T.C. ULUDAG 0NiVERSiTESi
iKTiSADi VE iDARi BiLiMLER FAKULTESi
MALiYE BOL0M0

•

..

.

VIII. TURKIVE
•

MALIYE SEMPOZVUMU
"TURKiYE'DE VERGiLEME SORUNLARI
VE EKONOMiK iSTiKRAR"

12- 15 May1s 1992
ULUDA~

'I

Uludag Universitesi Merkez Kiitiiphane
Turkiya Maliye Sempozyumu (8.: Bursa: 1992)

TUrkiye'de _vergileme sorunlan ve ekonomik istikrar.
(UiudaQ Oniversitesi Yaymlan Yaym No.: a.Q64.0257)
1. Vergilendirme • TUrkiye - Kongreler. I. UludaQ Oniversitesi liBF Maliye 801., duz. II. E.a. Ill. Dizi.

J

336.2009561
ISBN 975 - 7657 - 82 - 4

Prot. Dr. Salih §ANVER'in amsma ithaf edilmi§tir.

SUNU~

12-15 Mayzs 1992 tarihinde Uludag'da

gen;ekle~tirilen

Turkiye Maliye Sempozyumu'nda sunulan tebligler ile

VIII.

tart1~malan

iqeren bu kitabm bastml elde a/mayan nedenlerle gecilani§tir. Bu
nedenlerin

b~mda, meslekt~lanm!Zln

ul~tmnamalandtr.

sunduklan tebligleri biz/ere

Birkat; istisna dcymda, tebliglerin buyuk bir kzs-

mt kasetlerin qozUlmesi sonucu ortaya qtkarttlabilf(li§tir.
Sempozyumun gerqekle§tirilmesine kat/ada bulunan tum kurul~lara, bOlUmumazun ogretim elemanlanna ve
te~ekkiir

ederiz.

iiBF dekanllgma

T0RKIYE'DE VERGILEME SORUNLARI
VE EKONOMIK ISTIKRAR
13 MAVIS 1992

10.00

SUNU~

Prof. Dr. Nihat EDiZDOGAN (U.U.U.B. Fak. Maliye Bolilm Ba~kam)
10.15

A<;ILI~ KONU~MASI

Prof. Dr. Ozer SERPER (U.U.i.i.B. Fakiiltesi Dekam)
Prof. Dr. Nihat BALKIR (Uludag Universitesi Rektoril)
ilgili Devlet Bakam ·
Siimer ORAL (Maliye ve Gilmriik Bakam)
10.45 ARA

11.00 I. OTURUM
BA~KAN : Prof.Dr.HalilNADAROGLU

"istikrar Aract Olarak Vergi"
:
Prof. Dr. Oguz OYAN (Gazi Univ. i.I.B.F. Ogretim Uyesi)
Do~. Dr. Eser KARAKAS (istanbul Univ.iktisat Fak. Ogretim Uyesi)
Prof. Dr. Orhan SENER (Dogu Akdeniz Univ. Ogretim Uyesi)
11.45 ARA
12.00- 12.30 TARTI~MA
12.30 OGLE YEMEGI
14.30 II. OTURUM
BA~KAN : Prof. Dr. Salih SANVER
KONU
: "Vergi Kaytp ve Ka~aldan"
KONU

KONU~MACILAR

KONU~MACILAR:

Prof. Dr. Bora OCAK<;IOGLU (istanbul Univ.iktisat Fak. Ogretim Uy.)
Doc;. Dr. Nevzat SAYGILIOGLU (Maliye ve Gilmrilk Bakanhgt Gelirler
Genel Md. Yardtmctst)
15.15

ARA

15.30- 16.00 TARTI~MA
19.00- 20.30 ULUDAG UNiVERSiTESI REKTORU
PROF. DR. NiHAT BALKIR'IN KOKTEYLi

14 MAVIS 1992

10.00 Ill. OTURUM
B~KAN

KONU

Prof. Dr. Aykut HEREKMAN
: "Vergi Yiinetiminin Reorganizasyonu"

KONU;)MACILAR :
Prof. Dr. Ostiin DiKE<;: (Gazi Oniv ik ve id B'l
F k o"" . .
.
· ·
· 1 · a · ,rehm Uyes1)
' van SEL<;:U~ .. .. ~Mal~ye ve Giimrtik Bakanhg, Gelirler Gene]
.
.
Mudurlugu Dmre Ba§kam)
Ibrahim AKTAN (Ycminli Mali Mti§avir)
10.45. ARA
11.00- 1130 TARTI;)MA
1230 OGLE YEMEGI
1430 - 19.00 ~IEHfR TURU

