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GİRİŞ: 

evlet çeşitli ihtiyaçlarõnõ 
karşõlamak için gelir elde 
etmek zorundadõr. Kamu 

iktisadi kesiminin yaptõğõ ticari 
faaliyetlerden, kõymetli madenlerin 
satõşõndan veya devlet mevduatõnõn 
faizinden elde edilen gelir elbette ki 
çok büyük boyutlardaki devlet 
harcamala-rõnõ finanse etmek için 
yeterli değildir. Devlet, egemenlik 
gücüne dayanarak, herhangi bir 
karşõlõğa, bir kamu hizmetine bağlõ 
olmaksõzõn bir kõsõm parasal 
değerlerin geri verilmemek üzere 
kesin biçimde kamu kesimine akta-
rõlmasõnõ isteyebilir. (1) 

Devletin gönüllü ticari işlemlerin 
dõşõnda zora dayanarak topladõğõ ge-
lirlerin en önemlisi vergilerdir. 1982 

Anayasasõnõn 73. Maddesinde �Her-
kes kamu giderlerini karşõlamak üze-
re, mali gücüne göre, vergi ödemekle 
yükümlüdür� denilmektedir. Kamu 
gelirlerine diğer örnekler de, bazõ ka-
mu hizmetlerinden yararlama karşõ-
lõğõnda alõnan harçlar, belli belgelerin 
kullanõlabilmesine izin vermek için 
alõnan resimler, devletin koyduğu ku-
rallara uymayanlardan alõnan para ce-
zalarõ ve yol, su gibi bayõndõrlõk hiz-
metlerinin yapõlmasõna katkõ için alõ-
nan katõlma paylarõdõr. (2) 

Türkiye�de toplanan vergiler çok 
çeşitlidir: Kurumlar vergisi, gelir ver-
gisi,  emlak vergisi, motorlu taşõtlar 
vergisi, gümrük vergisi, veraset ve in-
tikal vergisi, banka ve sigorta mua-
meleleri vergisi, damga vergisi, özel 
tüketim vergisi, çevre temizlik 

(1) Özhan ULUATAM & Yaşar METHİBEY, Vergi Hukuku, İmaj Yayõncõlõk, Ankara, 2000, s. 7. 
(2) ULUATAM & METHİBEY, a.g.e., s. 8-9. 
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vergisi, eğlence vergisi, haberleşme 
vergisi, elektrik ve havagazõ tüketim 
vergisi, yangõn sigortasõ vergisi, tatil 
günleri çalõşma harcõ, kaynak sularõ 
harcõ, işyeri açma izni harcõ, işgal 
harcõ, yargõ harçlarõ, inşaat ruhsatõ ve 
yapõ kullanma harçlarõ, tapu ve 
kadastro harçlarõ, pasaport harçlarõ, 
noter harçlarõ vb. 

Vergi ve harçlar bütün Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşlarõnõ etkile-
mekte ve her meslek grubu, kendine 
özgü farklõ harç ve vergiler 
ödemektedir. Bu çalõşmada ücretli-
lerin doğrudan veya dolaylõ olarak 
ödedikleri vergi ve diğer yükümlü-
lükler ele alõnacak ve ücretliler üze-
rindeki vergi yükünün ne kadar ağõr 
olduğu bir örnekle açõklanacaktõr.  
İşçilerin ücretinden yapõlan kesinti 

ve ödemeler, işçinin harcamalarõnõ 
yaparken doğrudan ödediği vergiler 
ve alõnan mal ve hizmet maliyetleri 
içinde yer alan vergiler sõrasõyla ele 
alõnacaktõr. Ardõndan Sosyal 
Sigortalar Kurumuna prim ödeyen bir 
çalõşanõn aldõğõ ücret ve yaptõğõ 
harcamalar örnek gösterilerek, 
ücretlilerin devlet hazinesine yaptõğõ 
bir aylõk katkõ yaklaşõk olarak 
özetlenmeye çalõşõlacaktõr. 

 
1. ÜCRETTEN YAPILAN KE-

SİNTİLER VE İŞVERENİN 
EK ÖDEMELERİ: 
Bir işçinin brüt ücretinden Sosyal 

Sigortalar Kurumu primi, İşsizlik 
Sigortasõ Primi, Gelir Vergisi ve 

Damga Vergisi kesilmektedir. İşçinin 
ödediği paya ek olarak işverenin 
belirli oranda SSK ve İşsizlik primi 
işveren payõ ödemesi gerekmektedir.  

1.1.Sosyal Sigortalar Kurumu 
Primi İşçi ve İşveren Payõ 
Türkiye�de başlõca üç sosyal 

güvenlik kurumu vardõr: Sosyal 
Sigortalar Kurumu, Bağkur ve T.C. 
Emekli Sandõğõ. Bu yazõda Sosyal 
Sigortalar Kurumu�na bağlõ olan 
işçilerin durumu incelenecektir. 

Hizmet akdiyle çalõşanlar, işe 
alõnmalarõyla kendiliğinden sigortalõ 
olurlar ve sigortalõ ile işvereni 
hakkõndaki sigorta hak ve yükümlü-
lükleri sigortalõnõn  işe alõndõğõ tarihte 
başlar.(3) İşveren, işyerinde  işçi çalõş-
tõrmak istiyorsa, işçi çalõştõrmaya baş-
lamadan bir gün önce SSK�ya bildir-
mekle yükümlüdür.(4) İş kazalarõ, 
meslek hastalõklarõ, hastalõk, analõk, 
malüllük, yaşlõlõk ve ölüm hallerinde 
yasada yazõlõ koşullar doğrultusunda 
sigorta yardõmlarõnõn sağlanmasõ 
amacõyla yapõlan sigorta zorunludur. 
Sosyal Sigortalar Kurumu, bu sigorta 
yardõmlarõ ve yönetim giderlerini 
karşõlamak üzere yasaya dayanarak 
işçi ve işverenden prim adõ altõnda bir 
ücret almaktadõr.(5)  

Örnek olarak, tehlike derecesi I 
olan(6) bir işyerinde çalõşan bir işçinin 
prim oranlarõ ile işçi ve işveren payla-
rõ Tablo 1�de gösterilmiştir. Buna 
göre bu işçinin brüt ücretinden %14 
oranõnda SSK primi kesilir ve işveren 
de buna ek olarak brüt ücretin 

