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ÖZ
Vergi sistemini basitleştirmek, zararlı vergi rekabeti ile mücadele etmek ve vergi hâsılatını artırmak 

için son zamanlarda birçok ülke tarafından kullanılmaktadır. Öte yandan, düz oranlı vergi sistemi, uy-
gulamalar neticesinde olumlu sonuçlar vermiş ve özellikle vergi hasılatının artmasında etkili olmuştur. 
Vergilemede adalet yönünden eleştirilen düz oranlı vergi sistemi, içerisine eklenebilecek çeşitli araç-
larla artan oranlılık özelliği göstererek vergilemede adaleti kısmen de olsa sağlayabilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Düz oranlı vergi, vergi hasılatı, vergilemede adalet, zararlı vergi rekabeti

ABSTRACT
Flat rate taxation has been recently used by many jurisdictions with a view to simplifying the tax 

system, fighting against harmful tax competition and increasing tax revenue. Flat rate tax system, 
nevertheless, has been fairly successful at raising tax revenue as a result of applications. Flat rate tax 
system which is criticised for being unjust, may in fact provide tax justice partially once furnished by 
various instruments thereby having attributes of progressive rate system.

Key Words: Flat rate tax, tax revenue, justice in taxation, harmful tax competition

1- GİRİŞ
Vergi sistemini basitleştiren ve adalet yönünden daha uygun hale getiren düz oranlı vergiler, genel 

olarak tüm gelirlerin tek bir orandan vergilendirilmesini öngörmektedir. Çoğu uygulama ve sistemde 
olduğu gibi düz oranlı vergileme alanında da karşıt görüşler olmakla birlikte, bu vergileri savunanların 
argümanları daha geçerlilik arz etmektedir.
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Ağırlıklı olarak Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde görülen düz oranlı vergi uygulamaları hemen hemen 
tüm ülkeleri yakından ilgilendirmekte ve etkilemektedir. Özellikle birlik içerisinde İngiltere, Almanya, 
Fransa gibi artan oranlı gelir vergisi uygulayan ve vergi oranları yüksek olan ülkeler tarafından sıklıkla 
eleştiri konusu olmaktadır. Benzer eleştiriler OECD’nin zararlı vergi rekabeti ile ilgili çalışmalarında 
da kendini göstermektedir. Ancak düz oranlı vergi uygulamaları sonucunda gerek vergi gelirlerinin 
artması gerekse de ekonomik olarak büyüme sağlanması bu tür vergi reformlarının diğer ülkeler tara-
fından da değerlendirilmesi sonucunu doğurmaktadır. Özellikle Hong Kong, Rusya ve Slovakya’nın bu 
konudaki çalışmalarının ve reformlarının olumlu sonuçlar vermesi konuya olan ilgiyi de gün geçtikçe 
arttırmaktadır.

Düz oranlı vergilemenin vergilemede adalet yönünden eleştirilmesi ve adaletsizliğe yol açacağı 
görüşlerine rağmen konu önemini korumakta ve özellikle ekonomik büyümenin sağlanması noktasın-
da ülkelerin vergi reform çalışmalarında bu sistemi de değerlendirmeye almalarına neden olmaktadır.

2- VERGİ ORANLARI ve VERGİ GELİRLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
1980’li yıllarda arz yönlü iktisatçılar vergi indirimlerinin ve düşük vergi oranlarının çalışmayı, ta-

sarrufu ve yatırımları arttıracağını, sağlanan ekonomik canlanma ile vergi gelirlerinin artacağını ileri 
sürmüşlerdir. Aynı dönemde vergi oranlarıyla vergi gelirleri arasındaki ilişki Arthur Laffer tarafından 
Laffer Eğrisi ile gösterilmiştir.1 Laffer eğrisi olarak bilinen bu şekle göre belli bir düzeye kadar vergi 
oranlarının arttırılmasının vergi gelirlerini arttıracağı, ancak optimal vergilendirilebilir kapasitenin aşıl-
dığı bir noktaya ulaşıldıktan sonra vergilemenin olumsuz etkilerinin ağır basacağı ve vergi gelirlerinin 
ekonomik faaliyet hacmindeki daralmaya bağlı olarak azalacağı (caydırıcı etki) öngörülmektedir.2

Vergi oranlarıyla vergi gelirleri arasındaki bu ilişki, tarife yapısı olarak optimal vergilendirilebilir 
kapasite gözetilerek düz oranlı bir sistemin seçilmesini gerekli kılmaktadır. Vergi oranları ile vergi ge-
lirleri arasındaki ilişkiye göre, vergi oranlarında yapılacak bir indirim iki biçimde etkisini gösterecektir. 
Yapılan oran indiriminin ilk etkisi devletin vergi gelirlerinde yarattığı azalmaya bağlı olarak ortaya 
çıkan gelir etkisidir. Oran indirimlerinin ikinci etkisi ise, ekonomik olarak nitelendirilen, daha düşük 
vergi oranlarının çalışmayı, üretmeyi ve yatırımları arttırması ile ilgilidir. Vergi oranında bir indirim ya-
pıldığında gelir etkisi ve ekonomik etki birlikte ortaya çıkarken etkileri birbirlerinin tersi olarak görülür. 
Vergi oranlarındaki indirim, eğer çalışmayı ve üretmeyi teşvik edip, vergi matrahında bir artışa neden 
oluyorsa ve bu artış vergi oranlarının indiriminden kaynaklanan anlık gelir kaybından yüksekse, vergi 
oranlarının düşürülmesi vergi gelirlerini arttıracaktır.3

1 Orkunoğlu, Işıl Fulya. Düz Oranlı Vergi Uygulaması, Vergi Dünyası, Sayı:318, Şubat 2006, s.155.
2 Ferhatoğlu, Emrah. Avrupa’da Düz Oranlı Vergi Sistemi Çalışmaları ve Başarısı, Vergi Dünyası, Sayı:298, Haziran 2006, 
s.170.
3 Ferhatoğlu, a.g.m., s.71.
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Şekil 1: Laffer Eğrisi

Kaynak:Arthur B. Laffer, TheLafferCurve: Past, PresentandFuture, TheHeritage Foundation, 2004, No:1765, 

(Erişim) http://www.heritage.org/research/reports/2004/06/the-laffer-curve-past-present-and-future, 25 Ekim 2012

Laffer’e göre, günümüzde artan oranlı vergi sistemleri fazla çalışmayı, yatırımı ve üretmeyi engel-
lemektedir. Vergi oranları Laffer’in analizindeki maksimum hasılatı sağlayan optimal vergi oranından 
yüksektir. Analize göre, geçerli vergi oranından daha düşük düzeyde belirlenecek düz vergi oranı 
ekonomide canlanmaya neden olmakla birlikte vergi gelirlerinin artmasına da neden olacaktır.4

Tablo 1: Vergi Oranları İle Ekonomik Büyüme ve Refah Arasındaki İlişki

 
En Yüksek Dilime Uygulanan Gelir Vergisi 
Oranı

Kişi Başına GSYİH’da Yıllık

Büyüme Hızı (1980-1990)

 1984 1989  

Yüksek Vergi Oranına Sahip Ülkeler

Zambiya 80 75 -2,9

Zaire 60 60 -1,4

İran 90 75 -1,2

Kamerun 60 60 -0,7

Gana 60 55 -0,7

Tanzanya 95 50 -0,3

Dominikan Cumh. 73 73 -0,1

4 Ferhatoğlu, a.g.m., s.71.
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Fas 87 87 1,4

Ort.Büyüme Oranı   -0,7

Düşük Vergi Oranına Sahip Ülkeler

Malezya 45 45 2,6

Endonezya 35 35 3,7

Mauritius 30 35 3,7

Singapur 40 33 4,2

Hong Kong 25 25 5,7

Ort.Büyüme Hızı   4,2

Kaynak:Aktan, Coşkun Can.Düz ve Düşük Oranlı Vergiler İle Ekonomik Büyüme İlişkisi, (Erişim) http://

biriyilik.110mb.com/resim/download.php?file=ex0vhtgf0dhq0ubcd49.doc, 5 Kasım 2012

Vergi oranları ile ekonomik büyüme arasında çok yakın bir korelasyon söz konusudur. Düşük vergi 
oranları neticesinde hem üretim artar, hem de devlet için vergileme potansiyeli ve kapasitesi genişler.5

Tablo 1’de vergi oranları ile ekonomik büyüme ve refah arasındaki ilişki, yüksek ve düşük vergi 
oranına sahip ülkeler bazında gösterilmiştir. Tablodaki veriler analiz edildiğinde şu sonuçlar ortaya 
çıkmaktadır: Vergi oranlarının düşük olduğu ülkelerde ekonomik refah düzeyi daha yüksektir. Daha 
düşük vergi oranlarının insanları daha fazla çalışmaya, daha fazla tasarruf etmeye, daha fazla yatı-
rımda bulunmaya yöneltmektedir. Daha fazla çalışma, daha fazla tasarruf ve yatırım ise ekonomide 
toplam üretimi arttırmaktadır.6

Tablodaki verilere ait girdiler ve verilere ilişkin korelasyon ilişkisi şöyledir: Yüksek vergi oranına 
sahip ülkelerde 1984 vergi oranları ve büyüme korelasyonu 0.213877, 1989 vergi oranları ve büyü-
me korelasyonu 0.194707’dir ve bu iyi bir sonuç değildir. Düşük vergi oranına sahip ülkelerde ise 
1984 vergi oranları ve büyüme korelasyonu -0.80068, 1989 vergi oranları ve büyüme korelasyonu 
-0.97982’dir ve bu iyi bir ilgi olduğunu gösterir. 

3- DÜZ ORANLI VERGİNİN TANIMI, GELİŞİMİ ve UNSURLARI
İlerleyen bölümde düz oranlı verginin tanımı verildikten sonra düz oranlı vergilemenin dünya ge-

nelinde gelişimi, özellikleri ve bu vergilere yöneltilen eleştiriler ele alınacaktır. 