Rd

15 MAVIS 1992

930 GENEL KURUL TOPLANTISI
10.00 PANEL

BA.5KAN : Prof. Dr. B.N. FEYZiOGLU
KONU
• ''T" k' 'd y
·
"AN
.
ur Iye e erglleme Sorunlan ve Ekonomik lstikrar"
r
ELE K4.TILANLAR:
·
Yard. Do~ Dr Dogan ~ENYOZ (U ·· ·
Ertugrul KUMCUOGLU (B b k .UB. Ikt:'e I~ .. Bil. Fak. Ogretim Oy.)
.
a§ a an a§mU§avm)
Nezih SEKER (Yeminli Mali Mii§avir)
~efik <;:ET!NER ~POLYLEN Gene! Miidiirii)

~~~i~ ~~l~(cYrafet.tml'
AMKSI,OMY· (ls~anbul Oniv. iktisat Fak. Ogrctim Oyesi)
"
emm
a
U§av1r)
I

1

1130 TARTI;)MA
U.OO KAPAN![) KONU~MASI
ProfD s ·
· ·
.

r.

·

CVI~l G~R(JUN. (Istanbul Oniv. Siyasal Bilgiler Fakiiltcsi
Ogrehm Uycs1)

Tertip Komitesi
Prof. Dr. Nihat EDiZDOGAN
Prof. Dr. Ayta~ EKER
Prof. Dr. Nih at FALA y
Prof. Dr. Sad1k KIRBA~
Prof. Dr. Ahmet KUMRULU
Prof. Dr. Sinan SONMEZ
Prof. Dr. Salih ~ANVER
Do~. Dr. Turgay BERKSOY
Do<;.Dr.NevzatSAYGILIOGLU
Yl)rd. Do<;. Dr. Refia YILDIRIM

Sempozyumu Destekleyenler
Polyleu
Pamukbank
Bisa§
DI§ Bank
Renault
Siita§
1noksan
Ozdilek
ilmek Tekstil
Bursa Defterdarhg,
Bursa SMMM Odas1
Gok<;en Tekstil
Ece Tekstil

SUNU~ KONU~MASI

Prof. Dr. Nihat EDiZDOGAN*

Saym Rektorum, Saytn konuklar, T.R.T. ve bastmn degerli mensuplan,
degerli hocalanm ve meslekta§lanm. Uludag Oniversitesi iktisadi ve idari BiJimler Fakiiltesi Maliye BoiOmO'nUn dOzenlemi§ oldugu VIII. TOrkiye Maliye
Sempozyumuna ho§geldiiliz.
Camia olarak geleneksel hale getirilen bu sempozyumu gee; de olsa
bu ytl Osllenmenin §U an BoiOmilmOz adtna gururunu duyuyor ve mutlulugunu ya§tyorum. Daha onceki ytllarda da belirtildigi gibi, bu sempozyumlar bir
yerde maliye alamnda yeni geli§melerin ve sorunlann tarlt§tldtgl TOrkiye 9ap1nda Maliye Akademik Kurulu gorevini yapma noktasma gelmi§tir. Memleketimiz igin c;ok yararh bu olay1 ba§latanlara ve geli§mesine katk1da bulunanlara
biz de §Okranlanmtzt sunuyoruz.
Bu ytlki organizasyon ic;in, genelde dO§OnOien tarihlerden once gun
saptamamtztn nedeni, konaklama yerinin ancak bu tarihler ic;inde uygun bir
ortam saglayabilmesindendir. Konuklanmtztn Bursa'mtztn en guzel yerlerinden biri alan Uludag'dan, daha once gelmemi§lerse, hO§nut kalacaklanm
umuyoruz.
Tertip Komitesi'ndeki meslekda§lanmtztn. gosterdikleri anlayt§a te§ekOr
ediyoruz. iki kez Bursa'da toplanma imkam bulduk. Sempozyumun konusunu saptamada duyulan heyecan ve verilen ugra§l gergekten gorOimeye
degerdi. Konu all ba§hklan da bu c;abalann OrOnO olmu§tur.
Katthmt olabildigince arttrma, daha once katllmayanlann katthmtm saglama, boylece maliye ailesini bir araya toplama, eski ve yeni ku§aklan birbirine
tamtma, daha onceki sempozyumlarda oldugu gibi bizimde oncelikle istedigimiz bir dO§Gnce idi. Hatta bu konuda bir album gtkartmamn c;ok faydah olacagtm da dO§OnOyorduk. Ancak, "Ball Olkelerinde, bu tOr toplanttlarda, toplantt maliyetinin katilanlardan saglandtgtmn" vurgulanmast Ozerine nac;ar kaldtgtmtzt belirtmek isterim.
Sempozyumun haztrhklan strastnda dogmu§ ve bundan sonra dogabilecek aksakhklardan elbette bizler sorumluyuz. Hocalanmtztn, meslekda§lan-
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m1z1n ve konuklanmJzm organizasyon eksikliklerini anlayJ§Ia kar§Jiayacaklanm
umuyoruz.
Burada yeri gelmi§ken, bundan sonra sempozyumu Ostlenecek meslekda§lanmJza yard1mc1 olmak bak1m1ndan bir hususu belirtmek isterim. Biit<;eye bu !Orden bilimsel sempozyumlar i<;in 6denek konulmasJ mutlaka gereklidir. KaldJ ki, Maliye ve Gilmrilk Bakanilgl'mn son ilg yJidJr bu konuya gok
Jilmll bakt1g1 da bir gergektir. Ancak, bu yolla finansman sorununun gozillmil§
oldugu zannedilmemelidir. Odenegin kullamlmasJ s1rasmda yetkililerin tutum
ve davram§lanmn ya da olasJ engellemelerinin de dikkate allnmas1 gerektigi
gozardJ edilmemelidir.

Prof. Dr.

Ozer SERPER*

Saym konuklar, degerli meslekta§lanm

Sempozyum igin biltge hazJrilklan s1ras1nda bizlerden llgi ve yardJmlanm esirgemeyen Say1n Bakamm1z ba§ta olmak ilzere Maliye ve Gilmrilk BakanilgJ'mn ilgili merkez te§kilatJ yetkililerine ve Bursa Defterdan Saym Halit
Demir'e huzurlanmzda te§ekkilril bir bore;: bilirim.

Uludag Oniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakilltesi Maliye Bolilmil
tarafmdan dOzenlenen 8. Tilrkiye Maliye Sempozyumu'na kat1lmamzdan dolay! te§ekkilr eder, sizleri sayg1 ile selilmlanm.

Sempozyumumuza gerek teblig sunarak, gerek konu§macJ ve panelist
olarak bilimsel katk1da bulunan meslekda§lanm12a ve bizleri kJrmayarak oturum ba§kanilgJm kabul eden hocalanm1za da aynca te§ekkilr 8derim.

Bu sempozyumun Bursa iktisadl ve Ticari ilimler Akademisl ile Bursa
Oniversitesi iktisadi ve Sosyal Bilimler Fakilltesi'nin birle§tirilmesi ile olugan
ve 1982 y11Jnda faaliyete gec;:en Fakilltemizin 10. kurulu§ yJIJnda dilzenlenmi§
olmas1mn onemine bu arada deginmek isterim.

Say1n Bakanlanma, Maliye ve Gilmrilk Bakanhg1'mn degerli mensuplanna katJIJmlanndan dolay1 te§ekkilr ediyorum.
.
Bizlere gosterdigi anlayJ§ nedeniyle Grand Yaz1c1 Oteli sahibi Say1n
Ibrahim YazJcJ ile Gene! Mildilr Burhan Bey'e §ilkranlanmJZJ sunuyorum.
Yogun <;all§malanndan dolay1 bolilmilmilz ogretim elemanlarma ve bolilm
sekreterimize te§ekkilr etmek istiyorum.
Sempozyumun finansman sorununu <;ozmede bizlerden ilgilerini esirgemeyen ve sempozyumu destekleyen; Pamukbank, Polylen, Bisa§,
DJ§bank, Renault, Silta§, Ozdilek, ilmek Tekstil, Gokgen Tekstil, Ece Tekstil,
Sunteks, Etemensucat, Serbest Muhasebeci Mali Mil§avir OdasJ yoneticilerine te§ekkOrlerimi sunuyorum.
Son olarak, sempozyumumuzu onurlandJran tilrii davetlilere te§ekkilr
ediyorum.
Sempozyumun her yonilyle baganiJ gegmesini, bilim hayallmJza onemli neticeler getirmesini diler, sayg1lar sunanm.

Sempozyumun konusunu "Tilrkiye'de Vergileme Sorunlan ve Ekonomik istikrar'' olu§turmaktadJr. Bu konu, hepimizin yak1ndan bildigi, devletin 11nansman konusunu gozmede ba§vurulan vergilemede kar§Jia§Jian sorunlann
ortaya konulmasJna ve vergilemenin ekonomik istikrarm saglanmasmdakl rolilniln belirlenmesine yoneliktir. Konu, hemen hemen herkesin §U veya bu
§ekilde vergilerle ilgili olmasJ nedeniyle gilncellige sahiplir. DolayJsJyla konu
se<;imi, isabetll ve baganll olmu§tur.
Degerli dinleyiciler,
Oikemizde §effaflJga onem veren bir iktidann variJgJ hepimizi sevindirmektedir. Ne var ki, tomograli ve ultrasonografi cihazlanmn kullamm1 ve gorOntillerin renklendirilmesi ile t1pta §effaf gag yakalanmJ§ iken, vergide hillil
gizliligin savunulmasJm izah etmek mOmkiin degildir. isimlerin a<;Jkl~n~ma~
IJgmJ ongoren yasa maddelerini kald~rmasmJ §effafllga onem veren hukumetJmizden beklemek her Turk vatanda§Jmn hakk1 olsa gerek. Unutulmasm ki,
Bas1n Konseyi bile bugilnlerde "Halk1n Gen;ekleri Ogrenme Hakk1 ve Bilgi
Edinme Hiirriyeti" konulu bir sempozyum dOzenlemi§ bulunuyor.
Degerli dinleyiciler,
Oikemiz uzun yJIIardJr enflasyonun yiiksek ate§inden yorgundur. Diger
taraftan, kamu kesimi dengesi kamu gelirlerinin kaynagJm olu§turan dOrt kay-
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naktan (ki bunlar vergiler, enflasyon, i<; borglanma ve di~ borglanmad1r) birisi
olan enflasyona da bagl1d1r. 0 halde, onOmOzdeki yillarda Olkemizi bekleyen
yine enftasyon olacakt1r. Peki durum boyle iken, gelir vergisinin yllkll alt1nda
ezilen bordro mahkQmlanmn durumunu dllzeltmek gerekmez mi? Aydan aya
fiyatlar yllkselir, diger bir deyi§le param1z1n sat1nalma gucll azal1rken, gelir dilimi yllkseldi diye birkac;: ay ara ile net maa~1 daha da azaltmanm gerekc;:esini
bordro mahkQmlanna anlatmak gerc;ekten zordur. Diger taraftan, gelir dilimlerlni hayat pahahhg1na endekslemek hakkaniyet geregi olmaz m1? K1sacas1,
"Vergilendirilmi~ gelir kutsald1r" vecizesinin sozde kalmas1 isteniyorsa, "Devlet
tuttugunu vergilendirir" mant1g1ndan vazgec;meli ve gelir vergisinin ana kaynaglm olu§turan bordro mahkQmlanmn kutsal gelirleri daha adil bir bic;imde
vergilendirilmelidir.
Degerli dinleyiciler,
Sozlerime son vermeden once daha yayg1n bilgisayar kullamm1 ile daha saghkh istatistiksel verilere sahip olacag1m umdugum Maliye orgOtllnOn
onumuzdeki aylarda daha da §effafla§acagl beklentisi ic;inde oldugumu belirtmek isterim.
Vergileme gibi ekonomik, sosyal ve siyasal yonleri bulunan karma91k
bir konuyu tart1~mak Ozere pek c;ok bilim adam1, bOrokrat ve uygulamac1y1
bir araya getirerek boyle bir organizasyonu gerc;ekle§tiren Maliye Bolllmumllz Ba§kam Say1n Prof. Dr. Nihat Edizdogan ve mesal arkada§lanm kutlamak benim ic;in zevkli bir gorev olacakt1r.
Sempozyum c;ah§malanmn ba§anh gec;:mesini diler, tOm kalilanlara
sayg1lar sunanm.

Prof. Dr. Nihal BALKIR*

Say1n dekan, <;;ok degerli ogretim Oyelerimiz, gerek Bursa' dan gerek diger illerden gelen ogretim Oyelerini kasdediyorum ve bu sempozyuma kat1ian
tum yetkili ve ilgili say1n konuklar, bas1n ve TRT'nin degerli temsilcilerl.
Ben ve Oniversitem ad1na sempozyuma kalilan siz degerli konuklanmlza ho§geldiniz diyor ve sayg1lar sunuyorum.
8. Maliye Sempozyumu'nun Bursa'da yapilmasmdan ve bu sempozyumun Oniversitemiz iklisadi ve idari Bilimler Fakultesi Maliye Bolumu'nun Ostlenmesinden ve bunun gergekle§tirilmesinden duydugum memnuniyeti burada belirtmek istiyorum. DOzenleme kurulunu kutluyorum. Saym kongre
ba§kamm, sempozyum · ba§kamnm OslO kapah olarak ac;akladiQI hususa ben
biraz ac;aklik getirmek istiyorum.
Bursa Oniversitesi kurulduktan sonra bir kongre ve konferanslar ~ehri
olmu§tur. Bir yil iginde gerek kendi Qniversitemizin gerekse ilgili olarak diger
bilimsel ve diger kurum ve kurulu§larla yaptiklan sempozyum ve kongrelerin
say1s1 otuzu gegmektedir. BOlOn bu bilimsel toplant1iann gergekle§tirilmesinde arkada§lanmlz Oniversite blltc;esinden hakh olarak destek beklemektedirler. Fakat biz bu destegi yapamamaktay1z. Bu gibi toplant1lara aynlan
para bu yil yllz milyon lirad1r. Bu yOz milyon, 400 sempozyum ve kongreye
bolllndOgiinde acaba ne dO~er. Bu taktirde de bu gibi toplant1lan desteklememiz gen;ekten mllmklln de(jildir. Ornegin kendi dalmda duzenledigim
kongrede devletten bir kuru~ katk1 saglamam mumkun olmad1. Sempozyumunuzu deslekleyenlerin geni~ listesi var. Ben de bunlara te~ekkUr ediyorum. Desteklemeye devam etsinler, c;:unkll devletin her§eyi yapmas1 mOmkOn
degildlr.
TOrldye'de hepimizin bildigi gen;ekler var. Bu gergekler hiZII bOylime,
h1zh bir ~Jeli~me ve buna paralel olarak da dunyada en h1zli nOfusu artan 01kelerden biriyiz. 1933'de 15 milyon olan TOrkiye bugun 60 milyona dayanml§tlr. Nilfus art1~1 o/oo 30'u a§maktad1r. Bir yandan nOius artl§l belki nO!us
ac;:1smdan guglii devlet olacag1z ama artan nQ!usun her yonden artan ihtiyac;:lan ortaya c;lkacaktlr. Samyorum TOrkiye'nin iktisadi, sosyal, mali, egtlim, sagilk sorunlanmn ba§lnda bu hiZII nOfus art1~1 gelmektedir. TUrkiye eski TOrkiye
degildir. insanlanm1z koyden kente gog etmektedir. Kentlegme sorunu vardw.
Konut, i~ bulma vs. sorunlar vard1r. Kaym!g1 yoktur. TOrkiye'nin tiim ihtiyaC<Iannl gormedeki kaynag1 vergidir. TUrk insam her §eyi devletten bekle-
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mektedir. Oysa Amerika, Japonya gibi Olkelerin insanlanmn devlete katkilan
daha fazladir, sanki Ti.irkiye bu i.ilkelerden daha zengindir.
Ben size kendi iiniversitemizden bir 6rnek verecegim. Biz Bursa'da
1975 ytlinda bir Oniversite kurarken 8 Faki.ilte, 10000 lisans, 2000'de lisans
Osti.i 6grenci planlaml§tlk. Bugi.in Oniversitemizde 10 Faki.ilte, 23000 6grenci,
5 yOksekokul, 12 ara§tlrma merkezi, 3 enstitO vard1r. Bizim hedefimiz Devlet
Planlama Te§kilatl rakamlanna g6re 2000 y1hnda 30000 6grencidir. Fakat bu
hedefin bize bir konu§mada 50000 olacag1 Saym Ba§bakanca soylenmi§tir.
BugOn 985.000 gem;: Oniversltelere girmeye <;:ali§maktad1r. Bizim 1975'de iki
faki.ilteyle T1p ve iktlsadi ve idari Bilimler FakOitesiyle kurdugumuz Oniversitemlzln 6grenci say1s1 250, 6gretim Oyesi say1s1 20 idi. Bu bugOn artml§llr. Bugi.in Bursa'da bir Oniversite varken 2000 y11inda Bursa'nm nlifusu 2 milyon
olacag1 dO§OnOIOrse ikinci blr Oniversite kat;lnilmaz olacakt1r. Bu 6rneklerl
Oniversiteden verlyorum. Bu sorunlan ula§tlrmaya, sosyal hizmetlere her ti.irli.i
alana yayabilirslnlz. Oniversltelerln kurulmas1nda blrt;ok sorunlar vard1r. En
zor olam bir 6gretim Oyeslnln yeti§mesidir. Bunun arkas1ndan gelen lse burokratlk engellerd\r. Ornegin, Uludag Onlversilesi'ne Avrupa lskan Fon'undan
9.2 milyoil dolarl1k kredi sagland1. Ocak 1992'de bu kredi DPT'ye bildirildi. Bu
para ancak 15 Ekim 1992'de t;ekilebildi. Boyle olunca l§lerimiz hem daha pahahya mal oluyor, hem bitmiyor. Ben gene Oniversitemizden bir 6rnek verecegim, biz 6grencilere 6grelim harc1 alllnda tarh ettigimiz miktar, yemek si.ibvanslyonu i<;:ln onlara harcad1g1mlz paramn 1/10'udur. Si.itOn sag!1k glderieri
sosyal ve ki.ilti.irel faallyetler, sabah kahvalt1lan hep Onlversite bOtt;esinden
kar§llanmakta, ogle yemeklerlnin 2/3'0, ak§am yemekleri' it;in 1000 TL. si.ibvansiyon yurttakiler it;in verilmektedir. $imdi devlet b6ylesine 6grencilerin !Om
ihtiyat;lanm kar§ilamaktadlr. Burada zengin 6grenci de fakir ogrenci de bundan yararlanmaktadlr. V(;lrebilecek 6grenci verecek, vermeyecek 6grenclye
ise devlet katk1 saglayacakt1r. Biz devletimizin bize verdigi imkanlan en iyi
§ekilde degerlendirmeye, kullanmaya t;ali§lyoruz. Bu milletln, devletln lnsanlanylz. Aldlglmlz sorumlulugu sonuna kadar gotOrecegiz.
Bu anlatt1klanm1 §U konudan dolay1 arz ettlm. Bu sempozyumun konusu vergileme sorunlan, saym Dekan da bahsetti. Ocretlller vergilerlni pe§ln
pe§ln verlyorlar. Acaba dlgerleri veriyor mu? Devlet kanun 91kararak borglulann bort;lanm silmektedlr.
Devlet fiyat artl§lanm onlemelidir, paramn degerl korunmahd1r. Ekonomlk lstlkrar saglanmalrd1r. Ben bu konulardan anlamam. Ben doktorum. Bugun burada bu konularda konu§acak l§in teorisyeni bilim adamlan var. Mallye Bakanhg1'mn teorlsyen uygulamaclian var. Bunlann hepsinin bir araya gelerek en lyl g6zilm yollanm burada dile getlreceklerine ben inamyorum. in§allah daha lstlkrarh, ekonomlk yonden daha rahat, daha mutlu ve refah gilnlere
ula§lnz, temennilerlmle heplnlze sayg1lanm1 sunuyorum.

-6-

1. OTURUM
iSTiKRAR ARACI
•

OLARAK VERGI

BA~KAN
Prof. Dr. Halil NADAROGLU

KONU~MACILAR
Prof. Dr. Oguz OYAN
Dog. Dr. Eser KARAKA$

Prof. Dr. Halil NADAROGLU*

Birinci oturumun degerli iki konu§maclslm yerlerini almak Ozere buraya
davet ediyorum. Say1n Dekan, qok degerli konuklar. Biliyorsunuz TOrkiye Maliye Sempozyumu g6zlerini Uludag'da at;ml§ll. Birincisi Anadolu Oniversitesi
taral1ndan Uludag'da gert;ekle§tirilmi§ti. $imdi yine Uludag'da t;ok daha iyi
ko§ullarda sekizincisini idrak etmenin mutlulugu it;indeyiz. Once bu ba§anll
organizasyonu gergekle§tiren ve bizlere gerqeklen qok bOyOk misalirperverlik
g6steren U.O.i.i.B.F. Maliye B610m0n0, ba§ta Say1n Ba§kanlan olmak Ozere
yureklen kutluyor, kendilerine te§ekkOrler ediyoruz.
Biraz once say1n Rekt6r0 dinlerken, Divan'1n OniO beyiti akllma geldi.
Tiirkiye'de hangi kesim olursa olsun, kim olursa olsun, teselli bekledikleriniz
dahi size birbirinden karamsar tablolar qiziyorlar. Baz1lan, Say1n Dekan gibi
6fkesini dile getiriyorlar, hakll olarak. Baz1lan say1n rekl6r gibi yamp yaklmyorlar. Acaba durumdan memnun olan kimse yok mu ve olmas1 mUmkUn
olmayacak mi? $imdi, sempozyumun ba§IIQI, TUrkiye'de Vergileme Sorunlan
ve Ekonomik istikrar. Vergileme teorik planda, akademik t;evrelerde her zaman bir sorundur. Onunla ilgili sorunlar incelenir, q6ziimler ara§tlnlir. Ama
Tiirkiye'de vergileme, galiba aynca bir ba§ka sorun. Bu ltibarla, Tiirkiye'de
vergileme sorunlan denildigi zaman, belki farkll bir bakl§ aq1s1 getirmek gerekecek, Tiirkiye'nin ko§ullanm g6z6n0nde tutmak kayd1yla.
$imdi bugOnkU ilk oturuma iki degerli konu§macl kat1iacak; Prof. Dr.
Oguz Oyan ve Dot;. Dr. Eser Karaka§. Ben bu topluluga iki degerli konu§maCIYI ayn ayn takdim etmek ihtiyac1n1 duymuyorum. Qiinkii, kendilerini, degerlerini, etkinliklerini qok yaklndan biliyoruz. $imdi ilk s6zii, Say1n Dot;. Dr. Eser
Karaka§'a veriyoruz.

*

Mannara Oniversitesi.
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DOLAYLI VERGilERiN iSTiKRAR ETKilERi

DO!(. Dr. Eser KARAKA!?*
GIRi!?
Sempozyumun genel konusu "TOrkiye'de vergileme sorunlan ve ekonomik istikrar". Ben bu c;alrgmada, bu gok kapsamlr baglrgrn kOgOk bir bolOmOnO ele almaya c;alrgacagrm. Qalrgma, dolaylr vergilerin istikrar etkileri konusunda odaklagacaktrr.
istikrar kavramr da, geni9 kapsamlr bir kavram olup, en genelinde Oc;
alt ba§lrk alt~nda incelenmesi gerekmektedir. Bir ac;rk ekonomide, iktisadi istikrar, fiyatlar genel seviyesinin nispi kararlrlrgr (sOrekli dO§Ok enflasyon), dig
Odemeler dengesinin kronik ac;rk ya da fazla vermemesi ve i§sizlik artr nOtus
artrgrm emebilecek bir iktisadi bOyOme orammn tutturulmasr anlamrnda ele
alrnmaktadrr.
iklisadi istikrar, yukanda belirtilen soz konusu Oc; oge (fiyatlar genel
seviyesi, Odemeler dengesi ve bOyOme) taraf~ndan belirlenmektedir. Bu galr§mada ise, aragtrrmamn srmrlanm c;ok iyi belirlemek amacryla, vergileme-iktisadi istikrar genel baglrgrmn, oldukga srmrlr bir alt konusu Ozerinde yogunla§rlacaktrr. Soz konusu all konu, dolaylr vergilerin, iktisadi istikrann temel
ogesi oldugunu dllgOndOgOm bOyOme ogesi, diger bir ifadeyle, tasarruf arzr
Ozerindeki etkileri olacaktrr.
Qalr§man1n temel hipotezi, dolaylr vergilerin (cari ve reel degerleri, toplam vergiler ic;indeki payr ya da dolaylr/dolaysrz vergiler oram) tOketimi krsrcr,
tasarruf arzrm ise arttrncr ozellikler ta§rdrgr olac~ktrr 1.
MODEL
Qalr§mamn giri§ b610m0nde belirtildigi gibi, bireylerin donemler?rasr tOketim-tasarruf tercih bOIOnOnde, t donemi tOketim setinin, olabilecek en bOyOk b610m0n0 (t+ 1) donemine erteletmeyi saglayan vergi yaprsr, bu aragtrrma iginde optimal vergi seti olarak adlandrnlacaktrr.

•

!.0. iktisat Falalltesi Maliye Boliimz1.
1

Tanner, s. 317.
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Modelin temel iinermesi, konuya ili§kin c;ok geni~ bir literatOrde de
deginildigi gibi, toplam vergi gelirleri iginde (ya da GSMH iginde) dolayh vergilerin paytmn yukselmesinin, bireylerin diinemler arast !Oketim tercihlerini, t
diineminden (t+ 1) diinemine yiinlendirecegi bigimindedir2. Bu anlamda, tasarrul arz1n1 olumlu etklleyen bir dolayh vergilerldolaystz vergiler oram, optimal vergi str0k10r0nu olu§turacak1tr.
Qalt§mada kullanllan

=
=

X1

X2
X3

degi~kenler a§agtda belirtilmi§tir3.

Ulusal Gelir (Milyar TL.)
Toplam TOketim (Milyar TL.)
Ozel Tuketim (Milyar TL.)

=

X4

Ozel Tasarrul (Milyar TL.)

xs =

Ozel Tasarruf Oram

X6

Ulusal Tasarrul Oram

=

X7

X8

Toplam Tasarruflar (Milyar TL.)
Toplam TOketim Oram

=
=
=

X9
X10
X11

Vergi Gelirleri (Milyar TL.)
Ki§isel Gelir Vergisi (Milyar TL.)
Kurumlar Vergisi (Milyar TL.)

X12 = · Dolayh Vergiler (Milyar TL.)
X13 =

=

X14

Xis =
X16
X17

=
=

X18 =
X19
X20

=
=
=

X21
X22 =
X23
X24

=
=

Dolaystz Vergiler (Milyar TL.)
Yurtigi Dolayh Vergiler (Milyar TL.)
Ozel Tuketim Oram
Vergi Gelirleri I GSMH
Ki§isel Gelir Vergisi

I Vergi Gelirleri

Kurumlar Vergisi I Vergi Geiirleri
Dolayh Vergiler I Vergi Gelirleri
Dolaystz Vergiler I Vergi Gelirleri
Yurtigi Dolayh Vergller I Vergi Gelirleri
Deflator
X12 I X13
X14 I X13

Diinemler arast tUketim-tasarruf tercihleri Ozerinde vergi strOk10rOnOn
etkilerini incelemek amactyla bir dizi tekli ya da c;oklu regresyon uygulamast
2
3

Atkinson ve Stiglitz, s. 71.
Veri tablolannda ycr alan tUm

degi~kcnlere, denklemlerde rastlanmamas1, yapdan regresyon

analizlerinin bazdannm istatistiki olarak anlamslZ sonw;lar venncsinden kaynakiimmaktad1r.
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yap1lm1~11r.

Qal1§ma, 1963-1991 donemini kapsayan zaman serilerine dayan-

maktad!r.

1- X3 = 1618.49-3.98 (X12) + 10.78 (X13)
(1.45)
(4.26)
F = 2094.63
R2 = 0.99
2- X5 = -9.89 + 0.22 (X19) + 0.04 (RX1) + 0.18 (RX9)
(2.33)
(1.58)
(0.94)
R2 = 0.51

F

=

8.96

3- X5 = 3.50 + 0.74 (RX12) + 0.75 (X23)
(3.70)
(0.51)
F = 10.37
R2 = 0.44
4- X6 = 6.71 + 0.78 (RX12) + 1.82 (X23)
(5.93)
(1.88)
F = 21.55
R2 = 0.62
5- X5 = 6.31 - 0.9 (RX10) + 0.73 (RX11) + 0.52 (RX12)
(0.48)
(1.40)
(2.12)
F = 7.66

6- X6 = -7.42 + 0.17 (RX9) + 0.04 (RX1) + 0.27 (X19)
(1.51)
(2.82)
(4. 75)
R2 = 0.73

F = 23.43

7- X7 =-189.93 + 0.35 (X12)- 1.35 (X13) + 0.32 (X1)
(0.97)
(2.94)
(14.87)
F = 12550.02

8- RX7 = -3.23-0.11 (RX10) + 5.71 (RX11) + 1.75 (RX12)
(0.48)
(8.33)
(5.44)
F = 133.45

9- RX7 =-13.52 + 0.29 (RX1) + 0.66 (RX12)- 0.84 (RX13)
(7.61)
(1.64)
(3.21)
R2 = 0.93
F = 124.18
10-X15 = 77.93 + 0.17 (RX10) + 0.05 (RX11) -0.79 (RX12)
(1.09)
(0.11)
(3.71)
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F = 8.16

R ilc ba§layan dcgi§kcnlcr reel btiyiiklukleri yansitmaktadJr.
Gergekle§tlrilen regresyon analizlerinden eide ed'l1
yorumlanabiilr:
en sonuglar §iiyle
·l no.!u regresyon denklemi X3 (ozel t'lk · )
galr§manrn temel hipotezinl, smrrd~ bir d g l ~~rm v.e X1~ (dolaylr vergller)
1
Jar ni!elikte bir sonug vermektedir D
e er. e. e edrhnesrn.e k~f§Jn, dogrunegatlf bir katsayr ortaya <,;rkmaktadlr. olayh vel gller lie ozei tuketlm arastnda
2 no.lu denklem toplam verai g 1'1 1 . 1 d
(X19) anmasryla birlikte: iizel t
: e lr er I<; n .. e dcl~yli vergilerin paylnJ
RX1 (reel ulusai gelir) ve RX~sarrur cra~Jmn.da yukse!drgini gostermek!edir.
dO~Ok <;;lkmakla birlikte hipct (r~el verg'. gehri~n) dei'jJ§kenlerinin t degerleri
lik1e aniamlr bir scnu" ~erme~ZdlrmzJn en onemlr degi§keni X19, F testl ile bir-

"

e w.

n:~~~~~~n~lre:;;n~~1~r~::~o:y"

9 no.lu denklem, tOmOyle reel bOyOkiOklerden hareket ederek, tasarrut
arz1 lie, ulusal gelir (RX1),·dolaylr (RX12) ve dclays1z (RX13) vergller arasJndaki ili§kiyi vermek1edir. Regresyon dolays1z vergileme ve tasarruf arz1 arasrnda, ongorOidugu gibi, net bir negatil ili§ki vermektedir. Dolayl1 vergilere ili§kin
katsay1, dO§Ok bir t degerine kar§Jn, pozitif bir egim olu§turmak1adrr. Denklemin bir bOtOn clarak anlamhlrg1m sorgulayan F degeri ise yeterll iii<;Ode yOksektir.
10 no.lu son regresyon denkleml lse, dolayh vergiler lie ozel tliketim
oranlan aras1nda, istatistiki olarak anlamh bir negatif katsay1 verirken, c;alr§manrn temel hipotezini yani dolayh vergllemeye agwhk verllmesinin ozel 10ketimi k1sacagl varsay1m1m dogrular nitelik1edir.

:e

arasm:a
vergiler)
x.s (6zeltasarruf oranr)
nc.lu regresycn denklemi de d
e rr.. Be~zer blr yontemle dOzenlenen 4
S!nda 9Ck anlamiJ br·r II' k' ' olayiJ vergJier lie ulusal tasarrul oram (X6) ara'§ I vermek1edir.
.
5 no.lu denklem, aym lli§kiyi yenid d
en ogrularken, reel kl§isel gelir vergisi (RX10) ile ozel tasar f
ru oranr arasJnda dr ··k b'
IJ~manrn hipotezl dogrultusunda blr e"'' I ' U§U lr t degerine kar§Jn, c;:a"''m c U§lurmaktadrr.
6 no.lu denklem, 2 no.lu denkleme be
.
. .
lam vergi gelirleri ir-inde dol
. .
nzer bJF yap1ya sah1pt1r ve top1
Y •
ay 1verg1lenn pay1mn (Xlg) art
rak, carl deger olarak ulusal 1
fl
mas1na paralel olaasarru ann alt1JQI scnucunu peki§lirmektedir.
7 no.lu denklem temel h' 1 · d
'
lpo ez1n cgrulugu savm1 c;:ok .. 1 d'
Toplam tasarru!lar (X?) d 1
.. ..
gu9 en wmekte. .
1
gelirin (X1) a'tan dolaysJz ~ o.~Y: vergJienn (du§uk bir t de(ieri) ve ulusai
belirlenmek1e~ir '
erg, enn (Xi 3) ise azalan bir fonksiyonu clarak
..

OIL

8 nolu denklem de dclaylr v .1 (RX
gugiO pczitif ilii?kisl yinel~nirken, d~;~lkert do~:;,n- tcplam ta~arrullar (RX7)
tusunda, kl§isel gelir vergisi (RX10) 'I
~ • e kar§ln, hipotez dogrulclu§maktad~r. Bu denklemde kur
I e ta~rrwlar arasJnda negatil bir ill§ki
ongiirillen hipctezin tersine , O'it~:'~; vergJsJ. (R~11.J. ~~~ tasarrufiar arasrnda,
ill§klyi, TOrkiye igin yapilan bir ;m . ~mel sahlp brr llr§kl o~aya <;lkmJ§tlr. Bu
yorumlamak olanakslzd
Plfl <;a l§mada, matematlksel bir kesinlikie
rr. 8 unun temel nede 111· "lk ·
d
• u em1zde tasarruf arz1na
ili§kin verilerin c;ck eksik 1
hacminin, ozel-kamu tasarr~f~~~~~a:na ~~ynaklan~aktad~r. Toplam tasarrut
ruflann bireysel (gelir vergisi mOkell II ~) §maksJ bllinmek!e, fakat, ozel tasare er ve urumsal (kurumlar vergisl mu-
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kellelleri) ve kurumsal (kurumlar verglsi mOkellefieri) tasarruflan clarak all dokOmO bllinmemektedir. Bu eksikligin bir scnucu olarak, kurumlar vergisinin,
kurum tasarrufian Ozerindeki etkilerlni soyutlamak olanakslzla§maktadlr.

SONU<;:
Gerc;ekle§tirilen regresyon analizleri, <;ah§manrn temei hipctezi clan
dolayh vergiler-tasarrul arz1 pozitif ili§kisini dogrular nitelik1edir. Toplam vergi
gelirleri i<;inde dolayh vergilerin pay1nrn artmas1, ceteris paribus, bireylerin tUketim tercihlerini t doneminden (t+ 1) donemine kayd1rarak, t donemi tasarruf arz1m clumlu olarak etkilemekte boylece, stabilizasyon hedefinin temel cigusu clan ik1isadi bOyumeye katk1da bulunmak1adrr4.
Her iktisadi olguya (bu qah§mada, tcplam vergi gelirleri iqinde dclayh
vergllerln pay1nm a1t1mlmas1 6nerisi) kaynak dag1hm sOrecine ve gelir biiIO§OmOne yaptJgJ etkiler a<;ISJndan yakla§Jhr. Dolayh vergllerln yukseltilmesinin, nispi fiyatlan degi§tirdigi olc;ude kaynak dag1hmmda etkinlik kay1plan yaratmasl kac;mllmazd~r. Dolayh-dolaysJz vergileme alternatifinin etkinlik sonuglanmn incelenmesi zaten bu k1sa c;:ah§mamn sJmrlanmn c;ok di§Jna ta§maktadir.
Dolayli vergllerin yarattJQI etkinlik kay1planm asgarlye indirmenin bir yclu, dolayh vergileme strOk10rOnO dOz oranh olarak tutmaktan gec;;mektedir.
Her mal ve hizmet grubuna aym oranda uygulanan bir dolayh verginin nispi
liyatlan garp1tmas1 ve kaynak dagi11m1nda etkinlik kay1plan yaratmas1 bir 61<;;lide azaltllmakla birlikte, toplam dclayh vergi yiikii gellre cranlandJglnda tersine artan, toplam tuketime cranland1gmda ise diiz oranh bir tarile yap1s1 crtaya 91kmaktad1r.
4

Kottikoff, s. 1585.
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Bu sonuc;lara, dolayh vergileme
d'
. .
k
oran JferansJyeh sJIJr ya da sJIJra yakm
tutulmakla vanlmaktadlr 8
· una ar~m. Avrupa :ropl 1 , ,
b .
K.D.V. sistemi 6rnek ahmrsas bu . t
. u u,u nun emmsedigi
olmasJ (bazJ Olkelerde yOzde ~0 d ~Js emde oran dJferansiyelinin <;:ok yOksek
bOyOk olc;Ode garpJtlp kaynak da;,l::;;:~==), ~~la.yh vergilemenin nispi liyatlan
nucunu verirken, dolayh vergi OkO
Ia et mhk ~ayJplanm yOkseltmesi so10
oranh bir tarife yaplsJna ula~llma~adJr. P m !OketJme oranlandiQJnda, artan
G6rOidOgO gibi, dolayh vergilemenin k
k
.
etk!leri arasmda 6nemli kar~Jthklar mevcutt ayna dagJIJm ve gehr b610§0m
<;:eh§kilerde denge sa"'lanmas' dah ..
dur. Bu arag ve amaglar aras1ndaki
"
·
a once e degin'ld'"'·
·b· b
1 1
Slmrlanmn di§Jnda kalmaktadJr Etkinlik
. .. '.. ~ 91 '· u ara§tJrmamn
mak Ozere, ara§twma sonuglar; toplam
~eh:. bo~u§~~ sonuc;lan sakh kalagJrhk verilmesi, bireylerin !Oke~im-t
9J Y~ku ~<;:ensmde dolayh vergilere
degi~iklik yaratmakta ve s6z k
asarru1 se<;:J~I~nnde, tasarruflar lehine bir
lamaktadw.
onusu tasarrut etkJsJyle bOyOmeye kaynak sag-

::r
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Prof. Dr. Oijuz OYAN*

Benim konum esas itibariyle 1990'1ann kamu gelirleri politikas1mn eksenleri Ozerine. 1990'1ara bakmak bugOnkO mevcut yap1y1 bilerek mOmkOndOr. Yani 1980'1erde ne olduguna da bakmak gerekir.
1980'1er maliye politikaSJmn dOzenleme bic;imi ac;JsJndan ele ahmrsa,
bunun 1980'1erdeki istikrar ve yap1sal uyum programlanna belli 61c;Ude bir
uyumu ic;erdiginl ama ne 61<;:0de istenen programlara ula§lldJQJ ve maliye politikalanmn bunlarla uyumu tartJ~Jian bir konudur. Bu tartJ§mayJ dilerseniz sorulara bJrakahm. 1980 ekonomi politika modelini klslca 6zetlemek gerekirse,
§U noktamn alt1 <;izilmelidir. Bir kere 1980'1er, 19BO'Ierden 6nceki d6nemin
rant1m yiyen politikalard1r. TOrkiye'deki Oretken kapasitenin geli§imi ac;1s1ndan
baktJg1m1zda bu b6yledir. 1.980'Ier 6nemli 61c;Ode yeni kaynaklann, ciddi Oretim artl§lan olmaksJZin devreye sokuldugu ylllardJr. 1980'1er Cumhuriyet 06neminin ba§ka hic;bir d6neminde olmayacak kadar belirli f1rsatlann yakalandiQI bir d6nemdir. Bu f1rsatlann belli ba§li noktalan §Unlard~r: Cumhurlyet tarihinin hic;bir d6neminde olmayacak kadar gelir dag111m1 bozulmu§tur. Reel olarak ilcret diizeyleri geriletilmi§tir. Bu ekonomik ac;1dan bir !Jrsatt1r. Sosyal ac;ldan i§in tartJ§masJna girmek istemiyorum. ikinci bir 6nemli llrsat, ig ticaret
hadlerinin tanm aleyhine geli§tirilmesidir. Oc;Oncil bir f1rsat, Tilrkiye dJ§ kaynak, 6zellikle dJ§ bore; ac;1s1ndan 6nemli bir ivme kazanmJ§tJr. Bu d6nemde
en az1ndan 30 milyar dolarhk bir net dJ§ bore; giri§i s6zkonusudur.
Cumhuriyet tarihinin hic;bir d6neminde bu 09 6genin yanyana bulunmasl s6zkonusu olmaml§llr. Bu 6nemli f1rsat TOrkiye'de 1980'1e degerlendirilememi§tir.
TOrkiye'de 1980'1eri belli a<;Jiardan kaybetmi§tir ve 1990'1ara bu sancllarla girmi§tir. Kaynak yaratmamn bir yolu da s1nai kapasite kullamm oranlan
artJnlarak gerqekle§tirilmi§; ama bunun da sonu gelinmi§tir. i 985 sonras1nda
TOrkiye'de mali yilkler 6nemli 61c;Ude art1nlarak yeni kaynaklar yaratllmi§!Jr.
Toplam vergi yOkOndeki ag1k ve i<; borc;lanma ac;1s1ndan yapJian k1yaslamalar;
bunu ortaya koyacakt1r. BOlOn bunlan toplarsamz, TGrkiye'de inamlmaz 61<;:0de kaynak tOketllmi§tir. Bir iktisat politikas1mn ba§SnsJm 6h;mek ic;in kullamlan kaynaklarla yapJian i§leri kar§lla§tJrmak gerekir. Hi<;bir zaman bu kadar
c;ok kaynak kullamp, hic;bir i§ yapmamak mOmkOn degildir.

5

Doitcux, s. 54.

•

Tari§ Gene/ Miidiirii .
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Kaynak yaratma konusunda §unu da eklemek gerekir; Tiirkiye ihracat
kapasitesini artJrarak da kaynak yaratml§llr. Burada esas itibariyle, dO§Ok degerli Turk Liras1 politikas1 yani reel devaiOasyonlar yoluyla bunlar gerekle§tirilmi§tir. Bu politikadan vazgegildigi andan itibaren burada da likanmalar devreye girmi§tir.
1990'1arda benzer politikalan sOrdurme olanag1 kalmamJ§!Jr. QOnkO, bu
tJkanmalar birkag yJidir ortaya gJkmJ§!Jr. TOrkiye mevcut Oretim kapasitesini
art1rabilmek i<;:in bOyOk olt;:iide ilave yenileme ya!irlmlan yapmak zorundad1r.
1990'1ara gelindiginde onumOzde belli ba§IJ kJsJtlar var. Bu kJSJtlann birincisi,
TOrkiye'nin bOIO§Om gostergeleri art1k 1980'Ier tarz1nda go!Orulemez. ikincisi,
TOrkiye'de yeni bir s1nai at11im ka9milmaz bir duruma gelmi§tir. TOrkiye'de yenl sanayiler kurulmak zorundadJr. TOrkiye, mutlaka bOyOk taleplerle 9ali§an
sanayileri kurmak zorundadJr. DOnya pazan bO!Onle§irken, k09lik ialeplere
yonelik sanayilerle i§i go!Oremezsiniz.

.
..
1 cek bir reform. ikincisi, Tiirkiye'de
kezi yonetim ili§kilerini yemden duzen eyekle§tirilmesi gerekmektedir. Biit9e
biit(fe-hazine reformunun mutlaka gerge
. . dO§uren politikalar uygulanbirligi mutlaka saglanmali, it; borgl~nfmal gerdeagJtnral nsfer politikalan son bulma. ,
til ya da pozJ!J an am
mahdir. KIT Jere nega
..
.
.. nelik politikalar uygulanmali11, KiT'Ierin kendi ayaklan uzennde durmasma yo
d1r·

.. "k"uyo r·
·· 1
eterince yOksek gozu
Turkiye'de dolayh v~rgi yukdlen hza e~ ~atJiirsa toplam vergi gelirleriBOtc;e dl§l vergi niteligindekJ fonlar a esa
'
nin 09te ikisi dolayli niteliktedir.
TOrki e'de mullaka yeni vergileme alanlan

. .
sJste-

kapsanma~Jdlr. .v.ergl

mimizdeki :rtlk spesilik tarilelerden ad valorem tarifelere ge<;:JimelidJr.

O<;:OncOsO, kamunun ic; ve dJ§ finansman dengeleri a§Jn 61<;:0de tahrip
edilmi§lir. Bu tahriballn giderilmesl gerekmektedir. Kamu ekonomisinin laize
dayali bir transfer orgam niteliginden <;Jkanlmasl gerekmektedir.
TOrkiye'de dl§ ticaret ag1g1 buyumektedir. ihracat arll§l yetersizdir;
ithalat kapasitesinin artmamas1 1990'1ardaki bir smai atJiimJnda onemli bir <
ayak bag1n1 olu§turacaktlr.
Nihayet ekonomik istikrarsJzlik, liyatlardaki ve bOyOmedeki istikrarsJzlik
ortam1 giderilmelidir. Bu belirsizlik ortam1 ne ozel ne kamu giri§imcileri a<;:JSJndan uygun bir ortamd1r.
1990'1arda kapsamiJ bir kamu gelirleri reformu tasarlanmalidw. Bunun
ekonomik ve politik kJSJIIan sozkonusudur. Burada politik irade ve kararlilik
c;:ok onemlidir. Burada mali, ekonomik ve sosyal boyutlan itibariyle Og ana
eksenin ai!Jnl gizmek mOmkOn. Vergileme ile mullaka yeni kaynaklar yaratmak zorunday1z. Bu hem kamu kesiminin finansman a<;JQJ a<;:JSJndan, hem SInai atil1m program! a(fJSJndan gereklidir. Artlk Turkiye'de birbirinin Zit!J gibi
gozOken sermaye birikimi modellerinin bir sentezine vanlmak zorundadJr. DolayJsJyla yeni sekt6r tercihler ve yeni vergi politikalan bu senteze uygun olarak belirlenmek zorundadJr.
Nihayet TOrkiye'de vergl gelirleri artJnlirken vergi ylikOnOn yeniden
dagJiimJ sosyal amaglara uygun bi:i!O~Om politikalanna gore belirlenmelidir.
Bu hedefler do~rultusunda §Unlar s6ylenebilir:
Kamu mali y6netiminde a§Jn merkeziyetc;ilikten ve dagJmkiJktan kurtulmaya yonelik bir reform (gelir ldaresi reformu), denetim sistemi relormu, yasama-yurutme dengesini yenlden olu§turacak bir reform, yerel yone!im-mer-
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TARTI~MAlAR

BA~KAN

Sabah oturumunun ikinci ve son kiSmlnl ag1yorum. Ac;1h§ konu:;;malanm takiben c;ok degerli iki konu:;;mac1mn son derece ilgin<; tebliglerini dinledik.
Konu~mac1 arkada§lara sordum, sorulan, kar§l gorii§ ve katk1lan hepsi tamamlandlktan sonra cevaplamak istediklerini s6ylediler. ilk soz Saym Profesor Salih :;>anver'in, buyrun Saym :;>anver.

Prof. Dr. Salih ~ANVER*
Saym Ba:;;kan, say1n meslekta§lanm, once tertip komitesini kutlanm.
Misalirp!lrverliginize de te§ekkilr ederim. Efendim Say1n Karaka§'tail ve Say1n
Oyan'dan <;ok yararland1m. Say1n Karaka~'1n modeli biraz spesllik, Say1n
Oyan'da bizi Frans1z ekoiOne getirdi. Benim s6ylemek istedigim sadece §U.
Amerikan iktisat Kongresi bu sene New Orleans'ta yaplld1. Dev iktisal<;ilar
var §U anda Amerika'da; Lester Throw, Sammers gibi. Dediler ki, arllk bu Slr<;a saraydan, neo-klasik iktisattan inelim, somut sorunlan goru:;;elim. Ben vergi gibi sorunlann ancak kar§lla§tlrmah yontemle ara§tmlabilecegi kanaatindeyim. Jl,caba §U anda Alman vergi sistemi nedir? Japan vergi sistemi nedir?
ingiliz vergi sistemi nedir? Veyahut bize benzeyen Ulkelerin vergi sistemleri
nedir? Bunlan bilmek durumunday1z maalesef. Bunlann herhangi birinin mevzuatl bile Tilrkiye'nin higbir kOtilphanesinde, Maliye Bakanhg1'nda yoktur.
Vas1tah-vasllas1z vergiler aynm1 uygulamada, a§BQI yukan 1980'1erde
kalktl ve c;ok enteresan bir§ey "user prices", yani herkes yararland1g1 hizmeti
6desin diye· bir egilim dogdu.
Biz tutupta Van'dan aldlg1m1z vergi ile Bursa'da, istanbul'da ogrenci
okutuyoruz; olmaz bu. Hic;b!r siyasetgiye de "egitimin parasm1 Ode" dedirtemiyoruz. Sa.glik hizmeti de aym. 0 halde iki arkada§lma da sorum §U: Saglik
hizmetlerinde olsun, egitim hizmetlerinde olsun, zorunlu olmad1kc;a yani kamusal mal olrnad1kt;a, para o~madan biz liseyi, Oniversiteyi okutamay1z. Bu

Mamzara Oniversitesi 1./.B.F. Ogretim Oyesi.
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Prof. Dr. Ozer BERPER*
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l'kl e ' ~~d~ brhmsel ara~trrmayr da kuldigi igin, istatistik ProfesorO old o_nce '. ~· Tabu brr yerde bizim sahamrza girediyorum ve bazr ele§tirileri de yuigumb '9'n de bazi katklfarrmrn olu§masrnr arzu
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ne urada sunmak istiyorum
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tezleri olacaktrr. Sayrn Karaka~
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ara:;;trr~anrn
temel hipotoazi ve hipo1
1
potezler yaratmr~. :;>u halde he :~~ lpotezl~n parantez ic;lerinde ac;arak higer9ek9i olacaktr. QiinkO d / k .ac;:ar~k .hrpotezlerim demi§ olsaydr daha
ol
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eksiklikler liar. Bir kere degi§k~nl~~r. I urada benrm a9rmdan gordii(iOm bazr
bir yerde oran diyorsunuz kapah e ~ anlama~md~ simetrik durum yak. Yani
9 9 yorsunuL Brr yerdeki sayryr ve bOIOmo

gosteriyorsunuz. 0 da. bir oran. Orada ba§ka bir yerde X23, X24 de oldu(lu
gibi ba§ka bir tanrmlama geliyor. Yani g6sterimde bir degi§iklik yapmakta yarar var. Okuyucunun anlamasr a9undan. Ama ben X22 deflatorOnOzun ne oldugunu anlayamadL QOnkO hangi endeks buraya konulmu§IU. Toplan e§ya
fiyatlan endeksi mi? Gegim endeksi mi? Bunlar ise h::jngisi? istanbul ticarel
odasr mi? veya digeri. Bunlann c;ok agrk bir §ekilde verilmesi gerekiyordu.
Tabii modellerinizde dayandrgrnrz §oyle bir varsayrm olmasr gerekir.
istatistiksel veriler dogrudur. Kendi istatiksel veriler ama veriler bazen dogru
olabilir.
Tabii TOrkiye'de verilerin dogrulugu 61c;Os0nde sizin yaptrklannrzrn dogrulugu vardrr. Ke§ke dediginiz gibi Birle§mi§ Milletler yayrnlannda TOrkiye i9in
daha detaylr bilgi olabilse. Hatalr bile olsa yine aynr hata i9inde olacagr i9in
daha olumlu bir durum olurdu. Benim anlayamadrgrm bir nokta var. 25 civannda degi§ken veriyorsunuz da bazr mocleller grkarryorsunuz. Ama hepsi dogrusal. Regrasyon bu degil. Bir tek Allah igin dogrusal model yok. Tabii bu kadar, dogrusal ili§kiyi beklemek mumkun mu? GonOI isterdi ki varsayrmlanndaki regresyon dogrusal· regresyon modelleri bir takrm varsayrmlara dayanrr. Bu
varsayrmlarrn ge<;:erliligi konusunda bir tartr§ma getirseydi daha mOkemmel
olurdu. Bu arada gordugum kadanyla 09 denklemde Oc;, be§, onlu denklemlerde R2 yani belirlilik katsayrsrnr % 50'nin altrnda buluyorsunuz. Bunun anlamr §Udur: Yani bu degi§kenler serbest ya da bag1msrz degi§kenlene baglr
degi§kenler arasrndaki ili§ki zayrf kalmr§tlr.
Ancak o/o 50'nin altrnda bir krsmr agrklayabilmi§lir. Kaldr ki gok ilgin9 bir
nokta var. Bilemiyorum g6zden kagtr herhalde.
Siz bu denklemlerde (!) yi yazryorsunuz. Fakat (t)yi yorumluyorsunuz.
F Jeri var. F ler var, o halde siz f testi yapryorsunuz ashnda ama t yi yorumluyorsunuz. Bunun mutlaka degi§tirilmesi gerekiyor. QOnkii f testi lie t testi bir
yerde birletjir. Eger serbesl degi§kenler bir lane ise gOnkO (f) (t)'nin karekokOdOr. QOnkU eger boyle diyorsanrz ya (f) yi c;rkaracal<srnrz, digerini brrakacaksrmz. Bunun gibi degi§iklik yapilabilir. Bu arada bir onemli nokta var. Ger9ekten donem modeliniz 90k uzun ama gi.izel. Bizim bekledigimiz §ey 30'a yakrn
yrl burada soz konusu ki ger9ekten onemli bir donem. QOnkii bizler istatistikc;:iler 8-10 yrlhk verilerte galr§maktan b1kmr§rzdrr. Boyle donem §ansh donem.
Ama §unu da gozonOnde tuttunuz mu? Olabilir ki belki bu yOzde tiplerde
olan belirli kalsayrlarr onunda fonksiyonu olabilir. Nedir bu Olkemizde yrllar yr11 zaman zaman iktidar ve politikacrlar degi§liriliyor. Nitekim bir yrllrk tekavOr
geliyor. Bu donem i9inde TOrkiye'de bir takrm degi§iklikler olmu§ olabilir. Nilekim biraz ewel kendisinden feyz aldrgrm Sadi Hocam hocamdrr akademiden. Belirtiyor o da diyor ki on senede bir be§ senede bir degi§iklik oluyor
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Sayln konu§mac1 Karaka§ §a et
nometri istat.istik oldugunu hesab :
~In D'e~amn uzmanhk alamnm ekol!erdi.
a a1say '· belki ba§kaca bir yontem benimEfendim, Saym Dog. Turgay Berksoy.

Dog. Dr. Turgay BERKSOY*

Saym Ba§kan, Say1n meslekta§lar ..
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gOnleri bir daha bu i§te regrasyon anlat1rken burda birden bire o gi.inler akhma geldi. $imdi yeni nesil buna galiba nostaljik tak1lmak diyor galiba. $1mdi
bu tabii regrasyon analizlerini ben de c;ah§malanmda c;e§itli verilerle kullanml§llm, ekonometrik analizleri. Sonra bir sOre terkettim. CfOnkO hi<;:bir §ey glkmadigml anlamaya ba§lad1m bu regrasyon analizlerinden. Yani farkh anlamh
degil. Yani i§le Saym Serper'in dedi(ii gibi i§te verileri egersaghkh bulamazsamz gayet l§te ortaya 91kacak sonuc;lar da ister istemez pek fazla saghkh ol'
mayabiliyor. i§te pek fazla varsay1m var vs. Fakat yine de kendisinin belirttigi,
Eser Karaka§'ln bellrttigi bu tasarruf arz1 lie dolayl1 vergiler arasmdaki i§te
olumlu ili§ki yani dolayli vergileri artt1nrsak bu tasarruf arzl ilzerinde olumlu
bir etki yarat1yor. Ya da tasarruf arz~mn artl§lnl olumlu §ekilde ac;1kliyor. ili§kisine yonelik bir iki .sorun var. Teblig bana daha once ula§madlgl l<;in okuyamadlm. Onu dinlerken tebli(iine bakabilme §ans1m da yoktu. Belki iyi takip
edememi§ olabilirim. En az1ndan a<;1klanmas1 bak1mmdan da yararl1. Bu tasarruf arz1 ile anlad1g1m kadanyla toplam tasarruf arz1 kasdediliyor. Yani kamusal ve ozel tasarruf arz1 kasdediliyor. Acaba fert ba§lna kamusal tasarruf
arz1 incelenmi§ olsayd1 bunun toplam tasarruf Ozerindeki etkisi bak1m1ndan
daha anlamli bir sonuc; yaratabilir mi? $unu demek istiyorum yani dolayli vergi orammn artl§l toplam vergi gelirleri ic;inde kamusal tasarruf arz1m bence
olumlu etkiliyordur. Kamusal tasarruf arz1mn olumlu etkilenmesinde olumlu
ac;1klanmas1 da ya da olumlu oldugunun ac;1klanmas1 da dolay1s1yla toplam tasarruf arz1m da olumlu olarak ac;1klayacaktir. Bu mantilctan harekel edersek
aym §eyi dolays1z vergiler ic;in de soyleyebiliriz. Yani gelir vergisi ic;inde ozellikle Ocretli kesimden alinan gelir vergisinin toplam vergl gelirleri ic;indekl cram ile yine kamusal tasarruf arz1 arasmda dogru orant11i bir ili§ki vard1r. <{OnkO
boyle bir c;ali§may1 ben gec;mi§te yapmi§llm. Yani o zaman bu sonucu dolayslz vergilere de te§mil etmek mOmkOn olabilir gibi geliyor bana. Belki dedigim gibi yani tebligi okumadiQim ic;in ya da ozet onceden elime gec;medigi
ic;in bu konuda c;ok saglikli bir§eyler soyliyemiyor olabilirim. LOt!en ac;1klas1n
ya da ben yanh§ anlad1ysam dOzeltsin.
Bir de Say1n Serper'in c;ok hakh olarak belirttigi bu donemsel analiz
meselesi var. Yani donemsel olarak mesela 1980'e kadar clan donem sonra,
i§te BO'den sonras1, i§te BO'den sonra daha degi§ik bir ekonomik politika
izleniyor. i§te 24 Ocak Kararlan vs. BO'den sonras1 donemin incelenmesi
acaba farkli sonuc;lar yaratabilir mi? Yani yorumun daha farkh olmas1m saglayabilir mi? Bunu sormak istiyorum. Tabii yani §U an yaran yok tabil yapilmadiglna gore ama bilemiyorum belki kendi c;ali§malan s1ras1nda ozel olarak
ilgilenmi§tir de sonra toplu olarak vermi§tir. En az1ndan ona bir cevap alabilirim.
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Ba§kan
