998, s. 132). Vergi yargılamasının asıl gayesi gerçeğe ulaşmak 

olduğundan, resen araştırma ilkesi, gerçeğe ulaşmayı daha mümkün ve hızlı 

bir şekilde kılmayı amaçlamaktadır.  

 

2.3.3.  Toplu Yargılama Usulü İlkesi 

Türk İdari Yargı Sisteminde, tek hakimin bakması gereken davaların 

dışında, toplu yargılama usulü uygulanmakta ve benimsenmektedir (Yüce, 

2015, s. 68). Toplu yargılama usulünde, birden fazla hakimin mevcut 

olmasından dolayı ortada var olan uyuşmazlığın, orada bulunan bütün 

hakimler tarafından incelenip kanaatlerini ifade ederek daha iyi ve adil 

kararlar alınabileceği düşüncesi ile uygulanmaktadır. 

 

2.3.4. Delil Serbestisi İlkesi 

Delil serbestisi ilkesi idari yargı alanında her nevi delilin ortadaki 

uyuşmazlığı aydınlatmak ve neticeye kavuşturmak maksadıyla 

kullanılabileceği manasına gelmektedir. Buradan hareketle bir kısıtlama söz 

konusu olmadan her türlü delil mahkeme nezdinde incelenmek zorunda 

olunduğu anlaşılmaktadır. Delil serbestisi ilkesi idari yargılamada önemli bir 

yere sahip olsa da mutlak bir ilke değildir. Örneğin yemin veya tanık delili 

idari yargılama usulünde yer almamaktadır (Ceylan, 2018, s. 326).   

 

2.3.5. Kıyas Yasağı İlkesi 

Kıyas, bir olay hakkında uyulması gereken kuralın, şartları ve nitelikleri 

onun ile benzerlikleri bulunan ancak kanunda belirtilmemiş bir başka olaya 

uygulanması olarak tanımlanmaktadır (Şenyüz, Yüce ve Gerçek, 2017, s. 
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282). Anayasa’nın 73. Maddesinde belirtilen vergide kanunilik ilkesi 

gereğinde vergi yargısında kıyas yasağı uygulanmaktadır. Bu yüzden vergi 

yargısındaki uyuşmazlıklarda sadece kanunda yer alan hükümler 

uygulanmaktadır. 

 

2.3.6. Ekonomik Yaklaşım İlkesi 

Ekonomik Yaklaşım İlkesi, vergiyi doğuran olay veya olayların tespit 

edilmesinde ve vergi yasalarının ortaya sunduğu hükümlerinin 

yorumlanmasında, hukuki şekil ve biçimlerin daha ötesine geçerek ekonomide 

yer alan reel ekonomik niteliklerin yanı sıra içeriklerin esas alınarak onlara 

göre işlem yapılmasını ifade etmektedir (Şenyüz ve diğerleri, 2017, s. 282).  

 

2.3.7. Kamuya Yararlılık İlkesi 

Devletin ifasını üstlendiği diğer bütün işlerde de olduğu gibi vergi 

yargısında da esas olan kamu yararıdır. Yani görülen davaların, 

uyuşmazlıkların asıl amacı; umumi güvenliği, huzuru ve barışı tedarik 

etmektir. Bu açıdan bakıldığında kamuya yararlılık ilkesi, vergi yargısı ve 

diğer yargı kollarında önemli bir ilke konumundadır (Yüce, 2015, s. 68). 

İdari ve vergi yargılama hukuku içerisinde sayılabilecek en temel ilke 

olan kamuya yararlılık ilkesi, idari ve vergi yargısı meydana gelen 

uyuşmazlıkların çözülmesini amaçladığı için doğal olarak kamu yararını 

gözetmektedir (Karakoç, 1995, s. 72). 

2.3.8. Yerindelik Denetimi Yasağı İlkesi  

Hukuk devleti ilkesinin en ehemmiyetli ve en temel gereği yargı 

denetimidir. Yerindelik denetimi yasağı ilkesi kısaca, idari yargı yetkisinin 

hukuka uygunluk denetimi ile sınırlı olmasını ifade eder. Bir başka deyişle 

yerindelik denetimini açıklayacak olur isek: yerindelik denetimi, bir işlem ya 

da eylemin değerlendiren makam tarafından yerine getirilmesi gereken bir 

işlem ya da eylem olup olmadığına, kısaca denetimin isminden de anlaşılacağı 

üzere ‘yerinde’ olup olmadığına karar verilmesidir (Yüce, 2015, s. 71).  
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2.3.9. İdarenin Takdir Yetkisini Kaldıracak Biçimde Karar 

Verilmemesi İlkesi 

Takdir yetkisi, idari mercilerin alacağı kararlarda hür olmasını ifade 

eden bir kavramdır. Ancak bu husus, çeşitli sorunların önüne geçebilmek 

adına Anayasada düzenlenmiştir. Takdir yetkisinin sınırsız olması dahilinde 

ortaya çıkabilecek sorunlar, ciddi olumsuz neticelere yol açabilecek 

özelliktedir. Bu yüzden idare, ancak ve ancak kamu hizmetini en iyi şekilde 

gerçekleştirmek ve kamu yararı adına takdir yetkisini kullanmak ile 

sınırlandırılmıştır. Bu açıdan incelendiğinde bu ilke, verilen kararın kamu 

yararı adına verilmiş olmasına bile bakmaksızın gerek duyulduğu halde idari 

yargının denetimine tabi edileceği görüşünü savunmaktadır (Yüce, 2015, s. 

72). 

 

2.3.10. İdari İşlem ve Eylem Niteliğinde Karar Verilmemesi 

İlkesi 

1961 Anayasası ile hukuk düzenimize giren idari işlem ve eylem 

niteliğindeki hususlarda yargı yetkisinin karar verememe ilkesi, yürütme 

kolunun kanunlarda belirlenmiş olan sınırları çerçevesinde yapmakla mükellef 

olduğu idari işlem ve eylemlerin, yargı kolu tarafından engellenememesini 

içermektedir. Daha açık ifade etmek gerekirse; kanunlara münasip şekilde 

kamu yararı adına yapılmış veya yapılacak olan idari işlem veya eylemin, 

yargı kolu tarafından iptal edilmesinin önü kapatılmak istenmiştir. Aynı 

zamanda kanun, yanlış veya hatalı yapılmış olan bir işlemin yerine, yargı 

kolunun kendisinin karar alma yetkisini ortadan kaldırmıştır. Bu ilkenin nihai 

amacı yürütme ve yargı kolları arasındaki meydana gelebilecek çeşitli 

sorunları kaldırmak ve güçler ayrılığı kaidesinin zedelenmesine engel 

olmaktır (Yüce, 2015, s. 73). 

 

2.3.11. Hakimin Hukuk Yaratma Yetkisinin Bulunmaması 

İlkesi 

Özel hukuk kurallarına göre hakim, kanunda uygulanabilecek bir karar 

bulunmuyorsa örf ve adet hukukunun esaslarına göre, bu alanda 

uygulanabilecek bir örf adet hukuku da yoksa kendisi, hukuk yaratma 

yetkisine sahip olabilmektedir. Lakin kamu hukukunda özellikle vergi 
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hukukunda hakimin sözü geçen yetkisi yani hukuk yaratma yetkisi 

bulunmamaktadır. Dolayısıyla verginin kanuniliği ilkesi, hakimin vergi 

uyuşmazlıklarında hukuk yaratma yetkisini ortadan kaldırmaktadır (Yüce, 

2015, s. 74). 

 

2.4. Türkiye’de Vergi Yargısının Tarihi Gelişimi 

Türkiye’de vergi yargısının tarihi gelişimi Osmanlı İmparatorluğu 

dönemine dayanmakta olduğu söyleyebilirsek de Tanzimat dönemine kadar 

yazılı bir vergi yargısı sisteminden ve kurumunun varlığını 

söyleyememekteyiz. Türkiye’de vergi yargısının kronolojik olarak gelişimi 

aşağıda açıklanmaya çalışılmıştır. 

 

2.4.1. Osmanlı İmparatorluğu Dönemi Vergi Yargısı Gelişimi 

Osmanlı İmparatorluğu İslam devleti olması hasebiyle ta ki 

kuruluşundan itibaren İslam hukukunun emrettiği, tavsiye ettiği hükümleri 

uygulamıştır. Bu yüzden Osmanlı Devleti’nin kurulduğu ilk dönemlerde ilk 

memurlar, kadılar ve subaşılar olmuşlardır. Kadılar, Osmanlı Devleti’nde 

şer’iye mahkemelerinde yargı görevini yürüten, yetki ve tesir alanları çok 

geniş devlet memurları olmuşlardır. Kadılar Şeyhülislam ya da Kazaskerler 

tarafından tayin edilirdi ve görevlerinde bağımsız bir şekilde hizmet verirlerdi. 

Nitekim tarihte Kadıların işine pek karışıldığı görülmemiştir (Hatipoğlu, 

2011, s. 91).  

Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminden Tanzimat dönemine kadar, 

yazılı bir vergi yargısı kurumundan, hukukundan bahsetmek mümkün değildir 

(Özgören, 2012, s. 267). Tanzimat döneminin ilk yıllarında ise mükellef ile 

devlet arasında vuku bulan uyuşmazlıklar taşra meclislerinde çözülmeye 

çalışılıyordu. Taşra meclislerinde nihai sonuca ulaştırılamayan uyuşmazlıklar 

ise dönemin devlet merkezine yani İstanbul’a sevk ediliyordu (Karakoç, 1995, 

s. 44-45). Osmanlı İmparatorluğu döneminde verginin tarh, tahakkuk ve 

tahsiline dair idari işlemler için denetim yapmak gereksiz görüldüğü için vergi 

uyuşmazlıkları yargı merciine intikal ettirilemiyordu (Hatipoğlu, 2011, s. 92).  

Tanzimat döneminin sonlarına doğru vergi yargısı alanında atılan ilk 

adımlar 1864 Vilayet Nizamnamesinin kabulü ile başlamış ve Vilayet 

Nizamnamesinin kabulü ile vergi uyuşmazlıklarının çözüm vazifesi, vilayet 

idare meclislerine verilmiştir. Lakin bu vazife, çeşitli idari sorunlardan dolayı 
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etkin ve mümbit bir şekilde ifa edilememiştir. Bu yüzden vergi 

uyuşmazlıklarının nihai çözüme kavuşturulması için 1868’de günümüzdeki 

Danıştay, o dönemki ismi ile Devlet Şurası kurulmuştur. Devlet Şurası’nın 

kurulması ile birlikte idari ve adli vazifeler birbirlerinden ayrılmış, sınırları 

çizilmiş, görev kapsamları ayrı ayrı belirlenmiştir. Danıştay’ın inşa edilişinde 

ise Fransız Danıştay’ı misal alınmıştır. Danıştay kurulduktan sonra vergi 

yargısı sistemi biraz daha belirli bir sisteme oturtulmak istenilmiş, şöyle ki; 

vergi uyuşmazlığı yaşayan mükellef ilk önce, birinci sırada vilayet idare 

meclisine itirazda başvuracak sonrasında tatmin olunmaması halinde temyiz 

için Danıştay’a başvuracaktır kararı alınmıştı. Yalnız, dolaylı vergiler 

hususunda ve yasalarda makam gösterilmeyen vergi uyuşmazlıkları adli 

yargıda çözüme kavuşturulma kararı alınmıştır (Özgören, 2012, s. 267). 

Ancak dönemde yasama, yürütme ve yargı tek kuvvet olduğu için 

Danıştay’a verilen yargısal vazifeler yeterince verimli ve etkin bir şekilde 

yürütülememiştir (Tosuner ve Özcan, 1989, s. 23).  

Sonuç olarak Osmanlı Devleti döneminde vergi yargısı alanında 

istenilen başarı ve sonuca ulaşılamamıştır.  

 

2.4.2. Cumhuriyet Dönemi Türk Vergi Yargısının Gelişimi 

Cumhuriyet’in ilan edilmesi ile birlikte her alanda olduğu gibi Türk 

vergi yargısında da birçok yenilik, reform ve gelişme yaşanmıştır. Örneğin, 

Türk vergi yargısı sisteminde birçok düzenleme icra edilmiş, vergi yasalarında 

değişikliğe gidilmiş, yeni vergi kanunları yürürlüğe getirilmiş ve bunlar ile 

birlikte yeni kamu birim ve idareleri hizmete açılmıştır (Tosuner ve Arıkan, 

2003, s. 26).  

Osmanlı Devleti döneminde istenilen başarı ve verimliliğe 

ulaşılamayan Türk vergi yargısı sistemi alanında cumhuriyetin ilanı, Türk 

vergi yargısı sisteminde, yapısında birçok reform ve yeniliğe imza atmıştır. 

Osmanlı Devleti’nden yola çıkarak, bu alanda yani vergi yargısı sahasında 

eksik görülen alanlar tespit edilmiş, yetersiz görülen yerler ikmal edilmeye, 

gerekli olan lakin hiç oluşturulmamış birimler sıfırdan oluşturulmaya 

başlanılmıştır. Bu yapılan reformlardan ve yeniliklerden en çok göze 

çarpanları ve ehemmiyetli olanlar kronolojik sıraları itibariyle: 

• 1926 yılında çıkarılan 755 sayılı Kazanç Vergisi Kanunu, 

• 1939 yılında kabul edilen 3692 sayılı kanun, 
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• 1950 yılında kabul edilen 5432 sayılı kanun, 

• 1950 yılında kabul edilen 5655 sayılı kanun, 

• 1961 yılında kabul edilen 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 

• 1982 yılında kabul edilen 2575 Sayılı Danıştay Kanunu, 

• 1982 yılında kabul edilen 2576 Bölge İdare Mahkemeleri, İdare 

Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri 

Hakkında Kanun, 

• 1982 yılında kabul edilen 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü 

Kanunu’dur (Yıldız ve Bostan, 2017, s. 111).  

Yukarıda kronolojik olarak verilen kanunların isminden ve niteliğinden 

anlaşılacağı üzere asıl amaçları, vergi yargısı sistemini yeknesaklaştırmak ve 

vergi yargısı kolunda vuku bulan uyuşmazlıkları mümkün olduğu kadar kısa 

sürede, adaletli ve verimli bir şekilde sonuca kavuşturmak için gerekli 

mahkeme ortamı sağlamaktır. Devlet vergi davalarını usulüne uygun, adalet 

çerçevesi içerisinde ve olabildiğince kısa sürelerde gördüğü takdirde hem 

kırtasiyecilik hem de kendisine olan bağlılık ve güven bağını zayıflatıp 

kopmasına neden olmayacaktır. Lakin 1982 yılı reformlarına ve yeniliklerine 

kadar yapılan icraatlar beklenen sonuçları vermemiş, o dönemde ihtiyaç 

duyulan gereksinimlere karşılık oluşturmamıştır. Özelikle vergi yargısı 

alanında faaliyete geçirilen komisyonların mahkeme niteliğine haiz olmaması 

ve komisyonlarda yer alan kişilerde yeterlik, ehillik açısından şart aranmaması 

bu yüzden verilen kararların da etkin ve adil bir şekilde olmadığı kanaatine 

varılmasına sebep olmuştur. 

Özellikle 1980 yılından sonra yapılan reform ve yenilikler, günümüzde 

ihtiyaç duyulan vergi yargısı sistemine tam manası ile uyum haline getirmeyi 

amaçlamıştır. Ancak yargı düzeni ve sistemi için hiçbir zaman tam manası ile 

kusursuzluktan ve zirve noktadan bahsetmek mümkün olmamıştır. Devlet ile 

bireyin sahip olduğu tasarruf arasında ince bir çizgide vazife gören vergi 

yargısı alanı için, mutlaka daha iyi bir konuma gelmek mümkün olacaktır. Her 

dönemin ihtiyaç duyduğu sistem farklı olabileceğinden, gelecekte de 

muhtemel yenilik ve reformlar olması kaçınılmazdır.  

Sonuç olarak ülkemizde faaliyette olan vergi yargısı sistemi, 

cumhuriyetin ilanından sonra yapılan çeşitli çalışmalar, reformlar, yenilikler 

ile günümüze kadar birçok zorlu aşamadan geçmiştir. Son dönemlerde de 
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gerek duyulan ihtiyaçlar doğrultusunda ve vergi yargısının kapsamına giren 

vergi uyuşmazlıklarında artan sorunlarla birlikte yeni çalışmalar ve 

düzenlemeler devam etmektedir. 

 

3. TÜRKİYE’DE VERGİ YARGILAMA USULÜ 

Türkiye’de vergi yargılama usulü köklü ve tarihi geçmişi ile birlikte 

birçok reform ve değişim ile belirli bir nizam çerçevesi içerisine oturmuş 

ancak gelişimini halen devam ettirmektedir. Türkiye’de vergi yargılama 

usulünün en son hali ve içeriği aşağıdaki başlıklar altında incelenmeye 

çalışılacaktır. 

 

3.1. Vergi Davalarının Konusu 

Vergi davasının konusunu, davacı ile idarenin aralarında meydana 

gelen uyuşmazlık olup, bir manada da davanın neye karşı yöneldiğini 

göstermiş olur (Yüce, 2015, s. 171). Vergi mahkemesine dava açabilmek için 

öncelikle verginin tarh edilmesi sonrasında cezanın kesilmesi daha sonra 

tadilat ve takdir komisyonlarının kararları tebliğ edilmiş olması ve tüm 

bunların ardından da tevfik (kesinti) vasıtasıyla toplanılan vergilerde istihkak 

(hak) sahiplerine ödemenin yapılmış ve ödeme yapıldıktan sonra da ödemeyi 

yapan kişi tarafından verginin kesilmiş olması gereklidir (Taşkan, 2019, s. 

413). Ancak burada şu hususu da ayrıca belirtmek gerekir ki, mükellefler 

işleyiş ve kural olarak kendilerinin vermiş oldukları beyanları üzerine tarh ve 

tahakkuk eden vergilere karşı dava açamazlar (Şenyüz ve diğerleri, 2017, s. 

283).  

 

3.2. Vergi Davalarının Tarafları 

Vergi davalarında davacı ve davalı olarak isimlendirilen iki taraf 

bulunmaktadır. İki tarafı da ayrı ayrı inceleyecek olursak, davacı:  

Vergi mahkemelerinde genellikle ödeme emri, haciz, vergi ve ceza 

ihbarnamesi gibi eylemler dava konusu olmaktadır. Bu eylemler hangi şahsın 

ismine düzenlenmiş ve tebliğ edilmiş ise o kişi davacıdır (Aydın 2018, s. 

153).   
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Vergi Usul Kanununun 377. Maddesi vergi davalarının yargılanması 

için özel bir usul kuralı getirmiştir, buna göre dava açabilmeye yetkili olan 

kişi ve kurumlar: 

• Mükellefler ve kendilerine vergi cezası kesilenler, tarh edilen 

vergilere ve kesilen cezalara karşı vergi mahkemesinde dava 

açabilirler.  

• Vergi dairesi tadilat ve takdir komisyonlarınca tahmin ve takdir 

olunan matrahlara karşı vergi mahkemesinde dava açabilir. 

• Belediyelerde dava açma yetkisini belediye adına varidat müdürü, 

olmayan yerlerde hesap işleri müdürü veya o görevi yapan kullanır 

(Vergi Usul Kanunu, 1961, m. 377). 

Kanunda sayılan davacı niteliğine haiz olabilecek kişiler yukarıda 

sayılmıştır. Davalıyı inceleyecek olursak: 

Vergi davalarında davalı, davaya konu olan işlemi gerçekleştiren veya 

kararı alan idari oluşumun kendisidir (Bilgen, 2019, s. 35). Vergi davalarında 

mutlaka davalı gösterme koşulu bulunmaktadır. Şayet bir şekilde davalı, 

yanlış gösterilmiş veya hiç gösterilmemiş ise hakim davalıyı bizzat kendisi 

re’sen tespit etmek zorundadır.  

 

3.3.Vergi Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkeme 

İdare ve mükellef arasında bir vergi uyuşmazlığı meydana geldiğinde 

hangi vergi mahkemesinin ortadaki uyuşmazlığı çözüme kavuşturmaya yetkili 

olduğu hususundaki kurallar İdari Yargılama Usulü Kanununun ‘Vergi 

uyuşmazlıklarında yetki’ başlıklı 37. maddesinde detaylı bir şekilde 

açıklanmıştır (Taşkan, 2019, s. 413). Bu maddeye göre: 

• Uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümleri 

tarh ve tahakkuk ettiren, zam ve cezaları kesen,  

• Gümrük Kanunu’na göre alınması gereken vergilerle Vergi Usul 

Kanunu gereğince şikayet yoluyla vergi düzeltme taleplerinin 

reddine ilişkin işlemlerde; vergi, resim, harç ve benzeri mali 

yükümleri tarh ve tahakkuk ettiren, 

• Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanunun uygulanmasında, ödeme 

emrini düzenleyen,  
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• Diğer uyuşmazlıklarda dava konusu işlemi yapan, dairenin 

bulunduğu yerdeki vergi mahkemesidir (İdari Yargılama Usulü 

Kanunu, 1982, m. 37). 

 

3.4.Dava Açma Süreleri 

Dava açma süreleri mahkeme ve dava konusuna göre değişiklik 

göstermektedir. Aşağıda dava açma süreleri bir tablo halinde verilmiştir. 

Tablo 2: Dava Açma Süreleri 

DAVA AÇMA SÜRELERİ 

Dava Konusu Dava Açılacak Mahkeme Dava Açma Süresi 

Vergi/Ceza İhbarnamesine Vergi Mahkemesine 
Tebliğden İtibaren 30 Gün 

İçinde 

İhtirazi Kayıtla Verilen 

Beyannameye Ait 

Tahakkuk Fişine 

Vergi Mahkemesine 
Tahakkuk Tarihinden 

İtibaren 30 Gün İçinde 

Ödeme Emrine Vergi Mahkemesine 
Tebliğden İtibaren 7 Gün 

İçinde 

Haciz Varakasına Vergi Mahkemesine 
Haciz Tarihinden İtibaren 

7 Gün İçinde 

İhtiyati Tahakkuka Vergi Mahkemesine 

İhtiyati Tahakkukun 

Bildirim Tarihinden 

İtibaren 7 Gün İçinde 

İhtiyati Hacze Vergi Mahkemesine 
Haciz Tarihinden İtibaren 

7 Gün İçinde 

Genel Düzenleyici İşleme Danıştay’a 
İşlemin Yayın Tarihinden 

İtibaren 60 Gün İçinde 

Kaynak: Yüce, 2015, s. 184. 

 

3.5.Davanın Açılması 

Vergi davası, mevcut dava konusu işlemi meydana çıkaran vergi 

dairesinin fiziki olarak bulunduğu yer mahkemesine açılır (İYUK, 1982, m. 

37). Vergi davası yazılı şekle ve usule tabi olduğu için davanın dilekçe ile 

açılması zorunluluğu vardır (Şenyüz ve diğerleri, 2017, s. 287). Dava 

dilekçesinin mahkemeye ibraz edilmesi ile dava kanunen açılmış olur.  
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3.6. Dava Açmanın Sonuçları 

Dava açmak maddi ve usul hukuku açısından birtakım sonuçlar 

meydana getirmektedir (Yüce, 2015, s.  190). Dava açmanın en ehemmiyetli 

sonuçları ise: 

• Zamanaşımının kesilmesi, 

• Hak düşürücü sürenin korunması, 

• Yürütmenin durdurulması, 

• Derdestlik, 

• Davaya bağlılık, 

• Mahkemenin davaya bakma zorunluluğunun doğması, 

• Dava şartlarının belirlenmesi, 

• Davanın, açıldığı tarihteki duruma göre karara bağlanması 

olarak karşımıza çıkmaktadır (Özmumcu, 2012, s. 184-199). 

 

3.7. Davanın Görüşülmesi ve Karar 

Dava dilekçesi yetkili mahkemeye verildiği zaman ya da ulaştığı 

zaman, mahkeme öncelikle dilekçe üzerinden ilk incelemesini yetki, görev, 

mercii tecavüzü, ehliyet, süre ve husumet yönleri ile yapar. Gerekli 

incelemeler yapıldıktan sonra ve inceleme sonuçlarının bir sorun teşkil 

etmemesi halinde davalı taraf otuz gün içerisinde savunmasını hazırlayarak 

mahkemeye ibraz eder. Davalının yapmış olduğu bu ilk savunmasına birinci 

savunma ismi verilir. Ardından davalının mahkemeye vermiş olduğu savunma 

davacıya tebliğ edilir ve davacıda buna karşılık yine 30 gün içerisinde 

mahkemeye cevabını verir. Yine bu işlem ikinci kez sırası ile ikinci savunma 

ve ikinci cevap olmak üzere tekrar edilir. Bu işlemin ardından, davanın 

sonucunu belirlemeye yani karar aşamasına geçilmiş olur (Şenyüz ve 

diğerleri, 2017, s. 288). 

Normal şartlarda davanın 6 ay içerisinde sonuçlandırılması koşulu 

vardır. Ancak çeşitli mücbir sebeplerin vuku buluşu bu 6 aylık süreyi 

uzatabilir. Mahkemenin verdiği karar davalı ve davacıya tebliğ edilir. Dava, 

davacının lehine sonuçlanmış ise dava konusu iptal edilerek terkin işlemi 

gerçekleştirilir. Karar tam tersi yönde yani davalının lehine neticelenmişse 

mahkeme bu kararı yine davacıya tebliğ ederek mevcut bulunan vergi cezasını 

veya vergiyi ödemesini talep eder. Sonuçtan memnun olunmadığı takdirde 
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davalı veya davacının istinaf yoluna gidebilme hakları vardır. Ancak istinafa 

gitmenin de temel bir şartı vardır. Bu şart; 2022 yılı itibariyle dava konusu 

77.000 TL’yi geçmeyen vergi davalarının hakkında vergi mahkemelerince 

verilen karar kesinlikle kesin olup, bu miktarı aşmayan davalara karşı istinaf 

yoluna gidilemez şartıdır (İdari Yargıda Parasal Sınırlar, 2022).  

 

Sonuç ve Öneriler 

Vergilendirme, ilk olarak temel hak ve özgürlüklere, devletin en 

azından dolaylı olarak müdahale etmesi neticesini meydana getiren ve bu 

niteliğinden dolayı da keyfiliğe hiçbir şekilde müsamahası olmayan, oldukça 

hassas bir şekilde kullanılması gereken kamusal bir yetkidir (Bozdoğan, 2015, 

s. 85). Devletin bu ehemmiyetli ve hassas yetkisini kullanmasının bir sonucu 

olarak, devlet ve mükellef arasında bazen ortaya birtakım anlaşmazlıklar, 

uyuşmazlık çıkabilmektedir. Vergi uyuşmazlıkları, yürürlükteki vergi 

yasalarına ilişkin idare ya da mükelleflerin birbirlerinden sergiledikleri farklı 

davranış ve tutumların bir neticesi olarak meydana gelmektedir (Armağan, 

2009, s. 216). Vergi alanında uyuşmazlıkların çok eski dönemlerden beri 

giderek daha da artması vergi yargısına olan ihtiyacı da beraberinde 

getirmiştir (Yıldız ve Bostan, 2017, s. 123). Vergi yargısına ihtiyacın artması, 

bu alana daha fazla ilgi ve alaka duyulmasına öncülük etmiştir. Türkiye’de 

Osmanlı İmparatorluğu döneminde başlayan vergi yargısı alanındaki 

çalışmalar, özellikle Cumhuriyet’in kurulmasının ardından çok daha fazla 

ivme kazanmış ve gerek kanuni gerek idari alanlarda birçok düzenleme ve 

yenilikler ile belirli bir düzen ve sistematiğe oturtulmuştur yani günümüzdeki 

pozisyonuna ulaşmıştır.  

