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MUKADDİME 

DİNLEYİCİNİN KARNI TOK, ZİHNİ AÇ, 
YÜZÜ GÜLEÇ OLMAYABİLİR AMA 

MUTLAKA VERGİ MÜKELLEFİDİR ! 

YA KONUŞMACI ? 
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VERGĠ NEDĠR 

Türk Vergi Mevzuatında ve özellikle Vergi Usul Kanunu’nda, verginin tarifi 

yapılmamıĢtır. Ancak 1982 Anayasası’nın 73. maddesinde Vergi Ödevi baĢlığı 

altında Ģöyle bir ifade mevcuttur: "Herkes kamu giderlerini karşılamak üzere, 

mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi, resim, harç ve benzeri mali 

yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır." Anayasanın bu tarifine 

göre: 

 Verginin gayesi kamu giderlerini karĢılamaktır. 

 Verginin miktarı ödeyenin mali gücüyle orantılı olacaktır. 

 Kanunla alınacaktır. 

Assessment, Duty, Excise, Gabelle, Ġmposition, Ġmpost, Scot, Tax, Dues 
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CUMHURIYET‟IN KABUL EDILDIĞI 1923 YıLıNDA YÜRÜRLÜKTE 

OLAN VERGILER 

 Öşür 

 Temettü (Gelir) 

 Müsakkafat (Bina) 

 Ağnam (Hayvanlar) 
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Türkiye'de vergiler Maliye Bakanlığı'na bağlı kurumlar tarafından toplanır. Vergiler 

toplanıĢ Ģekillerine göre «dolaylı» (vasıtalı) ve «dolaysız» (vasıtasız) olmak üzere 

ikiye ayrılır.  

 

Dolaylı Vergi; Vasıtalı yada devredilen vergi olarak da tanımlanmaktadır. Vergi 

Mükellefi ve Vergiyi ödeyen taraf farklıdır. Mal ve Hizmet alıcısına devredilen vergi 

türüdür. Herkese eĢit uygulanması dezavantajdır. (KDV, ÖTV, BSMV, Damga, Gümrük) 

 

Dolaysız Vergi; Vasıtasızdır. Gelir ve Servet üzerinden alınan vergi türüdür. Vergi 

Yükümlüsü önceden bellidir ve süreklidir. Gelirin ve Servetin büyüklüğü ile doğru 

orantılı dır. (Gelir, Kurumlar, Emlak, Motorlu TaĢıtlar, Veraset ve Ġntikal) 

Indirect Tax, Direct Tax 
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Dolaylı Vergiler her zaman vergi 

almak için değildir! 

 

Örneğin; devlet bazı malların 

tüketimini kısmak (sağlık nedenleri, 

çevresel faktörler, aĢırı tüketim) için 

egemenlik gücüne dayanarak dolaylı 

vergi almaktadır. 

 
Sigara, Alkol, vb. 
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DOLAYLI VERGİ İLE DOĞAR 

DOLAYSIZ VERGİ İLE ÖLÜR 

HERKES 
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Dolaylımı? 

Dolaysızmı

? 
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VERGILERIN SıNıFLANDıRıLMASı 
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GELIR ÜZERINDEN ALıNAN VERGILER 

 GELĠR VERGĠSĠ (1949 Yılında kabul edilmiştir.) 

 KURUMLAR VERGĠSĠ (1949 Yılında kabul edilmiştir.) 
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GIDER (TÜKETIM) ÜZERINDEN ALıNAN VERGILER 

 DAMGA VERGĠSĠ (1964 Yılında kabul edilmiştir.) 

 HARÇLAR (1964 Yılında kabul edilmiştir.) 

 KATMA DEĞER VERGĠSĠ (1984 Yılında kabul edilmiştir.) 

 BANKA VE SĠGORTA MUAMELE VERGĠSĠ (1985 Yılında kabul edilmiştir.) 