Te§ekkOr ederim Saytn Berksoy. Efendim e(Jer say1n konu§macilar
vakti qok iyi kullanmazlarsa menOden Omidi kesebilirsiniz. Say1n TOlay Ann.
Efendim siipriz menu supriz menli aq1klam1yoruz.
Te§ekkOr ediyoruz. Konu§macJiann bagans1.
Buyrun kendinizi takdim ederek IOtfen.

Dog. Dr. TOlay ARIN*
Te§ekkur ederim. Ben de Eser Karaka§ arkada§Jma yonelece(Jim. §imdi gen;ekten §OYie bir ara§!Jrma yapml§ mi? Buna art1k Tlirkiye'de gerekli gibi geliyor. Biz hep pozisyon ara§!Jrmalan yap1yoruz. Pozisyon tebligleri
koyuyoruz. Ama bunun gerc;:ekte somutta ne !Or sonuc;:lar doguracaklanm genellikle ara§!lrmJyoruz. Tlirkiye'de ara§tlrmalanmJz genellikle bu c;:erc;evede.
Halbuki son derece ciddi vergi reformlan konusunda oneriler getirirken bunun c;ok genel ve de bOIOn ekonomiyi c;ok boyutuyla kapsayan ampirik c;ah§malar gerc;evesinde de(Jerlendirilmesi gerekir. Eser arkada§1m1n gali§masJ
boyle bir <;:ah§mamn ilk ad1m1 ama gok tekrarlamJyacagJm bu konuda regrasyon yontemini kullanmak bana sak1ncaiJ geliyor. Daha onceki konu§macilar
da degindi..Gergekten regrasyonlu sebep-sonuc;: analizi etkisini yakalayamazsJmz. Yani aslmda tasarruflar arttJ(JJ igin dolayh vergiler artJYor gibi bir sonugta
aym §ekilde c;:1kabilir. Bu analizlerden dolayiSJYia regrasyon yakla§Jml bence
son derece naif ve de i§in bir y1g1n kan§JkiJgJnJ gostermeyen bir yakla§JmdJr.
Onun otesinde ben i§in son derece k1sa teorik yaklag~m1na deginmek is!lyorum. f;imdi neoklasik yakla§Jm belki gergekten §oyle bir mant1k zinciriyle o
sonucu veriyor. l§te dolayl1 vergileri artt1nrsamz bu tOketimi k1sar dolayJsJyla
tasarrufu artt1r1r. Tasarruf art1nca yat1nm artar. Ya!lnm art1nca da buyOme artar. Zaten Eser arkada§Jm da tam bu anlamda istikrar agJsJndan ele alacag1m
soylemi§ti. §imdi tabii biliyorsunuz bu neo-klasik yakla§Jm pek gok farkiJ teoriler taraf1ndan ele§tirildi, gegersizligi de bence kamtlandt Turkiye'de 1980'1eri
ya§arken biz bunu ampirik olarak gegersizligini de gordilk. Yani elbette burada hem postkeynezyen hem de kalk1nma teorileri baglam1nda yapJSaiCJ yeni
yapJsalcJ teorilere giremem. Ama ag1kga §U vard1r ki i§te gelirler art1nca tasarrutlar artar. Tasarruflar artt1ginda ya!Jrimlar artar zinciri dogru degildir. TOrkiye'de de bunu yagad1k. lkinci olarak !Oketim vergisi gibl bir vergi tabii do-
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kta a bakarak bu sonuca vanyorum eneo-klasik iktisat zJncJn J<;:Jnde tek no y T
. ve kendisine <JOk te§ekkiir
mesini liaksJZIJk oldugunu dii§OnUyorum. eonye
ederim.
Ba~kan

'b' 1 !' i
T b" elir bolli§Umlinde adalet 9' ' e e§ Jr
Te§ekiir ederiz Say'.~ Ann. a ~~ itibarla konu§macilar arasJnda boboiO§iimOnli de adalet sozkonusu.
IU§limii de dengeli yapal1m.
Rama:zan OZCAN*
.
ki konu§macJ arkada§lanma katJ!JyoTe§ekkOr ederim. Benden .~nc~ onuda all§ma yapml§. Qah§masJnrum. Aslinda Eser Hoca qok spesJflk bJr ~·
~ ama goriiyorum ki ele§liridan dolayJ kutlanz. Ele§tiri az alaca~Jm Jye yap all§masJnln tamamJm dogru
. .
ld E"'er hipotez1n tamamJm, <?
. •
ler onun ozenne o u. "
. d'"' oziim egerdolayiJ verg1len arttJkabul etmi§ olsak bile sonuq olarak ge!ldr '9' ~
k'J hocamm da belirttlgi gibi
11 cak ben en once
nlacak olursa, toplam arz a a
k
eli§ecegiz Ama dolayli dolayslz verdolayJsJyla tasarruflar yatJnm olaca vb~ .g . derece .ozelli"i yansJtJiabilme yan· ay1nm1mn JnncJ
"
gi aynmJnda dolayl ' vergJ
. h . .2 biliyoruz kl kesin olarak yansJ!IsJtJiamama ozelligidir. DolayiJ vergiler epJml ·mct' hocam diyor ki o tarat beni
· · ·r · s1rt1nda kahr· §1 b1 ka tu.. riU rozUimesi
'
·
llr ve nihai olarak tOketJCI enn
gerek1r
.
benim
dJ§Jnda
ve
a§
"
ilgilendirmez. 0 sorun d Jyor
bu raiJ'lmaya yeni bir c;ali§ma
..
·
rekir 0 zaman
" '
.
veya ba§kalanmn q~zmesJ ge k' ,:.. kiye'de vergileme sorunlan ve ekonomJk
daha eklemek gerekJyor. Kaldl ' ur k I
k sonug olarak bu ampirik qaistikrar dogrultusu igerisinde bakaca o ursa .
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h§ma sonw;:ta insan unsurunu k(eriyor. Sonu9 olarak tuketicilerin s1rt1nda kahocam diyor ki 9ah§mas1n1n sonucunda
lacak dolayh vergilerin tamam1
eger duz oranh bir vergi olur da geriye oranlanmaz da sadece !Oketime oranlamrsa dolay1s1yla nihai olarak duz oranl1 olarak e§it olur.

~imdi

Ben buna da kat1lam1yorum. Dolayh vergiler yanSI!ild1g1 zaman ben
eger dolayh vergilerden dolay1 alacag1m ceketin veya pantolonun Wketim harcamaslna % 10 bir ilave bir miktar daha verecek isem elbette tOketim klsalacagl
caktlr.ic;:in toplam tasarruf artacakt1r. Ama bizim ve bizim gibiler igin olmayaKald1 ki, i:izel mi kurum mu tasarrufun art1p artmad1g1 da belirsiz zaten ·
burada. Devletin gelirlerinin tasarruf olarak art1p artmad1g1 belirsiz. Ne de olsa
§U andaki TOrkiye ger9eginde boyle bir §eyin uygulamaya konulabilecegini

ben dogru bulmuyorum, bir de imkans1z buluyorum. Zaten hocam da i:irnek
olarak ihtilaller olabilecegini lalan si:iyledi. Geri kalrnl§ Olkelerdir dolayh vergilerin zaten. Ba9ka bir hocam1n, hocam1z1n dolay11 vergilerin gok oldugu yerlerde ihlllallerin oldugundan bahsetti. Bizim mernleketimizde zaten yeteri kadar ih!ilal olrnu§ oldugu igin tekrar yenlden bir dolayh vergilerin artt1nlmas1mn
§U anda ben mOrnkOn olmad1g1m, eger sempozyurnu dOzenleyenlere tekrar
burada te§ekkur etmek is!iyarum. 6gleden sonraki zaten konu zannediyorum
TOrkiye'de vergileme sorunlan gibi can al1c1 konu. Vergi kay1plan biz bu sorunu gi:irnek igin birazyeni kaynak bulmaya ve o tarafa egimli daha yeni yararh.
Oguz Hocarn'dan da ')'eni kaynaklanm1zrn neler oldugunu 90'dan sonra eger
yeni kaynak bulacaksak neler aldugunu biraz daha sarnut alarak a91klamas1m
rica ediyorum. Te§ekkOr ederim.

Ben hemen sorulara gec;mek istiyorum uzatmadan. Say1n Ba§kamn
i:inerilerini de dikkate alarak yalmz ondan i:ince bir noktay1 ac;1klamak is!lyorum. Saym $anver Hocam1z kaynak yetersizliginden bahsetti, i:irnegin Olke
sisternlerinin vergi s1mrlanm inceleyen kaynagm TOrkiye'de pek bulunmadlgrm
si:iyledi. Dogrudur. Biz gelirler kontrolorleri olarak bu eksikligi hissettigimiz igin
memnuniyetle si:iyleyeyim. Yakla§lk iki Og yil once yeterlilik veren arkada§lann tezlerini bu kanulardan se9tik. Bugan Avrupa'mn belli ba§h Olkelerinin vergi sistemlerini inceleyen yeterlilik tezleri var. Bunlar blzim elimizde mevcut fakat yay1nlarna alanag1 yak Yani bu konuda Bakanhg1n da belilii bir 9abas1 ge-

*

Gelirler Kontro!Onl

.,.. nedeni ile belki bunlar
. 11.,1
. d'"'' · kaynak yeters1z
rekiyor. Ancak i§te ba§layabil I.,I~IZ i ben soruma geliyorum. Hep Sayln ~:
Yaymlanamadl.. Ama bunlar var. $1md k ' o.. nerisini dikkate alarak her lkl
. . B
·ne Say1n Ba§ an 1n
• Sa
1
raka§'a yOklemldL en Y
. .
Oncelikle Say n Karaka§ a
Y
1
1
10
konu§maCiya iki soru
diyelim. Sayln
Oyan'ln bir naktada farkh dU§Undu
I k dolayll vergilerin gelir boiU§Umu
Politik ve insan boyutlannda dikkate a ara ldu"unu si:iyledi. Sayln Karak8§
. . .
k ld "unu ve olumsuz o "'
. .
••
Ozerinde elkiSimn 90 o u, .
d Orada dolay/1 verg1lenn ge Inn
1
ise son derece ampirik ve .teen~ .9~11§:~:~, l;m bu etkinin abarlildiQinl si:iylebi:iiO~umO uzerinde lazla blr etklslmn
k g u biraz daha aralarmda gere~
k konu§mac1mn anuy
•
di. 0 konuda ben Sayln I I .
.
ikinci serum yine Sayln Oyan
kirse tartl§arak agmalar~m nca ed~yoru·~~minin refarmu gerektigini si:iyledl.
dugumuz tarti§IIQirnlz bir konu.
Sayln Oyan gelir idareslnde denetlm SIS
Bu kanu i:iteden beri bizim de ~lllardlf :vunrnasrm ric~ edecegirn. Te§ekkOr
Sayln Oyan'ln da bu konuyu blraz da a a9
ederim.

yi:inelt~".k ~~~~~;i~~~nladlm

O~a~ ~Ia~~

~·

Goksel OZKAN*
In klz In bakryor yine bana ml soracak
.
gO" Oyan'a soracaglm. BO'IerdeEser Hoca bana oradan klzg
ayacaglrn Say1n ,uz
·· y1
diye ama bu kez ana sorm
·..
le yakaland g1 konusu... o e
1
1
8
ki refah dOzeyinin 2-3 Yllda topl~ so~l~§~et e~lir bir dOzey oldugu varsaylml
d k' ucret duzey1mn IS em
s· · ci
bir tespit, BO'Ii Y.lllar a I
I h kaylplan da si:izkanusu. Inn
ta~lmlyarsa,o ndan i:ince de var ~~~~i:~ :arum ~u olacak; BO'Ierden sonra
serum, bi:iyl.e blr varsaylm var ml.l I d h'll m'l? Son olarak da, eger enflas·
· ·1 eyarat1lan refah a1t1~1 bu hesa plarna ara a
lu§acak
relah 'artl§lndan, 1§9
1
yon kadar gelir talep .edilirse, bundan ~~:~:nosi:izkonusu degil mi? Te§ekkOr
rin toplu si:izle§mesylle bundan pay a
ederim.

Ramazan TA!?**
. 'li bazl fikirler i:ine surecegim. Bildigimiz
ilk i:ince hocam1n konusuyla llgl
.
e bu vergi reformunun
.
diye bir 9Bh§ma var v
.
.
. bazlmn geni§letilrnesl. konusu.
ibi son Ylllarda vergr relormu
1
111
. d'In·1
temel ilkesi, Oniter vergr. emeye ge . ~ ver verg1
. t'krar i9in TOrkiye'de vergllen
Hocamln da degindigi gibi, klsa di:inem I IS I

g

------::-.. . . . 11B F iktisat Fakiiltesi Ara~tmna Gorevlisi.
•
istanbul Umvewtesz · · · ·
Gorev/isi.
•• Ankara Oniversitesi SBF Ara~tmna
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mesi <;ok onemli. Bu noktada hareketle ba
. .
. . ..
rum. Vergilendirilmemi~ alanlar alar k ~ I Zl dO§Oncelenml soylemek istiyogilendirilmesi gerekti'"'ini dO<"" ..
a
§ angrgta rant ve laiz gelirlerinin ver,
.
"
,unuyorum. Aynca Kuru 1 .
. .
mual•yetlenn yeniden dOzen! .
•
m a1 verg1s1nde istisna ve
·
.
emp, azaltilmas1 gerekt"·'" · d" ..
gr gelirlerlnin sagJam bir finans
O§unmekteyim. Ver•
••
1
kasl kaynaklanna ba•vurmamamsladn"e .de ed~lmesl l<;m maliyetinin Merkez Bany
'
U§un~eslndey"
A
.
sunda da baz1 aksakhk!ar "ar
.~.
lm. ynca gelir vergisi konu0
v
•
nun u;rn aelir b tl
azaltllmas1mn gerektig""i go··r"" .. d .
on an aras1ndaki marJ"Iann
.1
u~un ey1m Aynca 8
b
9' n:elidir. Borsa i§lemleri ilzelinden.
. ~rve1 eyam uygulamaslna ge-

gok aliyorsak ve bu !opium Ozerinde adaletsiz bir etki yaratlyorsa; dolayh vergilerin de bir tak1m olumsuzluklan varsa, vergiyi nereden toplamal1y1z?

.''-' m

deylm. Aynca, tanm kesimind
de velgl alrnmasl gerektigi gorO~On
<;ok ciddi c;:ali§malar yapilmasl e a~a.c' kur_umlann vergilendirilmesi uzerinde
B1r de v
·
d 1nImas1 da <;;ok onemlidir Vergere~1yor
• erg1 vermeyenlerin cezalan• ·• .

1

cezalanmn etkin ve caydrrlc·, ol g gehrter~mn artmlabilmesi baklmlndan vergi
mas1 gerekw.
. . Diger hocamrza da iki sorum va
. .
eglilmini dO~urerek i" taleb" k
r. Dolayli vergilerm artmlmasl !Oketim
' 1sacaktw Bunu
•
• ~
enflasyonu besleme 6zelligi de v d B.
n yanmda, fiyallar yanslyarak
reel gelirini dolaylslyia da tasar afr lr. u noktada enflasyonun ozel sektorOn
·
ru unu azai!ICI etk" · ed ·
nn artwilmas;mn TOrkiye ac;:rslndan ta
lSI ~. emyle, dolayli vergilerum, hepimizin bildigi gibi dO§Ok
l"rl~rruflara etkiSI ne olabilir? ikinci soDolayli vergilerin artmasl dar g i"rl~le '. 'erin marjinal tOketim egilimi yOksektir
.
·
e 1 1enn verg·1 y· ..
·
lennkini azaltacaktlr Bu d·
d ·
yu unu artmrken, yOksek gelirli·
urum a acaba bi "laff
.
olab11ir mi? Te§ekkur ederim.
r
er Paradoksu" sozkonusu

Doc;:. Dr. Ziyaettin BILDIRICI*
Oncelikle, her iki konu§macl a o ..
ediyorum. Benim sorum d h
y
zgun tebliglerinden dolayl te§ekkOr
Teoride, dolayh-dolaySiz ve~; aa gok ~olayh-dolayslz vergi aynmr ilzerinde.

durumlarda verginin adaletli da~;~~~~ va, dolayslz vergile.ri~ agrhkta oldugu
hep ters olmu§tur. Yani teor"ldek·
arsayllir. Ancak bizlm Olkemizde bu
•
1 varsay1mlar daim 1
Verg1· adaleti ac;:1s1ndan baktlgl
d
a ers gergekle§mi§tir

verginin adil bir •ekilde da"''' mdlz'"' a, dO.I~yslz vergiler agwlikta oldugu halde:
~
" ma '"'m goruyoruz .,. d"
•
llg1m1zda, acaba dolayll-d 1
.
· .,.,m ' olaya bu ag1dan bako ays1z verg1 aynmlnd
.
almam1z gerekir? Olaya bir di _er
a, verg1 adaletini nas1l dikkate
g agldan baktlglmlzda, dolayslz vergileri daha

•

Anadolu Universitest" I"!·BF

..
Ogretlin Uyesi.

Prof. Dr. GOneri AKALIN*
Efendim dolayll-dolays1z vergiler ay1nm1, devletin matrah tercihinin gelir
mi tOketim mi olmas1 gerektigine yonelik bir konu. Dolay1s1yla Eser'in tercihinin tOketim oldugunun fark1nday1m. Fakat savunulmas1 gereken bir tez var. 0
kadar mahgup davranmamali; §oyle ki, adaletsizlik yaratabilecegi endi§esi
kendisinde de var. 0 yuzden de oran farkhla§tlrmasl uygularsak adaletsizligi
onleriz diye bir tezi var. Gene! denge Ozerinden biraz daha geni§leterek bakacak olursak; gelir dag1hm1nda etkisi olabilir ama bu kullamm ag1s1ndan kaynaklar ag1s1ndan ise, e§itligi saglayan bir tez oldugu da ifade edilir. Eger tasarrulu art1nyorsa, yatmmr art1nyorsa, en aft gelir diliminde toplanan i§sizlere refahl gotOren, sizin ididia ettiginiz dolayh vergiler olacak!1r. Art1, ba§ka vergiler
a§lrl yOkler yarat1rken bu verginin tasarruf ve yat1nm1 art1rmas1 dolay1s1yla, diger sektorlerde arz §edOIOnO a~g1ya indirecek olursa, yine tOketici fazlalan
yaratarak refah1 art1ran bir ba§ka unsur olacakt1r. Bunlan soylemekte yarar
var. <{OnkO bOIO§Om etkisi dolay1s1yla gok ele§tiri aliyor bu tez. Oysa, TOrkiye'deki gibi % 20'yi a§an bir i§sizligin oldugu bir Olkede, tam istihdam Olkesindeki e§itlik kavramlanyla olaylara bakamay1z. TOrkiye'de hangi tez tasarruf
ve yatlrlmlan art1nyorsa, o e§itlik getirir. Dolay1s1yla ben sizin tezinizin e§itlik
getirecegine inamyorum. Bu bak1mdan tezinizi destekliyorum.
Bir ba§ka mesele ise % 35-40'11k meseleyi gOndeme getirmeniz dogrudur, ama aym zamanda bana gore yanh§tlr. $iiyle ki, bu oran larklanmn gOndeme geldigi Olkeler, 20 bin dolar Olkeleridir. Bizim gibi 2 bin dolarhk Olkede
bunlan getirirseniz, piyasa kanailanmn i§lemesindeki etkinlik kay1plan gok
yOksek olabilir. Bu bak1mdan getirecegi donO§Om faydas1, etkinlik kay1planmn
devamh olarak alt1nda kalacak!1r. i§te TOrkiye'de GSMH'mn % 50'sine yak1n1
vergicilik ag1s1ndan kay1pt1r. Bir diger husus Oguz Oyan'la hemfikir degilim.
TOrkiye'de vergi yOkOnOn art1nlmas1 isteniyor. 6nce israf kiSIImahdir. Zanne- ·
derim, kendisinin ba§lnda oldugu Tari§ de buna dahildir. $iiyle ki, sadece bu
y11 gubreye verilecek sObvansiyon 4 Trilyon Lirad1r. 3.5 trilyon yak1lacak tOtOnOmOz var. Bugday ahmlannda % 1oo sobvansiyon var. Dolay1slyla, kaynaklan isral ediyorsan vergl gayretini oniOyorsunuz demektir. Bu bak1mdan ilk
yap1lacak §ey, israf1n onlenmesidir. Dolay1s1yla vergilerin art1nlmas1yla ilgili

•

Hacettepe Universitesi 1/BF Ogretim Uyesi.
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tedbirlerin, siyasi iktidartar ve 0 si
. 'kt'1
.
·
si Intihar'' olarak goriiyorum Eg yasl ~ ~arlan savunanlar bak1m1ndan "siyadar, vergileri artlracaglm
'

isr~fl o~~~~eedc;lm ~ylanmak istemiyorsa bir siyasi iktien so erler. Te§ekkiir ederim.

Ba§kan
Te§ekkiir ederim Say1n Akalin Evet . d'1 . .
.
leriyle hemfiklr olan veya kar§ltl ola · .... ;lm lkl deg~rli konu§mae~, kendilara cevaplanm verecekler Say K n gkoru§ ~re v~ kendilerine yoneltilen soru.
m ara a§, yme s1zden ba§layalim.

Do9. Dr. Eser KAFIAKA;l
Te§ekkiir ederim. Saym Hocamlz Salih 9
,.
muhatap oldugum kamsmda de ilim. " anve~ In .?ok. somut. bir.soru. User Pnce~ ar Ideal blr c;ozumdur, ama c;e§itli engelleri vardlr Dola I~ v
algllayamadlm, IOtfen beni bag;§layl/ ergller "user pnces" degildir. Soruyu

s~na

Ba§kan
Saym Karaka§ yalmz baz1 ark d 1
.. ..
•
katk1 niteliginde.
'
a a§ ann goru§len soru niteliginde degil;

Doff. Dr. Eser KAFIAKA;l
Saym Serper'in ele§tirilerine 98r
degilim. Dikkat c;ektigi noktalan
.. ~n~e,g her§eyden once ekonometrici
1
§eyim yok. Ama mantlga bakars:m~:slm o ru. B~ ~onuda soyleyecek bir
tasarruf birbirterinin kalintiSI olduguna .. da:k b1r .hlpotez var: Tiiketim ve
hepsinl kapslyor. Ama afaki biraz b b g~re,d §ta s?~l~i~lm hipotez galiba
.
• u a 1m an ele§tmlenmn hepsinde hakli

Bae;~::~~~n~m~tri dl§mda ~n 1:\nemli soru olarak algiladlglm konu; Tu~
9 1
lere indirgenmesi ~or~~~~~~~a ~ r~; ;a:an s~risi. ~~alizlerinde, alt donem11 1
gay'da

lemeyi g 1o
.
§ Y getlrebillnm ben. Bir all donem
- seneye lndirgediginiz
h
..
'
ac;1dan baz1 sakmcalar ortaya glkiY~~~~~· . ~~~~adlglm kadanyla ekonometrik
ve ben de buna sempatiyle bakl oru. m?ISI: ~nu. ~vunan gorO§Ier de var
nild1g1 gibi olmad 1g1 yani ali§
yb' m. Turklye de 1kt1sat polltikac1lanmn sa1
nemi udur ..
,
I m~§ lr §ey var: 30-40 donemi §Udur, 50-60 do§
. Boyle §eylere pek lnanmtyorum. Tiirkiye'de iktisat politikalannm

sOrekliligi vard1r ve hala devam etmektedir. Bu aynmlann kammca bilimsel temeli yoktur; bunlar daha c;ok siyasi gorO§Ierdir.
Turgay'1n sorusu kamusal tasarruf arz1yla donemler arasmda. Ben bu
tOr bir" wa§t1rmay1 yapml§tlm. X5 ve Xs siitunlan kamusal tasarrufla ozel tasarrufun oramm veriyor. Tabloya bakarsamz kamusal tasarruf arz1 % 1'in altmda, dolay1s1yla ihmal edilebilir. Ostelik kamu kesiminde irrasyonel bir yap1
var. Milli gelirin yakla§lk% 15'i ac;1k. Dolay1s1yla dolayl1 vergilerle kamu kesimi
tasarruf arz1 aras1nda bu !Or bir iktisadi ili§ki yok.
TOiay'1n ekonometrik verilerin ne kadar sagliks1z oldugu konusunda koca bir c;ali§masl var. Dolayl1 vergilerin tasarruflan art1rd1g1 ve bunun da bOyOmeyi hlzland1rd1g1 konusunda, ben tebligimde de ac;1k bir §ekilde belirttim, ilk
konu Ozerinde duruyorum. Yani, dolayli vergilerin tasarruf etkileri. Bu tasarruflann hangi mekanizmalarla yat1nmlan ve bunlann da hangi mekanizmalarta
bOyOmeye donO§mesi, takdir edersiniz ki, bu tOr bir gall§mamn s1mrtanm
B§lyor. TOiay'1n son ele§tirisi, neo-klasik c;erc;eveye gok fazla bagli kalind1g1ydl.
Bu da galiba bir zorunluluk ... Belirli bir sistematigin ic;inde kalmak gerekiyor;
aksi halde. olay c;ok karma§lkla§lyor.
Say1n Ramazan 6zcan'1n temel ele§tirlsi dolayl1 vergilerin yans1llld1g1 ve
dolay1s1yla tOketici Ozerinde kald1g1, adaletsizlik yaratt1g1 yolunda. Zaten ben
bunu istiyorum, amac; bu. Yani dolayli vergilerin !Oketicinin Ozerinde kalmas1
gerekir. ihtilallerte dolayli vergiler arasmda bir baglant1 oldugunu da hie; sanmlyorum.
Say1n Halil Ba§agac;'m ele§tirileri de, dolayli vergiler ve gelir bolll§OmO
konusuna geliyor. Bu konuda ben soyleyeceklerimi soyledim. Gelir boIO§llmu, vergilerden c;ok marjinal olarak etkilenir. Bu daha c;ok toplu pazart1k
olay1 ve pazali1k gOcOyle ilgili bir olayd1r.
Say1n Ramazan Ta§'ln iki sorusu var. Dolayh vergilerin kamu gelirlerini
nasil etkileyecegi ... Bu tOr analizler veri bir kamu gelirleri dOzeyinde yap1l1r.
Sayllara bakarsak bunu gorOrOz, TOrkiye'de ozel tOketim QOk yOksektir. Ozel
tOketim Ozerine sahnan vergilerde % 5-6'hk marjinal artl§ln, TOrkiye'deki konsolide bOtc;e ac;1klanm kapatmaya yetecek dOzeyde oldugunu dO§OnOyorum.
ObOr soru, bence c;ok onemli. Dolayh vergilerin tasarruflan art1rd1g1, aym zamanda enflasyonu art1rd1g1 ifade edildi. Bu enflasyonun, tasarruflan, tekrar
dO§Orup-dO§Ormeyecegi sorunu ... Bir kere dolayh vergilerin enflasyonist etkisi
bir kereye mahsus olabilir. Ama enflasyon bir s(lrec;. Bir kereye mahsus bir
s1c;ramamn enflasyonist oldugunu soylemek biraz haks1zhk gibi geliyor.
Yine de bu sorun, ozel olarak yap1lmas1 gereken <;:ok ilgin<;: bir ara§tlrma konusu.
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Sayrn Ziyaettin Bildiricisi vergi d 1 ·
getirdi. Bu da galiba iibur sor~larla o~ .. a.~tr ve tasarn.lf konusunu gundeme
zuldukl;!a, bundan tasarruf c;rktr ' ibi b~§uyor..Ben bur~da vergi adaleti botoplamahyrz sorusuna verilecek
. r§eyl soyl:rnedrm. Vergileri nereden
rse, oze tuketrrnden toplayalrmdrr
Son olarak Sayrn Akalrn'rn ele !' 'I .
.
ac;rk bir ~ekilde tOket'rm olm
kl§ rrr err var. Ben matrah tercihinin c;ok
•
asr gere igine inan
s
k~nulan beni destekler nitelikte. Tasarruf a
..'Y?rurn. ayrn Akairn:rn diger
.
rzr, ~uyume yaratmayan hrc;bir polltrkanrn gelir biiiO§OmOnO
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Ba§kan
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I c;: zor ve u;errkh sorulara bGyOk bir uscek dilzeyde cevaplandrraca~nBo ara Ssayrn Oyan sorulan, sizleri tatmin ede. uyrun ayrn Oyan.

Prof. Dr: Oguz OYAN
Te§ekkOr ederim Sayrn Ba§kan.
Sorulara belli bir sistematik ic;inde ceva ver
.
na oturuma ara verirken oranla il ill bir
p
.ecegrr:n·. Sayrn Ba§kan badegil, DPT'nin istatistiklerinden Dg I
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k::r::~d:~r~. ayrrmrnda

yansrma iih;O!OnOn her

TOrkiye'de sendikal sistemin
.
. . .
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ca yanr. ~e~mayenin drger kesimlerine
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vergilere geliri oranhyoruz. TOketimi oranlamamrz lazrm. Tunay gerc;i siiyledi.
Ama ben tekrar siiylemek istiyorum. Ampirik ara§trrmalarda gosteriyor ki tliketime diyor, oranlasanrz dahl dolaylr vergiler mesela KDV tilril vergiler eger
c;ok oranh uygulanmazsa ve bu oran yelpazesi genl§ degilse, oran dileransiyeli fazla degilse, etkisi bir kere kesinlikle regresiftir. Eger bu lark c;ok farklr
bir oran c;rkarsa ancak dOz oranh bir hale getirme etkisi yapryor. Bu geli§mi§
Olkelerde bu konuda yaprlan bilimsel ara§trrmalarda giisterilmi§lir. Ama ben
§UilU da siiylemeye c;ah§trm konu§mamda. TOrkiye'de dr§a ac;rlma yiiniO bir
uygulama. KDV tOrU vergiler dr§rnda c;ok geni§ bir dolayh vergi kilmesi var.
Bunu mutlaka TOrkiye'de KDV tOrO vergiler ic;ine almak giri§imini ba§latmak
ba§arryla sonuc;landrrmak zorundayrz. QOnkO TOrkiye'de KDV'nin ortalama
dilzeyi ticaret yaptrgrmrz Olkelerden daha dO§Okse iirnek: Avrupa Toplulugu'ndan daha dO§Okse bu ashnda bizim ic; pazarrmrzm korunmu§ ve dr§anya ihracatrmrzr daha az te§Vik verdigimiz anlamrna gelir ki bu nedenle transferi yapabilmemiz gerekir. Saym Ba§agac;'rn ikinci sorusu: Gelir idaresinin reforme
edilmesini biraz ac;abilirmiyiz dedi. Evet gelir idaresinin delorme edilmesi ile
dile getirilen reformlan destekledigimi siiyliyeyim. Yani defterdarlrk sistemi artrk TOrkiye'de de dOzenlenmeli ve gelir idaresl gerc;ekten kendi sistemine sahip olmah. Ama denetim ac;rsrndan denetim sistemi ac;rsrndan §Unu siiyllyeyim. Bu sadece vergi denetim elemanlarr ac;rsrndan soylemiyorum. Ama
ilk bakr§la galiba bizim Maliye yiinetimimizde bir takrm ................ kurtulmamrz lazrm. Yanl dogrusu ben artrk rahatsrz oluyorum. Gelirler kontroliirleri he- ·
sap uzmanlan Maliye mOfetti§leri c;eki§mesinden rahatsrz oluyorum. Hem hepimizin olmasr gerekir. TOm bu denetim kurumlannr iyi bir §ekilde birle§tirmeli. Farkh ya bu farklr prensipleri ortadan kaldrralrm derim ama TOrkiye'de denetim meselesi daha iitede dO§OnOimeli. Tilrkiye'de parlamento adrna denetim yapan Sayr§tay gibi bir kurumun bu mutlaka sadece gider denetiml degil
gelir denetimi de yapabilen, esas olarak da ama ekonomik denetimi de yapan bir yaprya kavu§turulmasr ve ic; denetimin gOc;lendirilmesi gerekiyor. Evet
israf krsrlmah §anver hocadan gelmi§ti. §anver hocadan bir de saglrk ve egitim hizmetleri konusunda bir soru geldi.
Dogrudur. Zorunlu olmadrkc;a parasrz hizmet sunmak meselesini yeniden dil§Onmemiz lazrm. lsraf meselesi de dogrudur. TOrkiye'de gerc;ekten
hala iinemli israf kaprlarr vardrr. BO!c;e ic;inde bu biraz azalmr§trr. QUnkO biltc;enln carl iidenekleri c;ok azaldr. Ama hala var. TOrkiye'de cari harcamalarrn
% 70'1 savunma amac;h yaprlmakladrr. 6rnek: Eger varsa burada israf vardrr.
TOrkiye'de hala bOtc;e dr§r alanlarda fon slstemi adr altrnda iinemli israf kapr-·
larr vardrr. Bunlarrn azaltrlmasr gerekir. Ama TOrkiye'de kamu keslminin yakasrnr blr araya, iki yakasrnr bir araya getirmenin iim:elikli yolu vergiden ge-
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glyor. Bunu tekrar s6yliyeyim. TOrkiye'de vergi yOkU, toplam vergi yOkO %
20'dir. istatistik enstltOsUnOn yeni bilgi verllerine g6re. Avrupa toplulugu Ulkelerinin % 40'idir. Ortalama vergisi % 40'a biz <;1kamay1z, gelir diizeyterimiz
farkli. Ama hig olmazsa % 30'u yakalama konusunda gaba iginde olmahy1z.
Vergi reformunun bu yi:inde degi~tirilmesi gerekir. Te§ekkOr ederim. ·
aa,kan
Efendlm gok degerli iki konu§maclmn sunduklan bildiriler ve degerli arkada§lanmlzln cok degerli katkilan, yi:inelttikleri sorular ve onlara al1nan cevaplarla her bak1mdan yararl1 bir ilk oturumun sonuna gelmi§ bulunuyoruz.
Ben bOtUn konu§macilara ve katk1da bulunanlara ayn ayn te§ekkur
ediyorum. Bu arada billUn gayretime ragmen galiba zamam k1s1tlama yi:inUnden pek ba§anh bir oturum ba§kam olamad1m. Bir k1sm1 belki benlm iradem
di§Jnda kaynaklandi. Ev sahibi Say1n Prof. Edizdogan'm da musadesini ald1m.
Vaktln gegtigini g6zi:in0nde tutarak 6gleden sonrakl toplant1mn 15'te ba§layacaglm bildirerek ve hepinize te§ekkOrler ederek toplant1y1 kapat1yorum.
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SAYGlLlO~LU

Aziz konuklar, sempozyumun ikinci oturumunu ac;1yorum. Efendim birinci konu§mac1m1z Say1n Profesor Ocakc;1oglu kendisini biliyorsunuz. ikinci
konu§mac1m1z Dagen! Sayglfloglu, buyrun Saym Ocakg1oglu.

Prof. Dr. Bora OCAKQIO(ku*
Say1n Ba§kan, say1n konuklar, degerli hocalanm, degerli meslekta§lanm, hepinizi sayg1 ve sevgi ile selamflyorum. Efendim oturumumuzun konusu
vergi kay1p ve kagaklan. Bu biraz uygulama kokan bir konu. Bu konuda yetkill olmas1 dolaylslyla spesilik meselelere ku§kusuz Nevzat Bey degineceklerdir. Ben meseleyi gene! bir kompleks iginde ele almak istiyorum.
Bu y1f1n Ocak ay1mn sonunda istanbul iTiA Mezunlar Cemiyeti'nin bir
semlneri vard1, vergi reformu konusunda. Orada sundugum teblig iki k1s1mdan
ibaret idi. Birinci k1s1m temel meselelere, yontem sorunlanna ili§kindir. ikinci
k1s1m da bir vergi reformunun ogelerine yonelik baz1 onerileri igermekleydi.
Bu seminer Ozerinden 4 ay. gec;ti, belirli olaylar ortaya <;;lkll. Bu bak1mdan
bunlan bir kenara b1rak1yorum. Meselenin siyasal cephesine deginmek istiyorum.
Efendim bir vergi reformunu ortaya c;1karan, sosyal gereklerdir, ku§kusuz. Ancak, reformun onOnde belirli engeller varsa, bu engellerl ortadan kald!np tartl§madan bu i§e giri§mek hOsranla sonuc;lamr. Bu bak1mdan, burada
bu engeller Ozerinde durmanm faydas1 oldugu kams1nday1m. Once, bir vergi
reformu kavram1 Ozerinde durmak istiyorum. Acaba vergi reformu nedir?
Mar]inal dOzenleme nedir? Hangi hallerde hangisini uygulamak gerekir? Sorulanm ag1ga kavu§turmakta fayda var.
Bence, vergi reformu belirll sosyal ve ekonomik hedeflere yonelik olarak, vergi sisteminin bOtOnOnde ve bOtOnO olu§turan ogelerde meydana getirilecek temel mahiyet degi§ikligidir. Bu tammlamamn belirli ogeleri var. Bu tammlama normatif bir tammlamad1r. Yani, toplumda sosyal refah fonksiyonu
oldugunu dO§OnOrOz. Bu refah fonksiyonunda, normatil olarak bir vergi sistemi oiU§turuyoruz. Tammlamada §U unsurlar var: Sosyal hedefler var. Ekono-
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mik hedefler var. Vergi sisteminin biitiini.i var, vergi sisteminin iigeleri var. Bir
de temel mahiyet degi§ikligi var. Bunlardan birinci unsur sosyal hedeflerdir.
Biz gi.iniOk konu§ma dilimizde §U §ekilde ifade ederiz; vergi adaletinin saglanmasJ. Bu sosyal hedefler asllnda siyasal ic;erikll bir konu. Yani, bu konuda
toplumda bir konsensi.is olu§masJ oldukga gi.ig. i§te bu durumda bir sosyal
hedef saptanamazsa, vergi reformunun iini.ine ilk engel olarak bu gJkJyor.
lkinci unsur ekonomik hedefler oluyor. Kaynak dagJIJmJ, kalk1nma, istikrar hedeflerimiz var. Sosyal hedeflerle ekonomik hedefler hep geli§kiye dO§Oyor.
Bunlann bagda§malan da gi.ig. ikisinden de fedak1\rllk yapmak laz1m. Bu durumda, bir vergi reformunun ba§ansJ bu gell§kinin boyutuna bagh oluyor.
OgOncii bir unsur, vergi sisteminin biiWnO. Asllnda bu hedeflere vergi sisteml
bO!i.in halinde hizmet eder.
Dordiinco unsur da sistemin ogeleri. Bunlara ili§kin §oyle bir ilkeyi ortaya koymakta fayda var. Bu aft sistemler, iigeler, sistemln biiti.ini.ine hizmet
etmelidirler. Sistemin ogelerinin ayn ayn degerlendirilmesi bir yamlgJdJr. Bu
sistemin amac1m ne derecede hizmet eder, buna bakmak laz1m.
Bir vergi reformunda dikkat edilecek bir diger husus, bazJ iigelerin birbirleriyfe geli§kili olmamalandJr. Gegmi§teki bir tak1m onlemleri incelersek,
§Unu giiriiriiz: Bir tak1m vergi iinlemleri, iizellikle oto·kontrol gergevesi lglnde
birbirlerini gii!OrOyor. Bu yiintemsel hususlara pek fazla iinem verilmiyor.
Onem verilmedigi igin vergi reformu yapJidJgJ zaman baz1 yamlgJiar ortaya gJkJyor. Bu yamlgllar, yeni ba§tan diizenleme yapllmasJm gerektiriyor ve sOreg
bu §ekilde devam ediyor.
Tilrkiye'de normatif yakla§Jmh bir vergi reformu yapma imkam var mi?
Yoksa buna engel olan neler var? Bu vergi reformu yapJiamJyorsa, yerine ne-.
fer yapllabilir? Bu konunun tartJ§Jimasmda Frangesko Forte'nin bir makaleslnden gok yararlandJm, 1978 UluslararasJ Maliye Kongresinde gJkmJ§. Bu tebliglerin adJ da "Vergi Devleti Krizi". Bu makale gergevesinde 1970'1erin sonunda
Ball Olkelerindeki mall krizler inceleniyor. Burada ortak olan birtakJm olgulan
incelediginiz zaman bugi.in TOrkiye'deki bir tak1m hususlara c;ok benzedigini
giiri.iyoruz. Bu bakJmdan, ben bir benzetme yapmak ic;in hatJrlatmak istiyorum. Temas edilen hususlar §Unlar: Ba§ta italya olmak i.izere birc;ok ball iilkesinde mali kriz ya§amyor. Artan kamu harcamalan ek gelir ihtiyaglanm
doguruyor. Buna kar§Jn nominal vergi yi.ikleri c;ok yOksek. Eger artJnhrsa, §U
durumlar ortaya gJkJyor. Verginin etkinlik cephesi ile ilgili hususlarda (tasarruf-yatJnm gibi) olumsuzluklar meydana geliyor. Sonra, mOkellefler Ozerierine
fazla gidildigi zaman, takas ekonomisine gegiyorlar. Sonra iiz!Oketim ekonomisine gec;iyorlar. Qok iinemli bir husus, yeraltJ ekonomisi c;ok geli§iyor.
Sonra yine, vergi sistemleri vasrtah vergilere dogru kayJyor, dolayJSJyla regre-
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P anlanmast gerekir. Hepinize te§ekkOr ediyorum. • Bakanhkc;a zaman lc;inde

DO!;. Dr. Nevzat SAYGILIOGLU*

Vergi kaytp ve kac;aklan konusu, sokaktaki vatanda§tan, en yetkiliye
kadar herkesin konu§abildigi bir konu; herkesin konu§abildigi bir alanda, ister
istemez bez1 dogrulann bazt gerc;eklerin saptinldtgl ya da yanh§ algtlandlgt gbi
bir sonug da ortaya q1k1yor.
Ozellikle bir Ost kavram olarak vergi kaybtm ele aldigtmtzda bunun iki
alt boyutunu gorilyoruz. Vazgec;;ilen vergiler ve kac;;lnlan vergiler.
Vergiye kar§l koymamn, vergiye tepki gostermenin c;ok degi§ik yollan
var. Bunlan dilrt be§hk alt1nda toplayabiliriz:
1. Ki§ilerin ya da gruplann topluca, kamu gOcOne kar§l bask1 yapmala-

n.
2. Hukuksal yollarla vergiden kag1nma.
3. Dogrudan dogruya kanunlan ihlal etme (kac;;akqihk)
4. Ayaklanma.
Bu kar§l koyma bic;;imleri zamandan zamana, toplumdan topluma, hatta toplumun ic;ersindeki kesimlere gilre farkh olabilmektedir. BOyOk i§letmelerde olay, hukuksal yollarda cereyan ederken; kOc;iik esnaflarda, c;iftc;;ilerde
parlamento Ozerinde baskt kurmak §eklinde gerc;ekle§ebilir.
Vergiye kar§l koyma yolu ne olursa olsun, sonuc;ta ortada bir vergi
kayb1 vard1r. Bu vergi kayb1, ya vazgec;ilen vergi olarak ya da kac;1nlan vergi
olarak orlaya g1kabilir. Vazgec;ilen vergi, be§ta ekonomik ve sosyal gerekc;;eler olmak Ozere, bazen idari gerekc;elerle vergide vazgec;medir.
Ekonomik gerekc;elere bakildtginda, 80 sonras1 c;;ok degi§ik duzenlemelere rasilamlmaktad1r. Ozellikle doviz girdisi saglanmas1, yatmmlann hizlandlnlmasl, sermayenin tabena yayglnla§lirllmasl, i§letmelerln mali bOnyelerinln
gOc;lendirilmesi, bolgeler aras1 kalkmmt§hk farklanmn giderilmesi gibi ekonomik gerekc;eler veya dar ve sabit gelirlilerin korunmas1 glbi sosyal gerekc;eler
ya da idare ic;in c;ok maliyetli olmast gibi idari gerekc;;elerle vergiden vazgec;me. olgusu ortaya <;1kmaktad1r.
lkinci boyutuyla ele ahnacak olunursa, vergi kac;akgihgl; insanlann ya
da toplumlann nic;in vergl kaq1rd1klanmn c;ok degi§ik nedenleri vardtr. Her§ey-
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den once ki§isel nedenleri var. Eger bir kimse Odeyecegi verginin kendisine
saglayacag1 nihai yarar, o vergiyi Odemezse saglayacag1 yarardan daha
dO§iikse, o vergiyi kagwacak11r.
Bunun yamnda verginin dik bir ~ekilde artan oranl1 olmas1, siirekll yeni
vergiler getirilmesi, vergi Odemede kolayllklann olmamas1, yine ki§isel nedenler arasmda gosterilebillr.
Vergi kaq1rmamn kollektif nedenleri de vardw. Bunlar, bi.iliin bir toplumu ilgilendiren, toplumun belli l<eslmlerini agw bir §ekilde etkileyen nedenlerin
ba§1nda, mevzuatJn karma§lk olmas1 gelmektedir. Mevzuat karma§lk oldugu
ol<;i.ide kollektif olarak, vergi ka<;mna olgusu kendiliginden belirginle§mektedir. ikincisi mi.ikelleflerin etkinligine kar§l gosterdikleri duyarlillk!Jr. Bu gerek<;eler, toplumsal olarak vergi ka<;wmamn gerek<;eleri olmaktad1r. O.;;uncii bir
kollektif gerekqe, var alan baz1 diizenlemelerin ekonomik, toplumsal ve o
toplumun kui!Orel yap1s1na uymamas1d1r.
Bu gerekgeler bir arada ya da tek tek oldugu zaman, verginin kaqmlma
gerek<;eleri de ortaya q1km1§ olmaktad1r.
Vergi ka<;1nlmas1mn birqok aq1dan olumsuz etki ve sonuglan vardw.
Mali ag1dan bakarsak, devlet fonksiyonlanm !fa edebilmesi i<;in en temel kayna!:jlndan yoksun kalarak, o fonksiyonlanm geregi gibi yerine getirememekledir. Meseleye ekonomik ag1dan bakarsak, degi§ik sekt6rlerin farkli vergi ylikleriyle kar§l kar§lya kalmas1 ister istemez rekabet e§itligini bozmakla, kaynak
dag1ilmml olumsuz etkilemekte ve benzer ekonomik sonuglar dogurmaktadJr.
Olayrn siyasi boyutu veya sosyal boyutu da miikelleflerin idareye veya kanuna kar§l bir baQI§Iklik g6stermesi ya da duyars1z kalmas1 gibi bir sonug ortaya 91kart1r.
Vergi kay1plan, vergi ka<;aklan 61q01ebilir mi? Vergi kay1plan daha once
de deginildigi Ozere, vazgeqilen vergi ve kagmlan vergi olmak Ozere iki alt
ba§hkta ele almrr. Vazgegilen vergi ag1smdan ele ahrsak, ge§itli yontemler kullamlarak bir sonuca ula§mak mumkOndOr. Ancak, i§ ka<;;1nlan vergi konusuna
geldiginde, sistem birgok bilinmeyenler ta§lmaktadw. Dolaylslyla degenendirmeyi de belli parametreler <;erqevesinde ele almak geregi ortaya t;lkmaktadlr.
Vergi kagag1m 61gme konusunda gok degi§ik y6ntemler kullamlml§tlr.
Bu tekniklerden hangisi kullanrhrsa kullanils1n, mutlaka belli parametrelere ve
varsay1mlara dayand1g1m ve 6nemli oh;Ode yamlma peylanm ta§ldiQinJ gozard1
etmemek laz1md1r. 6zellikle kac;;1nlan vergiler konusunda "underground" ekonomiler dedigimiz, yeraltl ekonomileri i§in lc;ine g'irmektedir. YeraltJ ekonomisi
iki nedenden ortaya g1kar. Birisi, devletin uygulad1g1 ekonomik k1s1t1amalar
(D6viz, Kambiyo k1s1tlamalan vs.). ikincisi de, gok yuksek vergi oranlandJr.
Vergi oranlan gok yiiksek olursa yeralt1 ekonomilerine kaymak mukadder ola-
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·
. b'lr "peralel" ekonomi veya
k b' "ur'' ekonom1,
cakllr. Bu nedenlerle bagll olara lr
Ekonominln "illegalligi", ister istemez
bir "ikincil" ekonomi ortaya ?lkm~ktadlr.
erektirmektedir. Su yonde yapllan
oi"Uimesinde dlkkath olmayl g
boyutlannrn -.
..
d r
<;ok degi§ik yakla§lmlar sozkonusu u . d Sir digeri sabit oran yakla§lmidlr.
Sunlardan birisi, perasal yaklaf)lffi lr.
Sl ve tedavUidekl pera aglsJn-

Yeraltl ekonomisinin belli tOr sene~l.erd~u~~~;~a§lm maddi girdi yakla§lmidl.r.
dan bir yakla§lffi soz konusu~u~. .lr bl~li yOzdeleri dikkate ahnarak (ornegln
Yani ekonomide kullanrlan glrdilenn ~d edilecegini hesaplayan bir yontem.
enerji girdisi), girdiden n~ kadar 9:1:nn~a yer alan gelir ile gerek KD~. geBlr diger yakla§lffi, vergl he:":pla nd
milli gelir ile ortaya <;lkan gehr fark•.
rekse gelir ve l<urumlar verglsl aqiSI an,
hh"'lmn kar§lla§llnlmasldlr.
I . elemeleri ve yoklamalann,
"'
. .,. .. , .. de verg 1nc
Anlamh olabilecek blr dl,_,er o c;u
1 dlr Meseleye TOrkiye aglsmdan
hareketle yapllan hesaplama ar .
sonucundan
e!e alalrm.
nan· vazgegilen vergi, kag1nlan ver.. kiye'de vergi kaybl olarak ele a1I
'
.
Till
gi nedlr? Su konuya deginelim.
I d " nda hepimizin hemen ilk
1 '
1
k mesele ele a InI 1"''stisnalar
vazgegilen vergi o.ara
o!acaktlr. 61'IInd'"'
1,.1
akllna gelen husus, vergi kan~nlanm:::a~:r a~~~n~uafiyet var. Sir vergide 38'b' KVK'nda 13 ayn istisna hukmU,
.
taktirlerinize blraklyorum.
Ql I
af t varsa ondakl erozyonu
.. ll'kle
'
d
egerli Gelir vergisinde, oze 1
4o tane istisna ve mu ~e
A nr yakla~lm ge11r vergisi. ar;lsl~dan a g er .elden onemli boyutlardadlr.
:enkull<lymet gelirlerindekl vergl ~ro~~n~, gul~malan, KDV'ndeki erozy~~u
KDV'deki dli§Ok oran uygulamasl, Jstls
y~d n de{lerleme mliesseseslnrn
VUK' nda yer alan yen I e
d
· ka bl oldukqa bliylik!Or.
ortaya koymakta lr.
amortisman yoluyla ortaya glk~~diQ~ ve:gl ymlar Vergisi'nde 1989 ylhnda 3,5
Turl<iye'de 1989-90 yill ltlbanyle, Kuru
1990'da 55 trilyon liraya
'
. k bl var Bu rakam
.
trilyon liralrk bir vergl ay
leni menkul
ula§ml§tlr.
·
.. nemli unsurlarm1n ba§ta ge
•
Gelir vergisinde erozyonun o 'I' f .. 1989 Yllmda 3 trilyon. Bu rakam
klymet gelirleridir. Odenen devlet tah~ll .alzlbonosu laizi 1989'da 1,6 trilyon.
1990 Ylilnda 6,3 trilyona ula~ml§tlr: . 1a;~~~da 12,6 trilyon, i990'da 16 trilyon1990'da 1 7 trilyondur. Mevduat falzl
d tevkifat s6zkonusudur. Ozel sek'
nd
dece o;. 10 oramn a
b' rakarn
dan !azladlr. Bu an sa
.o
1990'da 400 milyona yakln If
.
tor tahvillerl 1989'da 150 mllyar, rl
dolaylslyla u{lranrlan vergi kaybl
VUK'nda yer alan yeniden .dege eme
'I
1990'da 3 tnlyon.
1989'da 2 trr yon,
·
r sek· vazgegilen vergi. ol arak
.
Rakamlara bogulmadan sonuca g~~sud~r. Bu toplam vergi gellrinln
19B9'da 9 trilyon lirayl a§l<ln blr tutar sozko
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% 36'sldir. 1990'da 13 51 -1
.·
30'dur.
, n yon liralik vergiden vazgec;llmi§tir. Bu Yllin oram %

.
Kac;1nlan vergi ac;1smdan konu u 1
.. • ,
tlstikler ve di~er istatistikler yeterli y e e alirsak, Turklye de milli gelir, istade~erlendirme yapmak da o olc;Od::'k~~Q~ -~e aynntlya ~hiP. olmadi~lndan,
nuglar verebilmektedir Bu bakl d
~ u olmakta, o olgude yamlt1c 1 soSiralanan de~erleme 6rr-OJeri . m_ ~nd aglnlan vergi konusunda, daha once
~
1c;ens1n e en akla yatkm ol
pay, olam, vergi inceleme sonur-lannd
h
am, en az yamlma
.
~
an areketle yapilan tahmindir.
..
1984-91 arasl B Yllin sonuc;lanna or .
Ierne yapllml§lir. 35 trilyon liralik m t. hg. e, 8 yil suresince 525.000 incematrah fark1 bulunmu§tur Bu %
, a ra m~elenmi§ ve 18.5 trilyonu a§km
52 ye tekabui etmektedir y · b
h 1
.
·
.
er 00 liraya kar§1n, 52 lira be an edil
. . . .
. · am eyan edilen

tan yillara <;ekip kendi gozlemi~ aktarmme~l§~lr. lzln venrseniz bu 8 yilhk turaya kar§l 120 lira kar-wilmlo 85 I d hak IS!Iyorum. 1984 Ylhnda her 100 li"
~·
Ylln a er 100 lira k
1;;
.
ffil§, 86 ~!linda her 100 lira kar§lll~mda 129 lir
ar§l l,.lnda 98 hra kagwiltutar 26 hraya dO§mO§, 88 'de
~ ka<;lnlml§, 87 y1hnda kag1rilan
,
31 8
' 9 da 45, 90 da 63 ve 91 'de
50
Buradan §Uraya gelmek isliyorum 8 II
. ..
o
.
ler, kagwilan vergide bir azalman
ld ,· Yl lk blr surede, yapllan inceleme.. . '
.
In o u,.unu ortaya koymaktadlr...
. Turklye de vergl inceleme oram % 2-3
lemyor. Baz' realiteleri ortaya k
k I , 5, 1... o konuda c;ok §eyler soyb h ~--' b' ·
oyma az1m dl§ ticarette
· k
a Seve 1liriz; vergi kaga~mdan b h
' .
verg1 aybmdan
zin bildi~i gibi, toplam vergi gelirter~~~~rr;:k b.~raz zor. Gelir vergisi, hepimi~a, Kurumlar Vergisi, <;:ok gene! so 10 oru o 4~ In! aglyor. KDV % 30 dolaymuc; verginin toplam vergi gelirlerl .. yd Yk. m Yo 10 dolaylnda. Dolaylslyla bu
sinin yansl Ocretlilerden alinmakt ud;;ln Ge ',f'SY' % 80 dolaymdadlr. Gelir vergik
a lr. e 1r vergisinin bir d'" ..
·
,,.er ozelligi % 70'i
a§an ISmlnlll stopaj yoluyla ahnmasldlr.

'*

Kurumlar vergisi ag 1smdan b kt ~
d
rumlar, vergi kaglrma yerine mOmk~ ' lmlz a 6zellikle KiT'Ier ve bOyOk kumektooirler. KDV ac;lslndan , KiT'! un:e vergiden kaglnma yollanm tercih etler. Bunlan §Unun it;:in so
er _Ya la§lk KDV'nin % 3o:unu vermektedirY uyorum, 1ncelemenin de ke d'1 1 •
var. Bu s1mrlamalar iginde ele alind g d .
n
<;mde slmrlamalan
kaldl~lm soyleyemeyiz.
I In a, mceleme orammn higte % 2'lerde

r:

Sayln Ba§kamm, hepinizi bu k
d
rum. Te§ekkOr ederim.
onu a daha rakamlara

Prof. Dr.

Saylll

Saygillo~lu,
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Ozer

SERPER

bo~mak istemiyo-

Ba~kan

<;ok te§ekkOr ederim
..
d . . · Soze ba§larken Saym Ocakor eml!)!l. Devletin bOtOn rakamlan Saygl-

91o~lu bu oturum uygulama kokuy

hoglu'nun elinde, rakamlan dinledik. Gelirler Gene! Mi.ldOrlii~O h;inde, her§eyi
kokluyor. $imdi efendim vergi konusu Anglo-Saksonlardan itibaren iktisat kitaplannda 3-4 sayfa Adam Simith'de bile oyle. Oysa ki buradaki iktisatc;1lar
ahnmas1n oyle yat1nm etkisiyle, tasarruf etkisiyle, arz talep egrisiyle biz vergiciler bu vergileri inceleyemeyiz. Hele TOrkiye'de hi<; inceleyemeyiz. Maa§lanmlzln ayhk bordrosu 10 trilyonluk vard1r. Bendeniz Maliye'de memurdum.
Sayg1hoglu'da memur ben de memurdum. Sir sOrO de memur arkada§ var.
Biz vergi tatbikatg1s1 olarak Kamuda 10 Trilyon · liray1 6diiyece~iz, sizin
maa§lniZI paray1 nereden bulaca~1z. 10 Trilyonu 6demek, verginin ba§ka blr
kategori olarak incelenmesi laz1m, IOtfen ekonomiciler bizi yamltmas1nlar, onJar kendi arac;:lanyla otursunlar piyasay1 incelesinler. Arz taleple, etkilerle §Unla bunla... Ozel sekti:irde si:iyleyece~im bir §ey var §U zaval11 49.2 vergi
i:idOyordu. S1radan kurum 46 kurumlar vergisi blltOn maliyeci arkada§lanm
biliyor. 23 pe§in vergi odtiyor. Kimse 72 6demez. <;:OnkO enfiasyon % 80
i§letme sermayesini yani enftasyon % 80 adamdan, o/o 72 vergi istiyorsunuz.
Bir de adam1n bilanc;:osunda milyarlik cirolu borg senelleri var. % 72 vergi
dOnyada yak. Boyle bir vergi ondan soma efendim Odalar Birligi gayet ac;:1k
soyiOyorum, Cumhuriyet tarihinde de bu boyle olmu§tu·r. Ticaret odalan elandim rakamlar haz1rlat1yor, te§vik diye olmaz siz yasalarda demin Vergi Hukukuna gelece~iz dedim. Vergi hukuku ayn bir §ey, kanunlar ahlakh de~ilse vatanda§tan ahlak bekliyemezsiniz. Kat;:1racak!1r ve ben hak veriyorum. $imdi
incelemelere gelelim efendim. Ben de inceleme yapllm ewelce hesap uzmanliglm var, elendim sak1n ahnmas1n ben mesle~in birle§tirilmesl taraflanylm. Kontroloner, hesap uzmanhg1 hepsi bir yerde olur. Bu sadece k1dem
meselesidir. Ba§ka bir §ey de~il. 6 sene ewel grup halinde Edirne'de rolanti
incelemesi yapt1k. Gelirler Gene! MOdOriOgO bir incel.eme yapt1. 1 kilo koyun
etinden 75 porsiyon kuru fasulye bile 91km1yor. Bundan 4 sene ewel Gelirler
