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Saygıde÷er Danıútay Baúsavcım,
Çok kıymetli TÜSøAD üyelerimiz,
Sevgili Konuklar,
TÜSøAD Yönetim Kurulu adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
Bugün burada, TÜSøAD bünyesinde çok uzun zamandır faaliyetlerini etkili bir úekilde
sürdürmekte olan, TÜSøAD Vergi Çalıúma Grubu’nun; bu yıl düzenledi÷i aktiviteler dizisinin
sonuncusunu gerçekleútirmek üzere bir araya gelmiú bulunuyoruz.
Kıymetli Danıútay Baúsavcımız Sayın Turgut Candan da bizleri kırmadılar ve lütfedip geldiler.
Kendilerini aramızda görmekten çok büyük mutluluk duyuyoruz.
Umuyorum bugün keyifli ve verimli bir ö÷leden sonra geçirece÷iz.
TÜSøAD Yönetim Kurulu adına, TÜSøAD görüúlerinin oluúturulmasında çok önemli katkılar
sa÷ladı÷ını düúündü÷ümüz, TÜSøAD Vergi Çalıúma Grubu’ndan ve faaliyetlerinden sizlere biraz
bahsetmek istiyorum.
Avrupa Birli÷i’ne üyelik perspektifi her zaman oda÷ında tutan Çalıúma Grubu’muz, Türkiye’nin
uluslararası planda rekabet gücünün artırılması ve etkin bir vergi sistemine ulaúılması
do÷rultusunda uzunca yıllardır çalıúmalarını etkili bir úekilde sürdürmekte. Kamu maliyesi ve
mevzuatla ilgili geliúmeleri sürekli takip eden Çalıúma Grubu’muz, gerekli TÜSøAD
pozisyonlarını belirlemekte ve ilgili kurum ve kuruluúlarla düzenli olarak görüú alıúveriúinde
bulunmaktadır. Sayın Sedat Eratalar Baúkanlı÷ı’ndaki Çalıúma Grubu’muz, önceki yıllarda
oldu÷u gibi bu yılda, bir dizi aktivite gerçekleútirmiútir.
Bunlardan ilki, vergi dünyasının gerek pratik, gerekse teknik düzeyde önde gelen temsilcilerinin
de geniú bir katılımıyla 29 Ocak 2010 tarihinde gerçekleútirdi÷imiz, “Vergi øncelemelerinde
Mevcut Sorunlar ve Çözüm Arayıúları” temalı çalıútayımız olmuútur.
Hepimizin bildi÷i üzere, vergi incelemeleri son dönemlerde iú âleminin önemli gündem
maddelerinden biri olmuú vaziyette. Ancak iúadamlarını kaygılandıran, hiçbir zaman
incelemelerin varlı÷ı olmamıútır. TÜSøAD olarak, pek çok kez ısrarla altını çizdi÷imiz üzere, asıl
önemle üstünde durulması gereken “incelemeye alınma nedenleri” ve “incelemelerin yapılma”
biçimidir.
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ønceleme süreçlerinin açık kurallara tabi olarak yürütülmemesi,
Keyfi uygulamalara yer verilmesi;
Özellikle de, Vergi idaresi ile vergi incelemeleri birimleri arasında oluúan görüú/uygulama
farkları

mükellef ile Vergi ødaresi arasında çok derin yaralar oluúmasına ve dolayısıyla da, vergi yükünün
öngörülebilir olmaktan çıkmasına neden olmuútur. Bunun, yatırım kararları açısından da kaygı
verici sonuçlar do÷urdu÷u ortada. TÜSøAD görüúlerinin oluúturulmasında her zaman bize yol
gösteren, her 3 ayda bir yaptı÷ımız TÜSøAD CEO Anketimi’zde de, “vergi politikasının

uygulamasında” karúılaútı÷ımız böylesi sıkıntılar, Türkiye’de yatırım ortamı önündeki en önemli
engeller olarak CEO’larımızca sürekli olarak vurgulanmaktadır.
Bütün bu mevcut sorunların ıúı÷ında, 2010 yılının ilk çalıútayını baúarıyla tamamladık. Ve
çalıútayımızdan çıkan bulgular da göstermektedir ki; Vergi idaresinin mükellef nezdinde bir
güven sorunu var ve TÜSøAD olarak bizim de inancımız, bunun yeniden tesis edilmesi gerekti÷i
yönünde.
Çalıúma Grubu’muzun ikinci etkinli÷i, 16 Nisan 2010 tarihinde, Gelir vergisi sisteminde yapısal
sorunların ve yeniden yapılandırma sürecine dair önerilerin tartıúıldı÷ı, “Nasıl Bir Gelir Vergisi
Sistemi?” adlı çalıútayı olmuútur. Bu vesileyle Gelir vergisi sisteminde mevcut durum analizi
yapma úansımız oldu, yaklaúım farklılıklarını tartıúma úansı bulduk ve yeni bir gelir vergisi
sistemi için ortak temel ilkelerin neler olabilece÷ini konusunda verimli ve faydalı bir toplantı
gerçekleútirdik.
Global vergilemede yeni e÷ilimleri göz önünde bulundurarak, yeni geliútirilen müesseselerin de
Türkiye’ye önemli katkılar yapma potansiyeli oldu÷u bir kez daha ön plana çıktı. TÜSøAD
olarak, “etkili, basit ve adil bir gelir vergisi sistemati÷i”nin mümkün kılınması yönündeki tüm
çalıúmalara katkı sunmaya hazırız. Vergi mevzuatındaki de÷iúikliklerde yaúanan gecikmelere son
verilmeli ve vergi yasalarında beklenen reform mahiyetindeki de÷iúiklikler bir an evvel hayata
geçirilmelidir.

De÷erli Konuklar,
Çalıúma grubumuzun bu yıl gerçekleútirece÷i son etkinli÷inde bir aradayız. Panelimizin teması
“Türk Vergi Hukukunda Yorum ve øspat”. Cumhuriyet tarihinin en büyük affı oldu÷u söylenen
vergi affının halen gündemi meúgul etti÷i úu günlerde, “vergide ispat ve özün önceli÷i” gibi temel
kavramların tartıúılmasının çok yerinde ve do÷ru bir adım oldu÷unu düúünüyoruz. Biz TÜSøAD
olarak, zaman zaman periyodik olarak gündeme gelen vergi affından daha ziyade bu vergi affinda
neden olan temel sorunlara çözümler üretilmesinin gerekti÷i üzerinde duruyoruz. “Vergide ispat
ve özün önceli÷i” gibi kavramların net bir düzenlemesinin olmaması çok ciddi boyutlarda
gereksiz vergi ihtilaflarına yol açmaktadır.
øúte tam da böylesi bir ortamda panelimizin gerçekleútiriliyor olmasının çok isabetli ve zamanlı
oldu÷unu düúünüyor ve hepimiz için verimli bir toplantı olmasını temenni ediyorum.
Beni dinledi÷iniz için çok teúekkür ediyorum.

