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I. Vergilendirme Ahlaki ve
Hayat Standardı Esası
Arasındaki İlişki
Son yıllarda sıklıkla "vergi ahlakı" yük
sek bir toplum olmadığımız dile getiril
mekte; böylece, toplumdaki vergi mü
kelleflerinin üzerlerine düşen vergi
borçlarını hiç ödememe ya da eksik
ödeme yönünde bir davranış içinde ol
dukları, başka bir deyişle vergi kaçırdık
ları ifade edilmektedir. Vergi kaçırmak,
-hapis cezası ile cezalandırılmayı ge
rektirecek derecede ağır- bir suçtur.
Vergi mükelleflerinin büyük kısmının
suç kabul edilen bir davranış içinde bu
lunması, gerçekten de dikkat çekici ve
araştırılması gereken bir olgudur. Niçin
bir toplumda bir suçu işleme oranı bu
kadar yüksektir?
Bu soruya genel olarak, devletin sürek
li olarak kayıt altındaki mükelleflerin üs
tüne gittiği, bunların vergi yükünü her

Dalı

geçen gün ağırlaştırmasına karşılık da
ha en baştan vergi kaçırma yönünde
seçimini yaparak kayıt içine girmeyen
mükellefleri yakalamadığı, çünkü vergi
idaresinin yeterli vergi kontrolü yapma
dığı, zaten bunu yapacak yeterli imkan
lara da sahip olmadığı, nitekim denetim
elemanlarının sayısının gün geçtikçe
azaldığı, kaldı ki toplanan vergi gelirleri
nin çarçur edildiği, vatandaşın bu gelirin
doğru yerlere harcandığı konusunda
yetkili makamlara güvenmediği gibi ce
vaplar verilmektedir. Ancak cevaplar
arasında yer alması gereken konular
dan biri de, devletin "vergilendirme ah
lakı" hakkında varılacak sonuçla bağ
lantılıdır.
"Vergilendirme ahlakı", devletin, hukuk
kuralları çerçevesinde vergilendirmeyi
yapması, anayasal vergilendirme ilkele
rine uygun bir vergilendirme sistemi ku
rarak, buna uygun davranmasını ifade
eder . O halde, vergilendirme
ahlakı,
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(1) Bkz. TIPKE Klaus, Steuermoral und Besteuerungsmoral, Nordrhein-Westfaelische Akademie der
Wissenschaften, 422. Sitzung am 20. Oktober 1999 in Düsseldorf, Wiesbaden 2000,12 vd.

öncelikle adil, prensiplere dayalı bir
vergilendirme
sistemi
kurulmasını
ve uygulanmasını öngörmektedir. Bir
devletin vergilendirme ahlakına sahip
olmaması, toplumda vergi ahlakının d ü 
şük olmasını meşrulaştırmaz, ancak
vergi mükelleflerinin vergiye reaksiyo
nunu kuşkusuz olumsuz yönde etkiler.

artırılması gibi sorunlar, vergilendirme
ahlakıyla bağlantılı olarak incelenmesi
gereken konulardan yalnızca bir kaçı
dır. Ancak bu çalışma bir makale niteli
ğine sahip olduğundan, ülkemizdeki
vergilendirme ahlakı konusu, bir maka
lenin sınırlı boyutları içinde, Kasım
2000'in sonlarına doğru 4605 sayılı Kanun'un 5 inci maddesi ile gelir vergisi
sistemimize tekrar getirilen hayat stan
dardı esası örneğinde değerlendirilme
ye çalışılacaktır.
2

Acaba Türkiye'de vergilendirme ahlakı
var mıdır? Temel vergilendirme ilkeleri
nin anayasada güvence altına alınmış
olması, bunun varlığına işaret etmekte
dir. Ancak, önemli olan kağıt üstündeki
değil, aksine uygulamadaki hukukdur,
başka bir deyişle anayasada yer alan
temel vergilendirme ilkelerinin kanun
koyucu ve uygulayıcılar tarafından ne
derecede hayata geçirilmiş olduğudur.

I!. Hayat Standardı Esasının
Kısa Tarihçesi ve
Kurumun Hukuki Niteliği
İlk olarak 1982 yılında 2272 sayılı Ka
n u n ile, peşin ödeme esasından bek
lenen vergi güvenliği ile fiskal amaç
sağlanamadığı gerekçesiyle peşin öde
me kurumu yerine getirilen hayat stan
dardı esası , yıllar içinde 3239 , 3 5 0 5
3

Geçici vergi, asgari geçim haddinin ver
gilendirilmesi, tarhiyata esas miktarın
tespitinde indirilebilecek giderlerin çer
çevesi, gün geçtikçe dolaylı vergilerin
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(2) Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, Finanasman Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ile 4306 ve 4481 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Kurumlar Vergisi Ka
nununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun, Kabul Tarihi:
23.11.2000,
RG t.30.11.2000, S.24246 (mük.)
(3) 31.12.1982 tarih ve 2272 sayılı Kanun md.15, RG [.31.12.1982, S.17915 (mi<k.)
(4) 2272 sayılı Kanun md.15'in gerekçesi için bkz. KIZILOT Şükrü, Gelir Vergisi Kanunu ve Uygu
laması, C.II, mük. md.l16, Ankara 1994 (s.)2241-2242
(5) 4.12.1985 tarih ve 3239 sayılı Kanun md.68 (RG t.ll.12.1985,
f.l 'de değişiklik yapılmıştır.