(3) 506 Sayõlõ Sosyal Sigortalar Kanunu, Madde 6. 
(4) 506 Sayõlõ Sosyal Sigortalar Kanunu, Madde 8. 
(5)  Necdet ŞENSOY, Selected Topics on Turkish Tax Accounting, Marmara Üniversitesi Yayõnlarõ, 
İstanbul, 1994, s.89 

(6) İşyeri tehlike derecesi, işyerinin türüne göre değişmektedir ve SSK işyeri numarasõ alõnmasõ sõrasõnda 
bağlõ bulunulan SSK Müdürlüğü tarafõndan belirlenir. 
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%19.5�i kadar SSK primi işveren 
payõ öder. Tehlike derecesi II olan bir 
işyerinde çalõşan bir işçi için bu 
oranlar işçi payõ %14, işveren payõ 
%20 ve toplam prim oranõ %34�dür. 

Tehlike derecesi IV olan bir işyerinde 
çalõşan bir işçinin ve işvereninin  
ödemesi gereken oranlar ise işçi payõ 
%14, işveren payõ %21 ve toplam 
prim oranõ %35�dir.(7)      

 
Tablo 1: Tehlike derecesi I olan bir işyerinde çalõşan bir işçinin prim oranlarõ: 

 İşçi Payõ İşveren Payõ Toplam 

İş kazalarõ ve meslek hastalõklarõ sigortasõ primi - % 1.5 % 1.5 

Analõk sigortasõ primi - % 1 % 1 

Hastalõk sigortasõ primi % 5 % 6 % 11 

Malülllük, yaşlõlõk ve ölüm sigortasõ primi % 9 % 11 % 20 

Toplam SSK Prim Oranõ % 14 % 19.5 % 33.5 

 

1.2. İşsizlik Sigortasõ Primi İşçi ve 
İşveren Payõ 
Bir işyerinde çalõşõrken, çalõşma 

istek, yetenek, sağlõk ve yeterliliğinde 
olmasõna rağmen, herhangi bir kasõt 
ve kusuru olmaksõzõn işini kaybeden 
sigortalõlara işsiz kalmalarõ nedeniyle 
uğradõklarõ gelir kaybõnõ belli süre ve 
ölçüde karşõlayan, sigortacõlõk tekniği 
ile faaliyet gösteren zorunlu sigortaya 
işsizlik sigortasõ denir.(8) Bu sigor-
tanõn amacõ, sigortalõlara işsiz kalma-
larõ halinde, Kanunda öngörülen 
ödeme ve hizmetlerin yerine getiril-
melerini sağlamaktõr. 1 Haziran 2000 
tarihinden itibaren işsizlik sigortasõ 
zorunlu tutulmuştur. İşçinin brüt 
ücretinden %2 oranõnda işsizlik primi 
kesilirken, ek olarak işverenin de %3 
oranõnda işsizlik primi ödemesi 
zorunludur. 2002 yõlõnda yapõlan 
değişiklikle işsizlik sigortasõ işveren 

payõ %2�ye işçi payõ da %1�e 
düşürülmüştür.   

 

1.3. Gelir Vergisi 
İşçinin brüt ücretinden gelir 

vergisi kesilmektedir. Gelir vergisi, 
vergi matrahõnõn Tablo 2�de belirtilen 
gelir vergisi oranõ ile çarpõmõ ile elde 
edilir. Gelir vergisi hesaplanmasõnda 
kullanõlacak vergi matrahõ, aşağõdaki 
formüle göre bulunur: 

Vergi Matrahõ = Brüt Ücret � SSK 
İşçi Payõ � İşsizlik Sigortasõ İşçi Payõ 
� Aylõk Özel İndirim 

Yukarõdaki formüldeki aylõk özel 
indirim miktarõ, normal bölgelerde 
2002 yõlõ için 30.000.000 TL, 2001 
yõlõ için 21.900.000 TL ve 2000 yõlõ 
için 18.750.000 TL olarak uygulan-
mõştõr. Doğu ve Güneydoğudaki bazõ 
iller için bu rakamlar daha fazladõr. 

(7) İslam ÇANKAYA, Muhasebecilerin El Kitabõ, Ankara, 2001, s.521-522  

(8) 4447 Sayõlõ İşsizlik Sigortasõ Kanunu, Madde 47. 
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Tablo 2: 2002 Yõlõ Ücret Gelirlerine Uygulanan Gelir Vergisi Oranlarõ 

Ücret Geliri Dilimi Oran 

  3.800.000.000 TL�na kadar % 15 

  9.500.000.000 TL�nõn    3.800.000.000 TL�sõ için       570.000.000 TL, fazlasõ % 20 

19.000.000.000 TL�nõn    9.500.000.000 TL�sõ için    1.710.000.000 TL, fazlasõ % 25 

47.500.000.000 TL�nõn  19.000.000.000 TL�sõ için    4.085.000.000 TL, fazlasõ % 30 

95.000.000.000 TL�nõn  47.500.000.000 TL�sõ için   12.635.000.000 TL, fazlasõ % 35 

95.000.000.000 TL�nõn fazlasõnõn 95.000.000.000 TL�sõ için 29.260.000.000 TL, fazlasõ % 40 

 

1.4. Damga Vergisi 
Brüt ücretten doğrudan kesilen 

damga vergisinin oranõ, brüt ücretin 
% 0.6�sõdõr. 
 
2. HARCAMA YAPILIRKEN 

ÖDENEN KATMA DEĞER 
VERGİSİ 
3065 Sayõlõ Katma Değer Vergisi 

Kanununa göre, Türkiye�de yapõlan 
ticari, sinai ve zirai faaliyet ve serbest 
meslek faaliyeti çerçevesinde yapõlan 
teslim ve hizmetler; her türlü mal ve 
hizmet ithalatõ ve kanunda sayõlan 
diğer faaliyetlerden doğan teslim ve 
hizmetler Katma Değer Vergisine 
tabidir.(9) İşletmeler, tüketicilerin öde-
dikleri Katma Değer Vergisinin Dev-
lete ödenmesinde aracõlõk yapmakta-
dõrlar. Ücretliler, bu nedenle yaptõk-
larõ tüketim harcamalarõnda Katma 
Değer Vergisinin yükünün tamamõnõ 
taşõmaktadõrlar.  