3.1- Düz Oranlı Vergi Kavramı
Düz oranlı vergi, gelir düzeyi ne olursa olsun tüm gelire tek bir vergi oranı uygulanmasıdır. Bu vergi 

türü, artan oranlı vergiye alternatif olarak sık sık tartışılmaktadır.7 Düz oranlı vergi kavramı, matraha 

5 Aktan, Coşkun Can. Düz ve Düşük Oranlı Vergiler İle Ekonomik Büyüme İlişkisi, (Erişim) http://biriyilik.110mb.com/
resim/download.php?file=ex0vhtgf0dhq0ubcd49.doc, 5 Kasım 2012
6 Aktan, a.g.m., 5 Kasım 2012.
7 OECD Glossary Of TaxTerms, (Erişim) http://www.oecd.org/document/29/0,3343,en_2649_34897_33933853_ 
1_1_1_1,00.html, 05 Ocak 2014.
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tek bir marjinal vergi oranının uygulandığı durumu tanımlamaktadır. Ancak pratikte farklı uygulamalar 
vardır.8Düz oranlı verginin en büyük karakteristik özelliği tüm geliri yalnızca bir kere vergilendirmesidir.9

Düz oranlı vergiler, artan oranlı vergilere alternatif olarak önerilmektedir.
Düz oranlı vergi sistemi 1980’li yılların ortalarında ekonomik ve politik çevrelerde sıkça tartışılan 

bir konu olmuştur. Düz oranlı vergi sistemi ile ilgili ilk ayrıntılı inceleme Robert Hall ve Alvin Ra-
bushka tarafından hazırlanan 1985 tarihli TheFlatTax adlı çalışmada yer almıştır. İzleyen yıl, ABD’de 
Cumhuriyetçi Başkan adayı Steve Forbes düz oranlı vergi sistemine ‘her yurttaş için tek vergi oranı’ dü-
şüncesiyle seçim kampanyasında yer vermiştir. ABD’de başlayan bu tartışmalar kısa sürede İngiltere’ye 
kadar ulaşmıştır.10

Bireylerin ücret niteliğindeki gelirlerini ve kurumsal kazançları aynı sistem içerisinde ve tek de-
faya mahsus vergilendirmeyi esas alan düz oranlı gelir vergisi, uygulama prensipleri açısından temel 
vergileme ilkeleri ile uyumlu, düşük ve düz oranlı vergi olarak tanıtılmaktadır.11 Başka bir ifade ile bir 
kişinin geliri ile belirli bir istisna düzeyi arasındaki fark, tek oranlı vergiye tabi tutulmaktadır. Tek ya 
da düz oranlı bir vergi tarifesinde sıfırdan büyük olan sadece tek bir marjinal vergi oranı vardır. Tek 
oranlı vergi yönteminde bütün gelirler, aynı oranda ve bir defaya mahsus olmak üzere vergilendirilir.12

Robert Hall ve Alvin Rabushka düz oranlı vergi sisteminin özelliklerini şu şekilde belirtmişlerdir.
•	Kurumlar ve gelir vergisi oranlarının tek bir orana indirgenmesi, ABD için bu oranı %1913 olarak 

önermişlerdir,
•	Çok yıllı ve değişik oranlı (normal/hızlandırılmış) amortisman uygulamaları kaldırılarak, yerine 

tek oranlı, amortismana tabi kıymetlerin ilk yılında uygulanacak ve sonrasında işletmelerin nakit 
girişlerini olabildiğince vergilendirecek bir amortisman sistemi,

•	Kurum ve şahıs şirketlerinin kazançlarının tespitinde ticari faaliyetleriyle doğrudan bağlantılı ol-
mayan indirimlerine son verilmesi,

•	Kâr payı üzerindeki vergilendirmenin kaldırılması, böylece sadece kurum kazancının vergilendi-
rilmesi ile kâr payı dağıtımı esasında şahısların ayrıca vergilendirilmemesinin sağlanması,

8 Piper, Sue. Murphy, Carol. FlatPersonalIncomeTaxes: systems in practice in EasternEuropeanEconomies, s.38, (Erişim) 
http://archive.treasury.gov.au/documents/1042/PDF/04_Flat_taxes%20.pdf, 25 Aralık 2013
9 Grecu, Andrei. FlatTax – The British Case,(Erişim) https://www.itpa.org/wp-content/uploads/2010/06/grecuflattax.pdf, 
17 Kasım 2013, s. 10.
10 Ferhatoğlu, a.g.m., s.73.
11 Yunus Demirli, M.Cahit Güran, Gelir Vergisi Sisteminin Alternatifleri ve Değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:27, Sayı:2, 2009, s.165.
12 Kaya, Feridun. Tek Oranlı Vergi Sisteminin Ekonomik Etkileri Üzerine Bir Araştırma, Abant İzzet Baysal Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: Sayı:17, 2008-2, s. 91.
13 Bu sistemde uygulanacak olan vergi oranı ilk olarak %10 daha sonra ise %13 olarak tasarlanmıştır. Ancak birçok ver-
ginin kaldırılması, başlangıçta vergi gelirlerinde olumsuz bir etki yapabilecektir. Bu olumsuz etkiyi yok etmek ve bütçe 
açığına neden olmamak için, vergi oranı %17 olarak tespit edilmiştir. Vergi oranının %17 olması, bütçeyi etkilemeden 
birçok verginin kaldırılmasına imkân verecektir. Ayrıca vergi oranının belirli ve makul bir seviyede (%17) olması, gele-
cek yıllarda vergi oranının tekrar değişikliğe uğratılmasını da önleyecektir (Aydın, Fazıl. Amerika Birleşik Devletleri’nde 
Tek Oranlı Vergi Uygulaması (FlatTax) Tartışmaları, Vergi Sorunları, Sayı:94, Temmuz 1996, s.17).
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•	Düşük gelirli kesimler ile yüksek gelirli kesimler arasında vergi yükü dağılımını düzenlemeye 
yönelik geniş bir vergi istisnası tanınması.14

Düz oranlı vergi sistemi 3 gruba ayrılabilir.15

a) Tek oran, indirimsiz: Tüm gelirler tek bir oran üzerinden vergilendirilir.
b) Tek oran, basit indirim: Asgari geçim düzeyi veya vergi indirimi üstündeki tüm gelir tek bir oran 

üzerinden vergilendirilir. Rusya ve Slovakya’daki uygulama bu gruba girmektedir.
c) Tek oran, iade indirimi: Tüm gelir tek bir orana tabi tutulur ancak vergi iade indirimi veya vergi 

indirim uygulanır. Bu grup tek oranlı temel gelir vergisi olarak da adlandırılır.
Düz oranlı verginin 4. bir türü daha vardır ve Amerika’da düz oranlı tüketim vergisi olarak tartışıl-

maktadır. (Hall-Rabushka’nın düz oranlı vergi önerisine dayanmaktadır). Bu sistemde tasarrufa ayrıl-
mamış tüm gelir tek bir oranda vergilendirilir. Tasarruf gelirleri ise, kurumların vergilendirme seviye-
sinde tek bir oranda vergilendirilir.16

3.2- Düz Oranlı Vergilerin Tarihsel Gelişimi
Düz oranlı gelir vergisi fikri, II. Dünya Savaşı sonrasında Hayek (1956)’in artan oranlı vergilemenin 

sosyal eşitsizlikleri azaltmasında temel mali araç olduğu varsayımını reddetmesi; Friedman (1962)’ın 
ABD için %23,5 oranına sahip bir federal vergi önermesi ve bu önerisini iktisadi kaynakların büyük 
ölçüde özel ekonomik birimlerin kullanımına hasredildiği gerekçesiyle 1982’de gerçek kişilerden alı-
nacak %20’lik bir gelir vergisi önerisi ile yinelemesi sonrasında güç kazandı.17

Düz oranlı vergi, 80’li yılların başında, Amerika’da geçerli olan gelir ve kurumlar vergisi yerine 
geçecek olan bir vergi olarak, Robert Hall ve Alvin Rabushka tarafından kaleme alınmıştır.18 Ancak düz 
oranlı vergi bu coğrafyadan çok uzaklarda Doğu Bloğunun dağılmasından sonra geçiş ekonomileri 
diye tanımlanan Doğu Avrupa ve Baltık ülkelerinde 1990’lı yılların ortalarından itibaren uygulanmaya 
başlanmıştır. Aslında düz oranlı vergi kavramı 1980’den çok öncesine uzanmaktadır. 19. yüzyılın son 
dönemlerinde ABD’de I. ve II Dünya savaşı dönemlerinde savaşan veya savaştan etkilenen ülkelerin 
acil finansman ihtiyaçları ile bozulan gelir dağılımı nedeniyle aşırı zenginleşen kesimlerin vergilendi-
rilmesinde ve hızlı ekonomik büyüme sağladığı dönemlerde Hong Kong’da farklı vergi türlerinde düz 
oranlı vergi uygulamalarının olduğu bilinmektedir.19

1990’lı yıllarda pek çok ülke, etkileyici ekonomik sonuçları nedeniyle, vergi sistemlerini düz oran-
lı vergi sistemine çevirmişlerdir. 3 Baltık ülkesi, Estonya (1994), Litvanya (1994) ve Letonya (1995), 
Doğu Avrupa’da düz oranlı vergi sistemini uygulayan ilk ülkelerdir. Bu 3 ülkedeki başarı ile birlikte 
Rusya’da (2001) %13’lük oran ile düz oranlı vergi uygulamasına geçmiştir. Sırbistan (2003), Ukrayna 

14 Karayılan, a.g.m., s.28-29.
15 Owens, Jeffrey. Fundemantal Tax Reform: The Experience of OECD Countries, (Erişim)  http://www.oecdwash.org/
PDFILES/67tax_foundation_key_note_speech.pdf, 28 Kasım 2012, s.8.
16 Owens, a.g.m., s.8.
17 Vural, İstiklal Yaşar. Uygulamada Düz Oranlı Gelir Vergilerinin Ekonomik Etkileri, Maliye Dergisi, Sayı:158, Ocak-
Haziran 2010, s.182.
18 Ventura, Gustavo. FlatTax Reform: A Quantitative Exploration,  Jurnal Of Economics Dynamics and Control, (Erişim) 
http://publish.uwo.ca/~gjventur/1202.pdf, 10 Aralık 2013, s. 1429
19 Karayılan, İhsan. Düz Oranlı Vergi (FlatTax) ve Uluslararası Uygulamaları, Yaklaşım, Yıl:17, Sayı:195, Mart 2009, s.28.
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(2003) ve Slovakya (2003) düz oranlı vergi sistemine geçerek, düz oranlı vergi reformlarının devamını 
sağlamışlardır.20

Düz oranlı vergi daha sonra başka bilim adamları ve siyasetçiler tarafından desteklenerek, farklı 
öneriler ile gündeme getirilmiştir. Örneğin düz oranlı vergi sistemine geçilmesine yönelik bir öneri 
ABD’de senatör Dick Army ve senatör Arlen Spector tarafından yapılmıştır. Army bu konuda 1995 
yılında bir kanun tasarısı hazırlamıştır. Söz konusu kanun tasarısında vergi dilimleri ve halen uygulan-
makta olan indirimler, istisna ve muafiyetleri kaldırmak yerine çok daha geniş bir vergi tabanı üzerine 
tek bir %17 oranında vergi önerilmektedir. Army, daha düşük oranlar karşılığında bireylerin daha 
fazla vergi ödemek zorunda kalabileceklerini, Amerika’da mevcut vergi sisteminde tüm kişisel gelirin 
yarısından daha fazlasının çeşitli indirim, istisna ve muafiyetler yüzünden vergilendirilmediğini belirt-
mişlerdir. Tüm kişisel gelir eğer tek bir orana tabi tutulursa, %10’dan daha düşük tek bir oran halen 
toplanmakta olan gelirlerden çok daha fazlasını sağlayacaktır.21

3.3- Düz Oranlı Vergilerin Yararları ve Düz Oranlı Vergiye Yönelik Tartışmalar
Düz oranlı vergileme ile ilgili literatürde olumlu ve olumsuz görüşler yer almaktadır. İlerleyen bö-

lümde düz oranlı vergilerin olumlu yönleri ile düz oranlı vergilere yönelik tartışmalar ele alınacaktır.