S.18955) ile GVK mük. md.U6,

(6) 3.12.1988 tarih ve 3505 sayılı Kanun md.32 ve md.34 (RG t.10.12.1988, S.20015) ile GVK mük.
md.H6,f.2,f3'de
değişiklik yapılmış vef.7 kaldırılmıştır. 3505 sayılı Kanun un 18 inci madde
si ile GVK ya eklenen ve 1.1.1988-31-12-1997 tarihleri arasında GVK mük.md.H6,f2-4, 7 hü
kümlerini askıya alan geçici madde 32 ise, AYM'nin 7,11.1989 tarih, E.1989/6, K.1989I42
(RG t.6.4.1990, S.20484,11 vd.) ile iptal edilmiştir.

ve 2 9 9 5 ve 3 6 8 9 sayılı kanunlarla
bazı değişikliklere uğratılmış, nihayet
1998 yılında 4369 sayılı Kanun ile y ü 
rürlükten tamamen kaldırılmıştır. Siste
me ilk girdiğinde, mükellefin kendisine,
eşine, çocuklarına ve bakmakla yüküm
lü oldukları kişilere ait yıllık beyanna
mede toplanması zorunlu olmayan ver
giye tabi gelirler olması halinde, hayat
standardı esasına göre yapılan tarhiyatın -düzeltme hükümleri çerçevesindedüzeltilmesi ile GVK md.31'deki indirim
lerin -hayat standardı esasına göre b u 
lunacak tutardan- yapılmasına izin v e 
ren ve zirai kazanç sahiplerini de k a p 
sayan hayat standardı esasında , z a 
man içinde bir yandan izah nedeni gelir
uygulaması kaldırılmış, ardından - d a 
ha değişik içeriklerle- yeniden getiril
miş, diğer yandan zirai kazanç sahiple
ri dışarda bırakılarak, yalnızca ticari ka
zanç sahipleri ile serbest meslek k a 
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zancı sahipleri kapsam içinde tutulmuş
lardır.
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4605 sayılı Kanun md. 5 ile 1.1.2000 ta
rihinden itibaren geçerli olmak üzere
GVK'ya eklenen geçici madde 58, f.2,
b.b'nin, 4369 sayılı Kanun ile kaldırılan
GVK geçici md.35'den -özü itibariylebüyük bir farkı yoktur . GVK geçici
madde 58, f.2, b.b'ye göre; "Ticari ka
zanç sahipleri ile serbest meslek erba
bının zarar beyanı da dahil olmak üze
re, bu faaliyetleri ile ilgili olarak beyan
edecekleri kazançları, temel gösterge
tutarlarına hayat standardı göstergeleri
ne göre belirlenen ilavelerin yapılması
suretiyle bulunacak tutardan düşük ol
duğu takdirde, bu maddeye göre belir
lenen tutar, vergi tarhına esas gelirin
hesaplanmasında ilgili kazanç tutarı
olarak dikkate alınır. Ticari kazancı ba
sit usulde tespit olunanlar için hayat
11

(7) 2995 sayılı Kanun md.2 (RG 1.27.4.1984, S.18384) ile, GVK mük. md.116, son fıkrada değişik
lik yapılmıştır.
(8) 15.12.1990 tarih ve 3689 sayılı Kanun md.7 (RG t.20.12.1990, S.20731) ile GVK'ya geçici
md.35 eklenmiş ve bu madde GVK mük. md.116'nın kendisine aykırı hükümlerini 1.1.199031.12.1999 tarihleri arasında askıya almıştır. GVK geçici md.35, f.2, b.f, önce 3946 sayılı Ka
nun md.27 (RG t.30.12.1993, 8.21804 (mük.)), ardından 4325 sayılı Kanun md.9 (RG
123.1.1998, 8.23239) ile değiştirilmiş; f.2, b. h ve ı bentleri, 4108 sayılı Kanun md.27 (RG
t.2.6.1995, 8.22301), j\7 ise 3946 sayılı Kanun md.27 ile eklenmişdir. Maddenin üçüncü fıkrası,
AYM'nin 12.11.1991 tarih,.E.199H7, K.1991I43 (RG 23.7.1992, 8.21293, 31 vd.) kararı ile ip
tal edilmiştir.
(9) 22.7.1998 tarih ve 4369 sayılı Kanun md.81 ve 82 (RG t.29.7.1998, S.23417 (mük.)) ile, GVK
mük. md.116 ile GVK geçici md.35 (uygulanma süresi kısaltılarak, fiilen) yürürlükten kaldırıl
mışlardır.
(10) Bkz. GVK mük. md.116, f.l vef.7. Bu maddenin birinci fıkrası, 3505 sayılı Kanun ile GVK'ya
eklenen geçici md.31,f.l ve bunun iptal edilmesi üzerine 3689 sayılı Kanun ile GVK'ya eklenen
geçici md.35, f.l ile değiştirilmiş; yedinci fıkrası ise, 3505 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırıl
mıştır.
(11) Daha önce yürürlükte olan düzenleme ile yeni düzenleme arasındaki farklılıklar için bkz. BOR
Çetin, Vergi Sorunları Dergisi, S.147 (Aralık 2000), 92 vd.