 ÖZEL ĠLETĠŞĠM VERGĠSĠ (2002 Yılında kabul edilmiştir.) 

 ÖZEL TÜKETĠM VERGĠSĠ (2002 Yılında kabul edilmiştir.) 

 ŞANS OYUNLARI VERGĠSĠ (2002 Yılında kabul edilmiştir. 2007 yılında yeniden düzenlendi.) 

WWW.ERSANOZ.COM 



SERVET ÜZERINDEN ALıNAN VERGILER 

 VERASET VE ĠNTĠKAL VERGĠSĠ (1959 Yılında kabul edilmiştir.) 

 MOTORLU TAŞITLAR VERGĠSĠ (1963 Yılında kabul edilmiştir.) 

 EMLAK VERGĠSĠ (1970 Yılında kabul edilmiştir.) 
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GIDER VERGILERININ AVANTAJLARı  

 Fiyat içine gizlendiği (mali anesteziye yol açtığı) için mükellef psikolojisine uygundur. 

 Dolaysız vergilere göre, dolaylı vergileri uygulanması basit olduğu için yönetimi kolaydır. Bu yüzden harcama 

vergilerinin vergi uyum maliyeti daha düşüktür. 

 Gider vergileri mali anesteziye yol açtığı için, vergilemenin politik sınırını çok zorlamaz. Bu yüzden harcama 

vergileri politikacıların uygulamayı „sevdikleri‟ bir vergi türüdür. 

 Genellikle tüketicilere yansıtılabildikleri için yatırım kararları üzerinde çok fazla etkileri olmaz. 

 Vergi verimliliği açısından harcamalar üzerinden alınan vergiler verimli vergilerdir. 
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GIDER VERGILERININ DEZAVANTAJLARı 

 Bireyden değil, işlemden alınır, bireylerin satın alma güçlerini dikkate almaz bu yüzden gayri şahsi ve objektiflerdir. 

 Harcamalar üzerinden alınan vergiler bireyin gelirine kıyasla tersine artan oranlıdır bu yüzden dolaylı vergiler 

tersine artan oranlı vergi yükü (ric‟i vergi yükü) yaratmaktadır. Ric‟i vergi yükü ise vergi eşitsizliğine yol açmaktadır. 

Aşağıdaki tabloda ric‟i vergi yükü hayali verilerle örneklendirilmiştir. Gelir arttıkça vergi yükü azalmaktadır. 
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MATRAH ORAN (%) VERGİ GELİR 
VERGİ YÜKÜ 

(VERGİ/GELİR) 

1.000 10 100 500 0,20 

1.000 10 100 1500 0,06 

1.000 10 100 2000 0,04 
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Burada önemle belirtilmesi gereken bir nokta vardır. Bazı maliye kaynaklarında dolaylı vergilerin tersine 

artan oranlı olduğu belirtilmektedir. Oysaki aĢağıdaki hayali örnekle gösterildiği gibi dolaylı vergiler 

(ülkemizde K.D.V. örneğinde olduğu gibi) sabit (düz, tek) oranlıdır. 

MATRAH ORAN ÖDENECEK VERGİ 

4.000 %10 400 

6.000 %10 600 

20.000 %10 2.000 

Bir verginin tersine artan oranlı tarife (ric’i vergi tarifesi) olabilmesi için matrah artarken, verginin sabit 

kalması diğer bir deyimle sabit miktarlı olması gerekmektedir. Özetle, dolaylı vergiler ric’i vergi yükü 

nedeniyle vergi adaleti açısından olumlu vergiler değildir. 

Kişilerin geliri ne olursa olsun herkes için dolaylı vergi (K.D.V.) aynı olduğundan talebi esnek olmayan 

zorunlu ihtiyaç maddelerinde verginin adaletsizliği daha da belirgin olarak ortaya çıkmaktadır. 



K.D.V. 

