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ÖNSÖZ
TÜSÝAD, özel sektörü temsil eden sanayici ve iþadamlarý tarafýndan 1971 yýlýnda,
Anayasamýzýn ve Dernekler Kanunu'nun ilgili hükümlerine uygun olarak kurulmuþ,
kamu yararýna çalýþan bir dernek olup gönüllü bir sivil toplum örgütüdür.
TÜSÝAD, insan haklarý evrensel ilkelerinin, düþünce, inanç ve giriþim özgürlüklerinin,
laik hukuk devletinin, katýlýmcý demokrasi anlayýþýnýn, liberal ekonominin, rekabetçi
piyasa ekonomisinin kurum ve kurallarýnýn ve sürdürülebilir çevre dengesinin
benimsendiði bir toplumsal düzenin oluþmasýna ve geliþmesine katký saðlamayý
amaçlar. TÜSÝAD, Atatürk'ün öngördüðü hedef ve ilkeler doðrultusunda, Türkiye'nin
çaðdaþ uygarlýk düzeyini yakalama ve aþma anlayýþý içinde, kadýn-erkek eþitliðini,
siyaset, ekonomi ve eðitim açýsýndan gözeten iþ insanlarýnýn toplumun öncü ve
giriþimci bir grubu olduðu inancýyla, yukarýda sunulan ana gayenin
gerçekleþtirilmesini saðlamak amacýyla çalýþmalar gerçekleþtirir.
TÜSÝAD, kamu yararýna çalýþan Türk iþ dünyasýnýn temsil örgütü olarak, giriþimcilerin
evrensel iþ ahlaký ilkelerine uygun faaliyet göstermesi yönünde çaba sarf eder;
küreselleþme sürecinde Türk rekabet gücünün ve toplumsal refahýn, istihdamýn,
verimliliðin, yenilikçilik kapasitesinin ve eðitimin kapsam ve kalitesinin sürekli
artýrýlmasý yoluyla yükseltilmesini esas alýr.
TÜSÝAD, toplumsal barýþ ve uzlaþmanýn sürdürüldüðü bir ortamda, ülkemizin
ekonomik ve sosyal kalkýnmasýnda bölgesel ve sektörel potansiyelleri en iyi þekilde
deðerlendirerek ulusal ekonomik politikalarýn oluþturulmasýna katkýda bulunur.
Türkiye'nin küresel rekabet düzeyinde tanýtýmýna katkýda bulunur, Avrupa Birliði
(AB) üyeliði sürecini desteklemek üzere uluslararasý siyasal, ekonomik, sosyal ve
kültürel iliþki, iletiþim, temsil ve iþbirliði aðlarýnýn geliþtirilmesi için çalýþmalar
yapar. Uluslararasý entegrasyonu ve etkileþimi, bölgesel ve yerel geliþmeyi hýzlandýrmak
için araþtýrma yapar, görüþ oluþturur, projeler geliþtirir ve bu kapsamda etkinlikler
düzenler.
TÜSÝAD, Türk iþ dünyasý adýna, bu çerçevede oluþan görüþ ve önerilerini Türkiye
Büyük Millet Meclisi (TBMM)'ne, hükümete, diðer devletlere, uluslararasý kuruluþlara
ve kamuoyuna doðrudan ya da dolaylý olarak basýn ve diðer araçlar aracýlýðý ile
ileterek, yukarýdaki amaçlar doðrultusunda düþünce ve hareket birliði oluþturmayý
hedefler.

TÜSÝAD, misyonu doðrultusunda ve faaliyetleri çerçevesinde, ülke gündeminde
bulunan konularla ilgili görüþlerini bilimsel çalýþmalarla destekleyerek kamuoyuna
duyurur ve bu görüþlerden hareketle kamuoyunda tartýþma platformlarýnýn
oluþmasýný saðlar.
TÜSÝAD Ekonomik ve Mali Ýþler Komisyonu bünyesinde faaliyet göstermekte olan
Vergi Çalýþma Grubu, Avrupa Birliði'ne üyelik perspektifiyle, Türkiye'nin uluslararasý
planda rekabet gücünün artýrýlmasý ve etkin bir vergi sistemine ulaþýlmasý
doðrultusunda çalýþmalarýný uzun yýllardýr sürdürmektedir. Bu konularda kamu
maliyesi ve mevzuatla ilgili geliþmeleri takip eden çalýþma grubu, gerekli TÜSÝAD
pozisyonlarýný belirlemekte ve ilgili kurum ve kuruluþlarla görüþ alýþveriþinde
bulunmaktadýr.
Bu amaçlar doðrultusunda, kamuoyunun ve bütün TÜSÝAD üye ve uzmanlarýnýn
katýlýmýna açýk olarak, periyodik olarak "TÜSÝAD Vergi Çalýþma Grubu Toplantýlarý
Serisi" düzenlenmektedir. Söz konusu toplantýlarda, vergi uygulamalarý ya da vergi
mevzuatýna iliþkin tematik bazda önceden belirlenmiþ teknik konular ele alýnmaktadýr.
Bu rapor, TÜSÝAD Vergi Çalýþma Grubu Baþkaný Sayýn Sedat Eratalar'ýn
baþkanlýðýnda, TÜSÝAD Vergi Çalýþma Grubu üyesi ve Erdikler Yeminli Müþavirlik
Baþkaný Baþkaný Sayýn Þaban Erdikler'in moderatörlüðünde, 16 Nisan 2010
tarihinde The Marmara Taksim Oteli'nde gerçekleþtirilen "Nasýl Bir Gelir Vergisi
Sistemi?" Çalýþtayý'nda yer alan tartýþmalar baz alýnarak TÜSÝAD Ekonomik
Araþtýrmalar Departmaný'ndan Evrim Taþkýn-Shapiro ve Ceylan Teoman tarafýndan
derlenmiþtir. Çalýþtay'a deðerli katký ve katýlýmlarýndan ötürü, baþta TÜSÝAD Vergi
Çalýþma Grubu üyeleri ve tüm Çalýþtay katýlýmcýlarýna teþekkürü bir borç biliriz.
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1. AÇILIÞ KONUÞMALARI
SEDAT ERATALAR

TÜSÝAD VERGÝ ÇALIÞMA GRUBU BAÞKANI
Herkese hoþ geldiniz demek istiyorum. TÜSÝAD Ekonomik ve Mali Ýþler Komisyonu'na baðlý
olarak çalýþan TÜSÝAD Vergi Çalýþma Grubu'nun bu yýl ikinci defa düzenlemiþ olduðu Çalýþtay'ýmýza
hoþ geldiniz. Hepinize katýlýmlarýnýz için tekrar çok teþekkür ederiz.
Hepimizin bildiði gibi 2006 öncesinde vergi sistemi ile ilgili olarak özellikle belli baþlý vergi
kanunlarýnýn yeniden yazýlmasý, modernize edilmesi ve güncelleþtirilmesiyle ilgili bir çalýþma
baþlatýlmýþtý. Hükümet tarafýndan böyle bir politika benimsenmiþti. STK'lar ve de Vergi Konseyi'nin
de katkýlarýyla bu çalýþmalara baþlanýlmasý arzu ediliyordu. Ve nitekim bunun bir örneðini 2006
yýlýnda yaþadýk. 2006 Haziran'ýnda Kurumlar Vergisi Kanunu baþtan aþaðý yeniden yazýlarak içine
yeni müesseseler dahil edilerek ve de bir ölçüde, en azýndan oran yönünden reform sayýlabilecek
bir þekille, yürürlüðe girdi ve bu deðiþiklik genelde herkesi memnun etti. Çünkü uygulamaya
baktýðýmýzda en azýndan bütçe gelirleri yönünden Kurumlar Vergisi hâsýlatýnýn düþmediði dramatik
bir oran deðiþimine raðmen artýþ kaydedildiðini gördük.
TÜSÝAD olarak, tabi, biz kanunlarýn yeniden yazýmý ve güncelleþtirmeleri çalýþmalarýnýn devamýný
bekliyorduk. Özellikle Vergi Konseyi'nde bununla ilgili çalýþmalar yapýldý bildiðimiz kadarýyla.
Bu çalýþmalara, Maliye Bakanlýðý'na intikal ettirildi ama aradan dört yýl geçmesine raðmen bir
hareket olmadý. Kurumlar Vergisi'nin yeniden yazýmý sonrasýnda, ikinci etapta beklenen, Gelir
Vergisi Kanunu'nun yeniden yazýmý idi. Bugün itibariyle, Gelir Vergisi Kanunu Bakanlýk nezdinde
þu anda bir taslak olarak mevcudiyetini korumakla birlikte; bir ölçüde uykuya geçmiþ durumda
raflarda beklemekte. Bizim de bugünkü toplantýda, "nasýl bir gelir vergisi sistemi?" temasýný
irdelemek istiyoruz. Bu çalýþtay ile ilgili olarak bizi kýrmayýp bu toplantýnýn moderatörlüðünü
üstlenen Sayýn Þaban de bu
vesileyle çok teþekkür ediyoruz. "TÜSÝAD olarak, tabi, biz kanunlarýn yeniden yazýmý
Ve izninizle ben sözü ona
ve güncelleþtirmeleri çalýþmalarýnýn devamýný
býrakmak istiyorum. Bundan sonra,
önümüzdeki 3.5-4 saatlik bir süre bekliyorduk. Özellikle Vergi Konseyi'nde bununla
var ve bu süre zarfýnda serbest ve ilgili çalýþmalar yapýldý bildiðimiz kadarýyla. Bu
samimi bir tartýþma ortamýnýn çalýþmalara, Maliye Bakanlýðý'na intikal ettirildi ama
oluþmasýný umuyorum,
aradan dört yýl geçmesine raðmen bir hareket olmadý.
teþekkürlerimi sunuyorum.
Kurumlar Vergisi'nin yeniden yazýmý sonrasýnda,
ikinci etapta beklenen, Gelir Vergisi Kanunu'nun
yeniden yazýmý idi. Bugün itibariyle, Gelir Vergisi
Kanunu Bakanlýk nezdinde þu anda bir taslak olarak
mevcudiyetini korumakla birlikte; bir ölçüde uykuya
geçmiþ durumda raflarda beklemekte."
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ÞABAN ERDÝKLER

ERDÝKLER YEMÝNLÝ MALÝ MÜÞAVÝRLÝK BAÞKANI
Sayýn Baþkan, ben de çok çok teþekkür ederim. Siz çok deðerli katýlýmcýlara da önce katýldýðýnýz
ve burada bulunduðunuz için; sonra da çok deðerli fikirlerinizi bizimle paylaþacaðýnýz için peþin
peþin minnettarlýðýmý sunmak istiyorum. Eminim buradaki çalýþmalarýmýz daha iyi bir vergi
sisteminin oluþturulmasý adýna önemli katkýlar olarak tarihte almasý gereken yeri alacaktýr. Onda
hiç bir tereddüdümüz yok; çünkü bütün katýlýmcýlar birer birer gerçekten mesleklerinde tanýnmýþ,
bilinmiþ, zirveye çýkmýþ insanlardan oluþuyor. Bu insanlarýn bir taraftan kanunlarýn kendi içindeki
maddelerle iliþkisi konusunun yaný sýra stratejik yapýlarý hakkýnda diðer kanunlarla iliþkileri
bakýmýndan da çok geniþ bilgileri ve çok geniþ deneyimleri var. Bu birikimin ýþýðý altýnda çok
iyi çalýþmalar ortaya çýkacaðýna eminim.
Çalýþtay'ýmýz, "Nasýl Bir Gelir Vergisi Sistemi" baþlýðýný taþýyor. Burada tabi herhangi bir þekilde
bir kanun yazýlmasýný amaçlamýþ deðiliz. Onun yerine "yeni oluþturulacak Gelir Vergisi Sistemi'ne
kiþiliðini verecek ana yapýlar, ana belirleyici faktörler neler olmalýdýr?" onlar üzerinde biraz
tartýþalým, onlar üzerinde biraz duralým
"Burada tabi herhangi bir þekilde bir
istiyoruz. Bu çalýþmalarýn ýþýðý altýnda belki
kanun yazýlmasýný amaçlamýþ deðiliz.
bundan sonra yapýlacak kanun çalýþmalarýnda
Onun yerine "yeni oluþturulacak Gelir
veya þu ana kadar geliþtirilmiþ olan tasarýlarda
Vergisi Sistemi'ne kiþiliðini verecek ana
veya taslaklarda deðiþtirilmesi gereken bazý
yönler, benimsenmesi gereken yeni ilkeler
yapýlar, ana belirleyici faktörler neler
ortaya çýkarsa; onlar da mevcut sisteme
olmalýdýr?" onlar üzerinde biraz tartýþalým,
monte edilmek suretiyle veya mevcut sistemi
onlar üzerinde biraz duralým istiyoruz."
deðiþtirmek suretiyle nazarý itibara alýnacak.
Türkiye'de 1961 yýlýndan bu yana halen uygulanmakta olan 193 sayýlý Gelir Vergisi Kanunu'nun
artýk ekonomik geliþmeleri kavramakta, yapýlan bütün yamalamalara, ilavelere raðmen yetersiz
kaldýðý konusunda ortak bir anlayýþ var. Bu anlayýþýn ýþýðý altýnda, dünya vergiciliðinde global
vergilemede yeni eðilimlerin de etkisini aklýmýzda tutarak, yeni geliþtirilen müesseselerin de
Türkiye'ye, ülkemiz sistemlerine ne gibi bir katkýda bulunacaðýný göz önünde bulundurarak
konularý tartýþmakta fayda olduðunu düþünüyoruz.
Bu tam anlamýyla bir çalýþtay.
Tam anlamýyla konularýn
masaya yatýrýlýp görüþlerin
tartýþýlacaðý, bunun sonucunda
da oluþan konsensüsün ilgili
makamlara iletilmesi anlayýþý
çerçevesinde yürütülecek bir
çalýþma. TÜSÝAD Vergi
Çalýþma Grubu'nun içerisinde
bu çalýþmanýn belli bir
program çerçevesinde
yürütülmesini teminen,
konunun, dört ana baþlýk

"Türkiye'de 1961 yýlýndan bu yana halen uygulanmakta
olan 193 sayýlý Gelir Vergisi Kanunu'nun artýk ekonomik
geliþmeleri kavramakta, yapýlan bütün yamalamalara,
ilavelere raðmen yetersiz kaldýðý konusunda ortak bir
anlayýþ var. Bu anlayýþýn ýþýðý altýnda, dünya
vergiciliðinde global vergilemede yeni eðilimlerin de
etkisini aklýmýzda tutarak, yeni geliþtirilen müesseselerin
de Türkiye'ye, ülkemiz sistemlerine ne gibi bir katkýda
bulunacaðýný göz önünde bulundurarak konularý
tartýþmakta fayda var."
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etrafýnda ele alýnmasý uygun görülmüþ. Bir tanesi þu anda içinde bulunduðumuz ve sizlere
sunmaya çalýþtýðýmýz Giriþ bölümü.
Bir anlamda, bu vesileyle, Giriþ bölümünün de böylece giriþini yapmýþ oluyoruz. Ýzin verirseniz
önümüzdeki sürenin bir saatini bu Giriþ Bölümü'ne ayýralým. Ondan sonra Genel Ýlkeler ile
devam edelim, yine bir saatimizi ona ayýralým. Ve diðer konularý da bir buçuk saatlik bir süre
içinde tartýþtýktan sonra; zaten bu tartýþmalarýn sonunda ortaya çýkacak önerileri ve sonucu da
yine beraberce irdeleyelim. Bütün görüþmelerimiz kayda alýnýyor, daha sonra bant kayýtlarý
deþifre edilerek izninizle biraz özetlenmek ve biraz da toparlanmak suretiyle, tarafýmdan kaleme
alýnacak. Yöntemin ne olduðunu çok fazla bilmiyorum ama bildiðim, ortaya çýkacak metnin
bütün katýlýmcýlara tekrar gönderilmesi ve onlarýn da mutabakatý saðlandýktan sonra, TÜSÝAD
Vergi Çalýþma Grubu'nun nihai metni haline getirilmesi suretiyle ilgili mercilere sunulmasý þeklinde
olacaktýr.
Giriþ baþlýðý altýnda tartýþmak istediðimiz konular: mevcut durumun analizi, "Gelir Vergisi'nde
reform ihtiyacý olup olmadýðý?" konusundaki farklý görüþlerin ileri sürülmesi ve "bu reformun
mevcut kanunda bazý hükümlerin deðiþtirilmesi yoluyla mý gerçekleþtirilmesi gerekir, yoksa
þimdiye kadar olduðu gibi 2006 yýlýndan beri sürdürülen çalýþmalarda da özellikle benimsendiði
gibi "yepyeni" bir kanun yazýlýmý ile mi yapýlmalý?" gibi hususlardan oluþmakta. Dediðim gibi
önümüzdeki bir saati buna ayýracaðýz. Bundan sonra, doðrusunu isterseniz, söz sizde. Lütfen
her konuþmacý bu bahsettiðim konularda görüþlerini mümkün olduðunca öz bir þekilde ortaya
koyup, kendi ismini de söyledikten sonra görüþlerini bizlerle paylaþýrsa kendilerine minnettar
kalacaðýz.
Ben þimdiden hepinize derin þükranlarýmý sunuyorum, katýlýmýnýzla bizleri onurlandýrdýðýnýz için
bir kez daha minnettarlýðýmý dile getirmek ve bundan sonra sözü, siz çok deðerli katýlýmcýlara
býrakmak istiyorum. Sað olun, var olun.
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2. GELÝR VERGÝSÝ SÝSTEMÝNDE MEVCUT DURUM
ANALÝZÝ
GÝRÝÞ
 Mevcut Durum Analizi
 Gelir Vergisinde Reform Ýhtiyacý Var mý?
 Gelir Vergisi Kanunu'nun Yeniden Yazýmý Ýhtiyacý Var mý?

HALÝL BAÐDINLI
KPMG

KPMG'de yeminli müþavir olarak görev yapýyorum. Þimdi Çalýþtay öncesi üstatlarla da görüþtük,
2002 yýlýnda benzer konuda TÜRMOB'un yaptýðý bir sempozyumda benzer içerikli bir sunum
yaptýk. Bildiðiniz gibi aradan geçen sekiz yýlda, Gelir Vergisi Sistematiði'nde ve o gün
söylediklerimizde çok ciddi bir deðiþiklik olmadý. Gelirin vergilendirilmesinde ana kanun olan,
Gelir Vergisi Sistematiði çok uzun yýllardýr varlýðýný koruyor. Þimdi o dönemde, 2002 yýlýnda
"nasýl bir gelir vergisi" çalýþmasýna paralel hemen akabinde "kayýtdýþý ekonomi ile ilgili neler
yapýlabilir?" bazlý bir çalýþmayla sempozyumda sunduklarýmý birleþtirmeye çalýþmýþtým. O dönem
gelirler kontrolörü olarak devlette denetimde görev alýyordum. Þimdi her ikisi bir araya geldiðinde,
müsadeniz olursa, üç ana baþlýk
altýnda aslýnda sorunu gördüðümü
Gelir Vergisi ve Kayýtdýþý Ekonomiyle
ifade etmek istiyorum. Birincisi
Mücadeledeki Sorunlar
yasalardan kaynaklanan sorunlar,
 Yasalardan kaynaklanan sorunlar
bugün bir nebze belki ona daha
 Gelir Ýdaresi Vergi Dairesi yapýsýndan
aðýrlýk vereceðiz. Ýkincisi, Gelir
Ýdaresi ve Vergi Dairesi yapýsýndan
kaynaklanan sorunlar
kaynaklanan sorunlar. Üçüncüsü
 Mükelleflerden kaynaklanan sorunlar
de, mükelleflerden kaynaklanan
sorunlar.
Þimdi literatürü taradýðýnýzda o dönemde bir çok çalýþmada "etkin bir gelir vergisi sistematiði,"
"verimli bir vergi sistematiði nasýl olmalý?" konusunda bir konsensüs olduðunu görüyoruz. Etkin,
basit ve adil bir sistem arzulanan bir sistemdir. Söylemesi çok kolay ama yapmasý çok zor bir
üçleme bu. Etkin, basit ve adil bir sistemi nasýl kuracaðýz?
Türkiye, hepinizin benden daha iyi bildiði gibi, kayýtdýþý ekonomi ile beslenmiþ, belki krizlere
dayanma gücünü biraz da kayýtdýþýlýðýndan alarak, bir kayýtdýþýlýk geleneði oluþturarak bugüne
gelmiþ bir ülke. Dolayýsýyla bugünden yarýna vergiyi tabana yayacaðýz, kayýt dýþý ile mücadele
edeceðiz ve etkin bir gelir toplayacaðýz iddiasý; siyasi, sosyal birçok nedenle kýsa vadede mümkün
deðil. Belki bunun altýný çizerek, daha gerçekçi olacaðýna inanarak ben kayýtdýþý ile ilgili çalýþmalara
yöneldim. Çünkü kayýtdýþý ile ilgili olarak Türkiye'de konsensüs saðlanmýþ durumdadýr. Odalar,
Meslek Birlikleri, Kamu, kiþiler bazýnda "kayýtdýþýnýn zararlarý" konusunda bir hemfikir var ama
çözülemez de bir sorun olarak hala ne yazýk ki mevcudiyetini korumakta. O nedenle ben o
dönemlerde baþladýðým çalýþmalarda, "kayýtdýþýnýn iyi tarafý nedir?" diye tersten bir bakýþ açýsýyla
iþlere giriþmiþtim.
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"

verimli bir vergi sistematiði nasýl olmasý

konusunda aslýnda literatürde bir konsensüs
var. Etkin, basit ve adil bir sistem arzulanan bir
sistemdir

. bugünden yarýna vergiyi tabana

yayacaðýz, kayýt dýþý ile mücadele edeceðiz ve
etkin bir gelir toplayacaðýz iddiasý; siyasi, sosyal
birçok nedenle kýsa vadede mümkün deðil."

Hiçbir þey tek baþýna kötü ya da
iyi deðil. Kayýtdýþý ekonominin iyi
taraflarý da var ve bizim gibi az
geliþmiþ, geliþmekte olan ülkelerde,
yabana atýlmayacak olumlu taraflarý
da var. Ýstihdamý arttýrmasý, bu tür
krizlere karþý direnç yaratmasý,
siyasi ortamda da siyasilerin çok
çabuk karþýsýnda duramayacaðý bir
durum olarak karþýmýzda duruyor.

Sanýyorum TÜSÝAD'ýn 2001 yýlýnda üniversiteye yaptýrdýðý bir araþtýrma var, mesela o çalýþma
bana çok ilginç gelmiþti. Sýrf Türkiye'deki imalat sektöründe yüzde 10'luk bir kýsmýn kayýt içine
alýnmasý halinde 50.000 ile 300.000 arasýnda bir iþsizlik beklendiðine dair akademik bir çalýþma
vardý, Türkiye üstüne. Bu rapordan sonra hiçbir siyasi kayýtdýþý ile etkin bir uðraþýya sýcak
bakamayacaktýr. Çünkü olayýn sosyal ve siyasi boyutu da var. Peki ne yapacaðýz, biz bununla
yaþamaya devam mý edeceðiz? Çünkü iyi taraflarýnýn çok ötesinde yepyeni bir hukuk düzeni
yaratmasý ve ekonomideki kaynaklarýn etkin olmayan þekilde kullanýlmasý gibi yýkýcý bir etkisi
var, kayýtdýþýlýðýn. Türkiye bir bölüþüm yaþýyor ve bir dönüþümden geçmekte; ve bu dönüþümde
de artýk yavaþ yavaþ kayýtdýþýlýktan çýkmak için samimi adýmlar atýlabilecek dönemlere gelmiþiz
gibi duruyor. Ama bu yapýlýrken bugünden yarýna sert adýmlar atmamýz mümkün deðil. Ona
da inanýyorum. Bir kere bu mükelleflerden kaynaklanan sorun dediðimiz üçüncü bacakta mükellef
gruplarýnýn vergi sistematiði ve devletle bir gönül baðýnýn kurulmasý lazým. Biz hep devlette
çalýþýrken bize söylenirdi, þimdi farklý bir platformda yaþýyoruz, kamudaki "nalýncý keseri"
anlayýþýnýn býrakýldýðýna mükellef gruplarý inanmadýðý sürece kayýtdýþýlýða karþý direnç daha da
þiddetli olacaktýr. Özellikle de, gelirin tabana yayýlmasýnda ya da diðer bir ifadeyle etkin bir gelir
sistematiði kurulmasýnda.
Þu anda yaþýyoruz, Ýdare'den kaynaklanan sorunlar baþlýðý altýnda, tamamýyla yorumlar Ýdare
lehine yapýlmakta, en ufak tartýþmalý konular Ýdare lehine yorumlanmakta ve genelde, denetim
elemaný olarak, benim de yaptýðým ve meslektaþlarýmýn da yaptýðý, o dönemde gördüðüm;
"mahkemede hallolsun" eðilimi yaygýn bir uygulamadýr. Ama her mahkemede hallolan konunun
Türkiye'de mükellef grubuyla devlet arasýndaki baðý biraz daha kopardýðýna yürekten inanan
bir insaným ve bunun da devletin ve Türkiye'deki ekonomik yapýnýn en büyük kaybý olacaðýna
inanýyorum.
"Ýdare'den kaynaklanan sorunlar baþlýðý altýnda, tamamýyla yorumlar Ýdare lehine
yapýlmakta, en ufak tartýþmalý konular Ýdare lehine yorumlanmakta ve genelde,
denetim elemaný olarak, benim de yaptýðým ve meslektaþlarýmýn da yaptýðý, o
dönemde gördüðüm; "mahkemede hallolsun" eðilimi yaygýn bir uygulamadýr.
Ama her mahkemede hallolan konunun Türkiye'de mükellef grubuyla devlet
arasýndaki baðý biraz daha kopardýðýna yürekten inanan bir insaným ve bunun
da devletin ve Türkiye'deki ekonomik yapýnýn en büyük kaybý olacaðýna
inanýyorum."
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Bu nedenle benim bu platformda söyleyeceðim; çok fazla vaktinizi de almadan, üçlü bir baþlýk
altýnda ele aldýðýmýz konuda, evet, bir deðiþim zamaný gelmiþtir ama bugün deðildir. Yapýlacak
uygulamanýn mutlak surette iki yýl ya da üç yýl devreye girecek bir yapýlanma olmasýnýn altýnýn
çizilmeli ve kesinlikle mükellef gruplarýnýn samimi inançlarýný ve desteðini almak þart. Kamuoyunun
ve özellikle mükelleflerin desteðini almayan hiçbir çalýþmanýn, benden daha iyi biliyorsunuz,
baþarýya ulaþmasý mümkün deðil. Teþekkür ediyorum.

SEDAT ERATALAR

TÜSÝAD VERGÝ ÇALIÞMA GRUBU BAÞKANI
Ben teþekkür ederim. Baþka görüþler de bu konuda olsa gerek. Üstat, deðiþim konusunda
konsensüs görüyorum. Bu Giriþ Bölümü'nde "mevcut durum analizi", "reform ihtiyacý var mý?",
"yeniden yazma ihtiyacý var mý?", üç tane baþlýk öngörülmüþ. Bu üç baþlýktan ilk ikisi hakkýnda
Sayýn Halil Baðdýnlý bizi çok güzel aydýnlattý, kendi görüþlerini ortaya koydular. Ama üçüncü
konuda mesela benim çok ciddi tereddütlerim var.
Bu kayýtdýþý ekonomi baþlýðý altýnda yasalarda kayýtdýþý ekonomiyle mücadele anlamýnda büyük
hukuki adýmlar atýlmasý çabasý bana çok uygun gelmiyor, doðrusunu isterseniz. Yani daha
doðrusu bugünkü Gelir Vergisi Kanunu'muzda kayýtdýþý ekonomi ile mücadele anlamýnda ne
gibi bir hüküm var; ben bilmiyorum, hatýrlamýyorum en azýndan, yanýlýyor olabilirim veya yeni
yazýlacak veya düzenlenecek yeni Gelir Vergisi Kanunu'nda kayýtdýþý ile mücadele anlamýnda
nasýl bir yasa hükmü yer alabilir? Ben kayýtdýþý ile mücadeleyi aslýnda vergi kanununun ötesinde,
ekonominin genel iþleyiþi hatta
"Ben kayýtdýþý ile mücadeleyi aslýnda vergi
ekonomi ile tek baþýna da deðil,
bütün devlet sisteminin iþleyiþi ile
kanununun ötesinde ekonominin genel iþleyiþi
alakalý bir konu olarak görüyorum.
hatta ekonomi ile tek baþýna da deðil, bütün
Ve bu bakýþ açýsýndan hareketle,
devlet sisteminin iþleyiþi ile alakalý bir konu
kayýtdýþýyý ortadan kaldýrma
amacýna dönük bir kanun
olarak görüyorum."
hükmünün çok da anlamlý
olmayacaðýný düþünüyorum. Mükellefin kazanýlmasý diyeceðimiz, Ýdare'nin güçlendirilmesi
diyeceðimiz çalýþmalar elbette olmalý, o konularda tamamen katýlýyorum ama yasalarda bu
konuda Gelir Vergisi Yasasý'nda bilhassa bu konularý nasýl ele alýnmasý gerektiði konusunda çok
emin deðilim.

TALÝP BOZ

"Gelir Vergisi Kanunu'muz

CÝTÝBANK

geliri türleri itibari ile

Biraz daha farklý bir noktadan giriþ yapmak istiyorum. Daha
doðrusu bir fikir ileri sürmek istiyorum. Gelir Vergisi yapýsý
ile ilgili olarak sistematik açýsýndan ne yapýlabilir boyutu
ile ilgili kafa yormak istiyorum. Mevcut Gelir Vergisi
Kanunu'muz geliri türleri itibari ile vergileyen bir sistematiðe
sahip. Ancak bu sistematik geliri vergilemek yerine, mükellefi
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vergileyen bir sistematiðe
sahip. Ancak bu sistematik
geliri vergilemek yerine,
mükellefi

vergilemek

þeklinde deðiþtirilebilir mi?"

vergilemek þeklinde deðiþtirilebilir mi? Yine gelir vergilenecek ama gelir türü bazýnda geliri
kavramaya çalýþmaktan ziyade; geliri elde edenlerin mükellef türü itibariyle çalýþan kiþi olabilir,
tacir olabilir, serbest meslek erbabý olabilir ancak bir mükellef birden fazla gelir unsuru da elde
edebiliyor, mevcut sistemde her biri ayrý ayrý vergilendiriliyor, oysa kiþinin menkul sermaye
geliri varken gayrimenkul sermaye zararlarý olabiliyor, bunlar mahsuplaþtýrýlamýyor mevcut
sistemde. Bunu ifade etmek istedim.

SEDAT ERATALAR

TÜSÝAD VERGÝ ÇALIÞMA GRUBU BAÞKANI
Bu konular aslýnda ikinci baþlýk altýnda yer alýyor, genel ilkeler baþlýðý altýnda. Bu bölüme gelince,
daha detaylý girebiliriz herhalde bu konuya.

TALÝP BOZ
CÝTÝBANK

Tabi, haklýsýnýz. Mevcut durumu söylemiþ oldum. Mevcutta gelir esasýnda vergilendirilmesi bence
çok da saðlýklý deðil. Dediðim gibi mahsurlarý var. Acaba bu mevcut durumu biraz daha analiz
edip gerçekten vergileme tekniði mi yoksa biraz daha mükellef odaklý kiþinin toplam geliri bazlý
bakan bir vergi yapýsýna mý dönmek lazým. Kiþilerin de vergi ödemeye katýlýmýný da teþvik
amacýyla, bu yönden konuyu bir açayým istedim.