standardı göstergelerine göre belirle
nen ilave tutarlar dikkate alınmaz." Yine
aynı madde f.5'e göre ise; "Mükellefler;
kendilerine, eşlerine ve çocuklarına ait
.ve üzerinden gelir vergisi ödenen gelir
leri (hamiline yazılı menkul kıymetler
den elde edilen gelirler hariç) ile kendi
lerine ve eşlerine ait emekli, maluliyet,
dul ve yetim aylığı bulunduğunu belge
lendirdikleri takdirde, bu gelirler, hayat
standardı esasına göre kazancın tespi
tinde izah nedeni gelir olarak kabul edi
lir. Arta kalan bir tutarın olması halinde
eşler ve çocuklar, sadece arta kalan t u 
tarı kendi beyanlarında izah nedeni g e 
lir olarak dikkate alırlar."
Gerek 2272 sayılı Kanun'un gerekçesi

ne , gerek AYM'ne ve gerekse dokt
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r i n e göre, hayat standardı esası, ger
çek gelirin hesaplanmasına hizmet
eden bir "vergi kontrol/güvenlik siste
m i d i r . Yüksek M a h k e m e
aynen,
"..."Hayat Standardı Esası" vergi y ü 
kümlüsünün ulaştığı yaşam düzeyini
sağlayabilmesi için yaptığı gideri karşı
layan bir gelirinin olabileceğini varsaya
rak gerçek gelire ulaşabilmek amacıyla
getirilmiş bir vergi kontrol sistemidir. D i 
ğer bir anlatımla, yükümlünün y a ş a m
ve harcama düzeyi yüksek, yıl sonunda
14
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beyan ettiği geliri hayat standardı esası
gereğince bulunacak miktardan düşük
ise,.ödemesi gereken vergi bu sistem
ile gerçek gelirine uygun duruma getiril
mektedir. Hayat standardı esası vergi
gelirlerinin güvencesi olup, gelir beyanı
belli miktardan düşük olursa vergi mat
rahının saptanmasında ölçü olarak kul
lanılmaktadır." demektedir.
Buna karşılık, yukarıda aktarılan açıkla
ma ve düzenlemelerden açıkça anlaşıl
dığına göre, hayat standardı esası bir
"matrah tespit yöntemi"dir. Bu yön
temde, vergi mükelleflerinin gerçek ge
liri matraha esas alınmamakta, buna
karşılık temel gösterge tutarı yüksekli

ğinde bir meblağı elde etmiş oldukları
varsayılmaktadır. Elde edildiği varsayı
lan bu meblağa, mükellefin kendisinin,
eşinin veya çocuklarının ya da bakmak
la yükümlü olduğu kişilerin kanunda ya
zılı mal ve/veya hizmetlerden bir ya da
birkaçına sahip olması halinde, bu.mal
ve hizmetler için kanunda öngörülen
hayat standardı gösterge tutarları ek
lenmekte ve toplam tutar, "vergi tarhına
esas gelirin hesaplanmasında ilgili ka
zanç tutan" olarak, yani matrah olarak
kabul edilmektedir.

(12) Bkz. KIZILOT, Gelir Vergisi Kanunu ve Uygulaması, CJI, mük. md.116, (s.)2241-2242
(13)AYM (.12.11.1991, E.199U7, K.1991/43, RG t.23.7.1992, S.21293, 31 vd. (35); [.7.11.1989,
E.1989/6, K.I989/42, RG [.6.5.1990, S.20484, 11 vd.; 1.193.1987, E.1986I5, K.1987I7,
RG [.12.11.1987, 8.19632, 28 vd. (52)
(14) Örneğin bkz. ÖNCELIKUMRÜLUIÇAĞAN, Vergi Hukuku, 3. B., Ankara 1995, 348; KANETİ
Selim, Vergi Hukuku, 2. B., İsianbul 1989, 348
(15) AYM (.12.11.1991, E.1991/7, K.1991/43, RG (.23.7.1992, S.21293, 31 vd. (35)

Bu içeriği nedeniyle, kabul edildiğinin
aksine, hayat standardı esası gerçek
gelirin bulunmasına hizmet etmemekte,
tam aksine gerçek gelirden uzaklaşılmasına yol açmaktadır. Mükellefin be
yan ettiği gelirin, hayat standardı esası
na göre saptanan gelirden düşük olma
sı halinde, beyan edilen gelirin değil de
elde edildiği tahmin olunan bir gelirin
tarhiyata esas alınmasını sağlayan bir
yöntemin, gerçek gelirin bulunmasına
hizmet ettiğinden söz etmek doğru de
ğildir . Hayat standardı esasında, tica
ri kazanç sahipleri ile serbest meslek
sahiplerinin gerçekte elde ettikleri gelir
le ilgilenilmemekte, aksine, kanuna g ö 
re elde ettikleri varsayılan gelir matrah
olarak kabul edilmektedir. Başka bir de
yişle, "varolan" değil, aksine "olması
gereken" gelir vergilendirilmektedir.
Bu ise, gelir olsa da olmasa da, belli bir
meblağı vatandaştan zorla almayı kont
rol "eden, öyle ya da böyle vergi alınma
sını garanti altına alan bir sistemdir,
yoksa bir vergi kontrol sistemi değil. Bu
kurumun varsayılan geliri vergiye tabî
tutma yönü, bu yöntemde yalnızca -ka
nunda belirlenmiş- sınırlı sayıdaki ka
lemlerin hayat standardı esasına göre
bulunan kazancın tespitinde izah nede
16