Katma değer bir malın satış fiyatı ile alış maliyeti arasındaki farktır. KDV 
AB‟nin üye ülkelerde uygulanmasını zorunlu tuttuğu bir vergidir. 
 KDV vergi piramitleşmesine (katmerli mükerrerliğe) neden olmaz. 

 KDV yayılı muamele vergisinin aksine, malların üretim ve dağıtımı üzerinde farklı etkiler yaratmamakta 
ve iktisadi faaliyet karşısında tamamen tarafsız kalmaktadır. 

 KDV uluslar arası ticareti engellemez. Đhracatta vergilendirmede varış ülkesi prensibi geçerli olduğu 
için ithal ürün ve yerli ürün arasında vergi yönünden rekabet eşitliği sağlanmaktadır. 

 KDV ekonomik kalkınmayı teşvik eder. KDV‟de sadece tüketim malları üzerinden vergi ödenmekte, 
yatırım mallarının mükerrer bir şekilde vergilendirilmesi olmamaktadır. Sonuç olarak KDV sisteminde 
yatırımlar teşvik edilir. 

 KDV‟nin diğer bir faydası, vergi kaçakçılığını azaltmasıdır. 
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VERGIDEN KAÇıNMA VE VERGI KAÇAKÇıLıĞı  

Vergiden kaçınma ve vergi kaçakçılığı birbirinin ikamesi olabileceği gibi tamamlayıcısı da olabilir. Ġkame, bir 

davranıştaki (örneğin, vergi kaçırma) artan maliyet nedeniyle mükellefin bu davranıştan diğerine (örneğin, 

vergiden kaçınmaya) yönelmesi ile olur. Tamamlayıcılık ise normalde vergi matrahından indirilebilecek bir 

gider kaleminin (vergiden kaçınma) yüksek gösterilmesi (vergi kaçırma) sonucu doğabilir.  

Vergi kaçırma kavramının birçok ülkedeki tanımı mükellefin vergi ödememek veya vergi yükünü azaltmak 

amacıyla yasalara uygun olmayan tüm davranışlarını kapsar. Buna göre kavram; bilerek yapılan vergi 

kaçırmayı kapsadığı gibi bilmeden yapılan hatalar ile vergi kanunlarına göre uyulması gereken davranışlara 

(beyanname verilmesi vb.) vergi yükünü azaltmak amacıyla uyulmamasını da kapsar. Vergi kaçırma kavramı 

kasten hileli bir şekilde vergi yükünü azaltmayı kavradığı gibi, vergi mevzuatını bilmeme, yanlış yorumlama, 

beyannamede yapılan istem dışı hatalar veya mükellefin ihmali dolayısıyla vergi matrahının düşük 

gösterilmesini de kapsar. 
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RAMSEY KURALı 

Verginin etkinlik (refah) kaybını minimize etmek için Ramsey bir kural önermiştir. 
Ramsey‟e göre, rasyonel politika, esnek olmayan malların vergilerinin 
artırılmasıdır. Bu durumda vergilerin piyasaların üzerine olacak negatif etkisi 
minimum olur. Bu bağlamda düzenlenen vergilere Ramsey vergileri denir. Sigara, 
petrol gibi mallardan çok yüksek vergi alınmasının nedeni bu mallarının talep 
esnekliğinin sıfıra yakın olmasıdır. Bu malların ikamesi olmadığı için vergi çok artsa bile 
talep çok azalmaz ve vergi alıcıya kolaylıkla yansıtılabilir. Talep esnekliği sıfır olan bir 
maldan vergi alındığında verginin tamamı alıcıya yansıtılacaktır. Bu durumda alıcı vergi 
yükünü çekmesine rağmen tüketim miktarını değiştiremediğinden aşırı vergi yükü 
oluşmayacaktır 

WWW.ERSANOZ.COM Ramsey Kuralı adaletle ilgili değildir. 



