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TÜRKİYE – AB VERGİ SİSTEMLERİ KARŞILAŞTIRMASI 

Vergi Sistemleri 

Kamu ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla devlet tarafından 
gerçekleştirilecek kamu hizmetleri, düzenli mali kaynakların bulunmasını 
gerektirmekte olup; sözkonusu kaynakların önemli kısmı vergilerle 
sağlanmakta, farklı bir ifadeyle vergiler devletin önemli bir finansman aracı 
olmaktadır. 

Vergi, devletin fonksiyonlarını gerçekleştirebilmesi bakımından önemli bir 
finansman aracı olmasının yanında; gelir dağılımının düzenlenmesi ve ekonomik 
istikrarın sağlanması gibi sosyo-ekonomik amaçların gerçekleştirilmesinde de 
önemli bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Gerek finansman ihtiyacının sağlanması, gerekse sosyal ve ekonomik 
amaçların gerçekleştirilmesi bakımından vergi almak durumunda olan devlet, 
mali egemenliğinden hareketle vergilendirme yetkisini kullanmaktadır. 

Vergi, devletin egemenliği altında vatandaş olarak yaşamanın sonucu, 
kişilerin gelirleri, servetleri ve harcamaları üzerinden kamu gücü kullanılarak 
alınan, dolayısıyla hemen herkesin pek iyi bakmadığı bir olgudur. Bu noktada 
devleti yönetenlere düşen görev, bu olumsuz bakışı asgari düzeye indirmek, 
kişilerin vergiye gönüllü uyumunu azami düzeye çıkarmaktır. 

Vergiye gönüllü uyumun sağlanmasının ise iki temel koşulu 
bulunmaktadır. Bunlar, vergide adaletin sağlanması ki bunun zaten uygulanan 
vergi sisteminin temel işlevi olması gerekir. Ve tahsil edilen vergilerin kamunun 
yararına kullanıldığına vatandaşın inanmasıdır. Ayrıca vergi yükünün taşınabilir 
boyutlarda olması da büyük önem taşımaktadır.
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Vergi yükünün taşınabilir boyutlarda olması; kamu kesiminin ekonomik ve 
mali boyutunun belirlenmesi ve kayıtdışı ekonomi ile mücadelenin üzerinde 
durulmasının gerekliliğini gündeme getirmektedir. 

Kayıtdışı ile mücadele ise vergi yükünün adil dağıtılması, vergilemede 
haksız rekabetin önlenmesi ile bağlantılıdır. Kayıtdışı ekonomi ile mücadelede 
başarı sağlandığı ölçüde, vergi yükünün daha adil dağıtılacağı, dolayısıyla 
vergisel yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirenlerin üzerindeki vergi 
yükünün giderek azalacağı kuşkusuzdur. 

Türkiye’de Vergi Sistemi 

Kayıtdışı ekonomi, yıllardır ülkemizin gündeminde bulunan, Türk vergi 
sisteminin zayıf olduğu noktalardan biri ve hakkında yoğun olarak tartışmaların 
yapıldığı konulardan birini oluşturmaktadır. 

Kayıtdışı ekonomiyi aynı zamanda, meydana getirdiği ekonomik ve mali 
olumsuz sonuçları bakımından Türk ekonomisinin acilen çözüme 
kavuşturulması gerekli sorunlarından biri olarak da değerlendirebiliriz. 

Batılı ülkelerde tartışılmasına 1960’larda, bilimsel olarak incelenmesine de 
1970’lerde başlanan kayıtdışı ekonomi olgusunun Türkiye’de tartışılmaya 
başlanması 1990’ların ilk yıllarına rastlamaktadır. Bu dönemde, kayıtdışı 
ekonomi adı altında, vergi dışı kalmış alanlarla ve bu alanlardaki ekonomik 
faaliyetlerin varlığı ülke gündemine girmiştir. 