Gene! MOdOriO~O kasaplar incelemesi yapt1m. Bolu'da bOtOn kasaplara elendirn adam1n yazd1g1 rapor §U; kemik gok 91k1yormu§ da et azml§, rand1man
incelemesi bu. iyi matrah c;:1kanrsamz hem Avrupa'ya gi:inderirlerdi, iyi matrah
<;,:1kart1yor diye.

Say1n Ba§kan ben 2 dakika konu§acaglm. Bu da sizinle ilgili olacak.
Eski ah§kanilk buraya gelirken de 1970 y11inda Bursa Akademisi tara!1ndan
yap1lan bir· elli y1l semineri vard1, oradaki makalesini okudum geldlm. Say1n
Hocam o makalesinde 3 doneme ay1nyordu. 50 oncesi, 50-60 ve 80 sonras1
gibi bir ay1nm var ve orada si:iyledikleri devletin finansman kaynaklanmn ic;:te
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e~flasyon diyor. Yine bir vergileme yine bor lanm
..
dlyor gok ilgin<; satlrlan vardl Ozeil'kl h 9
_a, bu boyle devam edip giI e O§uma glden sallrlan vardl. 1973 YIhnda KiT'Ieri ozelle~t·lrme k .
Y
onusunu hocam b- ··k b'
uyu
.
1r ag1khkla yazm1§ ama
1992'de ozelle~tirmeye hala k
Y
arar ven 1emedi Be ·
·· .
tedigim nokta bu de"il
S
_
·
mm as1 1 uzennde durmak is"' • saym aygi11oglu'na bir s
· .
espiri olacak. Bu o-'led
oru sormak 1st1yorum. Biraz
"' en sonra oldukga zor olu
u
liyoruz, uyanahm diye. $imdi dedi ki Sa
Y~r. yumak durumuna gedirme dolaylslyla vergi kaylplan oldu ;g~~~~tu yemden degerleme, degerlenhocam da naklettigine gore vergiler. b.~~ I en Sayln Hocamla Salih $anver
yeniden degerlendirmede yapllm k lr aynak, dl§ borglar bir kaynak, peki
.. .
a s1z1n ahnan bir har
pek1 1y1 bir kaynak olmuyor mu? Yani
k . . .
ag o1muyor mu, yani

siz bir yerde vergi kaybl degil .zaten ~e .IYI bw kaynak olmuyor mu. <;:iinkO
mi§SiniZ, hakklm gaspetmi§sinl7 Devl r'z ;nsanlard~n metezori bir §eyler all o sene, 20 sene, aym rakam -Ozerind:n oi ~rak Y~m a.dam getirmi§ koymu§
70'1ere vard1g1 hatta 'li 70 enfl
d
§ em gormu§, oysa enflasyonu %
leyenler de var Biliyo~sunuz :.s~onb~ vergilemenin enayilik oldugunu soysayarslmz. Zan~ederim be§incio~_e kIf ortamda siz bunu nasi! vergi kaybl
caizse devletin aldiQI hara.-. gibi
avktram daha eklemek gerekiyor tabiri
-;
unme 1r say1n Ba§kan.

go::.

Ba!?kan
Te§ekkOr ederim Say1n Serper S
A
.
temi arzetmek istiyorum
d ' ayln kdogan elend1m. Yalmz bir yon. 8 en sa ece sabahley' t
1
.
bana soru yoneltirlerse Saym Akahn d h'l S
In opar aylm dlye arkada§lar
Soru y6neltmekte ve ele§tirmekte be ah~ .aym Akahn c;ok hakh bana kahrsa.
vap vermiyecegim 90nkO b 'd
~ . IC{blnne, arkada§lanma bwakacak ce.
en I areclglm, fonksiyonum bu, te§ekkiir ederim.

Prof. Dr. Abdurrahman AKDOGAN*
Benim yapacag1m a<;1klamalar s
1
..
.
diye dO§Onuyorum Efendim
. k oru 0 maktan ote b1r katk1 niteliginde
renin vazget;:ilen al~cak olara~e~;~ I a~i d~e. ka<;agl kavramlan kullanildl. idanara blrakacak olursak te ,. dl e en ~ IQI; tahsil edilebilecek tutan bir keme 1n e verg1 zlyam fakto .. ..
kavraml ve onun uzantllanmn Ozerinde du
. . runun yer aldiQI ka<;ak
~arsay1m1m1z var. Varsaylm §U: TOrki e'de :ma~ 1511Yorum. $imdi burada bir
t1naden tespit ediyoruz Sa
S
~
ergl kagag1 var. Tespit bu neyi isYin ayglloglu aglkladl. Bazl vergi inceleme so.

*

Gazi Universitesi, fiEF 6!;vetim Oyesi.

nuglan baz1 gene! yarg1lanm1z, gozlemlerimiz oysa ben biraz daha farkh bakllmasml dli§OnOyorum. Verglnin bir planlanmasl olmah, kay1p ve kat;:ak varsa bunlan etkileyen degikenleri tespit edip mOmkun oldugu kadar bunlan kalemler halinde s1ralay1p vergilendirmeye gali§mally1z. Bu degi§kenlerden etkilenebileceklerini tespit edip onlar Ozerinde durmahy1z, yoksa yapllacak gah§malar a<;lklamalar destkriptik kallr. Eger sorunu gozmek istiyorsak sorunun
te§hisi, tespiti, kalemler halinde s1ralanmas1, verilendirilmesi bu degi§kenlerden sabit varsay1lacaklanmn blr kenara bwak1lmas1, bu degi§kenlerin teker teker irdelenerek bir vergi planlamas1 yap1lmas1, vergi planlanmas1ndan kast1m
biraz farkh bir kavram; vergi bir yatmmd1r. Vergi bir yat1nmd1r, nas11 bir kamu
harcamas1nda maliyet fayda analizi yap1lmaktad1r, vergi de bir ya!lnm olduguna gore onda da bir maliyet fayda analizi yap1lmahdlr. Ku~kusuz verginin ektraliskal fonksiyonlanmn da g6zard1 edilmemesi kayd1yla o bazen maliyetlerin
gormezlikten gelinmesine neden olabilir ama s1mrl1 iyi edilmek kayd1yla §imdi
soz konusu edilen degi§kenlerin tespiti biraz zor. yilnkO verginin sonu "i" ile
bilen her tOrlii fakt6rden etkilendigini gorOyoruz. iktisadi, mali, hukuki, siyasi
idari sonu "i" ile biten her tilriO kavramdan etkileniyor. Degi~kenlerin say1S1
yOzlerce, tespiti de zor. $imdi biz somut bir ~ekilde vergilendirip rakamlandlnp yola <;lkmazsak eger yuzlerce degi§ken igerisinde kayboluruz. Her yap1lan
ag1klama dogrudur, her getirilen ele§tiri dogrudur. Sonug ne yorumlar, aglklamalar, oysa gozOm i<;in biraz daha somut gitmek gerekiyor diye dO§OnOyorum.
Vergi reformu, 2 IOriO gergekle§tirilebilir. BOtlin maliye teorisyenleri taraflndan, uygulay1cllar taraf1ndan kabul edilmekte, bir nedir? Gene! bir vergi
reformu yap1hr 1950'de oldu{Ju gibi, 49-50'de oldugu gibi, iki olu§turulmu§ slstemin ilavelerle gOnOn ko§ullarma, ihtiyaglanna uyum saglanabilir. 60'da oldugu gibi 60'1 izleyen y1llarda, ·so'nin sonlannda, 81'df3n gegerli olarak yaplldiQI Ozere ama burada gozard1 edilmemesi gereken bir §ey var; o da verginin
mantiQinln kaybedilmemesidir. 1950'Ierde gegirilen o ag siyasal dOzenlenmenin kendi ic;erisinde tutarl1 bir mant1g1 vard1r. Daha sonra yap1lan degi§ikliklerde biz o mant1g1 bozduk. Manllga ters dO§en uygulamalar var, bugOn vergi
uygulamasmda. Ortaya g1kan pekgok sorunun nedeni bu mantlktan sapmalardlr. Vergi bir mant1k kanunudur. Mant1k neyi gerektiriyorsa ona cevap verecek §ekilde dOzenlenmi§tir. Hepinizln malumu uzun uzun ag1klamaya gerek
gormllyorum. Zirai sall§larda vergi tevkikall zirai OrOniin satl§lndan yap1hyor,
Iicari OrOnlerin el degi§tirmeden sonra Iicari OrOnlerin satl§lndan yap1hyor, bunun gibi manbg1 zorlamam1z gerekiyor. Aynca ister gene! dOzeyde, ister ozel
dOzeyde vergi kanunlanm gozden gegirmeye c;ah§ahm. Dil gok onemli ...
Ogrencilerimize, ihtlya<; sahiplerine mesaj verirken acaba sorunlanm1z hangi
dOzeyde. Carl muhataralara kar§l allnan ihtiyatlar gibi bu kavramlarla ogrenci-
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lere mesaj vermemiz mOmkun degil Vas
.
beni de bir tarafa birakJmz ben b. .
. al dOzenlemeler o kadar karma§lk ki
fa gelmi§ ogrenciye vergi ~istemJ·nlr.l verlglt hocasJ olarak bir yil 4. Simla, 3. Sinian a 1yorum Ozellikl d
·
..
gulamasm1 gok iyi bilsinler d.
~. "'
·
e e gelir verg1s1 uyJye. ""a"1 yukan her 1·mrh d
. beyannamesi soruyorum imtihanlard .
o,1
I an a da .aile reisi
0 4
4. Simi ii"'rencisine ben a·Jie r .. b a, ya
ba§an var ya % 5. Universite
"
e1s1 eyannam · · ··"
bir sorun var ya vergl kanunlannda sorun esJm o,retemediysem, ya bende
Mevzuat olay1dipsiz kuyu· ,.. • It k .. var., ya da ba§ka sorunlar var tabi.
• ~oga ma mumkun ama b d
uygulamaya donii§Wrmek istedigi ver ad
• • • u.ra a yasa koyucunun
1
lanabilir §ekilde tesplt etmesi lazJ
~ . .a1etmJ mumkun oldugu kadar uygukilme kar§Jiigl alinan paralar b mb. ancJ kazanglar ozellikle de ihalede, c;e, una enzer uygulam 1 b.
uygulama ac;JsJndan, mevzuat a<;:JsJndan ver i
a a~ . Jr parga yasa koyucu
malt Uygulanam 1yacak hu··ku··
'
9 adaletJm gerc;ekie§tigine bakm1ere yer vermi§ idar
·
1 r1m. ldare
ten kendine tan 1nml§ smwli imkanlar ind
·.. .. eye gee
gerc;ek1
kurulu§lan ic;erisinde en dinamik kur c; e buyu~ ?I~ din~mizm iginde kamu
den geldigince en Ost duzeyd k ~IU§tur. Kend!Sinl yenileyen, ihtiyacJ elinAma idarenin sorunu bununla eb.tar?l am:ya c;all§an, dinamik bir kurulu§tur.
karma§lk vergi kanunlanna muh~t:ly~r v I ~ar§ISinda mOkellef kitiesi var. 0
rakilmaz §eklindeki dO§Onced
b p
ergJ vermek §ereflnden mahrum bikellef kitlesi zaman zaman ka:;il a~e~/edakarlik y~pmay1 dO§Onen bir mOyandan yargilayamJyorsunuz yasaa~~a I lyor. ldaremn sorunu da bOyOk. ate
91 ve analiz etmeye, adaleti sa lama ~ucunun a~ac;:lanna vergi adaletine yarac;lsl lark! nigin far-kli yasal dOzg I yl c;ali§Jyor ldareyle yargmln olaya bakl§

den 91kana a§kolsun. idare bil=~ ~:e~ o kadar ay~Jntlli ki o aynntilarm il;:inkartilan genel tebiiglere Qlkartil ~
9lkam!yor kl. Zaten dikkat ediniz 91 _
ligleri bu teblige aykln hOkOmle~i~ ~ ~e~~~ tebligler bundan onceki genel tebUygulayamazsJmz Say1n Hocam y rb~
e~ kaldirml§tlr. Tetkik edebilirsiniz.
son 1r dak1ka efendim ·· ·· d. .
. ozur 1lenm hemen
toparhyorum dolaylslyla .. ..
sozum §u· 0 deg· k 1 .
amacJ, hangi degi§kenlere yon ver~ek .. I§ e~ enn tespit edilmesi hangi
yonlendlrmek suretiyle gerc;ekle§tirmeliyiz. Bunu tespit ettikten so
nu§uruz. ((OnkO bu vergi kaybl nra Y~ a. <;:lkmaliylz. Aksi hal de Yillarca koOikelerde de var ama bunun toie sosya bir olay her zaman da olacak. BO!On
pit etmek durumundaylz diye du·· r~nS. slmnm alacaglmlz onlemleri <;ok iyi tes§unuyorum.
KOgOk bir iirnekle konuyu baglam k . .
Aslinda aglklamalanm c;ok uzun\ama ke a IS!i~orum. Zaman almayacagJm.
nasi var biliyorsunuz· kurumlar v
.. dsme~ ls!lyorum. Sanayi ve ihrac; istis'
erg1s1n e b1r kurum
·
.
s1ndan yararlanma hakkma sah·1 .k
sanay1 ve 1hrac;: istisnaen
yararlanmay
un
d
.
P
I
.
1 u1mu9 enet1m
m d enet1m yap1yor Diyor ki. yo·· . .
.
elema..
·
ne1ICiye s1z sanayi 1
·h
· .
nab1hrdiniz. Adamcaglz tOh b. b
..
rag IS!Isnasmdan yararladikkate alalim. Denetim elem IZ haunu g~zden kaglrmi§IZ, onOmOzdeki ylllarda
am y1r d1yor r-u··nk··
· ·
' "'
u vergJ Zlyam var 9418 gore

i
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Kurumlar Vergisinden muaf alan mOstesna kazam;:lardan vergi tevkikatl yapilmasl laz1m. Sanayi ve ihrac; istisnas1ndan yararlanmad1g1 ic;in vergi tevkikatl
yap1lmam1§ oluyor ve bundan dolay1 tutanak §imdi bu bakl§ igerisinde, sonu
yok bunun.
Yard. Dog. Dr. Metin TA~}*
Oncelikle Say1n Bora Ocak<;:1oglu'nun soylediklerinin bir k1sm1nda kendisine katllmadlglml belirtecegim. Ogretim Uyelerinin vergi yOkO % 5 dediler.
Bu salt gelir vergisi ve damga vergisi anlam1nda alindlgmda dogrudur. Ancak,
Ocretlinin bordrosunda ad1 vergi olmamakla birlikte, vergi etkisi yapan, yani
etkisi ilibanyla vergi diyebilecegimiz bir tasarruf te§vik fonu var ve buna benzer bir tak1m parafiskal 6demeler var. Bunlan da dikkate almak suretiyle geni§letildiginde bu oran daha da bOyOyecektir. Bunun dl§mda Saym hocam
yine vergilemede adaletten bahsetti. Bu c;ergevede ozete indirgeyerek en az
gec;;im indiriminden bahsettiler. Tabi meseleye biraz daha global olarak bakliklan ic;in artan oranlilik ve ay1rma ilkesinden (zannediyorum zamamn darliglndan) bahsetmeyi unuttular. Ben bu konuda birkag ekleme yapmak istiyorum. Sabahki oturumda samyorum Ramazan Ta§ arkada§lmlz artan oranhhkla ilgili bir tak1m veriler verdiler. Benim Ozerinde durmak istedigim mesele
ay1rma ilkesi ile ilgili. 6zellikle gelir vergisinde adaletli bir vergilemenin arac;:lanndan ay1rma ilkesi, bizde adeta sermaye lehine; yani teoride anlatildlgl gibi
emek lehine degil, sermaye lehine uygulamyor. Oyle ki, fazla ornek vermek
istemiyorum, ornegin; menkul sermaye iradlanmn bOyOk bir k1sm1 gelir vergisi
beyamna tabi degil, ihtiyari toplama mOessesesinin getirdigi bir durum ve yapilan tevkikat oram da% 10, hatta baz1lannda o/o 0. Bununla da kalm1yor, ihtiyari toplama mOessesesinin kendi ic;inde bir tak1m tutars1zhklar var. 6rnegin,
sporculara 6denen transfer Ocretlerinden o/o 10 or.amnda tefkifat yap1lm1§, belki o donem ic;in tutarlan c;ok dO§Ok diye sportif amac;la getirilmi§ ama bugOn
sporcular herkesten zengin. 3.5 milyar transfer Ocreti alan ki§i o/o 10 vergi
6deyecek. Burada adaletten bahsetmek mOmkOn degil. Bunu eklemek istiyorum. izin verirseniz Nevzat Beyin yeralt1 ekonomisiyle ilgili bahsine bir .eklemede bulunmak, hatta bir anlamda desteklemek istiyorum. Kendileri yeraltl
ekonomisinin ortaya <;:lkl§lnln vergi oranlanmn yOksekliginden kaynaklandlglm
pelirttiler. Bu konuya ben de kati11yorum. Bu konuda Bruce Bartlett "The
Case for Tax Cuts" isimli makalesinde vergi oranlanmn indirilmesini; indirildigi
taktirde ekonominin buna bagl1 olarak dinamizm kazanacagm1 vurgulaml§lar-

•
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d1r· Ben b u konuda :;;u soruyu sormak · r

·

·
nmn indirilmesi acaba yeralli eka· n
. ~s .•yorum. Salt tek ba:;;•na vergi oranlaom1s1mn veya daha .. 1 1
.
gakg•liglmn onlenmesi ir;in yeterli midir? QOnk" b'
oze an ~mda vergl kalenek haline geldi. Belki bu el
,.. .
u lzde art1k verg1 kag1rmak geederim.
g ene,., biraz da yasalanmlz yarattl. Te:;;ekkOr

Prof. Dr. Ahmet KUMRULU*

s

Saym Ba§kan izin verirseniz be
Siyla ilgili bir yorum yapmak ist'
n ay•n Ocakc;:•oglu'nun bir konu§ma.
1yorum ve Saym Sayg•lio"lu'
d
k
. .
.
"' na a 2 soru sorrna •stiyorum. Sayln Ocakc;:•oglu'nun
18 11 1
.
9 vergl reformunu teorik temelleri
baklmlndan son derece il
1
tebrik etmek istiyorum. As~n~~ :egerli .bir ka!ki niteligi ta§lmakta, kendilerini
si gibi marjinaJ diizenlemeden du verg, re:ormu ya da Ocakgloglu'nun ifadee soz edilebiliyor Bir de
·
var. Ben ikisi aras•nda kabul ed'
.
·. .
rev1zyon kavram1
hangisidir. Bence sanki revizyon~yi~;~:· ~~;k V~rgl Sistemi'nin ihtiyac1 alan
onun Ozerindeki belli degi:;;iklikler b ~. 9 . g bt Temel yap1 olduktan sonra
oyleyse reformla ilgili tamm hakki~d~ rev•zy~nla kar:;;•lanabilecektir. Burada
ta§lyor.
da bir concensusa varmak onem

?

1

1

Vergi gelirlerini art1nc1 tedbirler v
.
·
Ocak<;1oglu boyle bir tamm get'
d' B .erg• r~formu getirdigimiz taktirde ki
..
•rme '· oyle b1r tamm1 esa 1 k k'
b oyle
tammliyor. Bugun Katm D g V . .
. .. s a 1rsa 1 baz1lan
m1z taktirde bir reform gerrek~e•t~ ~r el rglsl oramm yuzde ikiyuze 91kard1g 1•
"
• •rm1:;; o uruz ki bu da ne k d
b
ag1k!lf. Say1n Ocakgiofjlu verdikleri
.
a ar a es olurdu
yer verilmekteydi Consensus fa'~ .. ~ormatlf tammda Consensus faktorOne de
·
n.oru gergekten onem ta• 1
k' b
.
<;a konunun pozitif yonOne ka d
k . .
. .
'yor I, en b1r par-

ilging bir gozlemim var her v:si::~~ ~~tlyoru~ .. Bizlm vergi kayblmiZia ilgill
rum; gen;eklen teknik anlamda . . b'
e ~.et~r~n~ onu: ~ekrarlamak istiyogOndeme geldiginde, TOrkiye'de~' :re~emlik ~et.'ren bir onlem gibi siyasal
gormOyoruz. 1984 Katma Deger Ve g .. k~~el •kt•dar muhalefet r;at•:;;mas1m
formdur. Katma Deger Vergisi'ne ;g~~n~· . ence harc~malar alamnda bir re· b' d d
edememi<tir "u"nku" 1
·y1
mm mualefetl mualetet etmemi•tir
v·v
wa•m•Odon ·
·.
''
rilerle yetinmi§tir. Sadece orana d~gin . ~min muale:~t Iiden <;ok cuzi ele§tisal hayatlmlz bakimlndan da onemli bi~~~r, demek ki lcabinda bizim toplumr;ekle§ebiliyor. Consensus bir yana ver i fak!a: du'.uma gore consensOsa geralrnas~nda onem ta§lyor. Nitekim ben b~ fa k!~r~nun toplumsal faktorde yerini
rini aldiQini gozlemllyorum b d
k
k!orun daha yogun gundemde ye, un an Ivane; duyuyorum. Sayln Ocak~loglu ge-

*

r;en Ekim segimh~rine degindiler. Oy maksimizasyonu ag1s1ndan degindiler
ama o vesile ile samyorum Turkiye'de vergi konusu geni§ kitlelere mal olabilmi§tir.
Benim ogrencilerim bana son olarak t;:lkan vergi aff1 konusunu soru
olarak yoneltiyonar ve onun tartl§mas•m ag1yorlar. Turkiye art1 bugOn geni§
kitleler, vergi konulannda bOyOk bir duyarhhk ta§lmaya ba§laml§lardlr. Kamuoyunun bu duyarlihgl bizim bu optimumuzun ya da sempozyumumuzun
konusuyla vergi kay1p ve ka<;aklan, vergileme sorunlan ve dolay1s1yla istikrarla son derece yak1ndan ilintilidir ve i:;;te bu ilintiyi bir ba:;;ka anlamda kurmak uzere ben Say1n Sayg11ioglu'na bir soru yoneltmek istiyorum. 6gleden
sonraki oturumun rehavetini Say1n Sayg1hoglu'nun verdigi rakamlar birden yak
etti, yani ben enseme tornavida batlrllml§ gibi hissettim. Sayg1hoglu'nun o rakamlanm duyunca 1990'1ar TOrkiye'sini ben vergi te§Vik cenneti olarak gormO§tOm. Say1n Sayg1l1oglu'nun verdigi rakamlarla art1k vergi te§vik kay1p ve
kagaklar cenneti §eklinde tamamlamak yanh§ olmasa gerek diye dO:;;OnGyorum ve bu baglamda ve bir vesile ile Saym Sayg1l1oglu'na bana verdigi bir oraIll burada giindeme getirmek istiyorum, acaba yanh§ m1 ha!irl1yorum. Kendileri bahsetmi§ti yap1lan bir ankete gore mOte§ebbOslerin yat1r1m kararlan aldiklan s1rada bu karar iizerinde te:;;vik tedbirlerinin onemli ag1rhg1 o/o 3 ila o/o 4
civannda bir orana sahip. Bu oranla birlikte vazgegilen vergi kayb1m
kar§lla§tlrdlglmlzda durum iyice rehavet kazamyor. ikinci soru Sayg1hoglu'nun
vergi hukukc;usu kimligini esas almak suretiyle yoneltecegim. Sabah bir vesile
ile dile getirildi, :;;effallik denildi, vergi idaresinde de :;;effaflik denildi. Vergi
borr;lanmn ag1klanmas1 g!ln!lmOzde bas1nda da bir talep haline geldi. $imdi
vergiler ar;1klanabiliyor. Vergiler ilan edilebiliyor, suglulann her ne kadar uygulayamlyorsamz da le§hi§i sozkonusu ama verginin gizliligi vergi mahremiyeti
esas1 var. Vergi Usul Kanunu'nda bir tak1m imayasal.bazl ilkeler var. 6rnegin
ozel hayatm gizliligi gibi ilkeler var tOm bunlar dikkate alind1g1nda yava§ yava§
kamuoyunun talebi haline gelen bu tOr §effafl1k acaba ne olgiide hukuken
olabilir. Te§ekkOr ederim.
Prof. Dr. Nalan AKDOGAN*
Aym zamanda TGrkiye Serbest Muhasebeci Mali MO:;;avirler ve yeminli
mali rnO:;;avirler Odalar Birligi Yonetim Kurulu Gyesi Saym Ba§kan benim burada soz almamda en bOyOk etken sizin espiriniz oldu. Size katildiglml belirtmek ic;in ozellikle soz ald1m.

Ankara Onive,•t'test',
H.uk:uk Fa!alltesi.
•

*
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Efendim Tiirkiye'de % 70'e varan enflasyon oram devam etti{ji surece
. §irke!lerimizin vergi ka<;:JrmasJ dogaldJr ve bir yerde de haklld1r. Nedenine gelince; kar dedi{jimiz olgu malumunuz Ozere donem ba§J ozsermaye diyoruz.
Vergicilerin tamm1yla donem sonu ozkaynak aras1ndaki fark tabi i§letmeden
<;:ekilen ya da konan harcanmak olmak lizere i§e ba§llyorsunuz. Ornegin 100
milyon lira ile i9e ba§ladJgJmJzJ varsaya!Jm. Donem sonunda 150 milyon sermayeye ula§mJ§sa, oz kaynag1mz 50 milyon kardJr. Bunun vergisini ver, oysa
% 70 enflasyon oramnda sizin dilnem sonundaki oz kaynagJnJZJn satin alma
giicO 170 milyon olmah ki k;§lrdan bahsedelim. Eger% 70 enflasyonda d6nem
sonu ozkaynag1 150 milyonsa 20 milyon zarardas1mz demektir. DolayJsJyla
§irketlerimiz satmalma guc;lerini korumak il;in ister istemez finansman kaynagma ihtiyag duyuyorlar ve bu finansman kaynag1m maalesef vergi ka<;:1rma
yoluyla saglamaya gah§Jyorlar. BOyiik firmalar bunu Saym SaygJIJoglu'nun da
dedigi gibi kay1plar yoluyla sagllyorlar, yani bir tak1m istisna ve muafiyet hukilmlerinden yararlanarak bunu temin ediyorlar. Ancak orta bOyOkiOkteki §irkeller ve kugOk firmalar enftasyon bask1s1 alt1nda eziliyorlar. DolayJsJyla yanl
vergi reformlan yapJ!Jrken kann olgOmlenmesinde tekrar gozden gegirilmesinde fayda var ve enflasyona gore mali tablolar dOzeltildikten sonra olu§an
gen;ek kartar Ozerinden vergi almmasJ zannediyorum, birgok mukellefi dogru
beyana itecektir ve vergi kagagm1 buyOk olgOde engelleyecektir. $u anda yeminli mali mO§avirlerimizin bOyOk bir sorunu var. Bu yli ozellikle uluslararasJ
denetimden gegen bi.lyilk firmalanm1zda nasJI gorO~ bildirilecek dO§iinOIOyor
acaba. $artiJ g6rii§ bildirelim mi dlye. Nedeni de §U. Acaba 29 No'lu blr uluslararasJ muhasebe standard! yOrilriOkte, 1990 yllmda yOrOriOge glrdi. Bu standart diyor. kl eger bu Olkede enflasyon oram Og yliJn toplamJ yuzde yOzO
a§Jyorsa ve o Olkede lnsanlar kendi paras1ndan kag1p dovize yonellyorsa ve
ah§verl§ dovize yoneliyorsa bu Olkede hiper enflasyonist ortam vardJr. Bu §irketlerin mall tablolan mutlaka ve mutlaka enflasyona gore dOzeltilmelldir. Kamuoyuna sunulmas1 gereken mall tablolar bu esasa gore olmalldJr diyor.
$1mdl bizim oyle firmalanmJz vard1 ki c;:ok uluslu nitellk ta§Jyor ve bu esasa
gore de maalesef duzeltilme yapllmamJ§!Jr. 0 zaman denetc;ilerimiz nasll gorO§ bildirecek... YapllmadJgJ lgin ister istemez §arth gorO§ bildirmek zorundalar. Aym durum bankalanm1z igln de ge<;:erli. 0 bak1mdan bizim Maliye ve
GOmrOk Bakanh{jl'mJzdan beklentimlz yeni yapliacak dOzenlemelerle kaldJrsmlar. islisna ve muafiyetleri ama enflasyona gore mall tablolan duzenleme
gerc;e{)lnl gozonOne alarak kann saptanmamm bu esaslara oturtsunlar diyoruz. Bu birinci tespltimlz. ikinci bir onerim Say1n OcakgJoglu da bahsettiler.
Gergekten 3568 say;IJ yasa kurulmu§tur ama bu yasamn yOrOriO{je gegilml§
oldugu gerek mali mO§avlrlerden gerekse yeminli mall mO§aVirlerden BakanllglmJZ yeterince yararlanamamak!ad1r. Qocugu dogurmu§tur, ortaya getir-
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ararlanmayJ imkamm maalesef tam boyumi§tir ancak o gocugu besleme ve YS
p·,yasasJ Kurulu Yeminli Mali
.
r "u anda ermaye
.
. .
tuyla saglanamamJ§1I . -<. .
etmektedir. DolayJsJyla e{jer YemJnh Ma1I
MO§avirlerden daha c;o~ J~!Jfad.e rden bakaniJi:jJmJz yararlamrsa hem blr taMO§avirler, gerekse M~ll M~§a~Jrleu kesim vergi mevzuatJm ve muhasebe uykJm hatalar onlenecek!Jr. Qunku b . . b' I kim ·Jvedi olmaSI bile yap1lacak
. . .
k981·m oldugu 191n 1r a
:·
gulamalanm JYI b1 1en
..
ginden vergi dairelerinde bir tak1m
muhasebe hatalanm zamamnda onleyece I
k!Jr 0 bakJmdan Maliye BauyugmaziJklann ortadan kalkmasJna nedrlen o acJasa".layacak •ekilde onlemler
'md gerekli yara anmay "'
~
kanili:jJ'mJzJn bu kesJ en
.. .. .. b' ··nerimiz denetim yaparken denealmasJnda da fayda vardJr. Uguncu ~~ o da biraz once arzettli:jl gibi ketimde baz.J kJstaslar olmahdJr. ~ayJn Ba§ amlnd Bunun irinde denetim stank denet1m yap1lmama J Jr.
~
.
. . .k
b'
.. nee yaymlanmasJ gerek1yor.
mik et ili§klSIIll uraca
0
b tandartlanmn 1r an
.
dartlanmn ve muhase e s
d' d" enlemeleri ic;in bir takJm esaslar ge!JrSermaye PiyasasJ Kurumu ken I duz k I n firmalanmJz l<;in maales.ef hi<;bir

mi§tir. Ancak SPK .mevz~~~ru~§;ak:nl~~mJzda bu gall§ma yaplldl. Bildigim
uygulama yok. M!'lhye ~u
and 'ldi ancak henuz imzalanmadJ. SayJn
kadanyla bitti. Bakana Jmzaya g. . et' 'k iyi olur Eger muhasebe standartSaygJIJoglu'ndan bu konu~a da bJigJ :n:~~ kolay ~lur. hem de blr takJm olaylan bir an once yayJnlamr JSe he~ d k I yllkla yakalanmasJ imk;§lm saglanml§
!ann ka)llt dJ§Jnda kalmasJill da a o a
olur. Te§ekkur ederim.

Yard. Doc;. Dr. Veysi SEVIG * "'
Ben de, bir soru, bir le§ekkOr ve bir konuyu kJsaca a<;:Jklamakla yetinek
-·m Say1n Baokamm.
ce g 1 •
~
·1
sorunu ve e aOnce §Unu
vergiden
nomik istikrar. HeplmJz t~levJzyon k ~JidJgJm televizyonlarda gorOyoruz. Besoruml u bakanlann hangJ torenlere a
m Maales. ef bu bakanlar bu..
k t ld "'
ikincl sempozyu ·
nim <iOk kJsa surede a '. '"'~~ mli bir konu. Huzurunuzda SayJn SaygJIJoglurada yok, bahane <;ok. YJne one
I
bu rakamlan bize blldirdigi igin. Ta'na te§ekkOr ediyorum. Baslllp yaym akn~n
higbir ara§!JrmacJ bu rakamlan
bii esprisl bu. Bu rakamlar bur~da vii~~;~: varsa bu konuda merakh arkaelde edemez. Varsa ara§tlrma-gor~ I rak b~ rakamlan alabilirler. Bu konuda
da§lanmJz, yann ba§vursalar, resm1 o a
da kendilerine te§ekk!ir ediyorum.

s?y~emek ~stiyor~~· ~r~:.ly~~~~~~~~~m:orumlu,

•
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Bir konuyu ac;ikhk kazandlrmak isti r
ki, yeralti ekonomisinin olu§masmd ·/o. um. ~aym Saygilloglu buyurdular
oranlanmn yOksekligi, ikineisi h"k" a '.' one~!~ neden var. Birineisi vergi
yOksek vergi oramm uygulayan um%m~t ldarelemlln kiSitlamalan. DOnyada en
dugu Olke Yine isvec;. Bu bir <;eli ;; ds:~.c;. ~~ralti ekonomisinin en zaylf ololu§turan bir ozellik vardw K"!'' § . gil m1. Esaslnda yera1t1 ekonomisini
smda en bOyOk etkendir .B o ~ ver_g' yasalan yeralli ekonomilerinin olu§mayagmalama politikasl ve .so;:,a ,: :lne ac;,klandl, bu kadar te§vik, bu kadar

c,

veya bir arae1ki§i ne yapaeakt~ ~:~:,:~ram~yan bakkal dOkkam sahibi
0
Son konuma geliyorum. En gO
.k
ne gore olay1 degerlendireeektir.
1
sini kursak aeaba TOrkiye b ze ,vergl anunlanm yazsak, en iyi vergi idarea§an' olabilir mi? Kesin b'
'
olamaz. QOnkO bunun ba§anh olabilm . . . ·
" sonuc;tur. Ba§anh
dOzeltmek yeterli degildir BOt.. r
. ":s' l<;ln yalmz vergi ile ilgili mevzuatl
Kanunu, Muhasebe Huku.kun udn .. lear,' l§lemlerle ilgili mevzuatl, TOrk Tiearet
u uzen emeden bu i§in b
etmek hayaldir. Bakln tarihe ..
M h
a§an1I o1aeag1m Omit
zenlenmi§, sonra Vergi Kan~nol nee k u asebe Hukuku, Tiearet Kanunlan dOb d
an 91 ml§lir Tabii bu yal
ea kt 1r. Yarg1s1yla da i§ bO!Onl
kt'
:
mz ura a kalmayat"
e§ece "· Ehmde haftahk c; 1k d ..
un vergisel olaylan degerlendiren b' d
.
. an unyadaki bODe; ki§i bu dergiyi istiyor Burada
" erg! ' var. Zannediyorum ki TOrkiye'de
..
.
keIerde, vergi yarglslna ·kesint' . en son a man kararlan g"oruyorum.
D1ger 01ISIZ yarg1 usu!OnOn uygul
b .
art1k. Yani bir vergi olay1 hemen dl'
. .
.
anmas1 emmseniyor
nucu uygulanaeaktir. Daha biz b~nJ~Y.e _mtlka~ edip, k~sintisiz yargilama soederim.
U§unemlyoruz, bile. Hepinize le§ekkOr

•
Ben konu§mama Saym
m1ndan hareket ederek ba<la

s

Doc;. Dr. Ziyaetlin BiLDiRICi

1 gl ,
u nun vergi kaybl ile ilgili iki all kavraY
ma ISI1yorum Saym s
1 "' vergl. kaybim
vazgec;ilen vergi ve kac;mlan vergi §eklind :k.
ayg,,o,lu
gec;ilen vergi esasmda parlamentonun si e ~ .'Ye ay.lrdi. Tab~i bunlardan vazyas' wad~siyle verg1 yasalannda getirdigi istisna ve muafiyetlerdi Eg
dugu gibi tekrar kaldwabilir. 0 r~am=~ parlam~nt? lsterse,_ tabii ki bunlan kaysin. Diger bir kavram ka9mlan ve . ' o vergllen elbettekl halktan toplayabiliristedigi halde baz' v~rgiler allna rgl kaktvraml .. Esaslnda parlamento ahnmaslm
.
mama ad1r l§te biz b 1
g1 veyahutta ziyana ugratilan vergi d'
· . .
un ara da ka91nlan verugratllan vergi Ozerinde tabii ki mali :f~uz. ~':nd' k~9!nl~n veyahutta ziyana
y . aresmm c;e§ltli gorevleri vard1r. Yani
bunlan onlemek ic;in c;e<'i!l'i ..
y
on1em1en almak duru
d d
.
'
Ben daha c;ok vergi denetimi Oz . d k
mun a lr. Ned1r bunlar?
enn e onu§maml yogunla§tlrmak istiyorum.

aykg·''~

Esas1nda Olkemizde vergi denetimi iki §ekilde yapilmaktad1r. $ekli denetim ve
vergi ineelemesi. Yani i§lemler olduktan sonra yap1lan denetim. $imdi vergi
denetimini burada bir hekimin saghk hizmetlerine benzeterek ac;1klamak istiyorum. $oyle ki, bir hekimin saghk hizmeti ya bir ki§i hastaland1ktan sonra,
rahatsizhgl tam olarak ortaya <;lktiktan sonra onu onlemek ic;indir. Tedavi edebilirseniz veyahutta c;ok ag1r sonuc;lar alabilir veyahutta koruyucu onlemler
yani hekimin koruyueu baz1 onlemleri alma durumu vard1r. Oikemizde saghk
hizmetlerinde koruyucu onlemlere hie; ba§vurulmamaktadir. Sadeee herkes
hasta olduktan sonra tedavisine gidilmektedir. Esas1nda vergi denetimine de
baktiglmizda ikinei yol sec;ilmektedir. Yani vergi denetiminin iki yolu vard1r. Birineisi mukellefleri aydmlat1e1 ya da ac;iklay1e1 yonO, ikineisi eezaland1ne1 yonD
ve vergi denetiminde Olkemizde genelde eezalandlriC,I i§lemler on plandad1r.
Yani mOkelleflerin defter ve belgeleri kapand1ktan sonra, verginin kac;mldigl
ortaya <;iktiktan sonra denetim elemanlan ortaya <;:~kmaktadir ve bunlar c;e§itli
denetimler yaparak vergi kac;inldiglm, buna gore bunlann eezaland1nlmas1m
istemektedir. Oysa Olkemizde vergi denetimi koruyueu yoni.l c;ah§lirllarak yapilabilir. 0 zaman hem mOkelleflerin tepkisi belki bu kadar fazla olmayaeaktir,
hem de c;apraz denetim dedigimiz olay1, yani hem gelir vergisi, hem kurumlar
vergisi, hem de Katma Deger Vergisi ile ilgili kay1plar ve kac;aklan onlememiz
daha kolay olacakt1r. Hatta Olkemizde OniO Holding sahibi Sabane1, bir gun
bir konu§mas1nda §oyle bir kavram kullandl samnm. Maliye Bakanhg1 acaba
TOrkiye'deki Bogaz KoprOsi.l'nOn <;ikl§lna ve TOrkiye'nin c;e§itli Oretim merkezlerine birer memur koyam1yor mu? Yirmidort saat. Yani beige denetimini saglamak ic;in, samnm televizyonda veya ba§ka bir konferansta ben bunu Say1n
Sabanc1'dan dinledim. Dolaylslyla yani Maliye Bakanhg1, denetimi bence art1k
i§lemler yapildiktan sonra, mallar sevkedildikten, hizmetler yap1ld1kan sonra
degil, bu hizmetler olurken, mallar yap1hrken ki a§amaya kayd1rmas1 gerekir.
0 zaman elbetteki eeza azla degil, mOkellefin tepkisi de fazla olmayacakt1r.
-Oikemizdeki beige dOzenine gelinee, tabii ki vergi denetimini saglay1e1, esaSinda beige dOzenlemesi oldukc;a vard1r. BOlOn mallann, belki hizmetlerin sunulu§unda beige sistemi getirilmi§tir. Yalmz tabii ki beige dOzenini onleyiei 01kemizde sekizyOz bin lane gotOrO usule tabi mOkellef var.
$imdi 800 bin mOkellefin oldugu bir Olkede acaba vergi denetimi sistemi nasil oturaeak, o da c;ok onemli. Say1n Ba§kan, birkac; noktaya daha deginmek istiyorum. Bir de Olkemizde tabii ki denetim elemam sayiSma, k1saca,
Nevzat Bey o konuya fazla deginmedi. Olkedeki §U anda, ben 89 rakamlanna
Maliye Bakanhg1'mn yay1nlad1g1 bir bilimsel c;ah§madan ald1g1m rakama gore,
Olkemizde 1989 ~iban ile 2165 denetim elemam var. MO!etti§ 117 tane, hesap
uzmam 322 lane, gelirler kontrolorO 436, vergi kontrol memuru 1290 tane.
Yani ikibuc;uk mllyon mOkellefi 2165 ki§i denetlemektedir, Olkemizde gelelim
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b~~lar~n doluluk say1s1na. Vine Maliye Bakanhg1'mn yay1nlannda doluluk oram
muf~ttl§lerde % 56, hesap uzmanlannda % 40, gelirler kontrolorlerinde % 48,
verg1 kontrol memurlannda % 43. Yani bunun di§Jnda miifetti§lerde % 44
kadro ba§J eleman yok. Hesap uzmanlannda kadrolann % 60'1 gelirler kont:
rolorlerinde % 52'si, vergi kontrol memurlannda % 57'si.
'

Esas1~a 2.~00.00~ miikellefi 2165 degil, denetim elemanlan ile de §ey
Ya.P~~~1z mu~kun deg1l. Aeaba bu konuda tabi Nevzat Bey aeaba ne
du§unuyor. Yam TOrkiye'deki denetim konusunda.
Prof. Dr. Giineri AKALIN
Efendim §imdi, Say1n Ba§kamn bir degerlendirmesi ile yola t;:Jkaeag 1m.
~onra konu§maellarla ilgili gorii§lerimi soyleyeeegim. Efendim GOneri gibi iktls_atgliar degli, vergi hukukuyla, k1ta Avrupas1 gorO§O ile konuya inelim. 1o
Tnlyon TL. hk maa§ rn:e:nesini her ay nereden bulaeag1z o onemlidir buyurdular: Dogru. ama bu JktJsadJn yahut da benim kabahatim degil. $oyle soyleyeyJm. Bemm zaten goziimOm de bir sorun yok, sizinkinde var. Yani 70 yli~Jr, yahutta 120 ylidlr, tanzimattan beri k1ta Avrupa's1 gori.i§i.i bu memleketi
Jdare eder. Her~alde Cumhuriyet'in gok k1sa bir donemi harit;: enflasyondan
~~rt~l:nam1~t1r. l§te elliden beri ya§Jyoruz. Enflasyon arta arta geliyor. iktisat
l§ln 191ne g1rse zannederim ki daha iyi olur. Zira, mesele bir iktisatt;:1 goziiyle
ba~~g1mzda ~enim konu§maeliann katlimayaeag1m birgok noktas1var. 6rneklenm v.ereeeg1m. Aynea edinilen formOIIerle ilgili olarak meselelere bir metoddur. ~nee ..kel~m vardJ, sonra matematik <;:lktJ, zihinlerde berrakla§tl. Yani
eger soz du~eymde dO§i.ini.irseniz, yarih§ yapma ihtimaliniz artar.. KaldJ ki bu~u ~deee b1z anla~1yoruz. Toplumun diger kesimleri de bizi gozli.iyor. Mahye.eJ!er ~larak ve g1derek mOhendislerin etkinligi iktisadi konularda art1yor ve
e~1mm k1 bundan. be§ sene, alii sene sonra t;:ok miimkOndOr ki gelirler idaremJzm yahutta ~~hye Baka.~hgl'miZJn onemli noktalarmda bu tip insanlar hazinede oldugu g1b1 yer alab1hrler. QOnki.i, hesap eetveli ile bakmak biraz daha
e~ az1~dan .rakamlan degerlendirmek at;:1s1ndan yardJmCJ olabilir. Ben gen~
b1r esk1 mahye~inin, miiste§ann Memduh AytOr'i.in soziiyle degerlendirmeme
devam etmek Jstiyorum. Diyor ki maliyemizln ve sosyal bilimlerimizin temel
sorunu k1ta Avrupa'sm1 esas ahp, Anglo Sakson ve iskandinav yakla§Jmm 1 ih~al etmekten dogmaktadlr. QolayJsJyla iktlsattan vazgegtigimiz zaman ki mahy~ ba~a gore iktisad1n bir aft dahd1r. Ben hit;:bir zaman maliyeyi vergi hukuku lie b1r arada m01alaa etmem ve son olarak kendi boli.imi.imOzde bir doktora ~rogram1 vard1. Ben hukuk9ularla birlikte maliye veyahut iktisat okutmam
ded1m. $unu soylemek istiyorum. Bu §ekilde dii§i.ineeek olursak kafam 1z sa-

dece kan§Jr. Sizin dediginiz gibi han;:lan kullanaeak olursak, ne ac;1k olur, ne
memleketin enftasyonu olur, ne de ba§ka §eyleri olur. Yanh§ ilkeler aiJndJQI
igin, TOrkiye'de ooeme gi.icii ilkesine bi.iyiik ag1rl1k verildigi igin bugi.in burdadlr TOrkiye. Qi.inki.i bu yoksul Olkede bir tak1m insanlardan serve! ve gelir
ozerine koydugunuz vergilerle digerlerini sObvansiyon etmenin 61giis0 var ve
bu oi90 ka<;:JnldiQI zaman bu sonuglar dogmaktad1r.
Elendim §imdi, benim mesela temel g6rO§iim Maliye Bakanllg1'mn
bOtt;:e politikasmdan, maliye politikas!ndan ve hatta iktisat politikas1ndan
d1§lanmas1mn nedeni biiyiik olgiide vergi hukukuna ve hukuka ag1rl1k vermeleridir ve tatbikata, mevzuata donmeleridir. Yani direksiyona oturan adamm
teoriyi bilmesi laz1md1r.
$imdi mesela bir iki ornek vereyim. Bora'mn soyledigi bir husus var
diyor ki, oranlar c;ok yOksek, yahutta % B'lik tapu harCJ meselesi var. Ben olsam §U §ekilde gozerim diyor. Kime veririm mesuliyeti, satana ve likiditesi
daha yOkseklir. $imdi % B'lik oldugu zaman bu oran sermaye has1la katsayJSI
ife garparsamz be§ dahl olsa, siz gayrisafi gelirin % 40'1m zaten tapu hare1
olarak ahyorsunuz. Biraz daha yOkseltirseniz bu % 50'nin Ozerine g1kar yani o
zaman bu adam bundan sonra da doneeek gelir vergisi verecek, yahut kurumlar vergisi miikellefi ise onu verecek. $imdi iklisadm aletlerini bJrak!JglmiZda katma deger, sermaye has1la katsay1s1, bu gayri safi gelir nedir? $udur,
budur. Her zaman hukukta sozciik meselesi ama higbir zaman c;ozemedik.
DolayJsJyla optimal vergi ne olacakl1r. Yani §imdi kimse 91k1p da Amerika'da
% 15 ife baglay1p % 33 ile biten Gelir Vergisi nigin TOrkiye'de istisnas1z ve
efektif hadleri iki misline varan % 25 ile baglay1p % 50 ile bittigini nasll izah
edebilecegiz. Mesela bir ba§ka ornek, §eyde baktJglmJzda en <:;ok ihtiyacJmlz
tasarruf duyuyoruz. Mesela gene SaygiiJoglu mevduat faizlerinin% 10 ile vergilendirilmesini gok dii§iik buldu. $imdi tasarruflann gifte vergilendirilmesi yolunu agarsan1z o zaman tasarruf noksani!Qinl nas11 gidereceksiniz.
DolayJsJyla iklisat bizim yolumuzu aydmlat1r, bizi karanhga got~rmez,
kald1 ki vergi reformu meselesi once idareden ba~?lamalldlr, once idare kendi
defterlerini idarenin onune koymahd1r. Gegen defa da soyledim. Hala 10 sene
gegti gelirler yllllg1 bas1lmad1, daha 10 sene de gegececek zannederim. Vine
burada toplandJgJmJzda gelirler ylihg1 bas1lmadan devam edecek. Boyle idarenin boyle mOkellefi olur. Qok da tazla gikayet etmemek laz1m.

Ba11kan
Zamana da uyd unuz. QOnkO ben haketmigtim. ToplanliYJ yoneten ki§i
yontem hatas1 yaparsa, yani salondaki bir dinleyiciye sala§Jrsa, ozOr dilerim
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onun ic;:in, §aka bir tarafa, yalmz soyledigi konuyu in§allah gelecek toplantlfardan bir tanesinde §U hukuk falan c;ok iyi tart1§acag1z yani. Bir sene sonra.
Te§ekkOr ederim efendim.

Ramazan 0ZCAN
.
Her iki tebligi sunan hocama da once te§ekkur ederim. Gerc;ekten binnden Bora Hocamdan teorik yonden, digerinden rakamsal yonden c;:ok faydalandlm. §imdi Bora Hocam tebliginde Ocret artl§l, fiyat artl§l, arkas1ndan
verg.i si~kOiasyonu oldugunu soyledi. Daha once yapml§ oldugum bir c;ah§mada ur~til~n. ~amullerdeki i§c;ilik pay1n1n c;ok dO§Ok oldugunu, mesela beyaz
e§ya lie 1lg1h buzdolabl, c;ama91r makinaSI gibi e§yalarda en maksimum fazla
alan i§c;ilik pay1n1n % 11 oldugunu ben kendim ara§llfmalanmda tespit etmi§tim. % 11 'lik bir i§c;ilik pay1 en fazla maksimum ordayd1. Eger % 1oo zam
alsayd1 i§c;iler, tamam1 fiyatlara yans1m1§ oldugu zaman, % 10'Iuk bir tiyat ar11§1 olmas1 gerekir dlye dO§OnOyorum. Yapilan toplu sozle§melere baktlglmlz
zaman genellikle i§c;iler ilk yil % 60-70, ikinci yilda % 40 aliyorlar yani toplam
% 50. Yila boiOndilgO zaman ortalamas1 % 50 olur. §imdi % 100 i§gi Ocretleri
art.~l§ oldugu z~man i~i y1hn ortalamas1 benim hesaplanma gore % 12'yi,
1~ u gegmemes1 gerek1rken, % 70 enflasyonun i§c;i Ocretlerini baghyamaz
d1ye dO§OnOyorum. Bilmiyorum yamhyor olabilirim. Yine bununla. ifgili olarak
yine Hocam dediler ki toplu- sozle§melerin arkas1ndan i§c;i 91kart1hyor. Sanki
burda da i§c;iler zam ald1ktan sonra yukseldigi ic;in Ocretleri i§verenler taraflndan i§lerine son veriliyormu§ gibi yorumlanabiliyor. Benim de gozlemlerime
gore aym i§yerinden c;1kart1lan i§c;iler aym Ocretle tekrar i§e alimyorlar, baz1
yerlerde ben bunu gordum. Fakat uygulama §Oyle. Ocret · artl§lndan ziyade
sOrekli clan toplu sozle§melerin getirmi§ oldugu sabit harcamalanmn artmas1
ki, ba§ta k1dem tazminat1 ~Okselmelerinin olmas1, i§c;ilerin i§ten c;Jkartllmas 1~a, k1dem tazminatl denerek hatta daha sonra yeni girmi§ gibi aym Ocretten
l§e ahnmas1na ned en oluyor. Onu da belirtmek isterim. Diger degineceglm konu denetimle ilgili. Sayg1hoglu beyin inceleme meselesi de i(lin igine girebilir.
Ama daha c;ok Bora Hocamla denetimin zayrihg1 meselesinde, denetimin zaylf
oldugunu, devletin denetimi yapamayacag1m, bir yerde kanaat olarak belirttller. Ben biraz daha farkh dO§OnOyorum. Benim dO§Oncem yapamaz veya
zay1f degil, sanki ozel olarak suland1nlm1§ yapmamas1 i<;in. Yaplfmas1 istenmiyor. gibi geliyor. §ahsen o kamday1m. Mesela yap1lmak istense bana gore
keslnhkle denetim yap1hr. TOrkiye'de 67-71 vilayetin hepsinde biltOn Ocretlilerin, bOtOn gelirlerinin bir kuru~u kaynaktan kesilerek toplanabildigine gore,

-62-

Turkiye'de yani diger sektorlerdeki gelirle veya diger kac;aklarda denetlenmek
istenirse ben ~ahsen inamyorum denetlenebilir.
Mesela bilgisayar gagmda bO!On belgeler kar§lhkh olarak denetlenebilir.
Ben buna inamyorum. izin verirseniz bir §ey daha soylemek istiyorum. Hocam §imdi benim kanaatime gore denetim konusunda, silrem doldugu igin,
ozel sek!or ve siyasi iklidara etkili gruplar istedikleri kadar vergi verme durumundalar benim ki§isel kanaatim. Vergi denetleme ve inceleme i§lni de kendi
aralanndaki rekabeti gerc;:ekle§tirmek ic;in kullamyorlar gibime geliyor. Vergl
almak ic;in degil de Sayg1l1oglu'ndan bir iki rakam rica edecegim, milmkilnse
izin verirse Ba§kan, hemen bir rakam Hocam.

Ba~kan

- Vaktimiz yok elendim, c;ok k1sa bir sOreniz var.

Ozcan (Devamla)
Bir rakam Hocam, ama c;ok onemli bir rakam, bizim de ihtiyac1m1z var.
LOtlen rica ediyorum. §imdi Sayg1hoglu dediler ki §U kadar 10 y1l ic;erisinde
lnceleme yap1ld1, §U kadar trilyonluk matrah farkl bulundu. Biz biliyoruz kl
veya oyle biliyoruz, yanll§ biliyor olabiliriz, beyannamelerin % 2'si denetleniyor. siz dediniz ki 2-5 olamaz, belli degil lilan dediniz. §imdl 10 y1l ic;inde
incelenen beyanname say1s1 belli ise, ne kadar beyanname varsa siz blze 101federseniz biz kagta kac;1mn denetlenebildigini yine 35 trilyonluk bir matrah
farkl varml§, ne kadar toplam matrah farkl varsa onu da liltlederseniz % ka<;lmn bulunmu§ oldugunu 19 trilyonluk bulunan matrah fark1mn da IOtlen rica
ediyorum. Bu da onemli, o/o kac;1mn, ne kadanmn tahsil edilmi§ oldugunu, kasaya girmi§ oldugunu. Matrah fark1 bulunmu§tur, ama tahsilat1 yap1lm1§ mldlr? Sonradan inceleme sonucunda aym konuyu af ic;inde, 25 trilyon bekleniyor dendi, 6 trilyon bekleniyor dendi 1,5 ayd1r.
Te§ekkOr ederim Hocam, sagolun, kusura bakmaym. Hocam ozur dUerim, zamammz1 ald1m.
Nezih !jiEKEA*
Say1n Ba§kan, degerli konu§macllar, degerli konuklar, hepinizl sayg1 ile
selamlanrn. Efendim serum Say1n Sayg11ioglu'na, kendisinin c;ok faydalandiQImlz tebliginden, vergide inceleme sonucu rakamlanndan, kac;1nlan vergide bir

*

Yeminli Mali

Mii~avir.
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Mesut TOFITOP*
azalma oldugu sonucunu \flkardiklanm anliyorum. Bilindigi gibi, matrah farklmn bulunmasmda, resen takdir yetkisi ve takdir komisyonlanmn devreden 91kanlmasl nedenleri He subjektil takdir ve buna dayah olarak vergi ve ceza
tarh edi!mek!edir. Tabii idari takdir yetkisi bu §ekilde subjek!if olarak kullamldigl z~man, matrah farklanndaki o!u~an rakamlarda da bu §Skilde art1 bir haktw, herha!de ihmal ediliyor. Bulunan matrah tarklarrndaki bu etki dikkate ahndiglnda, kendisinin bu azalma hakk1ndaki gorO§OnO ba~ka verilerle desteklemesini rica edlyorum.
Yine bu qerc;evede Say1n Ba§kan Salih $anver Hocam1Z1n denetimle ilgili olarak belirttigi konuya da katildlglml belirtmek isterim. Gerek hesap uzmanlarrmn, gerekse gelirler kontrolorlerinin i:izellikle serve! incelemesi de kaldinldiktan sonra bellrtildigl §ekilde f1nn ve kasap inceleme raporlanna piyasada gen;ekten rasthyoruz. Kendimi tanrtmadan ba§laml§ oldum, 6zur dilerim.
Ben avukathk, yeminli mO§SVirlik yap1yorum. Yanl tatbikatta o bak1mdan rasthyoruz. Gen;;ekten matrah fark1 bulmak endi§esi ile hayal kurulabilmek!edir.
Nitekim ozellikle rand1man kriterine ·dayah vergi incelemelerinde !Om merkez
denetim elemanlanmn raporlanmn yarg1 mercilerinde tabii ki vergi mahkemesi en son dam§tayda kesinle§en kararlarda tasdik oram gerc;ekten olduk9a
du§Ok!ur. Bu hususlar denetimde, vergi denetiminde, objektif standartlann,
denetim birimleri aras!nda koordinasyon yoluyla saptanmas1 gere~ini ortaya
koymak!ad1r kammca. Bunlardan hareketle vergi incelemelerinde baglayiCI
objek!il standartlann yani baglayiCI derken, Maliye ve GOmrOk Bakanhgi bir
bu!Ondilr, bir idaredir. Vatanda§ bir taraltad1r, yarg1 bir taraltad1r. $1mdi Maliye ve GilmrOk Bakanhg1'mn igerisinde c;;e§itli kriterlere gore c;;e§itli denetim
birimleri, subjek!if incelemeler yapabilmektedir.
Belirtildigi §ekilde, §imdi burada acaba bakanhk kendi ic;;erisinde
olu§turacag1 heyetler vaS1tas1yla, bu birimlerden olu§acak heyetler vas1tas1yla,
blr mutabakata vanp da inceleme elemanlanmn kendilerinl baglayiCI §ekilde
bir tak1m standartlann saptanmas1 yolunda bir qah§ma yapabilir mi veya var
ise, bildigimiz kadanyla yok. Bu konuda bizim aydinlatllmamlziSaym Saygillo~lu'ndan rica ediyorum.
Te§ekkOr ederim.

Ba~kan

Te§ekkOr ederim Saym $eker, Say1n Mesut Tortop, Etendim gok rica
ederim. Bundan sonra zamana uyal1m. Uyamayacak arkada§lan yanna transfer edicem. Ba§ka !0110 zamam hem e§it boiO§tOremedik, hem de Allah'm zamam 24 saat maalesef.
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s1 devreye girmekle, elendim, hukuk olarak, kanun olarak noksanhgJmJz glderilmi§tir. Diger bir noksanhg1m1z da esasen Maliye meslegi disiplinize edilmi§tir. Art1k daha iyiye gidecektir. DolayJsJyla serbest muhasebecilik, mali
