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Sayõn konuklar, değerli basõn mensuplarõ,
Bugün burada, gündemin sõcak konularõnõn dõşõnda kalan, ama uzun süreden beri Türk iş
dünyasõnõ yakõndan ilgilendiren ve Vergi Çalõşma Grubumuzun da çalõşmalarõyla gündeme
getirdiği konulardan birini tartõşmak için bir araya geldik.
Türkiye’nin, IMF desteğiyle yürüttüğü ekonomik program çerçevesinde ele alõnan yapõsal
reformlar arasõnda en sona bõrakõlanõ vergi reformudur. Bunun nedeni, vergi reformunun önem
sõralamasõnda en sonda geliyor olmasõ değildir. Tam tersine, bizce, Türkiye’de yerli ve yabancõ
yatõrõmcõ için yatõrõm ortamõnõ düzeltebilmek ve orta ve uzun vadede arzulanan büyüme
potansiyeline ulaşabilmek için “olmazsa olmaz” koşul, vergi sisteminin yeniden
yapõlandõrõlmasõdõr.
Yõllardan beri ciddi bir sorun olan vergi reformu konusunu, TÜSİAD, her zaman yakõndan takip
etmiştir. Türkiye’de vergi sisteminin sağlõklõ bir yapõya oturmasõnõn, bazõ kanunlarda yapõlacak
ufak tefek düzenlemelerle mümkün olmadõğõnõ biliyoruz. Sõk sõk yapõlan reformlardan ve
aflardan sonuç alõnamadõğõ gibi, bu durum vergi sistemimizin daha karmaşõk bir hal almasõna ve
mükelleflerin sisteme olan güvensizliklerinin daha da artmasõna yol açmõştõr. Vergi sisteminin
sağlõklõ bir yapõya kavuşmasõ için, vergi mükelleflerinin de görüşlerini dikkate alan bütüncül bir
yaklaşõma şiddetle ihtiyaç vardõr. Vergi sisteminin reform ihtiyacõ bir zorunluluk olarak
önümüzde dururken, bu kapsamlõ değişimi bekleyemeyecek derecede acil sorunlar da mevcuttur.
Son yõllarda peşpeşe yaşadõğõmõz krizler, Türkiye ekonomisini üretim ve istihdamõn küçüldüğü
ve reel sektördeki sõkõntõlarõn hissedilmeye başlandõğõ bir döneme sokmuştur. 2001 yõlõnda %9.4
daralan ekonomide, zincirleme etkiyle tüm kesimler derinden etkilenmiştir. Böyle bir ortamda,
reel kesimin üzerinde SSK prim artõşlarõ, ek vergi vb. yollarla ilave külfet getirilmesi durumu
daha da ağõrlaştõrõrken, maliyetlerdeki artõşõn yetersiz yurtiçi talep nedeniyle fiyatlara
yansõtõlamamasõ verimlilik artõşõnõ zorunlu hale getirmiştir.
Ülkemizin çok ciddi ve acil bir yeniden yapõlanma ihtiyacõ içinde bulunduğu açõktõr. Şimdiye
kadar bu ihtiyacõn özellikle kamu sektörüne ait olduğu, yapõsal reform kavramõyla, kamunun
yeniden yapõlandõrõlmasõna işaret edilmek istendiği görülmüştür. Kamu sektörünün yeniden
yapõlandõrõlma ihtiyacõ kadar acil ve önemli ve hatta sonuçlarõ itibarõyla daha da zorunlu olarak
özel sektörün yeniden yapõlanma ihtiyacõ vardõr. Özel sektörde, kamu sektöründe olduğu gibi
işletmecilik ilke ve uygulamalarõna aykõrõ, üretim ve verimlilik gerekleriyle bağdaşmayan
yapõlanmalar mevcuttur. Bu durumun sürdürülmesi, ülkemizin kriz ortamõndan çõkõşõnda çok
önemli katkõlar sağlayacak iç dinamiklerin hayata geçirilmesinde, gizli yedek akçelerin
ekonomiye kazandõrõlmasõnda, atõl veya verimsiz çalõşan işletmelerin ehil ellerde yeniden işler
hale getirilmesinde ciddi engeller yaratmaktadõr. Mevcut durumun farkõnda olunmasõna rağmen,
gereklerinin yerine getirilememesinin ardõnda ise vergi kanunlarõ yatmaktadõr.