Kayıtdışı ekonomi, kamu finansman dengesi üzerinde yarattığı olumsuz 
sonuçların yanısıra, vergisini tam ve zamanında ödeyen mükelleflerle kayıtdışı 
çalışan mükellefler arasında rekabet eşitsizliğine yol açarak haklı tepkilerin de 
oluşmasına neden olmaktadır. Bu durum, haliyle kayıtdışı ekonominin 
azaltılması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır.
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Diğer yandan, Ülkemizin gelişmiş ülkeler kategorisinde yer alma iddiasını 
taşıyan bir ülke olması da, kayıtdışı ekonominin azaltılması ve kontrol altına 
alınmasını gerekli kılmaktadır. 

Kayıtdışı ekonomi kavramı gündeme geldiğinde, Türk kamuoyunda şikayet 
etmeyen kesimin neredeyse yok gibi olduğunu görüyoruz. Ekonomide az ya da 
çok olsun, rol alsın ya da almasın herkesin üzerinde görüş birliğine vardığı 
konu; kayıtdışı ekonomi büyüklüğünün Türkiye’de ciddi boyutlarda olduğu ve 
bunun asgariye indirilmesi gerektiğidir. 

Nitekim, böyle büyük bir etki yaratan kavramın ne anlama geldiğine de 
kısaca değinmek gerekirse; “Kayıtdışı ekonomiyi, bilinen istatistik yöntemlerine 
göre tahmin edilemeyen ve gayrisafi milli hasıla hesaplarını elde etmede 
kullanılamayan gelir yaratıcı ekonomik faaliyetlerin tümü” olarak 
tanımlayabiliriz. 

Özetle; hiçbir şekilde kayıtlara girmeyen ekonomik faaliyetler, kayıtdışı 
ekonomiyi oluşturmaktadır dersek de, kayıtdışı ekonomiyi dar anlamda 
tanımlamış oluruz. Türkiye’de yapılan tanımda da, kayıtdışı ekonomi, dar 
anlamıyla, yani çoğunlukla vergi dışı kalan ekonomi olarak anlaşılmaktadır. 

Kayıtdışı ekonominin daraltılması ve ekonomi içindeki payının azaltılması 
için öncelikle kayıtdışı faaliyete yol açan nedenlerin ortadan kaldırılması 
gerekmektedir. Kuşkusuz kayıtdışı ekonominin, ekonomik nedenlerinin yanında 
sosyolojik nedenleri de vardır. Örneğin, hızlı nüfus artışı ve göçlerin meydana 
getirdiği işsizlik ve çarpık kentleşme, işgücü piyasasının olumsuz etkilemekte ve 
bu durum kayıtdışı istihdama ortam hazırlamaktadır. 

Ayrıca, ülkenin eğitim düzeyini düşüklüğü, vergi bilincinin geliştirilip, 
yaygınlaştırılamamasına, vergi ve diğer yasal yükümlülüklerin gerektiği gibi 
yerine getirilememesine neden olmaktadır. 

Genellikle ekonomik ve sosyal açıdan olumsuz sonuçları olan kayıtdışı 
ekonominin, kayda alınabilmesi ve politikaların üretilebilmesi için alınacak 
önlemler, çağdaş bir devlet olmanın gereklerinden biridir.



4 

Türkiye’de Kayıtdışı Ekonominin 
Kayıt Altına Alınmasını Engelleyen Faktörler 

1- Türkiye’de vergi yasalarının değişkenliği, karmaşıklığı ve kolay uygulanamaz 
oluşu : 
1.a- Türkiye’de mükellef olmanın zorluğu (bürokrasi ve maliyetler) 
1.b- Vergi oranlarının yüksekliği 
1.c- Vergi uygulamalarının karmaşıklığı ve zorluğu 

2- Kayıt işlemlerindeki formalite çokluğunun yanında maliyetler de yüksektir. 
(hasılatı belli bir rakamı aşan mükellefler, muhasebe konusunda uzman bile 
olsa kendi defterini tutamamakta, beyannamesinin düzenleyememektedir. ) 