mO§avirlik ve yeminli mali mO§avirlik gorevlerini Ostlenen arkada§lanmJz ve
meslekta§lanmJz gorevin bilinci ic;ersinde hem idari hem de cezai yandan sorumluluklan vardJr. $imdiden son derece dikkatli c;ah§malan da gerekecektlr.
Son ylllarda vergi kac;ak ve kayb1nm aslmda yine artmas1mn bir nedeni, incafeme elemanlan maalesef KDV uygulamalannda ozellikle lade konusuyla
me§gul edilmi§lerdir. Belki kagJmimaz bir durum olmu§tur. Vergi iadeleri ife Ifgill olan konularla me§gul olunmu§tur. Ama ne yaz1k ki gen;;ek anlamda mOkelleflerin incelenmesi revizyon yapmak suretiyle mOmkOn olur ve revizyon
olay1 son derece caydJncJhk fonksiyonunu yerine getirir. QOnkO burada aleman mOkelleli tammaz. Sadece bey<tnname Ozerinde otokontrol mOesseseleri ile ilgili belgeleri goren bilanc;osunu gorOr. Kar/zarar cetvelini goror. Dolay 1
SJyla tam tarafs1z bir mOkellef segimi gerc;ekle§tirilir. Ama ne yaz1k ki son ylllarda bu f1rsatJ bulamadJk pek.

Bal}kan
Saym meslekta§Jm, rica elsf!m bir dakikada ozetleyebllirmisiniz?
Tortop (Devamla)
Say1n Hocam, hemen birkag konum daha var, bitirmek Ozereyim. Otomasyon konusu hakikaten TOrkiye'de 10 bOyOk ilimizde yamlm1yorsam gerc;ekle§lirilmi(?tir. K1sa sOrede BakanhgJmJzJn da bu konuda gorevini tamamlamasJ gerekecektir. Diger bir husus, ozellikle egitim ve ogretim konusunda sorumlulugu olan, efendim sayg1deger hocalanm1za ben arzetmek istiyorum. En
bOyOk vergi kagak ve kaybJ; beige dOzenlemesinde yani sahte ve yamltJCJ
beige dOzenlemesi, TOrkiye'de alabildigine artmJ§tJr. DolayJsJyla Saym Hocam
ben sormak istiyorum. Bilimsel olarak acaba, bunun gerekc;esi neye dayamyor. Yani nasJI onleyebilecegiz. Biz idare olarak baz1 tatbiki gah§malanmJz
var. Hakikaten naylon fatura olay1, bugOn son derece onem arzediyor. Kesinlikle onlenmesi gerekir. Benim Saym Hocama ikinci bir sorum daha olacak.
Efendim bugOnkO Yeminli Mall MO§avirlerln inceleme ile ilgili olarak hangi
a§amada ve hangi gorev ve yetki sahasJnda, bu yetkiler verilmelidir? DolayJSJyla hukuki noksanhklar nedir? Te§ekkOr ederim.
Ba1,1kan
Efendim biz maliyemize bir dakika verglyl ge<; iidersek; blr daklka, % 8
cezaya glreriz. Eh §lmdi biz blr zamanlama yapJYoruz. Zamanlamamn biliyor-
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sunuz a§Jnca bir ceza tOretilmesl laz1m. Bu ak§am da arada§lardan, bundan
sonra uzatanlardan rica edicem, igkl paralanm onlar versinler.
Abuzer PINAR*
Once Say1n Salih $anver Hocam1n aff1na sJgJnarak ekonomlk ~a~
la§Jmln agJriJkh oldugu gok k1sa baz1 deginmelerde bulunacag1m veya belk1 b1r
sorum olacak, oncelikle vergi kay1p ve kagaklan ...

Ba§kan
Rica etsem de konu§macllara soru yoneltseniz. Benimle sonra konu§ursunuz. KonU§macJiara soru yoneltin. Yamt veremeyecegimi soyledim.

Pmar (Devamla)
6ncellkle vergi kay1p ve kagaklan deylnce bellrll bir referans noktas1m
OstO kapaiJ veya ag1k olarak saptamJ§ oluyoruz. Belki vazgegilen vergi bellrlenebiliyor ki, bunu Nevzat Sayg1hoglu Hocam rakamlarla verdiler, ancak, ~e~
bir de vergileme kapasiteslne deginmek istiyorum. Burada devreye tabu. k~
ekonomik gell§me glrlyor. Daha onceleri vergi geliri M.G.'in % ka<;J _ols_un g1b1
yakla§Jmlar var ki son zamanlarda G. AkaiJn Hocam d~ burada d~g1nd1. ?zellikle optimal vergileme Ozerinde gaiJ§JimaktadJr. Yam art1k v~rg1 M.G. 1n :"
25'ini olsun veya % 23-% 27 aras1nda bir oran m1 olsun deg1l de ek_o~omJk
yap1, verginin ne kadanm kald1nr sorunu gOn~eme gellyor. Bunao da b1r _o~ne_k
vermek istiyorum. Birinci oturumda Say1n Oguz Oyan Hocam
20 g1b1 b1r
oran verdi. Samnm bu yJIIJk ekonomik rapordaki toplam vergl yOkO rakam1na

*'

denk dO§Oyor. Vine Oguz Oyan Hocam1n da dahil oldugu blr .grup ~a~~Jndan
yap11an gaiJ§mada geni§letilml§ blr terim olarak bu oran % 30 !ann ustune 91kanlmJ§tJr. 1985-1990 aras1nda samyorum. Say1n G. AkaiJn Hocam1nda yap!JQI
blr hesaplamada da 1985 sonras1 samyorum iki y11 igin blr he_sa~l~~a Y~PI~
mJ§ ve % 32, % 36 gibi blr oran bulunmu§tur. Buna gore verg1 yOku, ya~1 dJger bir deyi§le vergl gayretl gokta dO_§Ok d~g~l. ~n~ak be~ce as11 sorun b1rkag
noktada belirtmek istiyorum. Birincls1 verg1 yukunun yemden dagJIJmJ so~unu.
Bu arada dagllma teorisinln bOtOn ekonomistler !gin olma~ d~ baz1. kes1mler
!gin gegerll oldugu kanaatindeyim. Diger bir soru, kamu gehrlenndekJ dagJmkhktJr. Yeni iktldann bu konudaki gabalan ba§anh olur umanz.

•
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Degerlendirilemeyen vergi patansiyeli var samyorum. Bu birinci aturumda dile getirildi. Ancak gerekligi kadar Ozerinde durulmad1g1 kanaatindeyim. Aynca kOI!Or dOzeyi en onemli etkenlerden biridir. Bu da etkin bir egitimle ancak olabilir, ba§arllabilir kanaatindeyim. Ben burada N. Saygll1oglu
Hacam'a §Unu sormak istiyarum. Maliye Bakanl1g1 bOnyesinde bu konuda yall§malar var m1? Yak5a yasal inceleme ile yetiniliyor mu? Bu tip bir gah§maya
engel nedir?

Dog. Dr. Kamil TUGEN*
Benim Bora Ocakt;:laglu Hocam1zm vergi refarmu ile ilgili degerlendirmeleri igerlsinde, vergi alii ile ilgili bir degerlendirme yapt1. Yanll§ anlamadlysam dediler ki, "Vergi oranlanmn yOksek olmas1 durumunda vergi affl gizli bir
tepki olarak ortaya 91k1yor" dediler. Tabii bu TOrkiye ile ilgili bir degerlendirme.
Yalmz TOrkiye'de bu gizli tepki s1k s1k gOndeme geliyar. TOrkiye 1980 sonras1
donemde dordOncO defa 1992 yllmda vergi all1m uygulaml§ bulunuyar. Fakat
diger Olkelere bak11g1m1z zaman ki, sabahleyin Salih l}anver Hocam1z vergi kanusunda uluslararas1 degerlendirmeler yapmak gerekir konusu Ozerinde durdu. 0 bak1mdan diger Olkelere bak11g1m1z zaman .§unu gorilyaruz. 1980'1i ylllarda geli§mi§ ve geli§mekle alan Olkelerde bir dizi vergi all1 pargramma
ba§vurulmU§ ancak bu program geli§mekle alan Olkelerde birden fazla olmu§. Geli§mi§ Olkelerde bir defa ba§vurulmu§. Ornegin Arjantin, Avustralya,
Bel9ika, Kalambiya, Ekvatar, Fransa, Honduras, Hindistan, irtanda, ltalya,
Panama gibi bir dizi Olke Amerika'da da federe devletler dOzeyinde pek «;:ok
devlet vergi all1 programlanna ba§vurmu§ ve vergi a111 programlan ile birlikle
bu iilkeler gelir imkanlanna kavu§mu§lar. Bu gelir imkanlan, ornegin Fransa'da merkezi bUlge ac;1g1mn % B'ine ula§ml§, Hindistan'da merkezi hOki.lmet
bOtc;e at;:IQimn % 10'una kadar ula§ml§, irlanda'da .ise, merkezi hiiki.lmet
ac;1g1n1 tamamen kapatml§, hatta a«;:1g1n daha da ilzerinde bir gelir imkam ortaya «;:lkml§, Kolombiya'da ise bu §ekilde vergi alii ile birlikle saglanan gelirln
blit«;:e ag1g1mn % 54'0n0 kapattttil gorOimO§IUr. TOrkiye'ye bakt1g1m1z zaman
§Unu gorOyoruz. TOrkiye 1989 y~mda en son vergi all1na ba§VUrdu, 1992 ylhndan once. Bu 300 milyar dolay1nda bir gelir temin etmi§. Say1n Adnan Kahveci'nin degerlendirmelerine gore soylOyorum. Bu TOrkiye'nin o donemdeki
b~c;e ag1g1mn % B'ine tekabiil ediyor. 1992 yllmdaki vergi all1 ile birlikle ise, 6
tnlyonluk bir gelir sozkonusu. Bu 6 trilyonluk rakam TOrkiye'nin bOtc;e ac;1g1mn
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% 18'ine tekabul ediyor. Yani 32 trilyona gore % 18'lik bir gelir anlam1na geliyor. TeeyekkOr ederim.

Ba!}kan
Te§ekkur ederim Say1n TOgen.
Efendim burada tertip komitemizin bir mesaj1 var. l}ehirleraras1 telefon
etmek isteyenler iqin, postaneden etmek igin bugiln 9.30 ile ak§am 10.30
aras1nda postane ac;1k. Bu mesaj1 bildiriyorum.
§imdi efendim toplantlmlzda 30 dakika konmu§ tartl§ma igin. Biz %
150 enflasyon yapt1k, 75 dakika siirdO. Demek ki biz millet olarak enftasyonu
zaman yonOnden, vergi yonOnden, liyatlar yonOnden seven bir milletiz. Efendim Say1n Ocakc;1oglu'nu serbest b1rak1yorum. Say1n Sayg1hoglu'nu da serbest b1rakacag1m. Yalmz Sayg1lloglu'nda bir yontem e§itligi olsun diye, Say1n
Ocakt;:loglu ne kadar konu§ursa, Say1n Sayg1hoglu iki misli konu§mak hakkma
sahip, c;unkil b!ltiin sorular ana.
$u onOg arkada91m1n da kendilerine % 150 hak tan1d1k. Sonuna kadar
dinlemelerini rica ederim. Bilhassa kokleyl igin haz1rlanacak say111 arkada§lanmlza. Kokteyl ic;in haz1rlanmaya gitmece yak. Cevaplan sonuna kadar dinleyoceksiniz. Hay1r bu 13 ki§i; obOrleri degil.
Buyrun efendim.

Bora OCAKQIOGLU
$imdi efendim, Say1n Melin Ta§'a te§ekkOr ederim. Bu ogretim Oyeleri
Ozerindeki vergi yOkO meselesi ile ilgili bir §ey, dOzeltme yaptllar. Ben orada
herhangi bir hesap yapm19 degilim. Benim vurgulamak istedigim bir ilizyon
eskiden beri efendim Ocretliler Ozerinde vergi yukOnOn fazla oldugu soylenir.
Bu vergi yOkii azallrsa reel gelirleri artar gibi bir kam var. Oysa bu zaman
iginde. Biz zamanlarda bunlan ikaz etmi§tik ama zaman ic;inde bunun dogru
oldugu ortaya g1kl1. Nitekim say1n maliyeciler samyorum boyle bir bu Ocretlilerin birbirleriyle alan oranlanm koparmak igin belirli dOzenlemelere gltliler. Bu
TOrkan hamm1n bir deyimi var. Bag1nt1 etkisi bOt<;:edeki kalemlere baglanmasJ
belki bizi koparmak igin boyle bir§eyler yapt1lar. Ashnda gok iyi yani burada
yiizde be§ olmas1, sekiz olmas1 onemli bir husus degil. Sadece bu ilizyonu
vurgulamak igin. Tabii adalet ilkesinden oyle fazla ele allp tartl§ml§ degilim,
sadece bir ornek olarak vermi§. Bu artan oranl1hk ay1rma ilkesi vs. hususlan
tabii kurumsal hususlar. l}imdi bunlan gerc;eklen ekonomik yans1ma c;ergeve-
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si iginde al1rsak bunlan uygulasakta olur, uygularnasakta olur. Neticede bir
reel §ey sozkonusudur. Ancak bir mukellefin morali var. Yani benden devlet
bir vergi allyor ama hi<; olmazsa bana bir ya§ama hakk1 saglasm. $u kadarla
siz ya§ars1mz, onun Ozerinden §U kadar oranla vergi allnm. E biz bi hakkJ
saglamazsak vergide samyorum onemli bir faktor alan morali de y1km1§
oluyoruz ve vergi mOkellefini de vergi ka<;Jrmada hakll hale getiririz.
Say1n bu sporculara Odenen transfer meselesinden bahsettiler. Bunun
gibi bu ihtiyari toplamada yer alan bir tak1m unsurlarda ben lobicilik seziyorum, belki yanli§ olabilir, lobicilik seziyorum. QOnkO. bir kiOp ba§kanhg1 bir
siyasal ~eyler haline geldi. BOyuk transfer Ocretleri Odeniyor. Bu transfer
Ocretlerinden eger yuksek bir gelir vergisi allmrsa bu kime yansJYacak, bu
kiObe yans1yacak. QOnkii sporcu kuwetli, monopol kuwetli bu durumda kiOp
§eye dil§ecek, mOzayakaya dO§ecek. Bu bak1mdan hani bir birtak1m lobicilik
vs. ile bu durum meydana getiriliyor. Buna temas etmi§ olay1m.
Efendim Ahmet Kumrulu'ya te§ekkur ederim. Yorumda bulundular bu
konsensusun saglanamamas1 meselesini KDV konusunda <;ok yerinde ikaz
etti, dogru. 0 donemlerde gerc;:ekten bir konsensus vard1. Fakat senelerden
berl bu bunun bir reklam1 yapliml§ll. Yani ozel bir olay diyebiliriz diye
dO§OnOyorum ben. Ama bugOn yeniden vergi yOklerinin da!;j1hm1, gelirlerinin
dag1hm1 soz konusu oldu!;lu zaman daha onceki a<;:1klamalann c;:erc;:evesi
i<;inde kolay kofay konsensusun saglanamayacagml ve vergi reformunun da
biraz zor olacag1m dli§OnOyorum. $eyden bahsettiniz kamuoyunu vergi rneseleleri kamuoyunda vergi meseleleri gOndemi geliyor. Gen<;lerde tabii idealizm var. Gem;:ler meseleyi §U gruba ait, bu gruba ait, daha belli degil. QiinkO
yani gruba ait oldugu idealist boyle goruyor ama digerleri maalesef boyle gi:irmOyorlar. Gengler a«.;Jslndan belki filydah olabilir. Degerli arkada§Jm GOner
Akahn'a c;:ok te§ekkur ederim. Ben de iktisat kokenliyim, mutlaka tabii hie;:
ahnmad1m bu konuda tapu harCJ ile ilgili bir ac;:1klama yapt1lar. Dediler ki sermaye has1la katsayJsJ be9 ise bu yOzde 8 gelirin yOzde k1rk1na 91kar. Ama bu
tapu harc1 eskiden kalma bir deyim. Bu ashnda bir emlak satJ§I vergisi. Bu
veya emlak ahm vergisi §imdi aym §eyl bir KDV ic;:inde dO§Onebilirlz. Bir ozel
istihlak vergisi ic;:inde dO§Onebiliriz. 0 zaman biimem §ekerden vergl ahyoruz.
$u kadar vergi OdOyoruz bak gelirin bu kadanm da ahyoruz aynca gelir vergisi diye dii§OnOrsek biraz §ey olur gibime geliyor. Qiinkii KDVde de aym §ey
var. Bir mal sat11Jyor tiiketim safhas1nda % 20 vergi ahyoruz. % 20 o zaman
ne sermaye has1la katsay1s1 5 ise efendim §oyle yuzde yiizline filan t;1k1yor
gibi bilmiyorum. Yani belki yamhyorum, ac;:1klamalanmda bir de yOzde sekiz
olacak diye ben blr s1mr koymad1m. YOzde sekiz ne i<;;in, <;:ilnkO matrah <;:ok
dO§iik, izleyicilerln mOdahalesi var samnm. Pardon evet, belki 300 milyon II-

rahk bir konut, 30 milyon gosteriliyorsa, yOzde sekizi ahmyor. Ger<;ek matrahlar §ey oldugu zaman bu daha dO§Ok bir~ey olur.
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Ba§kan
Yani §eyi §eye hallet!irme diye bir deyim vard1r. 0 baklmdan o akhma geliyor
benim baz1. Ku§kusuz geli§me dOzeyi c;ok art!Jg1nda bu degi(?ecekti. Gayet tabii degi§ecektir. Amerika'da boyle bir§ey olmayabilir.
Saym Kamil TOgen vergi aff1mn TOrkiye'de s1k s1k gOndeme geldigini
belirt!iler. Baz1 Olkelerde bunun yarannm gorOidOgO, ac;:~klann onemli bir k1smmrn kapatlldiQJnl belirt!iler. Ancak bu tabii bir kural olamaz eamyorum. Bu
bir vergllere yonelik blr siyaeal sosyolojik olguyu ortaya koyuyor. Yani bir taraflan kamu harcamalan var. i§te izah ediyorlar, §U veya bu teoriyle kamu
harcamalan kar§ilanamJYor. Nominal vergi nispetleri yOkleniyor. SOrekli olarak vergi arayr§l pe§inde ko§uyoruz. Arkasmdan bask1 yap1yoruz. Bask1 yaptrglmlz zaman bunun tars tepecegini dO§Onerniyoruz. $u veya bu §ekilde ters
tepiyor. i§te Say1n Nevzat Saygli1 t;;ok gOzel bize rakamlan verdiniz. ((ok
le§'ekkOr ederiz. Samyorum bu vergilerin IOmOnO aleayd1mz G.S.M.H.'mn kat;;lm alirdJmz. Yani bu nominal rakamlar % 50'ye yak1n bir gelir vergisi, KDV
vergisi gibi 33 kOsur verginin hepsini kuru§una kadar aleayd1k, ne olacakt1?
Demek istiyorum. Yani bir yerde bu kat;;akc;:~ilk c;ok ifade et!im, kat;;akt;;Jilk toplumun tepkisi. Kimi zaman yani bunu tamamen ahlaks1zhk diye !fade etmemek laz1m. QOnku lmr§ey, herkes aym bit;;imde hareket ederse bunlann Wmune ahl1!ks1z demek bence mOmkOn degildir. Zorlamyprfar.
Blr husuea daha deginmek istiyorum. Tabii devlet vergi gelirini alacaktsr. Alamay1nca da bon;lanmaya ba§vuracaktw veya para basmaya ba§layacaktw. Anoak doi)ru mu yanh§ m1 bilmiyorum. Tabii c;ok itiraz olabilir. Fakat
bir toplumda bir ki§inin, bir bireyin reel gelir dOzeylni tayin eden herhalde blr
fonksiyon olma11. Bunu bilemeylz. ((Onko o kadar <;:ok degi§keni, eabiti I}Usu
busu vardw ki. Kendi ki§isel efendim yeteneginden tutun, ya§1na kadar bunu
sokmak lazsm. $imdi vergi de bunun it;;inde bir degi§ken.
Ben diyorum ki §U veya bu vergi degi§. Vergi reformunu yapeak belki
de bir gene! denge analizi lc;inde oyle olacak ki o yans1ma silrec;leri lie bu
spiraller ile yine a§agl yukan herkesin reel geliri aym olabllecek. Onun it;;in biraz da bazen hayal pe§inde mi ko§uyoruz? Vergi reformunu yap1p vergi adaletini eagliyoruz demekle, <;OnkO vergi adaleti asilnda gelir dagli1m1 adaletin bir
k1sm1. Oyle ki bir toplumda diyelim ki reel gelir adaleti fevkalade iyi olsun, o
toplumun deger yarg1lanna uygun olsun. Ama c;:ok berbat bir vergi sistemi olsun. Olsun necten olmasm. ((iinkii sonut;; zaten gelir dagiiJmJ adaleti. 0 iyiyse
oburso isterse ko!O olsun.
Tersini dO§Qnelim. Fevkalade bir §ey var efendim, vergi adaleti. Gerek
uygularnada, gerek §eyde. Buna kar§Jn gelir daij1hm1 adaleti berbat. Bu da
hit;;bir i§e yaramaz diye dO§Oniiyorum. Peki hepinize te§ekkOr.
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Say1n Meti§ Ta~ arkada§1m1z1n ozellikle sporculara Odenen konusundaki tek bir ~ey soyleyecegim. Sporculara yap1lan ooemeler, gemi adamlanna yap1lan Odemeler, sanatc;1lara yapllan Odemeler. Bunlar ornegin; gemi
adamlan uluslararas1 akarsulannda seyreden ki§iler bunun kavranmas1, yakalanmasl, sporcunun kuiObO ile oturup bir araya gelir. Kar§l kendi menfaat birligi oldugu yerde idarenin araya girmesi zorlugu geregi gozonune ahnarak
oranlar dO~OnOimO§tOr. Yani% 10'un azhg1, c;oklugu ayn bir konu, ama indirilmesi sabit olarak gorOimesinin alt1nda yatan hukuki veya idari bir sat1r ba~l
olarak soyleme geregini duydum.
. .
Melin Ta§ arkada§lmlzm yeralll ekonomilerinin vergi orammn yOksekhgmden kaynaklamyor. Sadece o degil. Say1n sevgili arkada§lanm1z olay1da~a d~ §eyyaptl~ar, farkh boyuta getirdiler. Vergi oranlanmn yOksekligi yamnda
ozelhkle soyled1m, k!Sitlamalar dedim. KISitlamalarda gok dl§ ticarette, silah,
beyaz UYU§turucu veya beyaz kad1n gibi degi§ik yollardan olay 1n boyutlan
var. Dolay1s1yla yeralt1 ekonomilerinin ortadan kaldmlmas1nm "OZOmO sad
.. kid
~
ece
verg1mn a mlmaSindan gegmiyor. 0 konuda Saym Sevig kesinlikle katllmlyorum. Oranlann indirilmesi bir enstrilmand1r. Bir gerekliliktir. Fakat a
tek faktor, yeterli.degildir. H:m Say1n Ta§'a, hem de say1n Tortop arkada§l~~
za cev~plamak uzere §Unu 1fade edeyim. Ben konu§mamda ozellikle kac;akt;lhQin onlenme yollan nelerdir, nerelerden gec;er? Oraya girmeden zamanslzl~k ned.e~iyle giren:edi~, o ayn bir seans, ayn bir konu. Sat1r ba§hklan hah~de. b.1z1m de soyhyeb1lecegimiz hususlar var. Ama tek sebep, yeralt 1ekonomllenm ortadan kald1rmak ic;:in kesinlikle oranlann indirilmesi olamaz.
Say1n Kumrulu hocam1z1n i§letmenin yallnm kararlan diye evet kendisine bir v.e.sile i~e a<;aklaml§ idim. i~tanbul Sanayi Odas1·mn yaymlanml§ 1
Arahk 91 1t1ban 1le. yaymlan~l§ bir Universite hocalanm1za yapt~rd g bir <;:ah§masl var. Orada l§letmelenn yat1nm kararlannda onemli clan faktorlerin neler diye hemen o kitab1n ba§lannda temel ve en onemli belirleyici faktor olarak piyasa gosteriliyor. Yani talep, talebin cram % 60-70 aras1 dogaldlr. Yani
o mala talep varsa yat1nm olacak. Dolay1s1yla Oretim olacakt1r. Te§viklerin
pay1 % 3,55, bu yap1lan anketin sonuc;lan bunu ben soylemiyorum ve Turkiye'nin en bOyuk i§ dOnyas1 temsilcileri soyliiyor. Bu oran kiic;:Oklerde biraz
daha art1~or.. llgin<;:tir, bir .~§ka rakam olarak degil, bir ba§ka degerfendirmeyl soyhyey1m. Odalar bu11ginin, i~ dOnyas1mn nabz1 diye bir serisi var. Geyll 9~ y1lmda yay1nland1. Orada da c;ok ilgingtir. Ballda ve buyOklerde
l§letmelenn kararlannda ya da i§letmelerin sorunlan arasmda en ba~ta kredi
yer ahyor, kaynak. yer ahyor. O~sa doguda ve gOneydoguda c;ok ilginc; bir so-

1 1

?en

n~c;.. d~gdu ve ~une~~oguda l§letmelerin en onemli sorunu olarak te§vikler
gorunuyor. Yam bu 1k1 sonuc; asllnda birbirini tamamllyor. Dogunun, gOney-

dogunun TOrk sanayiindeki ihracat1ndaki, yat1nm1ndaki paym1 dikkate ahrsamz
esas belirleyici faktorOn te§vikler olmadlglm ve tOm dOnyada vergi te§Viklerinin art1k beklenen sonucu vermemesi nedeniyle zaman ic;erisinde azaltlldiQI,
hatta giderek ortadan kaldlnldiQI, belki biraz klasiklere donOyoruz. Herhalde
tarafslz vergi yakla§1m1na c;ok h1zh bir §ekilde vergi yakla§1m1na herhalde c;ok
h1zh bir §ekilde gidiyoruz diyebiliriz. Vergi mahremiyeti kamu oyu §effafl1k arzulan kar§ISinda ozellikle §U son kamu oyundan vergi aff1 diye ifade edilen
tahsUat1n h1zland1nlmas1 c;erc;evesinde borc;lar ac;1klans1n. Ne kadar yararfandiQI a<;lklanSI':J diye kendileri hukukc;u ve bu i§in uzmam ona benim hocam1za
ac;1klamam c;ok zor tabii, ancak biz kendisinden ogrenebiliriz. Ancak §Unu
ifade edebilirim. Be§inci madde yani mahremiyet maddesi zaten delinmi§tir.
Vergi listeleri denilmi§, delinmi§tir. Oc;-dOrt unsur var. Acaba zaman ic;erisinde yani ki§isel olarak gorO~OmO sorarsamz anayasal. engeller yoksa o
yone yava§ yava§ yonelmekte yarar oldugunu soyleyebilirim. Say1n Akdogan
hocam1z1n tabil Nalan Akdogan Say1n Akdogan'lardan Nalan Hocam1za clay
yeminli mali mO~virlik ac;1s1ndan bakt1lar. Ben bilangoya bakt1g1m zaman degerfi hocalanm, arkada§lanm, mevcuttur alacaklar, borc;lar dolay1s1yla e§ittlr.
Denge unsuru varl1klar, mevcutlardan gayrimenkuller sabit k1ymetler, yeniden
degerlemeye tabidir. Alacaklar ve reeskont yoluyla yeniden degerlemeye tabi,
dolay1s1yla burda degerlendirmeyen tek faktor stoklard1r.
Bilanc;oya bakarsak herhalde kasadaki paray1 da degerlendirecek halimiz yok. Delara bilmem marka gore stoklarda i§letme egitimi gorenin yamnda benim si:iylemem uygun olmaz. Enflasyonlst ortamda stoklama mallyetl
c;ok yOksek bir maliyettir. Stoklara c;all§llmaz, enflasyon yoksa, dolay1s1yla bilanc;o az da elsa boiOk porc;Okte elsa sizin belirttiginiz enflasyon muhasebesi,
teknigine bir§ey olarak kaydediyor. Az <;ok art1k enftasyondan biraz daha
annd1nlm1§ bilanc;o haline gelmi§tir. Stoklar haric; diyorum. Halbuki siz bu kitabln yazans1mz. Yeniden degerleme tekniklerini veya en!lasyon muhasebesi
tekniklerini anlatan, bilen sizsiniz. Onun zorluklanm sizin takdirinize b~raklyo
rum.
Standartlar konusunda konum degil, ancak bildigim bir tek §ey; bilmiyorum yanh§ biliyorsam R1dvan Bey arkada§lm da yamm1zda beni takviye
etsinler. Yanh§ bilmiyorsam bir ba§kanllktan, hazineden herhalde gorO§ bakliyordu. Geldi gelmek Ozere idi. QOnkO gorO§ sorulmu§tu. Burada sermaye
piyasas1 biraz oldu bittiye getirildi. Ama ho§ degil. Say1n hocam ondan hlc;
§Ophesiz olmas1n ve herhalde 93 y1llnda yOrOrlOge girmi§ olacak yeni genel
bakanhg1m1za genel mOdOriOgOmOzOn bu konudaki teknik <;erc;evede gor!l§O
mutlaka 93'te art1k standartlara ulusal muhasebe gec;mek yonunde.
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Say1n Sevig Ostad1m1z c;ok igneli ve k6yeli ifadeleri ile konuya renk kattllar. Zaten ondan o rengi bekleriz Ostad1m1zdan. Yalmz bu rakamlann i§in ilginc; taraf1 hemen hepsi kendisinde vard1. Say1n Tansu <;:iller'in dam§mam
olarak bO!On bu bilgilerin hepsine hakimdi. Halla onda olanlar bizde yok. Ancak bu arada isvec; 6rnegini verdiler. ilginc; bir 6rnektir. Dogru. Yeni isvec;'te
nas1f olurdu yeralll ekonomisi ile boyle bir vergi vakf1 kar§lsmda degerlendirme yaplfabilir. Ancak isvec;, Norvec;, Danimarka, Hollanda bunlar birer
sosyal devlet. Halla isvec;'te tam olarak bilemiyorum IO!fen beni §BY yap1n,
dOzeltin. Ornegin Danimarka'da i§sizlik sigortas1 % 90 c;ah§mama, c;ah§maya
tercih ediliyor. <;:all§lrsamz % 100 ahrs1mz. <;:ah§mazsamz % 90 ahyorsunuz.
Yeme, ic;me, giyme ya da yol paralanmz herhalde 0, % 10'u kar§llayacak
noktada bile degildir. Daha Os!Ondedir. 0 bak1mdan isvec;'te c;ok ciddi bir
belki siyasi otoritelerin y1k1fmasmm alt1nda yatan bu tOr fakt6rler vard1r. Yikllmasl, el degi§mesi anlammda degil, iktidann kesinlikle vergi bask1s1mn, vergi
yOkOn~On azaltlfmas1 y6n0nde c;ok ciddi bir bask1 var. Verginin ikame etkisi
orada c;ok belirgin bir §ekilde ortaya c;:1k1yor.
Say1n Ostad1m1z yeralt1 ekonomisinin en 6nemli sebebi k6!0 vergi kanunudur dedi. K6t0 vergi kanunland1r dediler. Ben biraz o degerlendirmeye
kat1fam1yorum. Vergileme olay1 siyasi boyutlan Say1n Akal1n hocam1z olay1n
vergi y6n0n0 de ele aldlfar. Siyasi ekonomist olmad1g1m ic;in degerlendiremem. Siyasi boyutlan da zaten benim dl§lmda. Ama §Unu ifade etmekte yarar var. Vergi olay1 mOkellef, idare ve yarg1 Oc;geninin bi~ ara unsurudur. Hepsi bu enstrOmamn ic;inde yer al1yor. Tek ba§lna halla buna bir d6rdOncO unsur olarak kanunlan ekleyebilirsiniz. Vergi kanununu ekleyebilirsiniz. Hukuki
i)erc;eve olarak bunlann tek ba§ma birini ele almam1z eksik degertendirme
olur. Bendeniz izniniz olursa §Unu ffade etmek istiyorum. Bu biraz da bile§ik
kaplar meselesi, belki toplumsal §UUr bilinc; meselesi.' Bu bile§ik kaplarda ld~
reyi c;ok Ost noktada g6r0p mukellefi a§aglda g6r0rseniz veya mOkellefi c;ok
yukarda g6r0p yarg1y1 c;ok farkh bir yerde, idareyi c;ok farkh bir yerde gorursek yanh§ olur. Bile§ik kaplar misali bunlar birbirinden etkileniyor. Etkilenmemesi mOmkOn degil. Geli§mede beraber olacakt1r. K610 de k6t01erde daha
dogrusu geli§meme de gene; aym y6nde birlikte olacakt1r. Ama bazlfarmda biraz daha hlzh, baz1fannda biraz daha yava§ seyretmektedir. Birbirinden aylrmak mOmkOn degil kanaatindeyim.
Degerli okul arkada§lm s1mf arkada§lm, dolu kadrolardan bahselli. Denetim elemanlanmn hatta ben\ski bir denetim elemamy1m, eski hesap uzmamylm ama 6zellikle heyetlerde bu merkez denetim elemalan ile ilgili degeriendirme benim dl§lmda bir konu. Ancak bir iki hususu belirtrnekte yarar g6rOyorum. Dolu say1s1 2600 dolay1nda, kOc;Ok 500'10k lark var. Aynca vergi dai-
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resi mildurlerinin de bir inceleme elemam oldugunu, yoklama memurlanmn
da kontrol yayg1n ve yogun denetimin temel belirtleyici unsuru oldugunu belirtmek istiyorum. Say1 artt1nls1n, artt1nimas1n kesin benim ilgim, ilgl alamm
dl§mda ancak sec;imleri de zor egitimleri de zor. Bu birimlere bu denetim birimlerine 6yle geli§igOzel adam almamn, aleman almamn imkans1zhg1 da ortada. $una kallhnm ve yOreklen de destekliyorum. Denetimde etkinligi saglamamn yollan vard1r. Uzaktan denetim teknikleri vard1r. Her safer Amerika'y1 yeniden ke~fetmenin manas1 da yoktur. Bu ayn bir olayd1r. Yani etkin kullamm1n
mesaiden etkin yararlanmas1 ayn bir olayd1r ve iyile§tirilir. Say1yla baglanllh bir
olay degildir.
Say1n Akalm Hocam1z1n mevduat faizleri dO~Ok oranda vergilendiriliyor
§eklindeki ifademden yola g1ksa, ben dO§Ok oranda vergilendiriliyor demedim
veya demek istemedim. $unu ifade etmek istedim. Bununla yani yOksek
oranda vergilendirilsin de de!jil, gene ilk konuya verdigim cevab1mda ifade ettigim gibi vazgegilen verginin boyutunu ortaya koymak ag1smdand1. Saym
Hocam 16 trilyon 90 y1hnda mevduat faiziyle 6demi§siniz bankalar olarak 1.6
trilyon vergi almi§SiniZ. Olay tOmOyle siyasi tercihtir. Ama bu olayda lamamen ekonomik amac; vard1r. Sermaye piyasas1mn geli§imi, sermayenin tabana yay1lmas1 gibi ve vergi kanunlan da o konuda kendine dli§eni yapml§tlr
kanaatindeyim. Halla biraz da fazlas1yla vergi kanunlan, vergi sistemi, ekonomik lonksiyon Ostlenmi§lir. Tamamen ki§isel kanaatim. Art1k o fonksiyonlardan vergilerimiz al1nmah, kendi asli fonksiyonlanna yonelmelldir. Ramazan
Ozcan arkada§lm diger bilgilerde bu konunun beyannamelerin incelenen klsml konusunda bir sorulan oldu. Gellr vergisi mOkellef say1s1 1, 7 milyon, Kurumlar Vergisi miikellef say1s1 150-160 bin, KDV mOkellef say1s1 2 milyon, g6t0r0 mOkellel say1s1 900 bin. Bu rakamlan toplarsak bunlardan hal']gilerinln incelemeye dair deger, hangilerinin deger olmadiQinl kendi iginde manOple
edersek oranlan rahat bulabiliriz.
Vergi aff1 ile ilgili cOmlesinin sonunda beklenenler, rakamlardan bahsetti. $unun altlm c;:izmekte yarar gorOyorum. Vergi aff1na teknik kadrolar olarak, idare olarak her zaman kar§l olmu§uzdur. Vergi aff1 bir adaletsizliklir.
Adalete hizmet degildir ve sistemi bozan, yaralayan olaylard1r. Halla rakamsal
degerlendirmelerimiz bizim yOzde yoz hakfl oldugumuzu Qlkarml§llr. Bunlar
tabii bizim ic;e donOk konulanm1z, kamuya yans1mayan hususlardlr. Nezih
$eker arkada§1m1z1n kac;1nlan vergide bir azalma var dedim ben o konuda
ba§ka rakkamlar var m1 destekleyen sizin bu lfadenizi diye sordular orda da
bir tashihle devam edeyim. Kag1nlan vergide azalma var demedim. Vergi ka<;lrma e[iiliminin trendinde dO§me var dedim. Bir egilimde vergi kac;~rma arzusunda gayretinde bir dO§menin var oldugunu oranlarla sergilemeye qail§llm.

Bunu destekleyen iki rakam daha vericem. Yayg1n denetim sonw;lan ve parail dene!im sonw;:lan. Yayg1n denetimle ilgili olarak ornegin 85-91 aras1 yedi
yliilk donemde 33 milyon 300 bin mOkellef incelenmi§. Bu yedi yillik donemde 33 milyon 300 bin mOkellel incelenmi§. Bunlar igin dOzenlenen cezah
tutanak sayisi 4 milyon rakamlara yillar itiban ile baktigimizda dilzenlenen cezail tutanak sayisinda son ylilarda azalma vardir. incelenen mOkellef say1s1
artiyor, ancak dOzenlenen tutanak sayisi azailyor. Bursa dellerdanm1z var
aramizda. Eger farkil bir istegi varsa kendisi de bu konuda degerlendirme yapabilir. lkinci bir olc;O verebilirim. Parali denetim sonw;lan biliyorsunuz biz
ozellikle vergi yak, kontrol memurlan vas1tasiyla TOrkiye genelinde parali denetimler yaptinyoruz. Parail denetimden kasdimiz; bir vatanda§ gibi gidip bir
mal satiCiSindan, bir hizmet ifa edenden, mal alma, hizmet alma yolu seglliyor.
Temmuz 1991 itibariyle elimizdeki Ti.irkiye sonu.;:lanna gore her yilz
mOkellelin yakla§ik 60 tanesi istenmeden beige dOzenlemi~. her yOz ki§iden
altmi§l istemeden <;ikanp fi§lni dOzenlemi§, makbuzunu kesmi~ ya da yazar
kasa li§ini kesmi§, 1991 arallk ay1nda bu rakam daha da ilging, 23 bini a§klil
mOkellef incelemi§iz. Arallk denetimlnin sonuglan global sonuglar ve bunun
17 bini yakla§il< 4'te 3 edlyor. 17 bini istemeden li§ verrni§, lstemeden makbuz dOzenlemi§, istemeden beige dOzenlemi§. Bu da yine bu trendi dogrulayan vergi ka<;inlan, vergi egiliminde, vergi ka<;Jrma egilimindeki azaimay1,
trendini dogrulayan blr husustur. Evet Mesut Tortop arkada§imiz da gayet
guzel degerlendirmeler yaptilar. Zamansizllk ve konunun farkh yl.lnO nedeniyle
ben vergl kaybimn onlenmesi yollanna girmeden Abuzer Pinar arkada~1mdan
ozellikle vergl kapasitesi ya da optimal vergi yOkli yonunde Mallye Bakanllg1
bilnyesinde ,qah§rnalar var mi diye gOzel blr soru sordular. Maliye Bakanlig1
bOnyesinde bu ti.ir Bakan Genel MOdi.irli.igi.imuz bOnyesinde bu Wr (/all§malan
siirekli yapiyoruz. Ancak hemen ifade edeyim. Siyasi hedef veri olarak bize
verildigi zaman o siyasi hedef dogrultusunda o hedefin <;atllanm, eksiklerini
neler ge!irebilecegini, neler go!Orebllecegini, biz teknik kadfolar olarak yukarlara arzediyoruz. Sir 6rnek vereyim, izln verirsenlz. Huklimet program1nda da
yer alan asgari i.icretin vergi di§i birakllmasi konusu vardt Asgari Ocret vergl
di~i birakilirsa bJrakliabilir. tamamen slyasi tercihtir. Size blrakllsin denllse biz
sadece formOie ederiz. Ancak bunun mallyetinln 10 trllyon oldul)unu biz ifade
ettik. Asgarl Ocreti bugOn vergi di§i bJrak;rsak 10 trilyon lira vergi maliyeti var.
Dokuz onda iki on trilyon aras1 eger onu kabul ediyorsa tabil kl takdlrlerinl
kullanacaktir. Otorlte bu yanda bir ara§!lrma Onltemlz var. Diger makamlara,
siyasi otoritelere gok degis;lk <;ali§malanmrzr degerlendirmemizl iletlyoruz ve
konu~mam; vergl yiiku ile ilglll optlmale yakla§ma konusunda vergi yi.ikO lie
ilglli ral<amlarla tamamlamak lstiyorum. <;:ok ({!plak olarak vergi ge!i!leri bi.IIO
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G.S.M.H. diye bakarsak vergi yOkO 1975 tek 17.7, 1975'te 1980'de 16.9,
1985'te 13.8 trendeki dO§meyl gorOyoruz. Vergi yOkOnde giplak anlamda
1991'de 17.3 tekrar trende yOkselme ba§lami§. 92'de 19.2 olarak gec;iyor.
Yalmz bu vergi gelirlerl bolO G.S.M.H. Ancak evet hocam gok yamllici bir
oran mOsaade ederseniz ikinci rakam vermek lsliyorum. Konsolide bOtge vergi gelirleri, mahalli ldarelere verllen paylar ki gok yOksek mlktarda pay veriyoruz. Mahalli idarelere % 20'yi a§kin pay veriliyor. Mahalli idarelere verilen
paylar fonlann vergiye bagh kismi, savunma sanayi fonu, girakhk fonu, sosyal
dayam§mayi ve yardimla§mayr le§vlk fonu bunlan ekledigimlz zaman 75'teki
oran% 18.7; SO'deki oran% 17.7; 85'deki oran 16.7 ve 91 ydindaki oran §U
anda realize olmu§ alan % 24,4, 84'e gore ahrsak 8 yilda tam 10 puan arti§
var. $u andaki bu perfdrmansta bu oranla OESD'deki 6 Olkenin 6n0ndeyiz.
OECD Oyesi 24 Olkenin altismdan daha ilerdeyiz. Buna Yunanlstan vs. gibi 01keler dahl!. Dolayisiyla vergl yOki.inO 30'Iara, 40'Iara, 50'1ere (;ikarmak kesln
c;ozom degil, belkl oralarda tutmakta kesin gozOm degil. 0 dinamik optimali
bulmak, o yonde gabalan, 9ah§malan sOrdi.irmek laz1m. Bizlm igin bir onemli
veri var, bir onemli parametre var. Siyasi otoritenin tercihi bizim igin belirleyici faktordOr. Te§ekki.ir ediyor, saygilar sunuyorum.

Ba§kan

Sayi~ meslekta§lara mOte§ekkirirn. $u saatte 120 dinleyicimiz varsa,
burada dlnlediginiz igin onlara ikincl te§ekkOrOm de katkrda bulunanlara. Qok
yararlandik. Tabii ilc;OncO te§ekkOrOmde §urdaki ikl arkada§ima. Biz iyi eklpmi§iz ve Sayin ReklorOmilzi.in biit<;e kisrtlamasina ragmen 20 dakika sonra
kokteyline buyuracakslniZ ve damdaki kemancimn ilniO §arkiSi var. lngiltere'de erkekler evlenlrken kina gecesi yapilir. Sabaha kadar eglendirilir. He ontime tumorom aym salonda. Zamamnda, yann burada bulunmamz dllegiyle,
RektorOmilzOn kina gecesinden sonra oturumu kapaliyorum. Te§ekkOrler.
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BA~KAN

Prof. Dr. Aykut HEREKMAN

KONU~MACILAR

Prof. Dr. OstOn DiKE<;
ibrahim AKTAN
R1dvan SEL<;(UK

•

I

BA!}KAN
Degerli hocalanm, k1ymetli meslekta§lanm ve say1n konuklar. 8. Maliye
Sempozyumu'nun Ill. oturumunu ac;:1yorum. 3 konu§maclmlz var. Prof. Dr.
Ostiin Dikec;: Gazi. Oniversitesi i.I.B.F. Ogretim Oyesi, Say1n ibrahim Aktan
Yeminli Mali MO§avir, Say1n R1dvan Selc;:uk, Maliye ve GOmriik Bakanhg1 Gelirler Gene! MOdOriOgO Daire Ba§kam. Ben hemen sozi.i konu§macdara b1rak1yorum. S1rada bir degi§me olmaktad1r. Say1n R1dvan Selc;:uk, bu gibi konu§malarda Maliye Bakanhg1'na sat1§ma olur, son sozO ben alay1m dedi. ilk
konu§macl Prof. Dr. Ostiin Dikeg sonra ibrahim Aktan, son sozli R1dvan Selguk'a verece·gim. Buyrun Say1n Prof. Dr. OstOn Dikec;:.

Prof. Dr. Ostiln DIKEC•
Te§ekkOr ederim Say1n Ba§kan. Konu§mam1n ba§Jnda bu gOzel kong·
reyi dlizenleyen Uludag Oniversitesi i.i.B.F. Maliye B(iiOmO Ba§kanhgl ve tertip heyetine gok te§ekkOr ederiz. Konulann sec;:iminde titizlikle davrand1klan
igln Oniversitem ve §ahsJm ad1na da tertip komitesine aynca te§ekkOrlerimi
arzediyorum. BugOnkO konumuz hepinizin .!Jildigi Ozere Maliye Bakanhg1 igeri·
sinde yer"alan Gelirler Gene! MOdOriOgO'nOn i§leviyle ilgili son geli§meleri tarll§mak. Ben tebligimde te§kifat yap1s1m, ozellikle, oncelikle belirtmi§tim. Fakat
dOnkO konu§malarda gerek te§kilat yapiSI, gerekse bir tak1m sorunlar onceden vaz edildigi ic;:in aynca da bu kadar gOzide bir toplulugun maliyeci olmas1
slfatJyla te§kilat yap1s1m ve sorunlan az c;:ok bildigi ic;:in pek o konular ilzerinde
durmayacag1m. K1sa bir giri§ten sonra miisadenizle benim tesbit edebildigim
vergi idaresindeki yeni gah§maya yonelik sorulan vazedecegim. Daha sonra
da yine birkag Maliye Bakanhg1'nda yaptlglm konu§malar sonucu yeni yapllanma ile ilgili gorO§Ieri size arzetmeye gah§acag1m. Maliye Bakanllg1'mn
te§kilatJ hepinizin bildigi Ozere en son 178 say1h K.H.K. (Kanun HOkmiinde
Kararname) ile bugOnkO §eklini alml§llr ve te§kilat igerisinde bilinen gene!
mOdiiriOklerin say1s1 10'a yak111d1r ve yard1mc1 hizmetlerle ilgili birimler de vardJr. Ancak Gene! MOdOrliiklerin isimlerine teker teker baktlglmlzda 178 say1h
K.H.K.'ye dikkat edersek, iki Gene! MiidiiriOgiin ozellikle 178 sayli1 K.H.K.'nln
i§levini Ostlendigini goriiyoruz. Bunlardan bir tanesi Gelirler Gene! MOdOriOgO,
digeri de BOtge ve Mali i§ler Gene! MOdOriOgO'dOr. Birisi devletin maliye polltikasJmn ana araglanndan biri olan kamu gelirlerini toplamak, digeri de devlet

•

Gazi Oniversitesi, i.i.B.F. 6/fretim Oyesi.
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faaliyetlerini, devlet blitgesinde vazedildigi §ekilde, belirtildigi §ekilde ortaya
koymak, haz1rlamak ve bunlan hOkOmet ad1na uygulamaya koymaktlr. Bu iki
Genel MiidilriOk ana i§levleri yerine getirmektedir. Digerleri ise, benim kammca te§kilat1n bunyesinde olmamakla birlikte gozlendigi kadar yard1mc1 veya
tamamlay1c1 Genel MOdOriOklerdir.
Gelirler Genel MOdOriO!)O kanunda belirlildigi Ozere gelir politikas1n1 tesbit etmek, kamu gelirleriyle ilgili blitgede gelir sistemini dOzenlemek, uygulamaya sokmak ve aym zamanda da diger gelir elde eden kurulu§larla birlikte
c;all§arak devletin gelir elde etme politikas1m duzenleme gorevini Ostlenmi§tir.
Bu i§levini kendi yap1s1 iginde merkez ve la§ra te§kilatlanyla sOrdOre gelmektedir. Bu konulara, te§kilat yap1s1na pek fazla girmeyecegim. .
Gelirler Genel MOdOriOgO ozellikle son y1llardaki, son on y1lda kendi
bunyesinden kaynaklanan veya bOnye dl§lndan kaynaklanan bir tak1m sorunlann sonucu olarak yeni arayl§lar ic;erisine girmi§tir. Yeniden yap1lanma gorO§O ortaya 91km1§ veyahutta bir kurumun belirttigi gibi yeniden yap1lanmaya
ihtiyac; duyulmaks1z1n mevcut sistemde degi§iklikler yap1larak sistemin daha
aktif gall§llnlmasl onerilmi§tir. Yalmz eger yeniden yapllanma konusu Maliye
Bakanl1g1 ve Marmara Oniversitesi i.i.B.F. tarafmdan son gOnlerde tarll§lldlgl
igin, kitap olarak da yay1nland1g111dan, ben bu konu Ozerinde te§kilat yap1s1 ve
i§leyi§ bak1m111dan pek fazla girmeyecegim. Benim tesbit edebildigim sorunlar
ve tercih nas1l olmalld1r. 0 konu Ozerinde size tebligimi sunmak istiyorum.
Benim gorebildigim kadanyla Gelirler Genel MOdOriOgO'nde Og ag1dan
sorunlar toplanabilir. Birincisi Gelirler Genel MOdOriOgO'nOn ana le§kilat yapiSindan kaynaklanan sorunlard1r. ikincisi ta§ra te§kilatl ki bugOnkO yap1s1 itibariyle vergi dairesinden kaynaklanan sorunlard1r. OgOncOsO de denetim sonucu olarak ortaya 91kan sorunlard1r. Bunlann 3'0de beraber ve birbirine baglmll sorunlard1r. Ancak gelir idaresinin amac1m ve sorununu daha tebligin
ba§lnda ortaya koymak gerekmektedir. Gelir idaresinin amac1, sadece bOt<;eden onerilen kamu gelirlerini maliye ic;:inde toplamak m1d1r? Yoksa daha onceden belirtilmi§ olan vergi kanunlanmn dOzenlendigi §ekilde mevcut vergiyi
toplayabilmek midir? Bir ba§ka deyi§le Gelirler Genel MOdOriOgil'nOn amac1,
optimum vergi has1lat1m toplamakt1r. Yoksa bOtgede belirtilen rakamlara
ula§IP bu gorevi yerine getirmE~.,k midir? Bunu orlaya koymak laz1m. Benim
yapt1g1m c;all§malarda ve nominal rakamlar Ozerinden belirttigim kadanyla
eger konuyu sadece bUt<;ede yer alan tahmini veya onerilen gelir rakamlanna
bakt1g1m1z zaman son 10 y1ld1r gelir idaresinin ba§anll oldugunu soyleyebiliriz.
2 yll haric;, 84 ve 88 ylllan haric; diger ylllarda pek fazla olmamakla beraber %
2.1 'den % 6.8'e kadar onerilen ve gerc;ekle§me rakamlan aras1nda !ark olmu§tur. $imdi olaya sadece nominal rakamlar Ozerinden girmemek laz1m.
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QOnkO enflasyon olgusu var. Hepimizin bildigi Ozere bir ta§l bile belirli bir egilimli yerden b1rak1rsamz istese de istemese de yuvarlanacakt1r. Slstem bu
§ekilde mi gah~1yor, onu kontrol etmek laz1m. Onu kontrol edebilmek igin
mutlaka gelir rakamlanm endeksleyerek ve enflasyon oranlanyla kar§lla§tlrarak olay1 ortaya koymak laz1m. Bu ac;:1dan yapt1g1m c;all§nialarda, teblig olarak
bilahare size sunulacakt1r. Ben on bir teblig haz1rlad1m. 6zur dilerim. 0 baklmdan size yaz1h olarak veremedim.
Maalesef reel rakamlar Ozerinden yapllan dOzenlemelerde, gelir idaresinin eger amac; sadece gelir toplamak ise, ba§anh oldugunu pek soyleyemeyiz. Tabi bunun c;e§itli faktorleri var. Hemen idareye de yuklememek lazlm. Mevcut yasalar, s1k Slk meydana gelen degi§meler, mukellef idare ili§kileri, vergi idaresinin iginden kaynaklanan birtak1m sorunlar bunu onlemektedir. $imdi.bu sorunlar nelerdir? ilk once bunu gormek istiyoruz. idarenin
kar§lla§IIQI yani Ost dOzey idarenin kar§lla§IIQI birtak1m sorunlar vard1r. Te§kilatlanma sorunlan var, kendi ic;inde i§leyi§ sorunlan var. Bunlan da 2 gruba
ay1rd1m. Birincisi BakaniiQin te§kilat yap1s1ndan kaynaklanan sorunlar. ikincisi
de Gelirler Gene! MOdOriOgO'nOn ic; yap1s1ndan kaynaklanan yani te§kOat iginden kaynaklanan sorunlar var.
Gelirler Genel MOdOriOgO'nde yap1lan c;all§malarda belirtildigi Ozere 178
sayll1 K.H.K. c;erc;evesinde i§leyi§ normaldir. Ancak bir gelir idaresinin
ba§anya ula§abilmesi igin mutlaka arac; ve tec;hizatmda yeteri kadar kendisine verilmesi laz1md1r. Gelirler Genel MOdOrlugO'nOn bOtc;esine baktlglmlz
zaman ozellikle hem yat1nm harcamalan bak1m1ndan hem de ta§ra te§kilatlyla ilgili iideneklere bakt1Q1m1z zaman ylllar itibariyle bir azalma oldugunu goruyoruz. Yani gelir idaresi yeterli finansman kaynaklanndan yoksun oldugu
ic;in gerekli yat1nmlara giri§ememekte. Hatta pasta giderlerini yine bu bilgilerin hepsi Gelirler Genel MOdOriOgO ile yap1lan temaslar sonucu elde edilmi§tir.
MOkelleflere gonderilmesinde bile bir tak1m sorunlar vard1r. Ta§ra te§kilatmda
c;all§an denetici roiOnde oynayan vergi kontrol memurlanmn defterdarhga baQimh olmalanna ragmen valilikten kaynaklanan veya denetim geli§ gidi§lerden, ileti§imden kaynaklanan yine iidenek yetersizliginden kaynaklanan bir
tak1m sorunlar vard1r. Ocret sorunlan vard1r. Bunlar hepinizce malum oldugu
ic;in bu konulara pek fazla girmek istemiyorum. iklnci sorun ozellikle benim
tesbit edebildigim kadanyla ta§ra te§kilatmdan kaynaklanan sorunlardlr ve
bOyOk boyutlara da giderek ula§maktadlr. Hepinizin bildigi Ozere K.H.K. ve
V.U.K.'da belirtOdigi Ozere ta§ra te§kilatmda vergi mOdOriOkleri bag1ms1z vergi
daireleri ve vergi kontrol memurlan bu i§levi ta§rada yerine getirmektedir ve
dogrudan dogruya olmamakla birlikte defterdarllk emrinde gah§maktadlrlar.
Defterdarllkta sadece Gelirler Genel MOdOriOgii'nun degil, Maliye Bakanhgi'mn
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il dOzeyindeki temsilcisidir. Gellner Genel MOdOrlOgO yeniden yap1lanmay1 ele
allrken burada defterdarllga yonelik bir dizi ele§tirilerde bulunmaktadlr. ~imdi
bu ele§tiriler dogru mu degil mi? Yani ta§ra te§kilatma yonelik Gelirier Genal
Mudurlugu'non kendi onerisi olan yeniden yapllanmas1 igin bir sistem geli§tiriliyor ve bunun kabahatini de defterdari1ga at1yor. Acaba dogru mu? Malumunuz gazetelerde yaymlandt Telti§ Kurulu'nda bir arkada§1m1z1n yapt1g1 gall§ma var. Amerika'y1 yeniden ke§fetmeye IOzum yok. Ben arada mOsade
ederseniz o konularda k1saca bilgiler vermek istiyorum. Acaba Gellner Genal
MOdOrlOgQ sistemindeki c;all§malarda hatalarta ilgili defterdarl1!'j1 suc;lu bulabilir mi? Eger amac; Gelirler Genel MOdOriOgO'nO bir mOste§arllk, bolge idaresi
gibi bag1ms1z bir yone gitmek ise, onu ba§ka tOriO ac;1klayabilirsiniz. ille de
defterdarllga hucum ederek ag1klamamn benim gordOgOm kadanyla pek anlam1yok.
Defterdarllk pek tabi ki birgok gorevleri Ostlenmi:;;tir. Birgok komisyonlara kat1lmaktad1r. Delterdar beyin kendisi. Ancak dikkat edilirse bu komisyonlann gogu ya fiilen gall§mamakta, yaz111 olarak belirtilmi§tir. Fakat liilen gall§mamakta veyahut senenin belirli bir zamanlannda gall§maktadw. Defterdarllk yap1sma bakt1g1mlz zaman sistem ic;inde defterdarllgln bugOnkO yap1s1 ile
ki, 4 tane bOyOk §ehir defterdarllg1yla fiilen gorO§tOm. Yapt1g1m temaslar sonucunda zaten bu verilen gorevlerin senede 15 gOnO doldurmayacak kadar