VERGĠLERĠN GELĠR ETKĠSĠ 

Vergiler, harcanabilir gelirde bir azalma 

oluştururlar. Bu azalmaya karşı bireyler 

değişik tepkiler geliştirirler. Eğer bireyler, 

gelirdeki azalmayı telafi etmek amacıyla 

daha çok çalışmayı seçerlerse, gelir 

etkisinden, çalışma yerine boş zamanı tercih 

ederlerse ikame etkisinden bahsedilir. 

Şüphesiz gelir etkisi verginin ekonomiye 

olumlu yansımasını sağlar. 
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BAKIŞ AÇISI 

 

Bugünlerde yapılan vergi zamları bununla ilgisi olabilir mi! acaba… 



VERGI BILINCI 

Kamu hizmetlerinin gerçekleĢtirilmesi bakımından verginin 

önemini bilen toplum bireylerinin, vergi ile ilgili ödevlerini 

yerine getirmedeki istekliliklerinin düzeyine vergi bilinci 

denilmektedir. 
Türkiye’de Belki de en büyük sorun Vergi Bilincinin Yerleştirilememiş olmasıdır. Yani mükellefe 

kendi isteğiyle vergi ödetilmesinde sorun vardır (stopaj-kesinti-zorunluluklar hariç). Sistemde 

yaşanan problemlere ne kadar çözüm üretilirse üretilsin, insan unsuru eğitilmediği, ikna 

edilmediği ve sisteme kanalize edilmediği sürece başarı hayal olacaktır. Devlet, ortak 

düşmanımız olmaktan kurtarılmalıdır! Denetleyenler-İdareciler, devletin gülen yüzü olabilmelidir.  

Bizdeki bilinçi, mali müĢavire bakıĢtan çıkarılabilir; «en az ödeten = en iyi»  
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KıSSADAN HISSE 

… çağırmışlar mülakata iktisatçıyı, 2 x 2 kaç eder? Ġktisatçı …!  
…! düşünmüş …! grafik incelemeleri falan 4 eder demiş. 

… çağırmışlar fizikçiyi 2 x 2 kaç eder? Fizikçi …! …! evrensel 
kütle çekim yasası …! büyük patlama teorisi …! falan falan 4 eder 
demiş. 

… çağırmışlar Matematikçiyi Fizikçi …! …! karekök falan almalar 
…! altın oran hesaplamaları … 4 eder demiş. 
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HISSE 

… çağırmışlar Muhasebeciyi, Vergiciyi 2 x 2 kaç eder?  

Net cevap düşünmek yok! 

Efendim, Kaç etmesini istersiniz. 

Mülakatı yapanlar çok fonksiyonel birisini arıyorlarmış.  
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KarĢılaĢtırmayalım diyoruz ama mecburuz… Amerikan filmlerini 

izlerken dikkat ediniz. Suç iĢleyen bir Amerikalıyı gözaltına 

alırken biraz sert davransanız, hemen tepki gösterir ve polise «I 

Am A Taxpayer, You can’t threat me like this!» der. 

 

Yani ben vergi mükellefiyim, bana böyle davranamazsın. Çünkü 

orada en büyük ahlaksızlık, namussuzluk vergi kaçakçılığıdır. 

Verginizi ödüyorsanız, diğer suçlar olağandır. Bizde ise vergi 

suçları olağan (Çünkü nasıl olsa af çıkıyor), diğerleri ağır suçtur. 

BİLİNÇ POTRESİ 
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KiĢisel Yorum… 

«I Am A Taxpayer, You can’t threat me like 

this!» 

 

Ben nasıl olsa vergimi ödüyorum istediğimi 

yaparım!!! 

 

«Pay your taxi, you can not do whatever you 

want» WWW.ERSANOZ.COM 



BĠR SÖZ .. 
 

«Kişi sevdiğine bir buket çiçek 
takdim eder gibi vergisini 

verebilmelidir» diyor bir yabancı 
özdeyiş, ama öyle mi… 

İbiş gibi olursa  !!! 
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VERGI KÜLTÜRÜ 

Kültür kavramı çoğunlukla, bir toplumun duyuş ve düşünü birliğini sağlayan bütün 

değerlerin tümü olarak tanımlanır. Konuşma dilinde anlamı da budur. Bu anlam gelenek, 

görenek, düşünü ve sanat değerleri gibi bir toplumun bütün değerlerini taşır.  