30 Kasõm 1986 tarihinde %10 o-
ranõnda uygulanmaya başlanan Kat-
ma Değer Vergisi, 1 Aralõk 1986�da 
%12�ye arttõrõldõ. 1 Kasõm 1988�de 
tekrar %10�a düşürülen KDV oranõ, 
15 Ekim 1990�da %11�e, 1 Aralõk 

1990�da %12�ye, 1 Kasõm 1993�de 
%15�e, 13 Aralõk�ta 1999�da %17�ye 
ve 15 Mayõs 2001�de ise %18�e 
yükseltildi.(10)  Halen genel KDV ora-
nõ %18 olarak uygulanmakla birlikte, 
tarõm ürünleri, gazeteler, dergiler, vb. 
ürünlerde % 1 oranõnda ve temel gõda 
maddeleri, gazete kağõdõ, kitaplar, 
sinema ve tiyatro giriş ücretleri vb. 
ürün ve hizmetlerde % 8 oranõnda 
indirimli olarak uygulanmaktadõr.  

Lüks tüketim mallarõndan alõnan 
% 26 ve %40 oranlarõndaki Katma 
Değer Vergisi, 2002 yõlõ Haziran 
ayõnda yürürlüğe giren 4760 Sayõlõ 
Özel Tüketim Vergisi Kanunu ile 
kaldõrõlmõştõr. Özel Tüketim Vergisi 
Kanunu kapsamõndaki mallarõn fiya-
tõna Özel Tüketim Vergisi eklendik-
ten sonra elde edilen tutar üzerinden 
% 18 oranõnda KDV ek olarak alõn-
maktadõr. Özel Tüketim Vergisi par-
füm, kürkler, televizyon, buzdolabõ, 
çamaşõr makinesi, elektrikli süpürge, 
avizeler ve traş makinesi için % 6.7 
oranõnda, motorsiklet ve yatlar için % 
8 oranõnda, tütün içeren sigaralar ve 
pürolar için % 49.5 oranõnda, kolalõ 
gazozlar için % 25 oranõnda  ve binek 
otomobilleri için silindir hacmine 

(9) 3065 Sayõlõ Katma Değer Vergisi Kanunu, Madde 1.
(10) İslam ÇANKAYA, Muhasebecilerin El Kitabõ, Ankara, 2001, s. 464. 
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göre % 27, % 46 ve % 50 oranlarõnda 
uygulanmaktadõr. (11)  

Gerçek usülde katma değer 
vergisi mükellefleri, teslim ettikleri 
mal ve hizmetler üzerinden 
hesaplanan katma değer vegisinden 
mal ve hizmet üretirken ödedikleri 
katma değer vergisini indirme 
imkanõna sahiptirler. Her türlü mal ve 
hizmet alõmõnda satõcõlara ödenen 
katma değer vergisi �İndirilecek 
KDV� hesabõna kaydedilir. Satõlan ve 
teslim edilen mal veya ifa edilen 
hizmetler üzerinden hesaplanan 
katma değer vergisi ise, �Hesaplanan 
KDV� hesabõna kaydedilir. 
Vergilendirme dönemi itibari ile 
Hesaplanan KDV ve İndirilecek 
KDV hesaplarõ karşõlaştõrõlõr. 
Karşõlaştõrmada Hesaplanan KDV 
hesabõnõn bakiyesi fazla ise aradaki 
fark, �Ödenecek Vergi ve Fonlar� 
hesabõna aktarõlõr ve vadesi gelince 
ödenir. Eğer �İndirilecek KDV� 
hesabõnõn bakiyesi fazla ise aradaki 
fark �Devreden KDV� hesabõna 
aktarõlõr. Bu sayede indirilemeyen 
Katma Değer Vergisinin bir sonraki 
dönem içinde indirilebilmesi 
sağlanmõş olur.(12) İlk üreticiden son 
satõcõya kadar katma değer vergisi bir 
diğerine devretmektedir. Böylece 
işletmeler aldõklarõ mal veya hizmetin 
katma değer vergisi ile sattõğõ mal 
veya hizmetin katma değer vergisi ile 

karşõlaştõrmakta ve aradaki fark kadar 
KDV ödemesi yapmaktadõrlar.  

Son alõcõ olan gerçek kişi 
tüketiciler, aldõklarõ malõn katma 
değer vergisini fiyatõnõn içinde tam 
olarak ödemektedir. Bir tüketici, 
aldõğõ mal ve hizmeti satmayõp 
kullandõğõ için, ödediği katma değer 
vergisine, gerçek usülde katma değer 
vergisi mükellefleri gibi, bir karşõlõk 
bulunmamaktadõr. Böylece KDV 
kişiye malõn maliyeti içinde 
yansõmaktadõr. 

Yukarõdaki durumu Şekil 1�deki 
örnekle açõklayalõm: Bir malõn 
satõşõndan dolayõ, birinci aracõ 
oluşturduğu 25 TL�lik katma değerin 
4,5 TL�lik (22,5 TL-18 TL) vergisini, 
ikinci aracõ oluşturduğu 25 TL�lik 
katma değerin 4,5 TL�lik (27 TL-22,5 
TL) vergisini ve üçüncü aracõ 
oluşturduğu 30 TL�lik katma değerin 
7 TL�lik (32 TL-25 TL) vergisini 
ödemesi gerekmektedir. Son alõcõ 
olan tüketici ise, bu malõ aldõğõ anda 
32,4 TL katma değer vergisini 
ödemek zorundadõr. Tüketicinin 
ödediği 32,4 TL, üretici ve tüm 
aracõlarõn ödediği toplam Katma 
Değer Vergisi (18 TL + 4,5 TL + 4,5 
TL + 5,4 TL) miktarõdõr. Yani 
gerçekte KDV sadece tüketici 
tarafõndan ödenmekte, aradaki 
satõcõlar bu KDV�nin devlete 
ödenmesinde aracõlõk etmektedirler. 