Her alanda da olduğu gibi vergi yargısı alanında da çeşitli eksiklikler ve 

başarısızlıklar halen mevcuttur. Bu eksiklikler ve başarısızlıkları eleştirecek 

ve birkaç tavsiyede bulunacak olur isek: 

Eleştiri 1: Vergi davaları duruşmaları, genelde usulen yazılı olarak kağıt 

üzerinde görülmelerine rağmen vergi davaları çok uzun sürmektedir. 

Tavsiye 1: Davaların nihai karara bağlanmasını geciktiren sebepler davayı 

gören hakimler tarafından belirlenmesi ve buradan elde edilen sonuçlar 

dikkate alınarak, eksik veya fazla görülen noktalarda düzenlemeler yapılarak 

davaların nihai sonuca ulaştırılması hızlandırılabilir. Çünkü davanın makul bir 

süre zarfı içerisinde karara bağlanması hem idare için hem de mükellef için 
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birçok fayda sağlayacaktır. Örneğin idare kırtasiyecilik, iş yükü gibi 

hususlarda kara geçecek mükellef ise davanın hızlı bir şekilde görülmesi 

halinde davanın akıbetini öğrenerek endişe ve korku içerisinde yaşamamış 

olacaktır. 

Eleştiri 2: Vergi davalarında tek hakim ile görülen davaların maddi 

miktarlarının çok küçük rakamlar oluşu, vergi davalarının uzamasına, diğer 

ilgili mahkemelerinin iş gücünün artmasına ve kırtasiyeciliğin artmasına 

neden olmaktadır. 

Tavsiye 2: 2022 yılı itibariyle 77.000 TL’nin altındaki vergi davaları tek 

hakimle görülür ve karara bağlanır (İdari Yargıda Parasal Sınırlar, 2022). Bu 

karara karşı mükellef istinaf yoluna başvuramaz. Ancak 77.001 TL’lik bir 

davaya istinaf yolu açıktır. Dava konusu miktarın bu kadar küçük değerde 

oluşu hem idareyi hem de mükellefi yormaktadır. Dava konusu miktarın daha 

üst rakamlara çıkarılması hem mükellef açısından hem de vergi mahkemeleri 

açısından çok büyük avantaj sağlayabilir.  

Eleştiri 3: Vergi yargısı, vergi hukukunun içinde barınan bir alt dal olarak 

nitelendirilebilir. Bu açıdan yargı gibi ehemmiyetli bir dalın, vergi hukukunun 

içerisinde bir dal olarak bulunması çeşitli sorunlara mahal verebilmektedir.  

Tavsiye 3: Vergi yargısının vergi hukuku içerisinden tamamen çıkarılıp 

münferit bir kol haline getirilmesi hem idari işler hem de olay örgüsünün daha 

net şekilde anlaşılması açısından kolaylık sağlayabilir. 
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GİRİŞ 
Dünya konjonktüründe yarının küresel süper gücü pozisyonunda 

görülen Çin dört bin yıllık tarihi birikimiyle bugün birçok gelişmekte olan 

ülke için rol model alınan ülkelerden biridir. Siyasi yahut içtimai olarak 

uyguladığı politikalardan daha ziyade iktisaden elde ettiği güç yakaladığı 

ivme açısından ehemmiyet arzeden ve dikkat çeken Çin bu başarısının 

arkasında yatan unsurlar açısından çokca araştırmanın konusu olmaktadır. II. 

Dünya Savaşından sonra benimsediği sosyalist düzen ile denemiş olduğu içe 

dönük dışa kapalı iktisadi model kendisin arzu ettiği noktaya ulaştıramayınca 

1980’li yıllarla beraber siyasi ve idari yönden koruduğu sosyalist düzeni 

iktisaden terketme kararı almıştır. Bu karardan sonra serbest piyasa 

ekonomisine entegre, kapitalistleşme sürecinde ucuz işgücü gibi avantajları 

öne çıkarma ve kullanma noktasında başarılı olan Çin bu girişimi sonrasında 

sermaye birikimi ile yakaladığı pozisyonunu 2000’li yıllardan itibaren bu defa 

dış pazarda küresel güç olma yolunda kullanmıştır.  

Halâ uluslararası gelişmişlik endeksleri sıralamasında her ne kadar 

gelişmekte olan ülke olarak anılsa da birçok ülke açısından rol model olarak 

alınmakta ve ekonomik büyüme stratejilerinde ülkelerin yakından takip 

ettikleri bir konumda bulunmaktadır. İktisaden göstermiş olduğu bu 

performans tercih ettiği ekonomik modelden uyguladığı vergi sistemine kadar 

incelemeye değer bir önem arz etmektedir.  

Bizde bu çalışmada istihdafımızı kapitalist dünya konjonktüründe art 

arda yaklaşık yirmi yıl boyunca sürekli çift haneli ekonomik büyüme 

başarısını yakalayan Çin Halk Cumhuriyeti’nin hukuki düzenlemelerle 

tekâmül eden vergi sistemini incelemek ve Türk vergi sistemi ile genel olarak 

mukayese etmek arzusuyla tecessüs ettirme teşebbüsünde bulunduk. Bu gaye 

ile ilk olarak kısaca Çin’in geçirdiği tarihi serüvenine yönetim şekline temas 

ettik. Daha sonra iktisaden büyümesinde etkili olan faktörleri ortaya koymaya 

çalıştık. Ardından da hali hazırda uygulanan vergi sistemini tüm veçheleriyle 

ele aldık. Son olarak da mevcut Türk vergi sistemi ile mukayese ederek 

aralarındaki farklılıkları ve ortak yönlere dikkat çekmeye çalıştık.  

1. ÇİN 
Uzakdoğu Asya uygarlığında mühim bir yere sahip olan Çin’in yazılı 

kaynaklarda aşağı yukarı 4000 yıllık bir tarihe sahip olduğuna 

rastlanılmaktadır. İlk olarak “Zhongguo” adıyla M.Ö. III. yüzyılda tesadüf 

edilen bu ülke kimi zaman savaşla kimi zaman hileyle varlığını o günden 

bugüne sürdürmektedir. (Çakan, 2017, s. 111) Babadan oğula hanedanlık 

usulüyle yönetimi benimseyen Çin’in bu yönetim şekli 1911’de Boxer 

ayaklanmasıyla son bulmuş ve Çin Cumhuriyeti kurulmuştur.  (Gündal, 2015, 

s. 56) Bu tarihten itibaren belirsizliğin hâkim olduğu Çin Cumhuriyetinde 

1917 Bolşevik ihtilalinin de etkileri ile sosyalist düşünce giderek yayılmış ve 

Çin Cumhuriyetini başarıya ulaştıracak yegâne gücün komünizm olacağı 



Sosyal Bilimlerde Değişim ve Gelişim Yazıları V | 78 

 

algısı tekâmül etmeye başlamış ve nitekim 1921’de Çin Komünist Partisi 

ulusal bir kongre ile kurulmuştur. Bu tarihten itibaren 1924-1927 tarihleri 

arasında yerel(mahalli) güçlere(mafya) karşı yapılan savaş, 1927-37 tarihleri 

arası çiftçi devrimi ve 1937-45 tarihleri arası Japonya’ya karşı verilen 

direnişin 1945-1949 yıllarında Amerika’nın da desteği başarıya ulaşmasına 

müteakip 01.09.1949 tarihinde başkent Pekin ilan edilerek Mao Zedong 

tarafından sosyalist ilkelere dayalı komünist Çin Halk Cumhuriyeti 

kurulmuştur.  (Unay, 2005, s. 6)  

Doğusunda Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ile komşu olan Çin 

Halk Cumhuriyeti; batısında Afganistan, Pakistan, Tacikistan, Kazakistan ve 

Kırgızistan; güneyinde Birmanya, Bhutan, Laos, Hindistan, Vietnam ve 

Nepal, güneydoğusunda Makao, kuzeyinde ise Moğolistan ve Rusya ile 

komşudur. (GTO, 2014, s. 2) Toplam kara sınırlarının uzunluğu 20.000 km’yi, 

sahil uzunluğu ise 18.000 km’yi aşan Çin, Rusya ve Kanada’dan sonra 

yüzölçümü bakımından dünyada 3. sırada bulunmaktadır. (T.C. Ticaret 

Bakanlığı, 2021, s. 3) 

İlk olarak milli geliri artırmak arzusuyla “Büyük İleri Atılım” 

programını uygulamaya koyan Mao, içe dönük dışa kapalı ekonomi 

politikaları kapsamında hızlı sanayileşme gayesiyle Çin’in dört bir tarafına 

çelik fabrikaları kurdurmuş, diğer taraftan tarımsal verimin artırılması 

gayesiyle birtakım girişimlerde bulunmuştur. Hem kadroların liyakatsizliği 

hem ekonomik rasyonaliteden uzak ideolojik bir kaygı güdülmesi hem de 

kuraklık sebebiyle programdan arzu edilen netice elde edilemediği gibi ilave 

olarak beslemek zorunda olduğu yoğun bir nüfusun da ihtiyaçlarını 

gideremediğinden dolayı kıtlık vuku bulmuş ve milyonlarca insan ölmüştür. 

(Özçengel, 2010, s. 3) Ekonomik gelişmeyi gerçekleştiremeden 1976’da vefat 

eden Mao’nun ardından etkisini artırarak yönetimi ele alan halefi Deng Xiao-

ping “Reform ve Dışa Açılım” politikalarıyla bir türlü erişilemeyen ekonomik 

kalkınma ve gelişme sürecine tekrar ivme kazandırmak istemiştir.  (Çakan, 

2017, s. 130) Bu programla kapılarını dış dünyaya açarak yapısal 

dönüşümlerini liberal bir anlayışla yeniden dizayn eden Çin küreselleşen 

dünyada benzersiz bir performans sergilemeye başlamıştır.  (Ertekin Subaşı, 

2017, s. 16) Liberal mülahazalarla Deng, ilk olarak Hong Kong ve Tayvan 

civarlarında bulunan 4 eyalette serbest ekonomik bölgeler kurdurmuş ve bu 

bölgelerde vergi indirimi ve yabancı yatırım serbestisi gibi politikalarla 

başarılı olunca bu dışa açılmayı diğer şehir, eyalet, kıyı bölgeleri ve adalar 

izlemiştir.  (Öz, 2006, s. 5) 

1978 yılından itibaren dışa açılma politikaları kapsamında piyasa 

ekonomisiyle sosyalist ekonomiyi bağdaştıran Çin Halk Cumhuriyeti bu 

kapsamda 1950 Mao döneminde üyeliğinden çekildiği GATT’a (şimdiki 

adıyla WTO Dünya Ticaret Örgütüne) 1986’da yeniden üyelik için müracaatta 

bulunmuş, 1989’da da IMF’ye üye olmuştur. (Çakmak Aynagöz, 2008, s. 

253) 15 yıl sonra 2001 yılında WTO’ya üyeliği resmen tescillenen Çin 
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uluslararası ticarette liberalleşmenin önemini kavramış ve uyguladığı dışa açık 

politikalar sayesinde üretim ve işgücü imkanlarıyla güçlü bir büyüme hızı 

yakalayarak ABD’den sonra 2. büyük ekonomiye sahip bir pozisyona 

erişmiştir.  (Ulusoy & Daştan, 2018, s. 140) Dahası günümüzde mühim güç 

merkezleri arasında yerini alan bu ülke dünya ekonomisinin dünü olarak 

Avrupa, bugünü olarak ABD gösterilirken yarını olarak da kendisi işaret 

edilmektedir. (Özçengel, 2010, s. 2) 

Gerçekleştirdiği ekonomik reformlarla ve son 20 yılda gösterdiği 

iktisadi performans ile her ne kadar dünyanın dikkatini çeken bir ülke olsa da 

sahip olduğu yaklaşık 1,4 milyar nüfus ile dünya nüfusunun takriben dörtte 

birine yakın bir kısmını teşkil ederken çok önemli avantajları yanında adeta 

iki ucu keskin bir bıçak gibi dezavantajları da beraberinde taşımaktadır. Bir 

taraftan büyük bir ekonomik güç kaynağı olarak bir avantaj yaratan bu nüfus 

diğer taraftan sosyal, kültürel hatta bazen ekonomik olana kadar birçok 

problemin vuku bulmasına yol açtığının da altı çizilmelidir. Mesela aşırı nüfus 

yoğunluğundan dolayı devletin bir nüfus politikası olarak ailelere tek çocuklu 

olmaları yönünde müdahalelerinin olması bu problemlerden sadece biridir. 

Zira bu müdahalenin bir başka problemi doğurarak tek çocuğa sahip olma 

hakkı bulunan ailelerin büyük çoğunluğu henüz bebeğin anne karnında iken 

cinsiyeti belli olduğunda o haklarını erkek çocuk sahibi olarak kullanmak 

istemeleri neticesinde erkek nüfusun kadın nüfusa göre (yaklaşık %52 erkek 

%48 kadın) daha kalabalık olmasına yol açmıştır.  Tabi bu problemlerin 

iktisadi olarak çok daha önemlisi bu nüfusun hasıl olan temel gıda gibi 

ihtiyaçlarını karşılayacak bir alt yapının bulunmamasıdır. Dolayısıyla ivedi 

şekilde öncelikle bu problemin giderilmesi amacıyla da yoğun olarak 

yatırımların yapılması yönünde girişimler bulunmaktadır.  (Akçil, 2008, s. 18) 

1990’lı yıllardan sonra ekonomik büyüme de yakaladığı çift haneli 

rakamların altında tabi ki yabancı yatırımlar, toplam faktör verimliliğindeki 

artış, bol ve ucuz işgücü, WTO’ya üyelik ve en önemlisi tasarrufların 

yatırımlara kanalize edilmesinin önemi izahtan varestedir. (Gündal, 2015, s. 

62) Hülasa uluslararası ticarette serbestliğin ve iş bölümünün getirisini gören 

Çin, dünya ticaret örgütü bünyesinde ticari engellerin kaldırılarak serbest 

rekabetin genel kurallarına uygun bir zemini oluşturmuştur.  (Öz&Gözen 

Bozdoğan, 2012, s. 106) 

Serbest piyasa ekonomisini benimsemesiyle hızlı bir şekilde dış ticaret 

hacminde yaşanan artış dünya ticaret ortalamalarının çok üzerinde bir gelişme 

ile devam etmiştir. Yapısal reformların henüz başında 1978 yılında 10 milyar 

dolar olan ihracatı 2004 yılı itibariyle 600 milyar dolara varmış ithalat ise 540 

milyar dolar civarında gerçekleşmiştir.  (Çakmak Aynagöz, 2008, s. 257) Bu 

verilere 2020 yılı itibariyle bakıldığında ise Çin dünya sıralamasında yaptığı 

2,49 trilyon dolar ihracatla 1. sırada yer alarak tek başına dünya ihracatın 

%13,36 kısmını gerçekleştirmektedir. Aynı yıl ithalat rakamlarına 

bakıldığında ise 2,07 trilyon dolar ile dünya ithalatının %13,46’lık kısmını 
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gerçekleştirerek sıralamada 2. sıradadır. Ayrıca 2021 yılında UNCTAD’ın 

yayımladığı Dünya Yatırım Raporuna bakıldığında 2020 yılında ülkeye giren 

149 milyar dolar yabancı yatırım ile Çin en çok yabancı sermaye çeken ülke 

olmuştur. (T.C. Ticaret Bakanlığı, 2021, s. 9-12) Tabi bu rakamlara ulaşmada 

şüphesiz düşük işgücü maliyetleri, ihracat teşvikleri ve yabancı yatırımcılara 

uygulanan düşük vergi oranlarının rolü çok büyüktür.  (Çakmak Aynagöz, 

2008, s. 257) 

1949 yılından bu yana siyasi ve idari yönden komünist tek parti 

yönetimine dayanan ve hala bunu muhafaza eden Çin son 25 yılda merkezi 

planlı ve kamu mülkiyetine dayalı iktisadi sistemini özel mülkiyete dayalı 

serbest piyasa ekonomisi modeliyle kapitalist sisteme entegre olmuş ve 

bununla beraber iktisaden önemli mesafeler kat etmiştir. Bu noktada atılan iki 

mühim adımdan birisi kademeli olarak fiyatlar üzerindeki devlet 

kontrollerinin kaldırılması, diğeri ise 1994 yılında vergi sisteminde yapılan 

yeni yasal düzenlemeyle getirilmiştir. Bu kapsamda daha önce işletmelerin 

tüm gelirleri merkezde toplanıyorken bu düzenlemeyle, gelir vergisi, işletme 

vergisi, katma değer vergisi gibi vergi kalemleri üzerinde bir tanımlama 

yapılarak işletmelere bu noktada kârları üzerinden söz hakkı tanınmıştır. (Öz, 

2006, s. 4) En nihayetinde totalde sosyalist nitelikli bir planlı ekonomi 

anlayışından piyasa ekonomisine geçişin önemli bir aşaması olan “Vergi 

Tahsisi Reformu” ile Çin 1980’lerden bu yana vuku bulan bütçe açığı 

problemini çözmeyi amaçlamıştır. (Tekin & Demirkol, 2020, s. 133)  Şimdi 

konumuz gereğince Çin Halk Cumhuriyeti’nin bu hızlı gelişme sürecinde 

yaptığı reformlarla tecessüs eden ve günümüzde uygulanagelen vergi 

sistemini edinilen bilgilerle dercedelim. 

1.1. Çin Halk Cumhuriyeti Vergi Sistemi 
Geri kalmış, az gelişmiş veya da gelişmiş olsun bütün ülkeler 

önceliklerine göre hayata geçirmek üzere öngördükleri politikaları tatbik 

etmek için yeterince gelire ihtiyaç duymaktadırlar. Tabi bu noktada 

hükümetlerin tatbik edeceği hizmetlerin finansmanını temin etmek içinde 

hasıl olan geliri birkaç farklı yol ile elde etmeleri mümkündür.  (Kutbay, 

2019, s. 604) Vergi, harç, resim, mülk ve teşebbüs gelirleri bunlardan 

bazılarıdır. (Eğilmez, 2016, s. 49) İşte bunlardan bir tanesi ve şüphesiz en 

önemlisi olan vergi yoluyla devlet kaynakları özel sektörden kamu sektörüne 

transfer etmektedir.  

Hükümetler kamu harcamalarının finansmanında, ekonomik 

planlamada ve kalkınmada önemli bir maliye politikası aracı olan vergi ile 

borçlanmaya müracaat etmeden optimum noktada kaynak temin etme 

teşebbüsündedirler.  (Kutbay, 2019, s. 604) Öte taraftan küreselleşme çağında 

girişimciler ise küresel ekonomide yer edinebilmek ve kârlarını artırmak için 

küresel vergi yüklerini azaltma yollarını aramaktadırlar. İşte ülkeler arasında 

varolan vergi kanunu farklılıkları sebebiyle sermayedarlar yasal boşluklar 

bulmak, vergiden kaçınma stratejileri geliştirmek, avantajlı bölgelerden 
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faydalanmak gibi hülasa bu farklılıklardan istifade edecekleri alanlar 

aramaktadırlar.  (Jui-Chih Wang & Yu-Shan Chen, 2020, s. 1) 

İşte Çin ekonomisinde vuku bulan değişimler, yaşanan gelişimler ve 

gerçekleştirilen reformlarla vergi sisteminde de çeşitli değişiklikler yapılarak 

dünya ticaretinde aktif bir şekilde varlığını sürdüren büyük sektörlere sahip 

ülkelerde yaygın olan birçok vergi türü kabul edilmiştir. (Yılmaz, 2020, s. 39) 

Uygulamaya konulan vergi reformlarıyla ortaya çıkan vergi sistemi ile 

sosyalist piyasa ekonomisinin hasıl olan ihtiyaçlarını temin etmek ve bununla 

beraber hükümetin gelirini garanti altına alan, yabancı sermayeyi çeken ve 

ülkenin hızlı ekonomik büyümesine katkıda bulunan bir vergi sistemi tecessüs 

etmesi amaçlanmıştır. (China Tax Type, 2020) 

1994 yılında yapılan vergi reformuyla Çin Halk Cumhuriyeti vergi 

sistemi; merkezi vergiler, yerel vergiler ve paylaşılan vergiler olmak üzere üç 

kategoriye ayrılmıştır. (Xin Liu & Yongzheng Liu, 2021, s. 409)  

Merkezi vergiler tamamen merkezi hükümet tarafından toplanan ve 

muhafaza edilen vergilerden oluşurken il yani yerel vergiler ise tamamı 

sadece yerel idarelerce toplanan ve tutulan vergilerdir. Paylaşılan vergilere 

bakıldığında ise bunlar da merkezi hükümet tarafından toplanılan fakat yerel 

idarelerle ortak bir şekilde paylaşılan vergilerdir. (Zhi Liu, 2019, s. 374) Tabi 

bu reform ile verginin karmaşık tahsis hesaplama yöntemleri kaldırılmış, daha 

basit ve şeffaf bir vergi tahsis yöntemi getirilmiştir. Buradaki gaye totalde 

vergi gelirini artırmak ve merkezi idarenin vergi payını yükseltmektir. İşte 

bunun sağlanabilmesi ve zemininin oluşması için de birbirine girmiş karmaşık 

vergi mevzuatını sadeleştirmek, vergi sayısını azaltmak ve bazı harç ve 

resimleri de vergiye dönüştürüp basit hale kavuşturmakla mümkün kılınmıştır. 

Bu kapsamda 1990’ların başında sayıları 35’i bulan farklı vergi bugün 18’e 

indirgenmiştir. Bu basitleştirme ve sadeleştirme hem devlet açısından vergi 

idaresinin yönetim maliyetlerini düşürmüş hem de vergi mükellefleri için 

uyum maliyetlerini azaltmıştır. (Tekin & Demirkol, 2020, s. 138-139) 

Dolayısıyla bu yapılan “Vergi Tahsis Reformu” ile Çin Halk Cumhuriyeti’nin 

vergi otoritesi de iki bağımsız kuruma ayrılmıştır. Bunlar; Merkezi Devlet 

Vergi İdaresi (SAT), Yerel Vergi Dairesi (LAT).  (Chengrui Xiao & Yuchen 

Shao, 2020, s. 3) Nitekim bu tahsis biçimiyle damga, tapu, arazi, emlak, 

kaynak ve arazi katma değer vergisi gibi tüketim vergileri ve gümrük vergileri 

merkezi idareye bırakılmış, iş devir vergisi, sosyal güvenlik primleri ve 

gayrimenkul muamelelerinden vuku bulan damga vergisi yerel yönetimlere 

tahsis edilmiştir. Öte taraftan ise paylaşılan vergi kapsamına alınan kurumlar 

vergisi ve kişisel gelir vergisinin %60’ı merkeze %40’ı yerele, katma değer 

vergisinin ise %75’i merkeze %25’i yerele bırakılmıştır. (Tekin & Demirkol, 

2020, s. 138) 

Çin Halk Cumhuriyeti’nde şu anda genel olarak mevzuat kapsamında 

fonksiyonlarına göre beş sınıfta kategorize edilebilen 18 farklı vergi 

bulunmaktadır. Bunlar şöyle özetlenebilir; (Yılmaz, 2020, s. 47) 
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❖ Ciro (Satış) Üzerinden Alınan Vergiler; Katma Değer Vergisi, 

Gümrük Vergisi, Tüketim Vergisi. 

❖ Gelir Üzerinden Alınan Vergiler; Bireysel Gelir Vergisi, İşletme 

Gelir Vergisi. 

❖ Kaynak Vergileri; Kaynak Vergisi, Şehir ve İlçe Arazi Kullanım 

Vergisi. 

❖ Davranış ve Emlak Vergileri; Gemi Tonaj Vergisi, Tapu Vergisi, 

Emlak Vergisi, Damga Vergisi, Taşıt Alım Vergisi, Taşıt ve Gemi 

Vergisi,  

❖ Özel Amaçlı Vergiler; Kentsel Bakım ve İnşaat Vergisi, Tarım 

Arazisi İşgal Vergisi, Arazi Takdir Vergisi, Tütün Vergisi, Çevre 

Koruma Vergisi, Kültürel İş Geliştirme Vergisi. 

1.1.1. Ciro (Satış) Üzerinden Alınan Vergiler 
Ciro/satış vergileri Çin Halk Cumhuriyeti’nde vergi mükelleflerinin 

imalat, dolaşım yahut da hizmet sektörlerindeki satış/ciro hacmine dayalı 

olarak tekâmül eden vergilerdir. Bu kapsamda katma değer vergisi, tüketim 

vergisi ve gümrük vergisi sayılabilir. (China Taxes, 2021) 

1.1.1.1. Katma Değer Vergisi 
Mal ve hizmet sektörüne yönelik gerçekleştirilen satışları ve ithalat 

işlemleri üzerinden uygulan katma değer vergisi Çin Halk Cumhuriyeti 

sınırları içerisinde bu faaliyetleri icra eden birim, işletme ve bireylere 

uygulanan bir vergidir. (China – Taxation of İnternational Executives, 2021) 

İlk olarak 1984 yılından uygulamaya konulan bu vergi 1994 yılı reformuyla 

revize edilmiştir. (Tekin & Demirkol, 2020, s. 143)  Bu reformlarla beraber 

mezkûr verginin oranları sürekli olarak düşürülmeye çalışılarak hem vergi 

tabanının genişletilmesi hem de yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişileri 

ülkeye çekmek amaçlanmıştır.  (Yılmaz, 2020, s. 50) Fakat bu verginin 

uygulamasında dünya genelinin birçoğunda uygulananın dışında bir uygulama 

bulunmaktadır. Çin halk Cumhuriyetinde uygulanan katma değer vergisi başta 

Avrupa Birliği üye ülkeleriyle beraber birçok ülke tarafından uygulanan 

“varış ülkesinde vergilendirme prensibi” şeklinde değil de çıkış tabanlı yani 

“üretildiği yerde vergilendirme prensibi” şeklinde bir uygulamaya havidir.  