3.3.1- Düz Oranlı Vergilerin Olumlu Yönleri
Düz oranlı vergilerin yararları beş başlık altında incelenebilir. Bunlar; basitlik, etkinlik, genellik, 

tarafsızlık ve adalettir.
Vergilemenin önemli ilkelerinden biri olan basitlik prensibinin anlamı, vergi kanunlarını kavramsal 

olarak kolay anlaşılması yanında, vergi kurallarına uyum maliyetlerinin de (compliancecost) düşük 
olması anlamına gelmektedir.22

Her vergi sisteminin bazı yönetim ve uyum maliyetleri vardır. Bu maliyetler hem vergi idaresi hem 
de vergi yükümlüleri açısından ortaya çıkan maliyetlerden oluşmaktadır. Basitlik bu maliyetleri azalt-
maktadır. Bu da sonuçta devlet tarafından daha fazla gelir elde edilmesi anlamına gelmektedir.23

Düz oranlı vergi uygulaması ile vergi sisteminde yer alan çok sayıda vergi muafiyet, istisna ve 
indirimler ile vergisel avantajlara son verilmektedir. Dolayısı ile vergi hesaplamalarını mükellefler ko-
laylıkla yapabileceklerdir.24

Düz oranlı vergi sisteminin tüketimin vergilendirilmesini öngörmesi, yönetim açısından ise, tüke-
tim vergilerinin daha avantajlı olması bu verginin yararlı yönünü yansıtmaktadır.25

Vergilemede iktisadi etkinlik ilkesine göre, reel ulusal gelirin artmasını en fazla teşvik eden veya 
en az engelleyen vergi yapısına sahip vergi sistemlerinin etkin olduğu kabul edilmektedir. Dolayısı ile 

20 Grecu, a.g.m., s.12.
21 Giray, a.g.m.,
22 Türkan, Ercan. Düz Oranlı ve Tüketim Tabanlı Vergi Sistemi: ABD’de Yaşanan Tartışmalar ve Bu Tartışmalardan Çıkartı-
labilecek Dersler, (Erişim) http://ekutup.dtp.gov.tr/vergi/turkane/duzoran.zip, 28 Ekim 2012
23 Giray, a.g.m., 2006
24 Aydın, Fazıl. ABD’de Düz Oranlı Vergi (FlatTax) İle İlgili Gelişmelerin Değerlendirilmesi III, Yaklaşım, Yıl: 11, Sayı:121, 
Ocak 2003, s.83.
25 Giray, a.g.m., 2006
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vergi sisteminin, yüksek ekonomik faaliyet seviyesini desteklemenin ve teşvik etmenin yanı sıra kay-
nakların en üstün tahsisini de sağlaması gerekir.26

Artan oranlı vergi sisteminde vergiler, fiilen tahsil edilen gelir miktarından daha fazla ekonomi üze-
rinde maliyet yükleyebilmektedirler.Vergiler, aşırı maliyetler yaratabilmesine rağmen, maliyetin bü-
yüklüğü, vergi yapısının nasıl yapılandırıldığına bağlı olarak büyük ölçüde değişir. Aynı miktarda gelir 
yaratan iki farklı vergi sistemi, ekonomi üzerinde önemli şekilde farklı yükler yükleyebilir. Örneğin baş 
vergisinde her bir vergi yükümlüsü belirli bir miktardaki vergiden sorumludurlar. Düz oranlı vergide 
nispi olarak maliyetler azalacağından etkinlik söz konusu olacaktır.27

Vergilemede genellik ilkesine göre, bir ekonomide yaşayan herkes sosyal sınıf farkı gözetilmek-
sizin, kendi gelir ve mallarından vergi vermek zorundadır. Bu ilkeyle ülke sınırları içinde yaşayan 
herkesin vergi yüküne katılması öngörülmektedir. Çünkü devletin gerçekleştirdiği kamu hizmetlerinin 
yararları topluma yönelik olup, hiçbir sınırlama olmaksızın bütün topluma sunulmaktadır. Günümüz-
de devlet, topladığı kamu gelirleriyle topluma yönelik faydalar sağladığı için, yerli ve yabancı herkesin 
ödeme gücüne göre kamu harcamalarının finansmanına katılması gerekir.28

İstisna ve muafiyetler vergilemede genellik ilkesine ters düşmektedir. Bu nedenle genellik ilkesine 
uygun vergiler düz oranlı vergilerdir.29

Vergilemede tarafsızlık ilkesi, vergi yoluyla rekabete verilebilecek zararların istenmeyen sonuçla-
rından kaçınma olarak ele alınabilir. Vergilemede tarafsızlık ilkesine uyum sonucunda, vergileme ile 
mükellefin nispi iktisadi-mali durumlarında hiçbir değişiklik olmamalıdır. Vergi sistemi ile ulaşılmak 
istenen amacın dışında, kaynakların ekonomide daha verimli kullanılması ve yönlendirilmesine mü-
dahale edilmemelidir. Bu ilkeyle verginin, mükellefler üzerinde aşırı bir yük oluşturmaması, sadece 
ekonomiden soyutlanarak kendi politikası ve amacı doğrultusunda kullanılması öngörülmektedir.30

Düz oranlı verginin en büyük avantajlarından biri verginin tarafsızlığını sağlamasıdır. Tüm gelir 
şekilleri sadece bir kez ve tek oranda vergilendirilir. Bireylerin elde ettikleri emek gelirinden standart 
indirim miktarı düşüldükten sonra tek bir oranda vergilendirilir ve işletmelerin net nakit akışından bi-
reylere uygulanan aynı oranda vergi alınacaktır. Düz oranlı vergi sisteminde herhangi bir gelir türünün 
nispi avantajı olmamaktadır. 

Literatürde düz oranlı vergi özellikle etkinlik, genellik, tarafsızlık, basitlik gibi açılardan savunul-
muştur. Ancak düz oranlı verginin savunucularına göre bu sistemin en temel özelliklerinden birisi bel-
ki de en önemlisi vergilemede adaletin sağlanmasıdır.31 Vergilemede adaletin sağlanabilmesi büyük 
ölçüde, eşit durumdakilerin eşit muameleye tabi tutulmalarına ve verginin ödeme gücü ile orantılı 
olmasına, gelir ve servetlerin belli bir düzen içinde yeniden dağılımının gerçekleştirilmesine bağlıdır.32 
Vergilemede adalet geleneksel olarak zenginlerin daha fazla vergilendirilmesi olarak tanımlanmakta-

26 Gökbunar, Ali Rıza. Vergileme İlkeleri ve Küreselleşme, (Erişim) http://www.belgeler.com/blg/2gbv/kreselleme-ve-
maliye, 9 Kasım 2012
27 Giray, a.g.m., 2006
28 Gökbunar, a.g.m.,
29 Giray, a.g.m., 2006
30 Gökbunar, a.g.m.,
31 Şentürk, a.g.m., s.19
32 Gökbunar, a.g.m.,
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dır. Bunun yolu da artan oranlı bir vergi sistemine sahip olunmasıdır. Oysaki düz oranlı vergileme ile 
de bu amaç gerçekleştirilebilmektedir. Eğer mükellef A, mükellef B’ye göre 10 kat fazla gelir elde edi-
yorsa, ödeyeceği vergi de 10 kat fazla olacaktır. Diğer taraftan, zorunlu olmamakla birlikte düz oranlı 
vergi sistemi de artan oranlılık özelliği taşıyabilmektedir.33

Adalet kavramı ‘yatay adalet’ ve ‘dikey adalet’ olarak ele alındığında düz oranlı vergi her iki ada-
lete de uygundur.34 Yatay ve dikey adaleti vergi yükünün kişilerin ekonomik ve mali durumları dikkate 
alınarak dağıtılmasını ifade etmektedir. Yatay adalet (yatay eşitlik), ekonomik ve mali durumu aynı 
olan kişilerin aynı şekilde vergilendirilmesini ifade etmektedir. Dikey adalet (dikey eşitlik) ise, farklı 
ekonomik ve mali duruma sahip olan kişilerin farklı şekilde vergilendirilmesini ifade etmektedir.35 Düz 
oranlı vergi sistemi, çok kazanandan çok az kazanandan az vergi alınmasını sağlar. Özellikle standart 
indirim dikkate alındığında düz oranlı vergi sisteminde ‘gerçek vergi oranları’ artan oranlı hale gelir.36

Düz oranlı vergi, kanun önünde eşitlik yönünden de incelenebilir. Kanun önünde eşitlik, adalet 
kavramını doğru açıklayan temel kriterlerden birisidir. Kanun önünde eşitlik, mevcut ve/veya yürürlü-
ğe konulacak yasalar önünde herkesin hiçbir ayrım gözetmeksizin eşit muamele görmesi demektir.37 
Bireyler için olduğu gibi tüm işletmeler aynı vergilendirme işlemine ve oranına tabi tutulurlar. Yani or-
taklar, tam mülkiyete sahip olanlar, şirketler ve diğer işletme şekilleri arasında ayrım yapılmamaktadır. 
Bu durum hem vergi idaresi hem de yükümlüler açısından birçok avantaj sağlayabilecektir. Aşırı istisna 
ve muafiyetlerin yarattıkları ‘vergi matrahı aşınmasının’ kalkmasıyla birlikte vergi tabanı genişleyecek 
daha fazla vergi tahsil edilebilecektir. Vergi yükümlüleri ise, vergiden kaçınabilmek için verimli olma-
yan rant kollama faaliyetlerine yönelemeyeceklerdir.38

