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Gelişme sürecindeki ülkelerin ekonomik kalkınmasının temel şartı, ülkede sermaye ve teknoloji birikimini eşanlı 

olarak sağlaması ve belirlenmiş planlar doğrultusunda yatırımlara dönüştürülmesidir. Burada devletin esas 

görevi ulusal ve yabancı sermayenin harekete geçirilmesi için çevresel şartları oluşturmaktadır. Gelişmekte olan 

ülkeler hızlı gelişme trendi için globalleşme sürecine daha açık olduklarından dünyadaki reel ve finansal 

krizlerden daha çok etkilenmektedirler. Devlet kriz ortamlarında düzenleyici bir takım kurallar seti ile mevcut 

krizden mali sistemin asgari etkilenmesini sağlayacaktır. Etkin bir kontrol aracı olan vergisel düzenlemeler ile 

durağan sürece girmiş olan ekonomiye ivme kazandırmak devletin temel politikasıdır. 

Çalışmada Türkiye’de yaşanmış 2001 krizinden mali sistemin en az etkilenmesi için yapılan vergisel 

düzenlemeler ve amaçları incelenmiş olup, 2007 ortalarında ABD’de başlayan ve ülkemize yansıması 2008 

yılında olup devam eden kriz döneminde yapılan vergisel düzenlemeler sistematik bir şekilde incelenmiştir. 2001 

yılında yapılan vergisel düzenlemelerdeki amaç ile 2008 yılında yapılan ve halen devam eden vergisel 

düzenlemelerin; yapı ve amaç bakımından karşılaştırılması yapılmıştır. 

Anahtar Kelime: Kriz, vergi 

 

Tax Amendments Aımed At Economy Durıng Fınancıal Crısıs Perıods: Research Towards From 2001 

Crısıs Perıod To Current Day  

The basic principle of the economical development is to provide capital and technology acumulation 

spontaneously in country and transform these into investments towards specified plans for developing countries. 

Here, the main duty of the state is to organize environmental conditions for stimulating national and foreign 

capital.  Developing countries have been affected more by reel and financial crisis in all over the world since 

they are open to the globalization process in terms of high improvement trend.  State assures that financial 

system will be affected on minimum level from the current crisis with a set of arranging rules during crisis 

periods. To bring momentum with tax amendments as being efficient control means for economy which 

experiences stable process, is the main policy of the state.    

The study deals with tax amendments and objectives aimed at being affected less for financial system by 2001 

crisis Turkey experienced and analyses tax amendments in a systematical way during the crisis period. This 

period includes starting in USA in the middle of 2007 and going on in the year 2008 by affecting Turkey too. In 

this point, the objectives of tax amendments in 2001 and 2008 are in comparison with each other in terms of 

structures and aims.   
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1.Giriş 

Ülkeler tarafından sahip olunan kıt kaynakların belli bir sistem dahilinde toplum içinde 

paylaştırılması, kullandırılması ve bu kullandırmanın karşılığı esas olarak vergilemenin 

temelini oluşturmaktadır. Vergilendirme gerek teori gerek uygulama açısından geniş bir 

kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Vergilendirilmenin temel amacı; devletin gelirlerini 

artırmaya yönelik olan finansal nitelikli finansal amaçlar ve gelir dağılımındaki 

adaletsizliklerin giderilmesi, bölgeler arasındaki kalkınmışlık düzeyinin dengeli oluşturulması 

gibi sosyal ve ekonomik nitelikli amaçlar olarak sınıflandırılabilir. Bu bağlamda ülkeler 

açısından vergilendirmenin iki temel işlevi vardır. Birincisi devletin sorumluluklarını yerine 

getirmesi için gerekli olan kaynak sağlamak ve ikincisi ise devlet tarafından organize edilen 

ve ivme kazandırılan ekonomik ve sosyal yapıyı düzenlemektir.  

Vergilemenin devlet açısından üstlendiği en önemli fonksiyonlardan bir tanesi de kayıt dışı 

kalmış varlıkların kayıt altına alınarak ekonomiye kazandırılması ve ülkenin mali yapısının 

kayıtlı ekonomiye geçiş hızını hızlandırmaktır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin krizlerden 

daha çok etkilenmesinden dolayı verginin bu fonksiyonu gelişmekte olan ülkeler ve özellikle 

ülkemiz için daha çok önem arz etmektedir. 

Vergi kanunlarında yapılacak olan düzenlemeler mahiyeti itibariyle ekonomik büyüme ve 

kalkınma üzerinde olumlu bir etki meydana getirecektir. Bu düzenlemelerin geçici bir süre ile 

sermaye sahipleri ve yatırımcıların lehine olması; yabancı yatırımcılar için fonların ilgili 

ülkelere gitmesine, yerli yatırımcılar için ise pasif durumda bulunan tasarrufların aktif duruma 

geçirilerek ekonomik kalkınmaya ivme sağlamasına neden olacaktır. Özellikle kriz 

dönemlerinde yerli ve yabancı yatırımcılar mevcut durumlarını koruma pozisyonunda sabit 

kaldıkları için ekonomik niteliği olan faaliyetlere karşı çekimser olacaklar ve faaliyetleri 

asgari seviyede kalacaktır. Yatırımcılar açısından bu çekimser davranmanın birincil nedeni 

mevcut durumlarını korumak ikincil nedeni ise fazla vergi yükü ile karşı karşıya kalmak 

istememeleridir. Özellikle günümüz piyasa ekonomisinde ikincil nedenin birincil nedenden 

daha ön plana geçtiği görülmektedir. Bu bağlamda ülkenin kalkınma düzeyinin 

sürdürülebilmesindeki kısıtlardan bir tanesi yatırımcı açısında vergi olarak 

değerlendirilmektedir. Ancak ülkelerin devamlı olarak gelişmesi ve özellikle gelişme 

sürecinde bulunan ülkelerin bu trendi sürdürmeleri onlar için temel amaç niteliğindedir. 