Bizce kültür, insanların ne kadar çok diplomaya ve idari unvana sahip olurlarsa olsunlar, 

kökenlerinden getirdikleri, içinde bulundukları toplumun özelliklerini taşıyan ve onların 

diplomaları ve unvanlarından bağımsız olan davranışlarıdır.  

Vergi kültürü, «toplumu oluşturan bireylerin hür vicdanlarında vergi verme gereğini 

duymaları» şeklinde tanımlanabilir. 
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VERGI KÜLTÜRÜ BUDUR ABI ! 

Vergi kültürü, «toplumu oluĢturan bireylerin hür vicdanlarında 

vergi verme gereğini duymaları»  

Sizler hiç vergisini ödemek 

için gece yarısı kuyrukta 

bekleyenleri gördünüz mü ?  

aaaa öyle şeymi olur… olur abi 

olur hem de bal gibi olur hemen 

göstereyim. 
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Dolaylı Vergi; Vasıtalı yada 

devredilen vergi olarak da 

tanımlanmaktadır. Vergi Mükellefi ve 

Vergiyi ödeyen taraf farklıdır. Mal ve 

Hizmet alıcısına devredilen vergi 

türüdür. Herkese eĢit uygulanması 

dezavantajdır. (KDV, ÖTV, BSMV, 

Damga, Gümrük) 

Hemen bir daha hatırlayalım; 
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ÇıRAK USTASıNı SOLLAMAZSA MESLEK 
ÖLÜR, HATALı SOLLARSA ÇıRAK ÖLÜR, 

DEMEK KI KARŞıDAN GELEN VAR Mı 
BAKMAK LAZıM 
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GELĠR, KURUMLAR VE KATMA DEĞER VERGĠSĠNĠN GENEL BÜTÇE 

VERGĠ GELĠRLERĠ ĠÇĠNDEKĠ PAYI 

VERGĠ GELĠRĠ 

TAHSĠLATI 
GELĠR VERGĠSĠ PAYI 

KURUMLAR 

VERGĠSĠ 
PAYI K.D.V. PAYI 

GELĠR/KURUM

LAR VERGĠSĠ 
PAYI 

2011 284.490.017 59.885.000 21,0 29.233.725 10,3 95.550.463 33,6 184.669.188 64,9 

2012 317.218.619 69.671.645 22,0 32.111.820 10,1 103.155.875 32,5 204.939.340 64,6 

2013 367.517.727 78.726.008 21,4 31.434.581 8,6 123.878.363 33,7 234.038.952 63,7 

2014 401.683.956 91.063.306 22,7 35.163.517 8,8 130.538.554 32,5 256.765.377 63,9 

2015 465.229.389 105.395.330 22,7 37.009.625 8,0 153.844.174 33,1 296.249.129 63,7 

2016 529.263.765 123.683.017 23,4 46.898.207 8,9 168.548.403 31,8 339.129.627 64,1 

Kaynak; http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/VI/CVI/Tablo_66.xls.htm 



BAZı ÜLKELERDE GELIR VE KURUMLAR VERGISI ORANLARı 

Ülke GV KV 

Avusturya 50 25 

Bulgaristan 10  10 

Çek Cumhuriyeti 15  19 

Danimarka 65  25 

Fransa 41 33.33 

Almanya  45  33 

Yunanistan 40  25 

Ġrlanda  41 12.5 

Ġtalya  43 27.5 

Litvanya  20 15 

Lüksemburg  38 21 

Ülke GV KV 

Hollanda  52 25 

Polonya  32 19 

Portekiz  46.5 25 

Finlandiya  29.75 24.5 

Romanya 20 15 

Slovenya 41 18 

Ġspanya 52 30 

Ġsveç 57 26.3 

Türkiye 35 20 

Ġngiltere 50 24 
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AB ÜLKELERINDE KDV ORANLARı (2016) 