az oldugunu g5r0yoruz. Yani fiili gorevini aksatm1yor ama defterdarl1ga bir
baktig1m1z zaman mesela Ankara defterdarllg1na bakt1g1mz zaman defterdar
yard1mc1lanmn c;ogu gellr idaresiyle ilgili sorunlarla ugra§lyorlar. Dolay1s1yla
gelir idaresinin defterdarllga yOklenmesine gerek yok. Aynca hem defterdarllga yOkleniliyor hem de bir<;ok yetki kendisinden mahrum ediliyor. izin
verirseniz notlanmdan birkag tanesini okuyacag1m. Ornegin vergi dairelerinin
yetki alanlanmn belirlenmesinde defterdann yetkisi yok. Ornegin servis kurma
yetkisi delterdara verilmemi:;;. Bakm bunlar hep gelir idaresiyle ilgili. Ornegin
vergi dairesinin yard1mc1lanmn orgOtlenmesinde yetkisi yok. Temyiz davalanm ac;ma yetkisi s1mrll say1da blrakllml§llr. Borc;lu mOkelleflerin ara§llnlmasl
yetkisi delterdann kendisinde degildir. Zor durum nedeniyle mOkellelin talebi
halinde defterdann zor durum nedeniyle izin verme veya sOre belirleme hakkl
Yoktur. Vine yaygm ve yogun vergi denetimi programlanmn yOrO!Oimesinde
delterdann aktif bir gorevi ve insiyatifi yoktur. Tecil ve taksitlendirme konusunda sm1rh rakamlarta slmrlandmlml§llr. ozel hesap donemlerinde tesbit
etme yetkisi yoktur. Toplu dOzeltme yapma yetkisi yoktur ·:s. Dikkal edilirse
bak1n defterdar gelir idaresinin hOcumuna ragmen, kendisine bin;ok yetki ve- ·
rilmemi§. Bu yetkilerin tamam1 da Gelirler Genel MOdOriOgO'ne blrakllml§llr.
Ama gelir idaresine soracak olursak defterdann ba§ka i§lerle ugra§mas1ndan
dolay1 gelir i§lemlerini yapamad1g1 soyleniyor ve bunu daha derin ve ic;:eriden
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ara§t1nlmas1 gerekir. Eger siz bu tOr yetkileri bir defterdara vermeseniz pek tabi ki gelir idaresine yonelik c;all§malarda bulunamaz da .
Bir ba§ka konu da vergi dairesiyle ilgili. Vergi dairesine bak1yorsunuz,
mOdOrlerine bak1yorsunuz, yetki ve sorumluluk yine s1mrh. Dogrudan dogruya
mOkellefle temas halinde bulunan kendileri. Fakat belki kanunda var ama fiiliyatta karar verme yetkisini i§letemiyorlar. Ornegin bir sorun oldugu zaman
vergi daireleri 89 Arallk ay1nda c;1kan tebligata kadar defterdarl1k ic;in de soyIOyorum, mukteza verme yetkileri bile yoktu. 89 Arallk ay1nda mukteza verme
yetkisi kendilerine verildi. Fakat bOyOk §ehirler harig bunu da fiiliyatta c;ah§tlnldlglm soylemek biraz zor. Yapt1g1m temaslar sonucunda elde ettigim bilgiler.
0 zaman mukteza verilmiyorsa bir olay1 amnda defterdar c;ozemiyorsa veya
vergi dairesi mOkellef kendisine bir soru ile geldigi zaman eger yamt1am1yorsa,
mOkellefe cevap veremiyorsa o zaman ciddi boyutta sorunlar var demektir.
Ne yapllabilir? Bunlan egitmek laz1m, yetki ve sorumlulukla donatmak laz1m.
Oyle ki§iler atamah ki, amnda karar vermelidir ve bu ki§iler de tabirimi
bag1§lay1n alayll degil, mekteplilerden olmasmm daha yararh olacag1 kamsmdaylm. QOnkO mekteplilerin bir 5zelligi denetim elemanlan gegitli kurullardan
geldikleri igin denetleme s1ras1nda gok y5nl0 olaylan irdeleme bilgisine sahiptir. Mevcut mali sorunlann yams1ra diger olugabilecek sorunlara da egilme egilimde kendilerini yeti§tirmi§lerdir ve bilgi sahibidirler. Dolay1s1yla bu yonde
c;ah§malan yani yetki ve sorumluluk vergi dairelerine verilmelidir, deniliyor.
Bir ba§ka sorun, k1saca vaktim k1s1tll oldugu igin ozetle gec;ecegim. Denetim
sorunu.
Vergilerin toplanmasmda kammca en bOyOk sistem biraz da toplumumuzun yap1s1ndan, azgeli§mi§ Olkelerin yap1s1ndan kaynaklanan bir sorun.
Ba§1m1zda bir c;oban yoksa kolay kolay verme i§leminde de bulunmuyorsunuz. Bir denetim etkisini mOkellef Ozerinde kammca vermek laz1m. Ancak cezalandlrma yonunde degil, te§Vik etme yonunde, i§levin yOrOIOimesi laz1m.
Yalmz tabi hakk1m da vermek laz1m. Gelirler Genel MOdOriOgO son 8, 9 y1ld1r
bu konuda hem merkez hem de ta§ra te§kilat1yla vergi haftalanyla bunu
duyurmak istiyor. Ancak acizane bir §BY soyliyecegim. Merkezde yap1lan
konferanslarda tuttular beni de c;ag1rd1lar. Birkac; kere kallld1m. Kat1hm slraslnda dikkat ediyorum ya kurul elemanlan oluyor, ge§itli kurullann elemanlan
veya vergi dairesinde c;all§an vergi dairesi mOdOrleri ve yetkilileri oluyor. MOkelleflerden gelen say1 ise az. Ta§rada yine dedigim bilgilere gore bu tOr mOkellefleri egitmekle ilgili, defterdarlann egitimiyle ilgili c;all§malan bulunmakla
beraber bunun ne derece ba§anll oldugu hakkmda bilgim olmad1g1 ic;in o konuda konu§mak istemiyorum. Ama mOkellefin egitilmesi laz1m. MOkellelin egitilmesi 2 yoldan olabilir. Bir vergi dairesinde c;all§an mukellel direkt temas
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eden ki§ilerin bilgi ve onlarla ili§kilerinden, ikinci demin bahsettigim denetim
sorunlan yani deneticilerden kaynaklamyor. QOnkO denetc;iler c;ok yoniO
olaya sahip olur. Gittikleri her yerde hem vergi dairesini egitmekte denetim Sl·
raslnda, hem de temas halleri olursa §ayet miikellefleri de egitmektedirler. Bu
yonden olay1 ele almak laz1m. Ancak te§kilat yap1s1na bakt1i;j1m1z zaman danetim 2 a§amall olarak yap1ld1Q1 gorOimekte. Bir merkez denetim elemanlan,
ikincisi de ta§ra denetim elemanlan. Merkez denetim elemanlan hepinizin bildigi Ozere maliye tefti§ kurulu, hesap uzmanlan kurulu ve gelirler kontrolorleri
grubudur. Grup diyorum eger yanh§ olarak ifade ettiysem beni bai;j1§lay1n.
Ben grup olarak biliyorum, kuru! olarak degil. Bu merkez gruplanndan ilk 2'si
3'10 kararname ile atanan bag1ms1z ve dogrudan dogruya bakana bag1mll kurullan, Oc;UncO ise gelirler kontronUrleri ise gozlemleyebildigim kadanyla Gelirler Genel MUdOriOgU idaresinde faaliyette bulunan bir denetim birimi, atanmalan ilk 2 grupta 3'10 kararname ile Gelirler Genel MUdOriOgU'nde yine gelirler
kontrolorleri s1navla olmakla beraber gelir idaresinin yonlendirmesiyle olan bir
sistem. Ancak bir konuyu burada ag1klamakta yarar var. Anti parantez h;inde.
Merkez denelim elemanlan tamamen gall§llklan alandan bag1ms1z olarak c;all§malan laz1m. Burada belirtmek istiyorum, gelirler kontrolorlerinin Gelirler
Genal MOdiiriOgO'nden aynllp, t1pk1 hesap uzmanlan kurulu, t1pk1 telti§ kurulu
gibi gelir idaresinden gelebilecek muhtemel bask1lardan korunabilmes! igin
ayn olmas1nda yarar vard1r. Nitekim son 3 y1ld1r yap1lan bir tak1m c;all§malarda da yamlm1yorsam §ayet R1dvan Bey zannediyorum bir ilave yapacakt1r.
ilk Once bir daire ba§kamna bagland1lar. isimler vermek istemiyorum. Daha
sonra dogrudan dogruya Gelirler Genel MiidOriOgO'ne baglandl. $u anda da
Gelirler Gene! MOdOriOgO yard1mc1S1 taraf1ndan denetim programlan ve yl.inlendirilmeleri yap1llyor. Burada denetim sisteminde ba§kan ikaz ettigi lc;in hemen h1zh ba~llklar alt1nda vericem. Mutlaka gelii1er kontroloriOgii ae hesap
uzmanlan kurulu gibi aynlmas1 laz1m ve en miihim nokta da bana gore bir
gelir idaresinde birden fazla, gok ba§h olacak ~ekilde denetim kurullan olamaz. Ben konu§ulan tabirleri s6ylemek istemiyorum. Hepiniz biliyorsunuz
mutlaka tek bir kurula indirgenmesi laz1m. Burada tefti§ kurulunu d1§arl <;lkanyorum. QunkO tefti~ kurulunun, kurulu§ sistemi farkll ve denetim alanlan da
farkh. Fakat gelir idaresine bakan merkez denetim gruplan dedigimiz hesap
uzmanlan kurulu ile ve gelirler kontronOriUgOnde ya birle~me olmah ya da hesap uzmanlan kurulunun t1pk1 gumruk motetti~lerinde oldugu gibi tefti§ kurulu
biinyesine gekerek bir birle~\Jrme yapmalld1r. Yani aym yerde mOkerrer denetimin oldugu belirlenir. Bunlan orladan kald1rmamn kammca ben kendi gOrO§Ierimi soyiOyorum. Birle~tirmekte yarar var. 2 yontem takip edilebilir. Yeniden yapllanma acaba gerekli midir? Ben 3, 4 tane tablo <;1kard1m. Yeniden
yap1lanmada ille bir mOste§arllk olmas1 bence gereksiz. 6rnek olarak da Milli

Savunma Bakanhg1 gOsterilemez. Eger maliye politikas1m haz1rlamak ve uygulamakla gorevli Maliye Bakanhg1'nda eskiden yap1lan bir hata gibi hazinenin
aynld1g1 gibi gelir idaresini ay1np, daha sonra bOtc;eyi ay1nrsamz Bakanhk bl.iIOmlere aynhr. Birc;ok ba§llllk olur, o zaman blr toplantl olmaz. icra orgamnda da hepimizin gordOgO gibi yetki dag1llm1ndan dolay1 memleketin aleyhine
olabilecek ge§itli c;ok ba§llllktan kaynaklanan sorunlar olmalld1r. Hatta hazine
bile birle§tirilmelidir, diyorum. Ancak §U yap1labilir, gelir idaresinin o onerisine
kat1labilirim. Beige idaresi kurulabilir. Ancak beige idaresinin de benim kammca defterdarhktan aynlmas1na gerek yoktur. i1 dOzeyindeki defterdarllktan, yard1mcllardan hali haz1rda oldugu gibi bir veya birkac; tanesi dogrudan
dogruya sadece vergi ile ilgili olarak atanabilir ve ona gore bir beige te§kilat1
kurulabilir. Te§kilat hakk1nda pek fazla bilgiyi §U anda vaktim olmad1g1 ic;in veremiyorum. Te§ekkOr ederim.

Ba§kan
Efendim OstOn Dikec;'e c;ok te§ekkOr ediyoruz. Zamam gayet lyi kullandllar. Soz s1ras1 §imdi ibrahim Aktan Bey'de.
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T0RK VERGi YONETiMI VE REORGANIZASYONU
Ibrahim AKTAN*

I. GiRi:?
"flirkiye'de Vergileme Sorunlan ve Ekonomik istikrar" konulu VIII. Tlirkiye Maliye Sempozyumu'nun "Vergi Yiinetiminin Reorganizasyonu" konulu
Ill. oturumuna katilmaktan duydugum memnuniyeti belirtip boyle bir sempozyumu dlizenleyen Uludag Oniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakliltesi Maliye Biiliimline teeyekkurlerimi arz ederek siize ba§lamak istiyorum.

II. VERGI VONETiMi
A. VERGi Y0NETiMiNlN TANIMI VE FONKSiYONLARI
1. Tamm
Vergi yiinetimi kamu maliyesinin en iinemli unsurlanndan birisidir. Vergi yiinetimiriin bugline kadar kesin olarak tammr yaprlmamr§, sadece, vergi
yiinetimi, vergi kavramr h;erisinde irdelenmieytir. Vergi yiinetiminin verginin
tarhr, tahakkuku, tahsili ve denetimi gibi kavramlann tamamrm ic;erdigi giiriilmektedir. Esasen bu tammr i<:;eren yasal dlizenlemeyi V.U.K.'nunda ve 178
S.K.H.K.'mn "Gelir idar~sinin Giirevleri" ile ilgili dOzenlemede giirmek mlimklindlir.

2. Vergi Yiinetiminin Fonksiyonlan
Vergi y6netimi denilince vergi yiinetiminin ne gibi fonksiyonlan oldugunu belirlemek yerinde olacaktrr.
a) Tarh ve Tahakkuk Fonksiyonu

Verginin tarh ve tahakkuku vergi y6netiminin 6ncelikli fonksiyonudur.
Bir verginin tahakkukunun yapilmasr diger salhalar ic;in ba§langrc; olmaktadrr.
Vergi y6netimi tarh ve tahakkuk i§lemini yapmaya g6revli ve yetkilidir.

*

Yeminli Mali

Mii~avir.
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6183 S. Amme Alacaklan Tahslll UsuiO H. Kanuna son yillarda eklenen madBeyan esas1na dayal1 vergilerle beyan esas1na dayah olmayan vergllerde tarh ve tahakkuk usulleri farkhd1r.
Beyana dayah vergilerde tarh ve tahakkuk, vergi yOkOmiOsOnOn veya
vergi sorumlusunun beyam Ozerlne yap1hr.
Her§eyden once vergl yOkOmiO ve sorumlulanmn beyanname verip
vermediklerini belirlemek ic;in sicil kayrtlanmn kapsamh ve saghkh olmas1 gereklidir. Bunun i<;in vergi yonetimi toplu ve mOnferit yoklama gorevlerinl yerine getirmelidir. Vergi yonetiminin etkinligi ir,;in oncelikle vergi dairelerine
kay1th olmadan faaliyet gosteren vergi yOkOmhJ ve sorumlulan bellrlenmelidir.
Vergi yonetimi sicil kayd1 alan yOkOmiO ve sorumlular ilzerinde. bOtiln fonksiyonlanm icra eder. Bu durum ise vergi yonetiminin daha ba§langu;ta vergi
milkellefiyeti ve sorumlulugu ile llgili olaylan kavrayamamasl nedeniyle zaaf
gostermesi sonucunu dogurur.

deler ile bu amac1n <;ok a§lldiQI rrade edilebilir.
Buna ornek olarak 3787 say11i vergi borc;lanmn ashm kac;: kez katlayan
fer'i bon;lann affma ili§kin kanun gosterilebilir.
Vergi alacag1m gOvenceye almak kayd1yla bu tOr mOrekkep faiz yontemlerine gidilmeden iyi niyetle borcunu Odeyecek yOkOmiOiere tecil ve taksitlendirme i§lemleri ile kolayhklar saglanabilir. Bir bak1ma "Allin yumurtlayan
tavugu kesmeden" gelecekteki vergi tahakkuklan da boylece gOvenceye ahnabilir.

c) Denetim Fonksiyonu
Vergi yonetiminin Oc;OncO fonksiyonu vergi denetimidir. Aslmda her
tOriO yonetimin ba§ansl i~;in denetim fonksiyonunun da iyi c;ah§llnlmasl gereklldir.

Tarh ve tahakkuk fonksiyonunda sicile kay1th mOkellef ve sorumlulann
vergilerinl beyan etmeleri modern vergi sistemlerinde kabul edilml§tir. Beyanlann dogru verilmesinin saglanmas1 on.emll bir sorun olarak vergi yonetiminln
kar§!Sina <;1kmaktad1r. Dogru beyan verilmeslni saglamak igin yOkilmiO ve sorumlularm egitimi, vergi verme bilincinin yerle§lirilmesi, caydlfiCihk etkisi baklmlndan eksik beyanda bulunanlann kar§lla§abilecekleri cezah durumlann anlatllabilmesi ve elkin yonetimin ornek olaylarla yOkilmiO ve sorumlunun yak1n
<;evresinde hissettirilmesi onemlidir.

Vergi sisteminin ba§ansl, vergi yasalanmn iyi dOzenlenmi§ olmas1 ile
aym zamanda, vergilemenin dogrudan ya da dolayll blr §ekilde etkin denetimine bagl1d1r 1 .

Gerek sicllde kayd1 olmayanlann tespiti gerekse miktan itibarlyle gerc;:ege yakm tahakkukun saglanmas1 vergi yonetlminin ba§afiSI ic;in ba~ang1c;:
olarak gosterge olacakt1r.

Vergi denetiminin tamm1n1, amac;lanm gozonOne alarak yapmakta !ayda vard1r. Vergi denetiminin amaCI, bu yoldan vergi yOkOmiOIOgOnO meydana
getiren gerc;ek olaylarla matrah1n dayand1g1 hesap ve i§lemlerin dogru ya da
yanll§liglmn saptanmasldlr3.

Vergi denetiminin tamm1 c;e§ltli §ekillerde yapilabilir.
Vergi yonetiminin, denetim alamnda uzmanla§ml§ elemanlan vaSilaslyla yOkilmiOierin vergi borcu doguran olaylarla ilgill hesap ve i§lemlerinl incelemek bic;iminde tammlanablllr2.

Vergi denetimi ic;: ve dl§ denetim diye ikiye aynlmaktad1r".

b) Tahsil Fonksiyonu
Tarh ve tahakkuk etmi;; vergilerin tahsil edilebilmesl vergl yonetiminln
ikinci onemli fonksiyonudur. Tahakkuk etmi§ bir vergl alacag1m takip ve tahsil
etmeyen bir vergi yonetimi elkin degildir.
Bir alacag1n tahsilat1 gOnOmOzde ozel hukuk alamnda da sorun olmaktad!r. Vergi yilkOmlilsO ve vergi sorumlusunun tarh ve tahakkuk etmi§ vergl
borcunu Odeyebilmesinde gOnOmOzde gOc;IOkler olabilmektedir. Gecikme
faizlerinln yOksekllgi, y1l sonu ttibariyle vergi ceza ve faizlerinin asia donO~me
si gibi dilzenlemeler vergi borcunun ooenmesini c;:ok zorla§tlrebilmekte, hatta
lmkans1zla§t1rabilmektedir.
Vergi alacag1mn enflasyon nedeni ile a§mmaslm giderlci dOzenlemeter
yerinde olmakla birlikte, gerek 213 S. Vergi Usul Kanununa gore ve gerekse
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c1)

iq Denetim

ic; denetim vergi yonetiminin merkez ve ta§ra te§kilallnm servlslerinin
eski deyimiyle 'telti§" edilerek denetlenmesidir.
1
2

SchmOJdcrs, GUnter, Genet Vergi Teorisi ((eviren; Salih Turban), istanbull976, s. 97.
FOratcr, Anke "Stcuerlichc Bctriebspri.ifung", Managcment-Encylopaedie, Bd. 8. s. 2970'den

Osman Pchlivan "Vergi YOnetimi" Karadeniz Teknik Oniversitesi Sos. Bil. Enst. Yaymlanma011!;?

3
4

Dok. Tezi, Trabzon 1985, s. 56.

Geist, GUnter "Betriebsprlifung", Gablcrs wirt shaftelcxion, Bd. 1, s. 673'dcn Osman Pehtivan,
a.g.c., s. 57.
Aktllrk, lsmail, "TUrkiye'de Vergi Kayb1 Sorunu ve Onlenmcsi <;aralcri" (Yaymlanmam1~
Doktora Tezi), Dokuz Eylill Dniv. i.i.B.F., izmir, 1984, s. 136.
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Vergi idaresinin merkez ve ta(}ra te(}kilat1mn tefti~ yoluyla periodik olarak ic;: denetime tabi tutulmas1 ve denetim sonuc;:lanmn vergi ybnetimince yerine getirilmesi vergi denetiminde etkinligi art1racakllr.

Boylece inceleme elemanlan takdir nedenlerinin varl1g1 halinde defter,
beige di§lnda da bizzat takdir yetkisini kullanarak yOkiimiOnOn vergi matrahlm takdir edebilmekledi[ler.

Ozellikle vergi dairelerinin vergilendirme b610mlerinin idari ic;: denetlml
90k bnem kazanmakladlr. Vergi yOkOmiOieri ile direkl temas eden ve vergi
ybnetiminin birincil fonksiyonu alan tarh ve tahakkuk fonksiyonunu yerine getiren sicil yoklama ve tahakkuk servislerinin tefti§i, vergi ybnetiminin etkinligini
art1rmaklad1r. Bunun gibi vergi yonetiminin ikinci fonkslyonu alan tahsilat
fonksiyonunun da ic;: denetim ile etkinligi saglanabilir. Bu amac;:la vergi dalrelerinin kogu§turma liJbiOmO servislerinin tefti§i sonuc;:lan, vergi yonetimince, takip edilmelidir.

Vergi ybnetiminin etkinligini saglamada vergi incelemeleri onemli yertutar. Her ne kadar vergi inceleme oranlan, yilklimiO adedi ve matrah tutarlan
itibariyle c;:ok az ise de seklorler, i§ kollan nibariyle iyi planlanm1§ nitelikli vergi incelemelerinin, caydlncllik etkisinin g6zard1 edilmemesi gerekir.

Vergi yonetimi orgOtlinlin ic;: denetimi geometrik dizi §eklinde etkilerini
gbstermekledir. Buradaki ic;: denetimin etkileri diger orglitlerin ve bakanllklann
ic;: denetiminin etkilerinden farkllllk arz eder. Hatta burada ic;: denetimin, dl§
denetim etkilerinin daha fazla oldugu sbylenebilir. Ozellikle tarh ve tahakkuk,
sicil, yoklama servislerinin ig denetimi sonucunda yGkiimiOIOk tespitleri, tarh
ve tahakkuk i§lemleri c;:ok miklarda artmaklad1r.
c2) Dl§ Denetim

Dl§ denetim uygulamada 3 bic;:imde ortaya Qlkmakladlr. Bilgi isteme,
yoklama, vergi incelemesis. Bunlara son zamanlarda vergi dairesinde ayn bir
bbliim olarak geli§tirilen "Tarama Kontrol" b610mli de eklenebilir.
Vergi yonetiminin denetim fonksiyonunun tek-tek yiikOmiOier lizerinde
etkinliginin hissettirildigi denetim bic;:imi di§ denetimdir. Burada lizerinde durulmasl gereken denetim HinJ vergi incelemeleridir.
Vergi incelemesi mlikelleilerin bdeyecekleri vergilerin dogruluk derecesini ara§llrma faaliyetleridir6.

Vergi inceleme birimlerinin koordinasyonu ve incelemeye allnacak yOklimllilerin isabetli sec;:ilmeleri, vergi denetiminin, dolayiSYiia vergi yonetiminin
etkinligini art1racakl1r.

B. TORK VERGI YONETiMI
1. Tarihi Geli§im

BugOnkli gelir idaresinin temeli Osmanl1 imparatorluguna dayanmakladlr. 1920'den itibaren Osmanl1 gelir idaresi Ankara'da kurulan gelir
idaresine baglanml§ ve ilk temel o tarihte at1lml§llr. Bilahare 1936 y111nda 91kanlan 2996 say11i yasa ile "Varidat Umum MOdOriOgO" ihdas edilmi§tir. Sbzkonusu yap1 glinOmlize kadar muhtelif tarihlerde 19 kez degi§iklige ugraml§tlr.

2. Mevcut Yap1

Vergi incelemesinin amac1 Vergi Usul Kanunu'nun 134. maddesinde
"Defter, hesap ve kaylllara dayamlarak bdenmesi laz1m gelen vergilerin dogrulugunu ara§tlrmak, tespit etmek ve saglamak" olarak belirtilmi§tir.

1983 y1lmda 178 say11i K.H.K. ile Bakanlig1n merkez te~kilatmda
degi§iklik yapilml§llr. Ancak bu degi§iklik sadece gelir idaresinin iyile§tirilmesine yonelik degildir. Yap1lan temel dlizenlemede gelir idaresi de baz1 dOzenlemelere tabi tutulmu§tur. Yap1lan bu dOzenlemeyi inceledigimizde gelir idaresinin daha onceki gbrevlerine ilave olarak baz1 Have gbrevlerin eklendigi gbrlilmekledir. Ta§ra te§kilallnda 1936 y11inda <;;1kanlan 2996 say11i yasadan bu
yana koklli bir degi§iklik yap1imam1§llr. 1936 y1ilndan bu yana herhangi bir
kbklli degi§iklige ugramaml§, bu te§kilatln ne derece fonksiyonel oldugunu
takdirlerinize sunmak istiyorum.

Vergi Usul Kanunu'nun 30. maddesinde degi§iklik yap1larak ise idarenin Re'sen takdir yetkisi vergi inceleme elemanlanna da verilmi§tir.

178 S.K.H. Kararname, koklli bir degi~iklik getirmediginden 1936'dan
beri gelen ana yap1mn halen korundugu sbylenebilir.

Vergi incelemesi ile vergi yOklimlli ve sorumlulann defter, beige ve
kag1tlan Ozerinde tek-tek denetleme yapllmaktad1r. Defter ve belgelere itibar
edilmesine engel durumlann vart1g1mn tesbiti halinde defter ve belgeler dl§lndaki delillerle idari takdir yetkisi kullamlmakladlr.

5
6

Akti.irk, ismail; a.g.e., s. 136.
Aktiirk, ismail; a.g.e., s. 137.
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Bakanllgm uygulama birimlerine ili9kin politikalann tespiti ve uygulamaSIIll Bakanllk makam1 yapmaklad1r. Bu yetki mliste§arilk marifetiyle kullaml-
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maktad1r. Bu §eklide bakan, kendi c;izdigi politikamn uygulamp uygulanmadlglm kontrol keyfiyeti dl§lnda idari sorumluluktan kurtulmu§ olur7.
Mevcut yap1da, Bakanllga bagll blitlin uygulama birimlerinin c;izilecek
polttikalan Bakanllk makam1 taraf1ndan yonlendirilmekte, idare, takip, kontrol
direkt veya yetki devri yoluyla bakanllk makam1 taraf1ndan yap1lmaktad1r.
Uygulama birimi alan Gelirler Genel MiidOrlligli bak1mmdan da aym
§ey gec;erlidir. Dolay1s1yia vergi yonetiminin ylirlitme sorumlulugu ve yetkisinin bakanllk makam1na ait oldugu belirgindir. Bu haliyle bakanhk makam1mn
temel i§levinin vergileme politikalanmn belirlenmesi, uygulama birimlerinin
daha etkin c;all§mas1mn saglanmas1 ve denetim !onksiyonlanmn yonlendirilmesi oldugu ortaya <?lkmaktadlr. 178 S. K.H.K.'de denetim ve dam§ma birimleri arasmda gorlilen Hesap Uzmanlan Kurulu ve Telti§ Kurulu'nun bakanllk
makam1 taraf1ndan yonlendirilmesi de bu nedenledir. Dolay1s1yla amlan kurullar vas1tas1yla da yapt1nlan vergi denetimi uygulama birimi alan Gelilier Genel
MlidliriOgO'nOn dl§lnda tutulmu§tur.
Bu c;erc;evede vergi denetiminde elkin bir merkez-denetim birimi alan
Gelirler Kontrol6rlerinin ise tahakkuk ve tahsilat uygulama birimi alan Gelirler
Gene! MOdliriOgli ic;erisinde yer almas1, sorunlar ve s1kmt11ar dogurmaktadlf.

3. MEVCUT YAPININ VE ETKINLIGINiN DEGERLENDIRILMESI
a) Yap1/anmanm De{Jerlendirilmesi
a1) Tahakkuk ve Tahsi/at Uygulama Birimi

TUrk vergi yonetiminin buglinkO durumuna bakt1£j1m1zda vergi yonetimlnin ba§l olarak bakanllk makam1n1, uygulama blriml olarak da Gelirier Gene!
MGduriOgO ana hizmet birimini gormekteyiz. Bu birim merkezde bir gene! mOdiir, genel mOdGre ba(jh 5 gene! mlidUr yard1mc1S1 ve muhtelif say1da daire
ba§kam taraflndan yonetilmektedir.
Ta§rada ise uygulatrl(l illerde defterdarl1klara bagll gelir mOdOrl~kleri ve
bunlara bagh vergi dairesi mudiirlGkleri taraf1ndan yuri.itOimektedir. lh;elerde
ise bagh vergi daireleri mal mUdiirlUklerince, bag1ms1z vergi daireleri vergi dairesi mUduriOklerince yurlitiilmektedir.
BugOne kadar gelir idaresinde yap1lan diizenlemeleri gozden get;:lrdi{limizde bu dllzenlemelerin esastan ziyade usule ili§kin duzenlemeler oldu(ju

7

Martin, James W., Cush, Frank C.; "Maliye Bakanhgt Kurutus ve <;ah~malan Hakkmda Rapor" (<;ev. Haluk Demirta§), Damga Matbaas1, 1952, s. 15-17.

ortaya c;1kmaktad1r. Takdir edersiniz ki usule ili§kin dGzenlemeler ile asil
amac;lanan hedeflere ula§mak mOmkOn degildir.
Gelir idaresinin yeniden yap1lanmasma duyulan ihtiyacm temei nedeninin, gelir idaresinden beklenilen fonksiyonunun, bugOne kadar yeterince saglanamaml§ olmas1ndan kaynakland1gm1 belirtmek gerekir.
Diger tara!tan gelir idaresinden beklenilen hizmetin bugune kadar elde
edilememl:;; olmas1, TUrk ekonomisini de onemli olc;Ode olumsuz yonde etkilemi§tlr.
Takdir edersiniz ki mali politikalann gok isabetli tayin edilmi§ olmas1
mutlak suretle ba§anyl da beraberinde getirmemektedir. Bu politikamn
ba§anh olabilmesi hem geni§ mOkellef kitlelerinin hem de onu uygulayacak
kimselerin olaya sahip g1kmas1na baglid1r. Bu a<?ldan vergi dairelerinin mevcut
durumuna k1saca deginmekte yarar gorOyorum.
BugOn Olkemizde benim edindigim rakamlara gore 400 civannda baQimslz vergi dairesi, 600 civannda mal mUdOrllikleri bOnyesinde yer alan bagh
vergi dairesi bulunmaktad1r. <;:ah§an personal say1s1 da yakla§lk 40 bin
ki§idir.
Vergi dairelerinin as1l sorunlan, c;ah§ma yerinin yetersiz olmas1; bina,
arac;, gerec; ve demirba§ eksikligi, say1sal ve nitelikli personelin azhg1 gibi all
yap1yla ilgili sorunlard1r.
K1saca vergi daireleri bOyiik bir i§ yOklinlin bask1s1 alt1nda ezilmektedir.
Vergi potansiyeli GOk yiiksek istanbul, Ankara, izmir, Adana gibi bOyOk illerde az say1daki vergi dairesiyle c;;ok geni§ bir alana yay1lm1§ mukellef kltlesine hitap edilmesi, I§ yOkOnli artt1ran diger bir unsurdur.
istanbul ilinde son zamanlarda yapllan bir ara§tlfmaya gore vergi dairelerinde c;;ah§an personelin tahsil durumuna gore dag1hmmda en buylik grubu (yakla§lk % 75'ini) lise ve dengi okul mezunlan, hizmet sOrelerine gore
da(j1l1ma bak1ldl(j1nda yakla§lk % 50'sini 1 ila 5 y1lhk personelin olu§turdugu
gozlenmektedir. Personelin yakla~lk % 60'inin ise 1.500.000.- TL.'dan daha
az net i.icret aldiQI bilinmektedir. Diger taraflan sadece 11 ilde otomasyon uygulamasma gegilmi§tir.
Boyle bir tabla kar§lslnda vergi dairelerinin mlikellefleri tesplt etmesinde, tarh, tahakkuk ve tahsilat i§lemlerini gerc;;ekle§tirmesindeki gOc;;IOkler
ortadad1r.
a2) Vergi Denetimi

Vergi yonetiminin tarh-tahakkuk ve tahsilat fonksiyonlanm ana hizmet
birimi olarak 178. S. K.HX de g6r01d0g0 §ekilde uygulamak durumunda olan
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Gelirler Genel MOdOriOgO igerisinde; ig ve dl§ denetim yapan merkezi bir birimin mevcudiyeti, vergi yonetim~ teorisine ve uygulamadaki etkin vergi yonetimi amacma ters dO§mekledir. Aynca i<; denetim gorevini yapan birimin denetlenen uygulama biriminin, dl§lnda olmas1m gereklirir. ig denetim sonuqlan
soru§turma gereklirdiginde durum daha da onem kazanmaklad1r.
Genel olarak Bakanhg1n denetim orgOtO dag1mk bir yap1 arzetmekledir.
Bu dag1mkhg1n yan1s1ra bir tak1m idare hukukunun ilkelerine ters dO§en fiili bir
tak1m durumlar da soz konusudur. Ornegin, Maliye MUfetli§leri ve Hesap Uzmanlan Kurulu §eklinde orgOtlendikleri ve Bakanhg1n Dam§ma ve Denetim Blrimleri arasmda yer ald1klan halde Gelirler Kontrolorleri Gelirler Genel MOdurIOgO ic;:inde hukuki sta!Oden yoksun bir tarzda yer almaklad1r. Boylece idare
hukukunun temel prensipleri ve vergi yonetimi teorisi ac;:1lanndan denetimin,
uygulama biriminin vesayeti altlnda olmas1 gibi <;ok sak1ncah bir durum yaratllml§llr.
Uygulama birimi h;erisinde yer alacak denetim, sorunlu bir denetim olmakladlr. Genel kabul gormO§ kurallara gore;
- Denetmen, iyi yeti§mi§ olmahdlr.
- Denetmen, bag1ms1z olmalld1r.
- Denetmen, gOvencede olmahdlr.
Turk Ticaret Kanunu'muzda bile A.$. denet<;ilerinin baglmS1zllg1na ozen
gosterilmi§tir.

1991 yll1 bOtge gelirlerinin verilerinden hareketle yap1lan analiz sonuglanna bak1ld1g1nda mevzuattan once, gelir idaresinin yetersizligi nedeni ile
reorganizasyona gidilmesi zorunlulugu ilk planda gorOimektedir.
1991 y11i bOtc;:e gelirleri toplam1 96.335 milyar TL.
Gene! Blltc;:e Gelirlerinden;
- Vergi Dl§l Normal Gelirler

3.916

- Ozel Gelirler ve Fonlar

13.98
17.897 (17.897) Milyar TL.

Vergi Gelirleri Toplam1

78.438

12.884 Milyar TL. ile 7 Milyar TL. kald1nlan
vergi art1klan <;1kanld1g1nda (1 2.864

+ 7 =)

2.2 .. Gelir idaresinin reorganizasyonu s1rasmda denetgilerin yeri yukandaki esaslar gerc;:evesinde degerlendirilmelidir.
Merkez denetim birimi alan gelirler kontrolorleri gerek say1sal, gerek
nitelik, gerekse yeti§me tarzlan ve yetkileri bak1m1ndan Olkemizde vergi denetimi konusunda dinamik ve cayd1nc1hk yonO fazla alan bir denetim gOcO olma
ozelligini ta§1d1g1ndan Bakanhgm Denelim ve Dam§ma Birimleri aras1na ahnmahdirlar.
Diger taraftan il dOzeyinde gorev yapan vergi kontrol memurlanmn gorev ve !onksiyonlan da gozonOne allnarak durumlannm dOzeltilmesi gerekir.

Bu miktann igerigi §6yledir:
- Gelirlerden ahnan vergiler
- Servet vergileri
- Mal ve hlzmet vergileri

Gelir idaresinin Ostlendigi gorevleri ne derece yerine getirdigini, 1991 Yl11 vergi gelirlerlnin analizini yaparak ortaya koymak mllmkOndOr.
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40.071

675
24.821
65.567

Gelir idaresince tahsil edilen 65.567 milyar TL 'nin vergi tOrleri itiban ile
dag1hm1 da a§agldaki gibidir:
b1) Gelir Ozerinden Ahnan Vergiler
-

Gelir Vergisi
Beyana dayanan gelir vergisi
Goturu usulde ahnan vergi

TOPLAM
Gelir Vergisi Tevkifall
Dahili Tevkifat

b) Gelir idaresln/n Etkln/iginin Degerlendirilmesi

(12.871) Milyar TL.

Vergi idaresinin tahsil ettigi vergi gelirleri elde edilir kl bu tutarlarda
65.567 Milyar TL. dir.

Bu genellemelerimizi ozete indirecek olursak;
2.1. Mevcut gelir idaresi uygulama birimi ic;:erisinde yer alan merkezi
denetim birimi tamamen uygulamamn d191na t;lkartllmahdlr.

Milyar TL.

Bu tutann igerislnde, dl§ ticaretten ahnan

Gegici Vergi

40.071
33.108
3.542
213
3.755
28.388
21
944

- Kurumlar Vergisi
Beyana Dayanan Kurumlar Verg.

Milyar TL.

9.963
4.100

4.100
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Vergi gelirleri 9.209 milyar TL. olup, bunun biitge gelirleri igerisindeki
Kurumlar Vergisi Tevkifat1
Dahill Tevkifat
Gegici Vergi

312
10

Bu rakamlar, Gelir idaresi'nin vergi toplamada ne derece ba§anh ·oldugunu ortaya koymaktad1r.

2.541

b2) Servet Vergileri

675

Moturlu Ta§ltlar Vergisi

539

V.I. Vergisi

136

675
24.821

b3) Mal ve Hizmet Vergileri
Dahilde Ahnan KDV

14.540

Beyana Dayanan KDV

14.482

G6tiir0 KDV

pay1 % 9.5'dur.

58

Ek Vergi

805

T.A.V.

886

Ak. Tiik. Verg.

2.372

BSMV

2.118

Damga Vergisi

2.457

Harglar

1.743

Ill. T0RK VERGI VONETiMiNiN REORGANiZASYONU
1. GENEL OLARAK

Aynnt1lan verilen yukandaki vergilerden KDV'sinin sorumlusu KDV miikellefleridir. Ek vergi ise, Tekel i§letmeleri taraflndan tahsil edilip vergi dairesine yat1nlmaklad1r. Keza, Ta§lt Ahm Vergisi, Akaryakrt Tiiketim Vergisi, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Damga Vergisi ve Harglar, Noterler, BankaJar ve diger kurumlar tarafmdan tahsil edilerek vergi dairesine yat1nl1r.
Ozelle, vergi dairelerince tarh ve tahsil edilen beyana dayanan vergi ve
cezalar toplam1 a§agldaki gibidir.
- Beyana dayanan Gelir Vergisi

3.755

- Beyana dayanan Kurumlar Vergisi

4.100

- Motorlu Ta§il Vergileri

538

- Veraset ve intikal Vergisi

136

- Vergi cezalan

196

- Gecikme zamm1 ve gecikme faizleri

483

Toplam

•

Son on y1lda mali gOndemden biitge ag1klan konusu t;lkanlamaml§tlr.
Bu durumun geli§en, biiyiiyen, vergi potansiyeli siirekli olarak artan TOrkiye'de mali ytinetimin bir t(Jr zaaf1 oldugunun en ag1k i§aretlerinden biridir.
Gergi bOtge ag1klanyla ilgili olarak §imdiye degin ortaya at1lan tezlerde gelir
idaresinin yap1s1 ve yonetimine ait aksakhklar bir neden olarak gtisterilmemi§
olmakla birlikte yukanda belirttigimiz gibi % 51 'lik bir kay1p mali idarede bir
§eylerin iyi gitmedigini ortaya koyan en ag1k 6rnektir.

9.209 •

Vergi ytinetiminin reorganizasyonu denilince tarh-tahakkuk ve tahsilat
fonksiyonlanm yerine getiren, vergi idaresinin merkez te§kilat1mn reorganizasyonu ile denetim fonksiyonunu yerine getiren merkez denetim birimlerinln
reorganizasyonu ba§hklan alllnda konuyu incelemek yerinde olacakt1r.

2. REORGANIZASYONLA ILGiLl GE<;:MISTE YAPILAN
<;:ALISMALAR
BugOne kadar yap1lan gah§malar §tiyle 6zetlenebilir:
1.

James W. Martin - Frank C. E. Gush Raporu, 1951.

2.

B. Frank White Raporu, 1963.

3.

Vergi Reform Komisyonu tarafmdan haz1rlanan "Maliye Bakanlig1 lg Gelirler Te§kilat1nm Reformu" konulu rapor, 1964.

4.

Adnan Ba§er Kafaoglu tarafmdan kaleme alinan ve 1982 y11inda Milll Guvenlik Konseyi'ne sunulan ozel rapor.

5.

Bag1ms1z Gelir Muste§ariiQI gal1§mas1: Bu tasan Hazine Dl§ Tlcaret
MOste§ariiQI gibi bir bag1ms1zlik ongordOgunden gergekc;:i o!maml§llr.

6.

Gelirler Bakanligl Tasans1. Bu gali~mada yalmz gelirlere ili§kin bir bakanlik 6ng6rdiig0nden tek yanli kabul edilmi§ ve gergekle§tirilememi§tir.

Bu rakamlar Muhasebet Genet MUdiirtiigii kaynaklanndan ahnmt§hr.
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GorOidOgO gibi en son haz1rlanan rapor 1o yll oncesine alttir. 1950'Ier,
1960'1arda yaz1lml§ raporlarda yer alan baz1 hususlann bugOn hala gegerli oldugunu gormek OzOntO vericidir. Son haz1rlanan raporun Ozerinden 10 y1l
gegmi§lir. Ama lakdir edersiniz ki o y1llann baz1 hususlan dikkale allnsa bile
baz1 hususlan kabul etmek mOmkOn degildir.

3. MERKEZ 0RGtlTONON REORGANIZASYONU
a) Bakanl1k Bilnyesinde lkinci Milste§ar!Jk: Gelirler Milste§arllgl

Tebligin onceki b610mlerinde belirtilen nedenlerle ortaya g1kan reorganizasyon ihliyac1mn gozOmO ikinci bir mOsle§arllkla giderilebilecektir. Maliye
ve GOmrOk Bakanllg1'nda yalmzca vergi yoneliminin 6rg0tlendigi bir "Gelirler
MOste§arllgl" kurulmalldlr. Mevcul mOsle§arllk ise vergi yonetiminin dl§lndaki
tOm ana hizmet birimlerini bOnyesine almal1d1r. Merkezde 6rgOtlenmig- olan
bakana bagll olarak gorev ifa eden kurullar yerlerini korumalld1r.
Merkezde olu§lurulacak Gelirler MOste§arllgl all birimleri vas11as1yla
dogrudan dogruya bolgelerde olu§acak Beige MOdOriOkleri ile birlikte gerekli
organizasyonunu saglay1p, verginin en elkin bir §ekilde tarh, tahakkuk ve lahsilal i§levlerini yOrOtecektir.
Vergi yoneliminin OgOncO fonksiyonu olan vergi denelimi ic;in
MOsle§arllk makamma bagll merkezi denetim elemanlan bulunmalldlr. Mevcut
haklann korunmas1, yukanda s6z0 edilen Gelirler Kontrolorleriyle ilgili sorunlann tamam1yla c;ozOimesi amac1yla; hesap uzmanlan ve Maliye MOfetti§lerinin kurul §eklindeki 6rg0tlenmelerini sOrdOrmeleri, Maliye ve GOmrOk Bakam'na bagll olarak fonksiyonlanm ifa etmeli, gelirler konlrolorleri ise kurul olarak
6rg0llenip mOsle§arllk makamma baglanmalld1r.
b) Vergi Yonetiminin Denetim Fonksiyonunun Bakan/1k Makammca
Yonetimi

Gelir idaresinin yukanda ozetledigimiz yeniden 6rg011enmesinin gergekle§memesi halinde, asli gorevi olan larh-lahakkuk ve lahsilat lonksiyonlanm
ifa eden uygulama birimi olan Gelirler Genel MOdOrlOgO'niln bu fonksiyonlanm daha iyi yapabilmesi igin denetim fonksiyonunun bakanllk makam1nca y6netilmesi gerekmektedir.
Zira, Gelirler Genel MOdOriOgO igerisinde bulunan tefti§, tahkikat ve vergi incelemesi gorevleri ile donatllml§ allnma ve yeti§tirme usulleri diger kurullarla aym olan ve bu ozellikleriyle Gelirler Genel MOdilriOgil igerisine s1gmayan
Gelirler Kontrolorlerinin bu uygulama birimi igerisinden <;1kanlmas1 gereklidir.
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Vergi yoneliminin denetim fonksiyonunu nicelik ve nitelik ilibariyle ig
ve d1§ denelim olarak en iyi §ekilde yapan ve bu nedenle uygulama birimi
clan Gelirler Genal MOdOrlilgO'nOn bOnyesinden g1kanlmas1 gereken Gelirler
Kcnlrclorlerinin denelim ve dam§ma birimleri aras1nda say1larak kurul clarak
orgOtlenmesinin saglanmas1 zorunludur. Dclay1s1yla mevcut yap1y1 balirleyen
178 sayl11 kararnamenin ilgili hOkOmlerinin degi§tirilmesi ile hem oygulama birimi clan Gelirler Genel MOdilriOgO asli gorevi olan tarh-tahakkuk-tahsil gorev
ve fcnksiycnlan~l daha elkin bir §ekilde yerine gelirebilecek, hem de vergl
yoneliminin ba§l olan bakanllk makam1 ise vergi yonetiminin denetim lonksiyonunu kcntroiO alt1na alml§ olacakt1r. Bu durum lse vergi yonetiminln denetim fcnksiycnunun elkin koordlnasycnunu saglayacak, aynca, uygulama
biriml olan Gelirler Genel MOdilriOgO'niln de tarh-tahakkuk-tahsil fcnksiycnlanmn, elkin lg denetimi.ni de saglayacakt1r.

4. T~RA 0RGtlTON0N REORGANIZASYONU
a) Gene/ 0/arak

Maliye ve GOmrOk Bakanllgl bilnyeslnde yapllmas1 gereken kokiO
degi§ikligin scnucu olarak gelir ldaresinin ta§ra orgO!Oniln de defterdarllklar
bilnyesinden <;1kanlmas1 ve daha elkin bir koordinasyon saglanmas1 igin bOIge mOdilriOklerinin kurulmas1 gerekmektedir. Defterdarllk bilnyesindekl Gelir
MOdOrlilgO'niln elkinliginin artmlmas1 yerine beige mildilriilklerinin kurulmaslmn savunulmas1 gerekgesi olarak, gelir idaresinin baz1 illerde ta§ra orgOtilniln
bir veya birkag b610mden olu§masl ve bunlann koordinasyonu yonilnden istihdam tasarrufunda bulunulmasl belirtilebilir. Kurulmas1 gereken beige mOdOriOklerinin yetki alammn belirlenmesinde cografi bolgelerden gok vergl pctansiyelleri esas allnmalld1r. Eger yukanda ifade edilen ikinci mOstegarllk tezimizin ve buna bagh beige mudOriOkleri tezimizin gergekle§memesi halinde
Gellr MOdOriOklerinin etkinliklerinin art1nlmas1 gereklidir. Yap1lacak alan bu
k1smi giizi.imle gelir idaresinin ta§ra 6rgiltliniln k1smen de olsa kendi sorunlanna daha gok zaman aywabilen ihtisas sahibi bir birim taraf1ndan yonetilmesi
saglanabilecektir.
b) Vergl Dairelerinin Durumlarmm lyi!e§tirilmesi

Kanaatime gore gelir idaresi nas11 6rg0tlenirse orgiltlensin vergi daireleriyle ilgill sorunlar gozOimedikt;e yap1lan degi§iklikten olumlu sonug almay1
beklemek hayalcilikten oteye gitmez. Gelir idaresi mOkellellerle vergi daireleri
vas1tas1yla muhatap olmaktad1r. Mevcut yap1 it;inde bile bizim arzu ettigimiz
vergi dairelerini olu§turabilsek (ki bunun gOgiOgO ortadad1r) sorunlann 6nemll
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bir k1sm1n1 c;ozmO§ oluruz. Bu bak1mdan vergi daireleri konusunda daha aynRtlh bir 6neri dizisi aktarmak istiyorum.

b1) Vergi dairelerinin saytst arttmlmaltdtr:
Vergi daireleri kOc;OitOIOp, yetki b61geleri daralt1lmak suretiyle etkinlikleri art1nlmahd1r. Bir vergi dairesine bagh olacak mOkellef say1s1 bilimsel kriterlere gore tespit edilmelidir. Bununla beraber y1llarca vergi dairelerinin tefti§ini
yapml§ birisi olarak deneyimlerime istinaden en dogru rakam1n 5000 mOkellef
oldugunu s6yleyebilirim. Yetki b61gelerinin daralt1lmas1 suretiyle daha fazla
say1daki her vergi dairesinin b61gesindeki mOkellefleri daha iyi tamyabilecegl,
daha fazla elkin olacag1 inancmday1m. Hem bu §eklide i§ yOkOnOn dogurdugu
sakmcalar ortadan kalkacak hem de hizmet mOkellefin yam ba§lnda ifa edilecektir. Hizmetin mOkellefin yam ba§lnda ifas1ndan maksat, mOkellelin bir
beyannameyi verebilmek igin 1 gOnOnOn kaybolmas1d1r. MOkellefin vergi dairesini, vergi dairesinin mOkellefi tammas1 saglanml§ olacakt1r. idare "Mahallile§menin sak1ncalan var" gerekc;esiyle dairelerin y6netim kadrolanm s1k s1k
degi§tirmemelidir.

b2) i§ degerlemesi yaptlmaltdtr:
Bir vergi dairesinin yllhk toplam mesaisinin ne oldugu hesaplanmah, ahnacak beyannameler, yapllacak i§lemler ic;in gerekli alan sOreyle kar§lla§tmlmahdlr. Aynca otomasyona gec;mi§ veya gec;memi§ tOm vergi dairelerinde
kullamlan defter ve belgeler g6zden gegirilmeli, bir bilginin birden fazla yere
kayd1n1 6ng6ren dOzenlemeler yapllmah, gereksiz defter ve belgeler ortadan
kald1nlmah, b6ylece zamandan tasarruf saglanmahdlr.

b3) Vergi dairesinin yonetim kadrolarmm i§ yDkO azalttlmaltdtr:
BugOnkO mevcut yasal dOzenlemeler ve i§lem yiinergesi ve uygulama
dikkate ahnd1g1nda vergi dairesi mOdOrleri hasta kag1d1ndan dOzeltme li§ine
kadar hemen her IOriO kag1da lmza atmakta, uzla§malara kat1lmakta, i§yeri
kapama ve ac;ma cezalanm fiilen uygulamakta, gelir ve gider saymanhgm1
§ahs1nda bir arada temsil etmektedir. Bu rutin i§lerin sonucunda mOdOr sevk
ve idare yetenegini icra etme, ortaya koyma imkamm kaybetmektedir.
Bu nedenle dOzeltme, uzla§ma, i§yeri kapatma gibi konularda yetki
devrini mOmkOn kllan dOzenlemelere gidilmeli, aynca saymanhk kadrosu
olu§turulacak mOdOrler bu s1fat1n getirdigi sorumluluk ve giirevlerden anndlnlmahdlr.

b4) Persona/in maddl sorunlan ortadan kaldmlmaltdtr:
Ba§lang1gta degindigim gibl vergi dairelerinde istihdam edilen personalin % BO'ini, 1.500.000 TL.mn altmda Ocret elde eden gelir idaresiyle arzu edi-

len sonuglan almak mOmkOn degildir. Zira bu Ocret seviyesinde nitelikli eleman istihdam etmenin guc;IOgO ortadad1r. Bu amac;la "Gelir idaresini Geli§tirme Fonu"nun kaynaklan arllrllmak, bu fondan {Ocret, lojman, ula§lm, .
kre§, yemek gibi) personelin reel gelirine etki eden konularda daha etkin ve
verimli olarak faydalamlmahd1r.

b5) Personelin bilgi dDzeyi artmlmaltdtr:
Vergi dairesi personelinin kar§ISinda bulunan miikellelten daha c;ok
mali mevzuata vakil olmas1 gerekir. Ancak §U andaki uygulamada ise yeni
al1nan bir memur dahl hemen hemen ciddi bir egitime tabi tutulmadan vergi
dairesindeki giirevine ba§lamaktad1r. Bunun yaratt1g1 sakmcalar hepimizin
malumlandlr. Bu nedenle i§e yeni ahnan personal muhakkak suretle egitime
tabi tutulmah, halen gahf~makta alan personelin bilgi seviyesi hizmet ic;i egitimlerle art1nlmahd1r.
Personelin belirtilen §ekilde egitime tabi tutulmasmda vergi dairesi yiinetim kadrolan yerine vergi kontrol memurlanndan yararlamlmah, gerekli motivasyon saglanmas1 bak1mmdan egitimde iyi derece elde edenlerin Gelir idaresini Geli§tirme Fonundan alacaklan Ocrette iyile§tirme saglanmalld1r.

b6) Sozle§meli personal aftmma son verilmelidir:
istihdam gOvencesi olmaksiZin, bir i§te kendini gec;ici olarak goren bir
elemandan istenen verimi almafun gOgiOgO ortadad1r. Kaldl ki birgok idareci
amlan personel grubunun daire igi disipline uymad1g1m ilade etmektedir. Kadrolu personal istihdamma iizen giisterilmelidir.

b7) Vergi dairelerine prim ve odenek verilmeiidir:
Ba§anll bir daire ile ba§ans1z bir dairenin aym haklara sahip olmas1
vergi dairesi personelini ve Yiir'eticilerini durgunluga itmektedir. Bu nedenle
bankalarda oldugu gibi prim veren bir sistema ihtiyag vard1r. Diger taraftan
gogu idarecinin 6denek yoklugu veya prosedOr goklugu gibi nedenlerle acil
klrlasiye ve demirba§ ihtiyac1m insanc1l giri§imlerle mOkelleflerine tedarik ettirdigi bilinmektedir. Bu gibi gelir idaresinin zaaflanm ortaya koyan konulan gidermek igin vergi dairesi mOdOrOnOn emrine y1lhk nakit bir 6denek tahsis
edilmelidir.

bB) Mevcut vergi dairelerinin te§kilat §emasmda gorD/en tarama ve
kontrol ktsmt fiilen r;alt§tr hale gelmelidir:
MOkellefler taraflndan verilen beyannameler ahmr ahnmaz tarama ve
kontrol biiiOmOne aktanlmah, beyannameler burada revizyona tabi tutulmall,
diinemsel olarak diger beyannamelerle baglantllan kurulmahdw. K1saca bu bii-
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lumon onay1n1 alml§, beyannameler mukellelin dosyasma konmali, onay alamayan beyannameler ic;in bu b610m taraf1ndan mukellefle diyalog kurularak
gerekli i§lemin yap1lmas1 temin edilmelidir.
Bu bolumde <;:aligacak memurlar mutlak suretle yuksek okul mezunlanndan olu§turulmalidlr.

amac1yla okullar, odalar, birlikler, sendikalar gibi geni§ kitleleri bOnyesinde
bannd1ran kesimlere de y6nelmesi gerekir. Bu ama<;:la "Halkla ili§kiler Birimi"
elkin olarak olw;;turulmalidir.

IV. SONUQ

b9) Tahsilat l§lemlerinde kolayflk yarat/lmalldlr:
Halen Ziraat Bankas1'na yap1lan 6demelerin tUm bankalar yetkili kilinmak suretiyle mukellefln daha kolay 6deme yapmas1 temin edilmelidir. Posta
<;:ekiyle yap1lan 6demelerde PTT uygulamalanndan dogan s1kmt11ann giderilmesi gerekir.

b1 o) Otomasyona onem verilmeli ve programlar gell§tirilmelidir:
$u anda 11 ilde otomasyona gegilmi§tir. Bunun yetersizligi ortadad1r.