ni gelir olarak kabul edilmesi ile kendini
daha da'belirginleştirmektedir.
Önemle ifade edilmelidir ki, AYM, hayat
standardı ^esasını ele aldığı üç kararın
dan ifâöe^Tıayat standardı esasını ku
rumsal olarak anayasaya aykırı bulmamışsa da, mükellefe vergilendirilmiş ya
da vergiye tabi olmayan başka gelirler
le hayat standardı esasını izaha imkan
tanınmadığı ve böylece gerçeği bir ya
na bırakıp varsayıma dayandığı temel
gerekçesiyle, gerek GVK geçici
md.32'yi , gerek GVK geçici md.35,
f . 3 ' ü anayasal vergilendirme ilkeleri
ne aykırı görerek iptal etmiştir. Ancak
burada hemen, a ş a ğ ı d a yeri geldikçe
aktarılacak olan bu kararlarda AYM'nin
çelişkili bir tutum takındığına işaret et
mek gerekir. AYM, bir yandan hayat
standardı esasını bir vergi kontrol siste
mi olarak nitelendirerek anayasaya uy
gun bulmakta, buna karşılık diğer yan
dan anayasanın gerçek gelirin vergilen
dirilmesini esas aldığını defalarca dile
getirmekte ve anılan maddeleri gerçek
gelirin vergilendirilmesine engel teşkil
ettikleri için iptal etmekte, bu arada ha
yat standardı esasının aslında tahmini
geliri vergilendirdiğini de kabul etmekte
dir.
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(16) Nitekim doktrinde KANETİ (346), hayat standardı esasını, gelir vergisinin gerçek gelir üzerin
den alınacağı genel kuralının istisnası olarak göstermektedir.
(17) AYM t.7.11.1989, E. 1989/6, K.1989/42, RG t.65.1990, 8.20484, 11 vd.(26 vd.)
(18) AYM. t.12.11.1991, E.1991/7, K.1991/43, RG t.23.7.1992, S.21293, 31 vd.
(19) Bkz. aşağıda 111, 2. iptal edilen hükümlerin metni de burada bulunmaktadır.

III. Hayat Standardı
Esasının Anayasal
Vergilendirme İlkelerine
Aykırılığı
1) Eşitlik ve genellik ilkelerine aykırılık
Temellerini AY mel. 10 ve md.73, f.l'de
bulan vergilemede eşitlik ve genellik il
keleri , vergi yükünün herkese eşit şe
kilde bölüştürülmesini ifade etmektedir.
20

AYM birçok kararında , eşitlik ilkesini,
"eşit hukuki/mali durumda olanların eşit
şekilde, eşit olmayan hukuki/mali du
21

rumda bulunanların ise sosyal, ailevi ve
ekonomik durumlarına göre farklı şekil
lerde vergilendirilmesi" şeklinde açıkla
maktadır. Yoksa, eşitlik ilkesi, herkesin
her yönden aynı kurallara bağlı olması
anlamına gelmemektedir. "Yasaların
uygulanmasında dil, ırk, renk, cinsiyet,
siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve
mezhep ayrılığı gözetilmesi ve bu ne
denlerle eşitsizliğe yol açılması Anaya
sa katında geçerli görülemez. Bu mut
lak yasak, birbirinin aynı durumda olan
lara aynı kuralların uygulanmasını ve
ayrıcalıklı kişi ve toplumların yaratılma
sını engellemektedir."
22

(20) Kanaatimizce, genellik ilkesini ayrı bir ilke olarak değil de, eşitlik ilkesi içinde değerlendirmek
mümkündür. Çünkü, AYM kararlarında da belirtildiği üzere, genellik ilkesi, "sosyal sınıf farkı
gözetilmeksizin" herkesin elde ettiği, gelir, servet ya da harcama üzerinden vergi ödemesini ifa
de etmekte (AYM t.6.7.1995, E.1994/80, K.1995/27, RG t. 2.2.1996, S.225422,i21 vd. (26);
t.6.7.1995, E.l99514, K.1995I28, RG t. 2.2.1996, S225422, 30 vd. (34)); fark gözetilmeksizin
herkesin elde ettiği gelir, servet veya harcamalar üzerinden vergi ödemesini amaçlamaktadır
(AYM U3.7.1995, E.1994/85, K.1995/32.RG t.28.9.1996,8.22771,45
vd. (55)). Bu ilke, belir
li kişi veya grupların dil, din, ırk, cinsiyet v.s. gibi nedenlerle vergi dışı bırakılmasını yasaklar
(AYM t.7.11.1989, E. 1989/6, K.1989/42, RG t.6.4.1990, S.20484,11 vd. (30-31)). Genellik ilke
sinin, din adamları, hükümdarlar gibi belli gruplara vergisel imtiyazlar tanınması döneminden
kaynaklanan tarihi bir ilke olduğu söylenebilir. Ancak, demokratik sistemlerde artık böyle bir il
keye ihtiyaç yoktur. Eşitlik ilkesi, genellik ilkesinin fonksiyonunu tamamıyla yerine getirmekte
dir. Herhangi bir gruba tanınan imtiyaz eşitlik ilkesine aykırılık teşkil etmektedir. AYM'nin, ge
nellik ilkesine aykırılığı ayrı bir başlık altında değil, aksine eşitlik ilkesiyle birlikte incelemesi
buna bir işarettir. Doktrinde de (ÖNCEL/KUMRU LUİÇ'AĞAN, Vergi Hukuku, 8.B., Ankara
2000, 40), bu iki ilke birlikte ele alınmaktadır.
(21) Örneğin AYM t.13.7.1995, E.1994/85, K.1995/32, RG t28.,9.1996, 822771, 45 vd. (57);
t.6.7.1995, E.1994/80, K.1995/27, RG. t2.2.1996, 822542, 21 vd. (26); t. 6.6.1991, E.1990/35,
K.1991/13, RG 127.10.1994, S.22094, 15 vd. (19); t27.9.1988, E.1988ll6, K.l988/29,
RG
t.26.12.1988, 820031, 33 vd. (41); t.19.4.1988, E.1987/16, K.1988/8, RG 23.8.1988, 8.19908,
21 vd. (34-45). Bu görüş, kararlarda, "aynı hukuksal durumda olan kişilerin aynı kurallara bağ
lı tutulacağı, değişik hukuksal durumda olanların ise değişik kurallara bağlı tutulması" şeklin
de de ifade edilmiştir. Eşitlik ilkesi konusunda ayrıca bkz. SOYDAN Billur Serap Yaltı, Vergi
Adaleti Kavramında Soyuttan Somuta: Türk Anayasa Mahkemesi Kararlarını Eşitlik, Özgürlük
ve Sosyal Devlet Kavramları ile Okumak, 13. Maliye Sempozyumu, 14-16 Mayıs 1998, İstanbul
2000, 84 vd.
y