(İzlimek, 2007, s. 182) 

Katma değer vergisinin oranları son yapılan 01.04.2019 yılındaki 

düzenlemelerle Devlet Konseyi tarafından belirlenen mal ve hizmet türüne 

göre %0 ile %13 arasında değişiklik göstermektedir. Genel olarak mal 

ihracatı, onarım ve değiştirme hizmetleri, Ar-Ge, yazılım, bilgi sistemi, off-

shore dış kaynak ve süreç yönetimi hizmetleri, radyo, film ve tv programları 

için üretim ve dağıtım hizmetleri üzerinden %0 oranında KDV 

uygulanmaktadır. (Pwc China, 2021) Trafik, posta, telekom, inşaat hizmetleri 

ve gayrimenkul satışı ve kiralaması, bilimum ihtiyaca konu olan gıda ürünleri, 

ev kullanımı için tahsis edilen su, kömür gazı, sıvılaştırılmış petrol gazı, doğal 
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gaz, metan gazı, odun kömürü ürünler, tarımsal kimyasal gübreler ve devlet 

konseyi tarafından belirlenen diğer mallar için %9 oranında KDV 

uygulanmaktadır. Bu yukarıda sayılanların dışında Devlet Konseyi tarafından 

belirlenen mal ve hizmet satışı, gayrimenkul kiralaması veya satışı yahut da 

ithalatı üzerinden ise %13 oranında KDV uygulanmaktadır.(China Taxes, 

2021) Ancak bir birey yahut küçük ölçekli bir işletme genel olarak %3 

oranında katma değer vergisine tabi tutulmaktadır. Hatta bu oran Covid-19 

salgını döneminde münferiden bireyi ve küçük ölçekli işletmeleri korumak 

için geçici olarak %1 oranına çekilmiştir. Hatta ve hatta hükümet tarafından 

belirlenen bazı eşiklerin altında gelir elde eden mükellefler de vergiden muaf 

tutulmaktadır (Pwc China, 2021) Tatbik edilen bu KDV oranları üzerinden 

elde edilen vergi gelirlerinin %75’i merkezi hükümete aktarılırken, %25’i ise 

yerel hükümete aktarılmaktadır. Vergi borcu olan mükellefler bu vergi 

borçlarına yönelik ödemeyi ise her ayın ilk gününden 15’ine kadar ilgili vergi 

dairesine ödemekle sorumludurlar. (Tekin & Demirkol, 2020, s. 143) 

1.1.1.2. Tüketim Vergisi 
1994 yılında yürürlüğe giren tüketim vergisi 14 alt kategoriye ayrılmış 

ve gelirlerinin tamamı merkezi hükümete aktarılan bir vergidir. (Tekin & 

Demirkol, 2020, s. 144) Tütün ve alkol ürünleri, yüksek kaliteli kozmetik 

ürünleri, kıymetli mücevherler (altın, gümüş gibi,), havai fişekler, rafine 

edilmiş petrol ürünleri (benzin, dizel, nafta gibi), otomobil, motosiklet, 6 

metreden fazla 90 metreden az sürat tekneleri, lüks saat, ahşap yemek 

çubukları, ahşap zemin parke ve boyanmamış düz plakalar, akü, pil ve 

kaplama ürünleri bu verginin konusunu oluşturur. (China Taxes, 2021) Bahse 

konu malların satış tutarı ve nitelikleri üzerinden tarh olunan bu vergi bu 

malları üreten, işleyen veya ithal etme yetkisi olan kişiler tarafından vergi 

idaresine ödenmektedir. (Yılmaz, 2020, s. 50) 

1.1.1.3. Gümrük Vergisi 
Gümrük vergisi ithal edilen malların alıcısından, ihraç edilen malların 

göndericisinden ve birde bunların dışında Çin’e giren eşyaların sahiplerinden 

alınan bir vergidir. (China Tax Type, 2020) Bu vergi advalorem, spesifik ve 

bileşik vergi uygulamaları şeklinde vuku bulan malların gümrük kıymetleri 

üzerinden alınmaktadır. (Pwc China, 2021) Verginin oranı ithal edilen 

ürünlerde en çok ithalat yapılan ülkenin vergi oranları, geleneksel vergi 

oranları, özel tercihli vergi oranları gibi tasnif ile 5 farklı vergi oranı 

uygulanmaktadır. İhraç edilen ürünlerde ise %0 ile %25 arasında gümrük 

vergisi uygulanmaktadır. (China Taxes, 2021) 

1.1.2. Gelir Üzerinden Alınan Vergiler 
Kurumların ve diğer iktisadi kuruluşların elde ettiği kârlar ve bireylerin 

elde ettiği gelirler üzerinden alınan bu vergiler Çin vergi sisteminde “Bireysel 
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Gelir Vergisi” ve “İşletme Gelir Vergisi” olmak üzere 2 tanedir. (Yılmaz, 

2020, s. 47) 

1.1.2.1. Bireysel Gelir Vergisi 
Çin Halk Cumhuriyeti’nde bireyler serbest meslek, ücret, maaş veya 

diğer kişisel faaliyetleri kapsamında vuku bulan kazançları üzerinden bireysel 

gelir vergisi mükellefi olmaktadırlar. Bu vergi kapsamında tahsil edilen 

gelirlerin %50’si merkezi yönetime %50’si ise yerel yönetime 

aktarılmaktadır. (Tekin & Demirkol, 2020, s. 147) Verginin kapsamı 

mükellefi olacak kişilerin yerleşik olup olmamasına göre belirlenmektedir.  

Bu aşamada kişilerin yerleşik olup olmamasını belirleyen 2 kriter vardır. 

Bunlardan biri ikâmet etme durumu diğeri ise Çin’de ikâmet süresidir. (China 

Taxes, 2021) Çin’de ikametgâhı bulunan kişiler ile ikametgâhı olmayıp bir 

takvim yılı içerisinde 183 gün ve daha fazla süre Çin’de bulunan kişilere 

mukim kişiler yani yerleşik kişiler2 denir. Bu kişiler Çin’de veya Çin dışında 

elde ettikleri kazançlarının tamamı üzerinden bireysel gelir vergisi mükellefi 

olmaktadırlar. (China Tax Type, 2020) 2022 yılı itibariyle Çin’de mukim 

bireylerin şahsi gelirleri üzerinden uygulanan bireysel gelir vergisi tarifesi 

aşağıdaki gibidir: (China Taxes-World Wide Tax-, 2022) 

 

Yıllık Gelir (¥)3 Bireysel Gelir Vergisi Oranı (%) 

0 – 36.000 %3 

36.001 – 144.000 %10 

144.001 – 300.000 %20 

300.001 – 420.000 %25 

420.001 – 660.000 %30 

660.001 – 960.000 %35 

960.000 ve üzeri %45 

Çin'de ikametgâhı bulunmayanlar ile bir takvim yılı içerisinde 183 

günden daha az bulunan kişilere ise mukim olmayan yani yerleşik olmayan 

kişi4 denir. Bu kişiler ise sadece Çin sınırları içerisinde elde ettiği şahsi 

gelirler üzerinden bireysel gelir vergisi ödemektedirler.  (China – Taxation of 

İnternational Executives, 2021) 2022 yılı itibariyle Çin’de mukim olmayan 

bireylerin geliri üzerinden uygulanan bireysel gelir vergisi tarifesi ise 

aşağıdaki gibidir: (China Taxes-World Wide Tax-, 2022) 

 

 
2 Yerleşik yani mukim kişilerin Türk vergi sistemindeki karşılığı tam mükelleftir. 
3 Çin'in resmi parasına Renminbi, birimine Yuan denir, işareti yukarıda yazıldığı gibidir fakat 

çoğunlukla RMB kullanılmaktadır. 
4 Yerleşik olmayan kişilere Türk vergi sisteminde dar mükellef denilmektedir. 
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Yıllık Gelir (¥) Bireysel Gelir Vergisi Oranı (%) 

1 – 3.000 %3 

3.001 – 12.000 %10 

12.001 – 25.000 %20 

25.001 – 35.000 %25 

35.001 – 55.000 %30 

55.001 – 80.000  %35 

80.001 ve üzeri %45 

Mukim olanlar dünya çapındaki gelirleri üzerinden mukim 

olmayanların ise sadece Çin kaynaklı gelirleri üzerinden vuku bulan bireysel 

gelir vergisi mükelleflerinin gelirleri 8 sınıfta kategorize edilebilir; (Pwc 

China, 2021) 

 

1. İstihdam geliri (yani ücretler ve maaşlar). 

2. Emek hizmetleri için ücret. 

3. İş geliri (ticari kazanç) 

4. Telif hakları.  

5. Faiz, temettü ve kar dağıtımı. 

6. Kira geliri. 

7. Mülk devrinden elde edilen gelir. 

8. Diğer tesadüfi gelirler 

1. ve 2. kategoride belirtilen ücret ve maaşlar için yukarıda mükellefin 

durumuna göre (mukim olan ve olmayan şeklinde) belirtilen artan oranlı 

tarifeler uygulanmaktadır. 3. kategoride belirtilen iş yani ticari kazançlar için 

ise aşağıdaki tabloda gösterilen artan oranlı tarifeye göre bireysel gelir vergisi 

uygulanmaktadır. (China Taxes, 2021) 

İş (Ticari Kazanç) Geliri (¥) Bireysel Gelir Vergisi Oranı (%) 

30.000’den az ise %5 

30.001 – 90.000 %10 

90.001 – 300.000  %20 

300.001 – 500.000  %30 

500.000’den fazla ise %35 

 

4., 5., 6., 7. ve 8. kategoride belirtilen diğer şahsi gelir unsurları için ise 

aşağıdaki gösterilen sabit oranlı tarifeler üzerinden bireysel gelir vergisi 

hesaplanmaktadır. Mukim olmayan kişilerle mukim olup yukarıdaki 

tarifelerin dışında kalan gelir unsurları için çoğunluğu hızlı kesinti olarak 

ifade edilen stopaj usulüyle bireysel gelir vergisi oranları kullanılmaktadır. 

(China Taxes-World Wide Tax-, 2022), (China Taxes, 2021), (Pwc China, 

2021), (China Tax Type, 2020) 
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Bireysel Gelir Türü  Bireysel Gelir Vergisi Oranı (%) 

Telif Hakları, yazarlık ücretleri kazancı %20 

Faiz, temettü gelirleri, sermaye 

kazançları 

%20 

Konut kira gelirleri  %20 

Mülk devri gelirleri5 %20 

Diğer tesadüfi(arızî) gelirler %20 

 

2019 yılında gerçekleştirilen yapısal/yasal düzenlemelerle en son bu 

uygulama şekli verilen bireysel gelir vergisi uygulamaları kapsamında son 

olarak bir de şu husus belirtilmelidir ki; eğer Çin’de bulunan yabancı bir 

işverenden bir yıl içerisinde 90 gün veya daha az bir süre mukim olmayanlar 

ücretli olarak çalıştıkları takdirde, elde ettiği bireysel gelir üzerinden bu 

vergiden muaf tutulmaktadır. Hatta bu muafiyet (vergi anlaşması kapsamında 

koruma hakkı gibi) belli şartlar yerine getirildiği takdirde 183 güne kadar da 

uzatılabilmektedir.  (Yılmaz, 2020, s. 48) 2019 yılı itibariyle yapılan bir başka 

düzenleme de şudur; Eğer mukim olmayan bir kişi 6 yıldan az kalmak 

koşuluyla bir takvim yılı içerisinde 183 gün ve daha fazla kalır ve bu ikamet 

durumlarını vergi formlarında beyan ederler ise bireysel gelir vergisi 

mükellefiyeti yine sadece Çin sınırları içerisinde vuku bulan şahsi kazançları 

üzerinden tesis edilecektir.  (China – Taxation of İnternational Executives, 

2021) 

1.1.2.2. İşletme Gelir Vergisi 
Çin Halk Cumhuriyeti vergi sisteminde kurumlar, kuruluşlar ve 

işletmelerin tümü elde ettikleri kurum kazancı üzerinden İşletme Gelir Vergisi 

mükellefi olmaktadırlar. (Yılmaz, 2020, s. 49) Bu ülkede bulunan mezkûr 

müesseseler elde ettikleri kazançları üzerinden vergi mükellefi olurken bu 

mükellefiyet bireysel gelir vergisinde olduğu gibi vergi mukimi teşebbüsler ve 

vergi mukimi olamayan teşebbüsler şeklinde ikili bir tasnife göre tecessüs 

etmektedir. (China Tax Type, 2020) Eğer Çin’de bulunan bir işletme yabancı 

yasalara göre kurulmuş olsa dahi fiili yönetim ve kontrolü Çin’in elinde ise bu 

işletme vergi mukimi bir işletmedir. Yok eğer Çin’de bulunan bir teşebbüs 

Çin’de bulunduğu halde yabancı yasalara göre kurulmuş ve fiili yönetim ve 

kontrolü de yine Çin dışında yabancı bir ülke tarafından sağlanıyorsa vergi 

mukimi olmayan işletmeyi ifade etmektedir. Dolayısıyla Çin Halk 

Cumhuriyeti yasalarına göre yerleşik kabul edilen mükelleflerin vergi matrahı 

Çin sınırları içindeki ve dışındaki tüm gelirlerinin safi tutarından 

oluşmaktadır. Mukim sayılmayan yabancı menşeili müesseselerin vergi 

matrahı ise sadece Çin sınırları içerisinde elde edilen gelirin safi tutarından 

ibarettir. (China Taxes, 2021) Bu aşamada vergi mükellefiyetleri tesis edilen 

mukim olan veya olmayan işletmelerin kazançları Çin Halk Cumhuriyeti 

 
5 İktisap edindikten sonra 5 yıl tamamlanmadan satar ise. 
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işletmelerinin gelirleri hakkındaki mevzuata göre 6 gruptan havidir. Bunlar; 

mal satışından doğan gelirler, işgücü hizmetlerinin ifasından doğan gelirler, 

mülkiyetin devrinden doğan gelirler, ikramiye veya temettü gibi özkaynak 

yatırım gelirleri, faiz gelirleri, telif gelirleri, kira gelirleri, bağışlar ve diğer 

gelirlerdir. (Tekin & Demirkol, 2020, s. 152) 

❖ Genel olarak işletme gelir vergisinin genel vergi oranı %25’tir. 

Vergi mukimi olan ve olmayan işletmeler yani yerli ve yabancı 

işletmeler için 2022 yılı itibariyle %25 üzerinden İşletme gelir 

vergisi mükellefidirler. (Pwc China, 2021)  

❖ İşletmelerin ticaret hacimleri, faaliyetlerinin niteliği bulundukları 

sektörler baz alınmak suretiyle de farklı vergi oranları 

uygulanmaktadır. Mesela küçük işletmeler, düşük kârlı işletmeler, 

bazı teşviklerden yararlandırılanlar ve vergilendirilebilir geliri belirli 

bir sınırın altında olanlar %5 vergi oranına, belirlenen sınırın 

üzerinde ise %10 ile %20 arasında işletme gelir vergisi tarifesine 

tabi tutulmaktadırlar. (China Taxes, 2021) 

❖ Yapay zekâ, sivil havacılık, biyotıp gibi Devlet teşviki almaya hakkı 

olan yüksek teknoloji şirketleri %15 oranında İşletme Gelir Vergisi 

ödemektedirler. (China Taxes-World Wide Tax-, 2022) 

❖ Serbest bölgelerde (liman kentleri de dahil) faaliyet gösteren 

işletmeler de yine %15 vergi oranı üzerinden işletme Gelir Vergisi 

mükellefi olmaktadırlar. (Pwc China, 2021) 

1.1.3. Kaynak Vergileri 
Yer altı madenlerinin veya devlete ait toprakların kullanımı gibi 

hususlar vuku bulduğunda faaliyetin niteliğine göre bu işlere taraf olanlardan 

iki vergi alınmaktadır. Bunlar; Kaynak Vergisi, Şehir ve İlçe Arazi Kullanım 

Vergisi (China Taxes, 2021) 

1.1.3.1. Kaynak Vergisi 
Çin Halk Cumhuriyeti’nde çeşitli vergilendirilebilir maden ve mineral 

kaynaklarını işlemek yahut tuz üretmek gibi faaliyetleri ifa eden kişi ve 

kuruluşlar kaynak vergisi mükellefi olmaktadırlar. (China Taxes, 2021) Bu 

verginin konusu ham petrol, doğal gaz, kömür, diğer metal olmayan cevherler, 

demir cevherleri, demir dışı cevherler, tuz ve yer altı doğal kaynak sularından 

oluşmaktadır. (Pwc China, 2021) Bu kaynakların bazıları için maktu/spesifik 

matrah uygulanırken bazıları için ise nispi/advalorem matrah 

uygulanmaktadır.  (Tekin & Demirkol, 2020, s. 154) Mesela doğalgaz veya 

ham petrol ciroları üzerinden %5 ile %10 arasında kaynak vergisi 

uygulanmaktadır. (China Tax Type, 2020) 
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1.1.3.2. Şehir ve İlçe Arazi Kullanım Vergisi 
Çin Halk Cumhuriyeti’nde arazi kullanım hakkına sahip olan kişi ve 

kuruluşlar işgal (tasarrufunda bulundurduğu) ettiği alan üzerinden Şehir ve 

İlçe Arazi Kullanım Vergisi mükellefi olmaktadırlar. (China Taxes, 2021)  

Köyde, kırda, şehirde veya maden bölgesinde araziden tasarruf eden kişi ve 

kuruluşlardan Şehir ve İlçe Arazisi Kullanım Vergisi alınmaktadır.  (Tekin & 

Demirkol, 2020, s. 154)  

Yılda bir defa vergi mükelleflerinin fiilen işgal ettiği arazilerin 

metrekaresine göre hesaplanan bu vergi birçok ilde bireyler konut veya mülk 

sahibi oldukları vakit bu vergiden muaf tutulmaktadır. (Pwc China, 2021) 

Verginin matrahını hem şehrin büyüklüğü hem de kullanılan alanın 

metrekaresi belirlemektedir. Büyükşehirler için metre kare yıllık şehir ve ilçe 

arazi kullanım vergisi 1,5 – 30 ¥ yuan/renminbi arasındadır. Orta 

büyüklükteki şehirler için ise 1,2 – 24 ¥, küçük şehirler için 0,9 – 18 ¥, ilçe 

kasabaları ve idari kasabalar ile sanayi ve maden bölgelerinde ise 0,6 – 12 ¥ 

olarak uygulanmaktadır.  (China Tax Type, 2020) 

1.1.4. Davranış ve Mülk Vergileri 
Çin Halk Cumhuriyeti vergi sistemi tasnif biçimlerinden bir diğeri olan 

davranış ve mülk vergileri bir bakıma büyük çoğunluğu servet vergisi 

niteliğini taşıyan vergilerden tecessüs etmektedir. (Tekin & Demirkol, 2020, 

s. 153) Bu vergi kategorisi kapsamında; Emlak Vergisi, Taşıt Alım Vergisi, 

Taşıt ve Gemi Vergisi, Tapu Vergisi, Gemi Tonaj Vergisi ve Damga Vergisi 

gibi vergilere tesadüf edilmektedir.  (China Taxes, 2021) 

1.1.4.1. Emlak Vergisi 
Çin Halk Cumhuriyeti sınırları içinde arazi ve bina mülkiyetleri 

üzerinden emlak vergisi alınmaktadır. (Pwc China, 2021) Verginin konusunu 

“kırsal evler” hariç kasaba, şehir, maden ve sanayi bölgelerinde bulunan 

mülkler(ev-arazi) oluşturmaktadır. (China Taxes, 2021) Fakat bu vergi ticari 

maksatlı tasarruf edilen, kiraya verilen taşınmazlar üzerinden yıllık olarak 

alınmaktadır.  (Tekin & Demirkol, 2020, s. 154) Verginin oranı düz oranlı 

olup gayrimenkulün vergi değerinin %1,2’sidir. Eğer kira getirisi üzerinden 

hesaplanacak olursa da taşınmazın bir yıllık kira gelirinin %12’si oranında 

tahakkuk ettirilmektedir. (Yılmaz, 2020, s. 51) Yerel yönetimler tarafından bu 

oranlara %10 ile %30 arasında indirim yapılabilmektedir. (China Taxes, 

2021) Fakat kişisel kullanım için mülk sahipleri tarafından konut olarak 

tasarruf edilen mülklerden bazı koşulları yerine getirildiği takdirde emlak 

vergisi alınmamaktadır. (China – Taxation of İnternational Executives, 2021) 

Büyük oranda şu ifade edilebilir ki Çin Halk Cumhuriyeti dünya çapında özel 

mesken olarak kullanılan evlerin mülkiyeti üzerinden emlak vergisi almayan 

istisnai birkaç ülkeden biridir. (Zhi Liu, 2019, s. 368) 
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1.1.4.2. Taşıt Alım Vergisi 
Çin Halk Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan otomobil, trey, tramvay 

ve 150 mililitreden fazla gaz hacmine sahip motosikletler bu verginin 

konusunu oluşturmaktadır. (China Tax Type, 2020) Vergi, bu yukarıda 

sayılan motorlu araçların alım, satım, üretim, ithalat, ödül veya hediye yoluyla 

edinme durumunda vuku bulmakta ve vergi değerinin %10 oranında 

uygulanmaktadır. (China Taxes, 2021) Taşıt alım vergisi bir defaya mahsus 

olarak tahsil edilmektedir. (Tekin & Demirkol, 2020, s. 146) 

1.1.4.3. Taşıt ve Gemi Vergisi 
Çin’de taşıma veya hususi vasıta olarak kullanılan tüm araç ve 

gemilerden yıllık taşıt ve gemi vergisi alınmaktadır. (China Taxes, 2021) Bu 

verginin mükellefi bu vergilendirilebilir araç ve gemilerin sahipleridir. (China 

Tax Type, 2020) Verginin konusuna giren araçlardan kamyon otobüs gibi 

taşıma işinde kullanılanlar kendi ağırlıklarına ve kapasitelerine göre maktu 

olarak vergilendirilirken diğer otomobil, motosiklet gibi binekler ise sabit bir 

birim tutar üzerinden vergilendirilir. Gemilerde tonajlarına göre maktu bir 

tutar üzerinden vergilendirilirler. (Pwc China, 2021) 

1.1.4.4. Tapu Vergisi 
Çin’de bulunan arazi ve evlerin satılması veya satın alınması yahut bir 

şekilde el değiştirmesi sonucunda %3 ile %5 arası bir oranda tapu vergisi 

alınmaktadır. Verginin mükellefi verginin konusuna giren arazi ve 

gayrimenkulleri devralanlardır. (Pwc China, 2021) 

1.1.4.5. Gemi Tonaj Vergisi 
Çin Halk Cumhuriyeti deniz aşırı ülkelerden Çin’e mal getirmek 

suretiyle herhangi bir limanına yanaşan tüm gemilerden Gemi Tonaj Vergisi 

alınmaktadır. (China Tax Type, 2020) Bu vergi geminin net tonajı ile gemi 

tonaj belgesinin geçerlilik süresine göre hesaplanmaktadır. (China Taxes, 

2021) Maktu ve nispi olmak üzere iki türlü tarife şekli bulunmaktadır. 

1.1.4.6. Damga Vergisi 
Çin Halk Cumhuriyeti’nde damga vergisi kanunu kapsamında belirtilen 

belgeleri imza edenler veya bu belgeleri alan tüzel ve gerçek kişiler damga 

vergisinin mükellefidirler.  (Pwc China, 2021) Söz konusu vergi belirtilen 

belgelerden maktu yahut nispi biçimde tahsil edilmektedir.  (Tekin & 

Demirkol, 2020, s. 155)  

1.1.5. Özel Amaçlı Vergiler 
Çin vergi sisteminde özel düzenleyici amaçlar için bazı belirli kalemler 

üzerinden de vergi alındığına tesadüf edilmektedir. Bu vergiler şunlardan 

oluşmaktadır; Kentsel Bakım ve İnşaat Vergisi, Tarım Arazisi İşgal Vergisi, 
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Arazi Takdir Vergisi, Tütün Vergisi, Çevre Koruma Vergisi, Kültürel İş 

Geliştirme Vergisi.(China Taxes, 2021) 

1.1.5.1. Kentsel Bakım ve İnşaat Vergisi 
Kentsel bakım ve inşaat vergisi Çin Halk Cumhuriyeti’nde katma değer 

vergisi ve tüketim vergisi mükellefleri olan kişi ve kuruluşlar tarafından 

ödenen özel amaçlı bir vergidir. (Pwc China, 2021) Bu kişi ve kuruluşlar bu 

mezkûr vergiyi ödedikleri katma değer vergisi ve tüketim vergisi miktarları 

üzerinden tarh ettirerek ödemektedirler. (Yılmaz, 2020, s. 51) Mükelleflere 

bulundukları yerleşim alanlarına göre 3 farklı oran üzerinden vergi tahakkuk 

ettirilmektedir. Şehir/kent alanlarında bulunanlardan %7, ilçe ve belde 

alanlarında yaşayanlardan % 5, bu sayılan yerlerin dışındaki bölgelerde 

ikâmet edenlerden ise % 1 oranında Kentsel Bakım ve İnşaat Vergisi 

alınmaktadır. (China Tax Type, 2020) 

1.1.5.2. Tarım Arazisi İşgal Vergisi 
Çin Halk Cumhuriyeti sınırları içerisinde tarıma elverişli alanları tarım 

dışı amaçlarla kullanan, bina inşa eden hülasa ziraatten alıkoyan kişi ve 

kuruluşlardan Tarım Arazisi İşgal Vergisi alınmaktadır. (Pwc China, 2021) 

Verginin matrahı tarımdan alıkonulan arazinin fiili alanına(büyüklüğüne) ve 

bulunduğu bölgeye göre farklı oranlarla yerel yönetimlerce belirlenen 

metrekare birim fiyatları çarpılarak vergi tarh ettirilmektedir.  (China Tax 

Type, 2020) Devlete ve yerel idarelere ait kurum ve kuruluşlar için bu vergi 

açısından muafiyet tanınmıştır.  (China Taxes, 2021) 

1.1.5.3. Arazi Takdir Vergisi 
Çin Halk Cumhuriyeti’nde devlete ait olan arazilerin, arazi üstü 

yapıların ve dahi bunlara bağlı tesislerin kullanım haklarının devri ya da 

gayrimenkul mülklerinin elden çıkarılması durumunda vuku bulan kazançlar 

üzerinden Arazi Değerleme(Takdir) Vergisi alınmaktadır. (China Taxes, 

2021) Verginin mükellefi ifade edilen hakları devreden veya belirtilen 

mülkleri elden çıkaran kişi ve kuruluşlardır.  (China Tax Type, 2020) 

Verginin matrahı ise bu işlemlerde tecessüs eden değer artış kazancıdır. 

(Tekin & Demirkol, 2020, s. 153) Verginin tarifesi bu vuku bulan değer artış 

kazancının tutarına göre %30, %40, %50 ve %60 şeklinde artan oranlı olarak 

uygulanmaktadır. (Pwc China, 2021) 

1.1.5.4. Tütün Vergisi 
Çin Halk Cumhuriyeti sınırları içerisinde kurutulmuş veya kavrulmuş 

tütün yaprağı satın alan müteşebbisler Tütün Vergisi mükellefi olmaktadırlar.  

(China Tax Type, 2020)  Satın alma işlemi sırasında katlanılan maliyetin 

%20’si oranında hesaplanan tütün vergisi bağlı bulunulan yerel idareye 

ödenmektedir. (Yılmaz, 2020, s. 51) 
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1.1.5.5. Çevre Koruma Vergisi 
Çin Halk Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin 

yargı yetkisi dahilinde bulunan deniz alanlarında doğrudan çevreye zararlı 

eylem ve teşebbüslerde bulunan işletmeler, kurumlar, üreticiler, operatörler ve 

diğer kişi ve müesseseler çevre koruma vergisinin mükellef kitlesini 

oluşturmaktadırlar. (China Taxes, 2021) Bu mükelleflerin sebep olduğu katı 

atık kirliliği, su kirliliği, hava kirliliği ve gürültü kirliliği verginin kapsamını 

giren konulardır.  (China Tax Type, 2020) 2018 yılında yürürlüğe konulan bu 

verginin oranı kirliliğe sebebiyet veren çeşitli gaz ve kimyasalların miktarına 

göre uygulanmaktadır. (Yılmaz, 2020, s. 51) 

1.1.5.6. Kültürel İş Geliştirme Vergisi 
Çin Halk Cumhuriyeti’nde eğlence ve reklam işleriyle uğraşan kişi ve 

kuruluşlar bu faaliyetleri üzerinden elde ettikleri kazancın %3’ü oranında 

Kültürel İş Geliştirme Vergisi ödemektedirler. Vergiyi yerel idareler 

toplamaktadır. (Pwc China, 2021) 

2. TÜRK VERGİ SİSTEMİ İLE ÇİN HALK 

CUMHURİYETİ VERGİ SİSTEMİNİN MUKAYESESİ 
Devletler, kişi ve kuruluşların ödeme güçlerini mümkün olduğunca 

kavramaya çalışmak ve bu kapsamda mevzuatta bir boşluk bırakmayacak 

şekilde olabildiğince geniş tabanlı farklı isimlerde ve konularda vergiler 

oluşturarak sağlam gelirler temin edecek bir sistem kurmaya çalışmaktadırlar. 