Diger taraftan vergi dairelerinde §U anda otomasyonla yapilan i§lemlerln 6z0n0, beyannamelerin verilip verilmedlgi, 6demenin yap11ip yapilmadiQI olu§turmaktadlr. Vergi dairesince ger<;:ekle§tirildigi halde program yoklugu nedeniyle
bilgisayara yOklenemeyen (tecil, terkin, mahsup i§lemleri gibi) bu nedenle bilgisayardan ahnan bilgileri geqersiz sagliks1z k1lan uygulamaya son verilmelidir. Kural olarak vergi dairesinin mOkellefin tahakkuku, tahsilat1yla ilgili her
IOriO i§lemi makinaya yOkleyebilmesi gerekir.
Olu§turulacak programlarla vergi dairesinin yonetim kadrosu tOm Ti.irkiye genelinde bir mukellefle veya bir i§lemle ilgili olarak ara§tlrma yapabilmelidir.
Vergi dairesine ait muhasebe kay1tlanmn, takip i§lemlerinin makinaya
yiiklenilmesine olanak saglanmah, tlo §ekilde en az1ndan Muhasebe B610mii
personeli tarh, tahakkuk ve lahsilat gibi t1kanan i§lemlerde kullamlmalldlr.

Turk vergi idaresinin yeniden yap1lanmas1 ile ilgili gorO§Ierimize yukanda yer verilmi§tir. Bu duruma gore;
a)

Gelir idaresinin yeniden yapilanmas1 zaman kaybetmeden ele ahnmahdir.

b)

Vergi dairelerinin i§levlerini yapabilecek tarzda orgOtlenmesi, vergi dairelerinin ara<;:. gerec;:, personel ihtiyac1mn saglanmas1, personelin egitimine
6nem verilmesi ve en 6nemlisi gelir dOzeyinin mutlak surette iyile§tirilmesi gerekir.

c)

Vergi 6demede banka sisteminde azami oi<;:Ode faydalanllmasmln saglanmasl gerekir.

d)

Denetim birimleri aras1ndaki kopuklugun giderilmesi, hukuka uygun olmayan yap1lanma modellerinden ka<;:1nllmas1 gerekir.

e)

Serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali mO§avir ve yeminli mali
mugavirlerin daha fonksiyonel hale getirilmelerinin saglanmas1 gerekir.

f)

Yeniden yap1lanma ile birlikte Turk Vergi Kanunlan gOnOn ekonomik ve
sosyal ko§ullanna gore yeniden gozden gec;;irilmelidir.

g)

Vergi kanunlanmn karmagahktan kurtanlmas1 ve sadele§tirilmesi gerekir.

b11) ihtilaf/1 i§ler servisi vergi dalresi bOnyesinden glkanlmafld/r:
MOkellefle ldare aras1nda c;1kan uyu§mazhklar bOyOk 6l<;:Ode halen vergi dairesindeki s6z konusu servis tarafmdan yapilan savunmalarla c;;oziilmeye
c;ah§ilmaktadir. Bu denli hukuk bilgisini ve 6zel ihtisas1 gerekliren i~lemlerin
bu konuda ehil kimseler taraf1ndan yapilmas1 geregi ortadad1r.
Bu nedenle bu servisin kald1nlarak her ilde Bolge MOdOriOgO'ne bagli
"Hukuk BOrolan" kurulmalidir.

b12) Vergi daireslnln halkla ili§kileri iyi/e§l/ri/melldir:
Gelir idaresinin sadece mukellellere y6nelerek, onlan egitmesi, iyi ili§ki
kurmas1mn yeterti olmadiQI, arzu edilen vergi ahlak1 ve bilincinin olu§masl
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BA!?KAN
Sayrn ibrahim Aktan'a gok te§ekkOr ediyoruz, degerli tebligleri nedeniyle. $imdi sozO Rrdvan Selguk'a veriyoruz, buyrun.

Rrdvan SEL9UK*

Te§ekkOr ederim Sayrn Hocam. Sayrn Ba§kan, degerli hocalanm, degerli konuklar. Diger konu§macrlan dinledikten sonra zaten daha once de kararla§trrdrgrm gergeve oydu. idarede galr§an birisi olarak mevcut sorunlar nelerdir? 0 konudaki tesbitlerini size aktarmak istiyorum. Bu tesbitleri ac;;rkladrktan sonra gelir idaresinin yeniden yaprlanmasr konusunda ne gibi geli§meler
ileri sOrOIOyor. Onlan da sizlere krsaca ac;;rklamak istiyorum. Bu ac;;rklamalardan sonra gelir idaresinin yeniden yaprlanmasrna gerek var mr yok mu samnm sizler c;;ok gOzel bir §ekilde takdir edeceksiniz. Hig bir yorum yapmaya
gerek duymuyorum o konuda. Zaten ldarenin bir elemam olarak da yorum
yapmayr uygun gormOyorum.
$imdi biliyorsunuz Olkelerin ekonomik hayatlannda, sosyal hayatlannda verginin c;;ok bOyOk bir onemi var, bunu kimse yadsryamaz. Ancak verginin kendi ba§rna maddi vergi kanunlarrmn gOzel olmasryla, dOzgOn olmasryla,
mOkemmel olmasryla toplanabilen bir olgu degil. Vergiyi etkileyen c;;ok degi§ik
etkenler var. KOI!Orel etkenler var, ekonomik etkenler var. Gelirler Gene! MOdOriOgO'ndeki gorevime ba§lamadan once hesap uzmamydrm. Meslege ilk
ba§ladrgrmda o tarihlerdeki krdemli hesap uzmanlanndan §oyle bir §ey duymu§tum. Yerginin 3'10 sag ayagr vardrr. Bir maddi vergi kanunlan, ikincisi vergi yargrsr, ilgilncOsil vergi idaresi. Bu OgO arasrnda bir konsensus saglayamazsrmz, belirli bir dOzeye getiremezsiniz. Oc;;unden herhangi birini ne kadar
milkemmel yaparsamz yaprn sonuc;; almamz milmkOn degildir. $imdi gegmi§e
§oyle bir goz atarsak vergi kanunlarrnda aksakhklar yok mu var. Birgok aksakhklar var. Ancak kimse kalkrp da Tilrkiye'deki vergi kanunlan Afrika Olkelerindeki vergi kanunlan dOzeyinde diyemez. Tilrkiye'de modern anlamda gelir
Ozerinden alrnan, harcamalar Ozerinden ahnan, serve! Ozerinden alrnan vergi
kanunlan var. Yine usul kanunlan var ve bunlann hepsinin kaynagr Avrupa 01keleri. 1950'1erde gelir ilzerinden alrnan kanunlarda yaprlan reformlar yine

•

Bag-Kur Gene/ Miidiirii.
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1985'de KDV getirllmesiyle harcamalar Ozerinden allnan vergiler alamnda yapilan reformlar, sanmm 82'de olmas1laz1m.
Vergi yap1s1mn aynllp, bag1ms1z bir yarg1 haline getirllmesi yine yeminli
mali mO§aVirlik, serbest muhasebecilik, m0§8Virlik sisteminin kurulmu§ olmaSI kendi i9indeki aksaklllanm bir kenara b1rak1rsak modern anlamda vergi sisteminin TOrkiye'de olu§tUgu soylenebilir. En azmdan ben degi§ik tarihlerde
OECD toplantllanna gidiyorum. Oradaki vergicllerle konu§urken anla§amadlglm bir konu olmuyor. Bu §Unu gosteriyor. Ald1g1m vergi nolsyonu, Olkemdeki vergi sistemi onlannkiyle e§ dOzeydeki bahsettikleri kavramlara bir yabanclllk duymuyorum. Ama tekrar belirtmekte yarar gorOyorum. Muhakkak
vergi kanunlannda aksayan yonler var. Bu aksayan yonler siyasi otorltenin
olmas1 gereken vergi kavramlanna ayk1n taleplerinden kaynaklanml§ olabilir.
Bu aksayan yonler TOrkiye'nin kendi ger9eklerinden kaynaklanml§ olabilir. Bu
aksayan yonler belki idarenin baz1 aksakllklanndar. kaynaklanml§ olabilir. Bir
yerde modern bir vergi sistemi olu§turmU§UZ, aksakllklanna ragmen. Modern
bir yarg1 olu§turmu§UZ, yine aksakllklarma ragmen. idare konusunda ne yapmi§IZ. idare konusunda hi9 bir §ey yapmami§IZ. Osmanlldan gelen bir sistemi hala devam ettiriyoruz ve Osmanlldaki sistemde mOitezlmlik Ozerine kuruian bir sistem Osmanllmn gelir toplama sorunu yoktu. Geliri kirnlerden ne kadar gelir toplayacaksa mOitezimleri gondermek suretiyle toplatablliyordu.
Harcama k1sm1 onemli oldugu i9in Osmanll'da maliye sistemi harcama Ozerine ag1rllkla in§a edilmi§tir.
Cumhuriyet donemine gegersek ilk kez 36'da bir Varidat Umum MOdOriOgO §eklinde orgOtlenme lie kar§lla§lyoruz. Yine bu dOzenlemeyi yapan
kanunda bir tahsilat mOdOriOgO var. Daha sonra 42 senesinde vas1tall vergiler
umum mOdOrlOgO, vas1tas1z vergller umum mOdilrlOgO §eklinde ikili bir aynma
gidiliyor. Tahsilat mildOriOgilnOn ad1 da tahsilat umum mOdOriOgO §ekline donO§tOrOIOyor. 46 senesinde Gelirler Genel MUdOriOgO ad1 alt1nda bir orgiitlenme yap1s1na gidiliyor. Aym zamanda tahsilat umum mildOriOgO, genel mOdOriOk olarak aynen korunuyor.
Yine 50 senesinde bir dUzenleme var. Bu diizenlemeyle ta§ra te§kilatlna ili§kin dOzenlemeler yap11iyor. Tahsllat gene! mOdOriOgO kald1nllyor. En son
1983'de 178 say111 kararname lie §U andaki te§kllat yap1s1na varm1§ olunuyor.
Ancak 178 sayll1 K.H.K.'nin bir ozelligi vard1. TOrkiye'de tek tip bakanllk, tek
tip genel mOdOriOk modeli yaratmak istendl. Bu Qer9eve model i9inde bOtOn
bakanllklar, genel mOdOrlOkler ol~lmak istendi. Baz1 istisnai durumlar
haricinde. Dolay1s1yla 178 say~1 K.H.K. Gelirler Genel MOdOriOgO'nO dOzenleyen bir K.H.K. degil, devlet bOrokrasisini belli oi9Ude dOzenleyen bir K.H.K.
§U andaki yap1s1ndan da mOsade ederseniz k1saca bahsedeyim. Gelirler Ge-
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nel MOdOriUgO'nde, bir genel mOd Or var. Bu genel mOdOr mOste§ar yardlmciSI, mOste§ar kanallyla Bakanllk makam1na bagll. Altmda genel mOdOr yardlmCIIan, daire ba§kanlan, §Ube mOdOrleri ve memurlar §eklinde bir orgOtlenme
yap1s1 var ve sistem Gelirler Genel MOdOriOgU'nde oldugu gibi tOm devlet bOrokrasisinde §U anda §Ube mOdOrleri Ozerine kurulmu§ vaziyette. Yani temel
icra birimi genel merkezlerde §Ube mOdOrleridir. Ta§rada ise, defterdarlar,
gelir mOdOriOkleri, vergi dairesi mOdOriOkleri, bag1ms1z vergi dairesl mOdOriOkleri bulunmad1g1 yerlerde mal mOdOriOkleri bOnyesinde bulunan gelir §eflikleri
k1saca §U andaki mevcut durumumuz boyle.
Kadro durumu konusunda bir bilgi verecegim. Gelirler Genel MOdOrIOgO'nde §U anda 48 bin personal var. Bakanllg1n 80 kOsur bin civannda personeli oldugu dO§OnOIOrse, Gelirler Genel MOdOriOgO, Maliye Bakanllg1'mn personal say1s1mn yansmdan biraz fazlasma sahip vaziyette. $u anda gozledigimiz Gelirler Genel MOdOriOgO faaliyetleriyle ilgili olarak, i9inden birisi olarak
gozlemledigim aksakllklar nelerdir? Bunlan da k1saca bilginize arzetmek istiyorum. Bir kere §Oyle dO§Oni.in. Genel Mi.idOriOkleri, ineteroloji genel mOdOriOgO, afet i§leri genel mOdOriOgO ve ad1m duydugunuzda boyle bir genel
mOdOriOk varml§ m1 diyeceginiz bir9ok genel mOdOriOk hiyerar§ide, Gelirler
Genel MOdOriOgO devletin bOtOn vergi gelirlerini toplarken ad1mn genel mOdOriOk olmas1 bir kere psikolojik rahats1zllk yarallyor, 9al1§8nln da yarat1yor.
Art1 her Gelirler Genel MOdOriOgO'ne personal almak lstedigimde gelen ki§lnln
§eyi Ozerinde bir psikolojik etkide bulunuyor. Tabi burada memuriyete yenl
ba§layan ki§inin ba§ka saikleri de vard1r. Yani Ocret dOzeyinin dO§Ok olmas1
vs. etkiler var. Ama Slfat1mn, statOsOnOn dO§OkiOgOnOn, kamusal hiyerar§idekl
yerinin dO§OkiOgOnOn yapmakta oldugu goreviyle mQtenasip olmad1g1n1
dO§OnOyorum. Bir yandan diyorsunuz ki vergileri topla, devlet bOt9esi i9indeki vergi gelirlerinin onemi belli. BOI9e a91klan sorunlanm1z var. Bunlann kapatllmaslnda devlet gelirlerinin art1nlmas1 gerekiyor. Tabi ki, b0t9e a91klanmn kapat1lmas1 sadece devlet gelirlerinin art1nlmas1 degil, harcama taraf1 da bOyOk
onem ta§lyor. Yeterli tasarruf gostermeden istediginiz kadar vergi gelirini artlnmz, harcamalan aym dOzeyde tutmad1g1mz takdirde aym sorun devam edecektir.
Yine bakanll~ bOnyesindeki yap1s1 bir gariplik arzediyor. Bir bakanilk
dO§OnOn 80 kOsur bin personeli var. Bunun 50 bin civanndaki personeli bir
genel mOdOriOge ail, digerlerini topluyorsunuz bOIOn hepsi bu genel mOdOrIOkten az bir kadroya sahip. BOlOn diger birimlerle bu birim bir arada gall§lrken olabilecek 9eki§meleri dO§OnOnOz. Samnm mesela bu birime ili§kln bir
'
Ocret dOzenlemesi yapmak isteseniz digerlerinden gelebilecek tepkiyi samnm
tahmin edebilirsiniz. Yine gelir idaresinde emir-kumanda zinciri elkin bir
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§ekilde gal1§m1yor. Ben Gelirler Gene! MGduriGgG olarak, merkez te§kilatl olarak emrimi en ug noktada yani kurmay olarak askerlik kavramlanyla dG§Gnsek en ug noktadaki yere verecegim, talimat aras1na birgok kademe giriyor.
Olabilir belki bir devlet burokrasisinde kademeli duzenlemenin sak1ncas1 olmayabilir. Ancak araya kademelerden birisi defterdarilk muessesesi benim
i§im dl§lnda birgok i§le ugra§lyor. Her ne kadar say1n hocam bunlann defterdarilklann ka!lldiklan komisyonlann saylianmn gok olmasma ragmen fonksiyonlanmn gok olmadiQinl soylediyse de ben gok fazla kat11m1yorum. Genelde illerle ilgili temaslar kurmam1z gerektiginde, oncelikle onlan anyorum.
DefterdarlanmiZI arad1g1m1zda say1n defterdar toplant1da, say1n defterdar toplantlda. % 90 ben gorG§melerimi defterdar yard1mc11anyla yapmak zorunda
kailyorum, gok acil bir i§im varsa. Voksa rica ediyorum, geldiklerinde beni
aramalanm. 0 §ekilde temas kurabiliyorum.
Birkag ornek vereyim, disiplin komisyonlan k1ymet takdir komisyonu, il
ozel idare kurullan, ilkogretim kurullan, sosyal yardlmla§ma ve dayam§ma
vakf1 Gyeligi bu lisle uzay1p; gidiyor. Benim tesbit ettigim 26 komisyon var defterdarlann katlidiQI. Aynca 5442 sayli1 il idaresi kanununa gore valiligin devrettigi yetkileri kullanmak durumunda. Vali yardlmcliiQI vekili s1fat1yla herhangi bir
vekalet verildiginde kendine tevdi edilen diger gorevleri yapmak durumunda.
l;:oyle dG§Gnelim, sadece ve sadece say1n Aktan'1n belirttigi gibi vergiyle yatan vergiyle kalkan ve sadece yapt1g1 i§ o clan bir te§kilat kurmamn mahsuru
ne, yap1mn bu §ekilde olmas1nm ne mahzuru olabilir. Bir kere merkezden bir
talimat aktard1g1mzda bileceksiniz ki, sizin talimat1mz dl§lnda yapacak ba§ka
blr i§i yoktur, ta§radaki biriminizin. Vine burada yeri gelmi§ken §U konuyu da
belirtmekte yarar gor(lyorum. Say1n Dikeg hocam defterdarl1klara yetki verllmedigini soyledi. Sanmm bir maliye mGfetti§i arkada§lrniZin makalesinden
ahnt1 yapmak Ozere. Ancak gonul arzu ederdi ki, bu sempozyumdan once,
saym Dikeg hocamla bir araya geldik, konumuz gak1§mas1n diye. 0 ara bu
verilen yetkilerin durumu nedir idareye sorsayd1. Hangilerlnde ne derece yetki var. Bir de bizim gorG§Ierimizi alsayd1, samnm bu bilgiler daha sagilkil olurdu. Vetkl verilmesi konusunda ben defterdarlann bin;;ok konuda yeterince
yetkili olduguna inamyorum. Vine mukteza oztOrkge deyimiyle ozerge 1989
y1l1nda 91kanlan bir tebligle bu konuya bir ag1kilk getirdik. Dedik ki, vatanda§ln
ba§vurulanm siz cevaplandlrabilirsinlz. Ancak bu yetki vermek degil. Velki zaten 213 say1il V.U.K.'da vard1. Daha onceleri defterdarl1klar mukteza vermiyorlardl. Ancak biz defterdarl1klara hallrlalmada bulunduk. Dedik her§eyi bize
sormaym, Mallye ve GGmrOk Bakahilg1, Gelirler Gene! MGduriGgG polilika Orelmek durumunda. Politikaya yelerli vakil ay1rmak durumunda, sizin gonderdiglniz i§lerden boguluyoruz.
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l;:u anda y1lilk evrak giri§i 100 bin in Gzerindedir ve say1n Nadaroglu hecam bilirler geceleri 9'dan once, 10'dan once i§inizi b1rak1p giderseniz, i§leri
tamamlayamazsm1z, sOrekli y1glimalar olur. 0 tempoda bir gail§ma vard1r.
Ama bunun nedeni la§radan higbir §ekilde bir sOreg olmamas1 nedeniyle
merkeze i§ gelmesidir. Bir amm1 nakledeyim. ilin birisinde o ilde siyasi yonden gOgiO clan birisi mukteza, gorG§ isliyor, defterdarilktan ve tebligde gok
a<;1k bir §ekilde olumsuz bir gorG§ verilmesine ili§kin hiikOm var. Vani teblige
ayk1n bir §ey isliyor. Ancak defterdar kendisi hay1r demek islemiyor. Hay1r
denilecegini biliyor ama, o ki§iyle slklnllil bir duruma dO§mek islemiyor. Ben
bir merkeze soray1m diyor. Cevap alailm, lereddOte dG§IOk diyor. Oniime
geldiginde dosya, tebligde ag1k bunun neyini bana soruyorsunuz. Telefon agllm kendisine say1n defterdar bunun neyini soruyorsunuz dedim. Tebligde
a<;lk olarak var bunun cevab1. Oslat biraz konumu §eydir, ben §BY yapsam
biraz Slkmllil bir durum olacakt1 da, ben de onun igin size giinderdim. Ben de
bu olaydan sonra bu konuda §U lebligin, §U boiOmunde gerekli ag1klama yapilml§llr. Gereginin yap1lmas1 dedim. Daha once yap1lmas1 gereken §ey, anlatmak isledigim, sOzgeg gorevini defterdarilklar goremiyor. Merkezde i§ y1glimas1na neden oluyor. Sislemde aksayan en onemli yonlerden biri de budur.
Bir de TOrk insammn bir yap1s1 vard1r. Olmayacag1m da bilse ba§vurur. $oyle
dii§iiniir, birilerini bulur, halleder yakandan §ey yapanz veya baz1 §eylerde
zaman kazanmak Isler. Ba§vurulann, mukteza taleplerinin bOyOk bir gogunlugu olmayacak §eylerin olmas1mn talep edilmesi §eklindedir.
Gelirler Gene! MGduriOgO'nun politika yapmas1 laz1m. Devletin gelir politikasml 178 sayli1 K.H.K.'nin 12. maddesinde <;;ok a<;;1k bir §ekilde bu konu
var. Gelir politikas1m olu§lurmasl laz1m. Siyasi olorilenin direktifleri dogrultusunda siz polilikaya zaman ay1ramazsamz Slklnlliar dogar. Ondan sonra gelen dosyalan gece yanlan 12'lere, 1'1ere kadar dosya okumakla vakit ge<;;irirsiniz.
Bir ba§ka s1k1ntl vergi denelimlerlndeki koordinasyonsuzluk. Daha
once belirtildi vergi denetimleri, bakanilk makam1na bagl1 tefti§ kurulu, hesap
uzmanlan kurulu mensuplan ile Gelirler Genel MiidGriOgG'ne bagil gelirler
kontrolorleri ve illerde vergi konlrol memurlan vas11as1yla yiirOIGIGyor. Maalesef bu konuda bir koordinasyon saglanam1yor. Bu koordinasyon saglanamamaslmn ge§itli olumsuzluklan sozkonusu oluyor. Aym turne yerlerine, aym larihle, aym denelim elemanlanmn gilmesi sozkonusu oluyor. Hatta bazen aym
mukellefin dosyasm1 2 laraf1n istemesi sozkonusu olabiliyor.
Uygulamada kar§lla§tlglmlz bir diger sorun da vergi daireleri yonOnden
Slklnlllardlr. Vergi daireleri, maalesef elkin olarak gail§mlyorlar. Bunun ba§ilca
nedeni vergi dairelerinin mukellef saylianmn son derece fazla olmas1. 40 bine
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yakla§an mOkellefi olan vergi daireleri var. Bunlann say1lanmn azalt1lmas1
maksimum 5000 mOkelleli geqmeyecek ~ekilde orgiitlenmelerinin uygun olacaglm dO§OnOyoruz. Bir de yaptlg1m1z t;ah§malarda hit;bir OECD Olkesinde
vergi dairesinin kendi denetim elemanlanmn olmad1g1 bir Olke yok. Muhakkak
vergi dairesinde acil olaylarda derhal miidahale edecek vergi denetimi yapacak, kontrolii yapacak denetim elemanlanmn istihdam edilmesi laz1m. Qiinkii
vergi dairelerl uq noktad1r. Vergi dairesinin bir inceleme talebi gerektiginde
defterdahga yaz1p kontrol memurlanndan istemesi veya Bakanhga yaz1p bakanhk memurlanndan istemesinde kaybedecegi zamam tahmin edebilirsinlz.
Yine Olkemizde biiyiik bir sorun var.
Bakanhg1m1z d1~1ndan kaynaklanan bir sorun sosyal sigorta prirnlerinin
tahsilatmda kar§1la~1lan giigliikler vard1r. Bu da belki yap1lacak diizenlemede,
yeniden yap1lanmada, sosyal sigorta primlerinin te~kilat1mn kurulmug olmas1
nedeniyle gelir idaresi te~kilallnca saglanmas1 suretiyle bu alanda kar~1la~1lan
darbogazlann da a§llmas1na neden olabilir ve bunu uygulayan OECD Olkeleri
var. Kanada, Liiksemburg, irlanda, Finlandiya, Norveq, ingiltere'de benzeri
uygulanm19 bulunmaktad1r.
Gelir idaresinin personal araq, gereq, bina vs. sorunlan bulunmaktadlr.
Ancak bu noktada denilebilir ki, bu sorunlar biitOn kamu kesiminde var. $imdi kaynaklar yeterslz oldugu takdirde, kaynaklan belirli k1staslara gore kaynaklan kullanacak yerlere dag1tacaks1mz. Yetersiz oldugu iqin ilgili birimlerin
ihtiyac;lan kadar kaynak dag1tam1yorsamz bu bir liaka. Bu durumda ilgili hizmetlerin birimleri aras1nda yapt1klan hlzmetin onemine gore bir aynm yap1p
hayati onem ta§lyan hlzmetleri ita eden birimlere biraz fazla kaynak aktarmamz gerekiyor. Olkemizde ·bu uygulamaya mesela konuk giic;leri igin gidildi.
Son ylllarda konuk giic;lerinin gelir seviyelerinde biiyOk bir iyile§tirmeye gidildi. Bana gore gayet dogal olmas1 gereken bir uygulamaydl. Bu kaynak yetersizligini gidermek Gelirler Genel MOdOriOgO'nOn gorevlerinden biri. Daha fazla
vergi toplayacag1z, aktarma yapacag1z. Yani devlet benden tavuk bekliyor.
Dolay1s1yla kaynak aktanm1 ~onusunda da yeterli tedarikin gosterilmesi laz1m.
K1saca bu konuda OECD Oyesi Olkelerde ne gibi orgiitlenme modelleri var.
Kanada'da bir gelir bakanhg1 §eklinde model var. Yeni Zellanda'da gelir bakanhgl bulunmakta. Danimarka'da sadece vergilerle ugra§an bir vergl bakanhgl bulunmakta. italya, Norvec;, Hollanda gibi Olkelerde maliye bakanlan sadace vergi idaresiyle ugra§makta. TOrkiye'de gelir idaresinin yeniden orgiitlenmesi konusunda ne gibi oneriler var. Say1n Ocakq1oglu hocam1n belirttigl
bir dOzenleme var. Gelir idaresi Amerikan eyalet sistemine yak1n Ba§bakanllkta yan bag1ms1z nHelikte bir kurum §eklinde orgOtlenmelidir. Bunu destekleyen baz1 gorO§Ier var. Yine gelir idaresinin Maliye Bakanhg1 bOnyesinde bir
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miiste§arllk §eklinde orgOtlenmesini belirten goriigler var. Yine aynca bir gelirler bakanhg1 kurulmas1nm tOm gelir i§lemlerinin, kamuya ili~kin gelir i§lemlerinin bu bakanhk bOnyesinde yiirO!Oimesini belirten gorO~Ier var. Bu konuda
Oc; tane gorO§ var. Yalmz onem vermem ac;1s1ndan eski Maliye Bakam Say1n
Kafaoglu'nun bilanc;o dergisinde yay1nlanan Arahk 91 'de bir makalesinde ufak
bir almtl yaparak sozlerimi baglamak lstiyorum. Say1n Kafaoglu vergi dersini
Maliye Bakanhg1'na bagh emir kumanda zinciri ic;inde c;ah§an fakat otonom bir
bOnye ic;inde c;ah§mas1m savunmakta. Kafaoglu'na gore bu amac1n gerqekle§tirilmesinde engel bizzat maliye bOrokrasisidir. Qe§itli c;1kar c;atl§malan, kOc;Ok hesaplar nedeniyle maliye bOrokrasisi bu yap1lanmay1 hep engellemi§tir.
Yine Kafaoglu bu engelin siyasi guc; taralmdan a§1lmas1.gerektigini, c;Onkii idarenin kendi dOzenleme gOcO bulunmad1g1m ifade etmektedir, bu makalesinde.
Samnm gelir idaresinin yap1lanmas1 konusunda sorunlan birkac; cOmlede
ozetleyen bir durum. Beni sab1rla dinlediginiz ic;in c;ok te§ekkOr ederim.

Ba!ikan
Boylece tOm konu~mac1lar konu§mu~ oldular, tamamlad1lar. Salona
yoneliyorum. SOreyi a§tlk say1lmaz. Ben soz almak isteyenleri ba§tan tesbit
edeyim. 10 ki§i soz alml§ bulunuyor. 10 ki§iye 3'er dakika soz veriyorum.
Buyrun Say1n Ertugrul Kumcuoglu.

Ertu(jrul KUMCUOCilU*
Saym Ba§kan, degerli izleyiciler soz verildigi ic;in te§ekkiir ederim. Ben
sadece iki konu Ozerinde durmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi Maliye ve
GOmrOk Bakanhg1 Ozerindeki denetim olgusudur. ikincisi, Gelirler Genal MiidOriOgu ile ilgili konudur. Birkac; cOmle baz1 ilavelerim olacak. Ama say1n konu§macllardan da baz1 sorulanm olacakt1r. Her§eyden once T.C. bir hukuk
devletidir. Dolay1s1yla bir 3046 say111 bir yasa vard1r. Daha dogrusu bu yasa biliyorsunuz bakanhklann kurulugu ile ilgilidir.
Bir bakanl1k TOrkiye'de devlet olarak nas11 te§kilatlanmaktadlr. Ta§ra
te§kilatl ve yurtdl§l te~kilat1 vard1r. Ben hemen konuyla ilgili maddeye geqiyo,
rum. ilgili yasamn dam~ma ve denetim birimleri olarak 12. maddesi vard1r.
Bu madde hOkmOne gore her bakanhkta tek bir tane dam§ma ve denetim birimleri arasmda say1lan tefti§ kurulu vard1. Hukuken bu bir gerc;eve yasas1d1r.

•
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say11i yasada degi§iklik gerekecektir ve konu§mac1lar bu konuyu tahmin edeDolaylslyla bu yasamn d191na 91k1fmak suretiyle herhangi bir bakanflkta, merkez te§kilatmda, denetim elemam olarak birden fazla ne bir kurum olabilir ne
de bir denetim birimi olabilir. Bu bak1mdan incelendiginde Maliye Bakanhgl'mn yap1sal durumu son derece OziicOdOr. QOnkO birden fazla kurul vard1r.
Birden fazla denetim birimleri vard1r. OlaYI 178 sayi11 K.H.K.'deki duzenleme
a<;1s1ndan baktiglmizda her hal ve takdir de bunun diizeltilmesi gerekiyor.
3046 say111 yasa t;;en;evesinde Tilrkiye'de sadece bu §ematik dOzen d1g1nda
b1rakilan Milli Savunma Bakanhg1 vardw. 0 da gorevinin ozelligi itibariyledir.
178 sayi11 K.H.K.'den gerc;ekten inceleme tefti§ ve soru§turma yetkisine haiz
olan kurumlar ve birimler vard1r. Oysa olay incelendiginde bir vergi incelemesi V.U.K.'nun llgili madde hOkmOnden kaynaklanmaktad1r. Yani kanundan
kaynaklanan bir yetkidir. ikincisi bir soru§turma yetkisine baktiglmlzda yine
bu yetki bakanhk makammdan verilmektedir. Olay1 ben burada gelirler kontrolor noksanhg1 a<;1s1ndan dile getirmek istiyorum. Bu olay ashnda statii noksanllgl. Hi<;:bir surette s1fatla gelirler kontroloriOgO mesleki bir sorun degildir.
Bakanhglmlzln sorunu haline gelmi§tir. Halla hiikOmetin sorunudur, devletin
sorunu haline gelmi§tir. Bu soru§turma yetkisi, tefti§ yetkisi diger denetim olgusu mutlak surette Gelirler Genel MiidOrliigO bOnyesinde oziOk haklan itibariyle goziiken gelirler kontrolorleri ne yaz1k ki, !Om yetkilerini makamdan almaktadir. Qeli§kili durum sozkonusudur. Bu durumun bu donemde mutlaka
bu d6nemde dikkate al1nmas1 gerekecektir. Olke ag1s1ndan aynca en b!iyiik
noksanl1kta 178 say11i K.H.K.'de gelirler kontrolorlerinin tefti§ inceleme ve soru§turma yapt1gma dair boyle bir yetkisinin olduguna dair kanun hOkmOnde
kararnamede yeri yoktur. Qok bOyOk noksanilkt1r. Olkemiz ag1s1ndan hukuk
a<;1s1ndan ozellikle her§eyden once idare hukukunun genel prensipleri itibariyle ana hizmet birimi ic;erisinde denetim elemam olamaz. Anayasaya gore
de b6yledir ve bOtOn gorO§Ierde bu meyandad1r. Ben izin verirseniz ikinci bir
konuya ge<;mek istiyorum.
·
Gelirler Genel MOdiiriOgO'niin yap1sal durumu aslmda Gelirler Gene!
MOdOriOgO hakikaten bugOn Maliye Bakanlig1'nda son derece onem arzeden
bir gorevi ifa ediyor. Her §eyden once TOrk vergi sisteminde yer alan takriben 25-30 lane kanun art1 diger gelir gruplan da devlet gelirleri dikkate alinmasl halinde hatta otomasyonda kayilli 99 lane vergi ve gelir tOrO bulunmaktadlr. Gelirler Genel MOdOriOgO'niin bu vergi tatbikat1yla ilgili olarak gorevi bugiinkO yap1sal durumuna gerc;;ekten s1gm1yor ama olay nas1l goziime kavu§tUrulacaktlr. Saym konu§macllar dediler ki ayn bir mOste§arlik §U anda 3046
say1h yasada degi§iklik yapilmad1g1 sOrece hic;bir zaman ikinci bir mOste§arhgln kurulmas1 mOmkOn degildir. Bunu ashnda kanun koyucunun dikkate almasl gerekiyor. Boyle bir olay meydana gelecekse her§eyden once 3046

rim pek dikkate almad1lar.
Gelirler Genel MOdOriOgO'nOn bugOn i§levi, evet il bazmda defterdarhk
mOessesesi vard1r. Ge<;en gOn bazl kaynaklardan ara§lirdlm bir defterdann
25-30 tane ilde kendi asli gorevinin d191nda komisyonda Oye veya ba§kanhk
yapllg1n1 gordiik. Acaba vergi mevzua11n1 uygulama ar;1s1ndan ne derece za~
man ay1rdlgm1 hepimiz biliyoruz. Halla zaman bile ay1ram1yorlar. Burada verg1
dairelerinin kurulu§ ve gorevleriyle ilgili olarak biliyorsunuz bir yonetmeligi
var. Art 1 bag1ms1z vergi daireleriyle ilgili bir i§lem y6nergemiz var. Say1n konu§mac11ar bu konuya pek deginmediler. Biliyorsunuz vergi dairel_eri kurulu§,
gorev ve yetkileri belirlenmi§tir, boiOm ve servisleri belirlenmi§tir. l§lem 6nergesinde vergi mevzuallyla ilgili ilintiler yani i§lemlerin akl§l belirlenmi§tir. Bu
konularda ne gibi degi§iklikler yapilmas1 gerektigi hususlannda ben kendilerinden gorO§Ierini almak istiyorum.

Saffet KUMBAS*
Say1n Ba§kan, iistatlanm, k1ymetli hocalanm. 6ncelikle hepinizi sayglyla selaml1yorum. Konu§mama yiiz metreci gibi devam edecegim. Anlatmak
istedigimi ancak boyle anlatabilecegim. $imdi dogru zamanda, dogru yerde
bulunmak, dogrulan konu§mak gerektigine inamyorum. $ahsen dogru zamanda dogru yerdeyim. Dogrulan konu§acak m1y1m? Ben konu§acag1m. SOr<;ilisan olur mu, yani yanll§ bir §ey olur mu? Olursa aff1mza Slglmyorum. Amerikalilann kan koca bir yazarlan var. Yamlm1yorsam Nice Wood tam isimlerini
hallrlayam1yorum. Bunlann son y1llarda bir kitabm1 okudum. Mega trend tern.
Qogunuz okumu§tur. Qok me§hur bir kitap. Yani dOnyada ve insanliktaki her
10 yi11 inceliyor. 10 adet egilimleri. Bunlan incelerken 2001 y1l1nda ozellikle
ben veriyorum. 1990, 2000'Iik dikey dedikleri donemi incelerken 2000 birim
2010 igin bir dikey 2100 i<;in sen<;1n, 2000'den 3000'e kadar olan donem
i<;inde malumunuz yeni bir 3 milyar yila bir bin y1llik y1la girdigimizde bahsedersek gok gOzel incelemeleri var. $imdi mesela 10 trendden biri §Unu demi§. Tabi buna·tahminler denilebilir. Gelecek 10 y1l kadmlann y1h olacakt1r.
Kad 1nlann liderligi oldugu bir yil olacakt1r. ikinci bir trendi ornegin yeni global
dOzen, globaile§me, kOreselle§me, dOnya vatanda§ligl bir y1g1n daha burada
yazd1g1m deyimler var. Zaten birini anlamadan digeri geliyor. Bu kadar da suratli deyimler var. 6zeti §U; bOtOn s1mrlann kalkt1g1 higbir Slmnn kalmad1g1 bir
dOnya, buna dogru gidildigi.

*

Gelir/er Ba§kontro/Onl.
-l17-
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Ba§kan
Siz bundan sonra konuya gireceksiniz, tren kagll yalmz. 0 k~ab1 tavsiye edin okuyal1m da, ne soyleyecekseniz, soyleyin.

I
I

Saffel KUMBAS (Devamla)
Hemen giricem. Kitab1 tavsiye ettim say1n Ba§kan. Boylesine s1mrtann
kalkt1g1 bir dunyada §unu demek isliyorum. Ozelle Maliye Bakanhgi'ndaki denelim birimlerine hie; lemas elmiyecegim. Burada bir lak1m s1mrlar vard1r, yoklur, muhtemeldir. Yeni ilave duvarlar konuyordur veya y1kll1yordur. Benim demek isledigim §U. $imdi yOksekokulu bitirmi§ p1nl pml bir memur, §ef olmu§,
mudur muavini olmu§, mudur olmu§, yukselmek isliyor. Memlekeline hizmet
elmek istiyor. Hangi §eyde kendini g6sterebilecek, ne bic;im engeller vard1r,
nas1l engelli bir maralon vardw. Bunu kendini goslerebilmesi ic;in, memlekete
yararh olabilmesi igin c;ok ac;1k, daha somut bir ortam, bir yap1 bunun biraz
daha ag1lmas1m istiyorum. 0 da mumkOn mu bu ko§U§turmayla, cevab1 nasil
olur.
$imdi Say1n R1dvan Bey dedi. Galiba aym mukellefleri, aym denelim
elemanlan ayn ayn inceliyorlar. Sak1nca var dedi. inceleme nisbeti % 3, 4, 5
yani 100 mukelleften 95 lanesi incelenmiyor zalen. Mukellef kalmad1 m1 da
aym mukellefleri inceliyor. 95 lanesi bo§la. Bunun sakmca olmamas1 gerekir
bence. Say1n Aktan lemas etti. Dedi bunlann maa§lan farkhla§tmlmah, degi§lirilmeli, c;ah§an, c;ah§mayan aynm1 yap1lmah. Yani testiyi k1ranla suyu gelireni
bir lulmamak laz1m. $imdi biz 20 yild1r vergi dairesinde memurlan dinliyoruz.
$ikayetlerini dinliyorum. Neredeyse Marko Pa§a'ya donduk. B1rak1n memur,
bail d6nemlerde suyu gelirenle lestiyi k1ramn bir tululdugu felsefesine raz1,
testiyi k1ran mOkafatland1nhyor. Art1k denildigi zamanlan da duyuyoruz. Sonra
i§te maliye ile yalahm vergi ile yalalim, vergicilikle kalkahm. Biz zaten vergicilikle yat1p, vergicilikle kalk1yoruz. B1rak1n da art1k ne ile yatahm. Hic;bir §eyle
yalmayahm. En iyisi kendimizi bir dinleyelim. Sayg1lar.

I

I

.j

zasyonu konusu burada son derece Slkl§lk. Zaman ic;inde konu§ulacak ve
tarll§llacak konu degil. DOnyada vergi konusu ve reorganizasyonu hakk1nda
c;ah§malarm nas11 yap1ld1Q1 6rneklerle elimizde mevcut. Benim esas1nda Ozerinde durdugum tek cOmle ile belirtecegim bir konu var. Bu toplanl1da bir
OzuntO ic;ine girdim. Biz bu organizasyonda c;agda§ modelleri ele ahp irdeleseydik daha iyi sonuglara varabilirdik. Dileyim o nedenden dolay1 o konunun
daha iyi tartl§llmasl, suc;lamalar, hatta OzOntOier belirtilmesi yerine c;agda§,
modern bir sistemi bulabilirmiyiz bu arayl§ln ic;ine girmektir. Te§ekkur ederim.
- Te§ekkOr ederim Veysi Sevig. Buyrun Nurettin Bilici.

I
Yard. Dog. Dr. Nurettin BILICI*
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Te§ekkOr ederim Say1n Hocam. Soz verdiginiz ic;in benim ashnda kafamdaki dO§Onceler bu yeniden te§kilallanmamn gerekliligi Ozerindeydi. Gereklimi gereksizmi, say1n konu§macl Kumcuoglu bu konuda degerli aglklamalar yapt1. Buna ragmen gene de ben sorumu sormak istiyorum. Say1n konu§macl ibrahirn Aktan c;ok ac;1k olarak bu konuda Gelirler Muste§arhgl kurulmah, ondan sonra defterdarl1k kaldinlmah, b61ge mOdOriOgO kurulmah, vergi daireleri de bu b61ge mOdOriOklerine baglanmah dedi. $imdi bir tak1m sorunlar oldugu gerc;ek, c;ok onemli sorunlar var.
Somut olarak, bir vergi dairesine gittigimiz vakil bu sorunlarla kar§l
kar§IYa kahyoruz. Sorunlan g6r0yoruz. Arac;-gerec; sorunu var, bina sorunu
var, paras1zhk sorunu var, memurlann giyim, ku§am sorunlan var, egilimsizllkleri sorunu var. Bunlara benzer daha birc;ok sorunlar var. Vergi dairelerinin
pisligi sorunu var. TOm bu sorunlann c;ozOimesinde acaba idari te§kilatlanmadan getirilecek degi§iklikler, farkh te§kilallanma bu sorunlan acaba nasd ortadan kald1racak. Ben onu 6grenmek istiyorum. Te§ekkur ederim efendim.
- Buyrun Saym Melin Ta§.

I
Yard. Dog. Dr. Veysi SEVI~
Say1n Hocam esasmda say1n MOsle§anm bir konuya de~indi. Ben onu
birlik olsun diye s6ylemek isliyorum. Devlet bOtc;esinin ag1klan hazine yani
harcamalann maliyeden kopanld1g1 d6nemden sonra artml§ ve kontrol di§l
kalml§tlr. Bu son derece dogru bir te§hisdir. Rakamlar bunu g6steriyor. Benim Ozerinde durmak isledigim konu ashnda ayn. Vergi y6netimi ve reorgani-
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Yard. Dol(. Dr. Melin TA!;?

I

Te§ekkur ederim. Efendim R1dvan Bey, TOrkiye'de modern anlamda
kanunlar uygulamyor, bir laklm aksakhklara ragmen. Evet TOrkiye'de modern
anlamda kanunlar var ama bu dl§ g6runt0 itibariyle dogru. igerigine bakil-

•

Hacettepe Oniversitesi, iiBF Ogretim Uyesi.
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d1g1nda ben aym gorii§e sahip olmad1g1ml belirtecegim. Gelir vergisini ele alalim. Biz kamu maliyesi dersinde ogrencilerimize anlat1rken Turk Gelir Vergisi
Onitedir diyoruz. Gelir vergisi uygulamalanna gegtigimizde; Oniter vergi sistemlnin kendi gitml~ ismi kalml§ yadigar. Kendi ic;:sel tutars1zhklanm ele aldiQI·
mlzda, Turk gelir vergisine modern vergi demek benim ki§isel dO§Oncelerime
gore dogru degildir. ikinci mesele gotOrO vergileme. DOn Say1n Sayg1i1oglu
ifade ettiler. Yakla§lk 100.000 gotOrO vergi mOkellefi var dediler. Yamilyorsam
duzeltin IOtlen. Bu gotOrO gelir vergisinin uygulama gerekc;:esine bak!lg1m1zda
bOyle bir vergileme mOessesesini ihdas edilmesinin bugon igin uygulama gerekc;:esi kalmaml§. Bu ki§ilerin okuma-yazma bilmedikleri, defter tutamayacaklan gibi temellerden hareket edilmi§. 0 ylilar igin dogru olabilir. Bir de
bunlann gelirlerini ger<;ek anlamda belirleyebilmek zor diyor. Tabi zorluklar
boyle bir uygulamay1 gerektirirmi gerektirmezmi bilmiyorum. Daha fazla zamam i§gal etmemek ic;:in sozO fazla uzatmak istemiyorum. Bu kadar sayg1n
bir kttle iginde daha fazla ag1klama yapmak istemiyorum. Boyle iginde istisna-·
s1 bol olan modernlikten sapma gosteren bir kanuna modern demek mOmkOn degildir. Te§ekkOr ederim.

- Te§ekkOr ederim Say1n Demirag.

Fuat DEMIRAG*
Bugun baz1 gert;:eklerin, dogrulann tOm kamuoyu taraf1ndan ac;1kc;a bilinmesi gerekir. Bu tOr sempozyumlar da bu zemini haz1rlamaktad1r. Eger kamu yonetiminde riyakate birinci derecede oncelik vermezseniz ne kadar,
hangi yap1lanmaya giderseniz gidiniz, hangi degl§iklikleri getirirseniz getirlniz
saghkh hizmet Oretemezsiniz. BugOn vergi dairelerinde vergi memurlimndan
tutunuz da vergi dairesi mOdOrOne kadar bOtOn personal c;ok ag1r §artlarda
bOyOk ozveriyle gorev yapmakiad1rlar. ({e§itli sorunlarla kar§l kar§lya gelmektedirler. Ama ne yaz1k ki bu sorunlar merkezden elkin bir gozOm getirilememektedir. Diger bir ifadeyle bugOn gelir idaresiyle, merkez te§kilat1yla ta§ra
te§kilatl aras1nda bOyOk kopukluklar vard1r. i§te burada yonetici durumunda
bulunan burokratlann durumu, tutumu onem arzetmektedir. Ornegin, daha
list bir gorevi hedefleyen veya iki-Og y1l sonra yurt dl§l gorevi dO§Ieyen, bunian riske atmamak igin bir sorumluluktan kac;an bir bOrokrat ne derece devIate faydahd1r. Takdirlerinlze b1rak1yorum. Bu 6rnekler tabi birgok bOrokrall da

*

gOc; durumda b1rakmaktad1t. $imdi burada bir sorum olacaktw ve Say1n Selc;uk'adw.
Say1n Selc;uk, Gelirler Genel MOdOriOi)O denetim kadrosuna olan ihtiyaglan bahsettiler. Gelirler Genel MOdOrO ana hizmet birimidir. Ana hizmet
birimi de idari-hukuki prensipler ac;:1s1ndan merkez denetim elemanlanm istihdam edebilir mi? Gelir idaresinde bu tOr bir denetime ihtiyac;: duyuluyorsa
6nce gelirler genel mOdOriOgOnOn yap1s1 degi§tirilmelidir. Nas1l? Bir ana hizmet biriminden c;:1kanilp bagh bir kurulu§ haline getirilmelidir. Bu takdirde de
ba§ka bir durum ortaya c;1kmaktad1r. Burada da bagil bir kurum haline getirilirse say1n hesap uzmanlan meslekta§lanmla gelirler kontrolorlerinin birle§tirilmesi gerekir. DOnyamn hic;bir Olkesinde meslege ailnmalan, yeti§tirilme tarzlan, ozluk haklan tamamen aym alan daireden fazla denetim elemam kadrosu
yoktur. Maliye Bakanilg1 bOnyesinde. Bu mevcudiyet sOrdOgO taktirde hizmet,
gelir, yetki karga§aSI sOrOp gidecektir. Te§ekkOr ederim.

- Eve! ben de te§ekkOr ederim. Son soz Ahmet Veysel Onen'de. Pardon, sildirmi§siniz, vazgegtim, ozOr dilerim. Boylece salondan konu§mak isteyen bOtOn konu§macllar soz alml§ bulunuyorlar. $imdi sozO konu9mac1 arkada§lara verecegim. Vermeden once ben de bir iki sat1r soylemek istiyorum.
Say1n Kumcuoglu'nun ifade ettigi gibi Maliye Bakanilg1'mn §U anda kendi ic;
sorunlanm boylesine tartl§malan ve bOylesine §effaf olmas1 gen;ekten takdire
§ayandlr. in§allah bir gun Oniversitelerinde ic; sorunlanm boyle bir toplant1cla
tartl§lilr. ikincisi bugOn Oniversiteden Og degerli konu§mac! arkada§lml soz
ald1lar. Diger konu§macllar Maliye Bakanl1g1'mn k1ymetli elemanland1r. Bu bana Oniversitede maliye ilmini ogretenlerle, bakanhg1n sorunlan bak1m1ndan biraz kopukluk oldugu, Oniversiteden bu konularda biraz alakas1z oldui)u bende
Oniversitede y11ianm gec;iren eski bir hoca olarak bir oz ele§tiri alarak yapmak
istiyorum. Biz biraz mali modellerle fazla ilgileniyoruz. Biraz da gOncel modellere donersek iyi olacak. Bu ele§tirim tek tarafl1 degil, haz~t Maliye Bakanilgl'mn yetkilerini bulmu§ken onlara da kOgOk bir sozOm var. Gec;enlerde
Eski§ehir'de vergi kontrolorO s1nav1 vard1. Benim master ogrencilerimden 6-7
ki§i s1nava girdi. 3'0de ba§anil oldu. Ben iyi size bir§eyler ogretebiliyoruz de·
dim. Yok hocam dediler. Onlar, biz sizi vergiyi, vergi kanunlanm ogretiriz de··
diler, siz tarihi, cografyay1, ink!lap tarihini biliyormusunuz dediler. Ben bundan
sonra Y6K'e bildirecegim. Bizler de bundan sonra Maliye boiOmlerinde bu
dersleri okutailm. Boylece ogrenc:ilerim ba§anll olur. Efendim beni dinlediginiz
igin te§ekkOr ederim.

Gelir/er Ba§kontrolOrii.
- Evet, buyrun Os!On DikE•!;.
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Zamamn k1sa olmas1ndan dolay1 k1saca iki noktaya deginmek istiyorum. Birincisi, §eflafl1g1n olmas1 gerektigini bizzat burada Maliye Bakanllg1'nda
yedi sene gorev yapm1~ Saym Kumcuoglu ilade ettiler ve bakanllk elemanlan
danlmasmlar, ben hocama katlim1yorum. Oniversitede YOK kuruldugunda seklz senedir biz hem yaz1l1yor, hem soz allyor, hem de TRT'de gorO§OIOyor.
YOK'de gorO§Oyor, Oniversitelerde giirO§Oyor. Gelirler Genel MOdOriOgO de
goril§Oimeli. Ozellikle hocalar gorO§Oimeli. Hocalann bir iizelligi c;:ok yoniO
olarak olaylan alg1lamas1d1r. Ben bu c;:all§mayl yaparken samimi olarak ifade
ediyorum. Bakanllgm Ost dOzey yoneticileriyle, art1 delterdarhg1n ve vergi dalresinin yetkilileri ile de giirO§!Om. GiirO§Oimesl gereken, bellrtilmesi gereken
hususlar, §eflaf olmamz laz1m.
ikinci bir husus, ben bir §eyi ifade etmek istiyorum. Maliye Bakanligl'nda bOtOn elemanlara kar§l c;all§malanndan dolay1 sayg1m1z sonsuz. Qok
ba§anll c;all§malar yap1yorlar. Ben Nevzat Bey'in c;ah§malanm biliyorum. Oniversne camias1ndan da biliyorum. Pazar gOnO bile eve gitmedigini biliyorum.
Ak§amlan, 10'a kadar eve gitmedigini biliyorum. Ama c;all§mamn dl§arlyla
ili§kisi olmas1 gerekir. Ankara'da yap1lan son bir toplanllda, bir ele~tirim Ozerine, baz1 hocalanm hat1rlayacaklardlr, Saym Tufan hoca dedi biz uzun zamandlr giirevi yap1yoruz, bilgi aktanlmamas1ndan, degerleme yapamamaktan
§ikayet ediyorsunuz dedi. Ben size Oc; gOn ic;inde verecegim dedi. Siz de
kendinize gore degerleme yapm dedi ve aradan sOre gec;ti, daha hala gelecek. Ama ben demiyorum ki Maliye ve GOmrOk Bakanhgl'nda Gelirler Genel
MOdOrlOgO bir §aY yapm1yor: Ama §eflaf olmal1, on senedir yapt1klan icraat1
bu kadar geciktirmemelidir. Dl§ardan mOsaade etsinler de denetlesin ve
degerleme yaps1n. Te§ekkOr ediyorum.
- OstOn Dikec;'e te§ekkOr ediyorum. Buyrun ibrahim Aktan.

·Saym Kumcuoglu Ostad1m1n sorusu yok. GorO§Ierini ilade ettiler, gor'~§lerinden dola)'l te§ekkOr ederiz. Yararland1k, sagolun. Say1n Bilicl'nln kls-

men soru, k1smen ag1klamas1m istedigi bir konu var. Zannediyorum onerdigimiz sistemde vergi dairelerinin iyi olmad1g1m soyiOyoruz. Getirilecek sistemde
vergi daireleri iyi ohnayacaksa sistemde amac; ne olsa gerek. Bunu iyile§tirmek igin her§ey paraya bak1yor. BugOn vmgi dairelerinin arac; gerec;lerini,
personal ihtiyac;lanm tam olarak kar§llayarnadlgl sOrece -ki bunlar parayla
oluyor· tabi ki bir §ey yap1lamayacakt1r. Ben §Oyle bir §ey onermi§tim. Vergi
dairesinde c;:ah§anlannda mOkafatlandlnlmam dolay1s1yla bOIOn bunlan getirdiginiz zaman ve tahsilatlarda da bir pay vergi dairelerine verilmesi laz1m. MUdOrlerin emrine belli donemlerde bir para tahsis edilmesi laz1m. Bu sistemi
getirip vergi has1lat1m art~rabillrsek, vergi dairelerini modern hale getirmi§ ola-
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cag1z. Anlad1g1m kadanyla siz vergi dairelerinin pisliginden kasdettiginiz, temizligi ve dOzensizligi ile ilgill. Hepsinin ba§l yeniden dOzenlenecek yap1
iqinde vergi dairelerinin gerc;ekten vergi dairesi hiiviyetine kavu§turulmasldlr.
Bu arada bir §BY daha soyleyecegim. Vergi gerc;ekten devletin tek tarafl1 otor~esiyle allnan bir olayd1r. MOkellellerin de buna c;ok iyi adapte olmas1 gerekir. MOkelleflere kaba davranarak vergiyi toplayamazs1mz. Dolay1s1yla vergl
dairesinin mukellellere yakla§1m1ndaki eksikliklerin de giderilmesi gerekir.
Vergi vennenin kutsal bir gorev oldugu kOc;Ok ya§lardan beri anlatllmahdlr. Bunlann hepsini bir arada degerlendirdigimizde umanz bOtge ac;1klan kapamp biitc;emiz ( +) ya ge<_;ecektir. Yat1nmlar artacakt1r, iiretim artacakt1r,
i:?sizligin online gegilecektir, sosyal sorunlan c;ozmO§ olacag1z. Te§ekkOr
ediyorum.
- Te§ekkOr ediyorum ibrahim Aktan.
- Buyrun R1dvan Selc;uk.

Te§ekkOr ediyorum say1n hocam. Ozellikle mOsade ederseniz s1nav
konusunda bir ac;1klama yapmak istiyorum. SoziO smava kat1lan biri olarak
soyli.iyorum. SoziO s1navlarda kesinlikle maliye, iktisat, hukuk, vergi di§lnda
soru sorulmaml§llr. Sadece soziOde ingilizce olarak ki§inin gec;mi§ini anlatmasl istenir. Bunu temin edebilirim.
- Ama soylenen yaz1h s1navda.
Yazi11 smavda olabilir. SoziOde hie; sorulmaml§tlr, yaz1l1da evet olabilir,
yonetmelik geregidir. Fuat Demir Seyler gelirler kontrolorleri arkada§lanm1z1n,
kontrolorleri, statOierini gundeme getirdiler. $imdi gelirler kontrolorierinin statiilerinin s1kmt1h olup olmamas1 bir konudur. Gelirler Genel MOdOriOgO bu statOde ya da ba§ka bir statiide c;all§tlgl takdirde her halikarda kendi bOnyesinde denetim elemam olmak zorundad1r. Merkezde, ta§rada ve hatta vergi
dairesinin en Ost noktas1nda denetim elemam olmak zorundad1r. Yani bir gereko;;e one sOrOIOyor, bunlann hem telti§ yetkisi var, hem o bunyenin ic;indeler, yukarda tefti§ yapan birileri de var. Ost yonetimle ilgili bir telti§ oldugunda
onun tefti§i kolayd1r. Merak etmeyin bu yap1l1r. Art1 §U idare bunla birle§sin