(22) 1.13.7.1995, E.1994/85, K.1995/32, RG t.28.9.1996, S22771, 45 vd. (57); t. 6.6.1991,
E.1990/35, K.1991/13, RG t.27.10.1994, S22094, 15 vd. (19-20); t.19.3.1987, E.1986I5,
K.1987I7, RG t.12.11.1987, S. 19632, 28 vd. (51)

Ancak, AYM'ne göre bazı 'durumlarda
eşitlik ilkesinden sapılması mümkün
dür. Yüksek Mahkeme bu durumları,
"haklı sebeplerin varlığı" şeklinde for
müle etmekte, ancak "haklı sebep"in ta
rifini yapmamaktadır . Mahkeme'ye
göre, "Kimi yurttaşların haklı bir nedene
dayanarak değişik kurallara bağlı tutul
maları eşitlik ilkesine aykırılık oluştur
maz. Durum ve konumlanndaki özellik
ler, kimi kişiler ya da topluluklar için de
ğişik kuralları ve değişik uygulamaları
gerekli kılabilir. Özelliklere, ayrılıklara
dayandığı için haklı olan nedenler, ayrı
düzenlemeyi aykırı değil, geçerli kılar.
Aynı durumda olanlar için ayrı düzenle
me aykırılık oluşturur. Anayasa'nın
amaçladığı eşitlik, eylemli değil hukuk
sal eşitliktir. Aynı hukuksal durumda
olanlar aynı, ayrı hukuksal durumda
olanlar ayrı kurallara bağlı tutulursa
Anayasa'nın öngördüğü eşitlik çiğnen
miş olmaz. Başka bir anlatımla, kişisel
nitelikleri ve durumları özdeş olanlar
arasında, yasalara konulan kurallarla
değişik uygulamalar yapılamaz. Du
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rumlardaki değişikliğin doğurduğu zorunluklar, kamu yararı ya da başka hak
lı nedenlere dayanılarak yasalarla farklı
uygulamalar getirilmesi, Anayasa'nın
eşitlik ilkesinin çiğnendiğini göster
m e z . " AYM'ne göre haklı sebepler,
"kamu y a r a n " , "durum ve konumlar
daki özellikler" , "ekonomik, mali ve
hukuki yapı farklılığı" , "statü farklılı
ğ ı " , "gelir türü farklılığı"^, "mali politi
ka, sosyal ve ekonomik kimi teknik ge
rekleredir.
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Kanaatimizce de, haklı sebeplerin varlı
ğı, eşitlik ilkesine istisna getirilmesini
meşrulaştırır. Ancak bu haklı sebepler,
AYM'nin ileri sürdüğü gibi durum ve ko
numlardaki özellikler, ekonomik, mali ve
hukuki yapı ya da statü veya gelir türü
farklılığı veya teknik gerekler değil, ak
sine yalnızca kamu yararı ve vergi ada
letinin gerektirdiği durumlardır. Çünkü,
ancak bunlar eşitlik ilkesinin üstünde
yer alıp, onu sınırlayabilirler.
4605 sayılı Kanun md.5 ile, hayat stan
dardı esasının yalnızca ticari kazanç sa-

(23)Bkz. SOYDAN, 87 vd.
(24) AYM t.13.7.1995, E.1994/85, K.1995/32, RG t.28.9.1996, S.22771, 45 vd. (58); t. 6.6.1991,
E.1990/35, K.1991/13. RG t27.10.1994, S.22094, 15 vd. (1920); Aynı yönde t.19.3.1987,
E.1986I5, K.1987/7, RG i.12.11.1987, S. 19632, 28 vd. (51)
(25) AYM t.19.3.1987, E.1986/5, K.1987/7, RG U2.ll.1987,

S. 19632, 28 vd. (55)

(26) AYM t.13.7.1995, E.1994/85, K.1995/32, RG t.28.9.1996, S.22771, 45 vd. (57)
(27) AYM t.13.7.1995, E.1994/85, K.1995/32, RG t28.9.1996, S.22771, 45 vd. (58)
(28) AYM U9.4.1988, E.1987/16, K.1988/8, RG 23.8.1988, S.19908, 21 vd. (35). Bu karara göre, Si
lahlı kuvvetlerin sağlık kurumları, diğer kamu kurum ve kuruluşların sağlık kurumlarımdan ko
num bakımından farklıdır ve bu nedenle silahlı kuvvetler sağlık hizmetlerinin farklı hükümlere
tabi tutulması eşitlik ilkesine aykırı değildir.
(29) t.193.1987, E.1986/5, K.1987/7, RG t.l2.11.1987, S. 19632, 28 vd. (50)
(30) t.6.7.1995, E.1994/80, K.1995/27, RG. t.2.2.1996, S.22542, 21 vd. (26)