İşte her devletin bu teşebbüsleri kendilerine münhasır vergi sistemlerini ortaya 

çıkarmaktadır. Vergi sistemlerinin bu oluşumunda ülkenin üretim yapısı, 

coğrafi konumu, iç ve dış ticari ilişkileri ve benimsediği iktisadi model gibi 

unsurların etkisi tartışmadan uzak bir gerçekliktedir.   (Taşkan, 2021, s. 359) 

Bu çerçevede yukarıda ortaya koymaya çalıştığımız Çin Halk 

Cumhuriyeti’nin ardından mukayese edebilecek bir çerçeve çizebilmek için 

şimdi bir de Türk vergi sistemini çok detaya girmeden tecessüs ettirmeye 

gayret edelim. 

Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı İmparatorluğundan devraldığı şer’i ve 

örf’i nitelikte ortaçağ nizamı haiz dağınık vergi sistemini henüz daha 

Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren modern, çağın gereklerine uygun bir 

yapıya kavuşturmak istemiştir. Bu kaygılarla bir taraftan ilkel, konjonktüre 

uymayan, işlevsel olmayan, arızî özellikte olan vergiler yürürlükten 

kaldırılırken diğer taraftan modern, çağın gereklerine uygun istikrarlı bir vergi 

sistemi oluşturulmak istenmiştir.  Tabi yukarıda reform olarak ifade edilen bu 

düzenlemelerin esas gerekçelerinden biri de pragmatist bir anlayışın da 

tekâmülü olarak konjonktürün gerektirdiği iktisat politikalarıyla uygun bir 

vergi sistemi tecessüs ettirmektir.  Bu kapsamda 1914 yılında Temettü vergisi 

yerine Umumi İstihlak Vergisi ve Kazanç Vergisinin çıkarılması, 1949 yılında 

Kazanç Vergisi yerine Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisinin çıkarılması, 1960 
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yılında Gelir Vergisi Kanunu ile Vergi Usul Kanununun revize edilmesi, 1961 

yılında Vergi Reform Komisyonunun kurulmasıyla birçok alanda 

düzenlemelerin yapılması, 1980 sonrası vergi sisteminin yabancı sermayeyi 

ülkeye kazandırmak ve sermaye birikimini temin etmek üzere yeniden revize 

edilmesi, 1984 Katma Değer Vergisi Kanunu ve 2002 yılında Özel Tüketim 

Vergisi Kanunun çıkarılmasıyla harcamalar üzerinden alınan vergilerin 

dağınık yapısından arî mevzuatın sadeleştirilmesi hususunda adımların 

atılması gibi daha birçoğunu sayamadığımız mühim teşebbüsler, düzenlemeler 

yapılmıştır. Kaldı ki bu adımlar bu süreçte 3 askeri darbe 2 muhtıra ve çok 

sayıda ekonomik krizin gölgesinde atılmasına rağmen Türk Vergi Sistemi 

özellikle 1950 sonrası Türkiye’nin iktisadi ilerleyişinden daha hızlı bir 

gelişme sergilemiştir. Fakat uygulama ayağını oluşturan vergi idaresinin aynı 

hızla gelişiminin temin edilememesi tekâmül eden yasal düzenlemelerle arzu 

edilen neticeye ulaşılamamıştır. (Nadaroğlu, 1996, s. 394-404) 

Hasılı tüm bu yaşanan siyasi ve iktisadi hadiseler sonrasında yapılan 

düzenlemelerle tecessüs eden Türk Vergi Sistemi günümüzde toplandığı 

iktisadi kaynağa göre tasnif edildiği vakit en temel ve genel sınıflandırma şu 

şekilde tekâmül etmektedir; (Taşkan, 2021, s. 360) 

❖ Gelir Üzerinden Alınan Vergiler: Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi 

❖ Servet Üzerinden Alınan Vergiler: Emlak Vergisi, Motorlu Taşıtlar 

Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi, Değerli Konut Vergisi. 

❖ Harcamalar Üzerinden Alınan Vergiler: Katma Değer Vergisi, Özel 

Tüketim Vergisi, Gümrük Vergisi, Damga Vergisi, Özel İletişim 

Vergisi, Şans Oyunları Vergisi, Banka ve Sigorta Muameleleri 

Vergisi, Dijital Hizmet Vergisi, Konaklama Vergisi.  

❖ Mahalli İdareler Tarafından Alınan Vergiler: Çevre Temizlik 

Vergisi, İlan ve Reklam Vergisi, Haberleşme Vergisi, Eğlence 

Vergisi, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi, Yangın Sigorta 

Vergisi ile son olarak bazı hizmetler karşılığında alınan Harçlar. 

2.1. Gelir Üzerinden Alınan Vergiler 
Türkiye’de şu an gelir üzerinden alınan vergilerin yasal mevzuatı 1949 

yılının sonunda doğrudan Alman mevzuatından iktibas edilerek tecessüs eden 

bir sisteme dayanmaktadır. Nihayetinde Türk vergi sisteminde halihazırda 

mevzuu gelir olan 2 vergi bulunmaktadır. Bunlardan biri gerçek kişilerin 

gelirleri üzerinden alınan Gelir vergisi, diğeri ise tüzel kişiliklerin kurum 

kazançlarını vergilendirmeyi esas alan Kurumlar vergisidir. (Pehlivan, 2019, 

s. 170-171) 

2.1.1. Gelir Vergisi 
Gelir vergisi, bir gerçek kişinin bir takvim yılı içerisinde elde ettiği 

kazanç ve iratların safi tutarı üzerinden artan oranlı tarifeye göre alınan bir 

vergidir. Gerçek kişinin bahse konu olan kazanç ve iratları şunlardan 
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oluşmaktadır; Ticari kazançlar, zirai kazançlar, ücretler, serbest meslek 

kazançları, gayrimenkul sermaye iratları, menkul sermaye iratları ve son 

olarak diğer kazanç ve iratlar. (Eğilmez, 2016, s. 58-59) Bu sayılanların hepsi 

gelir olup sadece elde edilişi açısından vuku bulan farklılıkları ortaya koymak 

ve yasal boşluğun oluşmasına müsaade etmemek için oluşturuluş unsurlardır. 

Aşağıda görüldüğü gibi bütün şahsi gelir unsurlarına uygulanan tek bir artan 

oranlı tarife vardır.  

2022 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ 

Matrah Oran 

32.000 TL’ye kadar %15 

70.000 TL’ye kadar (sonra gelen 38.000 TL için) %20 

170.000 TL’ye (ücretler için 250.000 TL) kadar (sonra 

gelen 100.000 TL için) 

%27 

880.000 TL’ye kadar (sonra gelen 710.000 TL için) %35 

880.000 TL’den fazlası için  %40 

Kaynak: https://www.gib.gov.tr/ web sitesinden derlenmiştir. 

Çin Halk Cumhuriyeti vergi sistemine bakıldığında orada da konusu 

gelir olan iki adet vergi bulunmaktadır. Bunlardan biri bireysel gelir vergisi ki 

bu Türk Vergi sisteminde gelir vergisine çok benzerlik göstermektedir. Diğeri 

ise işletme gelir vergisi ki bu da kurumlar vergisini anımsatmaktadır. Esasen 

bireysel gelir vergisi ele alınacak olursa Türk vergi sistemindeki gibi geliri 

oluşturan unsurlar Çin bireysel gelir vergisinde de bulunmaktadır. Her 

ikisinde de genel uygulanan tarife artan oranlıdır. Türk gelir vergisinde 

yukarıda da işaret edildiği gibi %15 ile başlayan tarife %40’a kadar dört 

dilimde artış göstermektedir. Çin gelir vergisinde ise en düşük dilim %3 oranı 

ile başlamakta ve %45’e kadar 5 dilimde artış göstermektedir. Fakat iki vergi 

sistemi arasında bu benzerliklerin yanı sıra ciddi farklılıklar da bulunmaktadır. 

Mesela Türk gelir vergisinde gelirin yedi farklı unsuru da olsa ve vergi 

matrahı ortaya çıkarılırken nev’ine yönelik farklı kriterler, hükümler 

uygulansa da gerçek kişilerin gelirlerine uygulanan tek bir artan oranlı tarife 

vardır. Çin Bireysel Gelir Vergisine bakıldığında ise öncelikle tarife aynen 

olsa da matrah dilimleri açısından mukim olan ile mukim olmayan kişilere 

göre farklı matrah dilimleri üzerinden vergi tarifesi uygulandığı 

görülmektedir. Esas farklılık geliri ortaya çıkaran unsurlarda görülmektedir. 

Mesela Türk vergi mevzuatında “ticari kazanç” olarak bilinen şahsi gelir 

unsuru Çin bireysel gelir vergisinde “iş geliri” olarak tecessüs etmekte ve bu 

kazanç unsuru için en düşük %5 en yüksek oran %35 şeklinde tecessüs eden 

farklı bir bireysel gelir vergisi tarifesi uygulanmaktadır. Bunun yanında Türk 

vergi mevzuatında serbest meslek kazancı niteliğinde vuku bulan Çin bireysel 

gelir vergisinde yazarlık ve telif kazançları, menkul sermaye iratları 

niteliğinde yine karşılaşılan faiz ve temettü gelirleri ile kâr dağıtım kazançları, 

gayri menkul sermaye iradı niteliğinde karşılaşılan kira gelirleri, son olarak 
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yine mevzuatımızda diğer kazanç ve iratlar niteliğinde tesadüf edilen mülk 

devrinden vuku bulan ve diğer tesadüfi gelirler için % 20 oranında  uygulanan 

sabit oranlı bir tarifede görülmektedir. Söz konusu gelir unsurları için belirli 

şartlar oluştuğu vakit Türk vergi mevzuatında sadece stopaj şeklinde ortaya 

çıkan bu uygulama Çin vergi mevzuatında nihai bir vergileme olarak tesadüf 

edilmektedir. Burada en dikkat çeken husus Çin vergi sisteminde zirai 

faaliyetlerden doğan “zirai kazançları” vergi kapsamına alan bir düzenleme 

bulunmadığıdır. Hülasa Çin gelir vergisi sisteminde uygulanan en genel artan 

oranlı tarife maaş, ücret gelirleri için tecessüs etmekte zirai kazançlar dışında 

diğer gelir unsurları için ise farklı vergi oranları uygulandığı görülmektedir. 

Türk vergi sisteminde ise vergi matrahının ortaya çıkarılmasında her bir gelir 

unsurunun taşıdığı özellikler uygulanmakta olup istisnai durumlar dışında tek 

bir tarife uygulandığı görülmektedir. 

2.1.2. Kurumlar Vergisi 
Türkiye’de tüzel kişiliklerin elde ettikleri kurum kazançlarının gelir 

vergisinden ayrı müstakil olarak vergilendirilmesine ilk olarak 1950 yılının 

başından itibaren uygulamaya konulan 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 

ile başlanmıştır. Kurum kazançları üzerinden alınan kurumlar vergisinin 

konusu kurumların elde ettikleri kazanç ve iratlardır. Bu kazanç ve iratlar tıpkı 

gelir vergisinde olduğu gibi yedi farklı unsurdan tekâmül etmektedir.  Fakat 

tamamı üzerinden uygulanacak kurumlar vergisi oranı düz oranlı tarife 

kapsamında 2022 yılı için %23 oranında uygulanmaktadır. Matrahın artması 

veya azalması uygulanan oranı değiştirmemektedir. (Mutluer, 2007, s. 194) 

Bazı mükelleflerin faaliyet gösterdiği alana ve sektörün durumuna göre 

sağlanan teşviklerle arızî olarak bu oranın aşağı çekildiği görülmektedir. 

Benzer düzenlemeye Çin vergi sisteminde İşletme Gelir Vergisine 

bakıldığında görülmektedir. Orada da düz oranlı tarife kapsamında vuku bulan 

safi kurum kazancı üzerinden %25 oranında İşletme Gelir Vergisi 

uygulanmakta olup daha yüksek bir oran bulunmamakla beraber mal ve 

hizmet alanının niteliğine ve faaliyet alanına göre %15, %10, %5 şeklinde 

uygulandığı sektörler de bulunmaktadır. Dolayısıyla genel olarak bakıldığında 

Çin İşletme Gelir Vergisi ile Türk Kurumlar Vergisi; mükellef grubu, verginin 

konusu ve verginin tarife ve uygulama özellikleri itibariyle birbiriyle 

örtüşmektedir. 

2.2. Servet Üzerinden Alınan Vergiler 
Türk vergi sisteminde günümüzde konusu servet olan dört adet vergi 

bulunmaktadır. Bunlar; Veraset ve İntikal vergisi, Motorlu Taşıtlar vergisi, 

Emlak vergisi ve Değerli Konut Vergisidir. Bunlardan ilki servetin intikali 

durumunda alınan vergi iken sonra gelen üç vergi ise servete sahip olma 

durumundan vuku bulmaktadır. (Bilici, 2010, s. 274) 
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2.2.1. Veraset ve İntikal Vergisi 
1925 yılında aşar vergisinin kaldırılıp yerine 1926 yılında uygulanmaya 

başlayan Veraset ve İntikal Vergisi adından da anlaşılacağı üzere iki vergiden 

mürekkep bir vergi olup her ikisinde de servet intikalini konu alan bir 

vergidir. Bu kapsamda ölüme bağlı bir şekilde mal intikali söz konusu 

olduğunda Veraset Vergisi alınmaktadır. Öte yandan sağlar arasında ivazsız 

bir servet intikali vuku bulduğunda da İntikal Vergisi alınmaktadır. Hatta bu 

verginin konusuna şans veya talih oyunları kapsamında kazanılan ikramiyeler 

de dahil olmaktadır. (Köktaş&Buyrukoğlu&Bozdoğan, 2016, s. 302) Sonuçta 

her ikisinde de artan oranlı bir tarife uygulanmakta olup güncel tablo 

aşağıdaki gibidir. 

2022 VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ ORAN VE TUTARLARI 

Matrah Veraset Yoluyla İntikaller İvazsız İntikaller 

İlk 500.000 TL için % 1 % 10 

Sonra gelen 1.200.000 TL için % 3 % 15 

Sonra gelen 2.500.000 TL için % 5 % 20 

Sonra gelen 4.900.000 TL için % 7 % 25 

Matrahın 9.100.000 TL’yi aşan 

bölümü için 
% 10 % 30 

Kaynak: https://www.gib.gov.tr/ web sitesinden derlenmiştir. 

Servet intikallerin gerçekleşmesi durumunda bir defaya mahsus olarak 

altı eşit taksitte tahsil edilen bu verginin emsali Çin vergi sisteminde 

bulunmamaktadır. Yani Çin Halk Cumhuriyeti vergi sisteminde konusu miras, 

servet, hediye veya bağış olan bir vergi bulunmamaktadır. (Pwc China, 2021) 

2.2.2. Motorlu Taşıtlar Vergisi 
1957 yılında Türk vergi mevzuatına “Hususi Otomobil Vergisi” adıyla 

giren bu vergi 1963 yılında getirilen düzenlemeyle tüm kara taşıtlarını 

kapsamına almış, 1980 yılında yapılan düzenlemeyle de motorlu hava ve 

deniz taşıtlarını vergi kapsamına alarak ismi “Motorlu Taşıtlar Vergisi”ne 

dönüşmüştür. Günümüzde ise deniz taşıtları bu vergi kapsamından çıkarılmış 

olup Kara Yolları Trafik Siciline ve Ulaştırma Sivil Havacılık Kayıt Siciline 

ve Tesciline tabi olan motorlu kara ve hava araçları bu verginin kapsamına 

dahil edilmiştir. Vergi her yıl mali yıl başında spesifik matrah üzerinde 

tahakkuk etmektedir. Mükellefiyet vergiye tabi motorlu kara ve hava 

araçlarının kişi ve kuruluş adına mezkûr sicil bürolarına tescil edilmesiyle 

başlamaktadır. (Bilici, 2010, s. 274-275) 

Çin Halk Cumhuriyeti vergi mevzuatında Türk vergi mevzuatındaki 

gibi motorlu taşıtlar vergisine benzer “Taşıt ve Gemi Vergisi” bulunmaktadır. 

Söz konusu bu vergi de bizim mevzuatımızdaki gibi hususi ve taşıma işinde 

kullanılan kara ve deniz vasıtaları üzerinden her yıl mutat olarak adına tescil 

edilen kişilerden tahsil edilen bir vergidir. Aynen Türk vergi mevzuatında 
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olduğu gibi mezkûr vergi motorlu taşıtlar vergisindeki gibi hususi araçlar için 

belirtilen maktu tutarlar üzerinden taşıma maksadıyla kullanılan vasıtalarda 

ise taşıma kapasiteleri yahut ağırlıkları baz alınmak suretiyle tahakkuk 

ettirilmektedir. Motorlu taşıtlar vergisi ile arasındaki en önemli fark ise taşıt 

ve gemi vergisi motorlu kara ve deniz taşıtlarını vergi kapsamına alırken 

motorlu taşıtlar vergisi motorlu kara ve hava araçlarını vergi kapsamına 

almaktadır. Hatta Çin vergi mevzuatında bir de otomobil, motosiklet, trey 

veya tramvay alımlarında bir defaya mahsus olarak %10 oranında da “Taşıt 

Alım Vergisi” uygulanmaktadır. (China Taxes, 2021) Böyle bir uygulama 

Türk vergi mevzuatında ilk iktisapta motorlu araçlar için bir defaya mahsus 

uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile kısmen ilişkilendirilebilir. 

2.2.3. Emlak Vergisi 
1970 yılında 1319 sayılı kanunla çıkarılan 1986 yılına kadar merkezi 

idare tarafından toplanan Emlak vergisi 1985 yılında çıkarılan 3239 sayılı 

kanun ile yerel idarelere(belediyelere) bırakılmıştır. Şu an belediyelerin en 

mühim gelir kaynaklarının başında gelen emlak vergisi belediye sınırları ve 

mücavir alanlar içinde gerçek ve tüzel kişilerin sahip oldukları bina, arsa ve 

arazilerin vergi değerler üzerinden her yıl alınan bir servet vergisidir. (Arslan, 

2012, s. 365) Güncel vergi tablosu aşağıdaki gibidir. 

EMLAK VERGİSİ ORANI 

Mülklerin Vergi 

Değerinin 

Büyükşehirlerde Diğer Yerler ve Mücavir 

Alanlarda 

Mesken (Konut) için % 0,02 (Binde 2) % 0,01 (Binde 1) 

İşyerleri için % 0,04 (Binde 4) % 0,02 (Binde 2) 

Arsalar için % 0,06 (Binde 6) % 0,03 (Binde 3) 

Araziler için  % 0,02 (Binde 2) % 0,01 (Binde 1) 
Kaynak: https://www.gib.gov.tr/ web sitesinden derlenmiştir. 

Çin Halk Cumhuriyeti vergi mevzuatında da Çin sınırları içerisinde 

bulunan bina ve araziler üzerinden her yıl mutat bir şekilde alınan emlak 

vergisi bulunmaktadır. Fakat bu vergi ticari maksatlı tasarruf edilen veya 

kiraya verilen bina ve araziler için tecessüs etmektedir. Dolayısıyla kişisel 

kullanım için tasarruf edilen özel mülklerden bu vergi alınmamaktadır. Ticari 

maksatlı kullanılan mülklere uygulanan vergi oranı vergi değerinin %1,2’si 

veya yıllık kira getirisinin %12’si şeklinde uygulanmaktadır. Bu vergiyi de 

aynen bizim mevzuatımızdaki gibi yerel idareler toplamakta olup kendi 

insiyatifleri çerçevesinde bu oranlar üzerinden %10 ile %30 arasında indirim 

uygulayabilmektedirler. 

2.2.4. Değerli Konut Vergisi 
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde mesken nitelikli konutların vergi 

değerinin belirli bir miktarın üzerinde olması durumunda normal tâbi 

oldukları emlak vergisinin yanında bir de değerli konut vergisinin konusuna 
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girmektedirler. (Taşkan, 2021, s. 662) Bu vergi 2019 yılında önce Çin’de 

ortaya çıkan daha sonra çok hızlı bir şekilde dünyaya yayılan Covid’19 salgını 

kapsamında ciddi finansman ihtiyaçlarının giderilmesi hususunda ülkemizde 

2020 yılından itibaren yürürlüğe konulan özel bir servet vergisidir. Verginin 

konusu aşağıda da belirtildiği üzere 2022 yılı için vergi değeri 6.173.000 TL 

ve üzerinde olan konutlar olup aynen emlak vergisi gibi yılda bir tecessüs 

etmektedir. Güncel tablo aşağıda derlenmiş olmakla beraber Çin vergi 

mevzuatında bu minvalde alınan bir vergi bulunmamaktadır. 

2022 DEĞERLİ KONUT VERGİSİ 

Mülklerin Vergi Değeri Vergi Oranı 

6.173.000 TL ile 9.260.000 TL arasında olanlar (bu tutar dahil) 

6.173.000 TL’yi aşan kısmı için 
% 0,03 (Binde 3) 

12.347.000 TL’ye kadar olanlar (bu tutar dahil) 9.260.000 

TL’si için 9.261 TL, fazlası için 
% 0,06 (Binde 6) 

12.347.000 TL’den fazla olanlar 12.347.000 TL’si için 27.783 

TL, fazlası için 

% 0,10 (Binde 

10 

Kaynak: https://kpmgvergi.com/ web sitesinden derlenmiştir. 

2.3. Harcamalar Üzerinden Alınan Vergiler 
Üretime, tüketime, alıma, satıma konu olan mal ve hizmetler üzerinden 

alınan vergilere harcama vergileri denilmektedir. Bu vergiler vergiyi doğuran 

olayın niteliğine göre iktisadi veya hukuki muamelelere göre tekâmül eden 

vergilerdir. Türk vergi mevzuatında cumhuriyet tarihinde konusu gider – 

harcama olan ilk vergiye 1926 yılında Umumi İstihlâk Vergisi adıyla tesadüf 

edilmektedir. Daha sonra bunu 1927 yılında Muamele Vergisi 1956’da Gider 

Vergileri Kanunu ile 1984 yılında ise Katma Değer Vergisi Kanunu izlemiştir. 

(Öncel&Kumrulu&Çağan, 2010, s. 399-400) Hasılı şuan konusu gider yahut 

harcama olan vergiler şunlardır: Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, 

Gümrük Vergisi, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Özel İletişim 

Vergisi, Şans Oyunları Vergisi, Damga Vergisi, Konaklama Vergisi ve Dijital 

Hizmet Vergisi. (Taşkan, 2021, s. 563) 

2.3.1. Katma Değer Vergisi 
1984 yılında çıkarılan 3065 sayılı kanun ile Türk Vergi mevzuatına 

giren 1985 yılından bu yana uygulanagelen katma değer vergisi bir mal yada 

hizmetin imal veya ithalinden nihai tüketicisine ulaşıncaya kadar geçirdiği her 

aşamada vuku bulan katma değeri vergilemeyi hedefleyen en genel harcama 

vergisidir. Bu işleyişiyle yayılı bir muamele vergisi olan katma değer vergisi 

her aşamada alım ve giderler için hesaplanan ön vergi indirimi uygulamasıyla 

satış gerçekleştirildiğinde düşülerek aradaki fark vergi idaresine mal veya 

hizmeti satan ya da ifa eden kişiler tarafından her ayın 23’üne kadar beyan 
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edilir 26’sına kadar da ödenir. Gerçekleşen harcama tutarı üzerinden 

hesaplanan KDV’nin Katma Değer Vergisi Kanununda genel vergi oranı %10 

olarak belirlenmiştir. (Öner, 2017, s. 223-248) Fakat bu oranı parlamenter 

hükümet sisteminde bakanlar kurulu, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde 

ise Cumhurbaşkanı 4 katına kadar arttırmak %1’e kadar da indirmekle yetkili 

kılınmıştır. Eski hükümet sistemi döneminde bakanlar kurulu bu yetkiye 

dayanarak bazı mal ve hizmetler (KDV kanununa ekli I sayılı listede 

bulunanlar) için bu oranı %1’e, bazı mal ve hizmetler (KDV kanununa ekli II 

sayılı listede bulunanlar) için %8’e bunların dışındakilerde ise genel vergi 

oranını %18’e çıkartmışlardır. Arızî olarak konjonktürün gerektirdiği 

zamanlarda bu listelerin kapsamı değişse de katma değer vergisi bu oranlar 

üzerinden tahakkuk etmektedir. 

Çin vergi mevzuatında da yer alan Katma Değer Vergisi Türk vergi 

mevzuatındaki KDV’ye çok büyük oranda benzerlikler göstermektedir. Her 

iki sistemde de yer alan KDV bir gider vergisi olarak mevzuatlarda 

düzenlenmiş, düz oranlı tarife üzerinden aylık olarak tahakkuk ettirilen bir 

vergi olarak uygulanmaktadır. Oransal olarak %18 olan genel vergi oranı 

Çin’de %13 olarak tesadüf edilirken bazı mal ve hizmetlere münhasır bu 

oranın %9, %3 hatta %0’lara kadar düzenlendiği görülmektedir. İki vergi 

sistemi arasında KDV açısından en mühim farklar esasen ilk olarak ithal ve 

ihraç edilen ürünler üzerinde tekâmül etmektedir. Türk vergi mevzuatında ve 

dahi dünyanın birçok ülkesinde “varış yerinde vergileme ilkesi” gereğince 

ihraç edilen ürünler üzerinden KDV alınmaz iken Çin Halk Cumhuriyeti’nde 

bunun yerine “üretildiği yerde vergileme ilkesi” kabul edilerek verginin çıkış 

tabanlı tecessüs ettiğine tesadüf edilmektedir. Bir diğer önemli fark da KDV 

gelirleri Türk vergi sisteminde merkezi bütçe gelirleri arasında yer alırken Çin 

vergi sisteminde bu verginin %75 hasılatı merkezi idarenin olup geri kalan 

%25’i yerel idareye tahsis edilmiştir. 

2.3.2. Özel Tüketim Vergisi 
2002 yılında Türk vergi mevzuatına giren ve o tarihten bu yana 

uygulanan Özel Tüketim Vergisi esas itibariyle katma değer vergisinden farklı 

olarak toplu muamele uygulamasıyla tek aşamalı bir vergi niteliğindedir. 

İsmine bakıldığında sadece belirli mal grubunun ilk iktisabı üzerinden 

tahakkuk eden Özel Tüketim Vergisi uygulama biçimi ve kapsamına aldığı 

mal grubu sebebiyle genel bir harcama vergisi kimliğine büründüğünü 

söylemek yanlış olmayacaktır. Bu vergi 4760 sayılı kanuna ekli I-II-III ve IV 

sayılı listelerde (sırasıyla petrol ve petrol ürünleri, motorlu araçlar, alkollü ve 

gazlı içecekler ve tütün ürünleri, lüks tüketim malları)  yer alan mal 

gruplarından bir defaya mahsus alınan bir vergidir. (Kızılot&Taş, 2013, s. 