Adalet ‘fedakârlıkta eşitlik’ açısından değerlendirildiği zaman düz oranlı vergilerin adil olmadığı 
sonucu ortaya çıkmaktadır. Fedakârlıkta eşitlik, yüksek gelirli bir kişinin gelirinin bir biriminin marjinal 
faydasından daha düşük olduğu ve bu nedenle vergi sonrası düşük gelirlinin katlandığı fedakârlığın 
daha yüksek olmasını ifade etmektedir. Oysa düz oranlı vergilemede tüm gelirler aynı oranda vergi-
lendirildiğinden özellikle düşük gelirli gruplarda vergi dolayısıyla kaybedilen fayda çok daha yüksek 
olacaktır. Ancak, düz oranlı vergideki bu adaletsizlik, artan oranlı vergileme içinde söz konusudur. 
Yalnız artan oranlı vergilerde, matrah arttıkça oran artmakta olduğundan bu vergilerin fedakârlıkta 
eşitlik yönünden düz oranlı vergilere göre daha adil olduğu söylenebilir.39

Geleneksel mali anlayışta vergilemede adaletin sağlanmasında artan oranlı vergilerin daha başarılı 
olduğu kabulü geçerli olmasına karşın özellikle 1980 sonrası dönemde artan oranlı vergilere yöne-
lik eleştiriler yoğunlaşmıştır. Söz konusu eleştirilerin bir boyutunu da sistemin vergilemede adaletin 
gerçekleştirilmesinde yetersiz kaldığı noktasına yapılan vurgular oluşturmaktadır. Bu nedenle, artan 
oranlı vergilere alternatif olarak düz oranlı vergi ön plana çıkartılmaktadır.40

33 Türkan, a.g.m., 10 Eylül 2009
34 Giray, a.g.m., 2006
35 Aktan, a.g.m.,
36 Giray, a.g.m., 2006
37 Aktan, a.g.m.,
38 Giray, a.g.m., 2006
39 Giray, a.g.m., 2006
40 Şentürk, a.g.m., s.18.
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3.3.2- Düz Oranlı Vergilere Yönelik Tartışmalar
Düz oranlı vergi sistemine yönelik yapılan eleştirilerin başında bu sistemin yüksek gelirliler lehine 

eşitsizlik yaratabileceği görüşü gelmektedir. Yüksek gelir grubundaki vergi yükümlülerinin gelirlerinin 
önemli bir kısmını faiz, kâr payı gelirleri ve sermaye kazançları oluşturmaktadır. Düz oranlı vergi 
sistemi, bu tür gelirleri vergi dışı tutmaktadır.41 Ancak, artan oranlı vergi uygulamalarının çalışanların 
medeni durumlarını dikkate alarak indirim miktarını belirlemesinin mükellef bazında eşitsizlik yarat-
tığı da dikkate alınmalıdır.42

Düz oranlı vergi sistemine yöneltilen bir başka eleştiri de vergi gelirlerinin kamu harcamalarını 
karşılayamayacak ölçüde azalması, özellikle de sosyal güvenlik sisteminin gücünü kaybetmesi en-
dişesiyle ilgilidir.43 Sosyal ve bilimsel amaçlı yardım kurumlarına yapılan yardımların indirimine izin 
verilmemektedir. Dolayısı ile bu sistemin uygulamaya konmasını takiben veya en azından başlangıçta 
bu kurumla yapılan bağışlarda bir düşme olabilecektir. Ancak uzun vadede düz oranlı vergi tarafından 
oluşturulan daha fazla gelir ve sermaye birikimi başlangıçtaki düşüşü dengeleyecek bağışlarda artışa 
yol açabilecektir.44

Artan oranlı vergiler ekonomik dalgalanma dönemlerinde vergi gelirlerini doğrudan etkiler. Hızlı 
büyüme dönemlerinde devletin vergi gelirleri buna paralel artarken, daralma dönemlerinde de ay-
nı şekilde azalma gösterir. Düz oranlı vergi sisteminde ise ekonomik dalgalanmaların vergi gelirleri 
üzerindeki etkisi artan oranlı vergi sistemindeki kadar paralellik göstermez. Yatırımlar ekonominin 
genişleme dönemlerinde arttığı için Hall ve Rabushka’nın tek defada amortisman önerisi genişleme 
nedeniyle artması gereken vergi gelirlerini azaltacaktır.45

Bazı eleştirilere göre düz oranlı vergi sistemi, küçük, az gelişmiş ve geçişli ekonomilerde işlemek-
tedir. Bu yargı bir derece doğrudur ve ilgili sistemin uygulayıcıları eski Doğu Avrupa’nın komünist 
ülkeleridir. Ancak düz oranlı vergiyi uygulayan ülkelerden olan ne Rusya ne de Hong Kong birer az 
gelişmiş ekonomi değillerdir.46

4- DÜNYA GENELİNDE DÜZ ORANLI VERGİ UYGULAMALARI
Avrupa’da düz oranlı vergi sistemi uygulamalarına ve reform çalışmalarına geçmeden önce, bu 

ülkelere esin kaynağı olarak kabul edilen diğer ülkelerdeki uygulamalara göz atmak yerinde olabilir.47

Dünya uygulamasında gelir vergisi tarifesi toplam ülke sayısının %70’ini oluşturan 137 ülkede 
artan oranlı olarak uygulanmaktadır. Çok özenilen ve istisna düzeyleri ve sermaye gelirlerine sağladığı 
avantajlar nedeniyle efektif olarak artan oranlı hale gelen düz oranlı vergi uygulayan ülke sayısı 41 
olup bunun yarısı eski doğu bloku ülkesidir.48 Dünya’da düz oranlı vergi uygulamasının ilk örnekleri 
Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra ortaya çıkan Demirperde gerisi ülkeler ile Baltık Cumhuri-

41 Giray, a.g.m., 2006
42 Karayılan, a.g.m., s.31.
43 Ferhatoğlu, a.g.m., s.174.
44 Giray, a.g.m., 2006
45 Karayılan, a.g.m., 2009
46 Orkunoğlu, a.g.m., s.161.
47 Ferhatoğlu, a.g.m., s.74.
48 Batırel, Ömer Faruk. Gelir Vergisi Tarifesi Uygulaması Üzerine Düşünceler, Yaklaşım, Yıl:18, Sayı:214, Ekim 2010, s.21.
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yetleri ve bazı Balkan ülkelerinde görülmektedir.49 Estonya, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından kısa 
bir süre sonra, 1994 yılında %26 oranında düz oranlı vergi uygulayan ilk Avrupa ülkesi olmuştur. Es-
tonya, 1994 yılına kadar tarifesindeki oranları %16 ila %33 arasında değişen artan oranlı gelir vergisi 
uygulamıştır. 1994 yılında gelir vergisinin artan oranlı tarifesinin yerini %26’lık düz oranlı bir tarifeye 
bırakmıştır. Kurumlar vergisi oranı da 1994 yılında %35’den %26’ya indirilmiştir.50 Estonya ile birlikte 
Litvanya 1994 yılında %33’lük bir vergi oranı ile düz oranlı vergi sistemine geçmiştir. Litvanya’yı, 
%25’lik oran ile 1995 yılında Letonya ve %13’lük bir vergi oranı ile 2001 yılında Rusya izlemiştir.

4.1- Hong Kong
Hong Kong 1947 yılından itibaren uyguladığı düz oranlı vergi sistemiyle Avrupa’nın gelişmiş ülke-

lerini yakalama çabası içerisinde olan eski doğu bloğu ülkelerine model olmuştur. Hong Kong günü-
müzde vergi yükümlülüklerine çeşitli istisna, muafiyet ve indirim olanakları sunan artan oranlı gelir 
vergisi ile toplam geliri %16 oranıyla vergiye tabi tutan düz oranlı gelir vergisi arasında seçim yapma 
imkânı tanıyan ‘ikili’ bir vergi sistemi uygulamaktadır. Düz oranlı gelir vergisi ile vergi yükümlülükleri 
düşük uyum maliyetleri ve vergi oranıyla vergi yüklerini minimize etme imkanına kavuşmuşlardır. 
Hong Kong’un sunduğu düşük oranlı ve uyum maliyetleri düşük gelir vergisi sistemi, vergilemenin 
çalışma, tasarruf yapma ve yatırım yapma arzusu üzerindeki olumsuz etkisini azaltarak dikkat çekici 
ekonomik büyümesine kaynak olarak kabul edilmektedir.51

Grafik 1: Düz Oranlı Vergi Sonrası Hong Kong’un Büyümesi (ABD ve Fransa Karşılaştırması)

Kaynak: Mitchell,Daniel J. The Global FlatTaxRevolution: LessonsforPolicyMakers, Center forFreedomand-

Prosperity, February 2008, Vol. VIII, Issue I, (Erişim) http://freedomandprosperity.org/2008/publications/the-global-

flat-tax-revolution-lessons-for-policy-makers/, 2 Şubat 2014

49 Tuncer, a.g.m., s. 11
50 Ferhatoğlu, a.g.m., 2006
51 Ferhatoğlu, a.g.m., s.74.
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Grafik 1’de Hong Kong, Fransa ve ABD’nin 1950 yılından bu yana kişi başına düşen GSYİH rakam-
ları gösterilmektedir. Hong Kong uyguladığı vergi politikalarının da etkisiyle, yüksek oranda büyüme 
oranlarını yakalayarak Fransa’nın ve ABD’nin çok gerisindeyken, Fransa’yı geçmiş ve ABD’yi ise ya-
kından takip etmektedir.

