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VERGİDE ADALET TARTIŞMALARI
Yukarıdaki veriler sadece ticari, zirai, serbest meslek, menkul 

ve gayrimenkul geliri elde eden gelir vergisi mükelleflerini 
kapsamakta. En çarpıcı olanı ise, her bir mükellef ortalama 22 
bin 182 TL matrah beyanında bulunmuş ve bu 
matrah üzerinden ortalama 5 bin 919 TL gelir 
vergisi tahakkuk ettirilmiş olmasıdır. Bu da 
beyannameli bir mükellefin beyan ettiği vergi 
bir asgari ücretlinin yıllık ödediği vergiden daha 
az olduğunu gösteriyor. Bir başka çarpıcı durum 
ise, beyannameli mükelleflerin vergilerini 
zamanında ödememeleri, ertelemeleri ve daha 
da ötesi sık sık çıkan aflardan yararlanmaları 
söz konusu. Oysa ücret geliri elde edip vergi 
ödeyen ücretlilerin böyle bir şansı bulunmuyor. 

İş bu yazımızda, sadece gelir vergisi konu 
edilmiş olup, aynı eleştiriler şirketlerin beyan 
ettikleri kurumlar vergisi mükellefleri için de geçerlidir. Temel 
vergi sorunlarımızdan bir diğeri ise, kazanç üzerinden alınan 
beyannameli gelir/kurumlar vergisi mükelleflerinden yeterince 
vergi alınamamasından, gider ve harcama üzerinden (özellikle 
KDV ve ÖTV) alınan vergilere ağırlık verilmesidir. Bu durum, 
vergi adaleti konusunu daha çok tartışılır hale getiriyor. 

ALGI ÇOK OLUMSUZ
Vergi adaleti ve vergiye gönüllü uyum arasındaki ilişki 

incelendiğinde, vergiye karşı olumsuz tepkilerin en büyük 
gerekçesinin mükellefler tarafından adil bulunmayan vergi algısı 
olduğu göze çarpmakta. Mükellefin vergi yükünün adil olmadığına 
inanması, psikolojik olarak mükellefin makul ölçülerde vergi 
kaçırmasına neden olur. Mükellefler vergiye yönelik tutumlarını 
belirlerken, diğer mükelleflerin tutumlarını da göz önünde 

bulundururlar. Mali yükümlülüklerini tam olarak yerine getiren 
mükellefler, yasalara uygun davranmayıp eksik vergi ödeyen ve 
bunun sonucunda hiçbir yaptırıma maruz kalmayan mükellefleri 
gördükçe, haksızlığa uğradıkları hissine kapılabilirler. Bu durumda 

mükellefler ödedikleri vergi yükünü daha 
ağır olarak hissetmekte ve vergiye yönelik 
tutumlarını olumludan olumsuza doğru 
yönlendirebiliyor. 

Mükelleflerin devletin politikalarına karşı 
sahip oldukları düşünceler onların vergiye 
gönüllü uyum derecelerini etkilemektedir. Bu 
anlayışa göre, vergi ödemeyi bir vatandaşlık 
görevi olarak algılayan mükellef vergisel 
yükümlülüklerini yerine getirmek konusunda 
daha istekli olacaktır. Çünkü vergisel 
yükümlülüklerini eksiksiz ve zamanında 
yerine getiren mükellef devlete olan bağlılığını 

göstermiş olur. Devletin politikalarını desteklemeyen ve ona 
güvenmeyen bir bireyin vergisini tam olarak ve istekli bir şekilde 
ödemesi beklenemez. Mükelleflerin, fazla vergi ödemelerine 
rağmen devlet harcamalarından yeterince yararlanamadıkları 
hissine kapılmaları, adalet duygusunu zedeleyebiliyor ve devlete 
olan bağlılıklarını etkileyebiliyor. 

REFORM ŞART
Ülkemizde uygulanan vergi mevzuatı, ülkenin ekonomik, 

sosyal, mali ihtiyaçlarına cevap veremiyorsa, sade, kolay anlaşılır 
bir yapıda değilse, sürekli değiştirme ihtiyacı gösteriyorsa ve 
istikrarlı bir yapı arz etmiyorsa vergi kaçağı artar. Mükelleflerin 
yasalara uygun davranabilmesi yasaların anlaşılabilir, uygulanabilir 
ve sade olmasıyla yakından ilişkilidir. Sürekli değişen ve 
karmaşık bir yapıya sahip olan yasalar, mükelleflerin kimi zaman 

bu karışıklıktan kaynaklı istemeden de olsa vergilerini 
ödeyememelerine sebep olabiliyor. 

Vergi uygulamalarındaki bazı indirim ve istisnalar da vergi 
adaletini bozabiliyor. Çok zorunlu hallerde bazı lokomotif 
sektörler veya temel gıda maddeleri gibi önemli tüketim 
malları hariç olmak üzere indirim veya istisnalar azaltılmalı. 
Diğer sektörler karşısında haksız rekabet yaratılmaması için 
bazı lokomotif sektörlerin de abartılmaması gerekiyor. Haklı 
olarak, başka sektörlerin de vergi indirimi ve istisna talepleri 
gündeme gelebiliyor ki bu tür taleplerin de hiçbir zaman sonu 
gelmez. 

Son söz, bütçe dengesi açısından, her bir vergi indirimi 
bilahare başka bir vergi veya mevcut vergilerdeki artış olarak 
karşımıza çıkacağı unutulmamalı. Bazı eleştirilere rağmen, 
birçok konuda başarılara imza atmış mevcut iktidardan, vergi 
adaleti için reform beklentileri her geçen gün artıyor.
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