ALÝ ÞANVER

PEKÝN&PEKÝN
Pekin & Pekin hukuk firmasýný temsilen ve TÜSÝAD Vergi Çalýþma Grubu üyesi olarak burada
bulunuyorum. Ben aslýnda bunu belki biraz daha sonda dile getirmeyi düþünüyordum; ama yine
de belki bir soru ve bir endiþe olarak, tamamýyla belki biraz da hukukçular yönünden, çok kýsa
þu andan belki gündeme getirmek de fayda var diye, belirtmek istedim. Þimdi her kanunu
deðiþtirdiðinizde tabi bu uygulama yönünden ve çalýþan yaþayan hukuk yönünden beraberinde
bir kere çok büyük bir içtihat ve görüþ sýkýntýsý getiriyor. Bizler bunu her gün çeþitli iþlemlerde
görüþ vermek durumunda olan hukukçular olarak yaþýyoruz. Bu nedenle hakikaten bir reform
ihtiyacý yoksa, bu elzem deðilse ki; bu kýsmý burada üstatlar varken beni gerçekten çok elzem
olduðu ve gerçekten yapýlacak
" reform ihtiyacýnýn gerçekten çok elzem
reform sonucunda ortaya çýkacak
olduðu ve gerçekten yapýlacak reform sonucunda
kanunun bir takým ihtiyaçlarý
hakikaten çözmenin tek yolu
ortaya çýkacak kanunun bir takým ihtiyaçlarý
olduðu eðer kesin deðilse, o zaman
hakikaten çözmenin tek yolu olduðu eðer kesin
mevcut oluþmuþ (özellikle Danýþtay
deðilse, o zaman mevcut oluþmuþ (özellikle
kararlarýný) içtihadý kaybetmemek
Danýþtay kararlarýný) içtihadý kaybetmemek için
için belki reform konusunda çok
da aceleci ve hevesli olmamak gibi
belki reform konusunda çok da aceleci ve hevesli
bir fikir de olabilir diye
olmamak gibi bir fikir de olabilir "
düþünüyorum.
18

HAKAN ÜZELTÜRK

GALATASARAY ÜNÝVERSÝTESÝ
Öncelikle TÜSÝAD'ý bu toplantý için tebrik etmek istiyorum, çünkü günümüzde Gelir Vergisi
konusunda yeni bir adým atýlmayacaðý yönündeki beyanlardan sonra özellikle bu tür bir toplantýnýn
yapýlmasý bence çok önemli. Vergi Konseyi bünyesinde 2003'ten beri süren çalýþmalar kapsamýnda
2003 senesi tutanaklarýna
Gelir Vergisi açýsýndan 7-8 senedir süren
baktýðýnýzda, saptadýðýmýz bazý
görüþlerin bugün tamamen ortadan
çalýþmalarda sonuç alýnamamasýndaki temel
kalkmýþ olduðunu görüyoruz. Orada
noktalardan bir tanesi budur; çünkü bu hem
en önemli sonuç bu tür reform
siyasi bir süreçtir, hem de yapýlacak sistemin
çalýþmalarýnda mutlaka idarenin ayrý
temel çatýlarý sivil görüþlerden ziyade idarenin
bir çalýþma, STK'larýn veya kamunun
görüþleri altýnda geliþmiþtir, özellikle son bir kaç
ayrý bir çalýþma yapmasýnýn
gerektiðiydi. Daha sonra bu
senede.
çalýþmalarýn bir araya getirilmesi ve
tartýþýlmasý lazým. Gelir Vergisi açýsýndan 7-8 senedir süren çalýþmalarda sonuç alýnamamasýndaki
temel noktalardan bir tanesi budur; çünkü bu hem siyasi bir süreçtir, hem de yapýlacak sistemin
temel çatýlarý sivil görüþlerden ziyade idarenin görüþleri altýnda geliþmiþtir, özellikle son bir kaç
senede. Toplantýlar sonucunda Nasrettin Hoca'nýn hikâyesinde olduðu gibi geride çalýþacak
kimse kalmadýðý için bütün iþ Gelir Ýdaresi'ndeki birkaç tane vefakâr arkadaþýmýzýn çalýþmasýna
kalmýþtýr. Dolayýsýyla, o 2-3 kiþinin çalýþmasýyla da Gelir Vergi Sistemi belli bir yönde cereyan
etmeye baþlamýþtýr, iyi niyetli çalýþmalar olmasýna raðmen. Sonuçta tabii bizim burada yapacaðýmýz
çalýþmada varacaðýmýz sonuçlarýn her halükarda Ýdare tarafýndan desteklenmesi, daha da ötesinde
siyasi olarak da böyle bir reform ihtiyacýnýn kamuoyuna yansýtýlmasý gerekmektedir. Ama
anladýðýmýz kadarýyla, yakýn bir gelecekte Gelir Vergisi Kanunu'nda böyle bir reform çalýþmasý
düþünülmemektedir. Siyasi olarak bunu anlamak zor deðil, siyasi olarak seçimlerin yakýn olduðu
zamanlarda hiç bir partinin böyle bir çalýþmaya girmemesi de gayet doðaldýr. Fakat uzunca bir
süre bu açýdan kaybedilen bir zaman olmuþtur; çünkü bu kadar yeknesak tek partinin sürekli
olarak iþbaþýnda olduðu bir dönem bulmak Türk siyasetinde de çok kolay bulunan bir süreç
deðildir.
"Bir baþka tartýþma, "reform mu,
revizyon mu?" meselesi. Benim
yanýtým, "mutlak surette reform
ihtiyacý bulunduðu" yönündedir.
Revizyonlarla zaten bugüne kadar
bazý þeyler süregeldiði için, reform
fýrsatlarý kaçýrýldýðý için yamalý
bohçaya dönen sistemimizi ancak
baþtan sona yapýlacak bir reform
temizleyecektir."

Bir baþka tartýþma, "reform mu, revizyon mu?"
meselesi. Benim yanýtým, "mutlak surette reform
ihtiyacý bulunduðu" yönündedir. Revizyonlarla zaten
bugüne kadar bazý þeyler süregeldiði için, reform
fýrsatlarý kaçýrýldýðý için yamalý bohçaya dönen
sistemimizi ancak baþtan sona yapýlacak bir reform
temizleyecektir. Tabii bu reform kavramýnýn çok
farklý anlayýþlarý vardýr. Hem idare, hem STK, hem
mükellef hem de siyasetçiler, reform kavramýný
farklý yorumlamaktadýrlar. Bu baþtan sona bir
deðiþimi yansýtmakla birlikte, Sayýn Ali Þanver'in
söylediklerine de dikkat etmek gerektiðini
düþünüyorum. Bu açýdan, tamamen her þey silinmeli
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sonucuna varmak da doðru deðil; çünkü bu tür durumlarda müesseseleri korumak çoðu zaman
doðrudur. Korunduðu zaman müesseseler, reform olsa bile yargý içtihatlarý ya da kararlarý
kaybedilmemiþ olacaktýr. Bu açýdan ben bir kayýp yaþanacaðýný zannetmiyorum; fakat her þeyi
yýkýp yeniden yapmak anlamýnda söylemiyorum.
Burada bazý temel müesseseler etrafýnda eksiklerin giderilmesi gerekiyor. Bu açýdan "üçlü bir
sacayaðý" - mükellef, idare ve yargý önemli. Yargý açýsýndan çok büyük ölçüde dosya birikimi
vardýr, bu dosyalar temizlenememektedir. Her geçen sene bu dosyalar
devir edilmektedir. Bugün itibariyle Danýþtay'da iki yýl ya da ilk derece
Üçlü Sacayaðý
mahkemesinde bir yýl sürecek davalar artýk vergi gibi dinamik alanlarýn
 Mükellef
iþleyiþine hitap etmemektedir. O nedenle bir kere her þeyden önce
 Ýdare
bu yýðýlmanýn önlenebilmesi amacýyla mükellef ile Ýdare arasýndaki
 Yargý
bu baðýn saðlanmasý gerekmektedir. Bugün bu bað maalesef tamamen
kopmuþ durumdadýr. Mükellefler en ufak bir sorunda yargýya gitmektedir;
hatta bu konuda inceleme elemanlarý, "raporu ben hazýrlayayým siz yargýya baþvurun," demek
suretiyle bir bakýma mükellefleri de teþvik etmektedirler. Ýnceleme raporlarýndaki eksiklikleri
daha önce tartýþtýk, buradaki sorunlarýn yeniden Gelir Vergisi Kanunu'nda gündeme ayrý ayrý
maddeler halinde geldiðinde tartýþýlmasý doðru olacaktýr. Ýdare açýsýndan baktýðýmýzda, Ýdare'nin
kendi içindeki reform ihtiyacý dýþýnda mükellef-Ýdare iliþkilerinde ve özellikle hukuki bakýþ
açýsýnda çok ciddi bir geliþme ya da reform saðlanmasý lazýmdýr. Yani öncelikle Ýdare'nin vergilere
bakýþ açýsýnda bir deðiþiklik
"Ýdare açýsýndan baktýðýmýzda, Ýdare'nin kendi içindeki
gerekmektedir. Burada
reform ihtiyacý dýþýnda mükellef-Ýdare iliþkilerinde ve
Ýdare'nin de haklý olduðu
özellikle hukuki bakýþ açýsýnda çok ciddi bir geliþme
yönler vardýr, bütçe
gereksinimleri sebebiyle
ya da reform saðlanmasý lazýmdýr. Yani öncelikle
siyasi otoritenin baskýsý
Ýdare'nin vergilere bakýþ açýsýnda bir deðiþiklik
dýþýndaki bir Ýdare'nin
gerekmektedir. Burada Ýdare'nin de haklý olduðu yönler
oluþturulmasý lazýmdýr.
vardýr, bütçe gereksinimleri sebebiyle siyasi otoritenin
Bunun için zaten bir takým
önerilerde bulunmamýz
baskýsý dýþýndaki bir Ýdare'nin oluþturulmasý lazýmdýr.
gerekir; çünkü siyasi irade
Bunun için zaten bir takým önerilerde bulunmamýz
bütçe gereksinimleri ileri
gerekir; çünkü siyasi irade bütçe gereksinimleri ileri
sürdüðü sürece, hiç bir
sürdüðü sürece, hiç bir zaman Ýdare konuya hukuki
zaman Ýdare konuya hukuki
açýdan ya da daha objektif açýdan bakamamaktadýr. Bu
açýdan ya da daha objektif
açýdan bakamamaktadýr. Bu
da bir Türkiye gerçeðidir."
da bir Türkiye gerçeðidir.
Mükelleflerin de bu konuda önemli eðitimlere ihtiyacý vardýr; çünkü mükellefler gerek kayýtdýþý
ekonomi gerekse vergi kaçýrmanýn yol açtýðý rekabet eþitsizliði sebebiyle vergi kaçýrmayý çok
doðal bir hak ya da yöntem olarak görmektedirler. Bunun da mutlaka deðiþtirilmesi gerekmektedir.
Bu çerçevede "revizyon mu, reform mu?" sorusunda "reform" dediðim için reformdan devam
etmek istiyorum. Reformda da her zaman örnek olarak alýnabilecek çalýþmalar bulunmaktadýr.
Bunlardan ben daha önce de söz etmiþtim.
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Özellikle, Birleþik Krallýk'taki reform süreci
" reform mutlaka gerekli. Üçlü
çok önemlidir. Orada oluþturulan kurumlarýn
sacayaðý; yani mükellef, yargý, idare
nasýl objektif olabildiði, nasýl vergiciler dýþýnda
ekseni açýsýndan ayrý ayrý düzenlemeler
reform süreçlerinde kiþilerin de bulunduðu
yapýlmasý gerekir ve bu çerçevede
ve uzun yýllar titiz bir çalýþma sonucunda
reformlarýn hayata geçirildiði, çok dikkatle
STK'lar ayrý bir görüþ mutlaka
izlenmesi gereken bir durumdur. Bunun
bildirmeli, idare ile daha sonra bunu
ifade edildiði toplantýlarda Türkiye
birlikte deðerlendirmelidir. TÜSÝAD'ýn
gerçeklerinden bahsetmek maalesef bazý
bu nedenle görüþleri çok önemli
konularý çözümsüzlüðe itmektedir. O nedenle
olacaktýr."
reform mutlaka gerekli. Üçlü sacayaðý; yani
mükellef, yargý, idare ekseni açýsýndan ayrý ayrý düzenlemeler yapýlmasý gerekir ve bu çerçevede
STK'lar ayrý bir görüþ mutlaka bildirmeli, Ýdare ile daha sonra bunu birlikte deðerlendirmelidir.
TÜSÝAD'ýn bu nedenle görüþleri çok önemli olacaktýr.
Teþekkür ederim.

FERÝDUN GÜNGÖR
ERNST & YOUNG

Sayýn Hakan Üzeltürk Hoca'mýzý her zaman olduðu gibi hayranlýkla dinledik, kendisi son derece
bütüncül bir bakýþ açýsýyla tüm vergi sistemine iliþkin görüþlerini açýkladý. Þimdi onun konuþmasý
arkasýndan benimkisi biraz fazla sade ve düz kalacak biliyorum. Ben biraz da çalýþtay'ýn þu çizilen
programýna baðlý kalarak ilerlemek ve bazý þeylerin kayýtlara geçmesini temin etmek açýsýndan
birkaç noktaya deðinmek istiyorum.
Mevcut durumda þunlarý söylemekte fayda var; Türk Gelir Vergi Sistemi'ne baktýðýmýzda dengeleri
tamamen bozulmuþ, verimsiz, vergi adaletini çok önemli ölçüde sarsan bir yapý ile karþý karþýyayýz.
Bugün aramýzda eski Gelir Ýdaresi Baþkanlarý'mýz da var, onlar rakamlara benden çok çok daha
hakimlerdir. Onlar teyit edeceklerdir ve
"Türk Gelir Vergi Sistemine baktýðýmýzda
tahmin ediyorum akýllarýnda çok güncel
dengeleri tamamen bozulmuþ, verimsiz,
rakamlar da olabilir, baktýðýnýzda bugün Gelir
vergi adaletini çok önemli ölçüde sarsan
Vergisi'nin, genel olarak gelir üzerinden
bir yapý ile karþý karþýyayýz."
alýnan vergilerin bütçemizdeki yeri son derece
sýnýrlý, yüzde 30'lar civarýnda. Bunun içinde
Gelir Vergisi'nin yapýsýna baktýðýmýzda çok büyük ölçüde ücretlilerin üzerinden, ücretlilerin
ödemiþ olduðu vergilere dayanan bir yapý ile karþý karþýyayýz. Bugün ticari kazancý, serbest meslek
kazancýný genel olarak vergi sisteminin, vergi otoritesinin yeterince etkin olmamasý nedeniyle
vergileyemeyen, tarýmý zaten pratik olarak ve kanuni olarak vergi dýþý býrakmýþ, biraz da dünyadaki
eðilimler nedeniyle, dünyadaki sermaye hareketlerindeki kontrol edilemez oynaklýk nedeniyle
sermaye gelirleri üzerindeki vergilemeyi yine son derece sýnýrlý tutmakta olan bir yapý söz
konusudur. Böyle bir yapýyla karþý karþýyayýz.
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"Bugün ticari kazancý, serbest meslek kazancýný genel olarak vergi sisteminin,
vergi otoritesinin yeterince etkin olmamasý nedeniyle vergileyemeyen, tarýmý
zaten pratik olarak ve kanuni olarak vergi dýþý býrakmýþ, biraz da dünyadaki
eðilimler nedeniyle, dünyadaki sermaye hareketlerindeki kontrol edilemez
oynaklýk nedeniyle sermaye gelirleri üzerindeki vergilemeyi yine son derece
sýnýrlý tutmakta olan bir yapý söz konusudur. Böyle bir yapýyla karþý karþýyayýz.
Gelir Vergisi Sistemimiz bugün neyi vergiliyor diye baktýðýmýzda, ücretlileri
vergiliyor. Sadece ücretlileri vergileyen ama kaðýt üzerinde 1.5 ya da 2 milyon
mükellefi olan bir sisteme sahibiz."
Gelir Vergisi Sistemimiz bugün neyi vergiliyor diye baktýðýmýzda, ücretlileri vergiliyor. Sadece
ücretlileri vergileyen ama kaðýt üzerinde 1.5 ya da 2 milyon mükellefi olan bir sisteme sahibiz.
Yüzlerce binlerce insan vergi dairelerinde beyannameler kabul ediyor, o beyannameler çerçevesinde
tahakkuklar alýyor, tahsilâtlar yapýyor, iþlemler yapýyor. Allahtan, son yýllardaki önemli geliþmeler
sayesinde ki; onlarýn mimarlarý da yine aramýzda ya da çok önemli ölçüde bu sürece katkýda
bulunan üstatlarýmýz da aramýzda, bu iþler büyük ölçüde elektronik olarak yapýlýyor, sanal
memurlar tarafýndan yapýlýyor. Bizim sanal olmayan, fiziki, kanlý canlý memurlarýmýzýn ise ne
yaptýðý, nasýl hareket ettiði ise hala çok da bilmediðimiz bir konu olarak orta yerde duruyor.
Bu iþin Ýdare tarafý ve onu belki de konumuzun dýþýnda tutmak lazým ama Gelir Vergi Sistemi'nin
böyle bir problemi var. Bu dengelerin yeniden kurulmasý, Gelir Vergisi hedeflerinin, politikasýnýn
yeniden belirlenmesi çok önemli bir gündem maddesi olarak önümüzde duruyor. "Bunu bugün
yapmak mümkün mü?" sorusu pratik bir soru, belki konjonktürel olarak deðerlendirilmesi gereken
bir soru ama tahmin ediyoruz ki; masanýn etrafýndaki herkes bu genel tespitlere iþtirak edecektir.
Bu da bu sistemin deðiþtirilmesinin zaruri olduðunu ve bunun köklü bir deðiþiklik þeklinde
yapýlmasý gerektiðini ortaya koyan gerçekler, tespitler. Bunun mevcut kanun yapýsý içinde olup
olmamasýnýn çok fazla bir önemi yok bence. Yani isterseniz sýfýrdan tamamen farklý kavramlarla
bir Gelir Vergisi Kanunu yazýn ya da mevcut sistematiði takip edin; mevcut tasarýmý, mimariyi
yeni sistemde de kullanýn, önemli deðil. Bunlarýn zaten hiçbirisinin böyle bir çabayý reform
yapan ya da reform olmaktan çýkartan bir önemi olduðunu da düþünmüyorum. Ama þu bir
gerçek, bu söylediðimiz bozukluklar, eksiklikler, yanlýþlýklar giderilecekse, tabi ki bu çalýþmanýn
adý "reform" olacaktýr. Çok da kavramlara takýlmadan bunlarý söylemek lazým diye düþünüyorum.
Þimdilik bu kadar, teþekkür ediyorum Sayýn Baþkan.
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OSMAN ÖZEN

GÖZDE YMM LTD.
"Reform ihtiyacý var mý, yok mu?" sorusunun cevabý bence, çok açýk: Evet, kazanç vergilemesinde
bir reform ihtiyacý vardýr.
Mevcut Gelir Vergisi Kanunu ile bugünkü fiili durumu analiz ettiðimizde þunlarý tespit edebiliriz.
Bir kere, vergilemede adalet ve ödeme gücü ilkesi baðlamýnda, gelir vergisi kanunu, tarife yapýsý
itibariyle "artan oranlýlýk" iddiasýndadýr. Ancak, en yüksek marjinal vergi oraný, ki halen yüzde
35, gelir diliminin 40.000 lirayý aþmasý halinde devreye girmektedir. Bugünkü ekonomik koþullar
bu haddin düþüklüðü bellidir. Dolayýsýyla, artan oranlýlýk iddiasý fiiliyatta geçerli deðildir ve
esasen bu tarifeyi tek oranlý tarife olarak düþünmek çok da yanlýþ olmaz.
Mevcut gelir vergisi kanunu, gelirin toplanmasý ve beyaný yönünden "üniter/global" olma
iddiasýndadýr. Ancak, fiiliyatta hiç de öyle deðildir. Menkul sermaye iratlarýnýn büyükçe bir kýsmý
beyan dýþýdýr. Beyan dýþý olan bu kazançlar ya yüzde 10 ya da yüzde 15 vergi yükü taþýmaktadýr.
Bu da, artan oranlýlýk iddiasýnýn geçerli olmadýðýnýn bir baþka göstergesidir.
Öbür taraftan, mevcut sistemimiz emek-sermaye ayrýmý kuramýna uygunluk iddiasýnda. Fakat,
fiili durum bunu teyit etmemektedir. Çünkü demin de ifade ettiðim üzere, menkul sermaye
gelirleri, kuramýn tersine, emek gelirlerinden daha az oranda vergilendirilirken, sermaye ve
organizasyon bileþiminden elde edilen kazançlar (yani ticari kazançlar) ile serbest meslek
faaliyetlerinden elde edilen kazançlarýn tabi olduðu tarife, asgari geçim indiriminin cüz'i etkisi
ihmal edildiðinde, emek gelirlerinin tabi olduðu tarife ile aynýdýr.
Sistemin "genellik" iddiasýna gelince; gerek muafiyetlerin gerekse istisnalarýn çokluðuna bakýldýðýnda,
bu iddianýn da çok geçerli olduðu söylenemez doðrusu.
Diðer taraftan, 1950'li yýllardan bu yana, sistemin ekonomik gerekliliklere uygunluðu, sermaye
birikimine katkýsý da çok tartýþma götürür. Özellikle sermaye birikimin 1980'li yýllardan itibaren,
daha çok kayýtdýþýlýk ile paralel yürüdüðünü gözlemlemek mümkündür. Demek ki, sistem düzgün
bir iþleyiþ içinde sermaye birikimini ve dolayýsýyla istihdamý desteklememektedir. Dolayýsýyla,
birçok zaman vergi istisnalarý tanýnmak suretiyle sistemin biraz yumuþatýlmasý zorunluluklarý
doðmuþtur.
Esasýnda, bir vergi sisteminin vergi tatilleri saðlamak suretiyle mi ekonomik aktiviteye katký
saðlamasý, yoksa sisteminin vergi tatilleri içermemekle beraber iktisadi gerekliliklere aykýrýlýklar
içermeyecek þekilde ve fakat ekonomik ajanlarýn kararlarýnda nötr kalmak suretiyle mi daha
çok katký saðlayacaðý tartýþýlmalýdýr. Görüþüme göre, ikincisi daha doðrudur ve bu nedenle de,
istisnasýz her tür gelirin vergilendirildiði ve fakat marjinal oranýn her gelir seviyesinde ayný olduðu
bir vergilemeyi, yani "düz oranlý vergileme rejimini" önermek istiyorum.
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Özetleyecek olursam, mevcut Gelir Vergisi Sistemimizin adýný koymak zordur. Kanunun içinde
barýndýrdýðý ilkeler ile fiili durum uyuþmamaktadýr. Kanun, esas aldýðý sistem itibariyle (üniter,
artan oranlý, vs.) bütün teorik müesseseleri içermekle beraber, iktisadi hayatýn dayatmalarý
nedeniyle getirilen geçici düzenlemeler nedeniyle tamamen baþkalaþmýþ durumdadýr. Dolayýsýyla,
kanaatime göre, hayatýn gerçeklerini ve iktisadi gereklilikleri dikkate alarak, bir reform ve yeniden
yazma ihtiyacý bariz bir þekilde ortadadýr.
Öbür taraftan, mevcut kazanç vergileri sistemimiz klasik bir vergi sisteminin bütün mahzurlarýný
kendi içinde taþýmaktadýr. Yani, kar paylarýndaki ekonomik çifte vergileme sorunundan
bahsediyorum. Ayný mahzur, menkul kýymetlerden elde edilen deðer artýþ kazançlarýnda da söz
konusudur. Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67'inci Maddesi'ndeki düzenlemeler deðer artýþ
kazançlarýndaki vergilemeyi yüzde 0 ile yüzde 10 arasýnda vergilediði için bu mahzur nispeten
giderilmiþ olmakla beraber, kar payý vergilemesindeki ekonomik çifte vergileme sorunu aynen
geçerlidir, ki kurum kazançlarý ile gerçek kiþi ortaðýn beyaný birlikte dikkate alýndýðýnda, etkin
vergi oraný yüzde 34 olmaktadýr. Hâlbuki faiz gelirleri ya yüzde 10 ya da yüzde 15 oranýnda
bir vergi yükü taþýmaktadýr. Bunun da, giriþimciliðin önünde bir engel olduðu bellidir.
Ekonomik ihtiyaçlarýn dayattýðý hususlarý, ya geçici maddeler ya da vergi tatilleri ile saðlamaya
çalýþýyoruz. Hâlbuki ihtiyaçlarý tespit edip, ki öncelikli ihtiyacýmýzýn sermaye birikimi ve istihdam
olduðu açýktýr, buna uygun bir sistem tasarlanmalýdýr. Diðer bir deyiþle, artan oranlýlýk iddiasýnda
olup, diðer taraftan, tabiri caizse arkasýndan dolanarak efektif olarak tek oranlý mý yoksa dual
mi olduðu belli olmayan bir sistemi yürütmeye
çalýþmamak lazým. Bir þeyin adýný tam olarak
"Ekonomik ihtiyaçlarýn dayattýðý
koymalýyýz. Bu arada, tek oranlýlýðýn, düz
hususlarý, ya geçici maddeler ya da vergi
oranlý vergilemeyi ifade etmediðini de
tatilleri ile saðlamaya çalýþýyoruz.
belirtmeliyim.
Hâlbuki ihtiyaçlarý tespit edip, ki
öncelikli ihtiyacýmýzýn sermaye birikimi
Düz oranlý vergilemeye dayalý bir sistem ile
ve istihdam olduðu açýktýr, buna uygun
ekonomik ajanlarýn ekonomik kararlarýna
bir sistem tasarlanmalýdýr."
müdahale etmeyen (marjinal vergi oranýnýn
hep ayný kalmasý), yani bu ajanlarýn kararlarýný
alýrken tamamen iktisadi faktörlere göre karar almalarýna imkan tanýyan, diðer bir deyiþle yalnýzca
vergi yönünden avantajlý göründüðü için verimsiz yatýrým kararlarý alýnmasýna yol açmayan, hem
de sosyal yönüyle de adil bir vergi sistemi oluþturmak mümkündür.
Þimdilik, teþekkür ederim.

NÝYAZÝ ÇÖMEZ
DELOÝTTE

Sayýn Osman Özen'in açýklamasýna paralel ama daha geniþ bir perspektiften ele alarak bir iki
görüþ bildirmek istiyorum. Bir tanesi "mevcut durum analizi" ve "reform ihtiyacý var mý, yok
mu?" sorusuna cevap ararken, herhalde konuya teorik vergileme prensipleri açýsýndan mý
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yaklaþýyoruz, yoksa ekonomik hayatýn gerçeklerini de dikkate alarak ekonomik perspektiften
mi yaklaþýyoruz?" diye deðerlendirmek gerektiðini düþünüyorum.
Þimdi aslýna bakarsanýz belki de reform ihtiyacýnýn olup olmadýðýný teorik planda ve vergi
sistematiði içerisinde mevcut Gelir Vergisi Kanunu'muzu deðerlendirdiðimizde, þahsi kanaatim
aslýna bakarsanýz, bu anlamda bir reform ihtiyacý olmadýðý yönünde. Bugünkü durumu dikkate
alarak bu görüþümü dile getiriyorum, þimdi biraz önce Sayýn Feridun Güngör çok kýsa bir özet
yaptý. Yüzde 33 yaklaþýk gelir üzerinden alýnan vergilerden kaynaklanýyor, þu andaki vergi
gelirlerimizin. Artý ticari kazanç, serbest meslek kazancýndaki gelir beyaný yetersizliðinden bahsetti
ki, doðrudur. Tarýmýn zaten büyük ölçüde vergileme dýþýnda býrakýldýðýndan bahsedildi. Þimdi
bu yönden baktýðýmýzda, meseleye iki þekilde yaklaþmak mümkün. Mevcut Gelir Vergisi
Sistemi'mizin ve Gelir Vergisi Kanunu'muzun yeterli vergilemeyi gerçekleþtirmediði; dolayýsýyla
bu anlamda bir reforma ihtiyacý olduðunu ileri sürebilirsiniz. Ýkinci olarak da, sistematik anlamýnda
ve kanunun kendi çerçevesi içerisinde ele alýndýðýnda; aslýnda bir iki belki kayýtdýþý ekonominin
kayýt altýna alýnmasýnýn eklenmesi suretiyle, mevcut Gelir Vergisi Kanunu'n da doðru ve etkin
bir þekilde uygulanabildiði varsayýmý altýnda, gerçek kiþilerin gelirlerinin vergilendirilmesindeki
arzu edilen hedefe bizi ulaþtýrabileceðini ileri sürebiliriz. Fakat herhalde göze alýnmasý gereken
noktalardan bir tanesi þu: mevcut durumda biz gerçekten vergileme prensiplerine, yani gelirin
gerçek ve safi tutarýnýn vergilenmesi prensiplerine göre hareket ettiðimizde, biraz önce bahsettiðimiz
þikayet konularýný göz önünde bulundurduðumuzda; örnek olarak ticari kazanç ve serbest meslek
kazancý için söylüyorum, bu durumda acaba gerçekten uyum fazla olsaydý, "Gelir Ýdaresi'nin
gelir vergisinden almýþ olduðu, bu anlamda, beyana dayalý ticari kazanç ve serbest meslek
kazancýndan almýþ olduðu vergi hasýlatý ne kadar artardý?" diye herhalde sorgulamak gerekir.
Eðer gerçekten bizim anladýðýmýz, ideal olarak gördüðümüz, sistematik bir çerçevede eþitlikçi
ve vergide adaleti getiren bir Gelir Vergisi Kanunu ve bunun uygulamasý hayata geçirilmiþ
olsaydý, benim tahminim odur ki; þikâyet ettiðimiz, "yeterince gelir beyan etmiyorlar, gelirlerini
gizliyorlar" diye deðerlendirmede bulunduðumuz ticari kazanç ve serbest meslek kazancý
sahiplerinden de gerçek anlamda vergi hasýlatý bakýmýndan çok da farklý bir sonuçla
karþýlaþmayacaktýk. Biraz önce Osman Özen Üstat da bahsetti, istihdam bunun zaten bir yönü.
Kayýtdýþý ekonomi ve gelirin "gerçek," vergi kanunlarýnýn öngördüðü anlamda "gerçek" ifadesini
kullanýyorum, beyan edilmemesinin temel gerekçesi; bana göre uzun yýllardýr içinde yaþadýðýmýz
ekonomik hayatýn gerçekleridir. Gerçekten bir ticaret erbabý, yanýnda çalýþtýrdýðý personelin
ücretini Sosyal Güvenlik Kurumu'na beyan etse, onun vergi yükünü dikkate almýþ olsa ve
kendisine normal Türkiye'nin normal ortalama kabul edilebilir geçim standartlarýný dikkate
aldýðýmýzda ve elde etmesi
gereken geliri de bir kenara
býraktýðýmýzda, Gelir Ýdaresi'ne
herhalde ödenmesi gereken
çok fazla bir artýk
kalmayacaktýr. Dolayýsýyla
mevcut durum analizini
yaparken
ekonomik
gerçeklerden, Türkiye'nin

"Dolayýsýyla mevcut durum analizini yaparken
ekonomik gerçeklerden, Türkiye'nin içinde
bulunduðu gerek istihdam olsun, gerek kayýtdýþý
ekonomi olsun, gerekse kurumlaþma veya gelir
unsurlarý itibariyle beyaný dikkate alýnacak olursa,
yapacaðýmýz deðerlendirmelerde tüm bunlarý dikkate
alarak bir sistematik çerçevesi çizmenin faydalý olacaðý
kanaatindeyim."
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içinde bulunduðu gerek istihdam olsun, gerek kayýtdýþý ekonomi olsun, gerekse kurumlaþma
veya gelir unsurlarý itibariyle beyaný dikkate alýnacak olursa, yapacaðýmýz deðerlendirmelerde
tüm bunlarý dikkate alarak bir sistematik çerçevesi çizmenin faydalý olacaðý kanaatindeyim.
Teþekkür ederim.