319-324) Alım satıma konu olan bu listelerde yer alan mallardan bazılarında 

ilk iktisap işlemi gerçekleşirken(motorlu taşıtlardan) cibayet eden bu vergi 

bazılarında ise harcamanın yapıldığı anda(petrol ürünleri, gazlı içecek veya 
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bazı lüks tüketim mallarının) fiyatın içine gizlenerek  tahsil edilmektedir. 

Verginin mükellefi bu malları satan veya ithal eden kimseler olup asıl vergi 

taşıyıcısı ise bu malları satın alan tüketicilerdir. 

Çin vergi sistemi ile mukayese edildiğinde 2002 yılında Türk vergi 

sistemine dahil olan Özel Tüketim Vergisi 1994 yılında Çin vergi sisteminde 

“Tüketim Vergisi” şeklinde tecessüs etmektedir. Bahse konu olan mezkûr 

vergiler kapsamına aldıkları mal grupları, mükellef grupları ve uygulama şekli 

açısından aşağı yukarı benzerlik gösterdiğine delalet etmektedir. Vergi 

oranlarında vuku bulan farklılık olsa da kapsam ve uygulama şekli açısından 

mahiyetlerini değiştirmemektedir. Hatta Çin’de motorlu araçların alımında 

uygulanan Taşıt Alım Vergisi de Türk vergi mevzuatında motorlu araçların ilk 

iktisabı sırasında uygulanan Özel Tüketim Vergisini anımsattığı söylenebilir. 

Tabi ki oransal ve uygulama şekli açısından çok büyük farklılıklar olsa da 

Çin’de ilk iktisap şeklinin dışında (ikinci el de dahil) taşıt alımlarının tamamı 

üzerinden uygulanan bu vergi Türk vergi mevzuatında en fazla ilk iktisap 

(sıfır araç alımında) aşamasında olması münasebetiyle kısmen bu minvalde 

olduğu düşünülebilir. Fakat bu uygulama şekilleriyle Çin’deki Taşıt Alım 

Vergisinin yayılı bir muamele vergisi şeklinde cereyan ederken Türk Vergi 

Sistemindeki Özel Tüketim Vergisinin toplu bir muamele vergisi şeklinde 

cereyan ettiği gözden kaçamamalıdır.  

2.3.3. Gümrük Vergisi 
Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesine ithalat yoluyla giren eşyalar 

üzerinden bir defaya mahsus Gümrük Vergisi alınmaktadır. Aslında 

Türkiye’de ihraç edilen mallar üzerinden de alınan bu vergi 1996 yılında AB 

ile yapılan Gümrük Birliği Antlaşması ve ihracatın teşviki gibi gerekçelerle 

vergi dışı bırakılmış söz konusu verginin kapsamına sadece ithal edilen mallar 

dahil edilmiştir. Vergi mükellefiyeti tesis edilirken vergiyi doğuran olay ithal 

işleminin başlaması olarak esas alınırken bazı ithal edilen malların nev’ine 

göre spesifik bazılarına göre ise advalorem matrah esas alınmış, söz konusu 

verginin mükellefi ise ithalat işlemini yapan, adına mal taşıttıran veya gümrük 

kapısında muamelelere muhatap olan kişiler olduğu belirtilmiştir. 

(Kızılot&Taş, 2013, s. 329-330) 

Küresel nitelikte olan Gümrük Vergisine Çin Halk Cumhuriyeti vergi 

sisteminde de tesadüf edilmektedir. Burada da ithal edilen ve ihraç edilen 

mallar üzerinden gümrük vergisi alınmaktadır. İthal edilen mallar ile ihraç 

edilen mallara farklı vergi oranları uygulanmaktadır. İthal edilen mallar 

üzerinde 5 farklı oran uygulanırken ihraç edilen mallar üzerinden %0’a kadar 

inen ve %25’e kadar yükselen vergi oranına rastlanılmaktadır. Hasılı 

mukayese edildiğinde gümrük birliği antlaşması, dış ticaret dengesi, ihracat 

teşviki gibi gerekçelerle Türk vergi sisteminde ihraç edilen malları 

kapsamından çıkaran Gümrük Vergisi Çin’de ihraç ürünleri üzerinden de 

farklı oranlarla uygulandığı görülmektedir. 
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2.3.4. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 
Bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde (havale, eft veya sigortalama 

gibi) bankacılık ve sigortacılık hizmetlerini ifa edenler, yapmış oldukları 

bütün işlemler dolayısıyla kendi lehlerine sağladıkları menfaatler üzerinden 

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi mükellefi olmaktadırlar. Mezkûr 

verginin oranı lehlerine tecessüs eden gelirin %15’i tutarında stopaj 

yöntemiyle uygulanmaktadır. (Kalenderoğlu, 2016, s. 201-202) Aylık 

tahakkuk eden bu vergiye Çin vergi sisteminde ne özel amaçlı vergiler 

kapsamında ne ciro(satış) vergileri kapsamında tesadüf edilmemektedir. 

2.3.5. Özel İletişim Vergisi 
Türk vergi mevzuatında her nev’i telekomünikasyon (mobil 

haberleşme, kablolu kabosuz internet, radyo ve TV uydu yayını gibi) 

hizmetleri üzerinden aylık tahakkuk eden özel bir harcama vergisidir. 

Verginin mükellefi bu hizmetleri ifa edenler olup söz konusu mükellefler 

ödedikleri vergiyi hizmet bedeli içerisinde nihai olarak hizmeti satın alanlara 

yansıtmaktadırlar. Söz konusu verginin oranı hizmet bedelinin mobil 

haberleşme hizmetlerinde %25’i, radyo ve TV yayınları uydu platformlarında 

%15’i, kablolu kablosuz internet hizmetlerinde ise %5’i şeklinde 

uygulanmaktadır. (Şin, 2016, s. 298-299) Çin Halk Cumhuriyeti vergi 

sisteminde bu minvalde hizmetleri vergi kapsamına alan katma değer vergisi 

dışında telekomünikasyon hizmetlerine münhasır özel amaçlı bir vergiye 

tesadüf edilmemiştir. 

2.3.6. Şans Oyunları Vergisi 
En genel harcama vergisi olan katma değer vergisinin yanında özel bir 

gider vergisi niteliğinde olan Şans Oyunları Vergisi her türlü şans, talih ve 

bahis oyunları üzerinden tahakkuk eden bir vergidir. Verginin mükellefi bu 

oyunları tertip edenler olup bu mükellefler aylık olarak tahakkuk eden bu 

vergiyi ifa ettikleri hizmet bedeli içerisinde satın alanlara yansıtmaktadırlar. 

Verginin oranı oyunların nev’ine göre %5, %7, %10 şeklinde düz oranlı tarife 

biçiminde uygulanmaktadır. (Çevik, 2016, s. 265)  Çin vergi sisteminde bu 

şekilde şans oyunlarına münhasır özel amaçlı bir vergiye tesadüf edilmemiştir. 

2.3.7. Damga Vergisi 
Harcamalar üzerinden alınan vergileri iktisadi muameleler ve hukuki 

muameleler sonucunda vuku bulan vergiler şeklinde tasnif edilebileceği 

yukarıda dile getirilmiş idi. İşte günlük yaşamda vuku bulan bazı hukuki 

işlemlerin tekâmülü ile ilgili olarak tertip edilen ve yasada resmi kağıt/değerli 

kağıt şeklinde yapılan muameleleri bir ispat gücü olan belgeler üzerinden 

1964 yılından bu yana Damga Vergisi alınmaktadır. 488 Sayılı kanuna ekli I 

sayılı tabloda yer alan kağıtlar düzenlendiği takdirde tecessüs eden bu vergi 

bu kağıtları imza edenlerden tahsil edilmektedir. Akitler, ticari işlemlerde 

kullanılan kağıtlar, makbuzlar, kararlar, mazbatalar bu verginin konusuna 
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giren evraklardan bazılarıdır. Aylık olarak tahakkuk eden bu vergide imza 

edilen evrakın nev’ine göre advalorem veya spesifik matrah uygulanmaktadır. 

(Şenyüz&Yüce&Gerçek, 2012, s. 309-316) Aynı mahiyette belgeler 

üzerinden bu belgeleri imza edenlerden belge adedine göre nispi yahut maktu 

şekilde Çin Halk Cumhuriyeti vergi sisteminde de Damga Vergisi 

alınmaktadır. 

2.3.8. Konaklama Vergisi 
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde otel, motel, pansiyon, apart otel 

gibi gecelik hizmet sunun konaklama tesislerinin konaklama hizmetiyle 

beraber yeme, içme, yüzme gibi beraber ifa ettiği diğer hizmetlerin satın 

alınan kısmının tamamı üzerinden KDV hariç katlanılan bedelinin %2’si 

oranında Konaklama Vergisi alınmaktadır. Aylık tahakkuk eden bu verginin 

mükellefi bu hizmetleri sunanlardır. (Taşkan, 2021, s. 628) Ancak esas vergi 

taşıyıcısı ise yine bu hizmetlerden yararlananlardır. Çin vergi sisteminde bu 

hizmetleri de kapsamına alan genel bir harcama vergisi olan katma değer 

vergisinin dışında konaklama hizmetine münhasır bir vergi bulunmamaktadır. 

2.3.9. Dijital Hizmet Vergisi 
Türkiye’de dijital ortamlarda sunulan reklam hizmeti, görsel veya sesli 

içeriklerin satışı, belli bir dijital içeriğin dinlenmesi, izlenmesi veya 

oynatılması hizmeti, kullanıcıların birbirleri ile etkileşim kurabilecekleri 

dijital platformların sağlanması gibi faaliyetlerin ifası üzerinden elde edilen 

hasılatın %7,5’i oranında bu hizmeti sunanlardan Dijital Hizmet Vergisi 

alınmaktadır. Mükellefin tam veya dar mükellef olması, eğer bir kuruluş ise 

burada bir temsilciliği veya daimi işyerinin bulunup bulunmaması 

mükellefiyeti etkilememektedir. Aylık olarak tahakkuk eden bu vergi diğer 

harcama vergilerinde olduğu gibi bu hizmetleri satın alanlara yansıtılmaktadır. 

(Taşkan, 2021, s. 626) Çin vergi sisteminde bu çerçevede özel bir gider 

vergisi bulunmamaktadır. 

2.4. Mahalli İdareler Tarafından Tahsil Edilen Vergiler 
Türkiye Cumhuriyeti devlet tüzel kişiliğinin idari teşkilatlanma biçimi, 

güçlü bir merkezi idare ile zayıf bir yerel yönetim idaresi şeklinde 

oluşmaktadır. (Şin, 2016, s. 323) Dolayısıyla yerel idareler(İl Özel İdareleri, 

Belediyeler, Köyler) üstlendikleri görevleri yerine getirebilmeleri için 

birtakım finansman kaynaklarına ihtiyaç duymaktadırlar. (Öner, 2017, s. 316) 

Özellikle belediyeler bu görevlerini ifa ederken merkezi idarenin kendilerine 

bıraktıkları vergi gelirleri başta olmak üzere bir de Belediye Gelirleri Kanunu 

kapsamında temin ettikleri gelirleri kullanmaktadırlar. (Taşkan, 2021, s. 631)  

Mahalli idarelerden kasıt işaret ettiğimiz Belediyelerin en mühim gelir 

kaynakları arasında şüphesiz merkezi idare genel bütçe vergi gelirlerinden 

verilen pay ile tahsili kendilerine bırakılan Emlak vergisi, Çevre Temizlik 
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Vergisi ile diğer vergiler ve harçlar sayılmaktadır. Emlak vergisi servet 

vergileri kapsamında ele alındığı için tekrar değinilmeyecektir. Emlak vergisi 

dışında belediyelerin tahsil ettikleri vergilere ve harçlara bakıldığında ise şu 

gelir kalemlerine havi oldukları görülmektedir: Çevre Temizlik Vergisi, İlan 

ve Reklam Vergisi, Haberleşme Vergisi, Eğlence Vergisi, Elektrik ve 

Havagazı Tüketim Vergisi, Yangın Sigorta Vergisi. Tabi bu vergilerin 

yanında sunulan kamu hizmetleri mukabilinde topladıkları bir de şu harçlar 

sayılabilir: İşgal Harcı, Kaynak Suları Harcı, Tellallık Harcı, Tatil Günlerinde 

Çalışma Ruhsatı Harcı, Ölçü ve Tartı Aletleri Harcı, Hayvan Kesimi, 

Muayene ve Denetleme Harcı, Bina İnşaat Harcı, Kayıt ve Suret Harcı, 

Altyapı Kazı İzni Harcı, İmar Harcı, İşyeri Açma İzni Harcı ve Sağlık Belgesi 

Harcı. (Taşkan, 2021, s. 631-637) 

Belediyelerin kendi sınırları ve mücavir alanlar içinde ifa ettikleri 

hizmetin nev’ine münhasır topladıkları vergiler veya sağladıkları kamu 

hizmeti karşılığında tahsil ettikleri harçlar ile yerel/kamusal hizmetin 

finansmanı temin edilmek istenmektedir. Belediye sınırları ve mücavir 

alanlarda belediyelerce sunulan temizlik hizmeti karşılığında tüm hane ve 

işyerlerinden tahsil edilen Çevre Temizlik Vergisi vardır. Konusu temizlik 

hizmeti kapsamı yerel düzeyde olan bu verginin Çin’deki yansıması ise 

konusu kirlilik, kapsamı ise ulusal düzeyde olan Çevre Koruma Vergisi 

vardır. Türkiye’de sunulan temizlik hizmetlerine münhasır alınan bu vergi, 

Çin’de kirlenmeye sebebiyet verenler tarafından katlanılmaktadır. Birinde 

kirleten de kirletmeyen de bu vergiyi öderken diğerinde sadece kirletenler bu 

verginin mükellefi olmaktadır. Öte taraftan bir başka mukayese konusu ilan 

ve reklam verme faaliyetleri ile eğlence faaliyetleri olan İlan ve Reklam 

Vergisi ile Eğlence Vergisi açısından olabilir. İlan ve Reklam vergisi belediye 

sınırları ve mücavir alanlarda ilan ve reklam verenlerden alınan bir vergi iken 

Eğlence vergisi de yine mezkûr sınırlar içerisinde eğlence hizmetleri 

üzerinden alınan bir vergidir. Bu vergilere benzer Çin vergi sisteminde 

eğlence ve reklam işleriyle uğraşanlardan “Kültürel İş Geliştirme Vergisi” 

alınmaktadır. İsimleri farklı olsa da mahiyetleri aynı olan bu vergiler her iki 

ülkede de yerel idarelerce tahsil edilmektedir. Yapılan bu mukayeseleri özel 

amaçlı vergilerin tamamı üzerinden yapmaktansa tertip ediliş gayesi itibariyle 

son olarak şöyle hülasa etmek konunun daha da genişlememesi ve 

dağılmaması açısından daha faideli olacağı düşünülmektedir. Her iki ülke de 

öncelikleri, insani, içtimai, iktisadi ve coğrafi şartları göz önüne alarak belli 

alanlara, sektörlere ve hizmetlere münhasır vergi yahut harçlar getirmişlerdir. 

Getirdikleri bu düzenlemelerle tabi ki öncelikli olarak gelir temin etme gayesi 

güdülürken bununla beraber topluma yön vermek yönetmek, eksiklikleri 

gidermek fazlalıkları kısmak istikrarlı bir gelişmeyi temin etmek nihai bir 

amaç olarak tecessüs etmektedir.  
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DEĞERLENDİRME 
Kişi ve kuruluşlardan tecessüs eden devletler varlıklarını idame 

ettirmek ve eriştikleri pozisyonlarını iyileştirmek için birtakım faaliyetlerini 

devam ettirmek mecburiyetindedirler. Bu faaliyetleri gerçekleştirmek için ifa 

ettikleri hizmetlerin devamını finansman kaynaklarının sağladığı imkanlar 

ölçüsünde sürdürebilmektedirler. İşte tabiiyetinde bulunan kişi ve kuruluşlara 

yönelik sunduğu hizmetleri yine bunlardan temin edeceği gelirlerle 

karşılamaktadırlar. Bu noktada devletler finansman ihtiyaçlarını borçlanma 

yahut emisyon matbaasına çok da müracaat etmeden vergiler yoluyla 

karşılamak arzusundadırlar. 

İşte bu çalışmada konjonktüre uyum sağlamak, sahip oldukları avantaj 

ve dezavantajlarla 1970’lerden sonra Dünya’da gittikçe popülaritesi artan 

serbest piyasa ekonomisine entegre olmak ve kapitalistleşme sürecinde 

sermaye birikimini tamamlama hususunda özellikle vergi alanında yaptıkları 

reform ve düzenlemelerle tecessüs eden iki mühim ülkenin (Çin Halk 

Cumhuriyeti ve Türkiye) vergi sistemleri mevzuatlar, uygulamalar ve vuku 

bulan nihai düzenleler kapsamında ele alınmıştır. İmkanlar dahilinde her iki 

ülkenin en güncel verilerle hukuki düzenlemeler ışığında tekâmül eden vergi 

sistemleri kapsamında uygulanan vergilerin hemen hemen tamamına 

değinilmiş ve büyük oranda ortak yönleri ve farklılıkları ortaya koyulmaya 

çalışılmıştır. Yapılan çalışmanın istihdafı da özellikle son zamanlar çok hızlı 

bir şekilde ekonomik büyüme ve gelişme gösteren ve bu kapsamda bir çok 

gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de iktisadi ilerlemede rol 

model olarak öne sürülen Çin’in vergi sistemini Türkiye’nin vergi sistemi ile 

mukayese ederek bu alanda konuya alaka gösterenlere bir parça fayda 

sunmaktan öte bir gaye taşımamaktadır. 
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GİRİŞ 

Devletlerin yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri önemli gelir 

kaynaklarına sahip olmalarını ve sahip oldukları kaynaklarını da etkin bir 

biçimde değerlendirmelerini gerektirmektedir. Devletlerin en önemli gelir 

kaynağını ise vergilerin oluşturduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 

Vergilerin karşılıksız olması, cebren alınması, servette bir azalışa sebebiyet 

vermesi gibi özellikleri mükelleflerin vergi yükümlülüğünü yerine getirme 

eylemine karşı olumsuz tavır sergilemelerine neden olabilmektedir.  

Mükellefler, vergilerini olması gerekenden daha az ödemek için vergi kaçırma 

veya vergiden kaçınma yollarını tercih edebilmektelerdir. Bu durumda 

eksiksiz bir şekilde ve zamanında tahsil edilemeyen vergiler devletlerin 

yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için gereksinim duydukları finansman 

kaynağında açıklara neden olabilmektedir.  

Türk vergi sisteminin esas itibari ile beyan usulüne dayalı vergilerden 

oluştuğu ifade edilebilir. Başka bir ifade ile ödenecek vergi miktarı 

çoğunlukla mükelleflerin beyanları üzerine hesaplanmaktadır. Zira toplam 

vergi hasılatı içerisinde en büyük paya sahip ilk üç vergi olan gelir, kurumlar 

ve katma değer (KDV) vergileri beyana dayalı olarak toplanılan vergilerdir. 

Bu kapsamda devletin, mükellef beyanlarının gerçeğe uygun olarak yapılıp 

yapılmadığını denetleme ihtiyacı doğabilmektedir. Denetimler vergi kayıp ve 

kaçaklarının önlenmesi adına büyük önem taşımaktadır. Çünkü vergi kayıp ve 

kaçakları devletlerin gelirlerinde azalışa neden olmaktadır. İlgili azalışın 

asgari düzeye çekilebilmesi, başka deyişle vergi gelirlerinin en az kayıpla 

tahsil edilebilmesi için denetimin arttırılması ve mükelleflerin vergi uyumuna 

karşı bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, vergi denetimi, 

amaçları, işlevleri, özellikleri ve yöntemleri ile ortaya konulduktan sonra 

vergi uyumu ve uyumsuzluğu kavramları irdelenmiş, vergi denetimi ile vergi 

uyumsuzluğunun arasındaki bağlantı aktarılmıştır. Daha sonra Türkiye’deki 

vergi denetimine dair çeşitli istatistiklere değinilerek bir değerlendirme 

yapılmıştır.  
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1. VERGİ DENETİMİ  

Denetleme kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüğünde;  

Bir görevin yolunda yürütülüp yürütülmediğini anlamak için yapılan 

araştırma, denetim, bakı, teftiş, murakabe, kontrol.  

olarak tanımlanmıştır. Sayıştay Denetim Yönetmeliğinin 7. maddesinde ise 

denetim kavramı;  

Kamu idarelerinin hesap, mali işlem ve faaliyetleri ile iç kontrol 

sistemlerinin incelenmesi ve kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve 

hukuka uygun olarak kullanılmasının değerlendirilmesidir. 

olarak tanımlanmıştır3.  

Vergi denetimi kavramının net bir tanımı bulunmamakla birlikte 

literatürde pek çok akademisyen ve teorisyen tarafından yapılan vergi 

denetimi tanımının bulunduğu söylenebilir. Örneğin; Taşkan’a (2018) göre 

vergi sisteminin sağlıklı biçimde işleyebilmesi için mükelleflerin ve vergi 

sorumlularının ödevlerini yerine getirip ve vergi idaresine kurallara uygun 

verileri sunup sunmadığının incelenmesidir. Ergen ve Kılınçkaya’ya (2014) 

göre vergi denetimi kavramı vergi mükelleflerinin yaptıkları beyanların 

doğruluğunun incelenmesi ve vergi idaresinin iç denetime tabi tutulması ve 

gerektiğinde vergi idaresi personellerinin de soruşturmalarının yapılmasını 

kapsamaktadır. Çavuş’a (2006) göre vergi denetimi ise, vergi kanunlarına 

göre üzerine vergi düşen kişiler ve vergi dairesine karşı vergi ödemekle 

sorumlu olan mükelleflerin vergilendirmeyle ilgili yasal düzenlemelere uyup 

uymadıkları ve beyan ettikleri işlemlerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığının 

tespitine yönelik olarak vergi idaresinin yetkili memurları tarafından kamusal 

güce dayalı olarak yapılan, hukuki sonuçlar doğuran devamlı kontrollerdir. 

Son olarak, Enofe, Embele ve Obazee (2019) vergi denetimini, vergi 

mükelleflerinin hesaplarının incelenmesi; mükelleflerin vergi 

yükümlülüklerini devletin yasalarına, prosedürlerine ve standartlarına uygun 

olarak yerine getirmelerini sağlayan sistemdir şeklinde tanımlamışlardır. 

İlgili kapsamda, daha önce belirtildiği üzere vergilerin mükelleflerce 

veya vergi sorumlularınca beyan edilen matrah üzerine tarh edildiği Türk 

 
3 Resmi Gazete:17.12.2011-28145 
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vergi sisteminde vergi tahsilatının zamanında ve eksiksiz olarak 

gerçekleştirilebilmesi amacıyla mükellefin denetlenmesi gerektiği ileri 

sürülebilir (Tosuner ve Arıkan, 2018, s. 155). Zira paranın bulunduğu her 

yerde usulsüzlüğün de bulunma ihtimalinin de yüksek olduğunu ifade etmek 

yanlış olmayacaktır. Vergiler de devletin yetkilendirdiği kurumlar tarafından 

toplanan parasal değerler olarak ele alındığında vergi denetiminin gerekliliği 

ön plana çıkmaktadır.  

 

2. VERGİ DENETİMİNİN AMAÇLARI 

Vergi denetiminin amacı genel olarak mükelleflerin beyanları esnasında 

doğru bildirimlerde bulunmalarını teşvik ederek vergi sisteminin etkin ve 

verimli işlemesini ve aynı zamanda vergi kaybının önüne geçilmesini 

sağlamaktır. Vergi denetiminin amaçlarını mali amaç,  ekonomik amaç, sosyal 

amaç ve hukuki amaç şeklinde dört temel başlık altında toplulaştırmak 

mümkündür (Akkaya, 2017, s. 29). 

Denetimden beklenen mali amaç, mükelleflerin devletin hazinesine 

aktarılacak olan vergi gelirlerini kayba uğratmasını önlemek ve devletin gelir 

ihtiyacının karşılanmasını sağlamaktır (Akkaya, 2017, s. 30). Devletlerin 

kamu harcamalarını finanse etmesi için vergilere ihtiyacı vardır. Vergi 

kaybının oluşmaması adına kayıt dışı ekonomiyle mücadele edilerek 

borçlanma ya da emisyona başvurulmaması için bütçe açıklarının ve 

enflasyonist etkilerin ortadan kaldırılmasını sağlamak ise denetimin ekonomik 

amacıdır (Topcu, 2005, s. 15).   

1982 Anayasasının 2. maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti 

sosyal bir hukuk devletidir. Bireylerin insan haysiyetine yaraşır şekilde 

yaşamlarını sürdürmesi de sosyal hukuk devleti olmanın gereklerinden bir 

tanesidir. Dolayısıyla kaçakçılık imkânının fazla olduğu bir ülkede, vergiye 

uyumlu bir mükellefin veya vergi kaçırma olanağı olmayan mükellefin 

üzerine ağır vergilerin yüklenmesi sosyal hukuk devletinin esaslarına aykırılık 

teşkil etmektedir. Ek olarak, 1982 Anayasasının 73. maddesinin 1. ve 2. 

Bentlerinde; herkesin, kamu giderlerini karşılamak için vergi ödemekle 

yükümlü olduğu ve vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımının maliye 

politikasının sosyal amacı olduğu açıkça belirtilmiştir. Zira vergi adaletinin ve 

gelir dağılımında adaletin sağlanması denetimin sosyal amacıdır (Dağ 

Bereket, 2021, s. 30).  
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Sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, vatandaşlar 

üzerinde 1982 Anayasasının 10. Maddesinde;  

Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep 

ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. 

Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet 

organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik 

ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.  

şeklinde ifade edildiği üzere, kanunların vatandaşlar üzerinde eşit bir şekilde 

uygulaması gerekmektedir. Dolayısıyla farklı gelir gruplarındaki bireylerden 

aynı oranda verginin alınması ve vergi kaçakçılığı yaparak vergi ödemeyen 

mükellefler eşitlik ilkesini zedelemektedir. Bu durumda devletlerin vergi 

denetimi aracılığıyla vergi mükelleflerinin bilerek veya bilmeyerek kurallara 

uyamadığını denetlenmesi gereklidir ki;  bu da denetimin hukuki amacı 

kapsamına girmektedir (Organ, 2008, s. 42). 

 

3. VERGİ DENETİMİNİN İŞLEVLERİ 

Vergi denetiminden bazı işlevleri yerine getirmesi beklenmektedir. 

İlgili işlevler, araştırma işlevi, düzeltme işlevi, önleme işlevi ve eğitme işlevi 

olmak suretiyle dört başlık altında ele alınabilir.  

 

3.1. Araştırma İşlevi 

Vergi denetiminin araştırma işlevi, mükelleflerce yapılan işlemlerde, 

defter ve belgelerde yapılan hata ve hilelerin araştırılarak ortaya çıkartılması 

ve düzeltilmesini sağlamaktır. Dolayısıyla vergi idaresi yapılan hataları ortaya 

çıkarmakla sorumlu olup, sorumluluğunu tam anlamıyla yerine getirmezse ve 

hataları bulup çözüme kavuşturmazsa denetimin işlevselliği ve caydırıcılığı 

azalır (Akkaya, 2017, s. 33). 