4.2- Rusya
2001 yılından beri Rusya kişisel gelire %13 oranında vergi uygularken işletme karlarına %35 ora-

nında vergi uygulamaktadır. Gelir vergisinde tek oranlı vergi sisteminin uygulamaya başlanmasından 
sonra, gelir vergisi hasılatı 2001 yılında bir önceki yıla göre reel olarak %28 oranında artmış, 2002 
yılında ise %20.7 değerini almıştır. Bunun dışında, gelir vergisinin toplam vergi gelirleri içindeki payı 
2000 yılında %12.1 değerini ulaşmışken 2001 yılında bu oran %12.7’ye yükselmiştir.52

IMF’nin iki ekonomisti AnnaIvanova ve Michael Keen, Rusya’da yaşanan bu olumlu değişimlerin 
nedenleri üzerine yaptıkları araştırmada çarpıcı bir sonuca ulaşmışlardır. Bu sonuca göre artan oranlı 
vergi sisteminin yükünden kurtulan vatandaşlar, daha çok çalışmaya başlamışlar, bu da daha önceki 
sistemde %12’lik en düşük dilimde kazanan vatandaşlar dâhil gelirleri artırmış, bu şekilde de vergi 
idaresine dikkat çekici itaatine işaret etmiştir. Tek oranlı vergi uygulamasına geçilmeden bir yıl önce 
en yüksek vergi dilimindeki Rus vatandaşları gelirlerinin sadece %52’sini vergi idaresine bildirirken 
2001 yılında, %13’lük tek orana geçilmesinin ardından vatandaşların vergi idaresine bildirdiği geli-
rinin oranı %68’e yükselmiştir. Tek oranlı vergiler, oran açısından olduğu kadar kapsam açısından da 
farklılık gösterebilmektedir.53 Rusya örneği, tek oranın en önemli avantajının sadelik olduğunu ortaya 
koymaktadır. Vergi sisteminin sadeleştirilmesi, hem vergi idaresini kolaylaştırması hem de vatandaşın 
sisteme uyumunu artırması nedeniyle Rusya’da kamu gelirleri yükselmiştir.54

Siyasi huzursuzluk ve enerji fiyatlarının yükselmesine rağmen, Rusya ve Ukrayna hatırı sayılır bü-
yüme rakamlarına ulaşmışlardır. Diğer faktörlerinde etkisiyle, Rus düz oranlı vergi uygulaması, ola-
ğanüstü bir Lafferetkisinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Grafik 2’te kişisel gelir vergisi gelirlerinin, eski 
vergi sistemindeki %30’luk oran yerine %13 oran uygulanması ile çift haneli oranlarla artmakta oldu-
ğu görülmektedir. Rakamlar, Laffer eğrisinin etkisinin daha belirgin görülebilmesi için enflasyondan 
arındırılmıştır.55

Düz oranlı vergilemeye karşı olanlar, düz oranlı vergilemenin vergi gelirlerinde artış değil, azalışa 
neden olacağını ileri sürmektedirler. Düz oranlı vergi uygulamasına geçiş ile birlikte vergi oranlarının 
ilk başta düştüğü doğrudur ancak ilerleyen dönemlerde vergi gelirlerinde artış meydana gelmektedir. 
Bu durum Rusya’nın vergi gelirlerinin gösterildiği Grafik 2’te görülmektedir.

52 Kaya, a.g.m., s.104.
53 Kaya, a.g.m., s.104.
54 Kaya, a.g.m., s104.
55 Mitchelle, a.g.m.,
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Grafik 2: Rusya’da Vergi Gelirlerindeki Artış (%13 vergi oranı)

Kaynak: Daniel J. Mitchell, The Global FlatTaxRevolution: LessonsforPolicyMakers, Center forFreedomand-

Prosperity, February 2008, Vol. VIII, Issue I, (Erişim) http://freedomandprosperity.org/2008/publications/the-global-

flat-tax-revolution-lessons-for-policy-makers/, 2 Şubat 2014

4.3- Diğer Ülkeler
2003 yılından sonra daha fazla ülke düz oranlı vergi uygulamasına geçmiştir. İlk olarak Sırbistan, 

Avrupa ülkeleri içerisinde en düşük kurum kârlarına düz oranlı vergi uygulaması ile kişisel gelir ver-
gisi ve kurum kârları üzerine %14 oranında vergi uygulamaktadır. Ardından, Ukrayna Rusya’yı takip 
ederek %13 oranında kişisel gelirlere düz oranlı vergi uygulamış, kurum kârlarında ise %30 olarak 
uygulanan vergi oranını %20’ye düşürmüştür.56

Gürcistan’da Mikhail Sookashvili, 25 Ocak 2004 tarihinde göreve başladıktan 5 gün sonraki açıkla-
masında, ekonomik önceliklerinden birinin tek oranlı vergi sistemine geçmek olduğunu ifade etmiştir. 
Parlamento 22 Aralık 2004 tarihinde gelir vergisinde %12’lik tek oranlı vergi uygulamasına geçmeyi 
kabul etmiştir. Gürcistan’da %12 ile %20 arasında değişen beş kademeli vergi politikası uygulanmıştır.57

Romanya’da iktidara gelen hükümetin ilk icraatı 29 Aralık 2004’te kabul edilen vergi sisteminden 
%16’lık tek oranlı vergi sistemine geçiş olmuştur. 1 Ocak 2005 itibariyle bu sistem yürürlüğe girmiştir. 
Tek oranlı vergi sistemine geçmeden önce Romanya’da %18 ile %40 arasında değişen beş kademeli 
gelir vergisi ve %25 oranında kurumlar vergisi uygulanmıştır.58

Tablo 2’de düz oranlı vergi uygulayan ülkeler, vergi oranları ve düz oranlı vergi uygulamasına geçiş 
oranları gösterilmektedir.

56 Grecu, a.g.m., s.16.
57 Kaya, a.g.m., s.106.
58 Kaya, a.g.m., s.106.
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Tablo 2: Dünya’da Düz Oranlı Vergi Uygulamaları

Ülke Kişisel Gelir Vergisi Oranı (%) Kurumlar Vergisi Oranı (%) Yürürlük Yılı

Jersey 20 20 1940

Hong Kong 16 17,5 1947

Guernsey 20 0 1960

Jamaika 25 33,3 1980

Estonya 21 0 1994

Letonya 23 15 1995

Litvanya 15 15 1994

Rusya 13 24 2001

Sırbistan 15 10 2003

Irak 15 15 2004

Slovakya 19 19 2004

Ukrayna 15 25 2004

Gürcistan 12 20 2005

Romanya 16 16 2005

Türkmenistan 10 20 2005

Trinidad & Tobago 25 25 2006

Kırgızistan 10 10 2006

Arnavutluk 10 20 2007

İzlanda 35.7 18 2007

Makedonya 10 10 2007

Moğolistan 10 10,25 2007

Karadağ 15 9 2007

Kazakistan 10 15 2007

Pridnestrovie 10 0 2007

Bulgaristan 10 10 2008

Çek Cumhuriyeti 15 15 2008

Morityus 15 15 2009

FBIH 10 10 2009

Beyaz Rusya 12 24 2009

Belize 25 25 2009

Kaynak: Rabushka,Alvin.FlatTaxChronology, (Erişim) http://flattaxes.blogspot.com/2010/03/flat-tax-

chronology.html, 10Ocak 2014
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Grafik 3’te düz oranlı vergi uygulamasına geçen ülkelerin sayılarının yıllara göre durumu yer al-
maktadır. Şekilden de anlaşılacağı üzere, düz oranlı vergi uygulamaları 2000’li yıllara kadar artış eği-
liminde olmuş ve özellikle 2003 sonrasında ciddi bir artışla toplamda 24 ülkeye ulaşmıştır.

Grafik 3: Düz oranlı vergi uygulayan ülkelerin yıllara göre durumu

Kaynak: Mitchell, Daniel J, The Global FlatTaxRevolution: LessonsforPolicyMakers, Center forFreedomand-

Prosperity, February, 2008, Vol. VIII, Issue I, (Erişim) http://freedomandprosperity.org/2008/publications/the-

global-flat-tax-revolution-lessons-for-policy-makers/, 2 Şubat 2014

5- AVRUPA BİRLİĞİ’NDE DÜZ ORANLI VERGİ SİSTEMİ UYGULAMALARI
Avrupa Birliği’ne 2004 yılında katılan ülkeler vergi sistemlerini basitleştirmek ve Avrupa’nın geliş-

miş ülkelerine karşı rekabet avantajı sağlayabilmek adına düz oranlı vergi uygulaması çalışmalarına 
1994 yılından itibaren ağırlık vermişlerdir. Avrupa Birliği’nin bu alandaki başarısı bölgenin diğer ülke-
lerine de kaynak olmuş, Rusya ve Gürcistan da bu çalışmalardan esinlenerek vergi sistemlerinde köklü 
değişikliklere gitmişlerdir.59

5.1- Estonya
Estonya, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından kısa bir süre sonra, 1994 yılında %26 oranında düz 

oranlı vergi uygulayan ilk Avrupa ülkesi olmuştur.60 Estonya ekonomisi 1994 reformu ile birlikte hızla 
büyümüş, 1997 yılında büyüme çift haneli rakamlara ulaşmıştır.61Hong Kong’dan farklı olarak, Eston-

59 Ferhatoğlu, a.g.m., s.75.
60 Ferhatoğlu, a.g.m., s.76.
61 Economoist, SimplifyingTaxSystems – The Case ForFlatTaxes, (Erişim)  http://www.economist.com/node/3860731, 24 
Aralık 2012
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ya, %29 oranında istihdam vergisi ve %18 oranında KDV uygulamaktadır.62 2012 yılı itibari ile Estonya 
vergi oranını %21 olarak belirlemiştir.

Grafik 4’te Estonya’nın 1995 – 2010 yılları arasında GSYİH değerleri gösterilmektedir. 1998 yılındaki 
Rusya krizinin büyük ölçüde etkili olduğu düşüş haricinde genel olarak dengeli bir seyir izlediği söylenebilir.

Grafik 4: Estonya’nın Yıllar İtibari İle GSYİH Değişimi

Kaynak: Grecu, Andrei, FlatTax – The British Case, (Erişim)  https://www.itpa.org/wp-content/uploads/2010/06/

grecuflattax.pdf, 17 Kasım 2013

5.2- Letonya
Letonya 1995 yılında gelir ve kurumlar vergisi oranlarını %25 düzeyine indirmiştir. Bununla birlikte 

yatırımlara uygun bir ortam hazırlamak amacıyla ilave vergi kolaylıklarına da sistemde yer verilmiştir.63

Letonya, 1995 yılında gelir ve kurumlar vergisi oranlarını %25 düzeyine indirmiş ve tek oranlı 
vergi uygulamasına geçmiştir. Letonya 2000 yılında sistemi reorganize etmiş ve vergi oranını %13’e 
indirmiştir. Bu değişikliklerin sonucunda peş peşe dört yıl ekonomide büyüme sağlamıştır. Gelir vergisi 
tahsilatındaki reel artış, enflasyondan arındırıldıktan sonra 2001 yılında %25.2, 2002 yılında %24.6, 
2003 yılında %15.2 ve 2004 yılında %16 olmuştur. Bu dört yılın sonunda vergi oranı %13’e düşmesi-
ne rağmen vergi gelirleri 2 kat artmıştır. Gelir vergisinin bütçe içindeki payı, 2000 yılında %12,1 iken 
2003 yılının sonunda %17’ye yükselmiştir.64

5.3- Litvanya
Litvanya ise gelir vergisinde düz oranlı tarife yapısını %33 oranıyla 1994 yılından itibaren uygula-

maktadır. Sosyal güvenlik kesintileri ise %31 işveren ve %3 işçi payı ile %34 düzeyindedir. Kurumlar 
vergisinde ise yatırımları teşvik edebilmek amacıyla 1993 yılından itibaren %10 oranı uygulanmakta-
dır. Bu bakımdan düz oranlı yapı sadece kişisel gelir vergisinde sınırlı kalmıştır.65

62 Mitchell, Daniel J. The Global FlatTaxRevolution: LessonsforPolicyMakers, Center forFreedomandProsperity, February 
2008, Vol. VIII, Issue I, (Erişim) http://freedomandprosperity.org/2008/publications/the-global-flat-tax-revolution-lessons-
for-policy-makers/, 2 Şubat 2014
63 Ferhatoğlu, a.g.m., s.75.
64 Kaya, a.g.m., s.103.
65 Ferhatoğlu, a.g.m., s.76.
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Estonya’dan bir yıl sonra vergi sistemini değiştiren Litvanya da ekonomik büyüme konusunda cesa-
ret verici gelişmeler yaşamıştır. Yüksek enflasyon ve bütçe açıklarıyla karakterize olan bu eski Sovyet 
ekonomisi, düz oranlı vergi uygulamasının ardından kişi başına GSYİH’da düşüşler yaşamaya başla-
mış, ancak 2002’de %6,8 ile Baltık bölgesinde en yüksek GSYİH artışını gerçekleştirmeyi başarmıştır. 
GSYİH artış oranı 2003’te %9,8 ve 2004’te %6,7 olmuştur.66

5.4- Slovakya
Slovakya 2004 yılında kurumlar vergisini ve gelir vergisini tek oranlı olarak %19’a indirmiştir. 