Ülkeler 

Süper 

İndirilmiş 

Oran 

İndirilmiş 

Oran 

Standart 

Oran 

Geçici 

Oran 

Belçika - 6 21 12 

Danimarka - - 25 - 

Almanya - 7 19 - 

Yunanistan 4,5 9 23 - 

İspanya 4 7 18 - 

Fransa 2,1 5,5 19,6 - 

İrlanda 4,4 13,5 23 13,5 

İtalya 4 10 21 - 

Lüksemburg 3 6 15 12 

Hollanda - 6 19 - 

Avusturya - 10 20 12 

Portekiz - 5/12 23 - 

İsveç - 6/12 25 - 

İngiltere - 5 20 - 

Çek Cumhur. - 5 20 - 

Macaristan - 5/15 27 - 

Polonya 3 7 23 - 

Letonya - 5 22 - 

Litvanya - - 21 -  

Estonya - 5 20 - 

Kıbrıs - 5 11 - 

Bulgaristan - - 20 - 

Finlandiya - - 23 - 

Malta - - 18 - 

Romanya - - 24 - 

Slovenya - - 20 - 

Slovakya - - 20 - 

Türkiye 1 8 18 - 

WWW.ERSANOZ.COM 



BAKIŞ AÇISI .. 

Radar ortak düşman mı ?  

Do you speak english ? 

You can‟t threat like this! 
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TANIMLAYALIM … 

5-10 yıl sonra nerede olmayı planlıyorsunuz, tabi 

ölmezsek! (Azrail as ve sıralama değişikliği) 

Ne demiş B. Franklin “hayatta iki şey kesindir: 

ölüm ve vergiler” 
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TANIMLAYALIM .. 

Hangi meslek olursa olsun üç meziyete haiz 

olması önemlidir. Cesaret, dürüstlük ve kültür. 

Çünkü bilgi kültürsüzse okumuş cahiller oluyor. 

Kültür için de çok ve farklı dallarda okuma 

yapmak gerekiyor... 
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DANIŞMAYAN İLE DANIŞANIN HALİ 

www.ersanoz.com 



Victor HUGO’nun İlk Romanı olan «Notre Dame’in 
Kamburu» eserinde ilginç bir tespitte bulunulur. 

O dönem Fransa’sında o kadar çok idam cezası 
veriliyordu ki idareciler giyotini icad etmek zorunda 
kalmışlardı. Çünkü idamlar uzun sürüyordu ve idam 
edilecekler sıralar oluşturuyordu. Bu durum 
idamlıklara bile işkence halini alıyordu. 

Öte taraftan ne kadar suçlu olursa olsun bir insan 
kiliseye sığındığı takdirde hiç bir şekilde 
cezalandırılmıyordu. Çünkü zaten idamlar haksızdı ve 
oraya sığınanların üzerine manevi gerekçeyle 
gidilmiyordu, idamlıklar da eksilmiş oluyordu… 

www.ersanoz.com 
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Hugo bu gerçekleri Ģu tespiti ile birbirine bağlamıĢtı. 

Aslında idam cezası verenler de bu kadar çok kiĢinin bu cezaları hak etmediğini biliyorlardı. 

Vicdanlarda oluĢan baskıyı da kiliselere sığınanların affedilmesiyle bastırıyorlardı. 

Aklımıza vergi, maliye, ekonomi iĢte ne derseniz, bir benzetme geliverdi. 