 

3.2. Düzeltme İşlevi 

Yürütülen denetim sırasında, denetim elamanı vergi yükümlülerini 

uyarmak ve onlara bilgi vermekle yükümlüdür. Dolayısıyla düzeltme işlevi, 

ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunun tespitine ve varsa yanlışlıkların 
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düzeltilmesine imkân sağlamakta ve vergi kayıplarını önlemektedir (Topcu, 

2005, s. 18). 

 

3.3. Önleme İşlevi 

Önleme işlevi, hata ve hileler meydana geldikten sonra bu hileleri 

ortaya çıkararak cezalandırmak yerine, söz konusu hata ve hilelerin 

kaynaklarını bulup tekrar aynı problemlerin yaşanmaması adına önlenmesidir. 

Dolayısıyla mükelleflerin bu tür yönelimleri önlenmiş olacaktır (Merter, 2004, 

s. 12). 

 

3.4. Eğitme İşlevi  

Günümüzde vergi denetimi vergi kayıp ve kaçaklarını önlerken; 

mükelleflere de vergi bilincini aşılamaktadır. Mükelleflerin denetim esnasında 

yaptıkları hata ve eksiklikleri konusunda uyarılması ve denetim esnasında 

vergi mevzuatı ile ilgili konularda mükelleflerin bilgilendirilmesi, denetimin 

mükellefler açısından eğitici yönünü ortaya koymaktadır (Çavdar, 2016, s. 

19). 

 

4. VERGİ DENETİMİNİN ÖZELLİKLERİ 

Günümüzde vergi denetimi kavramına özgülenmiş pek çok özellik 

bulunmaktadır. Ancak başlıca özelliklerini beş ana başlık altında incelemek 

mümkündür. Bu özellikler aşağıdaki gibidir: 

 

4.1. Hukuki Bir Denetim Olma Özelliği  

Vergi denetimi, kanunların belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde 

yapılır. Vergi denetimi kapsamına giren vergi, resim, harç ve diğer mali 

sorumlulukların nasıl konulacağı, kaldırılacağı veya değiştirileceği anayasa ve 

kanunlarla belirlenmiştir. Dolayısıyla kanuni bir yetkiye dayanılarak yine 

kanunlarla tespit edilen usul ve esaslarla yönetilen vergi denetiminin en temel 

özelliğinin hukukilik olduğu belirtilebilir (Aydoğar, 2020, s. 28). 

 

4.2. Yaptırım Gücüne Sahip Olma Özelliği 

Vergi denetimi sırasında vergi yükümlüleri görevlerini yerine 

getirmedikleri veya eksik yerine getirdikleri zaman bir yaptırımla karşı 
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karşıya kalacaklardır. Dolayısıyla olması gerekene göre eksik beyan edilen ve 

ödenmeyen vergileri 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanun’a (AATUHK)4 göre devlet cebren tahsil etmek zorunda kalarak 

gecikme faizi ve cezalarıyla birlikte vergileri mükelleflerinden almaktadır. Bu 

aşamadan sonra mükelleflerin ancak uzlaşmaya başvurma, düzeltme yoluna 

başvurma veya dava açma hakları bulunmaktadır (Dağ Bereket, 2021, s. 34). 

Ayrıca Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) Cezalar başlığı altında bulunan 331. 

maddesine göre:  

Vergi kanunları hükümlerine aykırı hareket edenler,  bu kitapta yazılı 

vergi cezaları (vergi zıyaı cezası ve usulsüzlük cezaları) ve diğer 

cezalar ile cezalandırılır. 

Yaptırım gücü kapsamında, 344. maddede vergi zıyaı cezası, 351. maddede 

usulsüzlük cezaları ve 359. maddede ise kaçakçılık ve suçlarla ilgili cezalar 

yer almaktadır. 

 

4.3. Tarafsız Olma Özelliği 

Vergi denetimi, devletin yetkilendirdiği görevliler tarafından devlet 

adına yapılmaktadır. Vergi denetimiyle yalnızca devletin hazinesine gelir 

sağlamak amaçlanmaması, mükelleflerin de resme dahil edilerek mükellef-

idare ilişkilerinde tarafsızlık unsurunun göz önüne alınması gerekmektedir. 

Denetimi yapan görevlilerden de değerlendirmelerinde objektif, disiplinli ve 

eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmeleri beklenmektedir (Akkaya, 2017, 

s. 36). Vergi denetim sürecinde tarafsız davranılması dahilinde VUK’un 116. 

maddesinde hataların neler olduğu, düzelteme yetkisi ve yargısal düzeltme 

yollarıyla ilgili hükümlere yer verilmiştir. Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığının 

‘Mükellef Hakları Bildirgesi’nde’5 vergi denetiminin tarafsızlığına ilişkin  

Yaptığımız işlemlerde ve gerçekleştirdiğimiz düzenlemelerde vergi 

kanunlarının adil, hukuksal, tarafsız ve rekabeti koruyucu bir şekilde 

 
4 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Resmi Gazete 

No:8469,Tarih: 28/ 07/1953 
5 Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı, Mükellefin Hakları ve 
Ödevleri Rehberi, Yayın No: 185, 2014, 

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/beyannamerehberi/mukellefinhakveodevleri

2014.pdf(e.t.20.04.202). 
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uygulanmasını esas alacağız. Vergi incelemelerinde kanunları doğru, 

tarafsız ve tutarlı bir şekilde uygulayacağız. İncelemenin her 

aşamasında sizi bilgilendireceğiz.  

ifadelerine yer verilmektedir. 

 

4.4. Dış Denetim Olma Özelliği 

İşletme hesaplarının aynı işletmeye mensup yetkililer tarafından 

denetlenmesi uygun olmayacağı düşünüldüğünden, denetimi yapan kişiler 

veya kurumların bağımsız olması sonucu bağımsız dış denetim kavramı 

ortaya çıkmıştır (Aydoğar, 2020, s. 29). Bağımsız dış denetimde yetkili 

olanlar 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve 

Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nda6 serbest muhasebeciler, serbest 

muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler olarak belirtilmiştir. 

 

4.5. Hesap Denetimini Kapsayan Bir Denetim Olması 

İşletmelere ait mali tabloların ülkenin hukuki ve mali mevzuatı dikkate 

alınarak, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre düzenlenmiş 

muhasebe kayıtlarının gerçeği yansıtıp yansıtmadığının tespit edilmesine 

yönelik inceleme işlemi ve inceleme sonucunda rapora bağlanma işlemi hesap 

denetimi olarak tanımlanmaktadır. Vergi denetimi hesap denetimini 

kapsadığından uygulanış bakımından hesap denetimi özelliği göstermektedir. 

Fakat yapılan her bir hesap denetimi vergi denetimi olmamaktadır (Tecim, 

2008, s. 63). 

 

5. VERGİ DENETİM YÖNTEMLERİ  

İdarenin ve vergi mükelleflerinin vergi yasalarının çizdiği sınırlar 

içerisinde davranması için vergi denetimine gereksinim duyulmaktadır. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin 1982 Anayasasının 73. Maddesinde:   

Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne göre vergi 

ödemekle yükümlüdür.  

 
6 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun, 

Resmi Gazete No: 20194, Tarih: 13/06/1989 
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şeklinde ifade edildiği gibi herkes vergi ödemekle yükümlüdür. Bu durumda, 

yükümlü tutulan mükelleflerin vergi idaresine doğru verileri sunup 

sunmadıklarını denetlemesi vergi sisteminin sağlıklı bir şekilde işlemesi için 

elzem hale gelmektedir. Dolayısıyla idare mükellefi farklı yöntemlerle 

denetlemektedir (Yoruldu ve Yoruldu, 2016, s. 58). Vergi mükelleflerinin 

denetlenmesine yönelik yöntemler yoklama, bilgi toplama, arama ve inceleme 

olmak üzere dörde ayrılmaktadır. 

 

5.1. Yoklama  

Yoklama, mükellefin yükümlülüklerine uyup uymadığını yoklamaktır. 

Mükellefin kayıt yapılması zorunlu defterleri iş yerinde bulundurup 

bulundurmadığı, ödeme kaydedici cihazların usule uygun kullanılıp 

kullanılmadığı, vergi levhasının olup olmadığı, aldığı malların faturasını 

bulundurup bulundurmadığı veya günlük hasılat tespitini yapıp yapmadığının 

tespit edilmesidir. 

VUK’un 127. maddesine yoklama; 

mükellefleri ve mükellefiyetle ilgili maddi olayları, kayıtları ve 

mevzuları araştırmak ve tespit etmektir. 

şeklinde ifade edilmiştir. Ayrıca ilgili kanunun 128. Maddesinde yoklamaya 

yetkili kişiler olarak, vergi dairesi müdürü, yoklama memurları, yetkili 

makamlar tarafından yoklama işi ile ilgili görevlendirilenler, vergi 

incelemesinde yetkili olanlar ve gelir uzmanları belirtilmiştir. Yoklamayı 

yapmaya yetkili kişilerin hüviyetini ibraz etmekle mükellef oldukları ve 

yoklamanın belirli bir zamanı olmadığı, ilgili kişiye yoklamanın yapılacağının 

haber edilmeden yapılacağı da VUK’un 129 ve 130. maddelerinde 

belirtilmiştir. 

 

5.2. Bilgi Toplama  

Vergi dairesi, vergi incelemelerinde esas olmak üzere verginin 

tahakkuku ve tahsilinin zamanında ve sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi 

için farklı kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişilerden bilgi 

alarak bu bilgileri arşivleyebilmektedir (Tosuner ve Arıkan, 2018, s. 171). 

VUK’un 148. maddesine göre: 
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Kamu idare ve müesseseleri, mükellefler veya mükelleflerle muamelede 

bulunan diğer gerçek ve tüzel kişiler, Maliye Bakanlığının veya vergi 

incelemesi yapmaya yetkili olanların isteyecekleri bilgileri vermeye 

mecburdurlar. Bilgiler yazı veya sözle istenilir. Sözle istenen bilgileri 

vermeyenlere keyfiyet yazı ile tekit ve cevap vermeleri için kendilerine 

münasip bir mühlet tayin olunur. Bilgi istenmek üzere ilgililer vergi 

dairesine zorla getirilemez. Memleket dışı imtiyazlarından faydalanan 

yabancı Devlet memurları bilgi verme mecburiyetine tabi olamazlar.  

Ayrıca 151. maddede ise;  

Kendilerinden bilgi istenilen gerçek ve tüzel kişiler, özel kanunlarda yazılı 

mahremiyet hükümlerini ileri sürerek, bilgi vermekten imtina edemezler...  

şeklinde bilgi vermekten kimsenin kaçınamayacağı belirtilmiştir. Fakat 

kanundaki sınırlar içinde kaçınma hakkı tanınan mükellefler bulunmaktadır. 

Bunlara VUK’un 151. maddesinde yer verilmiştir.7 

Bilgi,  bireysel olaylarda bir defaya mahsus istenmektedir fakat zaman 

zaman belli konularda sürekli olarak istenebilmektedir. VUK’un 150. 

maddesinde: 

Aşağıda yazılı resmi makamlarla gerçek ve tüzel kişiler, her ay muttali 

oldukları ölüm vakaları ile intikalleri ertesi ayın 15 inci günü 

akşamına kadar vergi dairesine yazı ile bildirmeye mecburdurlar. 1. 

Sulh yargıçları, icra, nüfus ve tapu memurları; 2. Yabancı Türk 

konsolosları veya konsolosluk görevini yapanlar (Memur oldukları 

yerde ölen Türk tebaasının soyadı, adı ve sıfatları ile Türkiye'deki 

ikametgahlarını Maliye Bakanlığına bildirirler); 3. Mahalle ve köy 

muhtarları (Kendi mahalle veya köylerinde ölenleri bildirirler); 4. 

Banka, bankerler ve şirketler ile emanet kabul eden gerçek ve tüzel 

 
7 Bunlar: 1. Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinin muhabereler hakkında tutmaya mecbur olduğu 

mahremiyet saklıdır; 2. Hekimlerden, diş hekimlerinden, dişçilerden, ebelerden ve sağlık 

memurlarından hastaların hastalıklarının nevi'ine mütaallik bilgiler istenemez. 3. Avukatlardan 

ve dava vekillerinden kendilerine tevdi olunan işler veya görevleri dolayısiyle muttali oldukları 
ahval ve hususların bildirilmesi istenemez; şu kadar ki, bu yasak müvekkil adlariyle vekalet 

ücretlerine ve giderlerine ayrıca avukatlık veya dava vekilliği sıfatı dışındaki sıfatları 

dolayısıyla muttali oldukları ahval ve hususlara şamil değildir. 4. Ceza Muhakemeleri Usulü 

Kanununun 88 inci maddesi gereğince gösterilmesi veya teslimi caiz olmıyan evrakın 
muhteviyatı hakkında bilgi istenemez. Şu kadar ki, doğrudan doğruya vergi ile ilgili olmak 

üzere, bu gibi evraka müsteniden doğan borçların miktarlarına ve alacaklıların adlarına bilgiler 

istenebilir. 
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kişiler (Mevduat, şirket hissesi, emanet para ve eşya veya sair suretle 

alacak sahiplerinden birinin ölümü halinde, ölenin soyadını, adını, 

alacağının nev'ini ve miktarını bildirirler). 

ifadesi yer almakta ve sürekli olarak bilgi verecek olan resmi makamlarla 

gerçek veya tüzel kişiler belirtilmektedir. 

VUK’un 149 ve 150. maddelerinde belirtilen kişilerin bilgi vermesi 

zorunlu olanların bilgi vermemesi hakkındaki düzenlemede ise VUK’un 355. 

Maddesi gereğince özel usulsüzlük cezası kesileceği belirtilmiştir. Bilgi 

vermekten kaçınan mükelleflere yeniden süre verilerek mecburiyetlerini 

yerine getirmeleri hakkında tebligat yapılmaktadır. Bunun üzerine hala 

mecburiyetlerini yerine getirmemekte ısrar eden mükelleflere kesilen özel 

usulsüzlük cezası bir kat arttırılarak uygulanmaktadır.  

 

5.3. Arama  

VUK’un 142. maddesinde arama:  

İhbar veya yapılan incelemeler neticesinde, bir mükellefin vergi 

kaçırdığına delalet eden emareler bulunursa, bu mükellef veya 

kaçakçılıkla ilgisi görülen diğer şahıslar nezdinde ve bunların üzerinde 

arama yapılabilir.  

şeklinde açıklanmıştır. Aramanın yapılabilmesi için gereken şartlar da aynı 

maddenin devamında şu şekilde yer almaktadır: 

1. Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların buna lüzum göstermesi ve 

gerekçeli bir yazı ile arama kararı vermeye yetkili sulh yargıcından 

bunu istemesi; 2. Sulh yargıcının istenilen yerlerde arama yapılmasına 

karar vermesi; şarttır. İrtibatları sebebiyle muhtelif şahıslar nezdinde 

ve mahallerde yapılmasına lüzum gösterilen aramalardan birine karar 

vermeye yetkili olan sulh yargıcı bunlardan diğer sulh yargıçlarının 

salahiyetine dahil bulunanlar hakkında da karar vermeye yetkilidir. 

İhbar üzerine yapılan aramada ihbar sabit olmazsa nezdinde arama 

yapılan kimse muhbirin adının bildirilmesini isteyebilir, bu takdirde, 

vergi dairesi muhbirin ismini bildirmeye mecburdur. 
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Dolayısıyla aramanın yapılabilmesi için ciddi bir ihbarın olması, 

mükellefin vergi kaçırdığına dair emarelerin bulunması ya da vergi incelemesi 

yapmaya yetkili olanların kendi bulgularına göre aramayı gerekli görmesi ve 

gerekçeli bir yazı ile arama kararı vermeye yetkili olan sulh yargıcının da 

istenilen yerde arama yapılmasına izin alınması şarttır. Aramanın bir ihbara 

dayalı yapılması sonucunda iddia edilen ihbarın doğru çıkmaması durumunda; 

mükellefin kendisi hakkında bu ihbarı yapan kişinin kimliğini öğrenmek 

istemesi halinde; vergi idaresi ilgili kişinin kimliğini bildirmekle yükümlüdür.  

Arama sırasında uyulması gereken kurallar: VUK’un 143 ve 144. 

maddelerinde belirtilmiştir. İlgili maddelere göre uyulması gereken kurallar: 

• Aramada bulunan ve incelenmesine gerek görülen defter ve belgeler 

müfredatlı olarak tutanakla tespit edilir. Müfredatlı tespit ise dosya 

ve dosya içinde sayı itibariyle tespiti demektir. 

• Aramanın yapıldığı zamanda zamanın kısıtlı olması durumunda 

müfredatlı tutanağın düzenlenmesi mümkün olmazsa, incelenmesine 

lüzum görülen kayıt ve belgeler mükellef nezdinde emin bir yere 

konur ya da uygun kaplar içerisinde daireye nakledilmektedir. 

• Defter ve vesikaların konulduğu kaplar arama yapmaya yetkili 

kişiler tarafından mühürlenmelidir. Ayrıca mükellefin mührünün de 

bulunması gerekmektedir. Daha sonra mükellefin huzurunda kaplar 

açılarak müfredatlı tutanak düzenlenmektedir. Mühürleme ve 

mührün sökülmesi işlemleri birer tutanakla tespit edilmektedir ve 

arama yapılan mükellefe tutanağın bir nüshası verilmektedir. 

Mükelleften alınan defter ve belgelerin iyi saklanması 

gerekmektedir. İyi saklanmamasından doğacak zararı idare 

karşılamakla mükelleftir. 

VUK’un 144. maddesinde ise, arama yapılan hallerde inceleme 

çabucak ve her işten önce yapılmaktadır. İnceleme sırasında vergi ile ilgisi 

olmayan şahsi ve özel mektup ve belgeler makbuz karşılığında sahiplerine 

verilmektedir. Defter ve vesikaların muhafaza altına alınmış olması 

mükellefin süresi gelen vergi beyannamelerini vermemesini gerekli 

kılmamaktadır. 

Aramanın sonlandırılması VUK’un 145. maddesinde şu şekilde 

açıklanmaktadır: Arama sonucunda alınan defterlerin ve belgelerin üzerindeki 
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incelemenin en az üç ay içerisinde tamamlanmış olması gerekmektedir. Üç ay 

içinde tamamlanmadığı zaman sulh yargıcının verdiği karara göre süre 

uzatılabilir. Arama sonucunda kanuna aykırı olaylar görülürse mükellefin 

cezası kesinleşene kadar bu belgeler mükellefe geri verilmez. Fakat mükellef 

için suç delili oluşturmayan belgeyi ilgililerin imzalaması kaydıyla geri 

alabilmektedirler. 

 

5.4. İnceleme  

İnceleme, vergi idaresinin mükellefin defter, belge, kayıt ve 

envanterleri üzerinde gerçekleştirdiği kapsamlı araştırma olarak 

tanımlanmaktadır (Taşkan, 2018, s. 169). 

VUK’un 134. maddesinde incelemenin amacı;  

…ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak tespit etmek ve 

sağlamaktır. 

şeklinde açıklanmıştır. 

İnceleme yapmaya yetkili kişiler VUK’un 135. maddesinde: vergi 

müfettişleri, vergi müfettiş yardımcıları, vergi dairesi müdürü üst düzey ve 

ilin en büyük mal memuru veya vergi dairesi müdürleridir şeklinde 

sıralanmıştır. Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatında 

müdür kadrolarında görev yapanlar da vergi inceleme yetkisine sahiptirler. 

İncelemeye tabi olan kişiler VUK’un 137. Maddesinde;  

Bu kanuna veya diğer kanunlara göre defter ve hesap tutmak, evrak ve 

vesikaları muhafaza ve ibraz etmek mecburiyetinde olan gerçek ve tüzel 

kişiler…  

olarak açıklanmıştır. İncelemenin yapılacağı yer ve zaman VUK’un 138 ve 

139. maddelerinde şu şekilde belirtilmiştir: 

• Vergi incelemesinin ne zaman yapılacağı konusunda mükellefin 

bilgilendirilmesi mecburi değildir. 

• Önceden inceleme yapılmış ve re’sen takdir edilmiş olması yeniden 

inceleme yapılıp ikmalen tarh edilmesinde engel oluşturmaz 

• Vergi incelemesi incelemeye tabi olanın iş yerinde yapılır. İş yerinin 

zorunlu sebeplerden dolayı müsait olmaması durumlarında vergi 
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sorumlusunun isteğine göre vergi dairesinde de yapılabilir. 

Dolayısıyla belge ve kayıtların daireye getirilmesi mükelleften yazılı 

olarak istenmektedir. Zamanında getirilmeyen kayıtlar ve belgeler 

ibraz edilmiş sayılmamaktadır. Fakat haklı bir sebepten dolayı 

getirmeyenlere ek bir süre tanınmaktadır. 

İnceleme yapmaya yetkili kişilerin de uyması gereken kurallar vardır. 

Bunlar VUK’un 140. maddesinde şu şekilde açıklanmıştır. 

• İncelemeye tabi olan mükellefe incelemenin konusu incelemeye 

başlamadan açık bir şekilde izah edilmek durumundadır. 

• Vergi incelemesine başlandığının bir tutanakla belirtilmesi ve 

inceleme yapılan kişiye de bu tutanağın bir örneğinin verilmesi ve 

ayrıca incelemeyi yapan kişinin bağlı olduğu birime de tutanağın bir 

örneğini göndermesi gerekmektedir. İnceleme bitince, incelemenin 

yapıldığını gösteren bir belge de inceleme yapılana verilmelidir. 

• İnceleme yapılan mükellefin onayı olmadıkça çalışma saatleri 

dışında tutanak tutulamaz ve inceleme yapılamaz. Tutanak 

düzenlenmesi ve inceleme ile ilgili emniyet tedbirlerinin alınması bu 

hükmün dışındadır. 

• Vergi kanunlarıyla ilgili kararname, tüzük, yönetmelik, genel tebliğ 

ve sirkülere aykırı vergi inceleme raporu düzenlenemez. 

• İncelemenin başladığı zamandan itibaren kısmi inceleme 6 ay, tam 

inceleme ise 1 yıl içerisinde sonuçlandırılmalıdır. Ek süre talep 

edildiği zaman inceleme yapanların bağlı oldukları birim tarafından 

altı ayı geçmemek üzere ek süre verilebilir. Fakat incelemenin 

zamanında bitirilmemesi durumunda neden bitirilmediği mükellefe 

bildirilmelidir. 

İnceleme sırasında düzenlenecek olan tutanakların belirli kurallar 

çerçevesinde tutulması gerekmektedir. Bu durum VUK’un 141. maddesinde 

bu kurallar şu şekilde açıklanmıştır. 

• İnceleme sırasında gerekli görüldüğü halde, vergilendirme ile ilgili 

olaylar ve hesap durumları tutanaklar ile tespit edilebilir ve 
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belgelenebilir. Düzenlenen tutanak inceleme yapan kimseye ve 

mükellefe de verilir. 

• İnceleme sonucu düzenlenen raporlar ilgili birimler gönderilmeden 

önce rapor değerlendirme komisyonları tarafından incelenir. 

İnceleme sonucu uyuşmazlık olması halinde merkezi rapor 

değerlendirme komisyonu değerlendirir. 

Vergi incelemesi sonucunda kanuna aykırılık tespit edilmesi 

durumunda mükellefi ağır yaptırımlar beklemektedir. İkmalen veya re’sen 

tarh, vergi cezası kesilmesi, gecikme zammı gibi cezalar uygulanabilmektedir. 

Mükellef vergi incelemesi başlatılmadan önce izaha davet 

edilebilmektedir. İzaha davet kavramı, 09.08.2016 tarihli ve 29796 sayılı 

Resmi Gazete’ de yayımlanan 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi 

Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yürürlüğe 

girmiş ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 370. maddesinde açıklanmıştır. 

İzaha davetin, vergi ziyaını işaret eden emarelerinin bulunması ve vergi 

incelemesine başlanmamış ayrıca mükellef hakkında ön tespitlerin yapımına 

kadar ihbarda bulunulmamış olması gibi şartları bulunmaktadır. Kanun 

hükmünde izaha daveti yapacak ve ön tespitte bulunacak merciyi Hazine ve 

Maliye Bakanlığı yasama organından aldığı yetkiye dayanarak Gelir İdaresi 

Başkanlığı veya Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bünyesinde kurulan Ön 

Tespit ve İzah Değerlendirme Komisyonu merci olarak belirlemiştir 

(Hepaksaz ve Avcı, 2021, s. 259). 

 

6. VERGİ UYUMU VE VERGİ UYUMSUZLUĞU 

Vergi uyumu ve uyumsuzluğu kavramları vergi denetimi ile ilişkili 

kavramlardır. Zira vergi denetiminin bireylerin vergiye uyumlu veya uyumsuz 

olma kararları üzerinde etkili olabilen unsurlardan bir tanesi olduğunu 

belirtmek yanlış olmayacaktır. 

 

6.1. Vergi Uyumu  

Vergi uyumunu; mükelleflerin, vergiye ilişkin yükümlüklerini vergi 

yasalarına uygun olarak zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmesi olarak 

tanımlamak mümkündür (Özpehriz, 2005, s. 1). 
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Başka bir tanımda vergi uyumu; devlet ve mükellefin karşılıklı bir süreç 

içerisinde bulundukları, mükelleflerin vergi yükümlülüklerini vergiye ilişkin 

kanunlarda yönetmeliklerde ve yargı kararlarında belirtildiği üzere idareye 

bildirmesi ve ödemesi gereken vergileri zamanında ödemesi olarak ifade 

edilmektedir (Arıman, 2019, s. 9). 

Vergi uyumu; mükellefin eğitim düzeyi, gelir seviyesi, mükellefin yaşı, 

cinsiyeti, medeni hali, ülkedeki gelir dağılımı adaleti, vergi ahlakı, vergi affı, 

kamu harcamalarındaki savurganlık, vergi sisteminin karmaşıklığı, vergi 

kanunlarının değiştirilme sıklığı ve vergi idaresinin etkinliği vb. pek çok 

faktörden etkilenmek suretiyle değişiklik gösterebilmektedir (Aygün, 2012, s. 

89). Ek olarak, mükelleflerin vergiye karşı uyum davranışları; denetime tabi 

olma ihtimali, mükellefin vergi bilinç düzeyi, vergi cezalarının yoğunluğu ve 

ödenen vergilerin kamu harcamalarında karşılığının bulunduğu algısına vb. 

çeşitli faktörlere de bağlanabilmektedir (Yurdadoğ, Gökbunar ve Tunçay, 

2016, s. 809). 

 

6.2. Vergi Uyumsuzluğu 

Vergi uyumsuzluğu, mükellefin vergi ile ilgili yükümlülüğünü 

bilmeden, yanlış anlama sonucu, dalgınlık gibi çeşitli nedenlerle olsa dahi 

olması gerektiğinden düşük veya yüksek gösterdiği durumları içermektedir. 

Fakat mükellefin kanuna uygun bir şekilde ödeyeceği vergiyi azaltmak 

amacıyla mali işlemlerini yapılandırması vergi uyumsuzluğu kapsamına 

girmemektedir (Atçeken, Altundemir ve Turan, 2018, s. 64). Vergiye 

uyumsuzluk, iradi ve gayri iradi uyumsuzluk olarak iki şekilde 

gösterilebilmektedir. 

İradi uyumsuzluk, mükellefin vergi yükünden kurtulmak için 

sorumluluğunu kasıtlı olarak eksik veya geç yerine getirmesi ya da hiç yerine 

getirmemesi olarak ifade edilebilmektedir (Biberoğlu, 2006, s. 29). 