Daha önceleri Slovakya’da gelir vergisi %10 ile %30 arasında beş kademeli, kurumlar vergisi ise 
%25 oranında uygulanmaktaydı. Slovakya’da tek oran, hem gelir vergisini, hem kurumlar vergisini ve 
hem de katma değer vergisini içine almaktadır. Avrupa genelinde %19 ile nispeten düşük gelir ve ku-
rumlar vergisi uygulayan Slovakya, katma değer vergisi söz konusu olduğunda Avrupa’nın en yüksek 
oranlarından birini uygulamaktadır. Bu ülkede vergilendirme sistemi oldukça basitleşmiştir. Tek oranlı 
sisteme geçmeden önce 90 adet istisna, 66 adet muafiyet, 90 adet vergilendirilmeyen gelir kaynağı ve 
farklı oranda 27 vergi çeşidi bulunmaktaydı.67

Slovakya’da 2004 yılında gerçekleştirilen vergi reformu ile vergi sisteminin etkin, şeffaf, basit, ada-
letli ve rekabetçi bir vergi sistemi amaçlanmıştır. Tek oranlı vergi reformunun, Slovakya’nın vergi siste-
mine aşağıda listelenen kolaylıkları getirdiği gözlenmektedir.68

•	Sistem %19 düzeyinde tek oranlı bir gelir vergisi ve yüksek bir vergi muafiyeti eşiği getirilmiştir. 
Bu oran, ücret gelirlerinde %10 ile %38 arasında değişen beş dilimli bir oran yapısı ve sermaye 
gelirlerine uygulanan %5 ile 25 arasında değişen stopaj oranları da dâhil olmak üzere, 21 farklı 
vergi oranının yerini almıştır.

•	Kurumlar vergisi oranı da %19’a indirilmiş ve temettü vergisi kaldırılmıştır.
•	Yeni kurulan şirketlere uygulanan vergi istisnası da dahil olmak üzere, birçok gelir vergisi mu-

afiyeti yürürlükten kaldırılmıştır. Slovakya gelecekte gündeme gelebilecek tüm yatırım teşviki 
girişimlerinde AB’nin devlet yardım kurallarına uymayı taahhüt etmiştir.

•	Dolaysız vergiler, AB’nin dolaysız vergiler için belirlediği düzeylere uyacak şekilde arttırılmıştır.
•	Düşük gelir getiren bazı küçük oranlı vergiler yürürlükten kaldırılmıştır.
•	%19 oranındaki tek KDV uygulaması, %14 ve 20 olarak uygulanan çift tarifeli KDV uygulama-

sının yerini almıştır.
•	Ayrı bir reform ile tüm sosyal güvenlik katkı oranları %2,4 oranında indirilmiş ve emeklilik ve 

işsizlik sigortası katkı tavanları yükseltilmiştir.

66 Karayılmazlar,Ekrem. Kargı,Nihal. Artan Oranlı Gelir Vergisi Tarifesi: Küresel Ekonomide Rekabet Gücü, Tisk Akademi, 
2008/II, s.213.
67 Kaya, a.g.m., s.104.
68 Kaya, a.g.m., s.104-105.
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Grafik 5: Slovakya’nın 1990-2011 yılları arası GSYİH Değişimi

Kaynak: GrossDomestic Product (GDP) of Slovakia, 1990-2011, (Erişim)  http://kushnirs.org/macroeconomics/

gdp/gdp_slovakia.html#t1, 25 Aralık 2012, adresindeki veriler kullanılarak hazırlanmıştır.

Grafik 5’da Slovakya’nın 1990 – 2010 yılları arasındaki GSYİH değerleri değişimi aktarılmıştır. 
1998 Rusya krizi ve 2008 kriz dönemleri haricinde genel olarak artış eğiliminde olduğu söylenebilir.

6- DÜZ ORANLI VERGİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ve ANALİZİ
6.1- Vergi Uyumlaştırma Aracı Olarak Düz Oranlı Vergileri
Vergi uyumlaştırması; Avrupa Birliği’ne üye devletler arasında sıkı bir ekonomik ilişkinin kurulma-

sı, sürekli ve dengeli gelişmenin sağlanması ve ticaret saptırıcı, rekabeti önleyici vergi eşitsizliğinin 
ortadan kaldırılması amacıyla üye devletlerin vergi mevzuatlarının birbirlerine yaklaştırılmasıdır.69 Kı-
saca vergi uyumlaştırması vergi sistemleri arasında bozucu etkiler yaratan farklılıkların ortadan kaldı-
rılarak birbirlerine yaklaştırılmasıdır.70

Avrupa Birliği içerisinde yer alan pek çok verginin tek tek uyumlaştırılması için yapılan çalışmalar 
hem fazla zaman gerektirmekte, hem de daha fazla sorunla karşılaşılmaktadır. Oysa düz oranlı vergi 
sisteminin birlik içerisinde tüm üye ülkeler tarafından uygulamaya konulması, uyumlaştırma çalışma-
larının da daha hızlı ve verimli şekilde yürütülmesine olanak sağlayacaktır.

Düz oranlı vergi sisteminin birlik içerisinde uygulanması ve uyumlaştırma çalışmaları neticesinde, 
zararlı vergi rekabetine yol açabilecek uygulamalarında önüne geçilebilecektir.

69 Tavşancı, Aykut. Türk Vergi Sisteminin Avrupa Birliği Vergi Sistemi ile Uyumlaştırılmasının Dolaysız Vergiler Açısından 
Değerlendirilmesi, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı: 196, 2005, s.223.
70 Batun, Mehmet. Avrupa Birliği’nde Kurumlar Vergisi Uyumlaştırmasına İlişkin Çalışmaların Tarihsel Gelişimi, Vergi 
Dünyası Dergisi, Sayı: 323, 2008, s.91.
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6.2- Zararlı Vergi Rekabetini Önleme Aracı Olarak Düz Oranlı Vergiler
Birçoğu AB üyesi olan Doğu Avrupa ülkelerini vergi oranlarını azaltarak düzleştirmeye iten en 

önemli unsur şüphesiz ki, mobilitesi yüksek üretim faktörlerini (özellikle sermayeyi) ülkelerine çekmek 
suretiyle kalkınma hızlarını arttırma arzusudur. Ancak bu gelişmelerin, AB içerisinde vergi rekabeti ve 
bunun yaratacağı olumsuzluklara ilişkin tartışmalar yarattığı ve dolayısıyla vergi uyumlaştırması ve 
vergi rekabeti alternatifleri arasında yeni stratejinin belirlenmeye çalışıldığı gözlenmektedir.71

Zararlı vergi rekabeti, bir takım vergisel avantajlarla, uluslararası yatırım kararlarının çarpıtılma-
sıyla yaratılan etkinlik kaybı sonucu ülkelerin vergi gelirlerindeki azalmayı ifade etmektedir.72 Vergi 
rekabeti, hükümetler arası bir rekabet türü olup çeşitli değişkenler kullanılarak kavram tanımlamaya 
çalışılmaktadır. Burada ilk akla gelen araç vergi oranları olmaktadır.73Vergi oranları esas alınırsa vergi 
rekabeti, üretim faktörlerinin serbestçe hareket edebileceği ve birden fazla vergi otoritesinin bulundu-
ğu bir ortamda vergi otoritelerinin üretim faktörlerini kendi iktidar alanlarına yönlendirme amacıyla 
vergi oranlarını düşürmesi ve böylelikle vergi matrahlarını genişletme imkânına kavuşması şeklinde 
tanımlanabilir.74 Bu rekabet esas olarak üretim faktörlerinin ülkeler arasında hareketli olması sebebiyle 
ortaya çıkmakta ve etkinsizlik yaratarak, vergi oranları ve dolayısıyla kamu harcamalarında ülkeler ara-
sında dibe doğru (racetothebottom)75 bir yarışa neden olmaktadır.76 Ülkeler arasında vergi oranlarını 
düşürmeye neden olan rekabete literatürde dibe doğru yarış olarak ifade edilen ‘race to the bottom’ 
adı verilmektedir.77

Düz oranlı gelir vergisi uygulamaları devletlerarası rekabetin en önemli unsurlarından biri olan ve 
vergi yükünün azalması, vergi tabanının genişletilmesi ve vergi sisteminin basitleştirilmesine yol açan 
vergi rekabetinin bir sonucudur.78

6.3- Vergilemede Adaleti Sağlama ve Tarafsızlık Yönünden Düz Oranlı Vergiler
Vergilemede adalet geleneksel olarak zenginlerin daha fazla vergilendirilmesi olarak tanımlanmak-

tadır. Bunun da yolu artan oranlı bir vergi sistemine sahip olunmasıdır. Oysaki düz oranlı vergiler ile 
de bu amaç gerçekleştirilebilmektedir.79

71 Karayılmazlar, Kargı, a.g.m., s.213.
72 Giray, Filiz. Küreselleşme Sürecinde Vergi Rekabeti ve Boyutları, Akdeniz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 
Sayı 9, 2005, s.110.
73 Tuncer, Selahattin. Vergileme ile İlgili Yeni Deyim ve Kavramlar, Vergi Dünyası, Sayı: 304, Aralık 2006, s.5.
74 Saraç, Özgür. Küresel Vergi Rekabeti ve Ulusal Vergi Politikaları, Maliye ve Hukuk Yayınları, Ağustos 2006, s.110.
75 Vergi rekabeti teorisi, ülkeler arasındaki bu yarışın, dibe doğru bir yarış yarattığını, rekabet eden ülke sayısı arttıkça 
bu yarışın hızlandığını vergi oranları ve kamu harcama düzeylerinin bütün ülkeler için düşük bir seviyede eşitlenece-
ğini öne sürmektedir. Dolayısıyla iktisat literatüründe rekabet, üretimde ve kaynak dağılımında etkinliği sağladığı için 
özendirilmesine rağmen, devletlerarasındaki rekabetin her zaman olumlu sonuçlar yaratması beklenmemektedir. (Gö-
ker, Zeliha. Vergi Rekabetinin Kamu Harcamalarına Etkisi ve Harcama Rekabeti, Maliye Dergisi, Ocak-Haziran 2008, 
Sayı:154, s.124.)
76 Göker,Zeliha. Vergi Rekabetinin Kamu Harcamalarına Etkisi ve Harcama Rekabeti, Maliye Dergisi, Sayı:154, Ocak-
Haziran 2008,  s.123.
77 Günaydın,İhsan. Gürdal, Temel. Eser,Levent Yahya. Zararlı Vergi Rekabetinin Sosyo-Ekonomik Etkileri, Finans Politik ve 
Ekonomik Yorumlar, Cilt: 45, Sayı: 518, 2008, s.52.
78 Vural, a.g.m., s.188.
79 Türkan, a.g.m., s.7.