OSMAN GÜNAYDIN

KOÇ FÝNANSAL HÝZMETLER VE YAPI KREDÝ
Sayýn Hakan Üzeltürk Hocam aslýnda çok güzel giriþ yaptý; fakat daha sonra Niyazi Çömez
Üstad'ýn görüþleri de þöyle bir ikileme sebep oldu bende. Biz burada Gelir Vergisi Sistemi'ni
tartýþýrken aslýnda þunu biliyoruz ki; bizim Gelir Vergisi Kanunu'ndaki yapacaðýmýz deðiþiklikler
veya öneriler ya da reform, bu iþin ana noktasý deðil. Sonuçta biz bir sistemi tartýþýyoruz. Biz
bir sistemi tartýþmaya açýyoruz. O zaman neyi tartýþmamýz lazým? Gelirin elde edilmesi, çünkü
vergi bir sonuçtur. Gelirin elde edilmesine kadar geçecek süreç içerisinde biz denetimi, kontrolü,
bilinebilirliði bunun know-how'ýný nasýl yapacaðýz? Bu sistemi nasýl ortaya koyacaðýz? Çünkü
yýllardan beri Türkiye'de tartýþýlan konu, Feridun Güngör Üstat söyledi; "biliyoruz da, dillendirmiyoruz"
dedi. Çoðu aslýnda bildiðimiz konular; ama dillendirmiyoruz, hakikaten bazý þeyleri yapamýyoruz,
sümen altý ediyoruz.
Konu hem Gelir Ýdaresi'nin ve mükellef ve Gelir Ýdaresi arasýndaki iliþkinin istenen boyutta
olmamasý, hem de tüm mükelleflerin--daha doðrusu, Türk ekonomik sisteminin Vergi Sisteminin
vergilendirmeye kadar geçecek olan süreçte yapýlan iþlemlerin-- istenen boyutta yapýlamamýþ
olmasý. Yani diyoruz ki; kayýtdýþý ekonomi önemli bir faktör. Ama, kayýtdýþý ekonomiyi nasýl
dizgin altýna alacaðýz ki; sonucunda bundan bir vergi çýkartalým. Demek ki, bizim sonucunda
oranýn yüzde 35 veya yüzde 30 olmasý veya artan oran olmasý pek o kadar önemli bir unsur
deðil. O, her zaman tartýþýlacak, "yüzde 25 yapsak, bu sefer niye 20 deðil?" denecek. Artan oran
ile iþte menkul sermaye iratlarýnda orada bu þurada bu hep tartýþtýðýmýz konular, sonucunda
geliyoruz kanunun þu maddesi, onu uygulamadýktan sonra o kanuna istediðiniz kadar reform
yapsak ne olur? Þimdi ekonominin ve biraz önce yine Feridun Güngör Üstat söyledi; elektronik
olarak bir takým þeyleri becermeye baþladýk, hakikaten bunu da bankalar aracýlýðýyla yapýyoruz,
þu anda ve bütün dünyada da bu böyle yapýlýyor. Ama biz bir kredi kartlarýnýn kullanýlmasýný
veya kredi kartlarýnýn doðuracaðý sebep sonuç
"Konu hem Gelir Ýdaresi'nin ve mükellef
iliþkisini ve Gelir Vergisi'yle mükelleflerle
ve Gelir Ýdaresi arasýndaki iliþkinin
olan iliþkisini bile þu anda zapturapt altýna
istenen boyutta olmamasý, hem de tüm
alamýyoruz, bu bir sistem meselesi. Yani
mükelleflerin daha doðrusu Türk
vergilemenin sonucunda Gelir Vergisi
e k o n o m i k s i s t e m i n i n v e Ve r g i
Kanunu'nda, "ben bu adamdan alacaðým ama
kredi kartýný alýyorsunuz, adam kredi kartý
ile tefecilik yapýyor." Onu önleyemiyorsun.
Þimdi kayýtdýþý ekonomidir bu. Bunu önlemek
için istediðimiz kadar Gelir Vergisi Kanunu'nda

Sisteminin vergilendirmeye kadar
geçecek olan süreçte yapýlan iþlemlerin
istenen boyutta yapýlamamýþ olmasý."
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deðiþiklik yapalým, istediðimiz kadar reform çalýþmasý yapalým, bu olmaz. Ben adama 10.000
Lira limit tanýyorum, adam gidiyor limitinden parayý çekiyor, gidiyor baþkasýna para veriyor. Bu
þimdi Gelir Vergisi reformuyla ilgili olmayan bir durum. Adam banker gibi çalýþýyor. Gelir Ýdaresi
bunlarý inceliyor, bankalarda bir takým hareketler baþladý, yani sonuçta genel ilkeler olarak
burada benim anladýðým kadarýyla aslýnda ilk tartýþýlmasý gereken konulardan bir tanesi, kanunda
yapacaðýmýz reformlar deðil, "bu gelirin elde edilmesine kadar geçecek süreç içerisinde ne gibi
reformlar yapacaðýz ki, bu kanunun uygulanabilirliði artsýn?" sorusu.
Aslýnda özet olarak söylemek istediðim bu.

AHMET CANGÖZ
DELOÝTTE

Ben özellikle ilk konudan çok sonuncu konuda bir þeyler söylemek istiyorum. "Yeniden yazýma
ihtiyacý var mý dýr?" hususunda Sayýn Ali Þanver bahsetmiþlerdi: "kanununu her deðiþtirdiðinizde
mukteza ve içtihat da deðiþiyor, bu konuda dikkatli olmak lazým demiþti," ona katýlýyorum. Ama
iþin teknisyeni ve uygulayýcýsý olarak, þu konuda da þimdiki Gelir Vergisi Kanunu Sistematiði'nde
sýkýntý çektiðimizi vurgulamadan da geçemiyorum. Bu kanunu, þu anki yapýsýyla öðrenmesi de,
öðretmesi de çok zor. Ýlk çýktýðý 1960'larda, 1950'lerde iç sistematiði daha tutarlý olabilirdi; ama
öyle çok deðiþtirdik ki, bugün hakikaten kanunun söylediðinden bambaþka bir þeyler oluyor
noktasýna getirdik. Bu nedenle ben eðer bir reform ihtiyacý varsa ve reform yapýlacaksa, onun
üzerinde durmuyorum, bunun mutlaka kanunun mutlaka yeniden yazýlarak yapýlmasý gerektiðini
düþünüyorum. Bizim madem ki daha global ve entegre bir ekonomimiz oluyor, bu kanunu, bu
reformu daha doðrusu yapacaksak biraz daha etkin ve iþler olmasý bakýmýndan teknik yönden
OECD kurallarýna yaklaþtýrmamýz gerektiðini düþünüyorum. Yeniden yazarken de, bir geçici
67'inci Madde'miz var o aslýnda baþka bir kanun, alýn onu Menkul Sermaye Ýradý Ýþlem Vergisi
Kanunu diye yazýn, o baþlý baþýna bir kanun aslýnda. Bu tür þeylerin de düzelebileceðini
düþünüyorum. Tabi ki mukteza olsun, kararlar, içtihatlar olsun, buralarda kayýplarýmýz olacaktýr;
ama elimizde OECD Commentary gibi zengin bir baþka kaynaðý da referans alabilme imkânýmýz
olacaktýr. Daha basit ve etkin vergileme adýna bunun bir adým olabileceðini düþünüyorum,
yeniden yazma fikrini onun için vurgulamak istiyorum, teþekkür ediyorum.

MEHMET AKÝF ULUSOY

GELÝR ÝDARESÝ ESKÝ BAÞKANI
Teþekkür ederim, Sayýn Baþkan. Gündeme baðlý kalmaya çalýþarak mevcut durum analizi
konusunda þunlarý ifade etmek istiyorum.
"Özelde Gelir Vergi Sistemi'miz, genelde de vergi sistemimiz baþarýlý mý, deðil mi?" diye
sorduðumuzda maalesef buna olumlu cevap vermek mümkün deðil. Sistem kendinden
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beklenen sonucu doðurmuyor. Toplam vergi
gelirlerimiz kamu harcamalarýný karþýlamýyor.
de vergi sistemimiz baþarýlý mý deðil mi
Vergi gelirlerimizin kendi iç kýrýlýmýnda vasýtalý
diye sorduðumuzda veya kendinden
vergilerin olaðanüstü bir aðýrlýðý var ve bu
aðýrlýk bilinçli bir tercihin sonucu da deðil.
beklenen sonucu doðuruyor mu
Kendimizi içinde bulduðumuz bir durum
doðurmuyor mu diye baktýðýmýzda buna
olarak ortaya çýkýyor. Gelir olarak aldýðýmýz
olumlu cevap vermek mümkün deðil."
dolaysýz vergilerde, arkadaþlarýmýzýn da az
önce ifade ettikleri gibi, sadece ücretliler üzerine yýðýlmýþ bir durum var. Bir takým rakamlar da
vermek esasen mümkün, fakat tekrardan ibaret olacak ve bence hiç gerek yok. Çok fazla baþarýlý
olduðumuzu söylemek mümkün deðil.
"Özelde Gelir Vergi Sistemimiz, genelde

Çözüm ne olmalýdýr? Bu, üzerinde düþünmemizi gerektiren bir durumdur. Bu çözümün adý
reform mu olacak, revizyon mu olacak, bence önemli deðil. Kanaatimce, hadise daha çok,
siyasi bir kararýn ortaya çýkmasýdýr. Siyasi iradenin ne yapmak istediðini ta baþtan ifade etmesi
çok önemlidir. Maalesef siyasi otoriteler seçmene vergi yükü getirecek düzenlemeler yapmaktan
kaçýnýyorlar. Seçme konusunda çok iþtiyaklý bir milletiz, seçime katýlma oranlarýmýz çok yüksek,
kamu parasýný harcamayý seviyoruz, ancak iþ kamu harcamalarýnýn finansmanýna gelince herkes
saðýr oluyor, dilsiz oluyor. O zaman hükümetlerin, siyasi bir irade ortaya koymasý lazým. Benim
hatýrladýðým kadarýyla, bu iradeyi ortaya koyabilen geçmiþte bir olay var. Mali milat olarak ifade
edilen o düzenlemeler. Bu düzenlemeleri hazýrlayan pek çok arkadaþýmýz þu anda burada. Mali
milat bir siyasi irade beyanýdýr. Ve bence
"Hep kaçak güreþiyoruz. Vergi alýnmasý
kendi içinde son derece tutarlýdýr. Belki
gereken odaklarýn üzerine gitmeyi
zamanlamasý yanlýþ oldu, ama iç tutarlýlýðý
saðlayacak mekanizmalarý yok ediyoruz
olan bir irade beyaný olmasý açýsýndan bence
son derece deðerli bir durumdur. Bu iradeyi
veyahut ortaya koymuyoruz. Bunun
bu þekilde ortaya koyabilen baþka bir hükümet
acýsý da vasýtalý vergilerle fena halde
ben hatýrlamýyorum. Hep kaçak güreþiyoruz.
çýkýyor."
Vergi alýnmasý gereken odaklarýn üzerine
gitmeyi saðlayacak mekanizmalarý yok ediyoruz veyahut ortaya koymuyoruz. Bunun acýsý da
vasýtalý vergilerle fena halde çýkýyor.

Þimdi bu TÜSÝAD'ý kutlamak lazým böyle bir toplantýyý ve bunu gündeme getirdiði için, çok da
faydalý olacaðýný umuyorum. Belki dikkatimizi þu noktaya yoðunlaþtýrmalýyýz. Aþaðý yukarý bir
yýl sonra seçim var. TÜSÝAD'ýn tüzel kiþiliði de dâhil olmak üzere, sivil toplum kuruluþlarýnýn
siyasi partilere seçim sonrasýnda vergileri kimlerden, nerelerden ve nasýl alacaklarýný seçim
beyannamelerine almalarýný talep edelim mümkünse zorlayalým. Þu aþamada söylemek istediðim
bunlar, teþekkür ederim.
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ÝLKAY ARIKAN

TÜRKÝYE SERMAYE PÝYASASI ARACI KURULUÞLAR BÝRLÝÐÝ
Son 5-6 yýldýr da hasbelkader kendi alaný ile sýnýrlý olarak vergi iþleri ile ilgilenen birisi olarak,
sizler kadar derin detaylý analiz yapamayacaðým. Sadece bir sorum var. Onun için Sayýn Mehmet
Akif Ulusoy'dan önce söz almak istemiþtim. Sayýn Osman Arýoðlu ve Mehmet Akif Ulusoy'a
soracaðým; en yetkili mevkilerde bulundular. Verginin iki temel fonksiyonu var, birisi devletin
giderlerini finanse etmek, birisi de sosyal adaleti saðlamak. Görev yaptýklarý dönemde, Gelir
Vergisi'ne bakýþ açýlarýndaki aðýrlýk neydi?
Bence, "verginin reforma ihtiyacý var mý, yok
Verginin Temel Fonksiyonlarý
mu?" sorusunu sanki onlardan alacaðýmýz
 Devletin giderlerini finanse etmek
cevapla biraz daha kolay þekillendirme þansýmýz
 Sosyal adaleti saðlamak
olacak. Gelir Vergisi'ne aðýrlýklý olarak sosyal
adaleti saðlayacak bir araç olarak mý
bakýyorlardý, yoksa devletin giderlerinin önemli bir kýsmýný karþýlayacak bir araç olarak mý
bakýyorlardý?

OSMAN ARIOÐLU

GELÝR ÝDARESÝ ESKÝ BAÞKANI
Teþekkür ederim, Sayýn Baþkan. Bir defa Sayýn Akif Ulusoy'un da dediði gibi bu iþin aslýnda
biz hala felsefesini oturtamadýk. Vergiciliðin felsefesini oturtamadýktan sonra; en iyi kanunu da
yazsanýz, OECD normlarýný alsanýz, uygulayýcýlarýnýzý iyi hale getiremediðiniz zaman ve toplumdaki
vergiye bakýþý yeterince deðiþtiremediðiniz zaman, olumlu sonuç alma þansýnýz yok. Benim hem
Ýdare'de, hem de sonrasýnda ulaþtýðým kanaat bu. Birinci olarak, bunun altýný çizmek lazým.
Aslýna bakarsanýz Gelir Vergisi Kanunu'nun yeniden yazým çalýþmalarý 2003'te baþladý. Ben bir
anlamda hep engelleyen adam oldum. Engellememin nedeni þuydu, "tamam çalýþýlsýn, bir þey
hazýr olsun; ama kanaatim Türkiye yeniden yazýlmýþ bir Gelir Vergisi'ni uygulamaya hazýr deðildi
o dönemde." Þu anda da, hala da hazýr olmadýðý kanaatindeyim. Yani Gelir Vergisi Kanunu
yeniden yazýlmalý doðru, sistematiði bozulmuþ doðru, bütün eleþtiriler doðru; ama bizim toplumda
vergi felsefesini doðru dürüst yerleþtiremediðimiz ölçüde hatta vergi idaresinde, özellikle denetim
boyutunda, Sayýn Halil Baðdýnlý'nýn da söylediði gibi; eðer kaç tane denetim elemaný sayýsý varsa,
o kadar Gelir Ýdaresi Baþkaný var anlayýþýnýn olduðu bir ülkede; siz daha derli toplu, nereden
buldun benzeri kanunlarý yaparsanýz, o zaman hakikaten uygulamada canýnýzýn istediðinin
ocaðýna incir aðacý dikersiniz. O nedenle bir defa o kültürü ve o anlayýþý ve verginin, vergiciliðin
hakikaten oturmasý gerektiði yeri doðru çizip oraya oturtabilmemiz lazým. Onu beceremedik.
Ben onu becerme noktasýnda epey mesafe aldýðýmýzý düþünüyordum ama daha aldýðýmýzýn belki
üç katý mesafe almamýz lazým.
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Gelir Vergisi'ne biz, adaleti mi saðlasýn, yoksa buradan gelir mi elde edelim tarafýndan ziyade,
yapmaya çalýþtýðýmýz bir þey vardý: "vergi tamamen bir angarya" anlayýþýný bir miktar azaltalým
istedik. Bunu yaparken de, en temel þey, bir yandan oranlarý indirelim, bir yandan Ýdare'ye hem
"ceberrut devlet" anlayýþýný bir kenara býraktýralým, hem de objektif uygulama yapýlmasýna imkân
verecek teknolojik alt yapýyý yükseltelim istedik. Yani inceleme seçimi felsefesiyle baþlýyordu
her þey. Ýnceleme seçimini ne kadar objektif hale getirebilirsek baþlangýç adýmýný o kadar objektif
atmýþ oluruz diye öngördük.
"Gelir Vergisi'ne biz, adaleti mi saðlasýn, yoksa buradan gelir mi elde edelim
tarafýndan ziyade, yapmaya çalýþtýðýmýz bir þey vardý: "vergi tamamen bir angarya"
anlayýþýný bir miktar azaltalým istedik. Bunu yaparken de, en temel þey, bir yandan
oranlarý indirelim, bir yandan Ýdare'ye hem "ceberrut devlet" anlayýþýný bir kenara
býraktýralým, hem de objektif uygulama yapýlmasýna imkân verecek teknolojik
alt yapýyý yükseltelim istedik. Yani inceleme seçimi felsefesiyle baþlýyordu her
þey. Ýnceleme seçimini ne kadar objektif hale getirebilirsek baþlangýç adýmýný o
kadar objektif atmýþ oluruz diye öngördük."
Ondan sonra benim tamamlayamadýðým, hatta Sayýn Akif Ulusoy'larýn da bitiremediði ve hatta
hala daha bitmemiþ olan; inceleme standartlarý, yani bir inceleme elemaný iþe alýndýðýnda "nelere
bakacak, ne kadar sürede bitirecek, nasýl bir deðerlendirme yapacak?" standartlarý hale sýkýntýlý.
Bu standartlarý koyamadýðýmýz sürece iþi çözmekte ciddi zorluklar yaþamaya devam edeceðiz.
O nedenle, bir defa hakikaten STK olarak TÜSÝAD'ýn, TOBB'un hükümetlere telkinde bulunurken
herkes "yahu ben iyiyim, öbürleri vergi kaçýrýyor" gibi telkinlerde bulunmamasý gerekiyor; bu
tür telkinler samimiyetten uzak oluyor. "Bu memlekette herkes vergisini düzenli ödeyecek; ama
siz de oranlarý þuraya indirin, inceleme etkinliðinizi yýlda yüzde þuna getirin" diye STK'larýn
aslýnda baþtan bir empozede bulunmasý lazým hükümetlere, gelecek iktidarlara. Ondan sonra
hükümetler o yol haritasýný kabul ettiðinde, o zaman Gelir Vergisi'ne yapýlan eleþtiriler doðru
olur "düz oranlý aslýnda artan oranlýlýk var" diye. Ama "o düz oraný madem öyle 35'te birleþtirelim
veya 25'te birleþtirelim" dediðinizde; rakamlara bir bakýyorsunuz, bu defa hemen gelir endiþesi
çýkýyor. Çünkü sizin Gelir Vergisi'nin en önemli bölümünü ücretliler ödüyor. Onun büyük
bölümü de, yüzde 15'lik orandan ödeniyor. O zaman o oraný yukarý çýkarma þansýnýz yok. Evet,
yüksek gelirliler açýsýndan düz oranlýlýk var; ama alt tarafý bunu tek oranlý yapacaksanýz ve alt
tarafý da biraz yukarý çekmeniz lazým. Peki, ücretlilere ayrý tarife zaten bir anlamda belli ölçüde
mecbur da gelecek, aslýnda biz de onu yaptýðýmýzý savunuyorduk, niye asgari geçim indirimiyle
ücretlilerin bir anlamda vergi yükünü normal mükellefe göre daha farklý tuttuðumuzu savunuyorduk;
ama netice olarak Gelir Vergisi'ne ben þimdi bakamýyorum.
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Hala daha bakamýyorum. Bir hazýrlýk yapýlmasý gereði doðru ama bundan önce zemin hazýr
deðil. Gelir Vergisi'nde, hakikaten, "hem nereden buldun" sorusunun konulmasýnda, hem de
kaldýrýlmasýnda rolü olmuþ bir kiþi olarak bu söylediklerim tecrübeyle de sabittir, diyorum.
Þimdilik bu kadar herhalde yeterlidir. Teþekkürler.

FERÝDUN GÜNGÖR
ERNST & YOUNG

Türkiye'de genel olarak bir erteleme anlayýþý var: zemine baðlý, koþullara baðlý. Bizim kendimize
özgü bazý özelliklerimize baðlý olarak zamanlama konusunda nedense bir erteleme arzumuz
var. Bu erteleme ancak konjonktürel olarak kabul edilebilir. Seçim var, bu sýrada yapmaya
kalkmak anlamlý deðil, gerçekçi deðil. Bunu anlarým ama zemin gibi Osman Arýoðlu Üstadýmýzýn
da söylediði tarzdan çok daha geniþ bir ertelemeyi gerektiren ve bunu kabul ettiðimiz zaman
da o zeminin oluþturulmasý için geçmesi
"Türkiye'de genel olarak bir erteleme
gereken zamaný da kestirmek mümkün
anlayýþý var: zemine baðlý, koþullara baðlý.
olmadýðý için; bu nihai bir ertelemeye
dönebilir. O nedenle buna böyle
bakmamak lazým.

Bizim kendimize özgü bazý özelliklerimize
baðlý olarak zamanlama konusunda nedense

bir erteleme arzumuz var. Bu erteleme ancak
Zeminin ben aslýnda çok büyük ölçüde
konjonktürel olarak kabul edilebilir."
iyileþtiðini de düþünüyorum. Hatta
zeminin uygun olduðunu bile söyleyebiliriz. Elektronik uygulamalar, Türk Vergi Ýdaresi'nin
etkinliðini çok büyük ölçüde arttýrmýþ durumda. Daha da arttýracak gibi gözüküyor. Dünyada
global geliþmelere baktýðýmýzda, trendlere eðilimlere baktýðýmýzda uluslararasý geliþmelerin bize
söylediði þey þu; Gelir Ýdareleri, devletler vergi konularýnda çok yakýn iþbirliðine giriyorlar ve
bir global vergi idaresi gibi hareket etmeye baþlýyorlar daha önceden çok zor olan iþbirliði
imkanlarý son geliþmeler çerçevesinde aslýnda çok kolay hale gelmiþ durumda.
Türkiye, beðenilsin, beðenilmesin ciddi bir orta sýnýf barýndýrýyor. Beyaz yakalý, mavi yakalý,
evine akþam huzurla ekmek götürmeye çalýþan, orada huzurla yemek isteyen, hiçbir endiþesi
olmayan, utanacak, mahcup olacak bir durumla karþýlaþmak istemeyen geniþ bir kesim var. Bu
geniþ kesim gerçekten vergisini adil koþullar içinde ödemeye hazýr bir kesim; yeter ki bunun
imkânlarý hazýrlanmýþ olsun. Bunlar zaten çok korkak insanlar, endiþeli insanlar, tek dertleri o
kazandýklarý parayý huzur içinde yemek olan insanlar. Risk almak istemeyen insanlar ve bunlarýn
sayýsý zannedilenin çok çok daha ötesinde. Bu koþullarda bu insanlarý vergilendirebilecek adil
bir sistemi sunmak ihtiyacý var.
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Ortam bu. Onun dýþýnda, efendim
kazanamayan, çok ciddi ekonomik
iyileþtiðini de düþünüyorum. Hatta zeminin
güçlüklerle karþýlaþan esnaf olabilir,
uygun olduðunu bile söyleyebiliriz.
sanatkâr olabilir, serbest meslek erbabý
Elektronik uygulamalar, Türk Vergi
olabilir, bunlara sistemin içinde yine
Ýdaresi'nin etkinliðini çok büyük ölçüde
bir takým, onlarýn da yine uyumunu
saðlayabilecek,
uyumunu
arttýrmýþ durumda. Daha da arttýracak gibi
güçlendirecek, onlarýn da hayatýný
gözüküyor. Dünyada global geliþmelere
ekonomik olarak devam ettirecek bir
baktýðýmýzda, trendlere eðilimlere
yapý oluþturulabileceðine inanýyorum.
baktýðýmýzda uluslararasý geliþmelerin bize
Bunu ihmal etmemek lazým. Bunlarýn
söylediði þey þu; Gelir Ýdareleri, devletler
hepsinin kanun içinde yapýlabileceðini
vergi konularýnda çok yakýn iþbirliðine
varsaymak lazým. Elbette ki sonunda
giriyorlar ve bir global vergi idaresi gibi
iþ, bir idarenin bütün bu kanunu nasýl
uyguladýðýna dayanýyor. Ve elbette
hareket etmeye baþlýyorlar daha önceden
bizim idarenin, üstatlarým ve deðerli
çok zor olan iþbirliði imkanlarý son
baþkanlarým da katýlýyorlar, bu Ýdare'ye
geliþmeler çerçevesinde aslýnda çok kolay
güvenilemeyeceði gibi bir anlayýþ var.
hale gelmiþ durumda."
Yani içindeki çeþitli unsurlara, bu bir
vergi dairesi memuru olabilir, bir inceleme elemaný olabilir, bir baþkan olabilir, bir müdür olabilir
ama maalesef böyle bir durum var. Bunu kabul ediyoruz ama bunun da deðiþebileceðine
inanmak lazým. Yani bu konuda da umutsuz olmamak gerekiyor.
"Zeminin ben aslýnda çok büyük ölçüde

Siyasetçiler konusuna geldiðimizde, bakýn siyasetçiler zor insanlar; ama onlarýn önüne saðý solu
belli, bir bütünlüðü olan, hedefleri olan, söyleyecek sözü olan, kamuoyu önünde savunabilecekleri,
arkalarýnda durabilecekleri bir paketle gidebiliyor muyuz? Böyle bir paket hazýrlanabiliyor mu?
Kim hazýrladý? Hangi Ýdare þimdiye kadar hazýrladý da, öyle bir paketi, siyasetçiler "bu da nereden
çýktý?" dedi. Benim kýsa idari tecrübemde ben þunu gördüm, Ýdare'de olanlar maalesef çok fazla
üretim yapamýyorlar. Üretimi yapamayacak kadar yoðun gündemleri var. O gündem içinde
kaybolup gidiyorlar. Ýdare'nin kendisi bir üretim merkezi gibi çalýþamýyor. Öyle olunca da
siyasetçinin önüne savunulabilir, arkasýnda durulabilir projelerle gidilemiyor. Ýdare gidemiyor.
Ýdare gidemeyince elbette politikacý da riskini öngöremediði, bilemediði bu tür maceralara
kalkýþmýyor. Sayýn Osman Arýoðlu üstadým, Vergi Konseyi'nin koymuþ olduðu çalýþma da üzerinde
düþünülmesi gereken bir çalýþma. Yani onu da mükemmel bir çalýþma olarak görmüyorum.
Doðrusunu isterseniz, içinde yer aldýk ama hani "içinize sindi mi derseniz?", bakýn ekip burada,
dolayýsýyla ben burada teslimiyetçi, deðiþim olmayacaðýna yönelik bir inançla hareket etmenin
doðru olmadýðýný düþünüyorum.
Bunu belirtmek istedim, tekrar teþekkür ediyorum.
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CAN DOÐAN

ANADOLU GRUBU
Sataþma var, dedim ama espri olsun diyeydi. Sonuçta bu bölümdeki baþlýklar üzerinde
söylenebilecek birçok þey söylendi. Teknik olarak daha detaya inilse, çok daha geniþ tartýþmalar
yapýlabilir ve günlerce konuþulabilir ama herhalde gerek yok. Bu konuþmalar hýzlý bir özet gibi
de oldu.
"

bir uçta idealist, üniter, herkesten

beyanname almaya dayalý, vergi adaletini
saðlamayý kendisine þiar edinmiþ, ayýrma
kuramýna uymayý benimsemiþ idealist bir
yaklaþým; öbür uçta da ekonomik gerçeklerin
dayattýðý ve sizi uygulamaya mecbur býraktýðý
bir takým hükümleri içeren yamalý bohçaya
dönmüþ bir kanun."

Ben doðrudan son konuya geleyim, Sayýn
Feridun Güngör'e de o noktadan cevap
vermiþ olurum. Yeniden yazýma ihtiyaç
var mý? Yeniden yazýlmýþýný gördüm, bence
deðdi. Yani, yeniden yazýlsa iyi olur ama
yeniden yazdýðýnýz zaman ortaya çýkan
metne reform der misiniz? Herhalde Sayýn
Feridun Güngör'ün içimize sinme
baðlamýndaki eleþtirisini öyle anlamak
lazým. Mesela, bizim Konsey'de

hazýrladýðýmýz ve Bakanlýða sunduðumuz metnin tam anlamýyla bir reform nitelemesini hak
etmediðini kabul etmek lazým. Ama daha çok Osman Özen Üstad'ýn biraz önce söylediði
ikiyüzlülüðü belki bir anlamda gideren bir metin olduðunu söylemek lazým. Yani bir uçta idealist,
üniter, herkesten beyanname almaya dayalý, vergi adaletini saðlamayý kendisine þiar edinmiþ,
ayýrma kuramýna uymayý benimsemiþ idealist bir yaklaþým; öbür uçta da ekonomik gerçeklerin
dayattýðý ve sizi uygulamaya mecbur býraktýðý bir takým hükümleri içeren yamalý bohçaya dönmüþ
bir kanun. Ýkisi arasýnda, yeniden yazýlan o metin herhalde biraz daha net, biraz daha cesur
bir seçim yapabiliyordu. Bunun dýþýnda çok büyük bir avantajý yok belki, ama yeniden yazýlmýþ
olmanýn saðladýðý bir takým kolaylýklar olduðunu da gördük. Yani maddelerin kendi içerisinde,
kanunun kendi içerisinde daha düzgün bir sistematiði olduðunu gördük ve verdiðimiz metin,
Kurumlar Vergisi Kanunu'nu da içeren birleþik bir metindi. Adý Gelir Vergisi Kanunu deðil, Gelir
Vergileri Kanunu'ydu. Bunun da ayrýca bir avantaj olduðunu düþünüyorum, öyle olmasýnýn daha
iyi olduðu inancýmý hala koruduðumu da belirtmek istiyorum. Yani tek bir gelir vergisi kanunu,
sadece gerçek kiþiler için deðil de Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nu içerecek þekilde ortak
bir Gelirler Vergileri Kanunu metni çýkarmak daha faydalý olur. O yüzden yeniden yazým fikri
bana her zaman cazip gelmiþtir. Konsey'de ortaya çýkan metni de reform düzeyinde abartmýyorum
ama dediðim gibi, bunun hoþ bir metin olduðunu düþünüyorum.
Teþekkürler.
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Birincisi vergi reformlarý her yýl yapýlmýyor yani her yýl ortalama biz 14-15 tane vergi kanunu
deðiþikliði yapýyoruz. Bunlarýn 6-7 tanesi ortalama son 10 yýla bakarsak 6 küsürden büyük kanun
yapýyoruz. Yani 10 maddeyi geçen düzenleme yapýyoruz. Vergi reformunu 50 yýlda bir
yapabiliyoruz. Bir atýmlýk iþ bu, her sene vergi reformu olmuyor. 1950'de yapýyorsunuz, bir de
2010'da yapýyorsunuz. Dolayýsýyla sadece "yeniden bir yazým ihtiyacý var, daha hoþ geliyor" diye
bu þansý çöpe atamayýz. Bu þansý gerçekten özü itibariyle kullanabileceksek kullanalým; yani
biz bu kanunu yeniden yazacaksak 2010'lu, 2020'li yýllarda bir kere daha yazalým, ekonomik
koþullar falan deðiþti diye ortalýða dökülmemiz doðru olmaz. Dolayýsýyla yeniden yazma ihtiyacý
var, aslýnda yeniden yazma ihtiyacý reform ihtiyacýnýn arkasýndan yazýlmýþ bir þey. Reform ihtiyacý
varsa zaten yeniden yazýlmasý zorunlu ama "reform ihtiyacý yok, yeniden yazýlma ihtiyacý var
mý?" meselesini belki üçüncüde paylaþmak gerekiyordu.
Bence Sayýn Feridun Güngör mevcut durumu çok iyi özetledi, evet bütün dengeleri deðiþmiþ,
sistematiði bozulmuþ, param parça olmuþ bir kanun var, mevcut durum kötü. "Reform ihtiyacý
var mý?" olduðuna þüphe yok. Ama "elzem mi?" derseniz, bence çok da elzem deðil. Özetle
günün koþullarý çok da elzem olmadýðýný, ertelenebilir olduðunu gösteriyor. Yeniden yazma
ihtiyacý ikinciye paralel olursa bence evet, deðilse deðil. Buraya belki bir dördüncü satýr daha
koymak gerekiyordu, çünkü tartýþma oraya birikti. Zamaný mý bunun, ya da potansiyel var mý?
Potansiyeli harekete geçirecek bir ortam var mý?" diye bir soru sormak gerekiyordu. Bence
potansiyel fazlasý ile var, devlette de var, özel sektörde de var. Devletin baþka iþleri nedeniyle
kamudakilerin çok zamaný olmayabilir ama bu yaratýlabilir. Yani her sene 15 tane kanun yazýyor,
her yýl 100.000'in üzerinde belge üretiyor, o iþler yapýlmasý gereken iþler de deðil. Onlarý atarsanýz
çok da zamanlarý var. Oraya kadar gitmeye de gerek yok, iþte Osman Arýoðlu Üstatlar baþlattýlar,
dýþarýda yazýlýyor. Dýþarýda da çok potansiyel var. Hem dýþarýdan hem Gelir Ýdaresi'nden 100
tane Gelir Vergisi Kanunu yazabilecek ekip oluþturabilirsiniz. Ama "bu potansiyeli harekete
geçirecek bir ortam var mý?", yok. Harekete geçirirseniz bir reform denebilecek bir metin ortaya
çýkarabiliyor muyuz? Hayýr çýkaramýyoruz. Hem Vergi Konseyi'nin yazdýðý metin, Gelir Ýdaresi'nin
üstünden geçtiði zaten hiç alakasý yok, bunun için hiç zaman ayýrmamýza gerek yok. Belki Vergi
Konseyi iyi bir þey yapmak için yaptý, belki de durumu kurtarmak için iki kanunu birleþtirdi.
Ýki kanunu birleþtirmeyip, ayýrýrsanýz, o zaman daha hiç ilerleme kaydedilmiþ olmuyor. Yazarsanýz
böyle bir þeyi baþkalarý çöpe atacaktý. Hiç kimse de yaptýðý bir iþin, bir ürünün çöpe atýlmasýný
istemeyeceði için hiç olmazsa böyle bir þey ortaya çýkaralým dendi. Bence o kanun tasarýlarý,
hadi kanun tasarýlarýný görmezden gelerek tartýþalým, oluþturalým ve bizim de üzerinde genel
olarak kabul edeceðimiz bir metin çýkaralým" diye baþlayabileceksek, yapacak mýyýz? O noktada,
bence daha deðiliz gibi geliyor. Dolayýsýyla çok elzem bir çalýþma olarak görmüyorum. Yapýlmasý
gerekli bir çalýþma olarak görüyorum ama çok da acil bir ihtiyaç olduðunu da düþünmüyorum.
Teþekkürler.
1