M Ü K E L L E F İ N
hipleri ile serbest meslek kazana sahip
leri için geçerli olması kabul edilmekte,
diğer gelir unsuru sahipleri, hatta d u 
rumları ticari kazanç sahiplerine çok
benzeyen zirai kazanç sahipleri bu esa
sın dışında bırakılmaktadır. GVK'da ge
lir unsurlarının gruplandırılmış ve tipleştirme yapılmış olmasının nedeni, yasa
nın uygulanmasını kolaylaştırmaktır.
Böylece, hangi tür gelirlerin gelir vergile
mesi kapsamına girdiği rahatlıkla tespit
edilmekte ve buna göre vergileme yapıl
maktadır. Gelir unsurlarının tamamının
aynı şekilde vergilendirilmesi, eşitlik il
kesinin zorunlu bir sonucudur . Gelir
vergilemesi bakımından eşitlik ilkesi uy
gulanırken esas alınması gereken kriter
ise "mali güç"tür. Başka bir deyişle, ne
ye göre eşitlik sorusunun cevabı, "mali
güce göre eşitlik"dir. Eğer hem gayri
menkul sermaye iradı sahibi A ve hem
de yeminli mali müşavir B yılda 100 mil
yar TL. kazanıyorsa, her ikisinin de ma
li gücü eşit demektir ve bu nedenle her
ikisinin de eşit şartlar altında eşit miktar
da vergi ödemesi gerekir. Hem A hem
de B aynı mali güce sahipken, Ayı mali
gücüne, buna karşılık B'yi "varsayılan
31

D E R G İ S İ
gelirine" göre vergilendirmek eşitlik ilke
sine aykırıdır. Ticari kazanç sahipleri ile
serbest meslek kazancı sahiplerine, di
ğer gelir unsuru sahiplerinden farklı
davranılmasını gerektirecek herhangi
bir kamu yararı ya da vergi adaletinin
gerektirdiği bir durum söz konusu değil
dir. Eşitlik ilkesine aykırı bu durumu
meşrulaştıracak bir haklı sebep konu
sunda kanunun gerekçesinde de hiç bir
açıklama bulunmamaktadır.
Diğer yandan, hayat standardı esası
çerçevesinde, mükellefin kendisine ve
ya eşine ait emekli, maluliyet, dul ve ye
tim aylığı dışındaki vergiden istisna ya
da vergi dışı gelirleri*! vergilendirilmesi
söz konusu o l d u ğ u n d a n ^ t ö r f k a z a n ç
sahipleri ile serbest meslek kazancı sa
hiplerini diğer gelir unsur sahiplerinden
daha fazla yükümlendirmek, eşitlik ilke
sine başka bir aykırılığı teşkil etmekte
dir .
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2) Verginin mali güçle orantılı olması
ilkesine aykırılık
Başka bir yazımızda d a
ayrıntılı ola
rak açıkladığımız üzere, verginin mali
3 3

(31) Bu konuda ayrıntılı bir inceleme için bkz. THIEL Jochen, Die Zukunft der EinkommensteuerEinheit oder Pluralismus der Einkünfte, Der Fachanwalt für Steuerrecht im Rechtwesen, 1999,
75 vd.
(32) Danıştay, vergi dışı gelirlerin hayat standardı esasına tabi olmadığını kabul etmektedir. Bkz.
• Dan. 4.D., t.14.2.2000, E.1999/İ826, K.2000/437 (Yaklaşım, S.97 (Ocak 2001), 268): "Davacı
nın eşine ait özel hizmet tazminatının hayat standardı esasına göre kazancın tespitinde izah ne
deni olarak kabul edilmemesi sistemin esasına ve hakkaniyet prensiplerine aykırıdır"; Aynı yön
de Dan. 4JD. t.7.32000, E.1999I3419, K2000I896, Yaklaşım, S.97 (Ocak 2001), 267. Danış
tay'ın bu kararları, olması gereken hukuka uygun olmakla birlikte, pozitif hukuka aykırıdır.
(33) Bkz. Artan Oranlı Vergi Tarifesi, Verginin Mali Güçle Orantılı Olması İlkesinin Zorunlu Bir So
nucu Mudur?, Adnan TEZEL' e Armağan, İstanbul 2000, 87 vd. (94 vd.)

güçle orantılı olması ilkesi, modem sos
yal vergi sistemlerinin "olmazsa olmaz"
ilkesi konumundadır. Bu ilke bir sistem
prensibidir ve vergi yükünün adil ve eşit
şekilde dağıtılmasını sağlayıcı bir sis
temin kurulmasını emretmektedir. Ver
ginin mali güçle orantılı olması ilkesi ge
reğince, vergi matrahı mükellefin mali
gücüne göre tespit edilecektir. Bu özel
liği itibariyle ilke, vergi adaletini sağla
maya hizmet etmektedir..
Verginin mali güçle orantılı olması ilke
sine uygun vergileme, AYM kararların
d a , "verginin, yükümlünün ekonomik
ve kişisel durumuna göre alınması"
şeklinde tanımlamaktadır. "Mali güce
göre vergilendirme, sosyal devletin ver
gi adaleti ile ilgili bir ilkesidir. Bu ilke ver
ginin adaletli ve dengeli dağılımını sağ
lar. Yasakoyucunun vergiyi koyarken
yükümlülerin ekonomik durumunu
gözönüne alacak bir sisteme uyması
gerekir. Vergide asıl olan, ödeme gücü
dür. Mali güç de ödeme gücünü belir
ler."
3 4
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A Y M ' n e göre, "Vergi yükümlüsünün
mali gücüne göre vergilendirilebilmesi
için, gerçek gelirinin saptanması gere
kir." "Gerçek gelir", fiilen elde edilen sa
36