Verginin ekonomik, fiskal ve sosyal olmak üzere üç temel fonksiyonu vardõr. Bütün vergi
sistemleri dönemine ve amaca bağlõ olarak bu üç temel fonksiyon arasõnda denge kurmak, zaman
zaman da birine ağõrlõk vermek zorunda kalõr.
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Bütün dünyada olduğu gibi Türk vergi sisteminde de uzun yõllar ekonomik fonksiyon ön planda
olmuştur. Bazõ sektörler ve faaliyetler vergi istisnalarõ ile desteklenmiştir. Bu nedenle vergi
sistemimiz kaynak dağõlõmõ üzerinde önemli etkiler yapmõştõr. Ancak vergi sistemimiz fiskal
fonksiyonunu yerine getirememiş, kamu harcamalarõ, sağlam kaynak olan vergi ile finanse
edilememiştir.
Verginin ekonomik fonksiyonu göz önünde bulundurulduğunda, vergi sistemlerinin dinamik
olmasõ ve ekonominin ihtiyaçlarõna göre, gerekli değişikliklerin zamanõnda yapõlmasõ
gerekmektedir. Avrupa Birliği’ne aday bir ülke olarak Türkiye’nin hazõrladõğõ 2002 yõlõ Katõlõm
Öncesi Ekonomik Programõnda, Türkiye ekonomisinin orta vadede yakalamasõ öngörülen, %5’lik
yõllõk ortalama büyümenin temel kaynağõ, özel sektör yatõrõmlarõ ve toplam faktör verimliliği
artõşõ olarak belirtilmiştir. Özel sektörün artacak önemine değinilen raporda, 2005 yõlõnda 50
milyar dolara yaklaşacak bir ihracat performansõndan bahsedilmektedir ki, makroekonomik
sorunlarõn çözüldüğü bir ortamda, bu ancak rekabet gücü artmõş, kendini verimlilik ekseninde
yeniden yapõlandõrmõş bir özel sektörle mümkün olabilecektir.
Bu çerçeveden bakõldõğõnda, Kurumlar Vergisi Kanunu’nda 3 Temmuz 2001 tarihli Resmi
Gazete’de yayõmlanan 4684 Sayõlõ Kanunla yapõlan değişiklikle, sermaye şirketlerine vergisiz
olarak bölünme ve hisse takasõ yapma olanağõ sağlanmasõ olumlu bir adõm olarak
nitelendirilebilir. Yapõlan bu düzenleme ile, birden fazla faaliyeti bünyesinde barõndõran
şirketlerin asõl faaliyet konularõnda ihtisaslaşmasõ ve kaynaklarõn bu alanlara yönlendirilmesi
suretiyle optimal ölçeğe ulaşmalarõna olanak sağlanmõştõr. Bu sayede söz konusu şirketler
tamamen tasfiye olmayõp, varlõklarõnõ kullanmak suretiyle yeni şirketler kurabilmekte veya
varlõklarõn bir kõsmõnõ halihazõrda mevcut olan bir sermaye şirketine vergilendirilmeksizin ayni
sermaye olarak koyabilmektedirler. Bu düzenleme sayesinde Türk mali sisteminin önemli
eksikliklerinden biri de giderilmiş olmaktadõr.
Ancak yapõlan bu düzenlemeye rağmen henüz uygulamada beklenen sonuçlar alõnamamõş, farklõ
yorumlar nedeniyle duraksamalar ortaya çõkmõştõr. Kamudan ve özel sektörden uzmanlarõn
katõlõmõyla, bu panelin şirket bölünmeleri ve hisse değişimi konusunda ortaya çõkan
duraksamalarõn ortadan kaldõrõlmasõna önemli katkõlar sağlayacağõ ve uygulamanõn önünü
açacağõ kanaatindeyiz.
Bu inanç ve duygularla hepinizi saygõyla selamlõyorum.
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