3- Otokontrol sistemlerinin yetersizliği 
4- Teknolojik yetersizlik 
5- Hamiline işlemlerin yaygınlığı 

Kayıtdışı işlemlerde yaygın olarak kullanılan hamiline işlemler konusunda 
önlemlerin alınması vergi sisteminde yapısal bozulmayı diğer önlemlerle 
birlikte büyük ölçüde etkileyecek niteliktedir. 
6- Türkiye’de kayıtlı işçi çalıştırmanın maliyetinin yüksek olması 

Avrupa Birliği’nde Vergi Sistemi 

Bir ülkede uygulanan vergi sistemi, ülke bağımsızlıklarının oluşmasında 
önemli bir rol oynamaktadır. Bir ülkenin geliri olmaksızın, izlenebilecek ekonomi 
politikalarından da söz etmek mümkün değildir. Bir ülkede izlenen vergi 
politikası, o ülkenin tüketimini, tasarrufunu ve daha da önemlisi üreticilerin 
yönlendirilmesini sağlama konusunda çok etkin bir yere sahiptir. 

Vergi politikası, tüm AB ülkeleri için çok önemli bir noktadır. Herhangi bir 
AB üyesi ülkede izlenen vergi politikasında yapılacak değişiklik yalnızca o ülkeyi 
değil aynı zamanda AB’ye üye diğer ülkeleri de yakından etkileyeceği 
unutulmamalıdır. Bundan dolayı AB üyesi ülkelerin vergi politikalarını 
oluştururken birbirinden farklı davranmaları beklenemez.
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AB üyesi ülkeler arasındaki entegrasyon sürecinin ortaya çıkardığı önemli 
bir gelişme de üye ülkeler arasındaki rekabetin iyice artmasıdır. Bu durumda 
herhangi bir üye ülkenin vergi oranlarını diğerlerinden daha yukarı tutmaya 
çalışması kuşkusuz rekabeti avantajı yönünden büyük bir sakıncayı 
doğuracaktır. AB üyesi ülkelerin bu gerçekler ışığında vergi politikalarını 
belirlerken birbirlerinden bağımsız davranmaları pek düşünülemez. 

AB Vergi Sisteminin Genel Yapısı 

Vergi politikası bir ülkedeki tüm ekonomi politikalarının genel bir 
parçasıdır. Bir ülkede izlenen vergi politikaları hangi oranda etkin olabilirse, o 
ülkedeki milli servetin ülke bireyleri arasındaki dağılımı o derece etkin olacaktır. 

AB’nde vergi politikaları küçük yerel yönetim farklılıkları ile birlikte 
tümüye ülkelerle ortak belirlenmektedir. Fakat burada unutulmaması gereken 
önemli nokta, AB üyesi ülkeler vergi politikalarını oluştururken AB’nin kurucu 
antlaşması olan Roma Antlaşmasından bağımsız davranamayacaklardır. 

Roma Antlaşmasının 269. Maddesine göre topluluğunun bütçesi tamamen 
kendi kaynakları ile finanse edilecektir. Bugün için AB’nin bütçesini oluşturan 
kaynaklar canlı hayvancılıktan alınan vergiler, gümrük vergileri, Katma Değer 
Vergileri (KDV), ve Gayri Safi Milli Hasıla’ya (GSMH) bağlı kaynaklardır. 

AB’nin vergi politikalarını oluştururken temel olarak kabul ettiği Roma 
Antlaşmasından bağımsız hareket etmesi düşünülemez. 