      MAKALELER
vergi
raporu sayı: 176 • mayıs 2014

115

Tek oranlı vergi uygulamasını savunanlar bu uygulama ile, tüm mükellefler aynı vergi oranına tabi 
olacağı için, vergilendirmede tarafsızlık ilkesinin gerçekleşeceğini ileri sürmektedirler. Ayrıca, yüksek ge-
lir grupları ile düşük gelir gruplarına aynı oranda verginin uygulanmasının, vergilendirmede adalet ilke-
sine ters düşmeyeceğini savunmaktadırlar. Bu görüşü savunanlara göre, şu anda ABD’de uygulanmakta 
olan vergi sisteminde; muafiyet ve istisnalardan yararlanamayan mükellef, kendisi ile aynı gelire sahip 
olan ve muafiyet ve istisnalardan yararlanan mükellefe göre daha fazla vergi ödemek zorunda kalmakta, 
bu durum da adaletsizliğe neden olmaktadır. Tek oranlı vergi uygulaması ile muafiyet ve istisnalar kaldı-
rılacağından, vergilendirmede adalet ilkesinin daha kolay gerçekleşeceğini savunmaktadırlar.80

Düz oranlı vergi aleyhine ileri sürülen en yaygın argüman, zenginlerin yararına oluşudur.81Tek 
oranlı vergi uygulamasına karşı çıkanlar, tüm mükelleflerin aynı oranlı vergiye tabi tutulacak olması 
nedeni ile, vergi adaletsizliğine yol açılacağını ileri sürmektedirler. Bu görüşe göre, yüksek gelir grup-
ları ile düşük gelir gruplarına aynı vergi oranının uygulanması halinde, bu iki gelir grubu arasında 
vergilendirme açısından adaletsizlik doğacak, dolayısı ile vergi yükü dağılımı değişecektir.82

Diğer taraftan, yüksek gelir grubuna dâhil mükelleflerin gelirlerinin önemli bir bölümünün faiz geliri, 
temettü, sermaye kazançlarından oluştuğu, bu tür gelirlerin birçok düz oranlı vergi tasarılarında vergi dı-
şında tutulması nedeniyle, vergilendirilmemiş bir servet birikimi söz konusu olacağı ileri sürülmektedir.83

Yatay adalet açısından bakıldığında, düz ve artan oranlı vergilerin birbirinden herhangi bir farkının 
olmadığı anlaşılmaktadır. Her iki tür vergilemede de aynı durumda olan mükellefler aynı vergiyi ver-
mekte, dolayısıyla yatay adalet sağlanmaktadır. Düz oranlı vergilemeyi savunanlara göre; daha fazla 
gelire sahip olanların tabi oldukları oran aynı olmasına rağmen, düşük gelirlilere kıyasla daha fazla 
vergi ödemelerini gerektiren dikey adalet ilkesi de düz oranlı vergiler ile gerçekleştirilebilmektedir. 
Ancak dikey adaletin yalnızca aynı oranın farklı gelirlere uygulanması ile gerçekleşemeyeceği, artan 
oranlılık ile uygulanabileceğini düşünenler bakımından durum farklıdır. Bu düşüncenin taraftarların-
ca, düz oranlı vergileme ile bütün mükelleflerin hiçbir ayrım gözetilmeksizin aynı oranda vergilendi-
rilmesi öngörüldüğünden, farklı durumda olanların gelirin marjinal azalan faydası noktasında dikkate 
alınması halinde, farklı vergilendirilmesinin söz konusu olmadığı ifade edilmektedir. Bu noktada artan 
oranlı vergileme, düz oranlı vergilemeye göre daha adil ve esnek kabul edilebilir.84

6.4- Avrupa Birliği’nde Düz Oranlı Vergi Uygulamalarının Başarısı
Avrupa’daki düz oranlı vergi uygulamalarının sonuçları bütün hem gelir hem de vergi yükümlü-

lerine yarar sağladığını göstermektedir. Baltık kaplanları olarak nitelendirilen ülkeler yılda ortalama 
%5’lik büyüme hızına yaklaşmış durumdadırlar. Bu güçlü ekonomik performans ülke hazinelerinin de 
güçlenmesine neden olmuştur.85

Slovakya’da düz oranlı vergi sistemine geçiş, birkaç yönden işletme yatırımlarını teşvik etmiştir. İlki 
kurumlar vergisinde %40 oranından %19 oranına kadar yani yarıdan fazla indirim olmuştur. İkincisi 

80 Aydın, a.g.m.,s.16.
81 Türkan, a.g.m., s.8.
82 Aydın, a.g.m., 1996, s.18.
83 Türkan, a.g.m., s.8.
84 Orkunoğlu, a.g.m., s.159.
85 Ferhatoğlu, a.g.m., s.77.
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kâr paylarının vergilendirilmesi ile kaldırılmıştır. Böylece kâr paylarının iki kere vergilendirilmesi söz 
konusu değildir. Üçüncüsü işletme zararlarının taşınmasıyla ilgili kurallar kolaylaştırılmıştır. Yeni Vergi 
Kanunu 5 yıllık bir dönemde zararların vergilendirilebilir gelirden düşülmesine izin vermektedir.86

Eskinin Demirperde gerisi ülkelerin başlattığı bu hareketin sonuçlarını Batılı ülkelerin kurumlar 
vergisi oranları üzerindeki etkilerini görüyoruz. Örneğin, Federal Almanya’nın kurumlar vergisi oranı 
1996’da %57.4 iken bu tarife 2004’te 19.11 puan gerileyerek %38.29’a çekilmiştir. Sırasıyla aynı 
yıllarda kurumlar vergisi oranı Lüksemburg’da %40.3’ten %30.38’e, Belçika’da %40.2’den %34’e, 
Yunanistan’da %40’tan %25’e, Türkiye’de %44’ten %30’a, İngiltere’de %33’ten %30’a, Danimarka’da 
%34’ten %30’a Japonya’da %51.6’dan %42 düzeyine düşürülmüştür.87

6.5- Türkiye’nin Düz Oranlı Vergi Karşısındaki Durumu
Türk vergi sisteminde var olan sorunlara temel çözümler, etkin bir vergi idaresinin kurulması ve ka-

yıt dışı ekonominin daraltılması şeklinde iki ana noktada toplanabilir. Bu iki husus Türk vergi sistemin-
de birbirlerini yaratan ve besleyen mekanizmalardır. Yüksek ve artan oranlı vergi oranları mükellefleri 
kayıt dışı kalmaya zorlarken, kayıt dışılığın yaygınlığı yeterli geliri toplama endişesi ile vergi idaresini 
oranları arttırmaya zorlamış ve bu yapı bir sarmala dönüşmüştür.88

Türk vergi sisteminde düz oranlı vergi uygulaması hakkında görüşler değerlendirildiğinde; vergi 
mevzuatının ve vergi tahsilatının basitleştirilmesi, kayıt dışılığın azaltılmak istenmesi, üretim ve yatı-
rımların teşviki bakımından destek görmektedir. Vergi hasılatını düşüreceği, teşvik sistemine yeterince 
yer verilmemesi, ekonomide bireyler ve kurumlar üzerinde devletin vergileme ile ilgili yönlendirici 
politikalarının düşeceği pasif konum gibi nedenlerle de eleştirilmektedir. Sözü edilen eleştiriler ve düz 
oranlı vergilemeyi savunan görüşlerin toplu şekilde dikkate alınması halinde ise; ülkemiz bakımından 
henüz düz oranlı vergi sistemine geçişe uygun koşulların bulunmadığı düşünülmektedir.89

Aktan’a göre90 ülkemizde hiçbir şekilde %20’yi aşmayacak bir düz oranlı gelir vergisi uygulamak 
pekâlâ mümkündür ve yararlı da olacaktır.

Düz oranlı vergi uygulamalarının Türk vergi sistemindeki etkilerini vergi oranları bakımından de-
ğerlendirecek olursak kurumlar vergisi ve gelir vergisi bakımından ele alabiliriz.

6.5.1- Kurumlar Vergisi Açısından
Türk vergi sistemi içerisinde genel olarak vergi oranlarında yaşanan düşüş eğilimi kurumlar vergi-

sinde de kendini göstermiştir.
Grafik 6’de 1990-2012 arasında kurumlar vergisi oranlarındaki değişim aktarılmıştır. 1990 yılında 

%40’ın üzerinde olan kurumlar vergisi oranı 2012 yılı itibariyle %20’dir.
Düşüş eğiliminin tek nedeni elbette ki düz oranlı vergi uygulamaları değildir. Gerek Avrupa Birliği 

adaylık sürecinde vergi uyumlaştırma çalışmaları gerekse zararlı vergi rekabetinin yarattığı olumsuz-
luklardan daha az etkilenme düşüncesi oran indiriminde etkili olmuştur ancak tüm bu sürecin bir 
parçası olan düz oranlı vergi uygulamaları da düşüş eğiliminde önemli rol oynamıştır.

86 Giray, a.g.m., 2006
87 Tuncer, a.g.m., s.11.
88 Türkan, a.g.m., s.18-19.
89 Orkunoğlu, a.g.m., s.162.
90 Aktan, a.g.m., 5 Kasım 2012
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Grafik 6: 1990-2010 Yılları Arasında Kurumlar Vergisi Oranlarındaki Değişim

Kaynak: T.C. Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi ve Kurumlar Vergisi Kanun’unda yapılan 

değişikliklerden derlenmiştir.