Devlet bu amaca yönelik olarak yerli be yabancı yatırımları harekete geçirecek teşvikler 

tedbirler alması ekonomik kalkınmanın sürdürülebilirliğinin şartıdır. 
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2. Finansal Krizler Ve Vergi Politikaları  

Finansal krizler diğer ifade ile ekonomik krizler literatürde mevcut mali sistemin belli bir 

düzen dahilinde sürdürülmesini önleyecek olan aksaklıklar bütünü olarak tanımlanmaktadır. 

Kriz dönemlerinde uygulayıcı tarafından köklü ve etkin değişime neden olacak 

düzenlemelerin yapılması gerekir. Bu durum mali sistemin yapısal olarak korunmasının bir 

şartı olarak kabul edilir. 

Bu bağlamda ekonomik kriz dönemlerinde vergisel anlamda yapılan düzenlemelerin mali 

sistem içindeki yeri oldukça anlamlıdır. Kriz dönemlerinde yatırımcılar ve özellikle toplum 

savunma güdüsü ile hareket ettiklerinden dolayı, piyasadaki parasal varlıklar azalacak ve buna 

bağlı olarak krizin olumsuz etkileri piyasalarda daha etkin hissedilecektir. Bu bağlamda devlet 

tarafından yapılacak olan vergisel anlamdaki teşvik, indirim, istisna, muafiyet ve erteleme 

gibi düzenlemeler piyasadaki krizin olumsuz etkilerini bertaraf edecek ve piyasadaki likitide 

dönüşümü hızlanacak ve buna bağlı olarak arz ve talep hacmindeki meydana gelen artış krizin 

etkisini kaybetmesine neden olacaktır.  

Ancak kriz dönemlerinde vergisel anlamda yapılan düzenlemelerin başarısını olumsuz 

etkileyen en önemli faktörlerin başında toplumun psikolojik durumu gelmektedir. Özellikle 

hükümetlerin krizleri iyi yönettikleri olgusunun algılanması durumunda toplum, savunmacı 

pozisyondan çıkarak hükümet tarafından uygulanan mali politikalar çerçevesinde piyasanın 

aktivasyonuna katılacaktır. Bu da hükümetlerin sosyal ve psikolojik harekat başarısına 

bağlıdır. Burada toplumun ve kamunun piyasaya güven sağlaması vergisel düzenlemelerin 

yanında ek tedbirler alınarak uygulanmasında önemli bir rol üstlenecektir. 

 

2.1. Dünyada Kriz Döneminde Yapılan Vergisel Düzenlemeler 

1929 ve sonrasında yaşanan büyük buhrandan sonra dünya ülkelerinin karşı karşıya geldiği en 

büyük kriz şüphesiz ki 2008 küresel mali krizdir. Bu bağlamda krizin ortaya çıktığı Amerika 

ve diğer dünya ülkeleri ülkelerinin bulundukları konuma ve duruma göre çeşitli önlemler 

almaya çalışmışlardır. Krizin çıkış yeri olan ABD, Merkez Bankası (FED) ve Avrupa Merkez 

Bankası (AMB) krizin önüne geçmek amacıyla eşgüdümlü olarak faiz oranlarını 0,5 puan 

indirmişlerdir. Ancak yukarıda da açıklandığı üzere ülkelerin kriz ile mücadele etmeleri 

güven unsuruna bağlı olduğu için ABD’de “bailout” denilen 850 milyar $’lık destek paketi 

açıklanmış ancak bu paket piyasalardaki tedirginliği gidermeye yetmemiş ve ABD hükümeti 

güven sağlamak için finans şirketlerine 250 milyar $ yardım yapacağını açıklamıştır.  

OECD tarafından yapılan açıklamada ise; küresel krizin sadece para politikaları ile değil 

yapısal nitelikli maliye politikaları ve özellikle de vergisel düzenlemeler ile çözülebileceği 
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bildirilmiştir. Bu bağlamda OECD, kısa vadede talebi uzun vadede ise arzı artırmaya yönelik 

vergi politikalarının uygulanmasını gerektiğini açıklamıştır(OECD Revenue Statistics 1965-

2008, 2009 Edition, http://www.oecd.org/ctp/revenuestats, 16.02.2010). 

AB üye ülkelerinde küresel kriz nedeniyle yapılmış olan vergisel düzenlemeler ülkeler 

itibariyle genel olarak şöyle özetlenebilir  (Taxation trends in the European Union Data for 

the EU Member States and Norway 2008 edition /2009 edition, 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analy

sis/tax_structures/2009/2009_full_text_en.pdf 13.03.2010):  

İngiltere: 

Ülkede 3 büyük bankanın kurtarılması için bir plan açıklanarak bu bankaların birleştirilmesi 

hedeflenmiştir. Bankalara sermaye desteği olarak 50 milyar dolar aktarılmıştır. Ayrıca 

hükümet bankalardaki mevduat garantisini 30 bin sterlinden 50 bin sterline çıkarmıştır. 

Ayrıca KDV oranlarında % 2,5 bir indirime gidilmiştir. Yeni yatırımları teşvik amacıyla % 40 

yatırım indirimi uygulaması getirilmiştir. 

Almanya: 

İngiltere’ye benzer bir uygulama seçmiştir. KDV oranlarında 1 puanlık bir düşüşe gitmiştir. 

Toplam 500 milyar euro’luk bir kurtarma paketi açıklamıştır. Almanya’ da diğer ülkelerden 

farklı olarak ek kurumlar vergisi getirilmiştir. 