Gayriiradi uyumsuzluğu ise, vergi mükelleflerinin bilgi eksikliği, dalgınlık, 

yanlış anlama gibi istem dışı yaptıkları hatalar sonucu ortaya çıkan 

uyumsuzluk olarak tanımlamak olanaklıdır. Mükellefin sık değişen vergi 

kanunlarını takip edememesi, vergisini yanlış hesaplaması, vergi kanunları 

hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması veya kanunların karmaşıklığı 

dolayısıyla ortaya çıkan uyumsuzluk dürüst vergi mükelleflerini de vergiye 

uyumsuz gibi gösterebilmektedir. Dolayısıyla bu durum karşısında vergiye 



Sosyal Bilimlerde Değişim ve Gelişim Yazıları V | 124 

 

uyumlu mükellefin onuru, şahsi ve ticari itibarı zedelenebilmektedir 

(Biberoğlu, 2006, s. 30). 

Vergiye karşı mükellefler, vergi kaçırma ve vergiden kaçınma olmak 

üzere iki şekilde uyumsuzluk gösterebilmektedir. 

Vergi mükellefinin yasalara uymamak suretiyle bilinçli bir şekilde vergi 

yükümlülüğünü eksik olarak yerine getirmesi ya da hiç yerine getirmemesi 

vergi kaçakçılığı olarak betimlenmektedir (Doğan, 2021, s. 33). Vergi 

kaçakçılığı, yasadışı işlemleri örtbas etmek, vergi matrahını olandan az 

göstermek, verginin doğru olarak hesaplanmasına engel olmak amacıyla 

defter ve kayıtlar üzerinde yapılan eylemleri de kapsamaktadır. Teknolojik 

gelişmelerin ve insan zekâsının çeşitli ve yeni hile yöntemlerini geliştirmeye 

açık olması, bu eylemlerin kanunda açıkça belirtilmesini olanaksız 

kılmaktadır (Kocayılmaz ve İstemi, 2015, s. 49).  

Mükellefler vergiyi çeşitli şekillerde kaçırabilmektedirler. Fakat vergi 

kaçağına sebebiyet verme şekilleri, fillerin işlendiği zaman/alan kapsamında; 

yükümlülüğün kurulması esnasında, belgeler üzerinde ve defter kayıtları 

üzerinde şeklinde üç ana gruba ayrılabilmektedir. Mükellefin mali idareye işe 

başladığını bildirmemesi, yalan beyanda bulunması ve yanlış yükümlülük 

tesis etmesi durumları yükümlülük kurulmasında; hiç belge düzenlememesi, 

gerçeğe aykırı düşük ya da yüksek bedellerle fatura düzenlemesi, vergiye tabi 

belgeleri düzenli tutmaması, gerçeği yansıtmayan adreslere veya isimlere 

fatura kesmesi gibi işlemle belgeler üzerinde yapılan kaçakçılığa örnek olarak 

verilebilir. Diğer taraftan, defter kayıtları üzerindeki vergi kaçakçılığı ise, 

muhasebe hileleri yolu ile gerçekleştirilmektedir. Fakat VUK’ta muhasebe 

hileleri ile ilgili hükümde bu hilelerin sayılmaması, hangi hilelerin muhasebe 

hileleri kapsamına girdiği konusunda tereddüt yaşatabilmektedir (Biberoğlu, 

2006, s. 102-103). 

Vergiden kaçınma ise, vergi mükellefi tarafından vergi borcunu 

azaltmak amacıyla yasal olarak kanunlara uygun şekilde vergisel 

yükümlülüklerini azaltması veya yok etmesi olarak tanımlanabilir (OECD, 

2022). Mükellef vergiden kaçınmak için iki yola başvurabilmektedir. 

Birincisi, mükellefin vergiyi doğuran olayın gerçekleşmesine müsaade 

etmemesi, ikincisi ise mükellefin ödeyeceği vergiyi ödememek veya söz 

konusu vergiyi en aza indirmek için yasadaki boşlukları, sığınakları ya da bazı 

vergisel imtiyazları kullanmasıdır (Doğan, 2021, s. 35). Dolayısıyla vergi 
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kanunları dahilinde hareket ettiklerinden mükellefler vergi suçu işlemiş 

olmamaktadırlar. 

Vergi kaçırma ve vergiden kaçınma davranışları genel itibariyle şu 

şekilde karşılaştırılabilir: 

• Vergi kaçırmada vergi yükünü hafifletmek veya bu yükten tamamen 

kurtulmak için kanuna uygun olmayan yollar kullanılmaktayken, 

vergiden kaçınmada ise kanun hükümleri dikkate alınmaktadır. 

• Vergiyi kaçırma işlemi vergi yükümlülüğü doğduktan sonra, 

vergiden kaçınma işlemi ise vergi yükümlülüğü doğmadan önce 

yapılmaktadır. 

• Vergi kaçırma işlemi vergi kanununa göre suç teşkil etmekteyken, 

vergiden kaçınma kanunlara uygun yapıldığından dolayı suç teşkil 

etmez. 

 

7. VERGİ DENETİMİ VE VERGİ UYUMSUZLUĞU 

Literatürde insanların vergiye uyumlu ya da uyumsuz olma kararları 

üzerindeki belirleyicileri açıklamaya çalışan iki temel yaklaşım olduğunu ileri 

sürmek yanlış olmayacaktır. Bunlardan ilki Alligham & Sandmo (ASY) 

(Klasik) Yaklaşımı ikincisi ise Davranışsal (Psikolojik-Sosyolojik) 

Yaklaşım’dır. Bu çalışmada odaklanılan vergi denetimi konusu, ilk 

yaklaşımın (ASY’nin) kapsamına girmektedir. Zira ASY, bireylerin kişisel 

faydalarını en üst düzeye ulaştırmaya çalıştıklarını, vergi ödeme konusunda 

sadece ekonomik-iktisadi unsurları göz önünde bulundurduklarını, vergi 

denetimine tabi olma ve sonucunda ceza ile karşılaşma riski nedeniyle 

vergilerini ödediklerini ileri süren yaklaşımdır (Allingham ve Sandmo, 1972). 

Başka bir ifadeyle ilgili yaklaşım, denetim sıklığı ve uyumsuzluk halinde 

uygulanacak cezalar arttıkça vergi uyumsuzluğu seviyesinin de düşeceğini; 

denetim ve ceza düzeyi ile uyumsuzluk düzeyi arasında negatif yönlü bir ilişki 

olduğunu savunmaktadır. Bu çalışmayı takiben gerçekleştirilen erken dönem 

çalışmalarının pek çoğunda da vergi denetimlerinin ve cezalarının yokluğunda 

vergi kaçakçılığı seviyesinin yükseldiği sonucuna ulaşılmıştır (Bkz. 

Srinivasan, 1973; Chung, 1976; Dawes, 1980; Messick ve Brewer, 1983). 

Allingham ve Sandmo’nun 1972 yılında yaptıkları çalışma ile öncüsü 

oldukları bu yaklaşımdan hareketle teorisyenler ve akademisyenlerce vergi 
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uyumunu belirleyen etkenler üzerine pek çok irdeleme ve analiz 

gerçekleştirilmiştir.  

Örneğin; Witte ve Woodbury (1985) Amerika Birleşik Devletleri’nde 

1970’lerin ilk yarısı için Amerikan İç Gelir İdaresi’nden (Internal Revenue 

Service/IRS) edindikleri verilerle vergi yasaları ve vergi idaresinin vergi 

uyumu üzerindeki etkilerini araştırdıkları çalışmalarında, vergi denetimi 

olasılığının vergi uyumu üzerinde pozitif etkisi olduğunu belirlemişlerdir. 

Dubin ve Wilde (1988) yine IRS 1969 yılı verileri ile Federal Gelir Vergisi’ne 

uyum düzeyi ile vergi denetimi arasındaki bağlantıyı irdelemişlerdir. Yazarlar 

vergi denetimlerinin vergi uyumsuzluğu üzerindeki güçlü caydırıcı etkisini 

gözlemlemişlerdir. Benzer şekilde, Dubin, Graetz ve Wilde (1989) yaptıkları 

çalışmada 1977-1986 yılları arasındaki dönem için IRS’den elde ettikleri 

verilerle yaptıkları analiz sonucunda, denetim oranlarındaki azalışın toplam 

vergi hasılatındaki azalışı da beraberinde getirdiğini tespit etmişlerdir.  

Bireysel anketlerden elde edilen verileri kullanarak vergi denetim 

olasılığı ile vergi uyumu arasındaki bağlantıyı irdeleyen yazarlar Kinsey 

(1992), Sheffrin ve Triest (1992) de denetim olasılığı arttıkça vergi uyum 

düzeyinin de arttığını değerlendirmişlerdir. Başka bir deyişle, vergi denetim 

olasılığı ile vergi uyum düzeyi arasındaki pozitif yönlü ilişkiyi işaret 

etmişlerdir (Alm, 2019, s. 30).   

Pommerehne ve Weck-Hannemann (1996) İsviçre odaklı 

çalışmalarında, İsviçre Vergi Bürosu’ndan edindikleri veriler ile bazı vergi 

istatistiklerini bütünleştirerek vergi oranları, vergi idaresi ve vergi kaçakçılığı 

üzerine yaptıkları çalışmada, daha sık vergi denetimi gerçekleştirilen 

kantonlarda daha yüksek vergi uyumu düzeyinin bulunduğunu tespit 

etmişlerdir.  

Mükelleflere deney uygulayarak gerçekleştirdikleri çalışmalarında 

Trivedi, Shehata ve Lynn (2003) ve Trivedi, Shehata ve Mestelman (2004) 

denetim oranının %0 veya %25 olması durumlarındaki vergi uyum düzeyini 

incelemişlerdir. Çalışmalar sonucunda, beklenildiği gibi oranın %25 olduğu 

durumda vergi uyum düzeyinin de daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Başka 

bir çalışmada Blackwell (2007), çeşitli yazarlarca gerçekleştirilmiş 20 adet 

deneysel çalışmadan elde ettiği verileri kullanarak vergi uyum analizi 

yapmıştır. Çalışma sonunda yazar, vergi denetim sıklığının artmasının daha 

yüksek vergi uyum düzeyini de birlikte getireceği sonucuna ulaşmıştır.  
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Modugu ve Anyaduba (2014), Nijerya’nın 5 farklı bölgesinde 

uyguladıkları anketten elde ettikleri veriler ışığında vergi denetimi ile vergi 

uyumu arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Çalışma sonucunda vergi denetimi 

sıklığı ile vergi uyumu düzeyi arasında pozitif bir ilişkinin varlığı 

saptanmıştır. 

Vergi denetimi ile vergi uyumu arasındaki ilişki üzerine odaklanan örnek 

çalışmaların sayısını arttırmak mümkündür. İlgili çalışmaların çoğunluğunda 

hükümetlerin vergi kayıp-kaçaklarını önlemek ve aynı zamanda mükellefleri 

eğitmek için egemenlik gücü çerçevesinde kullandığı vergi denetimi 

yoğunluğu arttığında, vergiye uyumsuzluk düzeyinin de azaldığı sonucuna 

ulaşılmıştır. Diğer bir ifadeyle, vergi denetimi/vergi denetim olasılığı arttıkça 

vergi uyumunun da arttığı gözlemlenmiştir.  

Dünya yazınında ilgili değişkenler arasındaki ilişkiyi ele almış pek çok 

çalışma bulunmaktayken; Türkiye için bu ilişkiyi analiz eden ampirik bir 

çalışmaya ulaşılamamıştır. Türkiye için gerçekleştirilen çalışmalarda olası 

vergi denetiminin genellikle vergi uyumunu arttıran bir faktör olduğu teorik 

olarak ele alınmıştır. Buradaki açığın vergi uyum düzeyini hesaplamaktaki 

zorluktan olduğu düşünülmektedir.  

Takip eden bölümde Türkiye’de vergi denetimine dair son on yılda 

gerçekleşmiş rakamlar aktarılmıştır.   

 

8. TÜRKİYE’DE VERGİ DENETİMİ 

Türkiye’de yapılan vergi incelemelerini tam inceleme ve sınırlı 

inceleme olarak iki başlık altında irdelemek mümkündür. Tam vergi 

incelemesi Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmelik’in 3/ğ maddesinde;  

Bir mükellef hakkında, bir veya birden fazla vergi türü itibarıyla bir veya daha 

fazla vergilendirme dönemine ilişkin her türlü iş ve işlemlerinin bütün matrah 

unsurlarını içerecek şekilde yapılan vergi incelemesidir. 

şeklinde tanımlanmıştır. Sınırlı inceleme ise tam inceleme dışında kalan vergi 

incelemesi olarak ifade edilmiştir. Genel itibariyle sınırlı inceleme belirli bir 

vergi türüne göre belirli iş veya işlemlerin incelenmesi olarak ifade 

edilebilmektedir. Vergi Denetim Kurulu tarafından 2012-2021 yıllarında 

yapılan tam ve sınırlı incelemeler Tablo 1’de gösterilmiştir. 
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Tablo 1: Vergi İncelemesi Sayıları 

 
Kaynak: Vergi Denetim Kurulu 2012-2021 yılları faaliyet raporlarından 

yararlanılarak yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde sınırlı incelemenin yıllar itibariyle tam 

incelemeden daha fazla yapıldığı, özellikle de toplam inceleme sayısının 2016 

yılından sonra dalgalı seyir göstererek 2021 yılında iki yüz bini aşarak en 

yüksek değerine ulaştığı gözlemlenmektedir. 2021 yılında sınırlı vergi 

inceleme sayısı toplam vergi inceleme sayısının %78,7’sini oluştururken; tam 

inceleme sayısı toplam inceleme sayısının 21,2’sini oluşturmaktadır. 

 

Tablo 2: Mükelleflerin Denetlenme Oranları 

Yıllar 

Toplam Vergi 

Mükellefi Sayısı8 

İncelenen 

Mükellef Sayısı İnceleme Oranı(%) 

2012 2.422.575 46.845 1.93 

2013 2.460.281 71.352 2.90 

2014 2.472.658 55.284 2.24 

2015 2.527.084 58.676 2.32 

2016 2.541.016 49.817 1.96 

 
8 GİB’in Resmi İnternet Sayfasından alınmıştır. Faal Gelir Vergisi mükellef sayıları ile faal 

Kurumlar Vergisi mükellef sayıları toplamından oluşmaktadır.  Tablo 1’deki toplam inceleme 

sayısından Tablo2’deki incelenen mükellef sayısının daha az olması Tablo1’deki toplam 
inceleme sayısı mükelleflerin farklı vergi türlerinin vergi incelemesine tutulmasından veya 

mükelleflerin birden fazla döneme ait hesap veya işlemlerinin incelemeye tabi tutulmasından 

kaynaklanmaktadır. 
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2017 2.636.370 44.182 1.68 

2018 2.727.208 44.376 1.63 

2019 2.813.452 40.763 1.45 

2020 3.004.329 47.597 1.58 

2021 3.221.854 54.065 1.68 
Kaynak: 2012-2021 yılları arası Vergi Denetim Kurulu faaliyet raporlarından 

yararlanılarak yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

 

2012-2021 yılları arası mükellef denetlenme oranları dikkate 

alındığında, Türkiye’de 2012-2021 yılları arasında vergi denetim oranları 

%1,45 ve % 2,90 arasında değişiklik gösterdiği görülmektedir. Ortalama vergi 

denetim oranı ise % 2,17’dir. Tablo 2’de görüleceği üzere incelenen mükellef 

sayısı yıllar itibariyle dalgalı seyir göstermektedir. En fazla incelenen 

mükellef sayısı 2013 yılında 71.352 mükellef ile gerçekleşmiştir. En az 

mükellef ise 2019 yılında 40.763 incelenmiştir. Ayrıca Vergi Denetim 

Kurulunun 2011 yılında kurulmasının ardından 2013 yılında bir önceki yıla 

oranla incelenen mükellef sayısı 24.507 artmıştır.  

İncelenen mükellef sayısı, aktif vergi müfettişi sayısına oranlanarak 

vergi müfettişi başına düşen mükellef sayısına ulaşılmaktadır. Tablo 3’te bir 

müfettişin bir yıl içerisinde kaç tane mükellefi inceleyebileceği 

değerlendirilmiştir. 

 

Tablo 3: Müfettiş Başına Düşen İncelenen Mükellef Sayısı 

Yıllar İncelenen Mükellef  

Sayısı 

Aktif Vergi 

Müfettişi Sayısı 

Oran 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

46.845 

71.352 

55.284 

58.676 

49.817 

44.182 

44.376 

40.763 

47.597 

54.065 

3.890 

4.509 

3.933 

4.051 

8.501 

8.243 

8.262 

8.142 

7.947 

6.197 

12,04 

15,82 

14,05 

14,48 

5,86 

5,35 

5,37 

5 

5,98 

8,72 
Kaynak: 2012-2021 Vergi Denetim Kurulu faaliyet raporlarından yararlanılarak 

yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 
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Tablo 3’ten anlaşılacağı üzere her bir vergi müfettişi yılda ortalama 5 

ile 16 arasında değişen mükellefi incelemektedir. Bu durumda en az 

müfettişin iki ayda bir mükellefin incelemesini tamamladığını gösterirken en 

fazla ayda bir mükellefi inceleyerek incelemeyi tamamlamasını gerektirdiğini 

göstermektedir. Bir mükellefin incelenmesi için ortalama bir aylık süre çoğu 

zaman yetersiz kaldığını ifade etmek mümkündür. Kısmi inceleme bile en az 

6 ayda tamamlanmaktadır. Vergi müfettiş sayısında son yıllarda artış olsa dahi 

2021 yılında vergi müfettişi sayısı ile toplam mükelleflerin %16 dahi 

denetlenememektedir. 

Vergi denetim oranları açısından değerlendirildiğinde Türkiye’deki 

düşük olarak nitelendirilebilecek vergi denetim oranlarının aslında gelişmiş 

ülkelerden daha yüksek düzeylerde seyrettiğini ileri sürmek olanaklıdır. 

Örneğin 2017 yılı Amerika Birleşik Devletleri’ndeki (ABD) ile Türkiye’deki 

denetim oranları kıyaslandığında; ilgili oran ABD’de %0,07 iken Türkiye’de 

%1,68 olarak gerçekleşmiştir (Rakıcı ve Atak, 2019; Karyağdı, 2006).  Ancak 

ABD’deki vergi denetimi oldukça düşük oranlarda seyretse de vergiye olan 

gönüllü uyum oranı yüksek düzeylere ulaşmaktadır (Lewis, Carrera, Cullis ve 

Jones, 2009, s. 431).  

Vergi incelemeleri aynı zamanda kayıt dışı ekonomi ve vergi 

kayıp/kaçaklarının boyutlarını ortaya çıkartmada kullanılan bir kriter olarak 

değerlendirilmektedir. İlgili kapsamda kayıt dışı ekonominin boyutları ele 

alındığında; ABD’deki ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki kayıt dışı 

ekonominin ise Türkiye’dekinden çok daha düşük düzeylerde seyrettiği 

görülmektedir. Örneğin 2015 yılında ABD’deki kayıt dışı ekonomi (GSYİH 

içindeki payı) %6, AB ülkeleri ortalaması ise %18 civarlarında iken; bu oran 

Türkiye için %28 civarında hesaplanmıştır (Güler ve Toparlak, 2018, s. 219; 

Tekin ve Çelikkaya, 2018, s. 54).  

 

9. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Devletin günden güne artan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi 

elindeki kaynakları etkin kullanmasına bağlıdır. Vergiler, devletlerin en 

önemli gelir kaynaklarını oluşturmaktadır. Dolayısıyla vergi gelirlerinin 

eksiksiz bir şekilde toplanmasının önemli olduğunu ileri sürmek yanlış 

olmayacaktır. Türkiye’de vergilerin çoğunluğu beyan esasına göre 

toplandığından dolayı beyanların doğruluğunun tespit edilmesi gerekliliği 
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ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda devlet, çeşitli denetim yöntemleri kullanarak 

mükellefi denetlemektedir. Mükellef, yalnızca beyandan sonra değil beyan 

aşamasından önceki süreçte de yükümlü olup olamayacağı veya yapılan 

işlemlerin kanuna uygun olup olmadığı durumlarında da denetime tabi 

olabilmektedir. Vergi denetim yöntemi olarak çeşitli yöntemler bulunmakla 

beraber yaptırımı en ağır olan ve ön plana çıkan vergi yöntemi olarak 

nitelendirebileceğimiz vergi incelemesi, beyan edilen vergilerin defter ve 

kayıtlara göre uygun olup olmadığının kontrol edilmesi olarak ifade 

edilebilmektedir. Türkiye’de vergi incelemesi son on yıl içerisinde 

değerlendirildiğinde genel itibariyle sınırlı incelemenin tam incelemeden daha 

fazla yapıldığı görülmektedir. Türkiye’de 2021 yılında vergi denetim oranı 

%1,68 olarak gerçekleşmiş ve vergi denetimi yapmaya yetkili olan vergi 

müfettişleri denetimde etkin rol oynamışlardır. Dolayısıyla bu kişilerin 

objektif olarak incelemeyi tamamlamaları hayati öneme haizdir.  

Türkiye’de son on yıl içerisinde bir müfettişe ortalama olarak 5 ila 16 

mükellefi inceleme görevi düşebilmektedir. Bu durum müfettişin en az iki 

ayda bir mükellefi inceleyebilmesi en fazla ise bir ay içerisinde bir mükellefin 

inceleme işlemini bitirmesi gerektiğini göstermektedir. Fakat vergi kanunu bir 

mükellefin kısmi olarak altı ay içerisinde incelenmesini ön görmektedir. Bu 

durumda inceleme işlemi tam teşekküllü bir şekilde yapılmadan acele bir 

kararın verilmesi mükellefi bazen zor durumda bırakabilmektedir. Dolayısıyla 

müfettişlere kısıtlı bir süre zarfında ağır bir yükümlülük verildiği 

gözlemlenmektedir. Denetim eksikliği ise mükellefleri vergi kaçırma gibi 

eylemlere yöneltebilmektedir. Mükellefin ödemesi gerektiği miktardan az 

vergi ödemesi veya hiç ödememesi vergi kaçırdığına dalalet etmektedir. 

Denetim yapılmadığı takdirde mükellef vergi kaçırıp devletin gelirlerinde 

azalmaya sebebiyet verebilmekte veya fazla vergi ödeyerek kendi harcanabilir 

gelirinden feragat edebilmektedir. Dolayısıyla denetim, mükellefi vergiye 

karşı uyumsuzluk göstermesine karşı engelleyebilen yasal yaptırımlardan bir 

tanesi olabilmektedir.  

Ancak tek başına denetimin vergi uyumunu arttırmaya yeterli 

olmayacağını ifade etmek de yanlış olmayacaktır. Zira daha önce belirtildiği 

üzere, ABD ve Türkiye’deki denetim oranları karşılaştırıldığında 

Türkiye’deki denetim oranının ABD’dekinden yüksek olduğu gözükmektedir. 

Ancak ABD’deki kayıt dışılık oranı ise Türkiye’dekinden çok daha düşük 
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seviyelerde seyretmektedir. Bunun hem idareden hem de mükelleflerden 

kaynaklandığı değerlendirilebilir. Amerikan vergi idaresinin bilişim 

teknolojilerini etkin kullanımı ve denetim konusunda uzmanlaşması gibi 

faktörler idareden kaynaklanan vergi uyumunu arttırıcı faktörler olarak 

belirtilebileceği gibi; mükelleflerdeki vergi bilinci düzeyinin yüksek olması da 

yüksek vergi uyum düzeyini sağlayan diğer bir faktör sahneye çıkmaktadır. 

Bu noktada, bir toplumda yüksek vergi uyum düzelerine ulaşılabilmesi için 

yüksek vatandaşlık bilincine sahip bireylerin, etkin bir vergi idaresinin 

tamamlayıcısı olarak değerlendirilmesi mümkündür.  
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GİRİŞ 

Devletler vatandaşlarının sosyal bir şekilde ve insan onuruna 

yakışır biçimde yaşamalarını sağlamakla yükümlüdür. Kaldı ki bu 

yükümlülükler kamu harcaması yapılmasını gerekli kılmaktadır. 

Ortaya çıkan kamu harcamalarının finansmanında önemli 

kalemlerden birisi şüphesiz ki vergilerdir.  Devletlerin egemenlik 

erklerinin nihai sonucu ise sahip oldukları vergilendirme yetkisidir. 

Bu yetkinin devletler tarafından keyfi olarak uygulanmaması adına 

kanunlarla birtakım sınırlar belirlenmiştir. Böylelikle ciddi vergi 

yükleri meydana çıkmayacak ve kişilerin mali güçleri dikkate 

alınarak adaletli ve dengeli bir dağılımın gerçekleşmesi mümkün 

olacaktır.  Bu sınırlamalar kanunlarla ve anayasal ilkelerle 

sağlanmaktadır. Bu bölümde vergilendirme yetkisinin kapsamı ve 

anayasal ilkeler açısından vergilendirme yetkisinin sınırları 

incelenecek, birtakım önerilerde bulunulacaktır. 

 

1. VERGİLENDİRME YETKİSİNİN TANIMI VE KAPSAMI 

Devlet, toplu halde yaşamanın bir sonucu olarak, ortaya çıkan 

kamusal ihtiyaçların karşılanması için finansmana ihtiyaç 

duymaktadır. Bu ihtiyaçların karşılanmasında en fazla payı vergiler 

oluşturmaktadır. Devlet, cebren ve karşılıksız olan vergilerin 

toplanmasında egemenlik gücüne dayanarak etkin rol oynamaktadır. 

Bu güç vergilendirme yetkisi olarak adlandırılmaktadır. 

Vergilendirme yetkisi; devletin ülkesi sınırları içinde sahip olduğu 

yetkilerden bir tanesidir. Devletler ihtiyaç duyduğu kaynakları bu 

yetkiyi kullanarak karşılarlar (Tosuner vd. ,2018: 30). 

Çağan (1982) vergilendirme yetkisini; “devletin ülkesi 

üzerindeki egemenliğine dayanarak vergi alma konusunda sahip 

olduğu hukuki ve fiili gücü” olarak tanımlamaktadır. Dolayısıyla 

devletin egemenlik gücü vergilendirme yetkisinin kaynağını 

oluşturmaktadır. Bu yetkiyle beraber devletler, kendisine mülkilik 

veya şahsilik ilkesiyle bağlı fertlere veya kurumlara karşı, hukuki zor 

kullanabilmektedir (Hatipoğlu, 2005: 20). Devletler vergilendirme 

yetkisini  dar veya geniş olarak kullanabilirler. Bu noktada 

vergilendirme yetkisini dar ve geniş anlamda tanımlamak 

mümkündür. Dar anlamda vergilendirme yetkisi, devletin kamu 

gelirleri içerisinde sadece vergi koymaya ilişkin yetkisini ifade 

ederken, geniş anlamda vergilendirme yetkisi, devletin kamu 

giderlerini karşılamak üzere gerçek ve tüzel kişiler üzerine koyduğu 
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her çeşit mali yükümlülüğe ilişkin yetkisini ifade etmektedir (Çağan, 

1982: 5). Dolayısıyla, devletin vergilendirme yetkisinin kaynağı, 

devletin sahip olduğu egemenlik gücü ve bu gücü tam olarak 

kullanabilmesinde yatmaktadır (Arıkan,1994: 3). Devletin sahip 

olduğu sınırsız egemenlik erkinin nihai sonucu olan vergilendirme 

yetkisi geniş bir yetki olup kanun ve vergileme ilkeleriyle 

sınırlandırılabilir. 