 
 
 

(11) 4760 Sayõlõ Özel Tüketim Vergisi Kanunu.  
(12) Ümit ATAMAN, Tekdüzen Hesap Planõ ve Mali Tablolar, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 1997, s. 139-141. 
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3. MALLARIN  VE HİZMETLE-
RİN MALİYETİ İÇİNDE TÜ-
KETİCİYE YANSITILAN 
VERGİLER 
Ücretliler, doğrudan ödedikleri 

vergi ve primlerin yanõ sõra aldõklarõ 
mallarõn  maliyeti içinde yeralan ve 
üreticiler tarafõndan tüketicilere yan-
sõtõlan bazõ vergilerin de yükünü çek-
mektedirler. Mal ve hizmet maliyeti 
hesaplamada, dolaysõz işçilik, dolay-
sõz madde ve genel üretim giderleri 
ve faaliyet giderleri gibi maliyet 
unsur-larõ göz önüne alõnmaktadõr. 
Bu maliyet unsurlarõnõn içinde farklõ 
vergi, harç ve diğer yasal yükümlü-
lükler yeralmaktadõr. 

 İşverenin yaptõğõ vergi ve prim 
ödemeleri ile işçinin ücretinden 
yapõlan kesintiler nedeniyle dolaylõ 
ve dolaysõz işçilik giderleri artmak-
tadõr. Brüt ücretin %34-35�i oranõnda 

SSK primi, %3�ü oranõnda işsizlik 
sigorta primi ile %15-%40 arasõnda 
gelir vergisi ödendiği düşünülürse, 
ödenen vergiler ve primlerin işgücü 
maliyetlerini de dolaylõ olarak ne 
kadar arttõracağõ ortadadõr.  

Birçok mal ve hizmetin ham-
madde ve nakliye maliyetlerinde 
önemli bir yere sahip ve ikame im-
kanõ sõnõrlõ olan akaryakõtta uygula-
nan yüksek orandaki özel tüketim 
vergisi(13), Tablo 3�de görüldüğü gibi 
çok yüksek oranlardadõr. Akaryakõt-
tan alõnan Özel Tüketim Vergisi ve 
Katma Değer Vergisinin toplamõ satõş 
fiyatõnõn, kurşunsuz benzinde % 
75�ini, süper benzinde %76�sõnõ, mo-
torinde %65�ini ve kalorifer yakõtõnda 
% 52�sini oluşturmaktadõr. Dolayõsõ 
ile, üreticiler bu vergi ödemelerini 
maliyetlere yansõtmakta, böylece 
genel fiyat seviyesi artmaktadõr. 

 

Katma Değer = 30TL 
Katma Değerin Vergisi = 5,4TL 

Katma Değer = 25TL 
Katma Değerin Vergisi = 4,5TL 

Katma Değer = 25TL 
Katma Değerin Vergisi = 4,5TL 

Üretici 
 

Mal Bedeli 100TL 
KDV       +  18TL  
Toplam      118TL  

1. Aracõ 
Mal Bedeli  125  TL 
KDV       +   22,5TL  
Toplam      147,5TL 

2. Aracõ 
 

Mal Bedeli 150TL 
KDV       +  27TL  
Toplam      177TL 

3. Aracõ 
 

Mal Bedeli 180  TL 
KDV       +  32,4TL 
Toplam      212,4TL 

TÜKETİCİ 

Şekil 1: Katma Değer Vergisi ile İlgili Örnek 

(13) 4760 Sayõlõ Özel Tüketim Vergisi Kanunu. 
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Tablo 3: Akaryakõt Fiyatlarõ ve Alõnan Vergiler   

İzmit 
(20-22/03/2003) 

KDV Dahil 
Satõş Fiyatõ 

Özel Tüketim 
Vergisi 

Katma Değer 
Vergisi 

ÖTV ve KDV  
Toplamõ 

ÖTV ve KDV 
Toplamõnõn

Satõş Fiyatõna 
Oranõ 

ÜRÜN ADI TL/M3 TL/M3 TL/M3 TL/M3  

Süper Benzin  1.696.004.614 1.028.423.000 258.712.568 1.287.135.568 76% 

Kurşunsuz Benzin 1.692.257.614 1.011.411.000 258.140.992 1.269.551.992 75% 

Motorin 1.363.022.538 677.979.000 207.918.692 885.897.692 65% 

  TL/TON TL/TON TL/TON TL/TON  

Kalorifer Yakõtõ 785.815.047 286.571.000 119.870.092 406.441.092 52% 

F. Oil 6 397.464.426 70.768.000 60.630.167 131.398.167 33% 

Kaynak: Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi, www.tupras.com.tr , Mart 2003. 

 

Kurumlar vergisi mükellefleri, be-
yan ettikleri safi kurum kazancõ üze-
rinden %30 oranõnda kurumlar vergi-
si(14), bu tutar üzerinden de %10 fon 
payõ hesaplanarak öderler. Gelir ver-
gisi mükelleflerinin elde ettikleri 
ticari kazanç da, Gelir Vergisi 
Kanununun 103. Maddesine göre 
dilimlerine bakõlarak %20 ile %45 
arasõnda değişen oranlarda gelir 
vergisi ile vergilendirilmektedir. Mal-
larõn ve hizmetlerin fiyatlarõ hesap-
lanõrken vergi dahil toplam mali-
yetlerden sonra bir kar marji kon-
maktadõr. Böylece, gelir vergisi ve 
kurumlar vergisi genel maliyetler 
içinde yerini almaktadõr. 

Emlak vergisi, motorlu taşõtlar 
vergisi, gümrük vergisi, veraset ve 
intikal vergisi, banka ve sigorta 
muameleleri vergisi, damga vergisi, 
özel tüketim vergisi, çevre temizlik 
vergisi, eğlence vergisi, haberleşme 
vergisi, elektrik ve havagazõ tüketim 

vergisi, yangõn sigortasõ vergisi, tatil 
günleri çalõşma harcõ, işyeri açma izni 
harcõ, işgal harcõ, yargõ harçlarõ, 
inşaat ruhsatõ ve yapõ kullanma 
harçlarõ, tapu ve kadastro harçlarõ, 
pasaport harçlarõ, noter harçlarõ, trafik 
harçlarõ gibi diğer vergi ve harçlar da 
aynõ şekilde tüketiciye yasõtõlmak-
tadõr. 