Danimarka: 

Ülkede kazanç üzerinden alınana vergide % 0,25 puanlık bir indirime gidilmiştir. Ayrıca 

KDV ödemelerinde kesintiye gidilmiştir.  

Fransa: 

Ülkede alt gelir grupları için uygulanan vergi oranlarında %75’lik bir indirim sağlanmıştır. 

Bakanlar kurulu tarafından zor durumdaki bankalar için 320 milyar euro’luk bir garanti 

sağlanmıştır. Ayrıca kriz dönemlerinde yapılan yatırımlardan alınana vergiler için istisna 

uygulaması getirilmiştir. 

Hollanda: 

Ülkede çalışanlardan kesilen işsizlik fonu kesintisi kaldırılmıştır. KDV ödemeleri 1’er aylık 

yerine 3’er aylık ödeme şeklinde kolaylaştırılmıştır. 

İtalya: 

Ülkede üretime yönelik olarak yapılan yatırım faaliyetlerinden alınan vergilerde genel oranda 

% 10 indirime gidilmiştir. Ayrıca tüketimi teşvik amacıyla ev eşyalarında vergi indirimi 

getirilmiştir. 

 

http://www.oecd.org/ctp/revenuestats
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_structures/2009/2009_full_text_en.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_structures/2009/2009_full_text_en.pdf
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2.2. Türkiye’de Kriz Dönemlerinde Yapılan Vergisel 

       Düzenlemeler 

Yaşanan finansal krizlerin ulusal boyutta olması çözümünün de ulusal boyutta olmasını 

gerektirirken küresel nitelikli finansal krizlerin çözümü uluslar arası nitelik taşıdığı için bu 

bağlamda ülkeler tarafından öncelikle bu durumdan korunma amaçlı politikalar ortaya 

konulup uygulanmaya geçirilmesi gerekmektedir. Ayrıca geçmiş dönemlerde yaşanan finansal 

krizler sonucunda alınan önlemler ve uygulanan vergisel paketler sonucunda ülke mali yapısı 

gittikçe güçlenmektedir. Özellikle ülkemizde 2001 yılında yaşanan kriz nedeniyle alınan 

önlemler başta bankacılık sektörü olmak üzere mali yapının güçlenmesini sağlamıştır. Bu 

nedenle 2008 yılı krizinden en az etkilenen sektörlerin başında bankacılık sektörü 

gelmektedir.  

Ancak Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için uluslar arası sermaye girişinin önemli 

olmasından dolayı küresel nitelikli finansal kriz dönemlerinde likitide azlığından dolayı 

sermaye girişi azalmakta hatta kaçış başlamaktadır. Bu durum ülke ekonomisinde meydana 

gelen mali açıkların yüksek faizli kredi ile kapatılmasını seçeneğine hükümetleri yöneltmekte 

ve sonuçta ülkelerin küresel finansal krizden etkilenme düzeyleri artmaktadır. Finansal kriz 

karşısında mali yapıdaki zayıflıklar ülkelerin dünyadaki rating notunun düşmesine neden 

olacak ve bu durum da yabancı sermayenin ülkeden kaçışına zemin hazırlayacaktır. Artık 

ülkeler için kısır döngü başlayacak ve ihracatın ithalatı karşılama oranı gittikçe düşecek, kamu 

maliyesinde bozulmalar olacak, enflasyon kontrol altından çıkacak, büyüme negatif bir seyir 

gösterecek ve ödemeler dengesinde yapısal bozulmalar başlayacaktır. 

Yaşanan 2001 krizi ülkemiz için büyük bir tecrübe olmuş ve mali anlamda yapısal tedbirler 

alınmış ve bu bağlamda 2008 krizinden dünyadaki pek çok ülkeye göre daha az etkili bir geçiş 

dönemi yaşanmıştır. Mali sistemde yapısal ve radikal değişimlere yol açacak olan 

düzenlemelerin uygulanmaya konulması hükümetleri için oldukça zor bir süreçtir. Ancak 

ülkemizde yaşanan 2001 krizinde alınan yasal ve yapısal tedbirler mali sistemin korunmasına 

yardımcı olmuştur. Bu durum ülkedeki bütçe büyüklüklerinin GSYH’ a oranı ile daha anlamlı 

olarak ifade edilebilir. 
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Tablo-1: Merkezi Yönetim Bütçe Büyüklüklerinin GSYH’ye Oranı 

% / TL 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Bütçe Giderleri 36,2 34,1 31,1 27,2 24,6 23,5 24,2 23,9 24,0 

Faiz Hariç 

Giderler 

19,1 19,4 18,2 17,1 17,6 17,4 18,4 18,6 19,3 

Faiz Giderleri 17,1 14,8 12,9 10,1 7,0 6,1 5,8 5,3 4,8 

Bütçe Gelirleri 24,3 22,7 22,2 22,0 23,5 22,9 22,6 22,1 19,3 

Vergi Gelirleri 18,2 17,2 18,1 17,9 18,4 18,1 18,1 17,7 15,5 

Vergi Dışı 

Gelirler 

6,2 5,5 4,1 4,0 5,1 4,7 4,4 4,4 3,8 

Bütçe Dengesi -11,9 -11,5 -8,8 -5,2 -1,1 -0,6 -1,6 -1,8 -4,7 

Faiz Dışı Bütçe 

Fazlası 

5,2 3,3 4,0 4,9 6,0 5,4 4,2 3,5 0,1 

GSYH (TL) 240.224 350.476 454.781 559.033 648.932 758.391 843.178 950.098 1.111.438 

Kaynak: Maliye Bakanlığı, Bütçe ve mali Kontrol Genel Müdürlüğü, 2000-2009 Raporu 

 

Yukarıda verilen tablo değerlendirildiği zaman 2001 yılında krizin de etkisi ile bütçe açığının 

% 11,9 olduğu görülmekte iken 2002 de uygulamaya konulan sıkı mali politikaların yansıması 

2003 yılında % 8,8’ e gerilemiştir. 2007 yılının ortalarında başlayan ve 2008 yılında etkisini 

gösteren küresel kiriz döneminde ise bütçe açığı % 1,8’den % 4,7’e yükselmiştir. 2001 yılında 

ortaya çıkan kriz nedeniyle uygulanan mali politikalar neticesinde bütçe açığı % 26 

gerilemesine rağmen 2008 krizi nedeni ile bütçe açığı % 161 artmıştır. Bu hızlı ve yüksek 

artışın nedenlerinden bir tanesi de 2008 krizinin yapısı ve büyüklüğüdür. 