Çalýþtay'a katkýda bulunan ancak ses kayýtlarýnda ismi yer almayan konuklarýn isimleri, rapor içerisinde bundan sonra
"katýlýmcý" olarak ifade edilecektir.
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ÞABAN ERDÝKLER

ERDÝKLER YEMÝNLÝ MALÝ MÜÞAVÝRLÝK
Bence son derece verimli bir tartýþma oldu. Hepimizin mutabýk kaldýðý bir husus, þu anda
uygulanmakta olan Gelir Vergisi Sistemi'nin baþarýsýz olduðu. Her iki anlamda da; gerek hâsýlat
temini anlamýnda, gerekse vergi adaleti anlamýnda, gelirin paylaþýlmasý anlamýnda çok baþarýlý
bir kanun olmadýðý ortaya çýktý. Ýzin verirseniz baþka bir görüþ yoksa bu gidiþle alakalý bölümü
burada bitirelim. Ondan sonra genel ilkeleri tartýþalým. Bence zor bölümü geride kaldý. Bundan
sonra en azýndan ilk bölümdeki kadar genel konularý kapsamayacaðýmýz için daha somut görüþ
ve önerilerin ortaya çýkmasý imkâný var. Bu baþlýk altýnda nelerin ele alýnmasýný beklediðimizi,
ikinci bölümü baþlatarak tartýþalým istiyorum. Süremiz bir saat. Söz sizde, teþekkür ederim.
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3

B Ö L Ü M

GENEL ÝLKELER

3. GENEL ÝLKELER
NASIL BÝR GELÝR VERGÝSÝ SÝSTEMÝ?






Gelir Tanýmý
Üniter / Sedüler
Vergi Oranlarý (Artan Oranlý / Düz Oranlý)
Beyan Aðýrlýklý / Stopaj Aðýrlýklý Vergileme
Dar Tabanlý / Geniþ Tabanlý

HAKAN ÜZELTÜRK

GALATASARAY ÜNÝVERSÝTESÝ
Ben yine bazý gözlemlerle baþlayacaðým, ilk bölümü sonlandýrdýk fakat ortaya çýkan sonuçta,
baþka bir takým hususlarýn da Gelir Vergisi reformunu çok yakýndan ilgilendirdiði bu nedenle
onlara da dikkat etmemiz gerektiði söylendi.
Þimdi Gelir Vergisi reformunu yaptýðýmýz
"Gelirin tanýmý, net artýþ mutlaka ideal
zaman zaten içindeki bazý maddeler ya da
olarak düzenlenen fikir olmasý lazým.
mantýðý veya sistematiði ile ilgili düzenlemeler
Þu andaki kaynak sistemi dýþýnda, çok
aslýnda diðer unsurlarý da içeriyor ya da
kýsaca söylüyorum, üniter vergi sistemi
içermesi gerekiyor. Yani "kayýtdýþý ekonomi
sürecek, Gelir Vergisi reformu yapacaðýz" diye
ve artan oranlý vergi sistemi olmasý
bir algýlama zaten olmasý mümkün deðil.
lazým. Beyan aðýrlýklý, doðru geniþ
Kaldý ki, gelirin tanýmýna baktýðýnýzda zaten
tabanlý olmasý lazým."
tanýmý belirlediðinizde bu sistematiði de aslýnda
ekonomik düzende kurmuþ oluyorsunuz. Tabii gönül ister ki, bütün bu fonksiyonlar bir araya
gelinip tartýþýlsýn, iþte ekonomik boyutu da olacak, kayýtdýþýlýk da olacak, siyasi boyutu da olacak
ama bunlarý yapma imkâný yok, yani þu an sadece Gelir Vergisi ile sýnýrlý kaldýðýmýz için bazý
þeylere ben de ilk kýsýmda deðinmedim. Bunlarýn hepsini burada konuþmak mümkün.
Bu açýdan baktýðýmýzda, ikinci kýsýmla ilgili olarak buradaki 5 tane maddeyi belki bir dakikada
bile çok rahatlýkla cevaplayabiliriz. Gelirin tanýmý, net artýþ mutlaka ideal olarak düzenlenen fikir
olmasý lazým. Þu andaki kaynak sistemi dýþýnda, çok kýsaca söylüyorum, üniter vergi sistemi,
artan oranlý tarife olmasý lazým. Beyan aðýrlýklý, doðru, geniþ tabanlý olmasý lazým. Mesele bunlarýn
Türkiye'deki uygulamasý. Uygulama sorunu ayrý bir þey.
"Dünyada uygulamasý olmayacak diye hiç bir sistem geliþtirmemek, vergi reformu
yapmamak mümkün olmayacaðý gibi; bunu zamana yaymanýn da manasý yok çünkü
Türkiye'de hiçbir zaman bu þartlarýn oluþtuðu bir zaman dilimi bulamayacaðýz, zira
zemin sürekli deðiþiyor. Biraz aslýnda çalýþmalarý yapýp zamanýn bu çalýþmalara
uymasýný beklemek daha akýlcý geliyor çünkü her an deðiþen bir ortamda gerçekten
zaman bulamayacaðýz."
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Yani, dünyada uygulamasý olmayacak diye hiç bir sistem geliþtirmemek, vergi reformu yapmamak
mümkün olmayacaðý gibi; bunu zamana yaymanýn da manasý yok çünkü Türkiye'de hiçbir
zaman bu þartlarýn oluþtuðu bir zaman dilimi bulamayacaðýz, zira zemin sürekli deðiþiyor. Biraz
aslýnda çalýþmalarý yapýp zamanýn bu çalýþmalara uymasýný beklemek daha akýlcý geliyor çünkü
her an deðiþen bir ortamda gerçekten zaman bulamayacaðýz.
Burada en önemli sistem, Sayýn Akif Ulusoy da belirtti, mali milat çerçevesinde, gelirin tanýmý.
Biz de 2003 senesinde özellikle toplantýlardan birinde, Pricewaterhouse'da yaptýðýmýz toplantýda,
bir grup olarak en önemli konu olan bu konuda uzun tartýþmalar yaptýk ve hatta genel görüþmede
de ilk sýrayý bu konu aldý, gelirin tanýmý. Daha önce de tartýþýldý, biliyorum 90'lý yýllarda da
tartýþtýk birçok toplantýda; fakat gelirin tanýmýnda bir kere þartlar hep olmamýþtýr diyerek, bunu
daha ilerideki zamanlara attýk. Çünkü kiþinin kaynak teorisi dýþýnda gelir giderini yýl içinde
kavramak için baþka alt yapýlar gerekiyordu. Bu alt yapýlar o zaman Türkiye'de yoktu. "Bugün
var mý?" belki tam olarak istediðimiz manada yok ama eskisi kadar da boþ deðil. Ýþte bankacýlýk
alanýndaki geliþmelere bakýn, elektronik beyan, idarenin yapýsýndaki geliþmelere bakýn, bunlar
var aslýnda. Yani bunlarý yaptýðýmýzda belki gönlümüzden geçeni tam olarak yapamayacaðýz
ama büyük bir kýsmýný yapma imkâný var. Siyaseten destek gelecek mi, hayýr. Yani biz burada
buna karar verdiðimizde bu hiçbir zaman gerçekleþmeyecek. Gelir Vergisi reformunu yapsak
bile bu konuda ayný görüþteyim. Bu açýdan baktýðýmýzda tabii sosyal adalet, gelir fonksiyonu
vs. bunlar zaten birlikte olmasý lazým. Yani birinin aðýrlýklý olmasý sadece düzeni bozmak
sonucunu getirir. Dolayýsýyla bunlarýn ayný þekilde sisteme yansýmasý lazým. Diðer ilkeler de
olacak. Verginin ilkeleri de olacak, o yüzden biz bir gelir tanýmý yaptýðýmýzda, zaten bunun
içinde kabul ettiðimiz sisteme göre kanunun diðer taraflarýný da bu sistemin içerisine monte
etmiþ olacaðýz. Yani cevabýmýz aslýnda burada ilk seferde gelirin tanýmýnda vereceðimiz cevaba
göre deðiþecek. O zaman reform olacak mý, olmayacak mý? Bunun cevabýný vereceksiniz. Vergi
sistemi mantýðý deðiþecek mi, deðiþmeyecek mi? Denetim uygulamada nasýl yapýlacak çünkü
denetim yapmazsanýz zaten reformu yapamazsýnýz. Bunlarý da mutlaka kanunda belirteceksiniz.
Sistematik yapýda zaten bozulmalar olduðunu söyledik, yargý kararlarýnda da bu durum ortaya
çýkýyor. Osman Arýoðlu Üstadýn söylediði gibi her inceleme elemaný kadar Gelir Ýdaresi Baþkaný
var ama her karar çerçevesinde de ayrý bir vergi hâkimi var. Uygulamada birbiriyle tezat birçok
karar çýkýyor, Danýþtay ilk derece mahkemelerinin kararýný kabul etmiyor, Danýþtay'ýn kendi
içinde birbirine tezat kararlarý var.
Dolayýsýyla ideal
ortamý beklemek
mümkün deðil ve
doðru da deðil. Bu
yüzden biz bu
konuda yapacaðýmýz
çalýþmayý ortaya
çýkarýp bunun
üzerinde aksayan ya
da farklý görüþler ne

"Sistematik yapýda zaten bozulmalar olduðunu söyledik, yargý
kararlarýnda da bu durum ortaya çýkýyor. Osman Arýoðlu Üstadýn
söylediði gibi her inceleme elemaný kadar Gelir Ýdaresi Baþkaný
var ama her karar çerçevesinde de ayrý bir vergi hâkimi var.
Uygulamada birbiriyle tezat birçok karar çýkýyor, Danýþtay ilk
derece mahkemelerinin kararýný kabul etmiyor, Danýþtay'ýn
kendi içinde birbirine tezat kararlarý var. Dolayýsýyla ideal
ortamý beklemek mümkün deðil ve doðru da deðil."
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varsa bunlara karar vermemiz lazým. Her unsuru ayrý ayrý tartýþmak mümkün ama bir konuda
özellikle ben zamaný gelince tekrar izin rica edeceðim, bu artan oranlý, düz oranlý tarife meselesi
çok tartýþýlýyor. Hukuki yönünü lütfen göz ardý etmeyelim, hukuki yönden iktisadýn temel
ilkeleriyle birlikte bir deðerlendirme yapmamýz mutlaka gerekecek. Bir de son olarak Osman
Arýoðlu Üstad'ýn bir lafý aklýma takýldý, "biz ücretlerde zaten vergi ayrýmýný farklý oranlaþtýrmayý
yaptýk asgari geçim indirimiyle," bu hukuken doðru bir yaklaþým deðil; çünkü burada mükellefler
bazýnda bir ayrým söz konusu deðil. Çocuk sahibi mükellefler konusunda bir ayrým yapýlmýþ
durumda, bu nedenle kesinlikle baþtan sona hukuka aykýrý olduðunu belirtirim.
Teþekkür ederim.

OSMAN ARIOÐLU

GELÝR ÝDARESÝ ESKÝ BAÞKANI
Herhalde bir eksik bilgi var, onu düzeltmek için mükellef bazýnda yanlýþ hatýrlamýyorsam yüzde
50'lik bir genel asgari geçim indirimimiz var. Yani çocuk sayýsýna göre artan oranlý o da devam
ediyor. Dolayýsýyla Sayýn Üzeltürk Hocam onu herhalde atladýnýz.

HAKAN ÜZELTÜRK

GALATASARAY ÜNÝVERSÝTESÝ
Hayýr, atlamadým. Bu sonucu hiç deðiþtirmiyor.

OSMAN ARIOÐLU

GELÝR ÝDARESÝ ESKÝ BAÞKANI
O zaman çocuk sayýsý da deðiþtirmiyor demektir; yani eðer bir aykýrýlýk varsa çocuk nedeniyle
yapýlan yüzde 10'luk ilave indirimler bir þey deðiþtirmez. Yani bu genelde tartýþýlabilir. Þunu
söylüyorsanýz, o tartýþýlýr, "bunun bir kýymeti harbiyesi yok, asgari ücreti vergi dýþý býrakmak,
ücretliyi ayrý vergileme deðildir derseniz," bu ayrý bir þey. Ama "ayrým yapmadýnýz derseniz";
biz bize göre yaptýðýmýzý düþündük ve yaptýk.

HAKAN ÜZELTÜRK

GALATASARAY ÜNÝVERSÝTESÝ
Peki, uzatmak için deðil ama mükellef artý çocuk olduðu zaman eþitsizlik oluyor, 10. Madde.
Anayasa Mahkemesi'nin eþitlik konusunda somut kararlarý var. Sadece bunu belirteyim, teþekkür
ederim.
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KATILIMCI
4369 Sayýlý Kanun'u hatýrlarsanýz, o 99 furyasýnda, evet gerçekten çok ciddi bir deðiþim yaþandý.
O dönem kafalar çok karýþýk, o gün evet diyenler sonradan hayýr'cý oldu. Çünkü yýllarýn alýþkanlýðý
bir kayýtdýþýlýktan geliniyordu ve kolay deðil. Þimdi gelirin tanýmý konusunda bizim yaþadýðýmýz,
pratikte yaþadýðýmýz bir sýkýntý vardý, gelir biliyorsunuz bizde hala dar bir taným içerisinde yürür.
Evet, geniþ bir taným olmasý gerektiðine inanýyorum. Pratikte yaþadýk, hatýrlarsanýz 2000 yýllarýnda
mýydý, Kenan Þerenoðlu ile baþlayan saadet zincirinde incelemeye benim odamdaki bir üstada
denk geldi. Onunla beraber mevcut yasa, o tür bir hareketi vergilendirecek bir düzenlemeye
sahip deðildi.
Dar tanýmlý 7 gelir unsuruna Kenan Þerenoðlu'nu
"Sonunda doðru bir þeye ulaþsanýz bile
sokup vergi almamýz mümkün deðildi. Ama
yaparken hukuksuzlukla gidiyorsanýz,
denetim elemaný, kamuoyundaki yoðun baský,
bu devlete ve sisteme vereceðimiz en
çok fazla kamuoyuna mal olmasý sebebi ile
büyük zarar oluyor O nedenle benim
hukuka aykýrý bir þekilde "bu bir ticari kazançtýr"
de görüþüm, geliri geniþ tanýmlamak.
denildi, girmemesine raðmen, TTK'ya
uymamasýna raðmen yazdý, sanýyorum,
Üniter, sedüler ayrýmýnda artýk dünyada
mahkemeler de "bu bir ticari faaliyettir" diye
üniter mi, sedüler mi'den ziyade bir
kabul etti. Buna gerek yok. Sonunda doðru bir
birleþik gelir vergisi sistematiði yürüyor
þeye ulaþsanýz bile, yaparken hukuksuzlukla
dolayýsýyla bizim bunu tartýþmamýz
gidiyorsanýz, bu devlete ve sisteme vereceðimiz
lazým."
en büyük zarar oluyor. O nedenle benim de
görüþüm, geliri geniþ tanýmlamak. Üniter, sedüler ayrýmýnda artýk dünyada "üniter mi, sedüler
mi?" ayýrýmýndan ziyade bir "birleþik gelir vergisi sistematiði" yürüyor; dolayýsýyla bizim bunu
tartýþmamýz lazým. Üniter de deðil, sedüler de deðil, her ikisinin de artýlarýný içine alan bir birleþik
gelir vergisi sistematiði, bilebildiðim kadarý ile Amerika'da, Almanya ve Fransa'da ise safi artýþa
yakýn bir birleþik gelir vergisi sistematiði, Ýngiltere'de ise kaynak teorisine yakýn bir birleþik gelir
vergisi sistematiði yürüyor. Dolayýsýyla birinden birini tercih etmek deðil, ikisinin artýlarýný alarak
bir sistem kurmak daha yaklaþým olacak.
Vergi oranlarý ile ilgili evet artan oranla,
"Türkiye için "artan oranlý mý, düz
Slovakya'da bildiðiniz gibi 2008 yýlýnda ciddi
oranlý mý?" sorusunun yanýtý yine bir
bir deðiþim oldu, bunun AB'ye etkileri de
karma olacak. Sermaye gelirleri
tartýþýlýyor. AB de þu anda düz oranlý gelir vergisi
üzerinden düz oranlý, diðerleri için
sistematiði ile ilgili ciddi bir tartýþma içinde.
artan oranlý bir gelir vergisi sistematiði
Ama þu anda Türkiye için "artan oranlý mý, düz
oranlý mý?" sorusunun yanýtý yine bir karma
yapýp, ücretin vergilendirilmesinde de
olacak. Sermaye gelirleri üzerinden düz oranlý,
ayýrma kuramýna uyarak indirimli,
diðerleri için artan oranlý bir gelir vergisi
geçmiþte yaptý çünkü Türkiye bunu, 5
sistematiði yapýp, ücretin vergilendirilmesinde
puan indirimli gibi daha düþük bir
de ayýrma kuramýna uyarak indirimli, geçmiþte
artan oranlýlýk uygulamak mümkün
yaptý çünkü Türkiye bunu, 5 puan indirimli
diye düþünüyorum."
gibi daha düþük bir artan oranlýlýk uygulamak
mümkün diye düþünüyorum.
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Beyan olmak zorunda. Türkiye buna dönmek zorunda.
Ama Türkiye'de birçok yerde turne yapmýþ biri olarak
insanlarý ve gerekçelerini de iyi
da söylüyorum, evet tüm dünyada modern ülkelerde
adapte ederek belki yürümek
sistem, beyana dayalý bir sistem. Biz yüzümüzü artýk
lazým ama kesinlikle tabaný
o ülkelere döndüðümüze göre, biz takip etmek
zorundayýz, beyana dayalý bir mükellefiyet yaratmak
geniþletmek lazým "
zorundayýz; ama Hakkâri'deki nüfus cüzdaný olmayana
bunu nasýl anlatacaðýz, nasýl yaptýracaðýz? Aðrý'da kýþýn çýkamadýðýmýz daðda bu iþi nasýl yapacaðýz?
Ciddi problemlerimiz var, bunlarý düþünerek bir yol almak zorundayýz. Ama kesinlikle sistem
beyana dayalý olmak zorunda, buna kafa yorulmasý lazým.
"

sistemi de iyi adapte edip

Dar tabanlý, geniþ tabanlý? Evet, geniþ tabanlý sisteme mutlaka dönmemiz lazým. Baþta da söylendiði
gibi aslýnda þu anda buradaki konuþmada bizim gizli gündemli konuþmamýz ya da iþin arkasýndaki
sorun þu, Türkiye yýllardýr vergilemediði kayýtdýþý sisteme talip ve onlardan vergi toplamaya talip.
Dolayýsýyla onlarý tanýmadan, beklentilerini bilmeden, hele bir de sermaye bu kadar mobilken,
onlarýn üstüne bir sistemle gittiðimizde ülkeye vereceðimiz zararý iyi hesaplamadan adým atmak
ciddi tehlike. Yapabiliriz, "oranlarýmýz bu, ben devletim alýrým"; ama iþte þu anda da görüyoruz,
fabrikalarý söküp Romanya'ya giden, Polonya'ya giden hatta Mýsýr'a giden birçok yatýrýmcý var,
burada yaþadýðý sýkýntýlardan dolayý. Dolayýsýyla sistemi de iyi adapte edip insanlarý ve gerekçelerini
de iyi adapte ederek belki yürümek lazým ama kesinlikle tabaný geniþletmek lazým diye
düþünüyorum. Teþekkür ederim.

OSMAN ÖZEN

GÖZDE YMM LTD.
Ben önceki konuþmamda da belirttiðim gibi, mevcut sistemimizin üniter ve artan oranlýlýk
iddialarýnýn pek geçerli olmadýðýný ve tek oranlýlýk ve dual unsurlar içerdiðini ve dolaysýyla
sistematik bir bütünlük içermediðini belirmiþtim. Anladýðým kadarýyla, kimse de þimdiki durumdan
da memnun deðil. Dolayýsýyla reformdan bahsediyorsak, bence yapýlacak tek þey flat tax (düz
oranlý vergi) sistemine gitmektir. Sermaye birikimi ve istihdam açýsýndan dual vergi sistemiyle
sermaye gelirlerini daha düþük bir oranda vergilemek bir tercih olabilirse de, dual vergi sisteminin
içerdiði karmaþýklýk ve vergi planlamasýna son derece açýk olmasý, dual vergiyi bir seçenek
olmaktan çýkarmaktadýr. Eðer reforma ihtiyaç var diyorsak, gidilecek tek yön flat tax'tir. Þimdi
flat tax ile neyi kastediyoruz?
Bir kere, istisnasýz her türlü geliri vergilemeliyiz. Ancak, gelir mebdeinde bir kere vergilenmelidir.
Bir kere bu þekilde vergilendikten sonra, tekrar vergi konusu edilmemelidir. Sistem ekonomik
anlamda çifte vergilemeyi içermemelidir. Yani, kar paylarý ile bir iþletmenin elden çýkarýlmasýndan
veya iþletmeyi temsilen hisselerin elden çýkarýlmasýndan doðan kazançlar vergi konusunun
dýþýnda kalmalýdýr.
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Ekonomik kararlarýn alýnmasýnda asýl kriter her bir ilave birim gelir için ödenecek marjinal vergi
olduðuna göre, her gelir seviyesinde her türlü kaynaktan gelir için ayný vergi oraný uygulanmalý
ki hem ekonomik kararlarda tarafsýz/nötr kalsýn, hem de ekonomik kararlarýn alýnmasýnda ve
uygulanýþ biçiminde (þahsi firma aracýlýðý ile mi yoksa bir þirket vasýtasýyla mý, eðer þirket olacak
"Eðer reforma ihtiyaç var diyorsak, gidilecek tek ise bunun bir AÞ, LTD, veya kollektif,
komandit, adi þirket vs. ile mi
yön flat tax'tir. Þimdi flat tax ile neyi kastediyoruz?
olacaðýna, iþletmenin nasýl finanse
Bir kere, istisnasýz her türlü geliri vergilemeliyiz.
edileceðine) bir etkisi olmamalý,
Ancak, gelir mebdeinde bir kere vergilenmelidir. dolayýsýyla mükellefin dolambaçlý
Bir kere bu þekilde vergilendikten sonra, tekrar vergi y o l l a r a g i t m e s i n e d e g e r e k
konusu edilmemelidir. Sistem ekonomik anlamda býrakmamalýdýr.
çifte vergilemeyi içermemelidir."
Her türlü gelir yalnýzca bir kere vergilendirileceðine göre ve sistem çifte vergileme de içermemesi
gerektiðine göre, gelir ve kurumlar vergisi adý altýnda iki ayrý kazanç vergisine gerek olmayacaktýr.
Tek bir gelir vergisi kanunu ile hem gerçek kiþileri hem de kurumlarý (hukuki yapýlarý ne olursa
olsun) ayný verginin mükellefi yapmak ve ayný þekilde hesaplanabilen bir matrah üzerinden
vergilemek herhangi bir sorun teþkil etmemektedir. Yeter ki, kurum (veya belki de "iþletme"
olarak tanýmlamak daha doðru olur) nezdinde vergilendirilmiþ kazanç bir kere de iþletme sahipleri
nezdinde vergilendirilmeye çalýþýlmasýn.
Gelirin tanýmýna gelince, her türlü gelir vergilenmeli ilkesi gereðince, gelir doðal olarak her türlü
ekonomik faaliyetten (mal ve hizmet deðiþiminden) kaynaklanan her türlü geliri kapsayacak
þekilde geniþ olmalýdýr. Gelirin tanýmý "iktisadi gelir" olarak algýlanmalýdýr. Diðer bir deyiþle,
verginin matrahý, makro iktisadi anlamda bir yýlda ekonomide yaratýlan geliri kapsayacak þekilde
olmalý, milli gelirin bir unsuru olmayan ve daha önce vergilendirilmiþ kazançlar kullanýlmak
suretiyle edinilmiþ varlýklarýn yalnýzca el deðiþtirmesinden ibaret deðer artýþ kazançlarý kapsam
dýþýnda kalmalýdýr. Çünkü deðer artýþ kazançlarýnýn vergilendirilmesi tipik ekonomik çifte vergileme
demektir.
Üniter veya sedüler meselesine gelince, düz oranlý vergileme yapýsý itibariyle istisnasýz her türlü
geliri tek bir beyannamede topladýðý için üniterdir.
Verginin metodolojisine gelince, kaynakta düz vergi oranýnda vergilendirilmiþ gelirler hariç, diðer
bütün gelirler istisnasýz olarak beyan esasýnda vergilendirilmelidir. Kaynakta vergilendirilmiþ
gelirlerin beyan dýþý býrakýlmasý, tarife itibariyle artan oranlýlýk içermemesi nedeniyle, sistemin
üniter özelliðini bozmaz, mükellefin vergi yükünde deðiþiklik yaratmaz. Kaynakta vergilemeye
en uygun gelirler, doðal olarak ücret gelirleridir. Düz oraný vergi terminolojisinde, bir iþletmenin
ödediði faizler, kime ödenmiþ olursa olsun herhangi bir þekilde verginin hesabýnda gider olarak
kabul edilmemektedir, aynen iþletmenin ödediði kar paylarýnda olduðu gibi. Bunun amacý, faizler
üzerindeki vergi yükünü iþletme nezdinde oluþturmaktýr ki her gelirin vergiye tabi olmasý kuralý
iþleyebilsin. Bir gelir bir kere vergi yükü yüklendikten sonra, tekrar vergilendirilmemesi gerekir
ilkesi gereði de, faiz gelirleri elde eden nezdinde beyan dýþýnda kalacaktýr, aynen kar paylarýnda
olduðu gibi.
44

Dar veya geniþ tabanlý meselesine gelince, sistemin geniþ tabana oturmasý gerektiðinde þüphe
yok, gelirin iktisadi tanýmý bunu saðlayacaktýr. Belki tartýþýlabilecek olan husus, sistemin mukimlik
esasýna mý yoksa mülkilik esasýna mý dayanmasý gerektiðidir. Kiþisel düþünceme göre, yurtdýþýnda
giriþimciliðin, rekabetin ve yurtdýþýndaki faaliyetlerden yaratýlan kaynaklarýn ülkeye geri getiriliþini
özendirmek baðlamýnda, sistem mülkilik esasýna dayanmalýdýr. Dolayýsýyla, mevcut sistemimizde
faydasý olduðu çok þüpheli holding istisna rejimi ve CFC gibi sistemi karmaþýklaþtýran müesseselere
ihtiyaç kalmayacaktýr, ki Dünya'daki trend de zaten yurtdýþýnda elde edilen kazançlarýn mukim
ülkede vergiden istisna edilmesi yönünde hýzla ilerlemektedir.
Düz oranlý vergilemede gelirin iktisadi anlamda gelir olarak ele alýnmasý demek, mükellefin
ekonomik faaliyetlerine iliþkin bütün harcamalarýn, maliyeci jargonuyla, "gider" olarak dikkate
alýnmasý demektir. Diðer bir deyiþle, yine maliyeci (ve muhasebeci) jargonu ile, stok ve sabit
kýymetler gibi kalemlerin "aktifleþtirilmesi" söz konusu deðildir. Bu bir taraftan amortisman
uygulamasý gibi karmaþýk ve esasýnda mükellefin gider yazýmýný yýllara yaydýðý için harcamanýn
yapýldýðý yýlda gerçek gelirinden fazlasýnýn vergileme konusu edilmesine yol açan bir durumu
bertaraf etmekte, diðer taraftan gelirin saptanmasý son derece kolaylaþmaktadýr. Matrah, basit
bir þekilde, o yýlýn hasýlatý eksi o yýlýn giderleri þeklinde tanýmlanabilmektedir. Stoðun satýlmasý
veya sabit kýymetin elden çýkarýlmasý halinde de, hasýlatýn tamamýnýn o yýla mal edileceði tabiidir.
Flat tax sistemi yapýsý itibariyle son derece basit ve sade bir vergi sistemidir. Bu nedenle bu
toplantýda uzun uzadýya konuþmaya gerek yok. Ýleriki dakikalarda yeri geldikçe sistemin
tamamlayýcý unsurlarýný gündeme getirmeye çalýþacaðým. Teþekkür ederim.

KATILIMCI
Burada nasýl bir vergi sistemi derken, aslýnda þöyle geriye doðru gidip baktýðýmýz zaman yapýlan
uygulamalarla yani yapýlan yasa deðiþiklikleri ve onlarýn uygulamalarý ve onlarýn tekrar kaldýrýlmalarý
ve yerine yeniden konmalarý gibi hususlarý dikkate aldýðýmýzda þöyle bir deðerlendirme yapabiliriz.
Gelirin tanýmý, gelirin tanýmý bugün itibariyle yedi gruba ayrýlmýþ ve tanýmlanmýþ bir gelir, ama
geçmiþteki uygulamalarda çok kýsa süreli de olsa, gelir vergisinin kapsayacaðý gelirin sýnýrsýz
bir þekilde tanýmlanmasý, yanlýþ hatýrlamýyorsam 1998-99 Zekeriya Temizel döneminde yapýlmýþtý
ve çok çabuk vazgeçilen bir sistem oldu. Onun dýþýnda vergi oranlarý vazgeçilen bir sistem oldu.
Keza, vergi oranlarýnda yine ücretler açýsýndan farklý vergi oraný ve dar tabanlý geniþ tabanlý
olarak baktýðýmýzda, oldukça geniþ tabanlý bir vergi politikasý izlenildiði ve yasanýn yapýldýðý
dönemler oldu. Bu çerçevede baktýðýmýzda, geldiðimiz nokta, bir hükümetin veya bir görüþün
aðýrlýk bastýðý bir süreçte olmadý. Çok çeþitli hükümetler ve çok çeþitli görüþlerin yer aldýðý bir
dönemde oldu. Dolayýsýyla, þu gerçeði de göz ardý etmememiz lazým. Her ne kadar ideal olsa
bile bugün en belirgin þekliyle bakarsak bizim vergi sistemimiz stopaj aðýrlýklý. yüzde 33 gelir
üzerinden alýnan vergilerden bahsediyoruz, genel bütçe içerisinde. Bu yüzde 33'ün yüzde 7'si,
8'i Kurumlar Vergisi olsa, geriye kalýyor yüzde 25. Tahmin ediyorum, bu yüzde 25'in de yüzde
23.5'i stopaj yoluyla alýnan vergi. Yani sonunda konuþtuðumuz olay genel bütçenin yüzde 1.5'ine
geliyor, beyan yoluyla ödenen vergiler. Bu tabii olmasý gereken bir durum deðil. Birinci bölümde
bunu irdeledik de. Niye bu noktalara geldik? Bu geldiðimiz noktayý baz alýp mý, yeni bir gelir
vergisi sistemi yaratýlmasýný önermeliyiz? Biraz da o yönden bakmamýz gerektiðini düþünüyorum
ben. Teþekkürler.
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RECEP BIYIK

PRICE WATERHOUSE COOPERS
Teþekkürler. Nasýl bir Gelir Vergisi sistemi
sorusunun cevabýný aslýnda baþka bir üst
baþlýktaki soruyla cevaplamak gerekiyor bence.
O soru da, "nasýl bir vergi sistemi sorusu?" Bu
slayttaki satýrlarýn hepsi nasýl bir vergi sistemi
sorusunun cevabý ile de doðrudan ilgili.
Bildiðiniz gibi, çaðdaþ bir vergi sistemini
tanýmlarken bir þeye bakýyoruz. O baktýðýmýz

"Çaðdaþ bir vergi sisteminin üç
karakteristik özelliði olmalý; Beyan
sistemi vazgeçilmez, sistemin
içerisinde oto kontrol yöntemleri var
ve denetleniyorsunuz. Bu üç unsurdan
biri ya da birden fazlasý yoksa çaðdaþ
bir vergi sistemi yok demektir."