AB’nde tek bir pazar yaratılması yönünde büyük çabalar olmasına rağmen 
yine de vergi kanununda üye ülkeler arasında tam bir uyumlaştırılmanın 
yapıldığı söylenemez. AB’nde vergi politikasının koordinasyonunun sağlanması 
yönünde atılan adımlar çok yavaş yürütülmektedir. Bunun en büyük nedeni ise 
AB üyesi ülkelerin ekonomilerindeki kompleks yapı ve Roma Antlaşmasında yer 
alan vergi yükümlülükleri ile ilgili düzenlemelerin değişime pek açık 
olmamasıdır.
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AB konseyi, AB’nde vergi ayrımcılığının ne şekilde oluşabileceğini belirgin 
olarak ortaya koymuştur. AB konseyi AB Adalet Divanına vergideki ayrımcılığın 
önlenmesi amacıyla tam yetki vermiştir. Özellikle AB’nde uygulanan KDV’ndeki 
ayrımcılığın önlenmesi için etkin kanunlar mevcuttur. 

AB Vergi Sistemi ile İlgili Genel Değerlendirme ve Sonuç 

AB’nin vergi sisteminde tıpkı AB’nin birleşme sürecinde yaşanan diğer 
konulardaki entegrasyon sürecinin bir benzerini yaşamaktadır. AB üyesi 
ülkelerinin vergi konusunda yapmayı hedefledikleri entegrasyonu en başarılı 
şekilde gerçekleştirmek için bir bütün halinde hareket etmeleri kaçınılmaz bir 
ihtiyaçtır. AB’nin vergi alanında yapacağı reformların en iyi başarıyı 
gösterebilmesi için sosyal reformların da birlikte yaşanması gerekmektedir. 

AB’de vergi alanındaki entegrasyonun en iyi şekilde yapılması amacıyla 
aşağıdaki çalışmalar gerçekleştirilmiştir: 

• Üye ülkelerin direkt vergiler konusunda sürekli olarak veri alış- verişinde 
bulunmalarını sağlamak, 

• Tüketicilerin ve işletmelerin diğer bir üye ülkedeki hakları konusunda tam 
anlamıyla bilgilendirilmelerini sağlamak, 

• Ulusal vergi sistemlerinin AB’nin genel hedeflerinin gerçekleştirecek bir 
şekilde yapılanmasını sağlamak ve böylece ekonomik ve parasal birliğin bir 
realite olmasına alt yapı hazırlayabilmek, 

• AB’de ki endüstri yapısının uluslararası rekabete tam olarak uyumunun 
sağlanması. 

• AB’nin yeni üyelerle genişlemesini sağlamak, 
• AB’nin vergi toplama sistemindeki olumsuzlukların ve özellikle vergi 

kaçakçılığını önleyici tedbirlerin alınması. 

TÜRKİYE-AB Vergi Sistemleri 

Yıllardan beri ülkemizde ne zaman kayıtdışı ekonominin önlenmesi ve 
yatırımların hızlandırılması gündeme gelse hemen ardından ‘vergi oranlarının
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indirilmesi’ konusu açığa çıkıyor. Ancak nedense her seferinde vergi yükü daha 
da artmaktadır. 

Ülkemiz vergi gelirlerini yükseltmek için yıllardır vergi oranlarını ya da vergi 
tutarını arttırma yöntemini izlemektedir. Bu yol izlenirken ise vergi oranı arttıkça 
vergi gelirleri de artacaktır felsefesi güdülmekte ancak nedense pratikte ortaya 
çıkan sonuç her seferinde tam aksine gelişmektedir. Vergi oranları arttırıldıkça 
faturasız fişsiz alışverişler çoğalmakta ve kayıtdışı işlemler artmaktadır. Sonuçta 
vergi dışı bir sektör oluşuyor, vergi kaçağı artıyor ve buna bağlı olarak vergi 
gelirler düşüyor. 