Bütçe gelirlerinin yaklaşık % 75’ini oluşturan vergi gelirleri incelendiği zaman 2002 yılında 

uygulanmaya başlayana sıkı mali politikaların neticesinde 2003 yılı vergi gelirlerinde bir artış 

yaşanmıştır. Bu artış temelde yatırımcıların ve tasarruf sahiplerinin savunma güdüsü ile 

yatırımlarını koruyup sadece vergisel yüklerini yerine getirmelerinden kaynaklanmaktadır. 

Ancak 2008 yılında yaşanan krizden dolayı ise alınan ekonomik tedbirleri neticesinde 

herhangi bir vergi gelirinde artış olmamış aksine bir düşüş olmuştur. Burada etken olan krizin 

küresel nitelik taşıması ve bütün sektörleri etkileyerek likitide aralığında daralma 

yaşanmasıdır. 
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2.2.1. 2001 Yılı Ekonomik Krizine Yönelik Yapılan Vergisel 

                     Düzenlemeler 

Ülkemizde yaşanan 2001 krizi politik nedenlerden dolayı ortaya çıktığı için uluslar arası bir 

nitelik taşımamaktadır. Krizin etkisini göstermesindeki temel neden toplum ve yatırımcılar 

tarafından piyasadaki güven unsurunun zedelenmesidir. Bu bağlamda hükümet tarafından 

2002 yılı bütçe gerekçesinde de 2001 yılında yaşanan krizden kaynaklanan piyasadaki 

güvensizliğin giderilerek yeniden güven tesisi edilmesi amaçlı önlemler alınmıştır. 2002 yılı 

öncelikli bütçe hedefleri hükümet tarafından şöyle belirlenmiştir (T.C. Maliye Bakanlığı, 

2002 yılı bütçe gerekçesi): 

- Yıl sonu itibariyle TÜFE’nin % 35, TEFE’nin % 31 seviyesine çekilmesi, 

- 184 trilyon TL olarak 2001 yılı için tahmin edilen GSMH’nın 261 trilyon olması, 

- Bütçe açığının GSMH’ya oranla daha düşük seviyelere çekilmesi 

- Faiz oranlarının düşürülmesi 

- SGK’nın gelirlerini artırmak amacı ile etkili bir yönetim anlayışının benimsenmesi 

- Kamu personelinin durumlarının iyileştirilmesi, 

- Tarımı destekleyecek politikalar yapılması, 

- Toplam gelirlerin 58 katrilyon TL ve toplam giderlerin ise 98 katrilyon olacağı. 

Türkiye’de ortaya çıkan 2001 yılı krizinden kurtulmak için hükümet öncelikle üç 

temel amaç belirlemiştir: 

- Güven unsurun yeniden kazanılması, 

- Faizlerin düşürülmesi, 

- Vergi oranlarında özellikle KDV’de indirim yapılması.  

Bu bağlamda vergisel olarak yapılan reform niteliğindeki düzenlemeler dört temel vergi 

kanunu üzerinde gerçekleştirilmektedir. Bunlar gelir vergisi kanunu, kurumlar vergisi kanunu, 

katma değer vergisi kanunu, özel tüketim vergisi kanunudur. Aşağıdaki tabloda 2001 yılında 

yaşanan finansal kriz nedeni ile hükümet tarafından yapılan vergisel düzenlemelerin amacı, 

kapsamı ve gerekçesi gösterilmiştir (T.C. Maliye Bakanlığı, 2002 yılı bütçe gerekçesi): 
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Tablo-2: 2001 Finansal Krizine bağlı Olarak Yapılan Vergisel Düzenlemeler 

KANUN 

NO 

KANUN 

İSMİ 

YAYIM 

TARİHİ 

AMAÇ VE 

GEREKÇESİ 

4684 Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun Tasarısı 

08.06.2001 Ekonomik krizin derinleşmesinden dolayı krizin 

mali bünyede meydana getirdiği olumsuzlukların 

giderilmesi ve bankacılık sisteminin sağlıklı bir 

yapıya kavuşturulması 

4697 Bazvergi kanunlarında 

değişiklilik yapılmasına dair 

kanun 

28.06.2001 Mali bünyesi zayıflayan ve finansman temininde 

zorlanan şirketlerin mali bünyelerinin, bunların 

ortaklarının ve sahip oldukları varlıklar kullanılmak 

suretiyle güçlendirilmesi ve yeni gelişen piyasalara 

yönelik vergi düzenlemesi. 

4706 Hazineye Ait Taşınmaz 

Malların 

Değerlendirilmesi ve Katma 

Değer Vergisi Kanununda 

Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun Tasarısı 

29.06.2001 Hazineye ait taşınmaz malların ekonomiye 

kazandırılması ve bu taşınmazların emlak 

vergisinden 5 yıl süre ile muaf tutulması. Bu sayede 

piyasada güven unsurunun tekrar oluşturulması. 