 
4. ÖZEL GİDER İNDİRİMİ 

Ödenen vergilerin bir kõsmõ, 
gerçek kişilere Özel Gider İndirimi 
(Vergi İadesi) adõ altõnda geri 
dönmektedir. Gelir Vergisi 
Kanunu�nun 63. maddesine göre, 
gerçek usülde gelir vergisine tabi 
ücretliler, gelir ve kurumlar vergisi 
mükelleflerinden alacaklarõ fatura, 
parekende satõş fişi ve yazar kasa fişi 
gibi belgelerle özel gider indi-
riminden faydalanabilirler. Ücretliler, 
vergi matrahõnõn yaklaşõk %105�i 
miktarõndaki belgeyi hesaplayarak, 

(14) 5422 Sayõlõ Kurumlar Vergisi Kanunu, Madde 25.
(15) Cudi Tuncer GÜRSOY, Yönetim ve Maliyet Muhasebesi, Beta, İstanbul, 1999, s.400-401. 
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�Özel Gider İndirimine Ait Bildirimi� 
doldururlar.(16)  Vergi iadesi oranõ ve-
rilen belgelerin toplamõnõn yaklaşõk 
%5�i ile %12�si arasõnda değişmek-
tedir.(17) Örneğin 2000 yõlõnda bir 
yõllõk toplam brüt ücreti 
1.371.600.000 TL brüt ücret alan 
asgari ücretli bir çalõşan bir yõl için en 
fazla 987.336.000 TL�lik belge 
toplayabilir. Asgari ücret geliri elde 
eden bir ücretli 2000 yõlõnda en fazla 
49.336.800 TL vergi iadesi alabilirdi 
ki bu rakam topladõğõ belgenin %5�i 
oranõndadõr. (18) 

Vergi iadesi sadece gõda, giyim, 
eğitim, sağlõk ve kira giderleri için 
yapõlmaktadõr. Temizlik, õsõnma, 
yakõt ve ulaşõm gibi temel ihtiyaç 
kalemlerinin kapsam dõşõnda bõrakõl-
masõ ücretlilerin belirlenen rakamdan 
daha az belge toplamalarõna neden 
olmaktadõr ve belge sahteciliğine yol 
açmaktadõr. Ayrõca kapsam dõşõndaki 
alanlardaki harcamalarda belgesiz 
alõşverişler yaygõnlaşmaktadõr. (19) 

 

5. SSK�YA BAĞLI BİR ÇALI-
ŞAN İLE İLGİLİ BİR ÖRNEK 
Bu bölümde, 2002 Yõlõ Aralõk 

ayõnda eline net 700.000.000 TL 
geçen Sosyal Sigortalar Kurumuna 
bağlõ bir ücretlinin bir ayda kamu 

finansmanõna ne kadar destek olduğu, 
üzerine bir örnek verelim. Bu işçinin 
devlet gelirlerine katkõlarõnõ üç ana 
başlõkta ele alabiliriz: işçinin eline 
ücreti geçmeden yapõlan kesintiler, 
harcama yapõlõrken mal veya 
hizmetin bedeli ile birlikte doğrudan 
ödenen katma değer vergisi ve diğer 
vergiler ile mallarõn maliyeti olarak 
tüketiciye yansõtõlan vergiler. 
5.1. Ücretten Yapõlan Kesintiler: 
İşçinin eline ücreti geçmeden 

yapõlan kesintiler iki bölümdür: 
İşverenin bir işçi çalõştõrabilmek için 
yapmasõ gereken ödemeler ve bir 
ücretlinin ücretini almadan önce 
ücretinden yapõlan kesintiler. Tablo 
4�te işçinin işverene toplam maliyeti, 
işçinin brüt ve net ücreti hesaplamasõ 
gösterilmiştir.  

Tablo 4�te de görüldüğü gibi,  bu 
işçi için ödenen toplam SSK primi 
367.359.000 TL ve işsizlik primi 
32.898.000 TL�dõr. Ayrõca brüt 
ücretinden 6.580.000 TL Damga 
Vergisi ve 225.527.000 TL Gelir 
Vergisi kesilmiştir. 
 
 
 
 
 

(16) Ramazan CENK, �Özel Gider İndiriminden (Vergi İadesinden) Faydalananlarõn Yapmasõ Gereken 
İşlemler ve Ö.G.İ. Hesaplanmasõ�, Yaklaşõm, 2001, Yõl: 9, Sayõ: 97, s.228-230. 
(17) Yahya ARIKAN, �Özel Gider İndirimi ve Vergi İadesi�, Mali Çözüm Dergisi, 2000, Sayõ: 53, 
www.ismmmo.org.tr 

(18) ARIKAN, a.g.e. 
(19) Ali ÇIMAT & Serap ÜRÜT, �Özel Gider İndirimi, Karşõlaşõlan Sorunlar ve Çözüm Önerileri�, Mali 
Çözüm Dergisi, 2002, Sayõ: 61, www.ismmmo.org.tr. 
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Tablo 4: İşçinin Net Ücreti Hesaplamasõ 
 
İŞÇİNİN İŞVERENE TOPLAM YÜKÜ  1.332.363.000 TL 

SSK İşveren Payõ (Brüt ücretin %19,5�i) (20)  213.836.000 TL  

İşsizlik Sigortasõ işveren payõ (Brüt ücretin %2�si) 21.932.000 TL  

İŞÇİNİN BRÜT ÜCRETİ  1.096.596.000 TL 

SSK İşçi Payõ (Brüt ücretin %14�ü) 153.523.000 TL  

İşsizlik Sigortasõ işçi payõ (Brüt ücretin %1�i) 10.966.000 TL  

Damga Vergisi (Brüt ücretin % 0,6�sõ) 6.580.000 TL  

Gelir Vergisi (Vergi matrahõnõn* %25�i) 225.527.000 TL  

İŞÇİNİN ELİNE GEÇEN NET ÜCRET  700.000.000 TL 

* Vergi Matrahõ = Brüt Ücret � SSK İşçi Payõ � İşsizlik Sigortasõ İşçi Payõ � Aylõk Özel İndirim    
   Vergi Matrahõ = 1.096.596.000 TL - 153.523.000 TL - 10.966.000 TL - 30.000.000 TL 

    Vergi Matrahõ = 902.107.000 TL 

 