fi geliri ifade etmektedir. Gerçekte ne el
de edildiği ve bu geliri elde etmek için
yapılan giderler ile zorunlu şahsi gider
ler gelirden indirilmeli, ve arta kalan
meblağ matraha esas teşkil etmelidir.
Kişinin gerçek gelir gücü, bu geliri
elde etmek için yaptığı
harcamalar
ile kendisi ve bakmakla yükümlü ol
duğu kimseler için yapması gereken
zorunlu harcamalardan sonra geride
kalan meblağdır Hayat standardı esa
sını, AYM'nin 1987 tarihli kararında
ifade ettiği gibi "mükellefin gerçek geliri
ne ulaşmak ve böylece Anayasa'da ön
görülen "mali güce göre vergileme" ilke
sini gerçekleştirmek amacına yönelik
bir düzenleme" olarak kabul etmek
mümkün değildir. Tam aksine, bu esas,
beyan edilen kazanç hayat standardı
esasına göre bulunacak tutardan y ü k 
sek olmadığı sürece, gelirin elde edil
mesi için yapılan ve kanunda indirilme
si kabul edilen giderlerin indirilmesi ile
(GVK geçici md.58, f.2, b.b), gerek
GVK md.88'e göre yapılacak zarar
mahsubu ve GVK md.89'a göre yapıla
cak indirim ve istisnaların uygulanması
na izin vermeyerek (GVK geçici md. 58,
f.6), gerçek mali güçten tamamıyla
uzaklaşmaktadır.
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(34) AYM t.13.7.1995, E.1994/85, K.1995/32, RG t.28.9.1996, S.22771, 45 vd. (55);
E.1994/80, K.1995/27, RG t.2,2.1996, S.22542, 21vd. (26); t.6.7.1995, E.1995/4,
RG t.2.2.1996, S.22542, 30 vd. (34)

t.6.7.1995,
K.1995I28,

(35) AYM U2.ll. 19.91, E.1991/7, K.1991/43, RG t.23.7.1992, S.21293, 31vd. (38-39); Aynı yönde
bkz. AYM t.7.11.1989, E.1989/6, KJ989/42, RG t.6.4.1990, S.20484,11 vd. (24, 28)
(36) AYM U2.ll.1991, E.1991/7, K.1991/43, RG t.23.7.1992, S.21293, 31 vd. (39). Aynı yönde Örne
ğin AYM t.13.7.1995, E.1994/85, K.1995/32, RG t. 28.9.1996, S.22771, 45 vd. (55); t.6.7.1996,
E.1994/80, K.1995/27, RG t.2.2.1996, S.22542, 21 vd. (26)
(37) AYM t.19.3.1987, E.1986/5, K.1987/7, RG U2.ll.1987,

S. 19632, 28 vd. (51)

Nitekim AYM, 3505 sayılı Kanun İle
GVK'ya eklenen geçici md.32'yi iptal
ettiği 7.11.1989 tarihli kararında ay
nen şunları söylemektedir:
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"...Yeni düzenlemeyle getirilen "hayat
standardı esası"nın kimi yönden söz
konusu ilkelerle uyum içinde olduğu
söylenemez. Gerçekten, kendilerine,
eşlerine, çocuklarına ya da bakmakla
yükümlü oldukları öbür kimselere ilişkin
vergilendirilmiş veya vergi dışı bırakıl
mış gelirleri olan kişilerin bu gelirlere
katkı olmak veya başka nedenle, ser
best meslek ya da ticaret yoluyla bir ge
lir sağlamaları durumunda, bu gelirlerin,
diğer gelirler hiç yokmuşçasına, hayat

standardı çerçevesinde vergilendirilme
leri, bunların kendi mali güçlerini aşan
vergi yükümüyle karşı karşıya bırakıl
maları, sosyal devlet ilkesi açısından
savunulamaz.
Gerçek usulde beyanname yöntemine
bağlı yükümlülüklere, uygulanan "hayat
standardı esası", bir tür götürü vergi ni
teliğiyle kazançların gerçek
yöntemde
beyannameye bağlı olarak vergilendiril
me ilkesine ters düşmektedir. Anayasa
Mahkemesi'nin 19.3.1987 günlü, Esas
1986/5, Karar 1987/7 sayılı kararıyla,
2772 sayılı Yasa'nın 68. maddesinin
gerekçesine yollama yapılarak varılan
yargıda belirtilen nitelikleri önemli ölçü-

(38) GVK geçici md32: "1.1.1988-31-12-1988 tarihleri arasında, Gelir Vergisi Kanununun müker
rer 116 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan temel gösterge ve hayat standardı göstergele
ri dört kat artırılmak suretiyle dikkate alınır. Aynı maddenin birinci (Eki tablonun hayat standar
dı göstergeleri ile ilgili bölümünde yer alan hükümler hariç), ikinci, üçüncü, dördüncü ve yedin
ci fıkraları yerine ise aşağıdaki hükümler uygulanır.
Gerçek usulde gelir vergisine tabi ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek erbabının zarar be
yanı da dahil olmak üzere, bu faaliyetlerinin her biri ile ilgili olarak beyan ettikleri kazançları,
bu madde ile artırılan temel gösterge tutarlarına, hayat standardı göstergelerine göre belirlenen
ilavelerin yapılması suretiyle bulunacak tutardan düşük olduğu takdirde; bu esasa göre belirle
nen tutar, vergi tarhına esas gelirin hesaplanmasında ilgili kazanç tutarı olarak dikkate alınır.
Ancak temel göstergeler yukarıda belirtilen her kazanç için ayrı ayrı, hayat standardı gösterge
leri bir defa (aile reisi beyanı dahil) uygulanır.
Yıl içinde işe başlayan ve işi bırakan mükellefler için faaliyette bulunulan süreler gözönünde tu
tulur. Yıl içinde işe başlayan mükelleflerde temel gösterge tutarlarının yarısı dikkate alınır.
Bakanlar Kurulu, bu maddede yeniden tespit edilen temel gösterge tutarları ile hayat standardı
gösterge tutarlarını yarısına kadar indirmeye veya on katına kadar artırmaya, kazanç ve faali
yet konuları ile birinci ve ikinci derecede kalkınmada öncelikli yörelerde farklı miktarlar tespit
etmeye yetkilidir.
Hayat standardı esasının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Maliye ve Gümrük Bakanlığın
ca tespit edilir."
(39) AYM t.7.11.1989, E. 198916, K.1989I42, RG t.6.4.1990, S.20484,11 vd. (30-31). Karardaki ita
lik/koyu renkli yazımlar ile AYM'nin t. 193.1987, E.1986/5, K.1987/7 (RG t.12.11.1987,
S.19632, 28 vd. (51-52)) kararına dipnot şeklinde atıfta bulunulması, şahsıma aittir.