4710 Gelir Vergisi Kanununa Bir 

Geçici Madde Eklenmesine 

Ve Türkiye Cumhuriyeti 

Emekli Sandığı Kanununda 

Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun 

11.10.2001 Devletin borçlanma ihtiyacının daha kolay ve daha 

az maliyetle karşılanması ve krizden dolayı devletin 

yükünün hafifletilmesi. 

4743 Malî Sektöre Olan Borçların 

Yeniden Yapılandırılması Ve 

Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun 

30.01.2002 Türkiye'de faaliyette bulunan bankalar, özel finans 

kurumları ve kendi özel mevzuatları uyarınca alınan 

izinler dahilinde faaliyette bulunan diğer malî 

kurumlar tarafından, bankalar ve diğer malî 

kurumlar ile kredi ilişkisi içinde bulunup, finansal 

darboğaz yaşayan borçluların; finansal yeniden 

yapılandırma çerçevesinde belirlenecek süre  ve 

koşullarla, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 

önce açılmış kredilerle ilgili olarak vadeleri 

uzatmak, krediyi yenilemek, ilave yeni kredi 

vermek, anapara ve/veya faiz indirmek, faizden 

vazgeçmek, kredileri kısmen veya tamamen iştirake 

çevirmek, kredileri aynî, nakdî ya da tahsil _artına 

bağlı bir bedel karşılığı devir ve temlik etmek, 

kredileri borçlu ya da üçüncü ki_ilere ait aynî 

değerler karşılığında kısmen veya tamamen tasfiye 

etmek, diğer bankalarla birlikte hareket ederek 

protokoller yapmak gibi alınacak tedbirlerle malî 

kesime olan geri ödeme yükümlülüklerini yerine 

getirebilmelerine ve katma değer yaratmaya devam 

etmelerine imkân verilmesinin sağlanmasıdır. 

4761 Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun 

12.06.2002 Ülkede geçmişte yaşanan ve halen etkileri devam 

eden krizler başta bankaları olmak üzere şirketlerin 

mali bünyelerinin zayıflamasına neden olduğu için 

özkaynakların erimesine ve yabancı kaynakların 

temin edilmesinde güçlük yaşanmasına nende 

olmuştur.  Bu yasa ile bir yandan malî bünyesi 

zayıflayan ve finansman temininde zorlanan 

şirketlerin malî bünyelerinin, bunların ortaklarının 

sahip oldukları varlıklar kullanılmak suretiyle 

güçlendirilmesi, bu arada yeni gelişen piyasalara 

yönelik vergi düzenleme ihtiyaçlarının karşılanması 

amaçlanmıştır. 
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Tablo-2’de görülen 2001 krizinden kaynaklanan vergisel düzenlemeler bütünü itibariyle 

değerlendirildiği zaman yapısal bir düzenleme niteliğinde değildir. Ülke ekonomisinin içinde 

bulunduğu kriz ortamından kurtulması amacıyla düzenlenen geçici tedbirlerdir. Özellikle 

piyasaların içinde bulunduğu finansman sıkıntısının aşılmasına yönelik geçici önlemler ön 

plandadır. Ancak bankalara yönelik olarak yapılan düzenlemeler daha yapısal nitelikte 

olmuştur ve bu da 2008 küresel krizde bankaların daha az etkilenmesini sağlamıştır. 

 

2.2.2. 2008 Yılı Küresel Krizine Yönelik Yapılan Vergisel 

                     Düzenlemeler 

ABD’deki mortgage sistemine dayalı olarak başlayan ve türev ürünlerinde yaşanan kısır 

döngüden kaynaklanan büyük çöküş tüm dünyada olduğu gibi özellikle gelişmekte olan 

ülkelerde etkisi göstermiş ve bu etki Türkiye’de de büyük ölçüde hissedilmiştir. Özellikle reel 

sektör bazında küresel krizin etkisi daha hissedilir olmuştur. Bu dönemde ülkelerin bir kısmı 

yasal ve yapısal vergi düzenlemelerine ağırlık vermekte iken bir kısmı da özellikle 

sübvansiyonlar gibi otomatik stabilizatörlere öncelik vermişlerdir. Ülkelerin sosyo ekonomik 

yapıları ve mali sistemlerinin küresel olaylara karşı duyarlılığı bu önlemlerin hangisinin 

uygulanacağı konusunda belirleyici olmuştur. Sosyo ekonomik yapıları ve mali sistemi 

küresel olaylara karşı duyarlı olan ülkeler daha çok otomatik stabilizatörleri tercih etmekte 

iken daha sağlam yapıda olan ülkeler ise yasal ve yapısal vergisel düzenlemeleri tercih 

etmektedirler. Türkiye’nin 2001 krizi ile 2008 krizindeki almış olduğu tedbirlerin farklılığı da 

buradan gelmektedir. 

AB sürecinde olan Türkiye’de de diğer AB ülkeleri gibi 2008 küresel krizinde alınan önlemler 

vergisel ağırlıklıdır. Özellikle piyasada sıcak likitide hareketini artırmaya yönelik olarak 

uygulanan gelir vergisi temelli yapılan indirimler ve istisnalar ile tüketimi ve dolayısı ile 

harcamanın artırılması amaçlanmıştır. Ayrıca Türkiye’de ekonominin lokomotifi sayılan 

KOBİ’lere yönelik olarak düzenlenen vergisel teşvikler hem likitideyi artırmaya hem de 

büyümeyi teşvik etmeye yönelik düzenlemelerdir. 

Kriz dönemlerinde izlenecek mali politikalar Türkiye açısından başarılı bir şekilde 

uygulandığı zaman olumlu sonuçlar alınmaktadır. Nitekim 2002-2007 arası uygulanan 

politikalar bunun bir göstergesidir.  