5.2. Harcama Yapõlõrken Mal veya Hizmetin Bedeli İçinde Ödenen Katma 
Değer Vergisi ve Diğer Vergiler: 

700.000.000 TL net ücret alan bu çalõşanõn 2002 yõlõ Aralõk ayõnda yaptõğõ 
harcamalarõn aşağõdaki gibi olduğunu varsayalõm(21) : 

Gõda ürünleri (%1 KDV oranõna tabi gruptan)   25.000.000 TL  
Gõda ürünleri (%8 KDV oranõna tabi gruptan)   60.000.000 TL 
Gõda ürünleri (%18 KDV oranõna tabi gruptan)   85.000.000 TL 
Temizlik malzemesi         30.000.000 TL 
Giyim           60.000.000 TL 
Elektrik           30.000.000 TL 
Su          10.000.000 TL 
Sabit telefon        40.000.000 TL 
Eğitim         50.000.000 TL 
Ev Kirasõ            120.000.000 TL 
Ev Isõnma (Kalorifer Yakõtõ)    100.000.000 TL 
Ulaşõm (K. Benzin Alõmõ)               100.000.000 TL 
TOPLAM       700.000.000 TL 
 
Yukarõdaki mal ve hizmetlerin alõmõnda ödenen toplam KDV ve diğer vergiler 

Tablo 5�de hesaplanmõştõr. 

(20)  SSK Tavan Ücreti, 01.07.2002-31.03.2003 dönemi için 1.637.916.450.TL�dir. 
(21)  Bu çalõşanõn İstanbul gibi bir metropolde yaşadõğõ ve kendi özel aracõnõn olduğu varsayõlõyor. 
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Tablo 5: Harcama Birimleri ve Harcama Yapõlõrken Ödenen Vergiler 

Harcama Birimi Harcama Miktarõ 
(KDV Dahil) KDV Diğer Vergiler 

Gõda ürünleri (%1�e tabi) 
Ödenen KDV (% 1) 

   25.000.000 TL  
250.000 TL 

Gõda ürünleri (%8�e tabi) 
 Ödenen KDV (% 8) 

   60.000.000 TL  
4.450.000 TL 

Gõda ürünleri (%18�e tabi)  
Ödenen KDV (% 18) 

   85.000.000 TL  
12.975.000 TL 

Temizlik malzemesi       
Ödenen KDV (% 18) 

   30.000.000 TL  
4.575.000 TL 

Giyim 
 Ödenen KDV (% 18) 

   60.000.000 TL  
9.150.000 TL 

Elektrik     
 Ödenen KDV (% 18) 
             Belediye Vergisi (% 5) 

   30.000.000 TL  
4.575.000 TL 

 
 

1.200.000 TL
Su  
 Ödenen KDV (% 18) 

   10.000.000 TL  
1.525.000 TL 

Sabit telefon 
 Ödenen KDV (% 18) 

   40.000.000 TL  
6.100.000 TL 

Eğitim    
 Ödenen KDV (% 18) 

   50.000.000 TL  
7.625.000 TL 

Ev Kirasõ (22) 
             Ev sahibi tarafõndan  
             ödenen GV (%20)  
            Fon Payõ (GV�nin %10) 

 120.000.000 TL  
 

 
 

6.125.000 TL 
612.500 TL

Isõnma Gideri (Kalorifer Yakõtõ) 
 Ödenen KDV (%18)  
 Özel Tüketim Vergisi 

 100.000.000 TL  
15.250.000 TL 

 
 

39.900.000 TL

Ulaşõm (K. Benzin Alõmõ)     
 Ödenen KDV (%18)  

Özel Tüketim Vergisi 

 100.000.000 TL  
15.250.000 TL 

 
 

61.500.000 TL

TOPLAM 700.000.000 TL 81.725.000 TL 109.337.500 TL 

Harcama Yapõlõrken Ödenen Vergilerin Toplamõnõn  
Net Ücrete Oranõ % 27.29 

 

 
 
 
 

(22) Konut olarak kiraya verilen gayrimenkullerden elde edilen gelirlerin istisna tutarõ 2002 yõlõ için 
950.000.000 TL�dir. Örnekte, 120.000.000 TL�lik aylõk kiradan istisnanõn bir aylõk kõsmõ olan 79.166.667 
düşülmektedir. Kalan 40.833.333 TL�lik tutarõn da götürü gider usulüne göre %25�lik kõsmõnõ yani 
10.208.333 TL gider olarak kabul edilmiştir. Bulunan 30.625.000 TL matrah üzerinden gelir vergisi ve 
fon payõ hesaplanmõştõr. Kiradan ödenen gelir vergisi ve fon payõ ev sahibi tarafõndan ödenmektedir. 
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5.3. İşçinin Yararlanacağõ Özel 
Gider İndirimi: 
700.000.000 TL net ücret alan ve 

yukarõdaki harcamalarõ yapan işçi, 
2002 yõlõ Aralõk ayõnda yaptõğõ 
400.000.000 TL tutarõndaki giyim, 

gõda, eğitim ve kira harcamalarõnõn 
tamamõ için belgelerini toplar ve yõl 
sonunda özel gider indirimine ait 
bildirimini doldurursa ödediği 
vergilerin bir kõsmõnõ geri alabilir.  

Tablo 6: İşçiye Ödenecek Vergi İadesinin Hesaplanmasõ 

Vergi İadesi Kapsamõndaki Toplam Harcama          400.000.000 TL

Kira    

Gõda   

Eğitim   

Giyim   

120.000.000 TL

170.000.000 TL

  50.000.000 TL

  60.000.000 TL

Alõnacak Vergi İadesi (%7) 28.000.000 TL

Vergi İadesinden Kesilen Damga Vergisi (% 7.5) (23) (2.100.000) TL

Alõnacak Net Vergi İadesi 25.900.000 TL

 

5.4. Örnekteki İşçinin Devlet 
Gelirlerine Bir Aylõk Toplam 
Katkõsõ: 
Örnekteki ücretlinin Devlet Hazi-

nesine yaptõğõ bir aylõk katkõ, Tablo 
7�de özetlenmiştir. 1.096.596.000 TL 
brüt ve 700.000.000 TL net ücret alan 
ve bunun tamamõnõ ay içinde harca-
yan örnekteki işçi, 81.725.000TL 
katma değer vergisi, 101.400.000 TL 
özel tüketim vergisi, elektrik fatura-
sõndan dolayõ 1.200.000 TL belediye 
vergisi, kiradan dolayõ da 6.125.000 
TL gelir vergisi payõ ve 612.500 TL 
fon payõ olmak üzere toplam olarak 
191.062.500 TL vergi ödemiştir. 
Harcamalarõ içinde ödediği vergi, 
eline geçen net ücretin yaklaşõk 
%27.29�üdür. 