þey, üçlü bir yapý. Çaðdaþ bir vergi sisteminin üç karakteristik özelliði olmalý; beyan sistemi
vazgeçilmez, sistemin içerisinde oto kontrol yöntemleri var ve de denetleniyorsunuz. Bu üç
unsurdan biri ya da birden fazlasý yoksa çaðdaþ bir vergi sistemi yok demektir. Birinci sayfaya
bir gönderme olacak; ama bu üç unsur, "reform ihtiyacý var mý?" sorusunun cevabýný
da veriyor. Bu üç unsurdan hiçbirisi gerçek
"Gelir vergisi gerçek anlamda beyan
anlamda bizim þu anda vergi sistemimizde yok.
üzerinden alýnmýyor (muhtasar
Gelir vergisi gerçek anlamda beyan üzerinden
beyannameleri bu kapsamda saymazsak),
alýnmýyor (muhtasar beyannameleri bu
oto kontrol yöntemi yok, denetim de
kapsamda saymazsak), oto kontrol yöntemi
yok, denetim de minimum düzeyde. Dolayýsýyla minimum düzeyde. Dolayýsýyla gelir
gelir vergisinde bir reform ihtiyacýnýn var olduðu vergisinde bir reform ihtiyacýnýn var
söylenebilir. Þimdi bu slayttaki konulara gelirsek, olduðu söylenebilir."
saydýðým üç unsuru düþünerek slayttaki satýrlarý incelemek gerekiyor, "nasýl bir vergi sistemi?"
sorusunun cevabýný arýyorken. Gelir tanýmý, bence, nasýl bir Gelir Vergisi sisteminin cevabýn
kapsamýnda tartýþýlacak bir konu deðil. "Nasýl bir vergi sistemi?" sorusunun cevabýnda tartýþýlacak
bir konu. Gelir tanýmý belki denetim ayaðý ile ve oto kontrol yöntemleriyle doðrudan ilgili. Gelir
tanýmý elbette, Gelir Vergisi'nin konusunu belirliyor ama somut olarak baktýðýmýz zaman, þu
anda Gelir Vergisinin konusuna girmeyen ancak kapsama almak istediðiniz gelirler neler diye
sorarsanýz, kapsama alacaðýnýz kayda deðer bir gelir unsuru bulamazsýnýz. Hatta kapsamdan
çýkaracaðýnýz çok þey de olabilir. Yani Gelir
"Adil, doðru bir gelir vergisi sistemi kurmak
Vergisi'nin tanýmýnýn kapsamýna alacak bir
istiyorsak, beyannameli mükellef sayýsýný iki unsur söyle deseniz, ben sayamýyorum.
mutlaka artýrmalýyýz. Bunu baþaramýyorsak, 1998-1999'da çok da tartýþýlmýþtýr, ne var
en azýndan gönüllü beyanname vermek kapsama girecek diye, yok aslýnda bir þey.
isteyenlerin beyannamelerini alan bir sistem O zamanki 4369 sayýlý Kanun'un Meclis
k u r m a l ý y ý z . B e y a n n a m e v e r m e k tartýþmalarýný incelerseniz, "gayri meþru ödemeler
isteyenlerden beyanname almamak çok mi Gelir Vergisinin kapsamýna alýnýyor?"
noktasýndan öte gitmemiþtir tartýþmalar. Yok
büyük bir eksiklik, daha da önemlisi büyük
aslýnda böyle bir amaç. Gelir Vergisi'nin konusuna
adaletsizlik olarak görüyorum."
kazançlarýn çok büyük bir bölümü giriyor.
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Dolayýsýyla, bu tartýþmayla doðrudan ilgili bir þey deðil gelir tanýmý ve Gelir Vergisi sistemi
açýsýndan çok da önemli bir konu deðil. Denetim ve oto kontrol yöntemlerini içeren bir kapsamda
konuya bakýyorsanýz, bu açýdan önemli olduðu açýk. Kiþilere nereden buldun?" diye sormak
istiyorsanýz, bu mekanizmayý da etkin olarak çalýþtýrmak istiyorsanýz, gelir tanýmý çok önemli
hale geliyor.
Slayttaki "üniter mi, selüler mi?"; "beyan mý, stopaj mý?" sorusunun cevabýna gelirsek, bence
burada da çok fazla tartýþacak bir þey yok. Sistem beyan esasýna dayanmak zorunda. Buna hiçbir
vergi hukukçusunun itiraz edeceðini zannetmiyorum. Adil, doðru bir gelir vergisi sistemi kurmak
istiyorsak, beyannameli mükellef sayýsýný mutlaka artýrmalýyýz. Bunu baþaramýyorsak, en azýndan
gönüllü beyanname vermek isteyenlerin beyannamelerini alan bir sistem kurmalýyýz. Beyanname
vermek isteyenlerden beyanname almamak çok büyük bir eksiklik, daha da önemlisi büyük
adaletsizlik olarak görüyorum. Yani ben beyanname vermek istiyorum, sistem benden beyanname
almýyor. Ben beyanname verirsem daha adaletli bir sistem olacak benim için. Sistem benim
beyanname vermemi kabul etmiyor. Geçmiþ 50 yýlýn baþta Kalkýnma Planlarý olmak üzere, vergi
politikasý içeren dokümanlarýný tararsanýz, hepsinde neredeyse ayný ifadelerle verginin tabana
yayýlmasý gerektiðinden, istisna ve muaflýklarýn azaltýlmasýndan, daha adil bir sistem kurulmasýndan
bahsediliyor. Yeni mükellef kaydetmeden, beyannameli mükellef sayýsýný artýrmadan verginin
tabana yayýlmasý, daha adil bir yapý kurulmasý olanaklý olmadýðýna göre, beyannameli mükellef
sayýsýný mutlaka artýrmak gerekiyor. Beyannameli mükellef sayýsýný artýrmanýn da yeni mükellef
kaydetmeden geçtiðine þüphe yok.
"Yeni mükellef kaydetmeden, beyannameli mükellef
sayýsýný artýrmadan verginin tabana yayýlmasý, daha
adil bir yapý kurulmasý olanaklý olmadýðýna göre,
beyannameli mükellef sayýsýný mutlaka artýrmak
gerekiyor. Beyannameli mükellef sayýsýný artýrmanýn
da yeni mükellef kaydetmeden geçtiðine þüphe yok."

Ýyi bir gelir vergisi sistemi
oluþturmak, kýsa sürede olacak
bir þey deðil. Sayýn Halil
Baðdýnlý'nýn baþta söylediði gibi,
çok iyi bir geçiþ dönemiyle iyi
planlanarak çok geniþ tabanlý
bir þey yapmak zorundayýz.

Artan oranlý mý, düz oranlý mý? Ben Gelir Vergisi sisteminin artan oranlý olmasý taraftarýyým.
Ancak artan oranlýlýðý savunmam, mevcut tarife veya benzeri bir artan oranlýlýðý savunuyorum
anlamýnda deðil. Gelir dilim sayýsý üçü geçmeyen, gelir dilimleri tutarlarýnýn makul büyüklükte
olduðu, hýzla üst oranlara týrmanmayan, en üst oranýnda yüzde 25, en fazla yüzde 30 olan bir
yapý bana makul gözüküyor.
Ayýrma kuramý bana önemli bir konu gibi gelmiyor. Þu andaki mevcut yapýnýn emek gelirlerini
sermaye gelirlerine göre çok daha aðýr bir þekilde vergilediði dikkate alýnýrsa, emek gelirlerinin
vergi yükünün faiz ve benzeri gelirlerin vergi yüküne eþit hale getirilmesi bile benim için
yeterlidir.
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Elbette çaðdaþ, sosyal devletlerin vergi
sistemlerinde olmasý gerektiði gibi, bizim vergi
sistemimiz de ücretlileri koruyan, onlara makul
ayrýcalýklar saðlayan çeþitli araçlara sahip
olmalýdýr. Sonuçta gelir vergisi istihdam vergisi
olmaktan çýkartýlmalý, yük daha geniþ bir kesime
yayýlmalýdýr.
Söylemediðim bir þey zannediyorum kalmadý.
Teþekkürler.

"Çaðdaþ, sosyal devletlerin ver gi
sistemlerinde olmasý gerektiði gibi, bizim
vergi sistemimiz de ücretlileri koruyan,
onlara makul ayrýcalýklar saðlayan çeþitli
araçlara sahip olmalýdýr. Sonuçta gelir
vergisi istihdam vergisi olmaktan
çýkartýlmalý, yük daha geniþ bir kesime
yayýlmalýdýr."

FERÝDUN GÜNGÖR
ERNST & YOUNG

Teþekkür ederim Sayýn Baþkan. Ben aslýnda Recep Býyýk Üstad'a bir soru soracaktým. Ondan
sonra da devam edeceðim.
Sorum þu; þu anda mükellef sayýmýz ne bizim? Yýllardýr bu iþin içindeyiz. Mükellef vergi kanunlarýna
göre kimdir? Aslýnda vergi borcu kendine terettüp eden kiþi. Bizim sistemimizdeki bozukluk þu
aslýnda; vergi dairesine kayýtlý olan mükellef kabul ediliyor, onun dýþýnda her gün her noktada
vergi ödeyen mükellef kabul edilmiyor. Onun için de ülkede vergi tabaný bir türlü geniþlemiyor.
Böyle bir þey olabilir mi? Aslýnda çok saçma bir tartýþma yürütüyoruz bu taban konusunda.
Sistemi biz beyannameye dayalý bir sistemden çýkartmýþýz, stopaja dayalý bir sistem yapmýþýz.
Adama "Aman sen vergi dairesine uðrama" demiþiz. Ama vergisini de almaya devam etmiþiz.
Adama "mükellef" demiyoruz. Ama adam þakýr þakýr vergi ödüyor. Böyle bir þey olabilir mi?
Olaya böyle baktýðýmýzda bir kez bunu deðiþtirmemiz lazým. Yani bu mantýðý, bu kafa yapýsýný
deðiþtirmemiz lazým.
Bence beyanname almak iyi güzel, hoþ. Alýnabildiði ölçüde alýnmalý. Ama buna bir fetiþ noktasýnda
da yaklaþmamak lazým. Ama þu mümkün: Siz vergiyi muhtasar beyanname ile alýyorsunuz. O
muhtasar beyannamedeki ücretlerin isimlerini sisteminize niye mükellef olarak kaydetmiyorsunuz?
Buna bir engel var mý? Bunlarýn teker teker bordro bilgilerini sistemde izlemeye bir engel var
mý? Yok. Ayný þekilde bankalardan topluyorsunuz, aracý kurumlardan topluyorsunuz menkul
kýymet geliri elde edenleri. Bunlarý üstelik de her yýl CD'lerle, þunlarla bunlarla sürekli
aktarýyorsunuz. Bunu yapacaðýnýza, muhtasar beyannameyi alýrken bu insanlarý da yine isim
bazýnda alýn, aldýktan sonra da sisteminize mükellef diye yazým. Yazdýktan sonra da database'inizde
veri tabanýnda öyle bunlara yaklaþýn. Bunu niye yapmýyoruz?

OSMAN ARIOÐLU

GELÝR ÝDARESÝ ESKÝ BAÞKANI
Aslýnda burada bir þey önemli. O da, iþin psikolojisi. Hem Sayýn Recep Býyýk'ýn, hem Sayýn
Feridun Güngör'ün dediði bu taban meselesini zaten tabana nereye yayacaðýz, yayacak bir taban
bulamadýk dediðimiz için benim hiçbir konuþmamda, hiçbir metnimde vergi tabanýný geniþleteceðiz
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diye bir laf herhalde yoktur. Geniþleyecek bir yer yok. Ama Sayýn Feridun Güngör haklý olarak,
"bir sürü ücretli, onlar da mükellef; bir sürü SPK'da iþlem yapan var, her biri mükellef" dedi.
Bunlarý niye kayda almýyorsunuz? Aslýnda bir ölçüde onlarýn hepsi kayýtta. Fakat bunlarý ilan
ettiðiniz anda psikolojik ortam orada devreye giriyor. Hepsinin kaydý var, hepsi de ilan edilebilir.
Ýdare bunu ilan ettiðinde ciddi bir feryat kopabilir. Aslýnda biraz Ýdare bildiði halde bugüne
kadar buna bilerek göz yumuyor. Onu ifade etmek istedim.

FERÝDUN GÜNGÖR
ERNST & YOUNG

Aslýnda herkes bu bilgilerin artýk toplandýðýný biliyor. Zaten bunlarýn vergileri de ödendiði için
çok da fazla endiþe edilmemesi lazým. Zaten çok geniþ bir kesim endiþe etmiyor. Endiþe eden
bir avuç azýnlýk. Bu bir avuç azýnlýðýn da bu kadar baþat bir rolünün burada olmamasý lazým.
Yani diyelim ki, Türkiye'de 5 milyondan 10 milyondan daha fazla yýllýk geliri olan bazý menkul
sermaye geliri elde eden vatandaþlar korkacak, ürkecek diye koca bir sistemi bunun üzerin
koymak, inþa etmek mümkün mü? Bu bence gerçekten yapýlmamasý gereken bir þey deðil diye
düþünüyorum.

OSMAN ARIOÐLU

GELÝR ÝDARESÝ ESKÝ BAÞKANI
Burada bir þey daha söyleyeyim. Piyasanýn aslýnda þartlarýný sizler benden daha iyi biliyorsunuz.
Bir sürü insan vergi rekortmenleri listesine girdiði halde ismini açýklatmýyor. Niye açýklatmýyor?
Sadece devletten korkudan falan da deðil. Ama Türkiye'de bir de þöyle bir gerçeklik var, bunu
da görmezden gelmemek lazým. Bir tanesi "þu kadar vergi mi ödemiþ, vay bu zenginmiþ?" diye
baþýna mafyadan bir sürü insan bulaþabilir. Bunu da göz ardý etmemek lazým.

NÝYAZÝ ÇÖMEZ
DELOÝTTE

Teþekkür ediyorum Sayýn Baþkan. Sayýn Feridun Güngör'ün son dile getirdiði nokta ile ilgili
deneyimimi paylaþarak baþlamak istiyorum. Eðer yanlýþ anlamadýysam 1998'deki vergi reformu
diye isimlendirilen çalýþma ile beraber menkul sermaye iratlarýndan sorumlu daire baþkaný olarak
görev yapýyorken Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý'nda, Anadolu'dan gelen telefonlara muhatap olduðum
için þunu açýklýkla söyleyebilirim; özellikle bu tür yani menkul sermaye gelirlerinin vergilenmesiyle
ilgili konuda beyan aðýrlýklý vergilemeye veya beyana aðýrlýk vermek anlamýnda bir sistem
deðiþikliðine gitmek için henüz hazýr olmadýðýmýzý düþünüyorum.
Buradan hareketle sýrayla devam edeyim; gelir tanýmý, nasýl bir Gelir Vergisi sisteminin içerisinde
midir? Evet, içerisindedir. Çünkü burada kastedilen þu; gelir tanýmýný deðiþtirerek 1998 yýlýndaki
vergi reformu benzeri bir deðiþikliðe gidelim mi, gitmeyelim mi? Yani "kaynak teorisinden net
artýþ teorisine gidelim mi, ikame edelim mi, farklý bir tanýmla yaklaþalým mý? diye anlýyorum ben
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gelir tanýmýný deðiþtirmekten. O anlamda yine vergi reformuyla ilgili deneyimlerimizden hareket
ederek þunu söyleyebilirim; bu çerçevede radikal bir deðiþikliðe gitmek amaçlanacaksa eðer,
çok ciddi þekilde bir geçiþ sistematiðinin
" radikal bir deðiþikliðe gitmek
ve geçiþ mevzuatýnýn ortaya konmasý
amaçlanacaksa eðer, çok ciddi þekilde bir
herhangi bir sýkýntýya yer açmayacak ve
geçiþ sistematiðinin ve geçiþ mevzuatýnýn
bilerek veya bilmeyerek Ýdare'ye bu anlamda
ortaya konmasý herhangi bir sýkýntýya yer
adaletsiz bir vergilemeyle sonuçlanacak bir
enstrüman sunmayacak çerçevede bunu
açmayacak ve bilerek veya bilmeyerek
ele almak gerekiyor. Benim kiþisel
idareye bu anlamda adaletsiz bir vergilemeyle
gözlemim, böyle bir deðiþikliðin
sonuçlanacak bir enstrüman sunmayacak
yapýlamayacaðý yönünde. Dolayýsýyla, bu
çerçevede bunu ele almak gerekiyor."
anlamda gelirin tanýmýnda bir deðiþikliðe
gitmeye gerek var mý? Biraz önce bahsettiðim çerçevede bence yok. Fakat burada sistematik
olarak belki bir konuyu tartýþmak gerekir. O da, son 10 yýl içerisinde yapýlan deðiþikliklerle
özellikle sermaye piyasasý gelirlerinin vergilenmesine yönelik olarak yapýlan ilavelerle bazý
baþlangýçta tanýmlanmayan, vergilenecek gelirin dýþýnda kalan gelir unsurlarýnýn vergiye tabi
gelir olarak gelir vergisinin içerisine alýnmasý mümkün oldu. Fakat sermaye piyasasý bu anlamdaki
geliþmesini sürekli bir þekilde sürdüreceði için yine diðer ülkelerdeki uygulamalara da baktýðýmýzda
belki þu tartýþýlabilir: Gelir tanýmý çerçevesinde deðil de, bu anlamda o dile getirilir. Acaba ileride
ortaya çýkacak deðiþikliklere göre kendisini esneten bir sistematiðe kavuþturulabilir mi,
kavuþturulamaz mý? Ama bunu belki sadece gelir tanýmý içerisinde ele alabiliriz veya genel olarak
Gelir Vergisi sistematiði içerisinde ele alabiliriz.
Üniter mi, selüler mi? Her ikisi de olabilir. Karma bir sistem de olabilir. Þunun için karma bir
sistem olabilir diyorum: Bazý konularda özellikle sermaye piyasasýnýn ve sermayenin vergilenmesi
ile-sermayenin vergilenmesi derken- kurumlardaki sermayeyi kastetmiyorum. Menkul sermaye
gelirlerinin vergilenmesi anlamýnda söylüyorum-yaþanan ve sistemin kendisinden kaynaklanan
bazý sýkýntýlar var. Bunlarý göz ardý etmek mümkün deðil.
Bu baðlamda beyan aðýrlýklý mý, stopaj aðýrlýklý mý vergileme tercih edilmeli?" sorusunu da bu
çerçevede deðerlendirmek gerektiðini düþünüyorum. Öyle gelir unsurlarý var ki, öyle bir gelir
türü ile karþýlaþabiliyoruz ki, zaman içerisinde özellikle para ve sermaye piyasalarýnda bunu
görebiliyoruz, kýsmen Sayýn Halil Baðdýnlý da daha radikal bir þekilde fabrikalarýn diðer ülkelere
taþýnmasý baðlamýnda bu konuyla ilgili bir açýklama yaptý. Aslýnda beyan aðýrlýklý vergilemekte
ýsrar ederseniz kaçýrabiliyorsunuz. Dolayýsýyla, iþin doðasý gereði hiç kalabiliyorsunuz. Dolayýsýyla,
o anlamda karma bir sistem kaçýnýlmaz
"Aslýnda beyan aðýrlýklý vergilemekte ýsrar
olarak bizi zorluyor diye düþünüyorum.
Vergi oranlarý artan oranlý mý, düz oranlý ederseniz kaçýrabiliyorsunuz. Dolayýsýyla,
mý? Bence de artan oranlý bir tarifeye sahip iþin doðasý gereði hiç vergilememe gibi bir
olmamýz gerekiyor. Dar tabanlý, geniþ durumla karþý karþýya kalabiliyorsunuz.
tabanlý? Burada parantez içerisinde minimum Dolayýsýyla, o anlamda karma bir sistem
mükellef ve seçmen sayýsý kadar mükellef k a ç ý n ý l m a z o l a r a k b i z i z o r l u y o r. "
ayrýmý var. Fakat biraz önce yaptýðým

50

deðerlendirme çerçevesinde burada da bu kadar ilkesel yaklaþmaktansa ekonomik hayatýn
gerçeklerini ve piyasa gerçeklerini dikkate alarak bu anlamda bir illa isimlendirilebilecek,
tanýmlandýrýlabilecek bir sýnýflandýrma veya tercih zorunluluðu olmadan ne öngörülüyorsa
sistematik olarak, anlamlý bir þekilde yürütebileceðimiz sistem neyse o çerçevede hareket etmek
gerekir. Yani sonuç olarak; ne dar tabanlý ne de geniþ tabanlý.
Benim kiþisel görüþüm, sermaye gelirlerinin vergilendirilmesiyle ilgili olarak stopaj aðýrlýklý
vergileme söz konusu olduðu için her ne kadar sayý olarak istatistiklerde Sayýn Feridun Güngör'ün
biraz önce bahsettiði gibi, mükellef tanýmý içerisinde sayý olarak girmese de, aslýnda o da bir
mükelleftir. O anlamda görünmeyen, ismi konulmamýþ bir geniþ tabanlý vergileme benim
görüþüme göre söz konusu olabilir. Ama bunu muhakkak kiþinin kendisinin vereceði beyannameye
baðlayarak isimlendirmenin ve sýnýflandýrmanýn doðru olmayacaðýný düþünüyorum.
Teþekkür ediyorum.

MEHMET AKÝF ULUSOY

GELÝR ÝDARESÝ ESKÝ BAÞKANI
Þimdi ülke olarak bazý kýsýtlarýmýz var. Bu tartýþmalarda bu kýsýtlarý da göz önünde tutmalýyýz.
Örneðin, menkul sermaye iratlarýný ayrý bir þekilde ve düz oranlý vergilemek zorunda kaldýk.
Çünkü kamu kesimi borçlanma gereðimiz yüksek, iç tasarruflarýmýz son derece yetersiz ve bütçe
baþka türlü yamanmýyor. Böyle bir durum varken "üniter veya sedüler" ayrýmýný tartýþmak biraz
zor. Hatýrlýyorum, "gelir dilimlerini yeniden deðerleme oranýnda mý arttýralým, onun yarýsý kadar
mý arttýralým?" gibi bir durumla karþýlaþtýðýmýzda, yarýsý kadar arttýrmak durumunda kalmýþtýk.
Gerçi sosyal adaleti temel alacak bir durumumuz ne yazýk ki olmadý. Hep gelir endiþesi taþýmak
mecburiyetinde kaldýk. Vergi oranlarý Türkiye'de sadece Gelir Vergisinde deðil, özellikle, Katma
Deðer Vergisi için de düþünülebilir. Aþaðýya
"Vergi oranlarý Türkiye'de sadece Gelir
veya yukarý hareket ettirildiðinde,
Vergisinde deðil, özellikle, Katma Deðer
indirildiðinde veya çýkarýldýðýnda bunun
Vergisi için de düþünülebilir. Aþaðýya veya
ne götürüp ne getireceði konusunu iyi
araþtýrmamýz gerekir. Saðlýklý bir etki analizi
yukarý hareket ettirildiðinde, indirildiðinde
þart. Esasen üniversitelerimizde bu konuda
veya çýkarýldýðýnda bunun ne götürüp ne
çalýþma yapabilecek elemanlar da var. Ben
getireceði konusunu iyi araþtýrmamýz
bir nebze baþlatmýþtým ama arkasýný getirme
gerekir."
imkâný bulamadým. Belki böyle bilimsel
çalýþmalarý TÜSÝAD veya benzeri birtakým örgütlerin de desteklemesi ve yaptýrmasý gerekli.
Ancak sadece oran indirimine yönelik olarak deðil, gerekiyorsa arttýrmak da dahil olmak üzere
çalýþma yaptýrýlmalýdýr. Böylece kýsýtlarýmýzdaki esnekliklerimizi de tespit etme imkaný olabilir.
Bugün için bu suallere verebileceðimiz cevaplar kiþisel tahminlerimizin veya kiþisel kanaatlerimizin
ötesine geçmiyor maalesef. Bilimsel hiçbir altyapýya, temele dayanmýyor. Dolayýsýyla, biraz daha
veri aðýrlýklý, bilim aðýrlýklý bir desteðe de ihtiyaç var diye düþünüyorum.
Teþekkür ederim.
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ALÝ ÞANVER

PEKÝN & PEKÝN
Teþekkür ederim. Çok güncel bir karar olmasý sebebiyle, biraz da tartýþmaya açmak için Anayasa
Mahkemesinin en son ücretler yönünden Gelir Vergisi'nin üst dilimdeki yüzde 35'lik oranýnýn
iptali malumunuz. Bu kararýn acaba tartýþýlan düz oran mý olsun, artan oran mý olsun konusundaki
yansýmalarý ne olacaktýr? Çünkü Anayasa Mahkemesinin burada gayet de karýþýk gerekçesi var
aslýnda. Ben bu gerekçeye tamamýyla hala hâkim olamadým. Recep Býyýk Üstat çok faydalý
birtakým görüþler vermiþti bundan önceki toplantýlarýmýzýn birinde. Ama sanýrým bu kararýn
gerekçeleri Gelir Vergisi'nde artan oran / düz oraný düþünürken önemli.
Yine Akif Ulusoy Üstad'ýn söylediði gibi, Türkiye'nin þartlarýnda alt dilimlerdeki oranlar
zannediyorum belli hesaplamalarýn ve kýsýtlarýn sonucu. Zaten onun için onlarý da çok
deðiþtiremiyorsak, üstteki oran da iptal olduysa acaba burada o zaman daha dar alanda mý bir
artan oranlý tarifeden bahsedeceðiz; yoksa yüzde 30'un da altýnda bir tek oran zaten mümkün
mü? Bu da yine kamu açýklarýyla, vergi toplamayla nasýl baðdaþacak? Bunlar en azýndan
benim pek içinden çýkamadýðým sorular.
"Vergi teorisi bir yana, bence Türkiye'nin,
Özellikle, Anayasa Mahkemesi'nin bu (son)
en azýndan öngörülebilir vadede, beyan
yaklaþýmýndan sonra. Yine bu manada
usulüne dönüþü zor görünüyor. Kaldý ki,
Geçici 67 Madde konusu da bence çok
özellikle yabancý yatýrýmcý yönünden ve
önemli. Stopaj mý, beyan usulü mü
Türkiye'nin buna da ihtiyacý var noktasýndan hareketle. Vergi teorisi bir
yana, bence Türkiye'nin, en azýndan
Eurobondlar yönünden, kamu açýklarý
öngörülebilir vadede, beyan usulüne
yönünden- zaten bir beyan verdirmeyi
dönüþü zor görünüyor. Kaldý ki, özellikle
býrakýn, onlar 0'ýn dýþýnda bir orana razý
yabancý yatýrýmcý yönünden ve Türkiye'nin
deðiller "
buna da ihtiyacý var -Eurobondlar
yönünden, kamu açýklarý yönünden- zaten bir beyan verdirmeyi býrakýn, onlar 0'ýn dýþýnda bir
orana razý deðiller ve düzenlemeler de en azýndan hazine bonolarý açýsýndan hep bu yönde geliþiyor.
O zaman burada zaten alabileceðiniz belki tek oran yüzde 10 olarak kalýyor. O da yerli yatýrýmcýlara
doðru yöneltiliyor. Onlar bu manada beyan verseler ne fark eder? Zaten oran belli.
Ben, bu son geliþmeleri de gündeme getirmek ve fikirlerinizi almak istedim.
Teþekkür ederim.
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Recep Býyýk arkadaþýmýz gelirin tanýmýnda, yani dar veya geniþ taban meselesiyle ilgili olarak,
benim ekleyeceðim pek fazla bir þey yok dedi. Benim asýl geniþ tabanlý olmasýndan kastým,
mevcut Gelir Vergisi Kanunu'ndaki istisnalarýn çokluðu ve gider yazýlabilir olan hususlarla ilgili.
Mesela faizlerin vergilemesinde þu anda maliye tamamen bir illüzyon içerisinde. Makro düzeyde
bakýlacak olursa, mevduat faizlerini yüzde 15 vergiliyorum diyor. Esasýnda, hayýr yüzde 15
vergilemiyor, aksine en az yüzde 5 fonluyor. Siz mevduat faizlerini kaçtan vergiliyorsunuz?
Yüzde 15'den. O mevduatlardan verilen kredilerin faizleri kaçtan gider yazýlýyor kurumlar
vergisinde? Yüzde 20'den. Siz nette nasýl vergi aldýnýz faizden? Almadýnýz. 5 puan piyasayý
fonladýnýz. Bu tür illüzyonlardan kurtulmamýz lazým. Ýkincisi de, yine tabaný geniþletmek
anlamýnda, personelin sigorta primlerini ücret gelirinden düþtünüz, yani vergilemediniz. Ayrýca,
iþveren olarak ödediðiniz sigorta primlerini de gider yazdýnýz mý? Yazdýnýz. Ýþveren sigorta
primlerini gider yazdýðýnýz halde, personelin ücreti olarak vergilediniz mi? Hayýr. Personel emekli
olduðunda, kendisinin vergilenmemiþ primleri ile iþverenin gider yazdýðý halde vergiye tabi
tutulmamýþ primleriyle fonlandýðý varsayýlan, emekli maaþý ödediðinizde, bunu vergilendiriyor
musunuz? Hayýr. Demek ki, tamamen vergisiz bir kanaldan geçiyor. Bu, sosyal amaçlarla belki
bu þekilde kabul edilmiþ olabilir ve illa ki emekli maaþlarý da vergileme konusu yapýlsýn diye
söylemiyorum ama verginin tabaný geniþ olmalýdýr derken, sistemin kendisinden kaynaklanan
bu þekilde hiç vergilenmeyen alanlarý kastediyorum.

KATILIMCI
Orada þöyle bir þey var mý acaba? Net artýþ teorisi 4369'la 1998'de gelirken vergi bilincinin
olmadýðýndan bahsediyoruz. Elbette kanunun 1'inci maddesinde yapýlan deðiþikliðin hiç kimse
farkýnda deðildi. Ama korkunç bir infial ve tepki doðdu. Neden tepki doðdu? Bence ondan
ziyade Vergi Usul Kanunu'nun 30'uncu Maddesi'nde yapýlan deðiþiklikle alakalýydý. Ýnsanlar
on
ondan korktu. Yani insanlar Demokles'in kýlýcýnýn kendi
"Ýyi uygulanmýþ kötü
kafalarýnýn üzerinde durmasýndan rahatsýz oldular. Sayýn baþkan
kanun dünyanýn en iyi
vergi felsefesinden bahsetti. Vergi felsefesi daha doðrusu vergi
kanunudur veya tam tersi,
bilincinin kamuya mal edilmesi oradan da giderek hangi kanun
kötü uygulanan iyi kanun
olursa olsun kanunun bizatihi kendisinden ziyade uygulamasý
önemlidir. Ýyi uygulanmýþ kötü kanun; dünyanýn en iyi
dünyanýn en kötü
kanunudur veya tam tersi, kötü uygulanan iyi kanun dünyanýn
kanunudur."
en kötü kanunudur.
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Ben de bu konuda bir ilave yapmak istiyorum. Net artýþ teorisi konusunda çok þeyler söylenebilir
ama bence burada pragmatik davranýlmasý gereken bir durum söz konusu. Daha belirgin, teker
teker sayýlmýþ, açýkça neyi hedeflediði, neyi vergilediði belli bir Gelir Vergisi sistemini bizim
günümüz koþullarýnda ve bu ülkemizin genetik kodlarýna daha uygun buluyorum. Zira
endiþelerimizin en önemlisi tahmin ediyorum ki, bu kanunlarý uygulayacak olanlarýn bunu nasýl
uygulayacaklarý ile ilgili. Aslýnda beni bir vatandaþ olarak net artýþ teorisi korkutmuyor. Birçok
vatandaþý da korkutmuyor. Ama o kanunu mükerrer vergilemeyi önlemeksizin vatandaþýn
haklarýný mükellefin haklarýný gözeterek kullanacak bir Ýdare var mý, öyle bir inceleme anlayýþý
var mý? Bu konuda hepimizin þüphesi var. Böyle bir þey olmadýðý için þüphelerimiz çok güçlü
olduðundan buna cesaret bile edilmemeli. Çünkü adam size 3 yýl önce kazandýðýnýz vergisini
ödediðiniz þeyi yeniden ikinci defa gözünüzün yaþýna bakmadan ödettirebilir öyle bir sistemde
ve hiçbir þey yapamazsýnýz. Çünkü anlayýþ o. Onun için ben gerçekçi olup, evet, Sayýn Recep
Býyýk'a katýlýyorum. Baþka nasýl geniþletilebilir sorusuna yanýt bulmak güç, oturup da o maddeyi
karþýnýza aldýðýnýzda. Elimizden geleni yapalým. Elimizden geldiðince gelirin tanýmýný yaparken
spesifik olarak ilave edilebilecekleri ilave edelim. Ama asla ve kata ucu açýk, net artýþ teorisi
kapsamýnda bir gelir tanýmýna kalkýþmayalým. Bunun ülkeye de, vatandaþa da verebileceði bir
þey olduðunu zannetmiyorum.
Teþekkür ederim.