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü üzere Türkiye uzun süredir bu yanlış politikayı 
izlemeye devam etmektedir. Vergi yükü artışı bakımından OECD ülkeleri ile 
kıyaslandığında 1985-2002 döneminde; Türkiye’nin OECD ülkeleri içinde vergi 
yükünü en çok arttıran ülke olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Diğer yandan verginin milli gelire oranı bakımından incelendiğimizde Türkiye’yi 
başta Avrupa Birliği olmak üzere gelişmiş ülkelerin vergi politikalarından ayıran 
etmenler açıkça anlaşılmaktadır. 
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Tablo incelendiğinde, diğer ülkelerdeki artışın, Türkiye’nin çok altında olduğu 
açıkça görülmektedir. Bu arada, İngiltere, Hollanda ve İrlanda’da son 17 yılda 
vergi yükü, bırakın artmayı, aksine azalmış olduğu görülmektedir. 

Ülkemizde, yatırım ve istihdam artışının önündeki en önemli engellerden birini 
oluşturan vergi ve SSK primi yükünün ağırlığı, son yıllarda işsizliğin ve kayıtdışı 
ekonominin artış nedeni olarak göze çarpıyor. 
Türkiye vergi oranı artarsa vergi gelirleri de artar politikasını 2004 yılında da 
benimsedi. 

Gelir Vergisi Oranı: 1 Ocak 2003 tarihi itibariyle yüzde 15 olan bu oran yüzde 
33’lük artışla yüzde 20’ye yükseltildi. 2004’te bazı stopaj oranları da yükseltildi. 

Geçici Vergi: Gelir Vergisi'nde yüzde 15 olan bu oran 20’ye, Kurumlar 
Vergisi'nde ise yüzde 25’ten önce 30’a ardından 33’e yükseltildi. 

Özel Tüketim Vergisi: Özellikle akaryakıt, sigara-içki ve otomobilde devamlı 
olarak artırıldı. 

Motorlu Taşıtlar Vergisi: Daha önce örnekler vererek yazdık (Bkz. ‘Avrupa’da 
Türkiye’nin Onda Biri Kadar Taşıt Vergisi Alınıyor’, 31 Ağustos 2004 tarihli 
Hürriyet). Yabancı ülkelerde, Türkiye’de ödenenin onda biri kadar Motorlu 
Taşıtlar Vergisi alınıyor. Buna rağmen, taşıt vergilerinde, bazı araçlarda yüzde 
100’e ulaşan artışlar yapıldı. 

Damga Vergisi, Harçlar, Emlak Vergisi gibi vergilerde her yıl sürekli artış yapıldı. 

Son olarak, bu ayın faturalarında gördünüz; sabit telefonla konuşmalara yüzde 
15 Özel İletişim Vergisi getirildi. Konut ve işyeri telefon giderleri, yüzde 15 daha 
zamlandı. 

Özetle, son yıllarda hem vergi yükü hem de vergi oranları inmedi aksine sürekli 
arttı.
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AB ülkeleri ve diğer gelişmiş ülkeler baktığımızda ise son 4 yılda vergi 
oranlarında ciddi indirimler yaparak vergi gelirlerini arttırma yolunu seçtiler. 

Son 4 yılda vergi oranları indiren ülkelerden bazıları 

Ülke adı  Oran 
İndir imi  Ülke adı  Oran 

İndirimi  Ülke adı  Oran 
İndir imi 

Rusya  33,9  Belçika  15  Hollanda  8,8 
Almanya  30,5  Singapur  13,5  ABD  5,4 
Slovakya  29,9  Çin  11  Polonya  5,2 
İrlanda  19,3  Yunanistan  9,1  Portekiz  3,3 
Lüksemburg  18,3  Estonya  9  İspanya 
Fransa  18,3  Finlandiya  8,8 

Türkiye dahil, son dört yılda vergi oranları artırılan ve sayısı son derece sınırlı 
olan, ülkelere de yer verilmiş. Türkiye gibi vergi oranlarını artıran diğer ülkelere 
bakıyoruz; Arjantin 17.0, Endonezya 8.3, Güney Afrika 1.0, Hindistan 1.0 ve 
Tayvan’da 0.4 vergi oranı artışı göze çarpıyor. 