Grafik 7’de Türkiye’de Kurumlar Vergisi hasılatının yıllara göre değişimi gösterilmektedir. Kurumlar 
vergisi hasılatı 2000 yılından bu yana sürekli olarak artış eğilimindedir. Kurumlar vergisinin 2005 
yılında artırılması vergi hasılatında düşüşe neden olmuştur ancak 2006 yılında vergi oranı %20’ye 
düşürülmüş ve bunun sonucunda da vergi hasılatı 2006 yılından sonra hızla artmıştır. Öyle ki, 2008 
yılından bu yana dünya genelinde yaşanan ekonomik krizler ve darboğazlara rağmen 2012 yılı hari-
cinde kurumlar vergisi hasılatında ciddi bir düşüş yaşanmamış ve artış eğilimi devam etmiştir. 

Grafik 7: Türkiye’de Kurumlar Vergisi Hasılatının Yıllara Göre Değişimi (Bin TL)

Kaynak: Gelir İdari Başkanlığı internet sitesinde yer alan veriler kullanılarak hazırlanmıştır.
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6.5.2- Gelir Vergisi Açısından
Gelir vergisi oranlarındaki düşüş eğiliminin tek nedenini düz oranlı vergilere bağlamak elbette ki 

yanıltıcı olacaktır. Ancak vergi rekabetinin doğmasında etkili olan önemli nedenlerden biri de düz 
oranlı vergi uygulamalarının artmasıdır. Bu etki Türk Vergi Sisteminde de kendini göstermiştir. Ülke-
mizde artan oranlı gelir vergisi uygulanmaktadır. Ancak yıllar itibari ile hem oranlarda azalma olmuş 
hem de dilim sayısı azaltılmıştır.

Grafik 8 incelendiğinde gerek Avrupa Birliği’nde gerekse Türkiye’de vergi oranlarının düşüş eğili-
minde olduğu söylenebilir. Ancak dikkat çeken husus, Birliğin eski üyesi olan AB-15 ülkelerinin vergi 
oranlarının düşüş eğiliminin az olması ve gerek AB-10 gerekse de Birlik ortalamasının altında sey-
retmesidir. AB-10 ülkeleri ise Birliğe 2004 genişlemesi sonrasında katılan ülkeler olup, bu ülkelerde 
genel olarak düz oranlı vergiler uygulanmaktadır.

Grafik 8: Avrupa Birliği üye ülkeleri ve Türkiye’de Gelir Vergisi Oranlarının Yıllara Göre Değişimi91

Kaynak: Eurostat, Taxationtrends in EuropeanUnion, (Erişim) http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFF-

PUB/KS-DU-11-001/EN/KS-DU-11-001-EN.PDF, 10 Aralık 2013, s.99’da yer alan veriler kullanılarak hazırlan-

mıştır.

91 Tablodaki veriler, artan oranlı gelir vergisi uygulayan ülkelerde en yüksek dilime isabet eden oranlar, düz oranlı vergi 
uygulayan ülkelerde ise düz oranlı gelir vergisi oranları kullanılarak hazırlanmıştır. AB-15 ülkeleri birliğe eskiden üye 
olan ülkeleri, AB-10 ise 2004 genişlemesi sonrasında Avrupa Birliği’ne katılan ülkeleri göstermektedir.
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Tablo 3: Yıllara Göre Ücret Dışı Gelirlere Uygulanan Gelir Vergisi Oranlarının Yıllara Göre De-
ğişimi (%)

 1. Dilim 2. Dilim 3. Dilim 4. Dilim 5. Dilim 6. Dilim 7. Dilim Yükseklik Farkı

1992 25 30 35 40 45 50  25

1993 25 30 35 40 45 50  25

1994 25 30 35 40 45 50 55 30

1995 25 30 35 40 45 50 55 30

1996 25 30 35 40 45 50 55 30

1997 25 30 35 40 45 50 55 30

1998 25 30 35 40 45 50 55 30

1999 20 25 30 35 40 45  25

2000 20 25 30 35 40 45  25

2001 20 25 30 35 40 45  25

2002 20 25 30 35 40 45  25

2003 20 25 30 35 40 45  25

2004 20 25 30 35 40 45  25

2005 20 25 30 35 40   20

2006 15 20 27 35    20

2007 15 20 27 35    20

2008 15 20 27 35    20

2009 15 20 27 35    20

2010 15 20 27 35 20

2011 15 20 27 35 20

2012 15 20 27 35 20

Kaynak: Armağan, Ramazan.Türkiye’de Gelir Ve Kurumlar Vergisi Oranlarında İndirimin Vergi Gelirleri Üze-

rine Etkileri, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 3, 2007, s. 

229. ve Gelirler İdaresi Başkanlığı internet sitesindeki verilerden derlenmiştir.

Tablo 3’te 1992 – 2012 yılları arasında Türkiye’de gelir vergisi tarifesindeki dilim sayıları gösteril-
mektedir. Dünya genelinde vergi oranlarındaki düşüş eğilimi ve ülkelerin düz oranlı vergi uygulamala-
rının etkisi Türk vergi sisteminde de kendini göstermiştir. 2012 yılı itibari ile dilim sayısı yediden dörde 
düşmüş ve oran bakımından da indirime gidilmiştir.

Grafik 9’da Türkiye’de Gelir Vergisi hasılatının yıllara göre değişimi gösterilmiştir. Grafik incelendi-
ğinde, gelir vergisi hasılatının yıllar itibari ile artış eğiliminde olduğu söylenebilir. Artan oranlı olarak 
uygulanan gelir vergisi özellikle dilim sayısının azaltıldığı ve vergi oranlarının düşürüldüğü yıllarda ve 
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devamında, vergi hasılatının daha hızlı arttığı gözlenmektedir. Vergi hasılatının artmasının tek sebebi 
şüphesiz ki vergi oranlarının düşürülmesi değildir ancak oran indirimlerinin bunda önemli katkıları 
bulunmaktadır.

Grafik 9: Türkiye’de Gelir Vergisi Hasılatının Yıllara Göre Değişimi (Bin TL)

Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesindeki verilerden hazırlanmıştır.

7- SONUÇ
Düz oranlı vergi sistemi 1950’li yıllardan bu yana sıklıkla tartışılmış ve günümüze kadar farklı ül-

keler tarafından uygulamaya konulmuştur. Düz oranlı vergilemenin en önemli özelliği, tüm geliri tek 
bir kez vergilendirmesidir. Ayrıca Laffer’in de söylediği gibi, vergi oranlarında yapılan bir indirimin 
vergi gelirlerini arttırdığı yönündeki en güzel örnekler de yine düz oranlı vergi sistemini uygulayan 
ülkelerde görülmüştür.

Hong Kong, Rusya ve Slovakya, düz oranlı vergi uygulaması sayesinde ekonomik büyüme ve ver-
gi gelirlerindeki artış yönünden örnek gösterilen ülkeler arasında yer almakta ve Slovakya,Hall ve 
Rabushka’nın önermiş olduğu pür düz oranlı vergi sistemini uygulayan tek ülke olarak karşımıza çık-
maktadır. Anılan bu ülkelerde, düz oranlı vergi sistemi sayesinde, vergi gelirlerini arttırmanın yanı sıra 
kişi başı GSYİH’da da ciddi artışlar meydana gelmiştir.

Düz oranlı vergi sistemi Avrupa Birliği içerisinde de birlik üyesi bazı ülkelerce uygulamaya ko-
nulmuş ve olumlu sonuçlar elde edilmiştir. Ancak özellikle İngiltere, Almanya ve Fransa gibi birliğin 
kurucu üyeleri tarafından vergi rekabeti yarattığı olgusu nedeniyle sık sık eleştirilmektedir. Benzer eleş-
tiriler OECD tarafından da dile getirilmektedir. Bu eleştirilerin temelinde, düz oranlı vergi uygulayan 
ülkelerin, vergi oranlarını düşürerek, sermayeyi kendi ülkelerine çekme çabası olarak algılanması yer 
almaktadır. Düz oranlı vergilere yönelik bir başka eleştiri ise vergilemede adaleti sağlamadığı yönün-
dedir. Bu bir bakıma doğrudur ancak Hall-Rabushka modelinden biraz uzaklaşarak, asgari geçim dü-
zeyinde bir gelirin vergi dışı bırakılarak sisteme gizli artan oranlılık özelliği katılması ile vergilemede 
adaletin bir nebze sağlanması mümkündür.



      MAKALELER
vergi
raporu sayı: 176 • mayıs 2014

121

Düz oranlı vergi sistemini savunanların söylemlerine göre de, bu sistem, bireyleri daha fazla ça-
lışmaya yönelterek geliri ve dolayısıyla vergi gelirlerini arttıracak, aynı zamanda tasarrufları da teşvik 
edecektir. Tüm bunların neticesinde ekonomik olarak büyüme de sağlanmış olacaktır.

Avrupa Birliği içerisinde vergi uyumlaştırma çalışmaları için en uygun sistemin düz oranlı vergi 
sistemi olduğu söylenebilir. Farklı vergi türlerinin yer alması ve her biri için ayrı çalışma yapılması 
yerine tek bir sistem üzerinden uyumlaştırma çalışmalarının yapılması elbette ki daha kolay olacaktır. 
Avrupa Birliği içerisinde halen pek çok vergi türünde tam anlamıyla uyumlaştırmaya gidilememesi de 
bunun en güzel örneğidir.

Türk vergi sistemi ise tüm bu gelişmelerden etkilenmiş ve vergi oranlarında (Gelir ve Kurumlar 
Vergisi) azalma eğilimi göstermiştir. Çalışmada ilgili bölümde de değinildiği üzere Avrupa Birliği’ndeki 
vergi oranlarındaki azalma eğilimi Türk vergi sistemi ile paralellik göstermektedir.

Sonuç olarak, düz oranlı vergi sisteminin, çalışmayı ve tasarrufu arttırması, vergi gelirlerini arttırma-
sı, ekonomik büyümeyi desteklemesi, vergi sisteminin daha basit ve anlaşılabilir olması bakımından 
mevcut artan oranlı vergi sistemine göre daha avantajlı olduğu söylenebilir. Özellikle sisteme katacağı 
basitlik sayesinde vergi denetim mekanizmasının da daha işlevsel çalışması sağlanarak, vergi kayıp ve 
kaçaklarının önüne de rahatlıkla geçilebilir. Dolayısıyla Türk vergi sistemi içerisinde de rahatlıkla uygu-
lamaya konulabilecek bir sistem olarak, düz oranlı vergi sisteminin, değerlendirilmesi gerekmektedir.
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