OSMAN ARIOÐLU

GELÝR ÝDARESÝ ESKÝ BAÞKANI
Ben þimdi Osman Özen'in söylediði þeye biraz kafa yormaya çalýþtým. Hani dedi ya, "biz sermaye
piyasasýný yüzde 5 fonluyoruz." Peki asgari ücretlileri de o zaman kurumlar Vergisi açýsýndan
yüzde 5 fonluyoruz. Yani bu biraz "Gelir Vergisi'ni Katma Deðer Vergisi gibi ayný mantýða oturtma
durumuna mý geliyoruz?" diye bir noktaya götürdü beni. Yüzde 20 stopaj yapabilirsiniz. Aslýnda
Sayýn Akif Ulusoy onu söyledi. Neticede bütçenin belli bir bölümünü de borçla karþýlayan bir
ülkeyiz. O zaman faiz oranýyla ödediðiniz vergi o yüzde 20 deðil, onun brütü oluyor. Yani yüzde
15'i, yüzde 20 yaparsýnýz; tamam "kurum ne kadar gider yazdýysa ben de onun sahibinden o
kadar stopaj aldým dersiniz" ama faiz oranýyla ödediðiniz kýsým onun brütü kadar olur gibi
geliyor. Teþekkür ederim.
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4. DÝÐER KONULAR
DÝÐER KONULAR
 Vergi Güvenlik Önlemleri
 Asgari Geçim Ýndirimi
 Sermaye Gelirlerinin Birlikte / Ayrý Vergilendirilmesi
 Ayýrma Kuramý
 Basit Usul / Götürü Usulü
 Dar Mükelleflerin Vergilendirme Esaslarýna Ýliþkin Mevcut Gelir Vergisi Kanunu
 Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaþmalarý, Anayasa Mahkemesi Kararý
 Diðer ülke uygulamalarý çerçevesinde deðerlendirmeler ve öneriler

ÞABAN ERDÝKLER

ERDÝKLER YEMÝNLÝ MALÝ MÜÞAVÝRLÝK BAÞKANI
Diðer konular baþlýðý altýnda ele alacaðýmýz konular; aslýnda tartýþtýðýmýz konular itibariyle biraz
ayrýntýlý görünmekle beraber, bir Gelir Vergisi sisteminde mutlaka irdelenmiþ olmasý ve çözümler
üretilmesi gereken baþlýklar. Ve onlar da bu bölümde ele alýndý. Bu baþlýk altýnda diðer konularý
bir taraftan çalýþýrken, ayný zamanda zaten diðer bölümlerde de dile getirilmiþ olan önerilere
aðýrlýk verirsek sanýyorum hepimiz bakýmýndan bu Çalýþtay'ýn amacýný yerine getirmiþ olacaðýz.
Yine, söz sizde buyurun. Vergi güvenlik önlemleri konusunda zaten daha önceki bölümlerde
de böyle bir sistem içerisinde gerek mevcut güvenlik önlemlerinin kýsa da olsa deðerlendirmesi
yapýldý. Bunlarýn yerine yenilerinin ikame edilmesi anladýðým kadarýyla en azýndan bazý
konuþmacýlar tarafýndan dile getirildi.

KATILIMCI
Baþlangýç olsun diye bir þeyler söylemeye çalýþayým. Vergi güvenlik önlemlerinin adýný belki
þöyle de ifade etsek "acaba, daha doðru olur mu? diye düþünüyorum. Vergi sisteminin savunma
mekanizmalarý desek. Bugünkü vergi sistemimizde savunma sistemi neredeyse hemen hemen
hiç yok. Olanlar tasfiye edildi, yok. Olmalý mý? Bana kalýrsa bir þeylerin olmasýnda büyük yarar
var. Ama nerden buldun dediðimiz zaman bunu da yürütemiyoruz, yürütemeyeceðimizi de
gördük. Bu da yanlýþ sonuçlar ortaya çýkarýyor, bizi daha sýkýntýlý noktalara götürüyor. Belki
daha az itici, daha az zarar verici birtakým mekanizmalar. Ama bunun mutlaka bilgi iþlem
sistemleriyle de desteklememiz, ödeme sistemleriyle desteklememiz þart diye düþünüyorum.
Hiçbir þey tek baþýna yürümüyor ama kart sistemlerinin geliþtirilmesi, ön ödemeli temassýz
kartlarýn geliþtirilmesi belki zorunlu tutulmasý bir sürü elektronik aracýn kullanýlmaya baþlanmasý.
Ama bunun yanýnda da bir þekilde bir vergi güvenlik önleminin de düþünülmesinde büyük yarar
var. Bu aðýr olduðu zaman da uygulamasý imkânsýz hale gelebiliyor. Buna da dikkat etmek
gerekiyor.
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Vergi güvenlik önlemleri neden gerekiyor? Sizin sisteminiz karmaþýksa, distorsiyonlara açýksa
onlarý engellemek için sizin de güvenlik önlemleri almanýz gerekiyor. Hâlbuki sisteminiz basit,
sade, herkesin kabul ederek ve anlayabilerek uygulanabilecek bir sistem olsa vergi güvenlik
önlemlerini asgari düzeyde tutarak yürütülmesi mümkün hale gelebiliyor. Ayný þekilde vergi
denetimi ihtiyacý da yine sisteminizin
yapýsýyla ve nasýl çalýþtýðý ile ilgili bir þey. " sisteminiz basit, sade, herkesin kabul
Siz gelirleri ayrý ayrý tanýmlarsanýz, her gelir ederek ve anlayabilerek uygulanabilecek bir
grubuna farklý oranlar uygularsanýz, bazý sistem olsa vergi güvenlik önlemlerini asgari
gelirler istisna, bazý gelirlere tam vergileme düzeyde tutarak yürütülmesi mümkün hale
yapmaya kalkarsanýz, mükelleflerin de buna gelebiliyor."
uygun vergi planlamasý yapmasý için
pozisyon almalarý doðal bir þey ve sizin de bunu engellemek için vergi denetlemesi yapmanýz
lazým, güvenlik tedbirleri alýyor olmanýz lazým. Halbuki sisteminiz hiç böyle bir distorsiyon
içermese, iktisadi kararlarda nötr olsa, her gelir türü ve seviyesi için marjinal oran ayný olsa,
yani menkul sermaye iradý mý elde ettin, ticari kazanç mý, gayrimenkul sermaye iradý mý yoksa
ücret mi elde ettin demeden siz herkesi ayný þekilde yeknesak vergiliyor olsanýz demek ki, sýrf
planlama amaçlý yapýlan iþlemlere karþý denetleme ihtiyacý diye bir þey ortada kalmýyor. Bence
alýnacak vergi güvenlik önlemleri de kurulacak sisteme göre, onun doðuracaðý ihtiyaca göre
cevap verecek þekilde düzenlenmelidir. Eðer sistem karmaþýksa, buna uygun sofistike bir vergi
güvenlik müessesesi olmasý gerektiði de açýk. Örneðin, faiz gelirleri, iþletme nezdinde gider
yazdýrýlmamak suretiyle vergilendiriliyorsa, sisteminizin vergi güvenlik önlemi olarak örtülü
sermaye uygulamasýna ihtiyacý kalmaz. Veya sisteminiz zaten vergi konsolidasyonuna izin
veriyorsa, ki vermelidir, iliþkili kiþilerin
"Eðer sistem karmaþýksa, buna uygun yurtiçindeki iþlemleri için transfer fiyatlamasý
sofistike bir vergi güvenlik müessesesi olmasý denetimi yapmanýza gerek kalmaz.
gerektiði de açýk. Örneðin, faiz gelirleri, Beyana dayalý bir vergi rejiminde, Maliye'nin
iþletme nezdinde gider yazdýrýlmamak mükelleflerin beyanýna dayalý olmasa bile
suretiyle vergilendiriliyorsa, sisteminizin kendiliðinden gelir ve servet artýþlarýný
vergi güvenlik önlemi olarak örtülü sermaye izleyip bunu gerektiðinde sorabilme yetkisi
olmasý lazým. Yani bir vergi idaresi olsun
uygulamasýna ihtiyacý kalmaz. Veya
ki, bunu soramasýn. Bunun çaðdaþ bir vergi
sisteminiz zaten vergi konsolidasyonuna izin
idaresi olduðunu herhalde söylemek
veriyorsa, ki vermelidir, iliþkili kiþilerin mümkün deðil, yeter ki bu sorgulamalar
yurtiçindeki iþlemleri için transfer m ü k e l l e f n e z d i n d e b i r z u l m e
fiyatlamasý denetimi yapmanýza gerek dönüþtürülmesin, kýdemli üstadlar
hatýrlayacaklardýr, bu tür sorgulamalarýn
kalmaz."
amacý "serveti sýfýrlamak" olmasýn.
Vergi Konseyi'nin hazýrladýðý taslakta da gider bildirimi gibi fiili sonucu olmayan hep konunun
etrafýndan dolanan unsurlar olduðunu görüyoruz. Ýþin özüne doðrudan gitmiyoruz. Bunu ben
doðru bir yaklaþým olarak görmüyorum. Bir Maliye Ýdaresi olacaksa, düzgün bir vergi sistemi
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uygulanacaksa böyle bir yetkisinin olmasý gerektiði açýk. Ama bunu illa ki bir servet beyanýna
dayandýrmak gerekmesin ama maliye bu geliþmiþ teknolojik çaðda da ulaþabildiði bütün veriye
ulaþtýðýnda yani somut verileri topladýðýnda mükellefini çaðýrýp tespit edilen hususlarýn vergilenmiþ
bir kaynaktan oluþup oluþmadýðýný sorgulayabilsin, yeter ki sistem mükellef haklarýný da güvence
altýna alan unsurlarý gerektiði gibi barýndýrsýn.
Yeri gelmiþken, tamamlayýcý olmasý bakýmýndan, düz oranlý vergi hakkýnda bir iki þeyden daha
bahsetmek isterim. Her tür gelirin ayný oranda vergiye tabi tutulmasýnýn, verginin adil olmasý
ve Anayasa'daki ödeme gücü ilkeleri yönünden mahzurlar taþýdýðý düþünülebilir. Ancak, bu
konuyla ilgili geliþmiþ bir literatür var. Bu arada, yeri gelmiþken, Amerikalý iktisatçýlar Robert
Hall ile Alvin Rabushka'yý burada anmak gerekir. Öneri þöyledir. Belli kriterlere göre tespit
edilen bir tutar, diyelim ki yoksulluk veya "Maliye bu geliþmiþ teknolojik çaðda da
geçinme endekslerine göre belirlenen bir
ulaþabildiði bütün veriye ulaþtýðýnda yani
tutar, buna genel indirim diyecek olursak,
somut verileri topladýðýnda mükellefini
yýllýk gelirden düþüldükten sonra kanundaki
çaðýrýp tespit edilen hususlarýn vergilenmiþ
oran üzerinden ödenecek vergi
bir kaynaktan oluþup oluþmadýðýný
hesaplanacaktýr. Böylece, her gelir türü için
her gelir seviyesinde ödenecek marjinal
sorgulayabilsin."
vergi oraný ayný kalýrken (ki iktisadi kararlar açýsýndan önemli olan budur), fiilen ödenecek
verginin toplam gelire oraný, gelir seviyeleri itibariyle, bir artan oranlýlýk içerecektir. Diyelim ki,
yýllýk genel indirim 10.000 TL ve düz vergi oraný yüzde 20 olsun. Mükellef (A)'nýn yýllýk geliri
20.000 TL ise, (A)'nýn ödeyeceði vergi 2.000 TL'dir. Fiili vergi yükü yüzde 10 iken, marjinal oran
yüzde 20'dir. Eðer (A)'nýn geliri 100.000 TL olsaydý, ödenecek vergi 18.000 TL ile toplam gelire
göre yüzde 18'lik fiili bir vergi yükünü ifade edecek, ve fakat marjinal oran hala yüzde 20'de
kalacaktýr. Dolayýsýyla, daha yüksek gelir elde edenin fiili vergi yükü, ondan daha az gelir elde
eden kiþiye göre, daha yüksek olacaktýr.
Sermaye gelirlerinin ayrý bir vergi rejimine tabi tutulup tutulmamasý bakýmýndan, düz oranlý vergi
sistemi böyle bir farklýlaþtýrmayý reddetmektedir. Vergi nötr olmalýdýr.
Ayýrma kuramý yönünden bakýldýðýnda ise, kural olarak düz oranlý vergi mantýðý bu ayrýmý da
kabul etmemektedir; ancak, yukarýda bahsedilen genel indirime ilave olarak, ücret geliri elde
edenler açýsýndan "özel indirim" ilavesi suretiyle ayýrma kuramýný da sisteme yansýtmak mümkündür.
Vergiden muaf olacak olanlar, basit usulde vergilenecek olanlar veya küçük çiftçiler açýsýndan
bakýlacak olursa, bunlarýn yýllýk gelirlerinin genel indirimden daha yüksek olmasý
beklenmeyeceðinden, bunlar kendiliðinden vergi netinin dýþýnda kalacaklardýr. Dolayýsýyla,
verginin idaresinde de büyük bir verimlilik elde edilecektir.
Dar mükelleflerle ilgili olarak, þu anki sistemimizin baðlantý kurallarýnýn iyi dizayn edilmiþ
olduðunu düþünüyorum. Fakat bazý gelir türlerinde problem yarattýðý belli bir þey. Mesela
yurtdýþýndan iki günlüðüne gelmiþ bile olsa bir insan, iki günlük ücretin Türkiye'de vergileme
esasý var (her ne kadar belli þartlarla bu ücretler Gelir Vergisi Kanunu 23/14 kapsamýnda vergiden
istisna edilebilir ise de). Baðlantý kurallarýný, tutarlýlýk baðlamýnda yeniden gelir türleri itibariyle
bir gözden geçirmekte yarar vardýr. Özellikle de "Deðerlemenin Türkiye'de olmasý" testini
tartýþmalara meydan vermeyecek þekilde yeniden yazýlmasýnda gerek bulunmaktadýr. Lafzýndan
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hareket edildiðinde, bazen olmayacak yerlere götürebilmektedir. Düzenlemelerin amacý ve
gerekçesi bir tarafa býrakýlarak, yabancý bir gemiciye mal taþýttýran ihracatçýdan, yabancý gemicinin
taþýmacýlýk gelirinin vergisini istemek gibi kabul edilemez durumlara yol açan ifadeler de
temizlenmelidir. Dar mükelleflerle ilgili olarak, sermaye piyasasýndan elde edilen gelirler için,
Anayasa Mahkemesinin eþitlik ve ödeme gücü ilkeleri kapsamýnda sýfýr oranlý vergilemeyi iptal
etmiþ olmasý bence yerinde olmamýþtýr. Bir kere, eþitlik ilkesi, Anayasa Mahkemesi kararlarýna
göre, hukuki durumlarý ayný olan kiþiler için uygulanabilir. Hâlbuki tam mükelleflerle dar
mükelleflerin hukuki durumlarý ayný deðildir: birisi Türkiye'de mukim, diðeri deðil. Ödeme gücü
ilkesi de herhalde tam mükellefler açýsýndan bir anlam ifade ediyor olmalýdýr. Dar mükellefleri
tam mükelleflere göre daha aðýr vergilemeye tabi tutmama (yani negatif ayrýmcýlýk yapmama)
açýsýndan bakýlsa belki daha iyi olurdu. Teþekkür ederim.

CAN DOÐAN

ANADOLU GRUBU
Bu bölümde ele alýnacak konu baþlýklarýnýn en baþýnda yer aldýðý halde, vergi güvenlik önlemleriyle
ilgili olarak çok fazla söz almak isteyen olmadý gibi geldi. Bunu þöyle yorumladým: Herhalde
hepimiz umudumuzu kesmiþ durumdayýz. Çünkü bu konudaki tartýþmalarda çok orijinal bir fikir
ortaya koyamýyoruz ve tartýþmalar yine servet beyanýna, servetteki artýþlarýn ve harcama gücündeki
artýþlarýn izlenip izlenmemesi noktasýna takýlýyor. Vergi Konseyi'ndeki taslak çalýþmalarýnda da
oraya gelip dayanmýþtý tüm mesele. Ortalama karlýlýk oranlarý, asgari hasýlat tespitleri, CFC ve
transfer fiyatlamasý kurallarý, vergi cennetlerine yapýlan ödemeler ya da teþebbüs sahibinin
iþletmeye verdiði borçlarýn faizlerinin gider yazýlmasý gibi konularda getirilen sýnýrlamalar artýk
"Yeni bir çalýþma daha yapýlacak olsa ve bu konuda çok
iddialý olduðunu söyleyen bir ekip tekrar güvenlik
önlemlerini kaleme almaya kalksa, herhalde bizim gider
bildirimi adýný vererek kurmaya çalýþtýðýmýz modelin bir
baþka versiyonu daha ortaya çýkacak. Ama siyasi olarak
hiç kimse servet beyanýna gerçek anlamda bir dönüþü
öngörmeyecektir. Kanun hükmü gerektirmeyen ama kimi
üstatlarýn burada söylediði gibi uygulamada
geliþtirilebilecek teknikler de var. Bunlarý belki sonuna
kadar kullanmak lazým. Onu masa baþýnda oturduðumuz
yerden çok detaylý olarak biz öneremeyebiliriz ama Gelir
Ýdaresi bilgi iþlem sistemlerinin verdiði olanaklardan
faydalanarak deðiþik yöntemler düþünüyor, geliþtiriyor.
Herhalde bütün bunlarýn kombinasyonu ile bir sistem
oluþturulmaya çalýþýlacak. Ama çok orijinal, yeni bir model
çýkacaðýndan ben de çok umutlu deðilim."

60

neredeyse
klasik
önlemlerdir ama yine de
mevcut kanunda bunlarýn
birçoðu yer almaz.
Güvenlik önlemlerinin
önemli bir kýsmý, 1999'dan
sonra ayýklanmýþtý. Bunlarýn
Gelir Vergisi Kanunu'na
tekrar yerleþtirilmesi
tasarlanabilir ama sayýca
kalabalýk olsalar da hiçbiri
gerçekten tatmin edici
deðil. Tatmin edici yeni bir
þey yapmak istediðinizde
ise, aslýnda önerdiðimiz þey
yeni deðil. Servet beyanýna
ya da harcama kontrolüne
gidiyor yine çoðunlukla
çözüm mekanizmalarý.

Ben hakikaten çok umutlu deðilim. Yeni bir çalýþma daha yapýlacak olsa ve bu konuda çok
iddialý olduðunu söyleyen bir ekip tekrar güvenlik önlemlerini kaleme almaya kalksa, herhalde
bizim gider bildirimi adýný vererek kurmaya çalýþtýðýmýz modelin bir baþka versiyonu daha ortaya
çýkacak. Ama siyasi olarak hiç kimse servet beyanýna gerçek anlamda bir dönüþü öngörmeyecektir.
Kanun hükmü gerektirmeyen ama kimi üstatlarýn burada söylediði gibi uygulamada geliþtirilebilecek
teknikler de var. Bunlarý belki sonuna kadar kullanmak lazým. Onu masa baþýnda oturduðumuz
yerden çok detaylý olarak biz öneremeyebiliriz ama Gelir Ýdaresi bilgi iþlem sistemlerinin verdiði
olanaklardan faydalanarak deðiþik yöntemler düþünüyor, geliþtiriyor. Herhalde bütün bunlarýn
kombinasyonu ile bir sistem oluþturulmaya çalýþýlacak. Ama çok orijinal, yeni bir model
çýkacaðýndan ben de çok umutlu deðilim.
Ýkinci konu baþlýðý olan asgari geçim indirimi ile ilgili çok fazla bir þey söylemeyeyim. "Mevcut
indirim tutarý tatmin edici midir, deðil midir? o ayrý bir konu ama, sonuçta, uygulamaya konulmuþ
bir sistem.
Ýzleyen konu baþlýðýndaki "sermaye gelirlerinin ayrý vergilendirilmesinden" kasýt, sermaye
gelirlerinin diðer gelirlerden daha farklý bir oranda vergilenmesi galiba. O konu konuþulmuþ
oldu daha önceki bahislerde. Bu bir tercih meselesi. Belki gerçekçi olmak adýna, sermaye
gelirlerinin bir kýsmý için, en azýndan kaynaðý mobil olan ve ülke dýþýna çýkma konusunda çok
fazla sorun yaþamayacak fonlardan saðlanan menkul sermaye iradýnýn bir kýsmý için diyelim,
artan oranlý bir tarife öngörmek hayaldir. Orada düz oranda vergileme ve hatta stopajla yetinilmesi
düþünülebilir. Bu anlamda ben o konu baþlýðýný þöyle anlamýþ oldum: Sermaye gelirleri olarak
nitelediðimiz gelirlerin kendisi de homojen deðil. Bu grup içerisinde gayrimenkul sermaye iradý,
menkul sermaye iradý ve hatta deðer artýþ kazançlarý olarak vergilediðimiz deðiþik kümeler var.
Belki bu grubu bir bütün olarak düþünmemek lazým. Yani vergileme açýsýndan sermaye gelirlerinin
tamamýný da tek bir kalem altýnda düþünmemek, en azýndan kaynaðý akýþkan olanlarýný ayrý
tutmak, gerçekçi olacaktýr.
Ayýrma kuramý nostaljik bir ayrýntý oldu. Üzülerek söylemek lazým. Normalde, ayýrma kuramýnýn
hiçbir hükmünün kalmadýðýný, iþe yaramadýðýný, bunun demode olduðunu söylemek kolay deðil.
"Belki gerçekçi olmak adýna, sermaye gelirlerinin bir kýsmý için, en azýndan kaynaðý
mobil olan ve ülke dýþýna çýkma konusunda çok fazla sorun yaþamayacak fonlardan
saðlanan menkul sermaye iradýnýn bir kýsmý için diyelim, artan oranlý bir tarife
öngörmek hayaldir. Orada düz oranda vergileme ve hatta stopajla yetinilmesi
düþünülebilir. Bu anlamda ben o konu baþlýðýný þöyle anlamýþ oldum: Sermaye
gelirleri olarak nitelediðimiz gelirlerin kendisi de homojen deðil. Bu grup içerisinde
gayrimenkul sermaye iradý, menkul sermaye iradý ve hatta deðer artýþ kazançlarý
olarak vergilediðimiz deðiþik kümeler var. Belki bu grubu bir bütün olarak
düþünmemek lazým. Yani vergileme açýsýndan sermaye gelirlerinin tamamýný da
tek bir kalem altýnda düþünmemek, en azýndan kaynaðý akýþkan olanlarýný ayrý
tutmak, gerçekçi olacaktýr."
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Ama geldiðimiz noktada bunu ima etmiþ olduk. Anayasa Mahkemesi son kararýyla belki bizi
silkeledi ama bu kararýn etkisi tercihlerimize ne kadar yansýr, ondan emin deðilim.
Basit veya götürü vergileme usulü konusuna gelecek olursam, pratik olduðu ölçüde gelir
unsurlarýnýn bir kýsmýnda götürü vergileme usulünün düþünülebileceði kanaatindeyim; sistemi
çok da karmaþýk yapmamak için. Özellikle, düþük gelir seviyelerinde basit usül uygulamalarý
seçilebilir diye düþünüyorum.
Son üç baþlýktan ilki, dar mükelleflerin vergilenmesiyle ilgili. Baðlantý kuralý ile ilgili bazý
revizyonlardan sonra, bu konu çok büyük bir sorun oluþturmaz. Belki bu baþlýðý Geçici 67 ile
ilgili tartýþmalardan esinlenerek de gündeme getirmiþ olabilir, çalýþtay düzenleyicileri.
Çifte vergilemeyi önleme anlaþmalarýnýn Gelir Vergisi sistemi içerisinde düþünülmesi konusu
sanýyorum daha önce de tartýþýldý. Bazý görüþ ayrýlýklarý olabilir. Ben ulusal bir vergi kanununu
veya vergi sistemini oluþtururken çifte vergileme anlaþmalarýnýn çok dikkate alýnmamasý gerektiðini,
onlarýn zaten uluslararasý anlaþma olarak mevcut mevzuatýn önüne geçeceðini, ama "nasýl olsa
çifte vergileme anlaþmalarýyla birtakým vergileme haklarýmýzdan vazgeçiyoruz" anlayýþýyla bazý
seçenekleri daha baþtan kendi vergi sistemimizin dýþýna çýkarmanýn çok da anlamlý olmadýðýný
düþünüyorum.
Son baþlýk olarak diðer ülke uygulamalarý çerçevesindeki öneriler, herhalde daha spesifik
hususlarla ilgili olabilir. Gelir vergisiyle ilgili teknik konulara girildiðinde, mesela; "gayrimenkul
sermaye iratlarýný nasýl vergileyelim ya da deðer artýþ kazançlarýnda kazanç tespit sistemim nasýl
olsun?" gibi vergileme tekniðine yönelik arayýþlara girildiðinde, o alanda diðer ülke uygulamalarýndan
örnekler, öneriler getirilebilir. Biz yararlý görebildiklerimizi kýsmen Vergi Konseyi çalýþmalarýnda
yansýtmaya çalýþmýþtýk. "Nasýl bir Gelir Vergisi Sistemi olmalý?" sorusunun genel ve geniþ anlamýnda
diðer ülke uygulamalarýna bakacak isek, karþýlaþtýðýmýz çözümlemelerin en orijinali herhalde
Nordic sistemi veya üstatlarýn da sözünü ettiði ikili /dual sistem uygulamasýydý. O da zaten bizim
mevcut kanunumuza üstü kapalý olarak, adý konmadan gelmiþ durumda. Son olarak, "nasýl bir
sistem" sorusu kapsamýnda ele alýnabilecek önemli bir küresel deðiþim, OECD'nin araþtýrmalarýndan
gördüðümüz üzere, vergi oranlarýnýn düþme eðiliminde olmasýdýr. Gelir vergisi tarifesinde marjinal
vergi oranlarý aþaðý inme eðiliminde. Bu baðlamda bizde de mevcut tarife, hemen deðilse bile
kademeli olarak, marjinal vergi oranýný aþaðýya çeken bir tarifeye dönüþtürülebilir diye düþünüyorum.
Teþekkür ederim.

BURÇÝN OZAN
HSBC

HSBC Bankasý'ný temsilen katýlýyorum. Dar mükelleflere yüzde 0 oranlý vergi uygulamasýna
yönelik düzenlemenin iptal ve yürürlüðünün durdurulmasýna iliþkin açýlan dava bildiðiniz gibi
tam ve dar mükelleflerin eþit vergilendirilmesi gerektiði yönünde kararla sonuçlandý. Ancak bu
kararla uyumlu olmayan mevcut birçok uygulamamýz var. Anayasa Mahkeme Kararý kapsamýnda
mevcut uygulamalarýmýzý tekrar bir deðerlendirme gerekliliði doðuruyor. Hem Anayasa Mahkeme
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Kararý kapsamýnda güncel bir konu olmasý hem de Geçici 67. Maddenin Gelir Vergisi Kanunu'nda
önemli bir bölümü kavramasý nedeniyle Çalýþtay'da bu bölüme de yer vermek istedik. Öncelikle
geçici 67 kapsamýnda bir deðerlendirme yapmak istiyorum. Geçici 67. Madde ile Gelir Vergisi
Kanunu'nda önemli bir deðiþiklik gerçekleþtirildi. Bu Madde üzerinde Gelir Ýdaresi ile birlikte
çok uzun süreler çalýþýldý. Aslýnda bazý bankalar beyanname usulünden stopaj yoluyla
vergilendirmeye geçilmesini desteklemekle birlikte, HSBC olarak bu uygulamayý çok fazla
desteklemedik. Ancak, beyan usülü ile vergilendirmede yaþanan problemler vergileme usulünde
deðiþikliðe gidilmesi ihtiyacý doðurdu. Bu uygulama ile temel hedef dar ve tam mükelleflerin
vergilemesinde eþitliði ve basitliði getirmekti. Bu þekilde tam mükellef olduðu halde dar mükellef
olarak Türkiye'de hesap açýlmasý ve vergi ödemeden iþlem yapýlmasý gibi yöntemlerin önüne
geçilmek istendi. Yine tahsilatta yaþanan zorluklar nedeniyle bu sistemle bankalara vergi toplama
sorumluluðu getirilerek bankalar aracýlýðýyla daha çok vergi toplamak amaçlandý.
Ýlk bölümde sizin de tartýþtýðýnýz gibi, biz de artan oranlý ve beyan usulünde bir vergilemenin
vergi tekniði açýsýndan daha doðru olduðunu düþünüyoruz. Geçici 67. Maddenin yasalaþmasýný
müteakip yapýlan düzenlemelerle maalesef dar mükellefler için birçok istisna getirildi ve aslýnda
bu Kanun'la baþta hedeflenen eþitlik amacýndan yine uzaklaþmýþ olduk.
Bu kapsamda Anayasa Mahkemesi Kararý'ný da dikkate
alarak baþta önerdiðimiz ve çoðu katýlýmcýnýn desteklediði
artan oranlý vergileme ve beyan usulüne geri dönülmesinin
tekrar deðerlendirilebilecek bir konu olduðunu
düþünüyorum. Ancak Maliye Bakanlýðý nezdinde tahsilat
anlamýnda çok daha basit bir sistem olmasý nedeniyle
mevcut yapýya devam edilmesinin tercih edilebileceðini
düþünmüyorum. Bankalarda mevcut olan tüm müþteri
datalarý halihazýrda Maliye Bakanlýðý ile paylaþýlýyor.
Bankalardaki veri ambarýnýn daha otomatik bir süreçle
Maliye ile paylaþýlýyor olmasý nedeniyle inceleme süreçleri
eskisi kadar zorluk arz etmiyor. Dolayýsýyla, beyan usulünü
destekleyen geliþmeler sözkonusu. Bu kapsamda beyan
usulüne geri dönülmesinin tekrar deðerlendirilebileceði
bir ortamda olduðumuza inanýyorum.

Öte yandan dar mükellef
ve tam mükelleflerin eþit
vergilendirilmesi yönünde
çýkan kararla ilgili olarak
þu anda da birçok
uygulamamýzýn bu kararla
uyumsuz olduðunu
düþünüyorum. Bu karar
kapsamýnda kurumlara ayrý,
bireylere ayrý bir vergileme
yapýlmasý gündemde.
Bukapmda kurum ve kiþi
ayrýmýna gidilerek, dar ve
tam mükellef kurumlarýn
yüzde 0, tam ve dar
mükellef bireylerin yüzde
10 stopaja tabi olmasý
yönünde bir yaklaþým
tartýþýlýyor.

Türkiye'deki tam mükellefler zaten Kurumlar Vergisi verdiðinden hareketle bu öneri getiriliyor.
Ancak dar mükellef kurumlar Türkiye'de bir beyanname vermediði müddetçe yine bu önerilen
yöntemde de hukuki açýdan sýkýntý olacaðýný düþünüyorum. Tam mükellef/dar mükellef kurum
ve bireylerin yüzde 10 veya daha düþük bir oranda eþit vergilendirilmesi veya yüzde 0 vergiye
tabi tutulmasý seçenekleri ekonomik konjonktür kapsamýdan çok mümkün gözükmüyor. Zor
bir denklem.
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KATILIMCI
Sayýn Erdikler Üstadým izninizle Burçin Haným'a bir soru yöneltebilir miyim? Geçici 67'de
beyanname yoluyla vergilenmeyi tercih ediyoruz derken, hem alým satým kazançlarý, hem faizlerin
ikisi içinde mi söylüyorsunuz?

BURÇÝN OZAN
HSBC

Evet. Faiz stopaj yoluyla vergilendirilmeye devam edilebilir. Diðer ülke uygulamalarýnda da
benzer þekilde faiz özelinde stopaj yoluyla vergilendirme yapýlýyor. Faiz gelirinde vergi hesaplamasý
daha basit. Ancak alým satým kazançlarý için mevcut uygulamada vergi hesaplamalarý çok karmaþýk
ve bankalarýn stok yöntemi ile tüm müþterileri için beyanname yönteminde benimsenen esaslar
bazýnda çok kapsamlý ve karmaþýk maliyet, zarar ve kar hesaplamalarý yapmasý sözkonusu.
Aslýnda bankalar bir anlamda kiþiler adýna beyanname hazýrlýyor. Hesaplamalara yönelik
karmaþýklýðýn yaný sýra bu bildirimlerin aslýnda mükellef tarafýndan beyanname yoluyla yapýlmasý
vergi tekniði açýsýndan da çok daha doðru.

KATILIMCI
Bir konuyu açýklýða kavuþturalým. Ýdari anlamda mý, geçici 67'nin yönetilmesinde rol alan bankalar
anlamýnda mý söylüyorsunuz bunu yoksa bizim burada tartýþtýðýmýz teorik anlamda vergi adaleti,
eþitlik, artan oranda vergileme vs. anlamýnda da mý söylüyorsunuz?

BURÇÝN OZAN
HSBC

Vergi adaleti anlamýnda da söylüyoruz. Vergi tekniði açýsýndan temelde beyanname yoluyla
vergilendirilme esaslarýnýn benimsendiði bir vergi dünyasýnda tahsilatta yaþanan zorluklar
nedeniyle daha basit ama artan oranlý vergilenen ücret gelirlerine kýyasla yüzde 10 oranýnda
daha düþük oranlý vergileme yaparak daha tartýþmaya açýk bir sistem yaratýyoruz.