Ücretini almadan önce ödediği 
6.580.000 TL damga vergisi ve 
225.527.000 TL gelir vergisi de göz 
önüne alõndõğõnda, ödediği toplam 
vergi 423.169.500 TL olmaktadõr. Bu 
işçi brüt ücretinin yaklaşõk %38,59�u 
doğrudan vergi olarak ödemektedir. 
İşçinin brüt ücretinden kesilen 

153.523.000 TL ve işveren tarafõndan 
ödenen 213.836.000 TL SSK primi 
ve toplam 32.898.000 TL İşsizlik 
Sigortasõ da dikkate alõndõğõnda, işve-
rene 1.332.363.000 TL�ye malolan, 
net 700.000.000 TL ücret alan bu 
işçinin vergiler ve SSK ödemeleri ile 
devlet gelirlerine bir aylõk toplam 
katkõsõ yaklaşõk 823.426.500 TL�dõr. 
Bu rakamõn 235.768.000 TL�sõ işve-
ren tarafõndan ödenmektedir. (24) 

 
 

 
(23) Özel gider indirimi, 488 sayõlõ Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayõlõ tablonun IV-1/h fõkrasõna göre  
binde 7,5 nispetinde damga vergisine tabi tutulmaktadõr. 
(24) Sigorta ödemeleri, parafiskal gelirlerdir ve karşõlõğõ sigortalõya hizmet olarak ödenmektedir. 
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Toplam vergi ve pirim ödeme-
lerinden bir sonraki yõlõn Mart ayõnda 
ödenen(25) 25.900.000 TL tutarõndaki 
vergi iadesi düşülürse devlete yapõlan 
bir aylõk toplam katkõnõn 797.526.500 
TL olduğu bulunur.  

Sonuç olarak, işverenin bu işçiyi 
çalõştõrmak için ödemek zorunda 

olduğu miktarõn, yani işçinin işverene 
maliyetinin yaklaşõk %60�õ doğrudan 
veya dolaylõ olarak vergi ve diğer 
yükümlülükler karşõlõğõnda devlete 
geri dönmektedir. Bu oranõn yaklaşõk 
yarõsõnõ sigorta primleri, diğer yarõ-
sõnõ da vergiler oluşturmaktadõr. 

Tablo 7: Örnekteki Ücretlinin Devlet Hazinesine ve Sosyal Güvenlik Sistemi-
ne bir Aylõk Ödemesinin Özeti 
 Kesintiler ve 

Ödemeler  

İŞÇİNİN İŞVERENE TOPLAM YÜKÜ  1.332.363.000 TL 

Toplam SSK ve İşsizlik Sigortasõ Primi 400.257.000 TL  

Gelir Vergisi ve Damga Vergisi Toplamõ 232.107.000 TL  

İŞÇİNİN ELİNE GEÇEN NET ÜCRET  700.000.000 TL 

Katma Değer Vergisi 81.725.000 TL  

Özel Tüketim Vergisi 101.400.000 TL  

Belediye Vergisi 1.200.000 TL  

Kiradan Gelir Vergisi ve Fon Payõ 6.737.500 TL  

TOPLAM VERGİ VE PRİM ÖDEMELERİ 823.426.500 TL  

Alõnacak Vergi İadesi  25.900.000 TL 

ÖRNEKTEKI SABIT ÜCRETLININ DEVLETE 
BIR AYLIK TOPLAM KATKISI 797.526.500 TL  

Devlete Ödenen Miktarõn bu İşçinin İşverene 
Olan Toplam Yüküne Oranõ % 59,86  

Sigorta Primleri Hariç Devlete Ödenen Miktarõn 
bu İşçinin İşverene Olan Toplam Yüküne Oranõ % 29,82  

 

5.5. Alõnan Mallarõn Maliyeti İçin-
de Tüketiciye Yansõtõlan Vergi-
ler ve Örnekte Yer Almayan 
Diğer Vergiler: 
Vergiler ve diğer kesintiler işçilik, 

hammadde ve diğer maliyetleri do-
laylõ olarak veya doğrudan arttõr-
maktadõr. Gõda, giyim, eğitim, 

elektrik ve su gibi mal ve hizmetlerin 
üretiminde kullanõlan hammadde, 
işçilik ve genel üretim giderleri içine, 
katma değer vergisi, SSK primleri, 
işsizlik sigorta primleri, kurumlar 
vergisi ve gelir vergisi gibi bir çok 
vergi ve ödeme dahil edilmektedir.  

(25) Örnekte Aralõk 2002�de ödenen verginin iadesi, Mart 2003�de alõnmaktadõr, Ancak, Ocak 2002�de 
ödenen verginin iadesi de aynõ zamanda yani 14 ay sonra alõnmaktadõr. Bu örnekte paranõn zaman değeri 
dikkate alõnmamõştõr. 
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Böylece vergi ve diğer ödemeler, 
alõnan tüketim mallarõnõn fiyatõ olarak 
alõcõlara yansõtõlmaktadõr. Ancak, 
örnekte alõnan mal ve hizmetlerin 
maliyetinin ne kadarõnõn vergilerden 
kaynaklandõğõnõ net olarak hesapla-
mamõz çok zordur.  

Bazõ vergi ödemeleri Aralõk 
ayõnda gerçekleşmediği için yuka-
rõdaki örnekte bahsedilmemiştir. 
Mesela, örnekteki çalõşanõn özel 
otomobili olmasõndan dolayõ, yõlda 
iki defa motorlu taşõtlar vergisi(26) 

ödemesi gereklidir. Ayõca aracõnõ yõl 
başõnda sigorta yaptõrõrken de banka 
ve sigorta muameleleri vergisi öder.  

Kendi evi olmadõğõ için emlak 
vergisi ödemeyen bu çalõşan, 
oturduğu evin bağlõ olduğu bele-
diyeye yõlda bir defa çevre temizlik 
vergisi ödemekle yükümlüdür. 