Tabloda da görüldüğü gibi, Dünya’nın çoğu ülkesinde, vergi oranları hızla aşağı 
çekilmek suretiyle, vergi gelirlerinin artırılması amaçlanıyor. Türkiye, Arjantin ve 
Endonezya gibi azınlıkta kalan bazı ülkeler ise vergi oranlarını artırarak, daha 
çok vergi toplayacağını zannediyor!.. Burada ‘hangisi doğru?’ diye sormak, çok 
lüks olur. 

Toplam Vergi Gelirlerinin GSYİH İçindeki Payı (%) (Sosyal Güvenlik Primleri Hariç) 
Yıl  1965  1970  1975  1980  1985  1990  1995  1999  2000  2001 
OECD ortalaması  21,1  22,8  23,6  24,6  25,8  26,7  26,8  27,6  27,9  27,5 
OECD Amerika Kıtası  22,8  25,5  25,1  20,9  20,9  22,1  21,7  22,4  22,9  22,5 
OECD Avrupa  21  22,7  23,9  25,4  26,9  27,5  27,6  28,7  28,8  28,4 
AB  15  21,6  23,3  24,1  25,7  27,7  28,3  28,5  30,2  30,1  29,6 
TÜRKİYE  9,9  11,7  14,5  15,4  13,2  16,1  19,8  25,5  27,7  29,3 

Tablonun incelenmesinden de farkedileceği gibi, vergi yükü bakımından; 

a) Türkiye, vergi yükü en çok artan ülke, 

b) 2002 yılı vergi yükünün yüzde 33.2 olduğunu gözönüne aldığımızda; 
Türkiye’de OECD ortalaması, OECD Amerika kıtası ortalaması ve OECD Avrupa 
ortalamasının üzerinde bir vergi yükü göze çarpıyor.
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Türkiye’de vergi gelirleri GSYİH’nin yüzde 9.9’u iken, 2001’de 2 kat artarak 
yüzde 29.3’üne ulaşmış. 2002’de ulaştığı yüzde 33.2 ile artış yüzde 235’e 
çıkmış durumda. 

Aynı dönemde OECD ortalaması yüzde 30, AB ortalaması ise yüzde 37 artış 
göstermiş! Türkiye’deki artış ise yüzde 200’ün üzerinde... 

AB üyesi devletler, girişimci faaliyetleri vergiler yoluyla çekmeye çalışmaktadır. 
Bazı Avrupa ülkeleri şirket karları üzerinden alınan vergileri azaltma yönünde 
gelişme kaydetmiş olmakla beraber kamu sektörüne ödenmesi gereken vergi 
oranları halen oldukça yüksektir. Bir işletmenin rekabet gücü ödemek zorunda 
olduğu vergilerle doğrudan bağlantılıdır.  AB ülkeleri bu politika ile hareket 
ederek yabancı yatırımların seviyelerini ciddi oranlarda arttırmıştır. 

Türkiye’de Vergi Sisteminin Sağlıklı Çalışması İçin Neler Yapmak 
Gerekiyor?
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q Öncelikle yıllardır uygulanan vergi oranı artarsa vergi gelirleri de artar 

politikasından vazgeçilerek, AB ülkelerinde uygulanan ve başarıyla devam 

eden vergi oranlarını hızla aşağıya çekilmesi suretiyle vergi gelirlerinin 

arttırılması yöntemi benimsenmelidir. 

q Kayıtdışı İzleme Mekanizması kurularak, vergi tabanı genişledikçe vergi 

oranları azaltılmalıdır. 

q Yatırıma aktarılan her türlü kazanç vergiden muaf tutulmalıdır. 

q Enerji yükü üzerindeki vergi yükü azaltılmalıdır. 

q Organize sanayi bölgelerinin desteklenmesi için yatırım indirimi oranı ve 

altyapı hizmetlerine ilişkin muafiyetler arttırılmalıdır. 

q Vergi cezaları daha anlaşılabilir ve kolaylıkla uygulanabilir olmalıdır.