KATILIMCI
Bir þey de ben sorayým. O zaman tabii zaten teoriye uygun olarak beyan usulüne geçilirse,
bankalarýn müþterek müteselsil sorumluluðu hani þu andaki en büyük vergi güvenlik
müesseselerinden pratikte belki teoride yine öyle deðildir; ama bizde olan o zaman kalkacak
ortadan deðil mi?
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BURÇÝN OZAN
HSBC

Beyan yöntemine geçilmesi ile bankalarýn vergi güvenlik müessesi olma sorumluluðu ortadan
kalkacak olmakla birlikte bankalarýn ekonomik sistem içinde temel bankacýlýk fonksiyonlarýný
yerine getirerek ekonomiye daha geniþ anlamda katkýlarý devam edecektir.

OSMAN GÜNAYDIN

YAPI KREDÝ BANKASI
Sayýn Burçin Ozan'ýn görüþlerine ben katýlmýyorum. Genel olarak bankacýlar böyle istiyorlar
diye bir þey söz konusu deðil. Biraz önceki ilk oturumun sonunda da bahsi geçti. Artan oranlý
vergilendirme ya da beyan aðýrlýklý mý olsun, stopaj aðýrlýklý mý olsun? Osman Arýoðlu Üstat
orada cevap vermek istedi. Fakat bu iki konu birbiriyle çok baðlantýlý aslýnda. Hem sermaye
gelirlerinin birlikte vergilendirilmesi, ayrý vergilendirilmesi, dar mükelleflerin vergilendirilmesi.
Öyle bir ekonomik konjonktürden geçiyoruz ki; bir reform çalýþmasý yaparken, bir öneri yaparken
ülkenin genel þartlarýný ve ekonominin genel durumunu da düþünmek lazým. Dünya bir krizden
çýkmýþ. Ülkede sermayenin yönlendirilmesinde en önemli aracý olan finans kesimi ve bankalarýn
çok büyük önemi artmýþ. Sonucunda bir sermayeyi ilgili kesimlere daðýtmak yani kaynaklarý
kullaným haline çevirmek bankalarýn görevi. Ben ne kadar elde ettiðim kaynaðý kullanýma
çevirirsem devletin o kadar çok vergi geliri artacaktýr. 100 liralýk mevduatýmýn eðer 85 lirasýný
kredi veriyorsam ve bunun stopajýný yapýp devlete ödüyorsak, bundan kazanýlan faiz gelirini
ne kadar çok fazlalaþtýrýrsam bu ana paradan yani ne kadar çok fon yaratýrsam yani yüzde 20
Kurumlar Vergisi veriyorum. Önemli deðil ben bunu ne kadar çok faiz gelirine döndürüyorsam,
devletin þirketlerden elde edeceði Kurumlar Vergisi kazancý o kadar daha fazla olacaktýr. Bunun
Ýþlem Vergisi, KDV'si, Banka Muamele Vergisi, Damga Vergisi'ne kadar hepsi artacaktýr. Sonucunda
bu bir teori. Yani kaynaklar ve kullanýmlarýn karþýlýklý olarak birini diðerinden daha fazla hale
getirme, katsayýyý arttýrma. Eðer ki ben kaynaðýmýn vadesini ne kadar çok uzun yapabiliyorsam
"Öyle bir ekonomik konjonktürden ki; maalesef Türkiye'nin þu anda önümüzdeki
3-5 yýlda karþýlaþacaðý en büyük tehlike budur
geçiyoruz ki, bir reform çalýþmasý
ve bunu bütün bankacýlýk kesimi de biliyor.
yaparken, bir öneri yaparken ülkenin
Çeþitli defalar Gelir Ýdaresi'ne her seferinde
genel þartlarýný ve ekonominin genel belirttik, "stopaj oranlarýný yaparken bunu dikkate
d u r u m u n u d a d ü þ ü n m e k l a z ý m . " alýn," þeklinde. Maalesef biz þu anda çok kýsa
ve kýt vadeyle çalýþýyoruz, bankalar çok küçük vadeyle çalýþýyor. Yani bankalarýn vadesi ortalama
45 gündür pasifinde. Yani mevduat bizde 45 gün kalýyor. Bununla siz 3 aylýk, 5 aylýk,1 yýllýk
kredi vereceksiniz ve devamlý yüzde 15 faiz gideri yaparak stopaj keseceksiniz, faiz gideri yaparak
bu elde ettiðiniz mevduattan kaynak yaratacaksýnýz ve devlet de buradan kurumlar vergisi
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toplayacak. O zaman bu kýsýr döngü için ne yapmanýz lazým? Bankalarýn pasifindeki vade yapýsýný
devlet eliyle ve desteðiyle deðiþtirmeniz lazým, uzatmanýz lazým. O vade yapýsýný uzatmanýn tek
nedeni de sermaye gelirlerinin vergilendirilmesini nasýl yapacaksýnýz? Bu çok önemli. Sermaye
gelirlerini vergilendirirken birlikte mi vergilendirelim, ayrý mý vergilendirelim söz konusu deðil.
Sermaye gelirlerini farklý farklý vergilendirebilirsiniz, menkul sermaye iratlarý kazançlarýný. Ama
bunlarýn içerisinde deðiþken faiz oraný uygulatarak, yani deðiþken stopaj oraný uygulatarak vade
yapýsýný uzamasýný bankalara teþvik edebilirsiniz. Bu ekonomiye teþvik etmektir. Bana göre
TÜSÝAD'ýn en büyük destekleyeceði konunun bu olmasý lazým. Eðer ki, ülkede 3-5 yýl içerisinde
baþka bir krizin doðmasýna neden olmak istemiyorsak ve bankalarýn kaynak yapýsýný güçlendirerek
sermayenin döngüsünü arttýrmak istiyorsak, bankalarýn dolayýsýyla tabii ki þirketlerin, pasif
yapýsýný devlet eliyle düzeltmemiz lazým. Yoksa yine eskiden olduðu gibi baþka bir kýsýr döngüye
girer ve bankacýlýðý kriz içine sokarýz. Bu ekonomiyi de kriz içine sokmaktýr.
Ülkede, hiçbir yerde 45 gün vadeyle yüzde 15
"Eðer ki, ülkede 3-5 yýl içerisinde baþka
stopaj yapýlmaz. Eðer siz dersiniz ki, stopaj 6
bir krizin doðmasýna neden olmak
aylýk mevduata yüzde 10 olsun, 1 yýllýk mevduata
yüzde 5 stopaj olsun. Ben genel olarak istemiyorsak ve bankalarýn kaynak
söylüyorum, tabii bu oran tartýþýlýr. Üstünde yapýsýný güçlendirerek sermayenin
önemle durulmasý gereken konu, tamamen d ö n g ü s ü n ü a r t t ý r m a k i s t i y o r s a k ,
vergileme mantýðýyla, bu yapýyý eðer arttýrýrsanýz bankalarýn dolayýsýyla tabii ki þirketlerin,
ben de o kadar parayý kredi olarak veririm. Biz pasif yapýsýný devlet eliyle düzeltmemiz
bankalarda ne tartýþýyoruz? Uzun zamandan beri lazým."
yani sizlerin de görevde olduðu zamandan beri
tartýþýyoruz. Bankalar niye kredi vermiyor? Ben niye kredi vereyim, devlet tahvili almak varken.
Devlet tahvili o kadar güzel faiz veriyor ki. Verdiðim kredi zaten batýyor. O zaman ne yapacaksýnýz?
IMF'le anlaþýn diyoruz. Niye? Parayý bulun da biz de devlet tahvili almaktan kurtulalým. Bu vade
yapýsýný uzatacak tek konu, sermaye gelirlerinin nasýl vergilendirileceði konusudur. Sayýn Burçin
Ozan'ýn dediði gibi, vergi güvenlik önlemleri buradan geçer. Çünkü bankalar elektronik olarak
çok ileri bir düzeye ulaþtýlar. Ben beyan usulüne de karþýyým. Yani stopajýn devam edeceðini
umuyorum. 35 seneden beri bankacýlýk yapýyorum. Her seferinde de milyonlarca mükellefle
bugün vergi beyannameleri verdik. Herkes stopajý tercih ediyor, kimse beyan vermek istemiyor.
Türk halkýnýn yapýsýnda böyle bir þey var maalesef.

MEHMET AKÝF ULUSOY

GELÝR ÝDARESÝ ESKÝ BAÞKANI
Ben tartýþmaya üstadýmýn býraktýðý yerden devam etmek istiyorum. Doktorun fiþ vermemesi
meselesi. Kafama taktým onu. Hepimizin baþýna benzer þeyler geliyor ve çaresiz biz de bu sürecin
bir parçasý oluyoruz.
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OSMAN ARIOÐLU

GELÝR ÝDARESÝ ESKÝ BAÞKANI
Bu doktor meselesine ben de taktým. Yalnýz bunun çaresi var ve de çareyi Sayýn Akif Ulusoy
buldu. Belki benim zamanýmda düþünüldü ama Akif döneminde uygulamaya kondu. Bütün
doktorlar pos makinesi bulunduracak ve kredi kartý çýktýsý fiþ yerine geçecek. Sen kendin çareyi
buldun niye doktora nakit ödedin?

MEHMET AKÝF ULUSOY

GELÝR ÝDARESÝ ESKÝ BAÞKANI
Üstadýmýn söylediði konuyla baðlantýlý olarak vergi güvenlik müesseselerinin vergi sistemindeki
rolüne bir bakmak lazým. Bu rol sahiden vazgeçilmez bir rol mü? Yani Sayýn Recep Býyýk'ýn
söylediði gibi, modern vergi sistemlerinin olmazsa olmazý vergi kanununun içinde vergi güvenlik
müesseselerinin olmasý mý? Bunlar yok diye mi vergi sistemimiz bizim istediðimiz gibi çalýþmýyor.
Ben bu kanaatte deðilim. Vergi güvenlik müesseselerinin etkisinin sýnýrlý olduðunu düþünüyorum.
Aslolan vergi incelemesidir, vergi denetimidir, vergi idaresinin kendi varlýðýný göstermesidir,
fiilen inceleme yapýlmasýdýr. Vergi güvenlik müessesesi dediðimiz hadiseler biraz maalesef her
þeyi vergi kanunundan bekleme anlayýþýmýzýn bir uzantýsý gibi gözüküyor. Sihirli bir yöntem
yazalým, sistem kendi kendine çalýþsýn. Böyle bir durum yok. Olmayacaktýr. Hiçbir zaman
olmamýþtýr.
Az kazanan bazý doktorlar için belki bazý sistemler konulabilir. Yani eskiden olduðu gibi, hayat
standardý esasý gibi götürü vergileme gibi aslýnda çok düþük gelirli olduðunu düþündüðümüz
kesimler için bir vergi güvenlik sistemi konulabilir. Amacý da, bir eþiði garanti etmektedir. Ama
"Modern vergi sistemlerinin olmazsa olmazý vergi
kanununun içinde vergi güvenlik müesseselerinin
olmasý mý? Bunlar yok diye mi vergi sistemimiz
bizim istediðimiz gibi çalýþmýyor. Ben bu kanaatte
deðilim. Vergi güvenlik müesseselerinin etkisinin
sýnýrlý olduðunu düþünüyorum. Aslolan vergi
incelemesidir, vergi denetimidir, vergi idaresinin
kendi varlýðýný göstermesidir, fiilen inceleme
yapýlmasýdýr. Vergi güvenlik müessesesi dediðimiz
hadiseler biraz maalesef her þeyi vergi kanunundan
bekleme anlayýþýmýzýn bir uzantýsý gibi gözüküyor."

çok kazanan bir doktorun böyle
güvenlik müesseseleriyle falan
denetlenmesi mümkün deðil.
Onun fiilen denetlenmesi ihtiyacý
var. Sistemin bunu saðlamasý
gerektiðini düþünüyorum. Delil
sistemimiz, kanýt sistemimiz bir
deðiþikliðe ihtiyaç gösteriyor. Belki
oradaki kanýt sistemimizi biraz
daha ekonomik kanýtlara
dönüþtürmemiz gerekebilir.
Mükellef bize gerçekten ticari,
ekonomik olarak anlam ifade

etmeyen, hiçbir yerde savunulamayacak bir þeyi iddia ediyorsa bunu mahkemelerin mükellefin
aleyhine bir delil olarak kabul etmesi gerekir. Ayrýca denetim elemanlarý, yargýdan sürekli
olumsuz tepki alan eleþtirileri yineliyorlar.
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Yargý sürekli geri çeviriyor, ona "Öte yandan iyi mevzuat yanýnda baþka yapýlabilecek
r a ð m e n i n c e l e m e e l e m a n ý de þeyler var. Süreç iyileþtirmeleri gerekiyor. Gelir
býkmadan,
u s a n m a d a n , idaresini 45000 personeli var. Bu personelin
yorulmadan ayný konuyu yazýyor.
zamanýnýn önemli kýsmý hata yapmak ve o hatalarý
Ayný konuyu her defasýnda yazan
düzeltmekle geçiyor. Oysa iþlem süreçlerinin
inceleme elemaný bu söylediðimiz
manada bu delil sistemini daha iyi iyileþtirilmesi ile bu hatalarýn önemli kýsmý ortadan
çalýþtýracak þekilde niye inceleme kaldýrýlabilir. Vergi dairelerinin iþlem yapan birim
yapmýyor? Niye orada ýsrar etmiyor olmaktan çok denetim yapan birimler haline
da gidiyor öbür tarafta ýsrar ediyor. getirilmesi mecburiyeti var. Bunu yapabilirsek zaten
Bazý konular var ki, kanunlarda güvenlik müessesesi varmýþ yokmuþ, etkiliymiþ
ona içerik kazandýramýyorsunuz.
deðilmiþ çok da fazla sorun olmayacak diye
Uygulamayla geliþmesi gerekiyor.
düþünüyorum."
Uygulamanýn da önünü açacak
veya onun sýnýrlarýný belirleyecek olan içtihatlar, yargý kararlarý. Bu böyle oluþmasý gereken bir
þey. Her þeyi o kanunun içinde düzenleme ve tanýmlama olanaðýmýz gerçekten yok. Ben bunun
denenmediðini düþünüyorum. Yine de inancýmýzý korumamýz gerekiyor.
Öte yandan iyi mevzuat yanýnda baþka yapýlabilecek de þeyler var. Süreç iyileþtirmeleri gerekiyor.
Gelir idaresini 45000 personeli var. Bu personelin zamanýnýn önemli kýsmý hata yapmak ve o
hatalarý düzeltmekle geçiyor. Oysa iþlem süreçlerinin iyileþtirilmesi ile bu hatalarýn önemli kýsmý
ortadan kaldýrýlabilir. Vergi dairelerinin iþlem yapan birim olmaktan çok denetim yapan birimler
haline getirilmesi mecburiyeti var. Bunu yapabilirsek zaten güvenlik müessesesi varmýþ yokmuþ,
etkiliymiþ deðilmiþ çok da fazla sorun olmayacak diye düþünüyorum. Teþekkür ediyorum.

OSMAN ARIOÐLU

GELÝR ÝDARESÝ ESKÝ BAÞKANI
Sayýn Feridun Güngör'ün son söylediðinden hareket edeyim. Zaten ayný anlayýþ þu anda devam
ediyor. Sayýn Akif Ulusoy zamanýnda da devam etti. Ýdare'nin felsefesi de vergi güvenlik
müesseselerine sýðýnmak deðil, mümkün olduðunca teknolojinin verdiði imkânlarla oto kontrolü
yapmak ve vergi dairesindeki memurlarýn büyük ekseriyetini de bilgi iþlem sisteminden çýkan
verileri deðerlendirip, onlarý bir anlamda basit inceleme elemaný haline getirmekti. Aslýnda o
anlamda Ýdare, o yolda da devam ediyor. Fakat þu anda ne yapýyorlar dediðinde, onun cevabý
þu: maalesef benim zamanýmda
"Ýdarenin felsefesi de vergi güvenlik müesseselerine
da, sonra da, hali hazýrda arkadaþlar
sýðýnmak deðil, mümkün olduðunca teknolojinin
uðraþýyor, çözüm bulamadýðýmýz
verdiði imkânlarla oto kontrolü yapmak ve vergi
bir konu var; o da KDV iadeleri.
dairesindeki memurlarýn büyük ekseriyetini de bilgi
O memurlarýn--herhalde Sayýn Akif
Ulusoy taþranýn son durumunu iþlem sisteminden çýkan verileri deðerlendirip, onlarý
benden daha iyi bilir--büyük bir anlamda basit inceleme elemaný haline
bölümü KDV iadeleri gibi getirmekti."
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saçma angarya iþle uðraþýyor. Ama uzmanlaþmaya geçme, sürekli her yýl 1000 civarýnda denetmen,
uzman alma; 2.500 civarýnda da mevcut memurlarý uzmanlaþtýrma çabamýzýn esprisi Sayýn Feridun
Güngör'ün tam bu son söylediðini yapmaya çalýþmaktý. Ayný þeyi mesela bankacýlar arasýnda
olan tartýþmada da görüyoruz. Ben þahsen kiþisel olarak ona inanýyorum. Vergi güvenlik
müessesesi gibi, servet beyaný gibi hiç yeri olmamasý gereken demode sistemlere deðil, teknolojiyi
kullanan hiç kimsenin farkýnda olmadan onu gözleyen Ýdare'nin gücünü gösteren bir idari yapýya
ihtiyaç var. Çünkü bankayla Gelir Ýdaresi'nin
"Vergi güvenlik müessesesi gibi, servet
teknolojik yapýsý þu anda aslýnda olayý büyük
beyaný gibi hiç yeri olmamasý gereken
ölçüde kavramýþ durumda. Tek bir eksiðimiz
demode sistemlere deðil, teknolojiyi
var. Nakit ekonomisi de giderek azalýyor.
Yani her yerde kredi kartý sistemi yayýlýyor.
kullanan hiç kimsenin farkýnda olmadan
Nakit ekonomisi azaldýðý ölçüde de
onu gözleyen idarenin gücünü gösteren
gayrimenkul alýmlarý dâhil orada zaten herkes
bir idari yapýya ihtiyaç var. Çünkü
iz býrakýyor, bütün sistemi Ýdare mevcut
bankayla Gelir Ýdaresi'nin teknolojik
imkânlarýyla görebilecek, izleyebilecek
yapýsý þu anda aslýnda olayý büyük ölçüde
duruma geliyor. Ama benim en baþta
kavramýþ durumda. Tek bir eksiðimiz
söylediðim, anlayýþla ilgili noktada hala daha
böyle bir felsefemiz var da, bunun bilincinde
var. Nakit ekonomisi de giderek azalýyor.
miyiz? Bunun bilincinde deðiliz. Bunun
Yani her yerde kredi kartý sistemi
bilincinde en önce kurullarýmýz deðil. Çünkü
yayýlýyor. Nakit ekonomisi azaldýðý ölçüde
buralarý modernize hale maalesef getiremedik
de gayrimenkul alýmlarý dâhil orada
ve tabii lokomotif kurullar olduðu için
zaten herkes iz býrakýyor, bütün sistemi
Ýdare'nin bu çabalarý da belki zaman zaman
kesintiye uðramasý riski her zaman mevcut.
Ýdare mevcut imkânlarýyla görebilecek,
Çünkü orasý öncü kuvvet veya Ýdare'nin
i z l e y e b i l e c e k d u r u m a g e l i y o r. "
yönlendiricisi konumunda olduðu için, bu
felsefeyi belki sekteye uðratabilecek bir riski içinde barýndýrýyor. Bu bence vergi güvenlik
müesseseleriyle ilgili bir durum. Ýlla çok seyirli bir þey bulmaya çalýþmaktan ziyade, beyan olsa
bile, ki ekonomik gerekçelerle de beyaný þu an pek yapamýyoruz; özellikle, sermaye kazançlarýnýn
vergilenmesinde. Olmasý gereken belki Sayýn Recep Býyýk'ýn da dediði gibi, beyaný ihtiyarýna
býrakmak. Yani bir serbest meslek erbabý saðlýk eðitimi harcamasýný gider yazarken, ücretli de
istiyorsa beyanname verip "Ben þu kadar harcama yaptým; bununla ilgili iade yapýn" diyebilmesi
lazým. Bir þey daha var. Anayasa Mahkemesi'nin ücretle ilgili verdiði kararda ayrý oranla vergileyin
diye bir espri yok. Sanki hep o anlaþýlýyor. Biz orada tarifelerdeki dilim sayýsýný azaltýrken,
kaçýnýlmaz olarak bazýlarýnýn vergi yükünü arttýrmýþtýk. Anayasa Mahkemesi de onu fark ettiði
için bazýlarýnýn vergi yükünü arttýrmýþtýr. Artan kýsým da o yüzde 27'lik bölümde olduðu için
Ýdare'nin onu sadece düzeltmesi belki yetecek. Yani orada asgari geçim indirimiyle ayrý vergileme
rejiminin olduðunu Anayasa Mahkemesi de kabul etmiþ durumda görünüyor, o kararýn gerekçesine
bakýldýðýnda.
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TALÝP BOZ
CÝTÝBANK

Ben sadece güvenlik önlemleriyle ilgili olarak Sayýn Feridun Güngör'ün söylediði bir hususa
itiraz etmek için söz aldým. Sayýn Güngör'ün görüþünden anladýðým kadarýyla, bugünkü Vergi
Usul Kanunu'nun 3'üncü Maddesi'ni biraz daha güçlendiren yani "Ýdare, inceleme ekonomik
gerekçesini anlayamadý veya piyasa þartlarýna uygun olmayan konularda iddiada bulunacak,
mükellef bunu ispatlamak zorunda kalacak,
"Mümkün olduðu kadar ispat yükü her
mükellef ispatlayamazsa da, mahkeme Ýdare
zaman Ýdare üstünde olmalýdýr ve hukuk lehine karar verecek gibi" bir durum anladým
düzeni içerisinde vergi güvenlik sistemi kendilerinin ifadesinden. Bunu çok sakýncalý
olmalý. Hukuk düzeni derken de, her buluyorum. Mümkün olduðu kadar ispat yükü
zaman güçsüz durumda olan mükellefin her zaman Ýdare üstünde olmalýdýr ve hukuk
düzeni içerisinde vergi güvenlik sistemi olmalý.
mümkün olduðunca korunmasý Ýdare'nin
Hukuk düzeni derken de, her zaman güçsüz
l e h i n e d e ð i l , m ü k e l l e f i n l e h i n e durumda olan mükellefin mümkün olduðunca
d ü z e n l e m e l e r l e b u i þ l e m l e r i n korunmasý Ýdare'nin lehine deðil, mükellefin
y ü r ü t ü l m e s i f a y d a l ý o l a c a k t ý r. " lehine düzenlemelerle bu iþlemlerin yürütülmesi
faydalý olacaktýr.

ÞABAN ERDÝKLER

ERDÝKLER YEMÝNLÝ MALÝ MÜÞAVÝRLÝK
Kurumlar Vergisi'yle, Gelirler Vergisi birbirini nasýl tamamlayacaðý konusunda 3-5 satýr laf etmek
imkâný varsa sanýyorum adalet düzeninin saðlanmasý bakýmýndan da daha faydalý olacaktýr diye
düþünüyorum.

OSMAN GÜNAYDIN

YAPI KREDÝ BANKASI
Diðer haksýz kazançlar deyince benim alanýma
girmiþ oluyorsunuz. Menkul kýymetlerin
vergilendirilmesi tamamen bir çifte ekonomik
vergileme olduðu için tamamen vergi
konusunun dýþýna çýkarýlmalý. Ama menkul
kýymetin faizi mutlaka diðer gelirlerle ayný
oranda vergilendirilmeli. Böylece vergi yükü
diðer haksýz kazanç üzerindeki, faiz yoluyla
oluþmalý. Benim mantýðýmda her türlü gelir
vergilenmeli. Deðer artýþ kazancý gelecekteki

"Menkul kýymetlerin vergilendirilmesi
tamamen bir çifte ekonomik vergileme
olduðu için tamamen vergi konusunun
dýþýna çýkarýlmalý. Ama menkul kýymetin
faizi mutlaka diðer gelirlerle ayný oranda
vergilendirilmeli. Böylece vergi yükü
diðer haksýz kazanç üzerindeki, faiz
yoluyla oluþmalý."
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faiz gelirlerinin net bugünkü deðeri olduðu için o faiz zaten vadesi geldiðinde vergileneceði için
diðer haksýz kazanç zaten orada vergilenmiþ olacak. Dolayýsýyla, ikinci kez diðer haksýz kazancý
önceden vergilemek ve faizi de tekrar vergiye tabi tutmak ayný kazancýn hukuki anlamda deðil,
ekonomik anlamda vergilendirilmesi anlamýna geliyor. Dolayýsýyla, diðer haksýz kazançlar zaten
verginin konusuna girmemeli.

ALÝ ÞANVER

PEKÝN & PEKÝN
Deðer artýþý kazançlarý yönünden belki hemen çifte vergi anlaþmalarýyla da ilgili olarak þimdi
yine bizim uygulamada çok karþýlaþtýðýmýz bir sýkýntý, galiba üstatlarýmýzýn birinin aksine bir fikri
oldu biraz önce. Kanun çalýþmalarý yönünden ama çifte vergi anlaþmalarý ile milli mevzuatýn
uyumsuzluðu gerçekten her türlü uygulamada özellikle uluslararasý iþlemlerde çok büyük sýkýntý
yaratýyor bütün dünyada. Bu nedenle harmonizasyona bütün dünya gidiyor. Herhalde bizim
de bunun dýþýnda bir çaremiz yok gibi. Mesela deðer artýþý kazançlarý yönünden, malumunuz,
bütün model anlaþmalarda 1 yýllýk elde tutma süresi var. Hâlbuki bizim kanunumuzda en azýndan
halka açýk olmayan þirketler yönünden bu süre 2 yýl. Sýrf bu bile birçok uluslararasý iþte büyük
sýkýntý yaratýyor. Belki bu yönden deðer artýþý kazançlarý istisnalarý bizim kanunumuzda da yeterli
ama belki çifte vergi anlaþmalarýyla daha uyumlu bir hale getirilirse, biz de bu konuda bence
daha fazla fon akýþýný daha rahat saðlarýz ülkemize diye düþünüyorum.
Onun dýþýnda, Gelir Vergisi'nin Kurumlar
" deðer artýþý kazançlarý istisnalarý bizim
Vergisi ile iliþkisi yönünden zaten Vergi Konseyi
kanunumuzda da yeterli ama belki çifte
çalýþmalarýnda da beraber düþünmenin bir
vergi anlaþmalarýyla daha uyumlu bir
sonucu olarak, 2006 yýlýndan sonra yine
üstatlarýmýzdan biri bahsetti, pek çok vergi
hale getirilirse, biz de bu konuda bence
güvenlik müessesesi zaten Kurumlar Vergisi
daha fazla fon akýþýný daha rahat saðlarýz
ile getirilip, Gelir Vergisine de uygulanmasý,
ülkemize."
transfer fiyatlamasý, kontrol edilen yabancý
kurum kazancý, vergi cennetlerine karþý önlemler zannediyorum bu þekilde düþünülmüþtü. Ama
daha sonra bu gerçekleþmeyince; þu anda bunlarýn ne kadarý Gelir Vergisi çerçevesinde de
uygulanýyor veya uygulanabilir belki bu konuda yeniden bir geçiþ hükmüyle veya geçiþ
hükümlerini biraz kuvvetlendirerek çok büyük bir reform yapýlmasa da belki bu konuda bir
netlik ve verimli uygulama saðlanabilir. Çünkü bugün vergi güvenlik müesseseleri yönünden
baktýðýnýzda, aslýnda bütün dünyada ve anlaþmalarda da çalýþan kurallar bu tip kurallar. Yani
kontrol edilen yabancý kurum kazançlarý gibi vergi güvenlik hükümleri sadece vergi kaçýrma
maksatlý teþebbüslere sýnýrlý olarak, bizim Vergi Usul Kanunu'muzdaki 3'üncü Madde anlamýnda,
uygulanmalý; yoksa bunun dýþýnda sýrf servet üzerine, servet sorgulayarak yapýlan vergileme
teþebbüsleri ("nereden buldun" hükümleri gibi) ne kadar sert giderseniz gidin galiba aksi sonuç
yaratýyor.
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Mesela bu yönde en son ABD uygulamalarý belki incelenebilir. Orada, malumunuz, çok kuvvetli
bir Vergi Ýdaresi var ve çok da imkâný var. Býrakýn sadece kendi vatandaþýný bütün dünya
bankalarýnýn üzerine giderek bunu yapmaya (vergi toplamaya) kalktý. Ama þu anda mahkemelerde
bu konuda pek çok problem doðdu--gerek Amerikan mahkemelerinde, gerek bu bankalarýn
yer aldýðý ülkelerin mahkemelerinde. Ayrýca, yurtdýþýna büyük bir fon çýkýþýndan bahsediliyor
ABD'den. Yani bu þekilde aþýrýya kaçtýðýnýz zaman "gerçekten burada bir fayda mý oluyor; yoksa
bilakis bütün fonlarý ülke dýþýna mý daha fazla kaçýrýyorsunuz ve bir de üstelik diðer ülkelerle
hukuki (ve hatta siyasi) probleme mi giriyorsunuz?" Bence bunu da çok dengeli olarak irdelemek
ve düzenlemek lazým.
Bir de bu konuda en son belki, bu milli
varlýklarýn ekonomiye kazandýrýlmasý (5811
düzenlemeler de, sürekli hale getirilmek
sayýlý Kanun -Varlýk Barýþý-) türünden
uygulamalarý ben yine bir soru olarak gündeme
sureti ile bir vergi güvenlik önlemi olarak
getirmek istiyorum. Bu konuda baþarýlý olundu,
düþünülebilir mi? Onu da gündeme
olunamadý. Aslýnda, bir müessese olarak pek
getirmek istiyorum."
çok yerde serveti zorlayamadýðýnýzdan veya
servetten zorlayarak (denetim yoluyla) vergi alamadýðýnýzdan, bu tür uygulamalar sanki baþarýlý
veya en azýndan rasyonel (gerçekçi) bir yaklaþým gibi duruyor. Bana göre burada Türkiye
uygulamasý da baþarýlý gibi duruyor. Mesela, Ýtalya ile karþýlaþtýrýrsanýz, neredeyse daha büyük
bir ekonomi olmasýna raðmen, yakýn rakamlar ortaya çýkýyor ve birçok Avrupa ülkesi hatta
vergileme anlayýþýnda genellikle çok sistematik olan Almanya bile bu imkâný daha sürekli ve
uzun vadeli hale getirdi. Mükellefi sadece sert vergi denetimleri ve cezalarý ile zorlamak yerine
belli bir kesinti oraný uygulayarak ülkeye bu þekilde sürekli olarak yurt dýþýnda toplanmýþ
kaynaklarý kazandýrmak mümkün. Acaba bu 5811 sayýlý Kanun tipi düzenlemeler de, sürekli
hale getirilmek sureti ile bir vergi güvenlik önlemi olarak düþünülebilir mi? Onu da gündeme
getirmek istiyorum.
"Acaba bu 5811 sayýlý Kanun tipi

HAKAN ÜZELTÜRK

GALATASARAY ÜNÝVERSÝTESÝ
Sondan baþlayayým. Varlýk Barýþý'nýn baþarýlý olduðu fikrinde deðilim. Çünkü Ýtalya uygulamasýný
çok iyi bilen birisi olarak oradaki yaklaþýmla Türkiye'deki yaklaþým arasýnda daðlar kadar fark
olduðunu söyleyebilirim. Keza, sonuç olarak da toplanan vergiler bakýmýndan da çok büyük
farklar var. Burada yanýltýcý unsur belki beyan edilen rakamlarda var. Türkiye'ye getirilen rakamlar
ya da tahsil edilen rakamlar arasýndaki farklýlýklarý dikkate almak lazým, oradan kaynaklanabilir.
Ama bir þeye katýlýyorum: Varlýk Barýþý uygulamasý aslýnda çok iyi sonuçlar getirebilecek bir
uygulama. Zaten aþaðý yukarý ilk çýktýðýndan beri de hep bu konuda ayný görüþü bildiriyorum.
Fakat aynen bildirdiðim bir baþka görüþ de, hukuken tamamen yanlýþ olarak çerçevelendirildiði.
Dolayýsýyla, Maliye Bakanlýðý elindeki çok büyük bir fýrsatý maalesef düzenlemelerdeki hukuki
eksiklikler sebebiyle kullanamýyor. Bu birkaç sefer konuþuldu, ama her yeni uygulamada da
ayný hatalar devam ediyor. Bunda da var. Bundan sonrakinde umarým olmaz. Ama büyük bir
potansiyel var.
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"

yorum kesinlikle hukuken yargý organýna

aittir. Çünkü vergi iliþkisinde mükellef de, idare
de birer taraftýr. Götürü gider uygulamasýnda
olduðu gibi, ya kanunu çok iyi yapmak lazým,
ya da yoruma imkân verecek haller söz konusu
olursa bunu yargýya býrakmak lazým. Yargý'da
farklý þeyler çýkabilir, doðru. Boynumuz kýldan
ince diyeceðiz. Çünkü hukuk baðýmsýzlýðýný
getirecek makam yargýdýr. Çok iyi kanunlar
çýkamadýðý için bu sorunlar olur. Götürü gider
uygulamasýnda yýllardýr olan kararlara raðmen
hala ayný þekilde belirli inceleme raporlarý
çýkýyor. Baþka konular da var. Uzun süredir
yargýda reddedilen fakat Ýdare'nin ýsrarla ayný
konuda verdiði kararlar var. Bu yine uzun süredir
gündeme getirdiðimiz vergi incelemeleriyle
uðraþan kiþilerin eðitimleriyle ilgili bir sorun
tamamen."