 
SONUÇ 

Kamu giderlerini karşõlamak üze-
re, herkes vergi ödemekle yükümlü-
dür. Vergi ve harçlar bütün gelir 
gruplarõnõ etkilemektedir. Son yõllar-
da, ücretlilerin doğrudan veya dolaylõ 
olarak ödedikleri vergi ve diğer 
yükümlülükler çok yüksek boyutlara 
ulaşmõştõr. Yürülüğe konan her yeni 
vergi doğrudan veya dolaylõ olarak 
ücretlileri etkilemektedir. 

Bu çalõşmada, ücretliler üzerin-
deki vergi yükünün ne kadar ağõr 
olduğu, Sosyal Sigortalar Kurumuna 
prim ödeyen bir çalõşanõn aldõğõ ücret 
ve yaptõğõ harcamalar örnek gösteri-

lerek, açõklanmaya çalõşõlmõştõr. Ör-
nekteki ücretlinin devlete gelirlerine 
brüt ücretinin yaklaşõk %39�u 
oranõnda doğrudan vergi katkõsõ 
yaptõğõ bulunmuştur. Malõn mali-
yetine yansõtõlan ve ücretlinin dolaylõ 
olarak ödediği vergilerle bu oran 
artmaktadõr. Ayrõca, ücretliler yaptõk-
larõ farklõ işlemlerde çok çeşitli vergi 
ve harçlar ödemekle yükümlüdür. 
Vergiler haricinde, kanunlar gereği 
bir sosyal güvenlik kurumuna bağlõ 
olmak zorunda olan ücretliler, bağlõ 
olduklarõ kuruma prim ödemekle 
yükümlüdür. Sosyal Sigortalar 
Kurumu�na bağlõ olan bir işçinin brüt 
ücretinin %34-35�i oranõnda SSK 
primi ve %3�ü oranõnda işsizlik 
sigortasõ primi ödenmektedir.  

Örnekteki işçinin işverene 
maliyetinin yaklaşõk %60�õ kadarõnõn 
doğrudan veya dolaylõ olarak ödenen 
vergi ve diğer yükümlülüklerden 
oluştuğu bulunmuştur. Bu miktarõn 
oranõn % 30�unu işverenin ödediği 
primler oluştururken, %70�ini işçinin 
ödediği vergi ve primler oluştur-
maktadõr. Vergi ve diğer yükümlü-
lüklerin bu kadar büyük oranlara 
ulaşmasõ, ücretlileri doğrudan etkile-
diği gibi, dolaylõ olarak da etkile-
mektedir. Üreticiler, ödedikleri vergi 
ve diğer yükümlülükleri üretim mali-
yetlerine yansõtmakta ve bunun 
sonucunda genel fiyat seviyesi yük-
selmektedir. Yükselen fiyatlar, ücret-
lilerin alõm gücünü azaltmaktadõr. Bu 
prim ve vergi toplamõnõn çok yüksek 
olmasõnõn diğer bir sonucu da, bazõ 
işverenlerin işçileri sigortasõz çalõştõr-

(26) 197 Sayõlõ Motorlu Taşõtlar Vergisi Kanunu 
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mak veya ücretleri düşük göstererek 
sigortalamak istemesidir. Ödemele-
rini tam olarak yapan işverenler de 
ücret belirlemelerinde işçinin kendine 
olan toplam yükünü göz önüne 
almakta ve işçiye hakettiği ücreti 
verememektedir.  

Kayõt dõşõ ekonomi de ücretliler 
üzerinde vergi yükünü arttõrõcõ bir 
etki yapmaktadõr. Kayõt dõşõnõn 
artmasõ, daha fazla vergi toplamayõ 
hedefleyen devletin vergileri arttõr-
masõ sonucunu doğurmuştur. Ancak, 
artan vergi çeşitleri ve oranlarõ 
ücretlileri daha çok etkilemekte ve 
vergi yüklerini her geçen gün daha da 
arttõrmaktadõr. Ayrõca, vergileri 
arttõrmak bir çözüm olmak yerine, 
aksine vergi kaçõrmaya sevkeden bir 
etken olmaktadõr.(27) Kayõt dõşõ eko-
nominin yaygõnlaşmasõnõn ücretliler 
üzerindeki bir diğer olumsuz etkisi 
de, nizamsõzlõğõn yaygõnlaşmasõ so-
nucunda kayõtdõşõ çalõştõrõlan ücret-
liler asgari ücret düzeyi, azami çalõş-
ma saati, iş güvenliği, işçi sağlõğõ, 
hastalõk izni ve emeklilik gibi hak-
lardan yararlanamamaktadõr. (28)  

Vergi iadesi, belge düzenlemeyi 
destekleyerek kayõtdõşõnõ önlemeyi 
hedefleyen ve ücretliler üzerindeki 
vergi yükünü biraz olsun 
hafifletmeye yönelik bir uygulamadõr. 
Ayrõca, katma değer vergisi 
sisteminde yükün tamamõ ile tüketici 
üzerine kalmasõndan doğan eksiklik, 
vergi iadesi uygulamasõ ile kõsmen 
giderilmektedir. Ancak, vergi iade-
sinin kapsamõnõn belirli kalemlerle 

sõnõrlanmasõ, beklenen faydanõn yete-
rince kazanõlamamasõ sonucunu do-
ğurmaktadõr. Bu nedenle, uygulama-
nõn kapsamõ genişletilmeli ve oranlar 
artõrõlmalõdõr.     

Çözüm, vergi oranlarõnõn düşürül-
mesi ve denetimler arttõrõlarak vergi 
kayõplarõnõn önlenmesidir. Özellikle 
katma değer vergisi, özel tüketim ver-
gisi ve gelir vergisinde düzenlemeler 
yapõlarak tüketiciler üzerindeki yük-
lerinin hafifletilmesi gerekmektedir. 
Kayõt dõşõ işlemlerin ve sigortasõz işçi 
çalõştõrõlmasõnõn önlenmesi de toplam 
vergi yükünün herkesçe eşit paylaşõl-
masõnõ sağlayacaktõr. Bu sayede, ver-
gi adaleti sağlanmõş ve vatandaşlarõn 
üzerindeki vergi yükü azaltõlmõş olur.   
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