2008 küresel krizinde vergisel nitelikli olarak yapılan düzenlemeler şunlardır: 

A) 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (28.02.2009) 

B) 5904 sayılı Gelir Vergisi Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun (03.07.2009) 
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C) 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun 

(22.11.2008) 

 A) 5838 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

2008 kriz döneminde hükümet tarafından yatırımları teşvik etmek, istihdamı artırmak, 

vergisel açıdan mükelleflere kolaylık sağlamak amacıyla vergisel niteliği ön planla olan bir 

önlemler paketi çıkarılmıştır. Torba yasa olarak da bilinen bu önlemler paketi ile esas olarak 

mükelleflerin vergi yükünün istisna, indirim muafiyet gibi araçlarla azaltılarak piyasadaki 

likitide dönüşüm hızını artırmak ve böylece güven olgusunu canlı tutmak amaçlanmıştır. 

Temel amacı küresel krize karşı bir önlemler paketi olarak hazırlanmış olan 5838 sayılı 

yasada vergilerle ilgili önlemler ve destekler şu şekilde sınıflandırılabilir (5838 sayılı Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
 
): 

- 193 sayılı vergi usul kanunu 

- 5520 sayılı kurumlar vergisi kanunu 

- 3065 sayılı katma değer vergisi kanunu 

- 488 sayılı damga vergisi kanunu 

- Hurdaya ayrılmış taşıtların cezalarının kaldırıldığı düzenleme 

- 5084 sayılı teşvik yasasının süresinin 1 yıl uzatılması 

- Af ve tasfiye ile ilgili düzenlemeler 

- Teşvik belgeli yatırımlara hazine arazisi tahsis edilmesi. 

5538 sayılı yasa ile yapılan vergi kanunlarındaki düzenlemeler aşağıdaki tabloda özetlenebilir 

(5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun): 
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Tablo-3: 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Açısından 5838 Sayılı Yasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

193 Sayılı Gelir 

Vergisi Kanunu 

Açısından 

- “Münhasıran tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim, deri ve deri mamulleri 

sektörlerinde faaliyette bulunanlardan üretim tesislerini Bakanlar Kurulunca 

belirlenen illere 31/12/2010 tarihine kadar nakleden ve asgari 50 kişilik istihdam 

sağlayan mükelleflerin, bu illerdeki işletmelerinden sağladıkları kazançlar için 

nakil tarihini izleyen hesap döneminden itibaren beş yıl süreyle kurumlar vergisi 

oranını % 75'i geçmemek üzere indirimli uygulatmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Bu madde hükmünden gelir vergisi mükellefleri de yararlanır. Bu maddenin 

uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.” Bu 

maddeye göre tekstil, konfeksiyon, deri ve deri mamulleri sektörleri için tanınmış 

olan yer değiştirme teşvikinden Gelir vergisi mükelleflerinin yararlanacağı 

belirtilmiştir. 

- “94 üncü maddeye göre tevkifat yapacaklardan on ve daha az hizmet erbabı 

çalıştıranlar ile hizmet erbabı çalıştırmayanlara ilişkin olarak beyanname verme 

süresinden itibaren üç ayı geçmeyecek şekilde, ödeme zamanı belirlemeye 

yetkilidir." Bu madde ile küçük hacimli iş yapan mükellefler için vergisel açıdan bir 

ödeme kolaylığı getirilmiştir. 

- "Muhtasar beyannamenin şekil, içerik ve eklerini belirlemeye" ibaresi "Muhtasar 

beyannamenin şekil, içerik ve ekleri ile üçer aylık verilen beyannamelerin dönemini 

aylık olarak belirlemeye" şeklinde değiştirilen kanun maddesi ile verginin şekil ve 

ödeme olarak kolaylaştırılması sağlanmıştır. 

 

Tablo-4: 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Açısından 5838 Sayılı Yasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5520 Sayılı Kurumlar 

Vergisi Kanunu 

Açısından 

5838 sayılı yasanın 9. maddesi ile 5520 sayılı KVK’nun 32. maddesinden sonra 

gelmek üzere İndirimli Kurumlar Vergisi olarak 32/A maddesi eklenmiştir. Bu 

madde ile Dünya’daki pek çok ülkeye göre düşük sayılabilecek olan % 20 

Kurumlar Vergisi Oranı üzerinden yeniden bir indirilme gidilmektedir. Amaç 

Türkiye’de yatırım yapacak olan yabancı sermeye için yatırımı cazip hale 

getirmektir. Buna göre: 

- “İstatistikî bölge birimleri sınıflandırması ile kişi başına düşen milli gelir ve 

sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerini dikkate almak suretiyle illeri 

gruplandırmaya ve gruplar itibarıyla teşvik edilecek sektörleri ve bunlara ilişkin 

yatırım ve istihdam büyüklüklerini belirlemeye,”  

-“ Her bir il grubu için yatırıma katkı oranını % 25'i, yatırım tutarı 50 milyon Türk 

Lirasını aşan büyük ölçekli yatırımlarda ise % 45'i geçmemek üzere belirlemeye, 

kurumlar vergisi oranını % 90'a kadar indirimli uygulatmaya,” 

-“ Yatırım harcamaları içindeki arsa, bina, kullanılmış makine, yedek parça, 

yazılım, patent, lisans ve know-how bedeli gibi harcamaların oranlarını ayrı ayrı 
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veya topluca sınırlandırmaya,”  

Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir.  

Bu yasa ile getirilen diğer bir düzenleme ise; indirimli kurumlar vergisi oranı 

uygulaması ile zamanında tarh ve tahakkuk ettirilmemiş olan vergiler için vergi 

ziyaı cezası uygulanmada sadece gecikme faizi ile birlikte tahsil edilmesi 

öngörülmüştür. 