Bunun dýþýnda daha önce de ifade
ettim; Danýþtay kararlarý farklý ama
benim oradaki kastým genel olarak bu
yorum kurallarý arasýnda da bir fark
var. Fark þu; yorum kesinlikle hukuken
yargý organýna aittir. Çünkü vergi
iliþkisinde mükellef de, Ýdare de birer
taraftýr. Ya kanunu çok iyi yapmak
lazým, ya da yoruma imkân verecek
haller söz konusu olursa bunu yargýya
býrakmak lazým. Yargý'da farklý þeyler
çýkabilir, doðru. Boynumuz kýldan ince
diyeceðiz. Çünkü hukuk baðýmsýzlýðýný
getirecek makam yargýdýr. Çok iyi
kanunlar çýkamadýðý için bu sorunlar
olur. Götürü gider uygulamasýnda
yýllardýr olan kararlara raðmen hala
ayný þekilde belirli inceleme raporlarý
çýkýyor. Baþka konular da var. Uzun
süredir yargýda reddedilen fakat
Ýdare'nin ýsrarla ayný konuda verdiði
kararlar var. Bu yine uzun süredir

gündeme getirdiðimiz vergi incelemeleriyle uðraþan kiþilerin eðitimleriyle ilgili bir sorun tamamen.
Ama bu eðitimle ilgili sorunlarýn giderilmesinde maalesef hep hizmet içi eðitimler yapýlýyor.
Hizmet içi eðitimler yapýldýðý için de hep ayný þey gelenek olarak kendinden sonraki kuþaklara
aktarýldýðýndan ayný hatalar devam ediyor. Yani objektif, dýþardan, konunun uzmanlarýndan
oluþan bir eðitim kadrosuyla bunu vermek farklý bir bakýþ açýsý saðlamak lazým. Türkiye'de bunu
verebilecek birçok uzman var. Ama konu kendi içinde kýsýr döngüye giriyor.
Asgari geçim indirimi konusunda söyleyeceðimi söyledim. Bunun dýþýnda vergi güvenlik önlemleri
bildiðiniz gibi zaten denetim sistemiyle baðlantýlý. Denetim sisteminiz iyi deðilse bu tür güvenlik
müesseselerine ihtiyaç duyulur. Bu konuþuldu. Daha önce Vergi Konseyi'nde bu konuda çok
ciddi çalýþmalar yapýlmýþtý. Hatta çok iyi hatýrlarsýnýz, Ankara ve Ýstanbul yaklaþýmlarý gibi iki
farklý yaklaþým ortaya çýktý. Birbiriyle orada bile uyum saðlamak mümkün olmadý. Ama iyi bir
denetim sistemi ve inceleme sistemiyle buna gerek kalmadan da bazý þeylerin giderilebileceði
kanýsýndayým. Örneðin, serbest meslek kazançlarýnda hakikaten çok yan yana ya da ayný binada
oturan iki avukat ya da iki hekim arasýnda bile
daðlar kadar fark olabiliyor. Bunun kýstaslarýný " vergi güvenlik önlemleri bildiðiniz
ortaya koymak gelirleri belirlemek açýsýndan gibi zaten denetim sistemiyle baðlantýlý.
problem yaratýyor. Uluslararasý hukuk yönünden, Denetim sisteminiz iyi deðilse bu tür
mutlaka çifte vergilendirme anlaþmalarý yanýnda güvenlik müesseselerine ihtiyaç duyulur."
uluslararasý hukuktaki geliþmeleri de dikkate
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alarak mevzuatýmýzdaki düzenlemeleri yapmak zorundayýz. Çünkü kendi ülke þartlarýmýzý kabul
ettiðimiz müddetçe bir yere varmamýz mümkün deðil. Hep problem yaþayacaðýz. Uluslararasý
normlarý da dikkate almak gerek. Örneðin, AB söz konusu olduðunda nasýl uyum saðlayacak
isek, burada da henüz o aþamalara gelmeden uyum saðlamak lazým. Yani burada Türkiye þartlarý
budur, biz o yüzden çok fazla bu alana girmeyelim demek doðru deðil. Çünkü anlaþmalar
birbiriyle yakýndan iliþkili, yatýrýmcýlar iliþkili.
"Uluslararasý hukuk yönünden, mutlaka çifte vergilendirme anlaþmalarý yanýnda
uluslararasý hukuktaki geliþmeleri de dikkate alarak mevzuatýmýzdaki düzenlemeleri
yapmak zorundayýz. Çünkü kendi ülke þartlarýmýzý kabul ettiðimiz müddetçe bir
yere varmamýz mümkün deðil. Hep problem yaþayacaðýz. Uluslararasý normlarý da
dikkate almak gerek. Örneðin, AB söz konusu olduðunda nasýl uyum saðlayacak
isek, burada da henüz o aþamalara gelmeden uyum saðlamak lazým. Yani burada
Türkiye þartlarý budur, biz o yüzden çok fazla bu alana girmeyelim demek doðru
deðil. Çünkü anlaþmalar birbiriyle yakýndan iliþkili, yatýrýmcýlar iliþkili."
Anayasa Mahkemesi kararlarýný görüyoruz, yerli yabancý yatýrýmcý ayýrýmýnda. Birtakým kurallarý
yani sadece anayasal kurallar açýsýndan deðil, uluslararasý kurallar açýsýndan da aslýnda denetliyor.
Orada her þeyi yazmalarý mümkün olmuyor. Ama yurtdýþýndan gelen bizim vatandaþlarýnýn
yaptýklarý yatýrýmlar da çok dikkate alýnarak karar verildi. Bu açýdan baktýðýmýzda biraz daha
global bir sisteme doðru gitmemiz gerekiyor diye düþünüyorum.
Teþekkür ederim.

KATILIMCI
Vergi inceleme elemanlarýnýn dýþarýdan birileri tarafýndan eðitim verilmesinden bahsettiniz.
Buradaki eðitimden kastýnýz kapsam olarak, Ýdare yargý uyuþmazlýðýnýn asgariye indirilmesi
anlamýnda vergi yargýsý veya genel olarak yargý nasýl yorumlar eðitimi mi? Onu mu kastediyorsunuz?

HAKAN ÜZELTÜRK
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Hayýr. Þunu kastediyorum. Ýdare-yargý farklýlýklarý konusunda bizzat ben Vergi Konseyi'ni temsilen
Danýþtay'la da konuþtum. Fakat bir çare bulamadýk. Adalet Bakanlýðý bu konuya dâhil olmak
istemedi. Eðitim konusunda hukuk boyutunu özellikle gündeme taþýmak istemiþtim. Çünkü vergi
konusunda oradaki kiþilerin bilgisini tartýþma niyetim yok ama inceleme raporlarýnda en büyük
sýkýntý buradan çýkýyor. Hukuk eksikliði konusunda. Zaten iptal kararlarý da biraz önce konuþulan,
ispat yükünün yerine getirilmemesi mesela. Bu ispat yükü yerine getirilmediði müddetçe ilk
derece mahkemesi de iptal ediyor bazý iþlemleri. Kastým, tamamen hukuki alt yapýydý. Bu ayný
zamanda sizin dediðiniz yargý aþamasýnda da birtakým tasarruflara yol açacak niteliktedir. O kýsýr
döngüyü kýrmak lazým.
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RECEP BIYIK

PRICE WATERHOUSE COOPERS
Ayrýlmalar baþladýðýna göre çalýþmanýn sonuna yaklaþýyoruz. Bu nedenle son konularla ilgili
düþüncemi bir iki cümleyle özetleyeyim. Vergi güvenlik önlemleriyle baþlarsak, ben aslýnda vergi
güvenlik önlemleriyle ilgili düþüncemi gelir tanýmý baðlantýlý olarak söylemiþtim. Vergi güvenlik
önlemleriyle ilgili söylediklerimin arkasýndayým. Vergi güvenlik unsurlarýný içermeyen bir gelir
vergisi kanunu düþünemiyorum. Bu
"Biz vergi güvenlik önlemini hep asgari
konuda ýsrarlýyým. Bu konudaki
vergileme ya da nihai vergileme olarak kabul eleþtirilerin, vergi güvenlik önlemiyle
ediyor ve tepki gösteriyoruz. Çünkü deneyimimiz asgari vergilemenin karýþtýrýldýðýndan
bu þekilde. Vergi güvenlik önlemlerini bugüne kaynaklandýðýný düþünüyorum. Biz
kadar vergi güvenlik önlemi olarak çalýþtýrmadýk, vergi güvenlik önlemini hep asgari
vergileme ya da nihai vergileme olarak
kullanmadýk. Vergileme olarak kullandýk. Onun
kabul ediyor ve tepki gösteriyoruz.
için bu noktada bir tepkimiz var. Hayat standardý
Çünkü deneyimimiz bu þekilde. Vergi
olsun, ortalama kar haddi olsun, servet beyaný güvenlik önlemlerini bugüne kadar
olsun bunlarýn hiçbirisi geçmiþte vergi güvenlik v e r g i g ü v e n l i k ö n l e m i o l a r a k
önlemi olarak kullanýlmadý. Baþlangýçta vergi çalýþtýrmadýk, kullanmadýk. Vergileme
güvenlik önlemi olarak tasarlandý, belki bir süre olarak kullandýk. Onun için bu noktada
bir tepkimiz var. Hayat standardý olsun,
bu amaca uygun olarak uygulandý, ancak
ortalama kar haddi olsun, servet beyaný
zamanla vergi güvenlik önlemi olmaktan çýkýp olsun bunlarýn hiçbirisi geçmiþte vergi
asgari vergileme haline dönüþtü."
güvenlik önlemi olarak kullanýlmadý.
Baþlangýçta vergi güvenlik önlemi olarak tasarlandý, belki bir süre bu amaca uygun olarak
uygulandý, ancak zamanla vergi güvenlik önlemi olmaktan çýkýp asgari vergileme haline dönüþtü.
Hayat standardý örneðin. Baþlangýçta iyi bir vergi güvenlik önlemi gibi sisteme girdi, küçük bir
temel gösterge tutarý, belli sayýda hayat standardýný gösteren ek tutarla uygulamasý baþladý. Ancak
daha sonra temel göstergenin çok yükseltilmesi nedeniyle tamamen bir vergileme haline dönüþtü.
Birçok ülkenin benzerini baþarýyla uyguladýðý bir güvenlik önlemi önce bozuldu, temel vergileme
haline dönüþtü, sonra da kaldýrýldý. Dolayýsýyla, þimdi, bir vergi güvenlik önlemi deyince, geçmiþ
olumsuz deneyimlerin de etkisiyle, mutlaka vergi ödemeyi gerektiren, hiçbir izah kabul etmeyen,
ekonomik tabaný olmayan bir uygulamadan bahsediyor hale geldik. Ben gerçek anlamda vergi
güvenlik önlemlerinden, bu yapýda önlemleri içeren bir vergi sisteminden bahsediyorum. Kiþileri
gerçek gelirlerini beyan etmeye zorlayacak, vergi kaçýrmayý az da olsa caydýracak bir mekanizmadan
bahsediyorum ve de vergi güvenlik önlemlerine çok büyük fonksiyonlar da yüklemiyorum.
Denetim kadar önemli bir fonksiyonu elbette yok ama olmazsa olmazý sistemin. Sayýn Feridun
Güngör'ü eleþtirirken verdiði örnek tam da benim söylemek istediðim vergi güvenlik önlemi.
Ben vergi kaçýrýrsam denetim elemaný gelir, ekonomik gerekçelerle bulur, canýma okur diyebiliyorsa
eðer, bu çok iyi vergi güvenlik önlemi ayný zamanda.
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Peki, Türkiye'de mevcut düzenlemeler çerçevesinde, örneðin "nereden buldun?" düzenlemeleri
olmadan bu niye yapýlmýyor? Ya da yapýlýyor mu? Yapýlmýyor. Ýki nedenle yapýlmýyor. Birincisi,
mevcut düzenlemeler çerçevesinde, örneðin nereden buldun düzenlemeleri olmadan bu soruyu
sormak, ekonomik verilerden hareketle geliri kavramak çok külfetli bir iþ. Külfetli, uzun soluklu,
ayrýca delillendirilmesi çok zor. Ayrýca bizim denetim elemanlarýnýn delillendirme sistemine çok
aykýrý ve mahkemelerin kabul edebileceði yöntem deðil. Dolayýsýyla bu yapýlamýyor. Etkin ve
verimli deðil.
Asgari geçim indirimi vergi sisteminin en temel eksiðiydi. Giderildi. Yeterli mi? Deðil. Makul bir
düzeye, kiþilerin hayatlarýný devam ettirebilmelerini saðlayacak bir tutara getirilmelidir. Tutar
tartýþýlabilir. Asgari ücret mi olmalýdýr? Belki kabul edilebilir ama asgari ücret de zannediyorum
yeterli deðildir.
Sermaye gelirlerinin, menkul kýymet gelirlerinin diðer gelirlerden ayrý vergilendirilmesi
düþünülebilir. Bu makul. Ama
buradaki vergileme de makul sýnýrlar
gelirlerinin diðer gelirlerden ayrý
içerisinde olmalýdýr. Yani diðer gelir
unsurlarýnýn sahipleri þunu
vergilendirilmesi düþünülebilir. Bu makul. Ama
düþünmemelidir: Sermaye kaçýyor diye
buradaki vergileme de makul sýnýrlar içerisinde
orayý vergilemiyorlar, ben
olmalýdýr. Yani diðer gelir unsurlarýnýn sahipleri
kaçamýyorum diye vergiliyorlar. O
þunu düþünmemelidir: Sermaye kaçýyor diye
zaman kaçýrma hakkým vardýr. Bu
orayý vergilemiyorlar, ben kaçamýyorum diye
boyuta gelecek bir ayrý vergilendirme
vergiliyorlar. O zaman kaçýrma hakkým vardýr.
bence kabul edilebilir bir ayrý
vergilendirme deðildir. Makul sýnýrlar
Bu boyuta gelecek bir ayrý vergilendirme bence
içerisinde, makul ölçüde
kabul edilebilir bir ayrý vergilendirme deðildir.
vergilendirilmeye çalýþýlmalýdýr. Adalet
Makul sýnýrlar içerisinde, makul ölçüde
duygusunu yok edecek bir boyutta
vergilendirilmeye çalýþýlmalýdýr. Adalet
olmamalýdýr. Sermayenin kaçma
duygusunu yok edecek bir boyutta olmamalýdýr.
olasýlýðý vardýr kabul, ancak ücretlinin
ve serbest çalýþanlarýn da kaçma
Sermayenin kaçma olasýlýðý vardýr kabul, ancak
olasýlýðý vardýr kayýtdýþýna.
ücretlinin ve serbest çalýþanlarýn da kaçma
Ayýrma kuramý bana önemli bir konu
olasýlýðý vardýr kayýtdýþýna."
gibi gelmiyor. Yapýlmasýna çok da
taraftar deðilim. Olursa da, hayýr demem. Ama adaletli bir vergileme olmazsa olmazdýr. Yani
ayýrma kuramý ile ücretlinin korunmasýndan çok, mevcut yapýdaki, ücret gelirlerinin açýk bir
þekilde aðýr vergilemesinin, istihdam üzerindeki vergi yükünün daha kabul edilebilir bir düzeye
getirilmesinin çok daha önemli olduðunu düþünüyorum. Ayýrma kuramý ile ilgi teorik tartýþmalar
yerine, daha pratik konulara eðilmekte yarar var. Ücret gelirleri için belki indirimler ayaðýnda
bir þeyler yapýp, birçok ülkede olduðu gibi ücretliler için ek indirimler konusunu düþünmekte
yarar olabilir.
"Ser maye gelirlerinin, menkul kýymet
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Basit usul / götürü usul belki bir TÜSÝAD Çalýþtayý'nda konuþulacak bir þey deðil. Ancak 800.000
mükellefin basit usulde vergilendirildiði, uygulamada gerçek gelire dayanmayan, tamamen
zorlamaya dayalý bir vergi ödenmesi anlamýna gelen bu sistem gerçekten utanç verici. Pazarlýk
usulü vergi salýnmasý, olacak þey deðil. Eðer bu sistem kökten çözülmeyecekse hiç olmazsa þu
yapýlmalýdýr: 800.000 tane mükellef stoku eritilmelidir. Belki büyük bir kýsmý tamamen muaf
yapýlmalýdýr. Bir kýsmý götürü olabilir, bir kýsmý da iþletme hesabý gibi gerçekten deftere tabi
gelir tutarýna baðlý olarak vergilendirilebilir.
Çok teþekkürler.

HALÝL BAÐDINLI
KPMG

Aslýnda giderlerle ilgili çok fazla bir þey söylemedik. Belki sona doðru vakit olmaz diye ben
hemen onu söyleyeyim. Gelir vergisi sistematiðinde benim gördüðüm en ciddi sorun giderlerdir.
Geliri nasýl tanýmlarsak tanýmlayalým, hangi oranda alýrsak alalým mükellef gruplarýna yaptýklarý
birçok harcamayý kanunen kabul edilmeyen gider dediðiniz zaman, mükellefler kendilerince
bir gelir belirleme yöntemine mutlaka baþvuruyorlar. Dolayýsýyla, sistemdeki belki en önemli
vergi güvenlik sistemi burada giderlerin geniþletilmesi olacaktýr. Türk vergi sistematiðinde
yapýlacak bu düzenlemenin de ciddi bir reform olacaðýna inanýyorum.
Yýllar önce, ben ilk mesleðe girdiðimde, çok þaþýrdýðým bir olay vardý. Ýlk vergi incelemem.
Mükellefin otel faturalarý. Beþ yýldýzlý otellerden biri. Ben onlarý buldum, not ettim. Ýlk matrah
farký, reddedeceðiz. Diþli birisi. Dedim ki, bunlarý reddediyorum. Niye reddediyorsunuz dedi.
Bu iþle ilgili olmadýðýný söyledim. Aç 40'a 1'i oku dedi. Ne diyor? Ýþle ilgili. Bu benim iþimle ilgili
dedi. 11 ay anamdan emdiðim süt burnumdan geliyor. Ben iki gün tatil yapmazsam benim iþim
etkili olur. Bu benim iþimle ilgili dedi. Çok fazla söyleyecek bir þey yok. Bu çarpýcý örnekten
giderek birçok þeyi yasaklayarak, yaratýlan farklýlýklarda mükellef incelemenin düþük olduðu
yerde kendi çözümünü buluyor. Sisteme güvenmeyi saðlayacak yerler burada olacak. Bence
giderleri açalým. TÜRMOB'un bir önerisi var. "Negatif vergi iadesi" diye bir öneri getirmiþ kendi
taslaðýnda. Yani bir mükellef ödediði dolaylý dolaysýz vergilerin tamamýný beyan etsin, gelirinden
hesaplanan vergiden düþsün eðer arada bir fark varsa, devlet onu iade etsin diye bir kural
getirmiþ.
Bundaki önerisi de þu: Mükellefler
piyasada belge toplasýn. Ben de
dâhil birçok yerde alýþveriþ yaparken
yüzde 18 KDV gündeme geldi, hiçbir
iþe yaramýyor. Onun pazarlýðýný
yapýyor. Bunun önüne geçmek için
düþünülebilir. Belki üzerinde kafa
yorulmasý gereken bir öneri gibi.
Ýkincisi, iade prosedürlerinde "nalýncý
keseri" kuralý gibi vergi daireleri
teftiþlerinde onu çok görürdük, Ýdare

"Geliri nasýl tanýmlarsak tanýmlayalým, hangi
oranda alýrsak alalým mükellef gruplarýna
yaptýklarý birçok harcamayý kanunen kabul
edilmeyen gider dediðiniz zaman, mükellefler
kendilerince bir gelir belirleme yöntemine
mutlaka baþvuruyorlar. Dolayýsýyla, sistemdeki
belki en önemli vergi güvenlik sistemi burada
giderlerin
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geniþletilmesi

o l a c a k t ý r. "

çok fazla sýcak bakmaz. Temel sebebi de, nasýl olsa mükellef vergi kaçýrýyor, iade prosedüründe
ayak sürüyelim. Kutsal hak olarak tanýnmak zorunda mükelleflere. Bunun dýþýnda amortismanlar
baþlý baþýna sistem içerisinde yine giderlerle baðlantý. Gerçekçi olmayan bir yapý. Þu anda birçok
mükellefin inadýna mukteza yazýyorum. Þu anda 67 tane mukteza istedim. Bir ekonomik hayat
içerisinde sabit kýymetleri Maliye Bakanlýðý'nýn belirlemeye çalýþmasý lüzumsuz bir detay. Bana
gelen sorularýn önemli bir kýsmý, bunu hangi orandan ayýracaðýz. Bu hep söyledik. Üçlü bir
ayýrým yapýp, 1 ve 2'de belirlemek istediði ne varsa çok genelleri belirleyip, onlarla ilgili bir
ekonomik ömür koyup, üçüncüyü torba yapýp "burada sayýlmayanlarýn hepsi þudur "deyip
geçmek bu konudaki ýstýrabý da bitirecek. Ýdare de çok yoruluyor, biz de çok yoruluyoruz.
Mesela amortismanlarý çözmesi lazým.
Damga Vergisi bir baþka ýstýrap konusu. Damga Vergisi
yine benim yaptýðým bir incelemeydi. Ankara'da büyük
Ve r g i
sisteminden
bir inþaat þirketi. O dönem adamlar 5 örnek beyanname
yapmýþlar. Her biri birer þantiyede ve ýslak imzalý. O
çýkartýlmasý çok doðru bir
adamlara çok yüksek bir rakam çýkardýk. Adam bana
yaklaþým olacak."
görüþmeye geldiðinde dedi ki, "Þaka yaptýðýnýzý düþünüp,
dua ederek geliyorum. Benden bu parayý istemiyorsunuz deðil mi?" Evet istiyorduk ve adamýn
kazancý o kadar deðildi. 1 milyon küsur damga vergisi çýkýyordu. Bunun mutlaka düzenlenmesi
lazým. Damga Vergisi'nin Türk Vergi sisteminden çýkartýlmasý çok doðru bir yaklaþým olacak.
Þu tebliðlerin düzenlenmesi; artýk yeter ben de uzmaným falan diyorum. Keþke ticaret hukukçusu
olsaydým dedim. Tebliðler mutlaka tek tebliðe düþürülmeli. Sirküleri çýktý, genelgeleri çýktý. Bir
tek düzenleme ve mümkün olduðunca bunu tek tebliðe düþürerek açýklama yapmayý öneriyoruz.
Bir de þu tabirden vazgeçilebilir. "84 numaralý Teblið'in bu tebliðe aykýrý hükümleri kaldýrýlmýþtýr"
gibi beyni mýncýklayan açýklamalardan
"Tamamýyla görüþlerimiz bir baþkasýna verilmiþ
vazgeçip, "düzenlemede neyi
muktezaya dayandýrarak yürütüyoruz. Ne
kaldýrdýysak en son hali budur" diye
"Damga Vergisi'nin Türk

açýklamalar yapmasýný ve þu anda
görüyorsunuzdur, sistem tamamen
muktezalarla yürüyor. En azýndan þu
sýra çok sýk yaþýyorum. Tamamýyla
görüþlerimiz bir baþkasýna verilmiþ
muktezaya dayandýrarak yürütüyoruz.
Ne tebliðde, ne de kanunda hükümleri
bulamýyoruz. Tamamen muktezalarla
yürütüyoruz. Naçizane öneri, bir yýl
içerisinde müstakar halde sorulardan
oluþan muktezalarý belki yýlsonunda
Bakanlýk tebliðe dönüþtürüp, açýklama

tebliðde, ne de kanunda hükümleri bulamýyoruz.
Tamamen muktezalarla yürütüyoruz. Naçizane
öneri, bir yýl içerisinde müstakar halde
sorulardan oluþan muktezalarý belki yýlsonunda
bakanlýk tebliðe dönüþtürüp, açýklama yapmasý
daha doðru bir uygulama olacaktýr. 5 yýllýk zarar
mahsubunun mutlaka kalkmasý lazým. Bir hakkýn
5 yýlla sýnýrlanmasý kabul edilebilir bir uygulama
deðil. Bunun da bir vergi güvenlik önlemi olarak
düþünülmesi lazým."
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yapmasý daha doðru bir uygulama olacaktýr. 5 yýllýk zarar mahsubunun mutlaka kalkmasý lazým.
Bir hakkýn 5 yýlla sýnýrlanmasý kabul edilebilir bir uygulama deðil. Bunun da bir vergi güvenlik
önlemi olarak düþünülmesi lazým. Ýnsanlarýn yüreðinde nedenini bilmediði, anlamý da çok fazla
olmayan düzenlemeler yapmanýn sisteme zarar verdiðini düþünüyorum. Bir de peçeleme
sözleþmesi. Yine belki vergi güvenlik müessesesi gibi düþünebilirsiniz. Peçeleme sözleþmesini
Türk vergi sistemine ama Vergi Usul Kanunu'na, ama Gelir Vergisi Kanunu'na dâhil edilmesi
lazým. Perdenin arkasýndaki adama devletin mutlaka ulaþmasý lazým. Türkiye'nin en büyük vergi
borçlularýndan biri Ýstanbul'daki bir çaycý. Sýralamada 5 veya 6'ncý sýrada. Onun arkasýndaki
adama ulaþamadýðýnýz sürece de insanlarýn yüreðinde bir iz býrakýyor, sisteme güvenini ortadan
kaldýrýyor. Mahkemeler, hep konuþuluyor, vergi mahkemeleri ve ticaret mahkemeleri; mutlak
surette yeniden düzenlenmek zorunda sisteme güveni yeniden saðlamak için. Bir de en önemlisi,
bu kanunlarý uygulayan vergi çalýþanlarýyla ilgili sorunlarýn çözülmesi lazým. Þu anda vergi dairesi
ikili bir yapý oldu. Gelir uzmanlarý ve diðerleri diye. Bunun yarattýðý tahrifatý çok yakýndan ben
gözleme fýrsatý da buluyorum. Bu yapýyla ilgili biz ne yaparsak yapalým, Gelir Vergisi Kanunu'nu
ne kadar muhteþem hale getirirsek getirelim, sistem inancýný yitirmiþ ve yýlmýþ personelle bizim
o kanunlarý doðru dürüst uygulama þansýmýz olmayacak. Bu ikili yapýyý mutlaka bir çözüme
kavuþturmamýz lazým.
Teþekkür ediyorum.

ÞABAN ERDÝKLER

ERDÝKLER YEMÝNLÝ MALÝ MÜÞAVÝRLÝK
Ben katký saðladýðýnýz için hepinize çok teþekkür ediyorum. Son söz Sayýn Baþkan, Sedat
Eratalar'ýn.

SEDAT ERATALAR
Öncelikle size deðerli katkýlarýnýz ve katýlýmlarýnýz için çok teþekkür ediyoruz. Sanýyorum herkesin
ortak fikri, baþarýlý verimli bir toplantý geçirdiðimiz yönünde. Bununla ilgili daha konuþacaðýmýz
ve çalýþacaðýmýz çok husus olduðu bir kez daha ortaya çýktý. Hepinizi TÜSÝAD adýna teþekkür
ediyor, sevgi ve saygýlarýmý sunuyorum.
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ÞABAN ERDÝKLER

ERDÝKLER YEMÝNLÝ MALÝ MÜÞAVÝRLÝK BAÞKANI
Yararlý ve verimli bir tartýþma sonucu bazý konularda fikir birliði oluþtuðunu görmek gerçekten
memnuniyet verici.
Tüm katýlýmcýlarýn birleþtiði, bundan da öte konuyla uzaktan yakýndan ilgili herkesin de
paylaþacaðýný umduðumuz kanaat, ülkemizin dolaysýz vergiler, özellikle de Gelir Vergisi bakýmýndan
baþarýsýz olduðudur.
50 yýlý aþan bir süredir uygulanan gelir vergisi sistemimiz temel konularda bile hala mutabakat
saðlayamamýþ, fiscal gayesini yerine getirmekten uzak kaldýðý gibi ekonomiyi bir bütün olarak
kavrayamamýþ, basitlik, adalet gibi vergilemenin temel ilkelerini dahi karþýlayamaz halde kalmýþtýr.
Defalarca yapýlan çok ciddi revizyonlar dahi gelir vergisinin ücret üzerinden alýnan bir vergi
yapýsýndan çýkmasýný saðlayamamýþtýr.
Bu durumda sistemin tamamý üzerinde etkili olmayan küçük bazý revizyonlar, aksadýðý görülen
birkaç maddenin deðiþtirilmesi veya bazý güvenlik müesseselerinin eklenmesi ya da çýkarýlmasý
ile çözülecek bir problem deðildir karþýmýzda duran. Bilakis gelir vergisi sistemi bir reform
zorunluluðu ile karþý karþýyadýr. Kanun, geliþen ve deðiþen þartlar, ortaya çýkan gerçekler,
beklenen geliþmeler çerçevesinde stratejik bir bakýþ açýsý ile ve elbette ihtiyaçlara uygun bir
çözümlemeyle ancak genel, kapsayýcý ve reformist bir anlayýþla yeniden ele alýnmalýdýr.
Bu amaçla Maliye Bakanlýðý'nca hazýrlanmýþ olan ve üç yýldýr elde tutulan taslaðýn yeniden
irdelenerek geliþtirilmesinde fayda görülmektedir.
Gelir Vergisi Reformu, aslýnda vergi reformunun önemli bir parçasý olarak düþünülmelidir. Vergi
Reformu denildiði zaman da mükellef Ýdare ve yargýnýn vergi kanunlarýyla ahenkleþtirilmesinden
söz etmek gerekir. Bilinçli bir mükellef, verimli, adil, þeffaf çalýþan bir Ýdare, böyle bir Ýdare'nin
içinde yer alan ancak tarafsýz ve baðýmsýz bir denetim sistemi ile yine bürokratik etkilerden uzak,
hýzlý çalýþan, mükellef hukukunu layýkýyla gözeten bir yargý yapýsý sistemin bileþenlerinden
olmalýdýr. Mükellef, Ýdare ve yargý ile bütünleþtirilmemiþ, paydaþlar tarafýndan içselleþtirilmesi
saðlanmamýþ bir Gelir Vergisi Kanunu istediði kadar yeni olsun, kötü bir kanun olacaktýr.
Çalýþtay'ýmýzda yeni Gelir Vergisi Kanunu'nun sistematik özellikleri üzerinde yapýlan tartýþmalarda;





Net artýþ teorisi, kaynak teorisi,
Beyan sistemi, stopaj sistemi,
Artan oranlý, düz oranlý vergi,
Vergi güvenlik müesseseleri

konularýnda farklý görüþler dile getirilmiþtir. OECD tarafýndan benimsenen ve OECD ülkelerinde
uygulanan sistemlerin Türkiye'ye adapte edilmesi, fiscal gayenin yaný sýra ülkenin ekonomik
ve sosyal ihtiyaçlarýn ve geliþmiþlik düzeylerinin göz önünde tutulmasý gerektiði görüþleri ifade
edilmiþtir.
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Gelir Vergisi Kanunu'nun reformist bir anlayýþla yeniden yazýlmasýndan önce Kanun'un yürürlüðe
girmesi halinde baþarýsýný saðlayacak ön koþullarýn yaratýlmasýnýn önemine de vurgu yapýlmýþtýr.
Artan elektronik kayýt belge, ekonomik hareketleri izleme imkânlarýnýn sistemin içinde
bütünleþtirilmesinden saðlanacak yararlarýn üzerinde de özenle durulmuþtur.
Çalýþtay'ýn amacý elbette baðlayýcý, kesin ve geri dönülemez tercihler koymak deðil, üzerinde
çalýþýlmasý gereken konularýn envanterini çýkarmaktýr. Bu çerçevede, stratejik beklentiler
doðrultusunda Gelir Vergisi Reformu'nun görüþülerek karara baðlanmasý gereken konular
irdelenmiþ, çözüm önerileri ileri sürülmüþtür.
Bu bakýmdan son derece baþarýlý geçen Çalýþtay'ýn raporunun, Gelir Vergisi Reformu konusunda
fikir ve söz sahibi olanlar ve olmak isteyenler için konunun önemli unsurlarýný saptayýp, kýsa
vadeli beklentilerin etkisinden arýndýrýlmýþ çözümlemeler üretilebileceðine inancýmýz tamdýr.
Katkýsý olan, emek veren herkese en içten þükranlarýmý sunarým.
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