de değişen
hayat standardı esasını,
bugünkü yapısıyla Anayasa'yla bağ
daştırmak güçtür. Elde edilen gelirlerin
asgari gider düzeyinin altında kalama
yacağı varsayımından kalkan düzenle
me, sert ve tüm gelir açıklamalarına ka
palı uygulama biçimiyle gerçek gelire
yaklaşma olanağını, uzaklaştırmaya
çevirerek haksızlık aracı durumuna
düşmüştür. Çağdaş aygıtlarla donanan,
değişik konumda ve ek ödemelerle ak
çalı güçlerle desteklenen denetim ele
manlarına sahip Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın gerçek geliri saptayıp vergi
sini tam olarak salıp toplamada uygar,
hukuksal ve demokratik çözümlere yö
nelmesi gerekir. Vergi ödeme, bir yakın
40

ma değil, yurttaşlık niteliğini dokuyan,
kıvanç duyuran bir görev nedeni olmalı
dır. Yükümlüyü bıktırıp soğutan, çalış
maktan vazgeçiren, ödeme güçlükleri
ve eşitsizliklerle üzen
uygulamalardan
kaçınılarak mali güce uygun vergiyi
saptama, modern yöntemlerle toplama
olanakları, hukuk içinde ulaşılabilecek
bir aşamadır. Yükümlünün mali gücünü
gözardı ederek, hayat standardı esası
nı belirleyen tutarları, vergi matrahının
saptanmasında ölçü olmaktan çıkarıp
matrah düzeyine getiren değişiklik ye
rinde değildir. Anayasa Mahkemesi'nin
önceki kararlarına konu olan hayat
standardı esaslarıyla dava konusu dü
zenleme arasında gözlenen bu farklılık,

(40) Maddede andan ve 2272 saydı Kanun ile GVK'ya getirilmiş olan mük. md.H6,f.V in anayasa
ya aykırılığının reddedildiği AYM'nin t. 193.1987, £.198615, K.1987/7 (RG
U2.ll.1987,
S.19632, 28 vd. (51-52)) kararının ilgili kısmı, "değişen niteliklerin" daha iyi tesbitini sağlama
amacıyla aşağıya aynen aktarılmıştır:
"..Hayat Standardı Esası; mükellefin gerçek gelirine ulaşmak ve böylece Anayasa'da öngörülen
"mali güce göre vergilendirme" ilkesini gerçekleştirmek amacına yönelik bir düzenlemedir. Mad
de ile ilgili gerekçede bu amaç şöyle açıklanmıştır:
"Bilindiği gibi, mevcut belge düzeninin tam olarak uygulanmadığı alanlarda gerçek gelire yak
laşmak amacıyla gelir, servet ve gider ilişkisini düzenleyen müesseselere gelir vergisi sistemin
de "otokontrol müesseseleri" veya "otokontrol araçları" denilmekte ve mevcut Gelir Vergisi Ka
nunu'muzda bunlardan "ortalama kar haddi ve asgari gayri safı hasılat esası", "asgari zirai ka
zanç", "gider" ve "servet beyanı" esasları yer almaktadır.
Bu madde ile, otokontrol araçlarına benzer bir müessese olarak "Hayat Standardı Esası" adı al
tında yeni bir kontrol aracı getirilmiştir. Geliştirilen bu yöntem gerçek usulde gelir vergisine ta
bi bulunan ticari, zirai ve mesleki kazanç sahiplerini kapsamaktadır. Sözkonusu kişilerin, elde
ettikleri gelirlerin asgari ücret düzeyinin altında kalamayacağı varsayımına dayanan bu yöntem,
hayat standardı göstergelerinin de nazara alınması suretiyle yaşam düzeyi, beyan edilen gelirin
sağlayabileceğinin çok üstünde olan mükelleflerin gerçek gelirlerine vergi incelemeleri dışında
da yaklaşabilmesi imkanı sağlanmış olmaktadır.
Şu kadar ki bu müessese geçmiş yıl zararlarının mahsubunu engellemediği gibi beyan dönemi
ne ilişkin zararın da kaldırılması anlamını taşımamaktadır."
Bu gerekçenin de açıklıkla ortaya koyduğu gibi Hayat Standardı Esası ve bu esasa temel teşkil
eden miktarların Kanun Koyucu tarafından tespitinde Anayasa'nın 73. maddesinin birinci ve
ikinci fıkralarında yer alan "verginin mali güce göre ödenmesi" ve "vergi yükünün adaletli ve
dengeli dağılımı" ilkelerine aykırı bir yönü yoktur."