 

Tablo-5: 3065 Sayılı KDV Kanunu Açısından 5838 Sayılı Yasa 

 

 

 

 

 

3065 Sayılı Katma 

Değer Vergisi 

Kanunu Açısından 

- "Yılı içinde mahsuben iade edilemeyen vergi izleyen yıl içinde talep 

edilmesi şartıyla nakden veya mükellefin yukarıda sayılan borçlarına 

mahsuben iade edilir. Bakanlar Kurulu, vergi nispeti indirilen mal ve 

hizmet grupları ile sektörler itibarıyla, iade hakkını kısmen veya  

tamamen ya da  amortismana tabi iktisadi kıymetler dolayısıyla 

yüklenilen katma değer vergisi ile sınırlı olmak üzere kaldırmaya 

Maliye bakanlığı Yetkilidir.” Şeklindeki düzenleme ile indirimli oran 

üzerinden mal ve hizmet satan mükelleflerin yüklendikleri KDV’yi 

indirim yolu ile alamadıkları durumda KDV’nin kendilerine 

mahsuben veya nakden iade edileceği ifade edilmiştir.  

- “Teslim yurt dışındaki bir müşteriye veya bir serbest bölgedeki 

alıcıya ya da yetkili gümrük antreposu işleticisine yapılmalı veya 

mallar yetkili gümrük antreposu işleticisine tevdi edilmelidir.” 

Şeklindeki bir düzenleme ile malın gümrük antreposuna konulmasının 

da ihracat sayıldığı hüküm altına alınmış böylece ihracatın 

artırılması teşvik edilmiştir. Burada önceden gümrük antrepo 

işleticisine teslim ihracat sayılır iken düzenleme ile antrepo 

yetkilisine teslim ihracat sayılmaktadır. 
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Tablo-6: 488 Damga Vergisi Kanunu Açısından 5838 Sayılı Yasa 

488 Sayılı Damga 

Vergisi Kanunu 

Açısından 

- “Elektronik ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve 

sigorta prim bildirgesinden sadece muhtasar beyanname için 20 TL" 

şeklinde düzenleme ile sigorta bildirgesi için ödenecek damga vergisi 

kaldırılmıştır. 

 

 

Tablo-7: 5838 Sayılı Yasa ile Yapılan Diğer Düzenlemeler 

 

 

 

Diğer 

Düzenlemeler 

- 5838 sayılı yasanın 2. maddesi ile 1979 model veya daha eski 

motorlu taşıtların kayıt ve tescillerinin silinmesi ve hurdaya 

çıkarılması koşulu ile MTV ve bu vergiye ait gecikme zammı, 

gecikme faizi, vergi cezası ve tescil plakasına kesilen idari para 

cezalarının terkin edilmesi öngörülmüştür.  

- 5084 sayılı teşvik yasasının yürürlük süresi 1 yıl daha uzatılmıştır. 

Bu düzeleme ile yatırımların artırılması amaçlanmıştır. 

- 5838 sayılı yasa ile teşvik belgeli yatırımlara hazine arazisi tahsis 

edilmesi öngörülmüştür. Buna göre indirimli kurumlar vergisi 

çerçevesinden yapılan yatırımlarda ilgili bölgelerde OSB veya 

Endüstri Bölgeleri bulunmaması halinde hazine tarafından 49 yıllık 

kullanım hakkı izinli araziler tahsis edilecektir. 

- Oda ve borsalara üyeler tarafından ödenmeyen aidatlar için bir 

düzenleme yapılmış buna göre borçların tamamının ödenmesi halinde 

gecikme zamlarının silinmesi kararlaştırılmıştır. 

 

B) 5904 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 

    Hakkında Kanun 

Bu yasa ile 5520 Sayılı KVK Geçici 5. maddesinde bir düzenleme yapılmıştır. Bu yasadaki en 

önemli düzenleme ekonominin lokomotifi niteliğindeki KOBİ’ler içindir. Daha çok küçük aile 

işletmeleri şeklinde kurulan KOBİ’lerin küresel nitelikteki bir krizden daha yoğun bir şekilde 

etkileneceği aşikârdır. Bu bağlamda gelişmekte olan ülke ekonomilerinin can damarı 

niteliğindeki KOBİ’lerin küresel krizlerden korunması reel sektörün büyük kısmının 

korunması anlamına gelecektir. 5904 sayılı yasa ile KOBİ’lerin hem birleşerek büyümeleri 

teşvik edilmiş hem de KOBİ’ler için bazı vergisel teşvikler sağlanmıştır. Yasanın amacı; 

KOBİ’lerin mali yapılarını güçlendirmek, istihdam düzeylerini yükseltmek, rekabet güçlerini 
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artırmak ve bu bağlamda KOBİ’lerin birleşerek büyümesini sağlamaktır. Yasa incelendiği 

zaman KOBİ Birleşmelerine yönelik olarak şu tespitler yapılmıştır (5094 Sayılı Gelir Vergisi 

Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
 
): 

- KOBİ birleşmelerinin 31.12.2009 tarihine kadar tamamlanmış olması 

gerekmektedir. 

- Birleşmenin A.Ş., Ltd. veya Eshamlı Komandit. Şti. şeklinde olması ancak 

birleşilen şirketin mutlaka A.Ş. olması gerekir. 

- KOBİ’lerin bu şekildeki birleşmesi ile birleşmeden doğan kazançlar Kurumlar 

Vergisinden istisna edilmiştir. 

- Birleşme nedeni ile sona erdirilen kurumların birleşme tarihinde sona eren hesap 

döneminde elde ettiği kazançları ile birleşilen kurumun birleşme işleminin 

gerçekleştirildiği hesap dönemi de dahil olmak üzere kazançlarında indirimli 

kurumlar vergisi uygulanır. 