Vergi kanunları ile getirilen yükümlülüklerin ağırlığı her kurala uyulması halinde iĢletmelerin 

varlığının devam ettirilemeyeceği veya en azından diğer firmalar ile rekabet edemeyecekleri vergi 

idarecileri dahil bilinen ama konuĢulmayan bir gerçektir (gerek KDV gerek gelire dayanan vergiler 

(stopaj dahil)). Öte yandan vergi kanunlarına birebir uyulmadığı, büyüğünden küçüğüne herkesin 

bir Ģekilde (kaçırma veya kaçınma) vergilerini düĢük gösterdiği de herkes tarafından bilinen baĢka 

bir gerçektir. 

Adeta vergi idaresi ve idarecileri (büyüğünden küçüğüne) hatta ülke yönetimi üzerinde vergi 

kalemlerinin ağır olması yüzünden oluĢan/oluĢacak baskı, herkesin bu ağırlığı kendine göre bir 

yöntemle azalttığının bilinmesi ve bunun karĢılığında sessiz kalınması ile bastırılıyor sanki… 

Aynen Notre Dame’nin yaĢadığı Fransa’daki dönem gibi… 

 



BENCE SENDE HAKLISIN 

YANĠ AZ ÖNCEKĠ ÖRNEKTE HERKES KENDĠNĠ AKILLI VE HAKLI SANIYOR. 

HALBUKĠ SADECE MALĠ MESELELERDE DEĞĠL HER OLAYDA KARŞIMIZDAKĠNĠ 

EN AZ KENDĠMĠZ KADAR AKILLI VE HAKLI GÖRMEK NE ÖNEMLĠ BĠR HASLET 

DEĞĠL MĠ?  

ĠŞTE BUNA TEVAZU DENĠYOR… Sen  de 

haklısın! 
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GEL BERABER DÜŞÜNELİM ! 

Optimal vergi mükellefi sayısı seçmen sayısı ile doğru orantılıdır. Örneğin 

Ġngiltere, Fransa, Almanya, Japonya bu oranı yakalamıĢtır.  

Fakat Türkiye’de yaklaĢık 9 Milyon mükellef bulunmaktadır (KDV ve Stopaj 

dahil). Ama seçmen sayımız 49.5 Milyondur. Yani seçmen sayısının beĢte biri 

bile mükellef değildir (%17’si mükellef). 

Toplam vergi gelirlerimizin %69’unu dolaylı, %31’ini dolaysız vergilerden elde 

ediyoruz. AB’nin dolaylı vergi ortalaması ise %35. Halbuki bizim anayasamız 73. 

madde’de «mali güce göre vergi alın» diyor. Yani dolaysız vergileri daha çok 

alın. Yani şimdi biz Anayasal Suç mu işliyoruz!!! 
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DEVAM DÜŞÜNMEYE 
Türkiye’de 2015 yılında mükelleflere salınan vergilerin % 84,69’u ancak tahsil 

edilebilmiĢtir. Bu oran 2014 yılında % 85,2’di.  

 

Ġstanbul, Ankara, Ġzmir ve Kocaeli’nde tahsil edilen verginin toplamı, tüm yurt genelinde 

toplanan verginin %75’ini oluĢturmuĢtur. Van’da ise, tahakkuk eden verginin %41,17’si 

tahsil edilebilmiĢtir.  

 

Mükellef geç ödeyince günlük gecikme zammı, Mükellefe geç ödeyince tecil faizi 

oranında aylık gecikme faizi, 

 

Asgari ücretli ARTAN ORANLI GELĠR VERGĠSĠ, 

Mevduat faizi %15 stopaj, Futbolcular 31.12.2017’ye kadar sadece %15 stopaj, devlete 

borç ver %10 stopaj. 

 

Üniversite hocası-müdürümüz Adil beyin maaĢı ARTAN ORANLI TARĠFE, neredeyse 

%35’lik dilime gireceğiz. 
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SENIN DEDEN VAR DA BIZIM YOK MU! 

Zamanında, geçimini Ģapka yapıp köy köy satarak sağlayan bir amca varmıĢ. 

Bir gün köyün birine giderken yorulmuĢ, bir ağ acın altında dinlenmeye 

koyulmuĢ, kafasında Ģapkası yanında satacağı Ģapkalar olduğu halde. 