Vergilendirme yetkisinin niteliği, özellikleri ve kapsamı 

anayasal kurallarla belirlenir ve bu yetkinin kullanılma biçimi ve 

sınırları anayasalarla düzenlenir (Çağan, 1982:6).Vergilendirme 

yetkisinin kullanılması öncelikle ilişkin bulunduğu devletin anayasal 

ilkeleri ile sınırlıdır. 1982 Anayasasının 2. maddesine göre,” Türkiye 

Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı 

içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, 

başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve 

sosyal bir hukuk devletidir. Maddede belirtilen “sosyal hukuk devleti” 

kavramı vergilendirme yetkisinin sınırlarını ortaya koymaktadır. 

Sosyal devlet ilkesi vergilendirme yetkisinin sosyal adalet ve 

ekonomik kalkınma hedefleri doğrultusunda kullanılmasını 

gerektirirken hukuk devleti ilkesi, vergilerin kanuniliği ilkesi ve buna 

bağlı olarak vergilendirmede eşitlik ve genellik ilkelerini 

içermektedir. 

Kişilerin hukuki güvenliğinin sağlanması da hukuk devleti 

ilkesinin bir gereğidir. Bu durumun sağlanması da vergilendirmede 

belirliliğin sağlanması, vergi kanunlarının geriye yürütülmemesi ve 

kıyas yasağı ile gerçekleştirilebilir (Çağan, 1982:6). 

2. VERGİLENDİRME YETKİSİN TABİİ OLDUĞU ANAYASAL 

İLKELER 

Vergilendirme yetkisinin birtakım ilkelerle 

sınırlandırılabileceğini belirtmek gerekir. Bu ilkeler çeşitli 

sınıflandırmalara tabidir. Bunlar içerisinde en önemlisi anayasal 

sınıflandırmadır. Burada 1982 Anayasası özelinde yer alan vergileme 

ilkeleri  

2.1. Sosyal Devlet İlkesi 

1982 Anayasa’sına göre Türkiye Cumhuriyeti “sosyal bir hukuk 

devleti” dir. Sosyal devlet bir toplum içinde sosyal adaleti 

gerçekleştirmek, ferdin ve toplumun refahını gerçekleştirmek ve 

sosyal güvenliği sağlamayı amaç olarak benimsemiştir (Balta, 1970: 

68). 
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Anayasa mahkemesi bir kararında sosyal hukuk devletini, “insan 

hak ve hürriyetlerine saygı gösteren, ferdin huzur ve refahını 

gerçekleştiren ve teminat altına alan, kişi ile toplum arasında denge 

kuran, emek ve sermaye ilişkilerini dengeli olarak düzenleyen, özel 

teşebbüsün güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayan, 

çalışanların insanca yaşaması ve çalışma hayatının kararlılık içinde 

gelişmesi için sosyal, iktisadi ve mali tedbirler alarak çalışanları 

koruyan, işsizliği önleyici ve milli gelirin adalete uygun biçimde 

dağılmasını sağlayıcı tedbirler alan, adaletli bir hukuk düzeni kuran ve 

bunu devam ettirmeye kendini yükümlü sayan, hukuka bağlı, 

kararlılık içinde ve gerçekçi bir özgürlük rejimini uygulayan” devlet 

olarak tanımlamıştır.3 

Bu ilke devletin ekonomiye müdahale etmesinin gerekçesini 

oluşturmaktadır ve yine bu ilke devletin sahip olduğu vergilendirme 

yetkisini nasıl kullanacağı yönünde direktif vermektedir. Sosyal 

devlet, vergilendirme aracını bir yandan sosyal adaletin, gelirin ve 

servetin yeniden dağılımının gerçekleştirilmesinde, diğer yandan da 

planlı kalkınma için gerekli özendirici tedbirleri alırken 

kullanmaktadır. Fakat bu hedefler çoğu kez birbirine ters düşen 

tedbirleri gerektirdiğinden çelişmektedir. Örneğin sosyal adaletle ilgili 

vergi düzenlemeleri orta ve yüksek gelir sahiplerinin tasarruflarına ve 

yatırımlarına engel olurken, düşük gelir gruplarının daha çok 

tüketimde bulunmalarına yol açması olumsuz sonuçları meydana 

getirir. Tam bu noktada sosyal devletin bu çelişen hedefleri dengede 

tutması gerekmektedir (Öncel vd. , 2010: 52-54). 

2.2. Hukuki Güvenlik İlkesi 

Anayasa Mahkemesinin bir kararında Hukuk devleti, “her eylem 

ve işlemi hukuka uygun, insan haklarına saygı gösteren, bu hak ve 

özgürlükleri koruyup güçlendiren, her alanda adaletli bir hukuk düzeni 

kurup bunu geliştirerek sürdüren, Anayasa’ya aykırı durum ve 

tutumlardan kaçınan, hukuku tüm devlet organlarına egemen kılan, 

Anayasa ve hukukun üstünlüğü kurallarıyla kendini bağlı sayıp yargı 

denetimine açık olan, yasaların üstünde yasa koyucunun da 

bozamayacağı temel hukuk ilkeleri ve Anayasa bulunduğu bilincinden 

uzaklaştığında geçersiz kalacağını bilen devlet” olarak 

 
3Anayasa Mahkemesi,11 Ocak 1985 tarih ve E.1984/6 K.1985/1 Sayılı Karar( 2., 4., 13. ve 
15. maddeleriyle 8. maddenin son fıkrasının ve 10. maddesinin a, e, f, g ve h bentlerinin 

Anayasaya aykırılığı nedeniyle iptali istemi),Anayasa Mahkemesi Kararlar Dergisi, Sayı 

21, s.10. 
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tanımlanmıştır.4 

Hukuk devletinin hukuki güvenlik ilkesi, herkesin bağlı olacağı 

hukuk kurallarını önceden bilmesi ve buna göre tutumunu ve 

davranışlarını düzene koyabilmesi anlamına gelmektedir. Kişilerin 

davranışlarını düzenleyen bu kurallar kişilere her şeyden önce 

güvenlik sağlamaktadır. Bu kurallar yalnızca kişiler için değil aynı 

zamanda kuralları koyan devletin de bu kurallara uyması 

gerekmektedir. Hukuki güvenlik ilkesinin en gerekli olduğu 

alanlardan biri vergi hukukudur. Çünkü devletin vergilendirme 

yetkisine dayanarak mükellefler üzerine yapacağı müdahaleleri 

mükellefin önceden görmelerini ve durumlarını buna göre 

ayarlamaları gerektirmektedir. Böylece vergilemede keyfiliğin de 

önüne önemli ölçüde geçilmektedir(Öncel vd. , 2010: 46). 

Anayasa Mahkemesinin bir kararında hukuki güvenlik ilkesini 

şu şekilde tanımlamıştır: 

“ Kişilerin kamu otoriteleriyle ilişkilerinde bugün ve geleceğe 

dönük olarak güven duygusu içinde olmaları demektir. Hukuki 

güvenlik ilkesi gereğince, her birey, yasadan, belirli bir kesinlik 

içinde, hangi somut eylem ve olguya hangi hukuksal yaptırımın veya 

sonucun bağlandığını, bunların idareye hangi müdahale yetkisini 

doğurduğunu bilmelidir. Kişi ancak bu durumda kendisine düşen 

yükümlülükleri öngörebilir ve buna göre davranışlarını belirler. 

Hukuk güvenliği, normların öngörülebilir olmasını, bireylerin tüm 

eylem ve işlemlerinde devlete güven duyabilmesini, devletin de yasal 

düzenlemelerde bu güven duygusunu zedeleyici yöntemlerden 

kaçınmasını gerekli kılar.”5 

Hukuki güvenlik ilkesi, vergilendirmenin belirliliğini, verginin 

kıyas yasağını, kazanılmış haklara saygıyı ve vergi kanunlarının 

geriye yürümezliği ilkelerini kapsamaktadır. 

2.2.1. Verginin Belirliliği İlkesi 

Yükümlülerin ödeyecekleri vergilerin türünün ve oranının 

önceden belli olması demektir. Yani mükellefin hangi ölçüye göre ne 

zaman ne oranda vergi ödeyeceğini önceden bilmesidir 

 
4Anayasa Mahkemesi, 27 Mart 1986 tarih ve E.1985/31,K.1986/11 Sayılı Karar(Tekele tabi 

maddelerden olmaması halinde.), Anayasa Mahkemesi Kararlar Dergisi, Sayı.22 s.120. 
5Anayasa Mahkemesi 18.06.2013, E: 2013/71 K: 2013/77 Sayılı Karar (2886 sayılı Devlet İhale 

Kanunu’nun 32. maddesinin birinci fıkrasının “Mektubun postaya verilmesini takip eden 
yedinci gün, kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır.” biçimindeki ikinci cümlesinin, Anayasa’nın 

2. ve 36. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptali ve yürürlüğünün durdurulmasına karar 

verilmesi istemi)RGT: 26.07.2013 RG No: 28719. 
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(Pehlivan,2013:146). Vergilendirmede belirliliğin sağlanabilmesi için 

vergilerin miktarının, tarh ve tahsil zamanlarının, şekillerinin gerek 

idarece gerekte vergi mükellefleri açısından belli ve kesin olması 

gerekir. Vergilere ilişkin bu kuralların açık ve anlaşılabilir olması 

vergilendirmeden keyfiliğin önüne de geçmektedir (Çağan,1982:172). 

Vergi kanunlarının ve bunlarla ilgili düzenlemelerin açık, kesin ve 

belirli olması durumunda vergi kanunları mükellef ve vergi 

idarelerince rahatlıkla anlaşılabilir ve birçok uyuşmazlıklar kolaylıkla 

çözüme ulaştırılabilir. Bu ilke sayesinde de kanunların sürekli 

değiştirilmesinin önüne de geçilebilir. 

2.2.2. Vergi Kanunlarının Geriye Yürümezliği İlkesi 

Hukuk kuralları, yürürlüğe girdiği tarih ve yürürlükten kalktığı 

tarihte meydana gelen olaylara uygulanır. Bu duruma kanunların 

geriye yürümemesi ilkesi denir (Karakoç,2014:1292). 

Anayasa mahkemesi bir kararında vergi kanunlarının geriye 

yürümemesi ilkesi hakkında “…Hukuk devletinin gereği olan hukuk 

güvenliğini sağlama yükümlülüğü, kural olarak yasaların geriye 

yürütülmemesini gerekli kılar. “Yasaların geriye yürümezliği ilkesi” 

uyarınca yasalar, kamu yararı ve kamu düzeninin gerektirdiği, 

kazanılmış hakların korunması, mali haklarda iyileştirme gibi kimi 

ayrıksı durumlar dışında ilke olarak yürürlük tarihlerinden sonraki 

olay, işlem ve eylemlere uygulanmak üzere çıkarılırlar. Yürürlüğe 

giren yasaların geçmişe ve kesin nitelik kazanmış hukuksal durumlara 

etkili olmaması hukukun genel ilkelerindendir.” ifadelerini 

kullanmıştır.6 

Vergi kanunları genellikle mükellefe yük getirici hükümler 

taşıdıkları için geriye doğru uygulandıkları zaman mükellefe ciddi 

sorunlar getireceği gibi kişi ve kurumların devlete olan güvenini de 

azaltabilmektedir. Dolayısıyla bu gibi sorunların olmaması açısından 

çıkarılacak vergi kanunlarının ileriye veya geriye doğru 

yürütülmemesi hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir         (Tosuner vd., 

2018: 36). Anayasamızda vergilerin geriye yürütülmesine ilişkin genel 

bir hüküm yer almamaktadır. Sadece suç ve cezalara ilişkin olmak 

üzere 38. maddede “Kimse, işlediği zaman yürürlükte bulunan 

kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; kimseye 

suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha 

 
6Anayasa Mahkemesi, RGT:14 Şubat 2012 RG no:28204 ve E.2010/7,K.2011/172 Sayılı 

Karar (gelir vergisi stopajı teşvikinden eksik yararlandırılan tutarın iadesi istemiyle açılan 

dava 
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ağır bir ceza verilemez” yer almaktadır. 

Ülkemizde, vergi hukuku alanında yasaların geriye yürümezliği 

ilkesi benimsemekle birlikte çeşitli zamanlarda çıkarılan vergi 

yasalarının bazı hükümlerinin geriye yürütüldüğü görülmektedir. 

Örneğin, Net Aktif Vergisi7 4 Mayıs 1994 tarihinde 3986 sayılı 

Yasa’nın 5,6 ve 7. Madde hükümleri ile bir defaya mahsus olmak 

üzere net aktif vergisi getirilmiştir.Net Aktif Vergisi ile yükümlülerin 

1993 dönemi hasılatları da vergilendirilmiştir (Tavşancı, 

2004:128).Vergi yükünün bu şekilde ağırlaştırılması mükelleflerin 

devlete olan güvenleri zedelenmeye başlar ve hukuki güvenlik 

ilkesinin ihlal edilmesi söz konusu olur(Çağan,1982:179).Türkiye ve 

diğer ülkelerde çeşitli nedenlerle vergi kanunları geriye yürütülmüştür. 

Bunun başlıca nedenleri, ağır ekonomik buhranlarda, savaşta kazanılan 

ve haksız sayılan gelirlerin vergilendirmek istenmesidir. Anlaşılacağı 

gibi devlet siyasi, sosyal koşullarda ve savaş gibi durumlarda vergi 

yasalarını geriye yürütebilmektedir (Paulıck,1959:85 Akt. 

Çağan,1982:181). 

2.2.3. Kıyas Yasağı İlkesi 

Hukukta kıyas, bir olay hakkında yasada yer alan kuralın, 

nitelikleri ve kuruluşları ona benzeyen fakat yasa da düzenlenmemiş 

diğer bir olaya uygulanmasıdır. Vergi hukukunda kıyas yoluyla 

yoruma başvurulması hukuk devletinin hukuki güvenlik ilkesine ve 

verginin kanunilik ilkesine ters düşmektedir (Öncel vd. , 2010: 29). 

Kanunlarda belli konularda hiç düzenleme bulunmayabilir. Bu 

durum bilinçli ya da bilinçsiz olarak bırakılır. Bilinçli olarak bırakılan 

boşlukta, olaya ilişkin kuralı yargıya veya doktrine bırakmış olabilir. 

Hakimin bilinçli olarak bırakılan boşlukta takdir yetkisi vardır. Bu 

yetkiyi hakim hukuka uygun olarak kullanmalıdır. Kıyasa başvurmak 

için benzer durumların olması gereklidir. Vergi hukuku 

uygulamasında karşılaşılabilecek kanun boşlukları kıyasa varmayan 

yorum yöntemleri ile doldurulamıyorsa, bu boşlukların mutlaka 

yasama süreci içinde doldurulması gerekir (Birsenoğlu, 2003: 157). 

Danıştay vergilemede çoğu kez kıyas yasağı kurallarına uymuştur. 

Örneğin: 5237sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 30.maddesinde 

düzenlenen “akaryakıt resmi” konuları açık olarak belirtilmediği için” 

 
7Bilanço esasına tabi olan mükelleflerin bilançolarının aktifinde, diğer mükelleflerin 

envanterlerinde yer alan varlıkların net değeri veya bunların dönem içindeki gayrisafi hasılatları 

üzerinden hesaplanan vergidir. 
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likitgaz” tüketimi üzerinden, bu resmin alınmayacağına karar 

vermiştir (Çağan,1982:178). 

2.2.4. Kazanılmış Haklara Saygı İlkesi 

Anayasa Mahkemesi kararına göre kazanılmış hak kavramı şu 

şekilde tanımlanmıştır “Kazanılmış hak sözcüğü, hukukun en belirsiz, 

uygulama sahası çok dar, genel hukuksal durumlarda konu 

edilemeyen bir kavramdır. Yönteme ilişkin kural işlemlerin değişmesi 

kişiler yönünden kazanılmış hak doğurmaz. Çünkü, yönteme 

değişiklik getiren yeni kuralın, yeni olayda uygulanması kamu 

yararının daha fazla bulunduğu var sayımına dayanır. Kişi, işin 

yapıldığı andaki hukuken geçerli yönteme bağlı olarak öznel ilişki 

kurma durumundadır. Kazanılmış hak, kişinin bulunduğu statüden 

doğan (maaş gibi), tahakkuk etmiş ve kendisi yönünden kesinleşmiş, 

kişisel niteliğe dönüşmüş, somutlaşmış haklar için söz konusudur.” 

Kazanılmış hakkın varlığından söz edebilmek için hakkın 

bireysel idari işlemden doğmuş olması, bireysel idari işlem tesis 

edildiği anda geçerli olan hukuk kurallarına uygun olmalıdır ve hakkın 

kesinleşmiş olması gereklidir (Altundiş, 2008: 85-87). Geriye 

yürümezlik ilkesinin üç istisnası vardır. Bunlar, geri alma, düzeltme 

ve iptaldir. İptal istisnasına göre idare işlemlerinin iptal edilmesi tüm 

hüküm ve sonuçlarını ortadan kaldırmaktadır. Anayasa mahkemesine 

açılan iptal davasında anayasa mahkemesi bu kararı uygun görürse söz 

konusu idari işlemini en baştan hiç yapılmamış olarak saymaktadır. 

Dolayısıyla kanunların geriye yürümesi kazanılmış haklar için 

olumsuz etki oluşturmaktadır. Örneğin, bir birey kanunda bulunan 

hükümden fayda gördüyse ve bu faydadan yararlanmışsa bu hükmün 

iptali kişinin sağladığı faydayı ortadan kaldırabilir bu durumda adaletli 

bir sistemin önünü kesmektedir (Bozdoğan vd., 2016:32). 

2.3. Verginin Genelliği ve Eşitliği İlkeleri 

Genellik ilkesine göre, toplumda yaşayan bireyler arasında 

cinsiyet, ırk, din, dil ayrımı gözetmeksizin herkes kanunlarda 

belirtilen vergiyi doğuran olayla ilişki içerisinde bulunduğu takdirde 

vergi yükümlüsü olmalıdır. Anayasanın 73/1. maddesine göre ise, 

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

ödemekle yükümlüdür”. Bu fıkradaki herkes sözcüğüyle, genellik 

ilkesi belirtilmiştir. Bu ilkeye göre sadece belirli kişileri kapsayacak 

şekilde vergi konulamaz. Vergi yükü özellikle belli kesime 

yoğunlaştırılamaz. Muafiyet ve istisnaların bu ilkeye aykırı olduğu 

söylenebilir. Fakat muafiyet ve istisnalar, sosyal devlet ve mali güç 
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ilkelerine aykırı olmadıkça sorun teşkil etmez (Üstün,2003:256). 

Eşitlik ilkesi 1982 Anayasasının 10. maddesinde “Herkes, dil, 

ırk, renk, cinsiyet, siyasi  düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve 

benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.” 

Vergilemede genellik ve eşitlik ilkelerini gerçekleştirme konusunda 

ilk görev yasama organına düşmektedir. Yasa koyucu vergi 

yükümlüleri veya vergi konuları bakımından ortaya çıkan fiili 

eşitsizlikleri göz önünde bulundurabilmesi olanaksızdır. Bu sebeple 

yasa koyucu takdir yetkisine sahiptir. Fakat bu yetki Anayasa 

Mahkemesince denetim tabiidir. Anayasa Mahkemesi, takdir 

yetkisinin keyfi olarak kullanılıp kullanılmadığını, eşitlik ilkesine 

aykırı durumun haklı bir nedene dayandırılıp dayandırılmadığını 

denetleyecektir. Ancak yüksek mahkeme yasa koyucunun yerine 

geçerek kendi adalet anlayışını ortaya koymamalı, eşitlik ilkesine 

aykırı kuralları iptal edebilmelidir (Öncel vd. ,2010: 41). 

2.4. Verginin Kanuniliği İlkesi 

Kanunilik ilkesi, devletin vergilendirme yetkisinin dayanağı 

olan Anayasa ve yasama organına verilen bir yetki olup, kaynağını 

Anayasa’nın 6.ve 7. Maddelerinden almaktadır.6.Maddeye göre” 

Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir. Türk Milleti, egemenliğini, 

Anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organların eliyle kullanır.” 

Türk milleti adına bu yetkiyi kullanan 7.Maddede belirtilmiştir. 

7.Maddeye göre” Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük 

Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez.” Devletin vergilendirme 

yetkisi, vergide eşitlik, mali güç ve genellik gibi diğer anayasal 

ilkelerle birlikte, kanunilik ilkesi ile de sınırlandırılmıştır. Ayrıca 

kanunlarda vergilerin ödenmemesi ihtimaline karşı gecikme zammı, 

gecikme faizi ve vergi cezası gibi uygulamalarla devlet alacağı vergiyi 

garanti altına almaya çalışmıştır (Akyazan, 2009: 17). 

1982 Anayasası’nın 73.Maddesinin 3.fıkrasına göre “vergi, 

resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, 

değiştirilir veya kaldırılır.” vergide kanunilik ilkesinin sınırları 

belirtilmiştir. Vergilerin kanuniliği ilkesi vergilendirme yetkisinin 

halkın seçtiği temsilciler tarafından kullanılmasını gerektirdiği için 

bu ilkeyle vergilerin ancak kanunla alınabileceği ifade edilmektedir. 

Vergilerin kanuniliği ilkesinin temelinde yer alan temsilsiz vergi 

olmaz ya da kanunsuz vergi olmaz prensibi vergilendirme yetkisini 

ulusal egemenliğe dayandırmaktadır. Demokratik devlet, sosyal devlet 

ve hukuk devletinin varlığı bakımından, vergilendirme yetkisinin 
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yasama organına ait olması önem taşımaktadır. 1982 Anayasasının 

73.maddesinin 4.fıkrasında Cumhurbaşkanına verilen yetki kanunilik 

ilkesini zedelemektedir. Kanunsuz vergi olmaz fakat burada 

cumhurbaşkanına verilen yetki bu duruma ters düşmektedir. Ayrıca 

1982 Anayasasının 7. Maddesinde belirtilen yasama yetkisinin 

devredilmeyeceği 73.maddede Cumhurbaşkanına devredilmiştir. Bu 

durumlar kanunilik ilkesi zedelemektedir (Bozdoğan ve Çataloluk, 

2017:437). 

2.5. Ödeme Gücüne Göre Vergilendirme Ve Ölçülülük İlkesi 

Ödeme gücü ilkesi, vergilendirmenin yükümlüler üzerine ne 

miktarda vergi yükleyeceğini ele alan vergi hukuku ilkesidir. Bu 

ilkenin ölçülülük ilkesi ile bağlantısı bulunmaktadır. Ölçülülük ilkesi 

ise vergi oranlarında aşırıya kaçılmamasını ifade etmektedir. 

Devletler vergilendirme yetkisini kullanırken vergi yüklerini 

mükelleflerin gelirlerini dikkate alarak yapmalıdırlar. Böylece gelire 

göre vergi dağılımı gerçekleştirilecektir. Ödeme gücü kişi veya 

kurumların mali güçleri ile ortaya çıkmaktadır. Kişi veya kurumların 

mali güçleri de gelir, servet ve harcamalarının tamamıdır. Mali güç 

ödeme gücünden büyüktür ve daha geneli kapsar, ödeme gücü ise 

sadece geliri kapsamaktadır (Bozdoğan ve Çataloluk, 2017:436). 

2.6. Vergi Yükünün Adaletli Ve Dengeli Dağılımı İlkesi 

1982 Anayasası’nın 73.maddesinde “vergi yükünün adaletli ve 

dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır.” ifadeleri yer 

almaktadır. Bu veya buna benzer bir hüküm daha önceki anayasalarda 

yer almamıştır, ilk defa 1982 Anayasasında düzenlenmiştir. Vergi 

yükünün adaletli ve dengeli dağılımı ilkesi de, sosyal devlet ilkesinin 

doğal bir sonucudur. Bu ilke ile devletin vergilendirme alanında 

sosyal ödevlerini göz önünde tutması gereğine işaret edilmektedir. 

Anayasa Mahkemesi, vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı 

ilkesini, genellik, eşitlik ve mali güce göre verilendirme ilkeleri ile 

değerlendirmektedir. Vergilendirilecek alanların seçimi vergi yükünün 

adaletli ve dengeli dağılımı için, mükelleflerin kişisel durumlarının 

kanunlarda dikkate alınması gerekmektedir. Vergilendirmede, verginin 

konusu, matrahı kadar oranı da vergi yükünün ve vergilendirmenin 

adaletli, dengeli ve mali güce göre olması ilkelerini doğrudan 

etkilemektedir (Üstün, 2003:261). 

2.7. Verginin Kamu Giderlerinin Karşılığı Olması İlkesi 

Anayasa’nın 73.maddesinde vergi kamu giderlerinin karşılığı 
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olması ilkesine yer verilmektedir. Vergi gelirlerinin kamu giderlerinin 

karşılığı olması ilkesi, vergi gelirlerinin kamu hizmetleri dışında 

herhangi bir alanda ya da amaçla harcanamayacağı; yani vergilerin 

ancak kamu hizmetlerinin finansmanında kullanılabileceği anlamına 

gelmektedir. Ancak, kamu hizmetleri sadece vergilerle finanse 

edilmemektedir. Bu anlamda, yarı kamusal mal ve hizmetleri (temel 

eğitim hizmeti dışında kalan eğitim, temel sağlık hizmeti dışında kalan 

sağlık hizmetleri gibi) vergilerle birlikte hizmetten faydalanmanın 

karşılığı olarak alınan diğer mali yükümlülüklerle finanse 

edilebilmektedir (Karakoç,2014:1297). 

SONUÇ 

Vergilendirme yetkisi devletin egemenlik erkinin bir sonucudur. 

Bu yetki sınırsızdır yani her türlü mal veya hizmete konulabilir fakat 

bu yetki kanunlarla ve anayasal ilkelerle sınırlandırılabilir. Burada 

önemli olan devletin bu yetkiyi kullanım şeklidir. Devletin bu yetkisi 

sınırlandırılmadığı sürece mükellefler üzerine ağır vergiler konulabilir 

bu durumda kimsenin mali gücü ve verginin adaletli dengeli dağılımı 

dikkate alınmadan bu yetkiyi kötü bir şekilde kullanabilir. Türkiye 

Cumhuriyeti Devleti 1982 Anayasasının 2. maddesince sosyal hukuk 

devletidir. Sosyal hukuk devletinin vergilendirme yetkisini olumsuz 

şekilde kullanması durumunda ülkede hukuki güven bozulacaktır. 

Dolayısıyla devletin bu yetkilerinin  sınırlandırılmasının yanında 

denetim mekanizmasının da geliştirilmesi önemlidir. Zira hukuki 

güveliğin tanımları arasında devletin koyduğu kurallara kendisinin de 

uyması yer almaktadır. Ayrıca kanunlarda bulunan birtakım 

belirsizliklerin giderilmesi ve mükellefler açısından anlaşılır ve açık 

hale getirilmesi önem arz etmektedir. Sosyal hukuk devletinin gereği 

budur. Devlet halka anayasal ilkeler açısından belirlenen sınırlar 

doğrultusunda uygulamalar yaparak halkın üzerine fazla vergiler 

yüklemeyerek mükelleflerinin haklarını suiistimal etmemelidir. 
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