- Birleşme nedeni ile uygulanacak olan indirimli kurumlar vergisi üç hesap 

dönemidir. 

- Bu kapsamda birleşme işleminden doğan kazançlar birleşilen kurumun 

sermayesine eklenmesi gerekmektedir. 

- KOBİ’lerin birleşmesi dolayısı ile birleşme tarihinden itibaren indirimli kurumlar 

vergisi uygulamasının sona erdiği yılın sonuna kadar KVK 18. ve 19. maddelerine 

göre birleşme, bölünme ve hisse değişimine tabi tutulmaması, tasfiye edilmemesi 

ve sermaye azaltımında bulunulmaması gerekmektedir. 

Yukarıdaki şartlar değerlendirildiği zaman KOBİ birleşmelerinin mutlaka birleşmedeki amaca 

uygun olması gerekmektedir.  

Yasa koyucu suiistimallerin önüne geçmek için bu konuda gerekli düzenlemeleri de 

yapmıştır. Şöyle ki; ilişkili sayılan kişilerin sahip oldukları şirketlerin birleştirilmesinde 

faaliyetin kaydırılması ve istihdamın kaydırılması yapılmış ise bu birleşme sadece 

teşviklerden yararlanmak için yapılmış birleşme olarak kabul edileceği için indirimli kurumlar 

vergisi oranından ve diğer teşviklerden yararlanması mümkün değildir. 

 

C) 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında 

Kanun 

22 Kasım 2008 tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5811 

sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun ile iki aşamalı bir 

uygulama getirilmiştir. 
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- Yurt dışı varlıkların beyanı 

- Yurt içi varlıkların beyanı 

Buna göre kişilerin yurtdışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye 

piyasası araçlarının Türkiye’ye getirilmesi ve gayr-i menkullerin ve diğer taşınmazların tapu 

siciline ve kayda alınması halinde ilgili kişiler için % 2 oranında vergi uygulanacağı ve bu 

varlıklara ilişkin olarak herhangi bir vergi incelemesinin yapılmayacağı şeklinde bir 

düzenleme getirilmiştir.  

Aynı şekilde, yurt içinde bulunan ancak işletmelerin özkaynakları içinde yer almayan ve 

yukarıda sayılan türden varlıkların sermaye olarak işletmelerine konulması ve kayıt altına 

alınması halinde % 5 oranında vergilendirileceği hüküm altına alınmıştır. 

5811 sayılı yasa ile yurt dışına yönelik olarak yapılan düzenleme ile yurt dışı varlıkların 

beyan edildiği tarihten itibaren bir ay içinde Türkiye’ye getirilmesi şartı vardır. 

 

3. Değerlendirme Ve Sonuç  

Dünya genelini etkileyen küresel nitelikli ekonomik krizin ilk etkileri, finans piyasalarında 

kendini göstermekle birlikte, likitide darboğazına giren şirketlerin iflası veya el değiştirmesi 

ile çok kısa süre içersinde reel sektöre de yansımıştır. Yaşanan bu likidite sorunu gelişmiş 

ülkelerde alınan eşanlı kararlar ile kısa vadede çözülmek istenmiş, ancak krizin büyüklüğü 

konusunda bile tam bir fikir birliğine varılamadığından yaşanan güven sorunu aşılamamıştır. 

Bu bağlamda küresel krizden etkilenen ülkelerin her biri ülkesel olarak çeşitli düzenleme 

yapma gereğini duymuşlardır. Bunların başında da vergisel düzenlemeler gelmektedir. 

Küresel krizin etkilerinin en aza indirilmesi ve ekonomik büyümenin yeniden sağlanması 

amacıyla tüm dünya ülkeleri tarafından uygulamaya konulan vergisel düzenlemeler ülkelerin 

içinde bulunduğu duruma göre farklılıklar göstermektedir.  

2007 yılı ortalarında ABD’de başlayan ve 2008 yılı sonunda tümüyle küresel bir ekonomik 

krize dönüşen krizden öncelikli etkilenen sektör finans sektörü olduğu için dünya ülkelerinde 

alınan önlemler de öncelikle finans sektörüne yönelik olmuştur. Krizin boyutlarının büyümesi 

sonucunda alınan finansal nitelikli önlemler yetersiz kalması, hatta krizin reel sektörü de 

baskısı altına almaya başlaması sonucu ülkeler tarafından maliye politikalarının uygulanmaya 

konulması bir zorunluluk haline gelmiştir. 

Küresel ekonomik krizin etkilerinin yüksek oranda hissedildiği 2008 yılının sonlarından 

bugüne kadar dünya ülkeleri tarafından uygulamaya konulan vergisel düzenlemelerin önemli 

bir özelliği; krizden en çok etkilenen sektör ve kesimlere yönelik olarak yapılan istisna, 
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indirim gibi vergi oranının düşürülmesine yönelik tedbirler veya geçici süre ile uygulanan 

teşviklerdir.  

Ekonomik krizin, finans krizi olarak başlaması ve gittikçe boyutlarının büyümesi sonucunda 

üretim ve istihdamdaki düşüş ve buna bağlı olarak ekonomik büyümenin negatif yönde 

gelişmesi sonucunda, finans nitelikli bir krizden ziyade reel ekonomik bir krizin varlığı gibi 

bir yanlış algılamaların da Türkiye’de yaygın hale geldiği izlenmektedir. Bu nedenle öncelikle 

finans sektöründe küresel krizin etkilerini ortadan kaldıracak önlemler paketinin uygulanması 

ekonominin tekrar canlandırılması açısından büyük önem arz etmektedir. 
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