Uyandığında bir de ne görsün ağaçtaki maymunlar adamın Ģapkasını almıĢlar, 

sadece kafasındaki Ģapka duruyor. Adam düĢünmüĢ ne yapsam ne etsem de Ģu 

Ģapkamı alsam diye. Maymunların adam ne yaparsa onu taklit etmesinden 

yararlanarak baĢında Ģapkasını çıkarıp ortaya atmıĢ, maymunlarda baĢındaki 

Ģapkalarını yere atmıĢlar. Adam Ģapkasını da alarak yaĢadığı yere geri dönmüĢ.  
 

WWW.ERSANOZ.COM 



WWW.ERSANOZ.COM 

Bir gün ölüm döĢeğine düĢtüğünde torununa onunla aynı mesleği 

yapmasını ve nasihat olarak da yaĢadığı olayı anlatıp aynı tepkiyi 

vermesini söylemiĢ ve hakka yürümüĢ. Torunu da aynı mesleğe sahip 

olduktan sonra aynı yerden geçerken yorulmuĢ, aynı ağ acın altında 

kafasında Ģapkası olduğu halde uykuya dalmıĢ, uyandığında 

kafasındaki Ģapka duruyor ama satacağı Ģapkalar yok. BaĢını yukarı 

kaldırınca Ģapkaları çalan maymunları görmüĢ her bir dalda ve 

dedesinin anlattıkları aklına gelivermiĢ. Dedesi ne yaptıysa aynılarını o 

da yapmıĢ, tabi maymunlarda onu taklit etmiĢler. En sonunda baĢındaki 

Ģapkayı çıkarıp dedesi gibi ortaya atıvermiĢ ama hiçbir maymun 

Ģapkalarını aĢağıya atmamıĢ. Ġçlerinden biri temsilci olarak ağ açtan inip 

yanına yaklaĢmıĢ ve aniden toruna bir tokat atıp "SENĠN DEDEN VAR 

DA BĠZĠM YOK MU! DEMĠġ"  



VERGI AFLARı VE BENZERI DÜZENLEMELER 

Cumhuriyet tarihi boyunca 24 adet kapsamlı vergi affı kanunu çıkartılmıştır. 

25. Sinin çıkacağı da garantidir.  

Mükellefiyle her seferinde uzlaşmayı deneyen maliye, uzlaşıp da 

ödemeyenler için teminat maddesi koymayı unutmamalıdır. SGK‟da 

primlerini düzenli ödeyenlere %5 indirim yapılmaktadır. Benzer  bir 

uygulama vergiler içinde şarttır. 

 
Yakın zamanda vergi affı beklentisi olan mükellef, vergisel yükümlülüklerini daha az yada hiç yerine getirmemektedir. 
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Cumhuriyet tarihi boyunca «torba yasa» dahil 24 adet mali af kanunu 
çıkarılmıştır. 29.10.2017‟de cumhuriyetin 94. Yılı kutlanacaktır. 94/24 = 
yaklaşık 4  Yani her seçim dönemine ortalama 1 af çıkmıştır. Bu 
düzenlemeler doğal olarak hem seçmen davranışına, hem de maalesef 
«vergi bilinçsizliği», «vergi ahlaksızlığı» olarak mükellef davranışına 
yansımıştır. 

Cumhuriyet Tarihimizde ilki 1924‟te çıkan vergi aflarının sosyal 
amaçlarından biri de «mükelleflerin geçmiş hatalarını temizleyerek 
vergiye olan itaatlerini artırmaktır». Acaba mükellefler «Ey Vergi 
Ġdaresi, Affet Beni, Bir Daha Vergimi Düzenli Ödeyeceğime Söz 
Veriyorum» mu Diyordur? Yoksa, bu aftan da yararlanalım. Darısı bir 
daha ki affa mı diyordur? 
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TEŞEKKÜRLER 