ben yine o tarll§maya girmiyorum. Gelirler Genel MOdOriOgO ad1 ne olursa olsun, hem denetim yapan hem telti§ yapan birimine ihtiyac1 vard1r. Ta§rada
da, merkezde de vergi dairesinde de. Vergi dairesinin kurulu§una ili§ik olarak
ne gibi degi§iklikler yap11iyor. $u anda bu konuda gerc;ekten bilgi verecek pozisyonda degilim. Ne yap1ld1g1m bilemiyorum. ilgili birime soranz. Arkada§lmlz
isterse Ankara donO§Onde ogrenir, kendisine bilgi veririz. Aynca bilindigi gibi
denetim elemanlanmn inceleme ve telti9 gorevleri yamnda bir de goril§lerini
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idareye bildirme gi:irevlerl vardw. Rapor olarak vergi dairelerinin dOzenlenmesi §eklinde sizin gi:irO§Ieriniz varsa bunu rahatlikla sunabilirsiniz.
Say1n Kumbas denetimde karga§a 91k1yor, birbinerinln i§ine kan§lyorlar dedi. Ben onu §BY anlamda si:iylemedim. Tabi ba§ka mOkellefleri lnceleyebilirler. Ancak baz1 olaylar oluyor ki c;e§itli di:inemlerde degi§ik birimlere
aym i§ gi:inderilmi§ oluyor. Ya sen inc~leyeceksin, ya ben. Merkeze geliyor
blr sOru zaman kayb1 oluyor. Benim siiylemek istedigim bu tOr denetim koordinasyonunun olmamaSindan kaynaklanan slklntliardl. Saym Kumcuoglu ustadimln gorO§Ierinden ben de son derece yararland1m. Daha onceden c;e§~li
vesilelerle kendisiyle konu§malanm1z olmu§IU. Bir yanli§ anla§llma varsa dilzeltelim. Gellner Genel MildOriOgO gelir politikas1m dOzeltmiyor. Gelir politikaSim ayarlamak siyasi otoritenin elinde, bir dil sOrtmesi olduysa ozilr dllerim.

den gelen baz1 s1klnt11ar var. TOrkiye'de hamiline yaz111 hisse senedini kaldlrmadlglmz sOrece istediginiz kadar Oniter sistem deyin, menkul k1ymet gelirlerini beyannameye tabi ettirmeye gah§ln. 5 kuru§ vergi alamazsm1z. Gelirin
kimde oldugunu tespit etmek kolay degil. Buna benzer slklntllar var. Oniter
sistemden sapmay1 gerektiren Slklntllar var.
GotOrOIOgOn daralt1lmas1m destekliyoruz. Saym Nadaroglu hocam1n
ba§kanhg1nda bu konuda yap1lan gah§ma var. Yaymlamrsa biltOn kamuoyu
bilgilenmi§ olacakt1r. Fakat dO§Oncelerinizi siyasi makamlara aktarmamz biraz da slklntllar, ordan kaynaklamyor. Ba§ka cevaplandlrmadlglmlz soru herhalde kalmadl. Hepinize te§ekkOr ediyor, saygllar sunuyorum.

Gelirler Genel MOdOrlOgO gelen talimati uygular, i§ yOkO konusunda
yukardan a~ag1ya gitmesinde Slklnlllar var, a§agldan yukanya gitmesi kolay
dendi. A§ag1dan yukanya i§in gitmesi tabi kolay. ilgili mOkellefin dilekc;esi
ili§iktedir. Bu konuda yap1lacak olamn i§arml yazarsamz, dolay1s1yla a§agldan
yukanya c;abuk gelir. Vine Kumcuoglu Ostad1m1Z1n Tilrkiye bolgelere boiOnecekse, lstanbul'un durumu ne olacak dO§Oncesinde endi§eleri var galiba. Bir
soru i§areti. Ben surem k1sa oldugundan §ey yapamad1m. $u anda OECD Qlkelerinin hepsinde bolge sistemi gec;erli. Bolge sisteminin tabi laydalan var.
Burada merkeze gelen i§lerin bir sOz[Jec;ten gec;mesini sagl1yorsunuz. Dilnyada yiinetim sistemlerinde merkeziyetc;ilikten uzakla§lhyor. Mahalli idarelerin
yetkileri artlnliyor. Baz1 i§ler bolge idaresine veriliyor. istanbul konusunda ise
bu teoride c;ozOiebillr. $u an ise istanbul'un konusu ne olur gibi bir soru bana ters geliyor. Say1n Veysi Sevig Ostadlmlz.bu tartl§malarda, dilnyadaki durum nas1l? Onlar ele ahnsm dediler, ben o konuya biraz degindlm. Fakat kendisi ve diger ilgi duyan arkada§lanm1z varsa ben de bu konuda bOtiln OECD
Olkelerinin te§kilatlanmalanyla ilgili ingilizce, lrans1zca bir de tercOmesi clan
bir kaynak var. Kendilerine yard1mc1 olurum.
Baz1 verllerin yaymlanmamas1 ise Gelirler Genel MOdOr!OgO'nOn kendl
arzusundan kaynaklanan ~ir durum degildir. Baz1 §eyleri hemen yaymlayamazslmz. Eger ilgili bakan, ilgili yaym1 6ngormedigi takdirde yaymlayamazslmz. Ancak uygun gorOIOrse yaymlamr. Ne tOr kaynaklar istediginizi bllemiyorum. Benim temin edebilecegim bir §eyvarsa edeyim.
Say1n Melin Ta§, i§te TOrkiye'de modern vergi kanunlan oldugunu fakat lgeriginin buna uygun olmad1g1m, ornegln TUrk vergi slsteminin Oniter sistern oldugunu, fakat bugun uygulamad1g1m soyledi. Dogrudur. Oniter yap1ya
sahip degildir. Fakat i§in teorik yiinOne bakmak gerekir. Teknisyen olarak
TOrkiye'de Oniter vergi yap1s1 uygulanmas1n m1 diyoruz. Oniter vergi sistemin-
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Degerli izleyiciler Qar§!!mba ve Per§embe gunu yap1lan oturumlarda
vergilemenin, sorunlanna ve ekonomik istikrann saglanmas1ndaki roiOne deginildi: G6r01d0ki, vergilemeye ili§kin sorunlar <;;e§itli olup bunlarm bir k1sm1
mOkelleflere, bir k1sm1 da idareye ili§kindir. Bu arada mOkellefierle idare araSindaki ili§kilerin hukuki zeminini olu§turan vergi yasalanna yonelik sorunlar
da gundeme gelmi§lir.
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Bu panelde bana aynlan sOre i<;;inde son y1llardaki geli§meler Gen;evesinde TOrkiye'de vergilemenin hukuki istikrar boyutunu ele almaya gall§!!caglm. Boylelikle mOkellefler ile !dare arasmdaki ili§kiler ile bunlann degi§ik
yans1malanna deginilecektir.
Bir Olkedeki vergl yap1s1 o Olkenin ekonomik, sosyal ve siyasal faktorlerinin etkisi altmda §ekillenmektedir. Bu faktorlerin vergileri etkilemesi yamnda
vergilerde bu faktorleri etkilemektedir. Yani, etkile§im kar§lllkll olmaktad1r. Bu
bize bir Olkede hangi kaynaklardan ne kadar vergi allnacag1mn gok yonlil ve
karma91k bir konu oldugunu gostermektedir.
Vergl almamn bir kanuna dayanmas1 Anayasam1z geregi a<;1kt1r. K1saca
vergilerde yap1lacak her IOriO (yeni vergi ihdas etme, mevcut vergllerde
degi§iklik yapma, vergileri yOrOriOkten kald1rma) dOzenlemenin bir kanuna
dayanmaSI gerekir.
Ancak, yasama orgammn yeni bir vergi ihdas etmesi ya da mevcut kanunda madde/maddeler dOzeyinde degi§iklikler yapmas1 ile her §ey bitmi§ olmuyor. Bu duzenlemeyi tamamlayan ba§ta tebllgler olmak Ozere c;:e§i!li dOzenleyici i:;;lemlerin gen;;ekle:;;tirilmesi de gerekjyor. Boylelikle mOkellefler her
an bir ormana donO§ebilecek mevzuat paketi ile kar§l kar§lya kahyonar. Bu
paket, halihaz1r mOkelleflerin kararlanm etkilemesi yamnda gelecekte her biri
mOkellef olacak ki§ileri de etkilemeye aday bir mevzuat olmaktad1r.
Vergilerde olur olmaz sebeplerle ve k1sa arahklarla degi§iklikler yapllmamahdlr. Bu dO§Once, maliye literatOrOnde hukuki istikrar ad1yla bir vergileme ilkesi olarak kar§1m1za c;1km1§tlr. Bu ilkeyi gene! olarak vergilerin mOmkiin oldugunca az degi§iklige tabi tutulmas1 olarak belirtilebilir. A<;:1k<;;a gorllIOyor ki, bu ilke vergilerde hi<;:bir zaman degi§iklik yap1lmamas1 ya da vergilerin ya§llm sOresinin standartla§llfllmasl demek degildir.

*

Uludag Oniversitesi, l!BF Ogretim Oyesi.
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Vergilerde, kendisini etklleyen ko~ullarda meydana gelen de~i§ikliklere
gore gerek reform, gerek revizyon, gerekse marjinal dOzenlemelere yer verilmesi son derece do~aldir. Hatta vergi kanunlannda yer alan maktu hadlerin,
belirli ve otomalik esaslarla artl§lmn yapilmas1m mOmkOn kilacak dOzenlemelere yer verilmesi bilakis ileride olabilecek belirsfzliklerl ortadan kafd1rmas1
a<;:1smdan yararl1d1r. Tabii ki bu son du~um, enflasyonun var oldu~u ekonomiler ag1s1ndan gegerli olup enflasyonun maktu hadlerde meydana gelirdigi ve
onlan anlams1z hale dO§Oren a§Jnmalara kar§l gelirilen bir dOzenleme olarak
dO§OnOimelidir.

I

Vergilerde hukukl istikrar ilkesine uyulmamas1mn bez1 olumsuz yanslmalan olmaktad1r. $imdi genel hatlan ile bunlardan bahsedilecektir.
olur.

De~i§ikliklerin s1k s1k yap1lmas1 -ozellikle vergi gayretini art1rmay1 ama<;:layan- mOkellef tepkilerini art1ran bir faktordOr. Diln yap1lan konu§malarda,
vergilerde s1k Slk de~i§ikliklerin yap1lmas1, vergi kagak<;:ili~lnm sebeplerinden
biri oldu~una geni§ge de~inilmi§ti. Vergi hukukunda belirli bir daimiligin saglanmf!sl, mukellef psikolojisi ac;:1s1ndan gayet uygun bir ortam olmaktad1r.

Vergi kanunlarmda degi§ikliklerin yap1lmas1 sadece mOkellefleri degil,
kanunlan uygulamak durumunda alan ve genellikle vergi dairelerinden
olu§an idareyi de gOg duruma sokmaktad1r. QunkO, kanun kadar onu uygulamaya aktarmakta onemlidir. Genel ifadelerle kaleme alinan kanun maddeleri
ile uygulamamn saglanmas1 mOmkOn degildir. Kanun hOkOmlerinin uygulanabilir nitelikleri yerindelik, personal ve arac;-gereg ac;1smdan gok iyi de~erlendi
rilmelidir.

Vergilerin uygulamaya aktanlmas1 sJrasJnda §U veya bu sebeple miikellefierle ldare aras1nda ihtilaflann ortaya c;1kmasl kag1mlmazd1r. Bu ihtilaflann
yarg1ya gitmesi halinde verilen kararlar, vergi hukukunun ya§ayan yonO olup
ileride ortaya c;1kabilecek durumlar igin hem mOkellefler hem de idare ac;Jslndan onemli bir kaynak olu§turmaktadlr. Vergi kanunlanmn s1k s1k degi§mesi
mevcut kararlann kaynak vasf1n1 ortadan kald1rmas1 nedeniyle, i<;:tihatlann pozitif vergi hukukuna katk1s1m azaltml§ olmaktad1r. Oysa vergi yarglslmn bagJmslzligl dO§OniildOgOnde ic;:tihatlann vergi hukukunun geli§mesinde kalkislmn c;ok onemli oldugu inkar edilemez.
5. Vergi kanunlanmn biitOniOgOnOn bozulma tehlikesi.

1. Vergilerde yap1lacak her degi§iklik mOkelleflerin tepkisine neden

2. Degi§iklikler idareyi zor duruma sokar.

4. i<;:tihat hukuku yeterince geli§emez.

I

~

Mevcut vergi kanunlanndaki degi§iklikler sadece bir madde ilibariyle
yap1labilecegi gibi birden fazla maddeler halinde de yap1labilir. Kanun bir bOtiin olarak haz1rlamrken birinci maddesinden son maddesine kadar biitOniOgO
goz oniinde tutulur. Daha sonra bu kanunlarda yap1lacak degi§ikliklerln de
bu bOtuniOgO ve gozetilen yararlar dengesini bozmamas1 gerekir. Aksi taktirde aym ya da farkli kanunlarda madde c;atl§malanyla kar§l kar§lya kahmr.
Vergi kanunlanmlzda <;:atl§maya ili§kin ac;1k orneklere rasllamak mOmkOndur.
6rnegin, Emlak Vergisi Kanunu'nun 22. maddesine ayk1n dOzenlemeler ozel
kanunlarla yapilmi§llr.

6. Turk vergi sisteminin durumu.
Vergi kanunlanm degi§iklfkler ttibariyle ele aldiglmizda 1980 sonrasmda
belirgin bir artl§ oldugu goriilmektedir. Her ne kadar bu degi§ikliklerin az veya
fazla oldugunu soyleyebilecek standant bir degere sahip degilsek de
degi§ikliklerin Ozerine baz1 gorO§Ier bilimsel eser ve gazetelerde yer almi§llr.

1980 sonras1 donemde vergi kanunlan 1980 oncesine gore c;ok h1zh
3. Hukuki gOvenlik ortam1 zedelenir.
Vergi yasalanndaki degi§ikliklerin sonuglanndan biri de hukuki gOvenlik
ortam1mn zedelenmesi §eklinde kar§1m1za g1kar. Miikellellerin ekonomik
ya§amlm ilgilendiren ba§ta yat1r1m ve finansman kararlan olmak Ozere gOniOk
kararlannda bile vergilerin izlerini gormek miimkOndOr. MOkellefler kararlanm
hayata gec;irirken belirli bir hukuki gOvenlik ortam1mn varolmas1m isterler. Bir
ba§ka deyi§le mOkellefler politik iradeyi kararl1 gormek isterler. Buna da haklan vard1r.
Vergilerde s1k s1k yap1lan degi§iklikler ya da belirsizlik alt1nda bulunan
potansiyel degi§iklik sOreci bir gOvensizlik ortam1m dogurmas1 nedeniyle mukelleflerin yat1nm §evklerini k1ran onemli bir unsur olmaktad1r. Boylelikle vergilerin kaynak dag1hm1m olumsuz etkilemesi sonucu ortaya c;1kar.
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bir degi§im igine girmi§tir. Bu degi§lmin fazla veya az oldugunu soyleyebilecek standart bir degere sahip degiliz. Ancak Sikligln dOzeyi konusunda birkac;
gorO§e yer vermek istiyorum.
Bu gorO§Ierden biri, Prof. Dr. Selahattin TUNCER'e ait olup, "Mevzuatm s1k ve 9abuk degi§mesi, uzmanlann bile takip edemeyecegi bir durum ortaya koyuyor ve hakikaten bir vergi mO§aviri olarak, uygulamacl olarak zaman zaman mevzuat1 takipte acizlik gosteriyoruz" §eklinde ifade edilmi§tir.
Bu konudaki diger bir gorO§te Prof. Dr. Czhan ULUATAM'a aittir. Yazar
kanunlann h1zli degi§imini TOrkiye'de Vergi Hukukunun bir gOc;IOgO olarak
gormekte ve ''vergi mevzuat1mn e§i az gorOien bir s1klikla degi§tirilmesl, kurallardaki degi§iklikleri izlemeyi ve vergi sisteminin bOtOnOnde ortaya 91kan
ba§kaliklan ortaya koymay1 alabildigine gOc;le§tiriyor'' demektedir.
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Yukandaki iki gorO§ten, vergi hukukumuzun taklp gi.ic;li.igi.ine yol ac;an
h1zh sayllabilecek bir degi~iklik sOrecine sahip oldugunu gorOrOz. BugOne kadar olu~mu~ bu genal dO§i.incenin devam edecegi anla§llmaktadlr. QOnkO
Maliye ve GOmrOk Bakanhg1 Gelirler Genel MOdOriOgO'nce EyiOI 1990'da
yaymlanan "Baz1 Vergi Kanunlannda Degi§iklikler Yap1lmas1 Hakk1nda Kanun
Tasans1nda" c;e§illi vergi kanunlannda 63 degi§iklik ongorOimektedir.
Benim soyleyeceklerim §imdi bunlardan ibarettir. Eksik kalan taraflan
daha somaki boiOmOnde tamamlamak umuduyla ac;1klamalara son veriyorum.

Erluijrul KUMCUO~LU

TUrk mali idaresindekl gorevimden 5 ,y1h a§kln bir sOre ayn kald1ktan
sonra donO~Omde, mali istatistikleri sOratli bir §ekilde gozden gec;irince ugradlglm §Oku burada izah ve ifade etmek lc;in sadece 15 dakikam1n olmas1 bani
ikinci bir §Okla kar§l kar§lya b1rakt1. Mesaj1m1, bana aynlan zamanda verebilecegimi umanm.
Buraya gelirken, seminerin konusu ile ilgili olarak kendimi nasll ve hangi konularda haz1rlayabilirim diye elde ettigim birkac; dokOmam sOratli bir
§ekilde inceledigimde olaym oldukc;a vahim oldugunu gordOm. Yani Ti.irkiye'de mali yap1mn oldukc;a slklntill bir durumda oldugunu mO§ahade ettim.
Omit ederim elde ettigim rakamlar yanll§ degildir ve tabiat1yla Omit ederim,
benim yorumlanm da h_pks1z degildir.
Elimizdeki rakamlara bakt1Q1m1zda, hi.ikumet 1992 yll1 lc;in Parlamentoya arzettlgi biitgede 207.880.000.000 lirahk toplam harcamalann sadece %
67.12'sini vergi gelirleriyle finanse edebilecegini belirtiyor. Ben 1971'1i y1llarda
Biitc;e ve Mali Kontrol Genel MOdi.ir Yardlmc1s1 oldugumda, Turk Maliye Tarihi
ile ilgili bir inceleme yapm1~ ve TOrkiye'de merkezi hOki.imet bi.itc;esindeki
toplam giderlerin vergi ·gelirleriyle finanse edilebilme kabiliyetinin kar§l
kar§lya kald1g1m tespit etmi§tim. Tabi aradan be§ sene ge<;ti. Bi.itOn doki.imanlanm bir tak1m kutularda duruyor.. Onlann derinliklerine inip bu fikre nas1l
vard1g1m1 tam olarak tespit etmem mi.imki.in degil ama bir i.ilkede devletin kendisinl vergi gelirleriyle finanse edebilme kabiliyetinin bu denli a§agllara
dii§mO§ olmas1, tabiri caiz ise "Orki.itucO"dOr. Kald1 ki, 1992 bii!c;esiyle ilgili bu
·nispetin gergekc;i olduguna dair endi§elerim var. Nitekim, 1992 yll1 blitc;e gerekc;esine baktlg1m1zda, 1986 y1ilyla 1990 y1llan aras1nda, merkezi devlet biitc;esinde toplam giderlerin vergi gelirleriyle finanse edilebilme kabiliyetinin sOrekli olarak di.i§ti.igi.inO gori.iyorum. 1986'da% 71.85 clan bu oran, 89'da%
65'1ere di.i§mekte ve 1991 bi.itc;esinde de eger Say1n Bakan'1n Mecliste yapiiQI
konu§ma beni yalanlamazsa % 60'1ara dil§mektedir. Tahmin ediyorum bu salonda haz1r bulunan ekonomi ve maliye profesorleri, devletin kendini finanse
edebilmesinin en dogru, en hakh, en tutarl1 yolunun vergi geliri toplamak oldugunu soyleyeceklerdir. Bu varsay1mdan hareket ettigimizde, yukandakl rakamlar Orki.itOcOdOr. 1991 senesinde devlet bOtc;esi, toplam giderlerinin ancak % 60'1n1 vergi gelirleriyle linanse edebilmi§se, bu rakamm 1992'de beklendigi gibi, yeniden % 67'1ere yukselecegini Omit etmek biraz fazla iyimserlik
gibi gorOnOyor. Dolay1s1yla, bu c;ergevede 1986'dan bu yana, dolay1s1yla
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1992 y1ilnda, biitgenin ekonomik istikrar saglayabilecegine dair fazla iyimser
olmak mOmkun degil (Omit ederim ki, vergi aff1 dolay1s1yla getirilen yeni kaynaklar, bu konudaki k6t0mserligimizi belli 61g0de bertaraf edecek sonuglar
versin).
Yine bOtgeye baktlg1m1zda, bu bOt<;:e yap1s1yla ekonomik istikrann muhafazaslnda belli guc;IOklerle kar§lla§llacagl anla§lllyor. QunkO son yillarda
devlet bOt<;:esi i<;:inde yat1nm 6deneklerinin diger 6deneklere oram, ciddi
§ekilde dO§mO§tOr. Bu konuda fazla aynnt1ya girmeye gerek yok. Devletin
Ba§bakam da sOrekli olarak bu konudaki SlkmliSinl kamuoyunun dikkatine
getirmektedir.
Bir Olkede ekonomik istikrar deyince, akla ilk gelen fiat istikrand1r. QOnkO camm1z1 c;ok yakmdan o yakt1g1 ic;in ve hatta toplumun bO!OnOnO rahats1z
ettigi igin. Ama bir Olkede, hepimizin takdir edecegi gibi, istihdam hacminin de
belli bir istikrar iginde tutulmas1 ve i§gOcOne her sene giren yeni insanlarm i§
bulabilmesi ve buna paralel olarak bOyOme h1z1mn makul bir seviyede tutulabilmesi de son derece 6nemlidir. Bu yapilamadiQI takdirde, Olkede fiat istikranm saglasamz dahl, ekonomiyi, uzun veya orta vadede dogru bir noktaya
getirmek gOc;le§ecektir. $imdi, buradan nereye varailm, nas1l varal1m?
1986'dan beri {bUlge gerekgesinde bu ylldan rakamlan bulabildigim igin bu
Ylli soyledim) 86'dan beri devlet bOtgesiyle ilgili performanSiniZ, gegtigimiz
donemde belli bir noktada hata yap1ld1glm gostermektedir. Bunun c;e§itli sebepleri olabilir. Birincisi, devletin vergi gelirlerinden 6nemli bir k1sm1mn devlet
bOtgesinin di§lna <;:lkanlml§ olmas1d1r. Malum fonlar meselesi ve nitekim dOnkO gazetede, ekonomik i§lerden sorumlu Devlet Bakam, Say1n Tansu Qiller,
sOratle bir nevi zora dayail devlet geliri qlan fon gelirlerinin ve gen;:ekte vergi
idaresi ve onu tamamlay1c1 kurum ve kurulu§lar taraf1ndan toplanan kaynaklann devlet bOtgesi di§lnda degerlendirilmesinin yanil§ilgma i§aret etmekte ve
mali istikrann saglanmas1 ve devletin kurtulmas1 i<;:in bunlann sOratle bUlge
uygulamas1mn ic;:ine allnmas1mn gerekli oldugunu ifade etmektedir. Fakat ben
bu konuda dikkatlerinizi bir ba§ka 6nemli noktaya getirmek istiyorum. Bu sonuc; aym zamanda, TOrkiye'de mali idarenin yanll§ yap1lanm1§ olmasm1n da
sonucudur. istatistiklerin seyri 1984 senesinde yapllan ve mali idarenin b610nmesiyle sonuglanan operasyonun maalesef ba§anil olamad1g1m gostermektedir. BugOn, Hakkari'nin $emdinli kazas1mn falanca -k6y0ndeki ilkokul
6gretmeninin elinde ayba§lnda maa§lnl tutu§turma gorevi bir mali politika
misyonudur. Mali idarenin gorevidir, bir kamu maliyesi fonksiyonudur. Bu
fonksiyonu yerine getirecek merci de, Turk Mali idaresi'dir. Bunu bir ba§ka
yere plase ettiginiz takdirde, i§te bugOn kar§l kar91ya bulundugumuz garipliklerle kar§lla§mak durumunda kailnz. Onun igin, 6yle g6r0n0yor ki, TOrkiye'de
yeni ba9tan maliye politikas1 ilgili tOm fonksiyonlann Maliye Bakanllgl'mn bOn-
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yesinde toplanmas1 §art oluyor. Bununla acaba Hazine ve Dl§ Ticaret
MOste§arilg1'mn oldugu gibi Maliye Bakanilg1'na geri donmesi tezini mi savunuyorum diye dO§OnOiebilir. Hay1r! Sadece tekrar ediyorum, mali misyonun
bir tek elde toplanmas1 operasyonunu kastediyorum.
Mevcut durum maalesel bunun di§lndadlr. BugOn i<; tediyeler saymanliQI ile d1~ tediyeler saymanlig1mn Maliye Bakanhgl d1~1ndaki bir merciye bagli
olmas1mn TOrkiye'deki bOtOn cami imamlanmn Diyanet i§leri Bakanhg1'na, sadece Sultanahmet Camii ile SOieymaniye Camileri imamlanmn da Devlet
lstatistik EnstitOsO'ne bagh olmas1ndan tark1 yoktur.
$imdi zarnan sm1rli oldugu igin, fazla detaya girmeden bir konuya
daha temas etmek istiyorum. istatistiklere bakt@mizda, bir ba§ka slklntlli durumla kar§lla§lyoruz. 0 durum da §Udur: 1991 senesinde, devletin
31.648.000.000.000 liralik gelir vergisi tahsilatlndan sadece 3.680.000.000.000
liralik k1sm1 beyana dayanan gelir vergisidir. Bunun d::;;mda kalan, neredeyse
% 80'1 a§kln k1sm1 g6t0r0 usulde gelir vergisi, gelir vergisi tevkifat1ndan
olu§maktad1r. Kurumlar vergisindeki durum, bundan biraz daha iyicedir. Bunun aynnt1s1na girmek istemiyorum. Fakat, TOrkiye'de vas1tas1z vergilerde temel vergi, gelir vergisi oldugu igin bu hususu dikkatinize getirmekte fayda
g6rd0m. Bunun sonucu nedir? Bunun sonucu §Udur: Turkiye'de vergi bilincinin olu§masl, ciddi surette engellenmi§ ve engellenmektedlr. Eger devletin temel vergi geliri kaynaklarmdan birisi olan gelir vergislnde, neredeyse toplam
hasilat1n % i O'una yakm bir k1sm1 beyannameye dayali bir §ekilde tahsil edilebiliyorsa, burada vergi 6deyen, vergi 6dediginin pek larkmda degildir ve dolaylslyla, sOrekli olarak vergi 6deme bilinci sakatlanmaktad1r. Bunun mahsuru
ne olur?
Ben, bu geli§meyi TOrkiye'de demokrasinin gelecegi ac;:s1ndan saklncali buluyorum. Demokrasi, vergi tideyenlerin ve tidedigi verginin kar§lllglm isteyen vatanda§lann rejimidir. Yakm tarihimizdeki geli:;;melere baktig1m1z taktirde, demokrasi olmayan Olkelerde bizim anlad1g1m1z anlamda vergicilik olmadlglm g6r0yoruz. QOnkO gagda§ anlamda vergicilik, ancak demokratik 01kelerde var. Demokratik Olkelerde, vatanda§ vergi 6dediginin bilincindedlr.
Vergi 6demenin ac1s1m teninde hisseder ve bunun mukabilinde de politikacllardan hakk1 olam ister. Halbuki §imde ne olmaktad1r? Vatanda§ vergi 6dememektedir. Vergi 6demegi lgin de kendisini bir §ey istemekte hakli gormemektedir. idare eden ile idare edilen arasmdaki ili§ki, bir ulufe alma-ulufe
verme ili§kisine donii§mektedir. Vatanda§ ister segimle, Isler tayinle i§ba§lna
gelmi§ kamu yoneticisinin kar§ISina gitmekte, bir§eyler istemekte, fakat bunun hakk1 oldugu bilincine pek varamamaktad1r. Eger istedigini alirsa, kendisi-
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ni bunu verene kar§l borc;lu hissetmekte, olamad1(j1 takdirde de boynunu b!.lk!.lp g~mektedir.
Halbuki ABD'ni gorenler c;ok iyi bilecektir. Amerika'da yolda giderken,
eger yol onanm1 veya benzeri bir faaliyet varsa, yolun Os!Onde bir tak1m ikaz
edici i§aretlerle birlikte bir tabela gorOrsOnOz. Oradaki tebalamn Ozerinde genellikle "your taxes are working here" yani "burada sizin vergileriniz c;ah§maktadlr" diye yazar. Gerc;ek demokrasi budur.
Peki c;are ne? Qare, TOrkiye'de beige sistematigi ic;inde beyana dayah
vergi hasllallmn, toplam vergi has1lall ic;indeki ag1rl1glm artt1rma c;abalan ic;inde
olmam1z gerekiyor. Te§ekkOr ederim.

VERGi

YONETiMiNiN

REORGANiZASYONU
Nezih§EKER

A. MEFIKEZ 0RG0T0NON REORGANiZASYONU
1. Genel Olarak

Ba!jkan: Say1n Kumcuoglu c;ok onemli noktalara temas ettiler. Diger arkada§lara soz vermeden §Unu soyleyeyim ki' hakikaten gelir vergisi ve genel
olarak beyannameye dayah vergi sistemini eger yeniden canland1rmazsak, bu
sorunlann c;ozOimesi mOmkOn gorOnmemektedir. Buyurun Saym Nezih
§eker.

TOrkiye'de vergl yonetiminin reorganizasyonu denildiginde ashnda vergi yonetiminin mevcut yap1s1 tartl§llmaktadlr.
Vergi yonetiminirt orgOtlenme sorunlanm, dOzeltilmesi gerektigini teblig
sunan say1n konu§macllann bu hususlan da vurgulad1klanm, hep birlikte dinledik.
Vergi yonetiminin orgOtlenmesinin hangi esaslara gore yap1lmas1 gerektigi hususu, samyorum tartl§ma konusunu olu§turmaktadlr.
Kammca, bu esasm vergi denetimi i§levi oldugu §eklindeki gorO§e katilmak ve bu sorunun c;ozOmOnO de bu esasa gore aramak gereklidir.
Nitekim M. Burhan ERDEM'in "Vergi Yonetimi ve Orgiitlenmesi" konulu
doktora tezinde (Esk. i.i.i.F. Yay1m 1981) c;agda§ gelirler yonetiminin; gerc;ekte, denetim i§levi c;erc;evesinde yap1lan bir sOrec; oldugu; gerek tarhiyat,
gerek inceleme, gerekse tahsilat i§levlerinin denetime dayah i§levler oldugu
belirtilmektedir. Bir kere vergi yonetimine esas olarak denetim i§levinin eksen
oldugu kabul edildiginde, denetimin, dolay1s1yla vergi y6netiminin baglmSizhglmn 6nemi vurgulanmaktad1r (Sh. 62-64).
Vergi kay1p ve kac;aklan konulu oturumda belirtilen vergi kayb1 ve kac;akc;illglmn boyutlan da, vergi denetimi kavram1m, 6rg0tlenmeye esas almak
gerektigini dogrulamaktad1r.

2. Yeniden Yap1lanma
Vergi denetimi esas1ndan hareket edildiginde vergi denetiminin elkin ve
verimli olarak yapilabildigi bir vergi y6netimi 6rg0tlenmesi modeli c;izilebilmelidir.
Tabi ki, vergl denetimi esas1ndan hareket etmek uygulama biriminin
geli§tirilmesini gozard1 etmeyi gerektirmez.
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Hangi modeli geli§tirirseniz geli~tirin, vergi denetiminin uygulamadan
bag1ms1z olacag1; uygulama biriminin de vergi denetimiyle me§gul olmay1p
tarh-tahakkuk ve tahsil gorevi igin gerekli azami imkana kavu~turulacagl c;ozumler geli~tirilebilmelidir. BugOne kadar onerilen modellerden gelirler bakanhgl modelini; say1n Kumcuoglu'nun dOnkO tartl§mada belirttikleri gibi gelir
ve gider politikalanmn tek bir makama bagl1 ollnas1 gorO§One katlld1g1mdan,
uygun bulmuyorum.

Yap1lacak iyile§tirme; teori ve tatbikata uyun olmayan bu durumun, diizeltilmesi §eklinde olmahdlr. Gelirler Kontrolorlerinin denetim ve dam§ma birlmi igerisinde aynca belirtilmesi ve kurul olarak dllzenlenmesi, mmerkez vergl
denetiminde, sistem ve koordinasyonu da saglayacakt1r. Bu ise vergi yonetiminin temel gorevlerinden birisidir.

Gelirler MOste§arhgl veya gelirler genel sekreterligi madeline; daha
once belirttigim teorik nedenlerle, merkez denetim birimi olan gelirler kontrolorlerinin, uygulama birlminden bag1ms1z, blr kurul olmas1 kayd1yla, s1cak bakt1g1m1 belirtmek Jsterlm.

izninizle.
Vergi yonetiminin reorganizasyonu konulu oturumdan; vergi denetimi

Ancak, bu modele paralel olarak sunulan ve Osmanlldan gelen idari
yap1da, ademi merkeziyet esas1 yerine, idari merkeziyetin benimsenmi§ olmaSina ters dO§en ve illke bOtOniOgil ile ilgili endi§elere sebep olan, bolge orgutlenmesine, uzun yillar gidilemeyecegi gorO§Ondeyim.

3. Vergi Deneliminin iyile§lirilmesi

Say1n Panel Ba§kam Prof. Dr. Bedii Necmettin Feyzioglu'nun da belirttikleri :;ekilde zaten gelirler kontrolorleri fiilen bir kurul §Sklinde olu§mu§tur.

konusunda, baz1 gorli§leri aktaracag1m.
Say1n ibrahim AKTAN;
Merkez orglitOnde topluma gok hizmelleri gec;mi§ olan gelirler kontrolorlerinin, ayn bir muste§arhk i<;erisinde veya mevcut kararnamede duzenleme yap1larak, gelirler genel mOdOrlugO ic;erisinden g1kanlmas1 yoluyla ayn
bir kurul olmas1n1n gerektigini vurgulaml§, say1n hocalann goru~lerine atfen
de denetim birimlerinin tek bir kurul halinde birle§mesi gerektigini belirtmi~ler
dir.
Say1n Prof. Dr. Ostiin DiKE<;:;

Belirtilen §ekilde, koklu reorganizasyonun gerc;ekle§tirilmesi ylllard1r
tartl§llmaktadlr. Daha uzun sure de gergekle§tirilemeyebilir.
Bu bak1mdan, oncelikle, mevcut durumun iyile§tirilmesine gidilmesi gerektigi kams1day1m. <;:Onku, merkezde vergi denetim birimleri arasmda koordinasyon yoktur. Bu da gelirler genel miidurlugiinun iginde denetim biriminin
olmas1ndan kaynaklanmaktad1r.
Denetim i§levi, mevcut vergi yonetimi orgOttenmesinde de esas ahnmah ve ona gore iyile§tirilme yap1lmahd1r.
v

Merkezde vergi denetimi maliye mlifetti§leri, hesap uzmanlan ve ge!irler kontrolorleri taraf~ndan yOrOtiilmektedir.

Merkez denetim birimleri aras~ndaki statU farkilhg1mn giderilmesi, gelirler kontrolorlerinin, gelirler genel mudOrlugunlin d1§1na <;1kanlmas1 ve diger kurullarla birle§tirilmesi gerektigini belirttiler.

Tart1~ma boiUmiinde soz alan Say1n Ertugrul KUMCUOGLU;
Gelirler Genel MOdGriOgO'nOn, bir politika Oretim yeri olmay1p, Oretilmi§
politikalan uygulama birimi oldugunu vurgulad1lar. GorO§Ierine gerekge olarak
da tayinle gelinen higbir makam1n politika Oreteineyecegini; aynca gelir ve
masra! politikalanmn bir merkezden yonlendirilmesi gerektigini belirttiler.
Saym R1dvan SELQUK;

Bu denetim birimlerinin ahnma, yeti§tirme, yeterlik, gorev ve fonksiyonlar bak1m1ndan; merkez vergi denetim elemanlan olarak, birbirinden higbir
farklan bulunmamaktadlr. Bunun bir kamt1 da yeminli mali m0§8Virlik yetkisi
verilirken; kanun koyucu tarafmdan, 3 biriminde aym statiide degerlendirilmi§
olmas1d1r. Hepsi yeminli mali mO§avir odalannda e§il seviyede bulunmaktadirlar.

Tartl§ma bolumunde, gelirler kontrolorlerinin gelirler genel mudurtugunun dl§lna 91kanlmas1 halinde, yine merkezde ve ta§rada denetim i§ini yapacak birimlere ihtiya<; oldugunu belirttiler. Aynca gelirler kontrolorlerinin hesap
uzmanlan ile birle§tirilmesi gllndeme getirilirken neden maliye miifetti§leri lie
birle§mesinin gundeme getirilmediglni sordular.

Buna kar§ln, vergi denetiminin orgOtsel yap1dakl durumuna baktiglmlzda gelirler kontrolorlerinin 178 sayd1 kanun hOkmOnde kararnamede denetlm
ve danr§ma birlmleri iginde say1lmad1g1m gormekteylz.

Uyguiama birimi olan Gelirler Genal MOduriOgii'nOn merkezde, kendi
igerisinde, higbir zaman denetim elemanma ihtiyac1 yoktur. Bu bak1mdan
Saym Selguk'un naklettigim gorli§One katllam1yorum.
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Bu konularda ki§isel gorO§Ierimi belirtmek isterim;
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Verglnln tarh1, tahakkuku ve tahsilat1 l§lerini yOrO!ecek birim olan Gelirler Gene! MildOrlugO'nOn, gorevi vergi yonetimince yani bakanilk makam1nca
tespit edilml§ gelir politikalanm, en lyi §ekilde uygulamaktw. Yani en iyi tahakkuk miktarlarona ve en lyl tahsilat miktanna ula§mak, en lyl hlzmeti vermektlr.
Say1n KUMCUOGLU'nun bellrttikleri gibi, gellr polltikalan Gellrler Genel
MudOr!OgO'n!in Os!Onde, bakanilk makam1nda Oretilmektedir. Bu bak1mdan
vergi yi:\ne!imi teorisinde de yer alan denetim lhtlyac1 vergi yoneliminl temsil
eden bakanlik makammda olu§maktadJr. Tefti~ ve tahkikat yetkislnin, ancak
bakanilk makam1 taraf~ndan verilmesinin de teorik kaynag1 budur.
$u halde Say1n Prof. Dr. Os!On DiKEQ'in belirttikleri §ekilde Gellrler
Gene! MiidUriOgO di§lna c;1kanlacak ve fakat gelir politikalanm belirleyen, bu
nedenle vergi y6nelimini temsil eden, bakanilk makam1na baglanacak, gelirler
kontr~l6rl~ri, daha faydah olacaklardrr. Vergi yonetiminin ihtiyac1 olan vergi
den_ellmim her zaman yerine getirebileceklerdir. Gelirler Gene! MOdurliigU'nQn
yam, tarh-!ahakkuk-lahsil uygulama biriminin, denelim istedigi konular ve
olaylar, vergi yonetimine bagh, merkez denetim birimlerine iletildiginde, yapilacak denetim.
Uygulama biriminden bag1ms1z olacagmdan, <;:ok elkin ve verimli olacaktw. DolayJslyla gerek telti§ ve soruglurma, gerekse vergi incelemesi c;ok
sa~lrkh olarak yap1lacakt1r. Vergi y6netimi olan bakanhk makam1 da, bi:iylece,
gehr politikalannm uygulanmas1m ve denetimini en iyi §ekilde yaptrrm19 olacaktlr.

getirilmelidir kamsmdayrm. Samyorum Sayrn DiKEQ ve AKTAN'da bu
a§amay1 gerekli gormektedirler.

B. TA~RA 0RG0T0NON REORGANIZASVONU
1. Genel Olarak
Vergi yonetiminin reorganizasyonu bi:ilumunde, degerli bildirilerinderi
faydaland1grmrz konu9macliardan, ta9rada vergi dairesinin onemi ve etkinliklerinin art1nlmasma ili§kin i:inerilerini dinledik.
Kammca bi:ilge 9eklinde ongorOien orgO!Ienme modeli yerine il orgOIIerinin durumlanmn iyile§tirilmesi ve ildeki vergi orgOIOnOn, diger birimlerden
annd1nlmas1, yararlr olacakt1r. ildeki vergi denetiminin yeni ilkelere baglamp
vergi kontrol memurlanmn durumlarlmn iyile§tirilmesi yeterli olacakt1r. ilde,
Defterdarl1k'tan aynlml§ gO~;IO bir Gelir MOdOriOgQ meydana getirmek gorO§One kat1lmak gerekir.
Valiye direkt bagh bir gelir mOdOriOgO; ildeki etkin vergi yonetimi ihtiyagiderebilecektir. Dogal olarak vergi daireleri de gOndeminde, yalmzca,
vergi olan bir il yonetimine bagh olmakla, elkin ve verimli olacaktrr.
Cim

Beni dinleme sabnm gosterdiginiz

i~;in

te9ekkOrlerimi ve saygrlanm1 su-

nanm.
Ba§kan

Gelirler Gene! MOdOriOgO'nun ta§ra te§kilatrndaki denetim birimi olan
vergi kontrol memurlan, ta§ra te§kilat1na dahil oldugundan ve vergi yonetimine gelmesi gerekmeyen, denetim ihtiyacr, ta§rada belirdiginden; bunlann
sayrlarr artt1r~arak,, kalitesi yOkseltilerek, durumlan iyile§tirilerek, ta§radaki denetim, daha faydah hale getirilecektir.
Say1n Ibrahim AKTAN ve Say1n Prof. Dr. OstOn DiKEQ'in merkezdeki
<;ok birimli denetimin, birle§tirilmesine yonelik olarak naklettigim gorO§Ierine
aynen katrhyorum.
Gen;;ekten, vergi yonetimini temsil eden bakanhk makam1; teeoride,
VSIQi Y_oneliminin bir fonksiyonu olarak kabul edilen vergi denetimini, ancak
bu §8klide, koordineli, elkin ve verimli olarak yaptwabilecektir.
. Merke~de denetim birimlerinin birle§meleri, c;e§i!li a§amalan gerektirecektlr. Onceilkle, mevcut durumun iyile§tirilmesi ic;:in, 178 sayril K.H. Kararnamede Gelirler Kontrolorleri denetim ve danr§ma birlmleri arasmda sayrlmah
ve kurul olarak dOzenlenmelidir. Daha sonra birle§tirilme konusu gundeme
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Buyrun ~efik Qetiner.

~efik C{ETINER*
Te§ekkOr ederim Say1n Ba§kan. Ben konu§mama ba§lamadan once
Say1n Kumcuoglu ve Sayrn Nezih ~eker'in benim konu§acag1m konulann bir
degerlemesini yapt1klan igin belki birazc1k da sozkonusu konU§malann, §eyi,
tekran §eklinde olacakt1r. Pe§inen §U anda (Bedii Feyzioglu: Bu tekrarlardan
imkan nispetinde vazge~;erseniz efendim vazge~;erseniz o zaman siireden
kazanml§ olursunuz) Vazgegicem efendim.
~imdi

efendim, TOrkiye'de vergileme sorunlannr 3 ana ba§hkta toplamak mOmkOndiir: 1) Mevzuattan kaynaklanan sorunlar, 2) Vergi idaresinin

•

POLYLEN Gene/ Miidiirii.
-141-

orgOtlenmesinden kaynaklanan sorunlar, 3) Vergi idaresinin yoneticilerinden
kaynaklanan sorunlar.
Ozellikle OgOncO .konuda Saym Kumcuoglu gergekten gok teferruatll
bilgiler bize aktard1lar. Vergi mevzuat1ndan kaynaklanan sorunlann ba§lnda
biz birinci olarak TOrkiye enflasyonist bask1lann gok yogun oldugu bir Olkedlr.
Sozkonusu vergi mevzuat1 kronik olan enflasyona ayak uyduramamaktad1r.
ikincisi olarak vergileme kapasiteslni belirleme olgO!Onden kaynaklanan bir
sorun vard1r. OgOncO olarak toplam vergi gelirleri igindeki vas1tall vergilerin
pay1mn yOksekligl, dordOncO olarak Ocretler Ozerindeki vergi yOkO ve fonlann
yOksekligi, be§inci olarak da yat1nmlan ozendirici, doviz girdisi saglay1c1, sermayenin tabana yay1lmas1m, istihdam arttmci te§viklerin yeteri kadar tabana
yaydmad1g1. Son olarak da mOkelleflerin ve ldarenin bir IOriO uyum gostermedigi VUK. nun 112. maddesine gecikme faizi muessesesi ve 6183. sayi11 kanunun 51. maddesindeki asia donO§me mOessesesinin kaldmlmas1 gerekecegini ifade edecegim.
$imdi efendim, vergi mevzuatmda kronik hale gelmi§ enflasyonun etkilerini giderici vergi mevzuatmda bir tak1m dOzeltmeler mevcuttur. Bunlar bir
yeniden degerleme muesesesi, azalan bakiyeler usuiO amortisiT'an uygulamaSI, istisna ve muafiyetler, alacak ve borc;lann reeskont edilmesi, sabit klymetler yenileme fonu, finansman fonu ve vergilerin kazanc1mn oldugu y11! takip
eden y1lda Odenmesi §Sklinde ozetlenebilir. Ama bunlan son vergi §eyleri
bOtc;e ag1klan gosteriyor ki sozkonusu §eyler sayllar tedbirler enflasyonist
bask1y1 giderememektedir. Burada ben belki OECD Olkelerdeki benzeri uygulamalann TOrkiye'ye getirilmesini savunacag1m. TOrkiye'ye bir an ewel enflasyon muhasebesinin getirilmesi vergi yasalanmn da buna uygun hale getirilmesi gerektigine inamyorum.
i kinci olarak bu konuyu §ey yapt1ktan sonra vergileme kapasiteslnin
oh;:O!On iyi tayin edilmedigine inamyorum. Bilindigi gibl birc;ok geli§mi§ Olkelerde vergileme kapasitesinin olgO!O fert ba§lna dO§en en dO§Ok gelir olarak
esasa allnmaktad1r. Halbuki bu bizim gibi geli§mekte olan Olkelerde bunun
uygulanmasl halinde tam bir vergi toplanmas1 §eyi saglanamamaktad1r ki vergi nispellerimiz OECD Ulkelerinin mesela ABD'de asgari ve azami gelir Ozerinden allnan vergiler 15-28, Almanya'da 22-26, ingiltere'de 25-40, Yunanistan'da da 8-50, TOrkiye'de 25-50 olmas1na ragmen yani vergi nispetlerinin
yOksek olmasma ragmen vergi gelirlerinden yeteri kadar vergi ge!iri toplanamamaktadlr ve vergi gelirlerinin toplanmamas1 nedeniyle de bOtge ac;1klan ve
ekonomik istikrar, bOtc;e ag1klannm onOne gegilememektedir ve ekonomik istikrar da saglanamamaktad1r. Bunun §eyle yap1labilmesi ic;:in TOrkiye'de bu 01c;:O!On iyi tayin edllebllmesi ic;in gelir dOzeylerinin daha yiiksek noklalardaki
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ki§ilerin gelir fert ba§lna dO§en milli gelirdeki paylanmn esas ailnarak yenl bir
olc;:Utiin belirlenmesinde yarar vardw. Bu algOl ise vergi nispetlerini artt1rmayla
degil, verginin tabana yayllmas1, verginin baz1 kesimlerin vergilendirilmesine
neden olacakt1r.
Toplam vergi gelirleri ic;:inde vas1tall vergilerin pay1mn dO§iirOimesi gerektigi kanaatindeyim. 6rneklerle izah etmek istiyorum. 1990 yd1nda 45.3 trilyon vergi toplanml§tlr. Bunun 23.6 trilyonu vaSI!as1z vergilerden, 21.7 trilyonu
vas1tall vergilerden oiU§maktadlr, tahsil edilmi§tir. 1992 yllmda yine 78.7 trllyon vergi toplanml§, bunun 41 trilyonu vasrtas1z, 37.7 trilyonu vasttah vergilerden toplanml§llr. Bir oranlama yapacak olursak 1990 ve 1991 y1hnda toplanan vergilerin % 48'i vas1tall vergilerden olu§maktad1r. Bu oran ABD'de
16.9, Almanya'da 25.2, Fransa'da 29.4, isviQre'de 24.2'dir. Bu toplam Olkemizdeki vas1tah vergiler orammn OECD Olkelerine gore 15 puan daha fazla
oldugunu gostermektedir.
DordOncO olarak Ocretler uzerindeki vergi yOkOnOn ve diger keslntilerin
yOkOnOn azalt1lmas1 gerekligi kanaatindeyim. TOrkiye'de Ocretler ancak brUt
Ocretlerin OECD verilerine gore yine ifade ediyorum % 68.3'dur. Ben §ahs1m
olarak asgari Ocretle gah§an bir personelin Ocretinin ne kadanmn eline gegtigini tetkik ettigimde i§Qilerden kesilenler dikkate allmrsa % 62.7'sinin Ocretinin aline gegtigini, bunlann yine i§verenin Ozerine bir yllk olan i§Veren kesintileri dikkate ahnd1g1 takdirde ancak % 49'unun eline gegtigini gormekleyiz.
Vine OECD Olkelerinde bu oran ABD'de % 80.8, Avusturya'da % 91.2, isvic;re'de % 89.9, Yunanistan'da ise % 84.1'dir. Yunanistan'da Ocretlerden ahnan
vergi nispeti % 8'dir. Bizde ise GV vergileme diliminde bilindigi gibi % 25'ten
ba§lamaktad1r. Bir an ewel sozkonusu vergi nispetlerinin ozellikle Ocreller lehine degi§tirilmesi, §eY yap1lmas1, indirilmesi diger tasarruf fonu, gerc;i konumuz degil ama tasarruf ve te§vik fonu, konut fonu gibi §U ana kadar higbir
i§e yaramayan fonlann da kald1nlmas1 ve Ocretliye daha fazla Ocret Odenmesi
gerektigi kanaatini ta§1maktay1m.
.
Yallrlmlann ozendirici, doviz girdisi saglay1c1, sermayenin tabana yayllmasl gerektigini biraz once Hade etmi§tim. TOrkiye'de yat1nmlan gergekten
yer yer ozendirilmektedir ama kurumlar lehine ozendirilmektedir. K.V. Kanunu'nun 8. maddesinde de bir tak1m istisnalarla bunu gorebilmekteyiz. Ama
bunun sermayenin tabana yay1lmas1 noktas1nda yetersiz oldugu kanaatindeyim. Aynca bu te§vik tedbirleri diyebilecegim istisnalara G.V. mOkellefleri
igin de getirilmesi gerektigi kanaatindeyim. Zira G.V. mOkellefleri devlete kar§l
bOtOn mal varl1klan ile sorumludurlar. K.V. mOkellefleri ise yalmz kurumun yalmz kendi bilangodaki aktifindeki mal varhg1yla sorumludurlar. Dolay1s1yla bu
istisnalann, bu te§viklerin G.V. mukellefleri igin de getirilmesinin san1nm faydah olacag1 kanaatindeyim.
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Son olarak mevzuattan kaynaklanan konulardan son olarak VUK'nun
112. maddesindeki gecikme faizi ve 6183 say1h kanunun 51. maddesindeki
gecikme faiz ve zamlanmn asia donO§me muessesesini ne idare tam olarak
uygulayabilmekledir ne de mOkellef tam olarak uygulayabilmekledir. Burada
belki bu iki muessesenin getirilig amaCI samnm enflasyonist Olkelerde enflasyonun etkilerini bertaraf edici bir mahiyet ta§1maklad1r. Ama Turk Vergi Mevzuatl'nda bunun uygulanabilirligi §U anda pek §BY degildir, gO~;Iiiklerle
kar§lla§llmakladlr. Sozkonusu iki muessesenin kald~rilmas1 gerekligi kanaatini
ta§1maklay1m.
Belediyeler ve Kit'lerin vergi bon;lanm tahsilat problemi aynca goziilmelidir. Vergi dairesi belediye ve KiT'Ierin vergi borglanm tahsilatmda zorlanmakladlr. Bu kurulu§lar Ozerinde idarenin haciz yapma i§leminin bulunmayl§l
vergi borcu Odeme egilimini artt1rmaklad1r. Son 1;1kanlan 3787 say1h vergi aff1
yasa kapsam1na giren yakla§lk 9 lrilyonluk borg belediye ve KiT'Ierin bon;landlr. Dolay1s1yla vergi aff1 yasas1 belediye ve KiT'Ier ic;in g1kanlm1§ bir yasa
gibi gorOiebilir. Yine bu konuda dikkat ~;ekici bir mOessese daha vard1r, Katrna Deger Vergisindeki Ek Vergi MOessesesi. Avrupa Tekel idaresinde mOkellef oldugu ek vergide 1991 y1hnda tahakkuk toplam1 2.8 trilyon iken toplanan
vergi 668 milyardan tahsilat oram ise % 21.2'dir. Bunun da gozOme kavu~tu
rulmasl gerekligi kanaatindeyim.
Mevzuattan kaynaklanan sorunlanm bu kadar ozetlediklen sonra vergi
idaresinin orgOtlenmesinden kaynaklanan sorunlara kiSaca deginmek istiyorum. 1992 y111 genel bOtc;e gelir tahmini olan 174 trilyonun 140 trilyonunu tahsil, tahakkuk ve §ey etme gorevi vergi idaresinin gorevidir ama vergi idaresi
diger konu§macllarm ifade ettigi gibi vergiyi tahakkuk ettiren, denetleyen ve
bunlan tahsil eden ve bunlann denetimini yapan idaredir. Burada vergi idaresinin neresini temsil ettigi konusunda bir iki kelime soylemek istiyorum. Daha
sonra ge<;ecegim. Vergi idaresini bir gorO§e gore §U anda Gelirler Genal MOdOriOgO temsil etmekledir denilmekledir, ben buna kesinllkle katilm1yorum.
Vergi idaresi bir bO!OndOr; tarh, tahakkuk, tahsil ve uygulama birimleri arli
denetimi ile bir bO!Ondiir. Bu varsay1m bu gorii§e gore denetim birimi olan
hesap uzmanlan, maliye mOfetti§leri bunun dl§lnda kalmaklad1r. ikinci gorO§e gore ben §ahsen bu gorO§e aynen kat11iyorum. Vergi idaresinin vergi
dairesi Maliye ve GOnirOk Bakanllg1'mn makam1d1r. Maliye GOmrOk Bakanhgl'mn makam1 zira denetim, tarh, tahakkuk, tahsilat birimi olan Gelir1er Genel
MOdOriOgil'ne art1, Gellner Genel ~ildurlugil'nun ir;inde olmas1na ragmen gelirler kontrolorlerini, hesap uzmanlanm, maliye mi.ifetti§lerini kapsamaktad1r.
Yalmz burada bir sorun vard1r. Nezih $eker Bey burada <;ok net olarak ifade
ettikleri ic;in ben o konuya deginmek islemiyorum.
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Vergi idaresinin yoneticilerinden kaynaklanan sorunlan iki cumle ile
ozetleyecegim efendim. Maliye GumrOk Bakanlig1, yap1lanmas1ndan atamaslna kadar gelenekler ile ya§ayan bir bakanlikllr. Biraz once yapllanmadan
kaynaklanan gelenekleri izah ettik ve bu ~;e§itli konu:;;mac1larda bunlan degerlendirdiler ve gerGeklen ciddi onerilerde bulundular. $imdi s1ra atamalardaki
geleneklerin bakanhg1n cesametine uymad1g1111 lfade etmek istiyorum. Vergi
idaresinin uygulama birimi olan Gelirler Genel MOdOriOgO'ne genel mOdOr
yardlmc1lann, daire ba§kanlanmn belirli bir denetim birimine gelmesi vergi
idaresinin tek bir cepheden bak1larak yonetilmesine neden olmaktad1r. Bunu
da §U ornek oiarak verecegim. Oc; tane mahzur ve bu gogalt1labilir! Mesela
1988 y111nda adisyon fi§inin dOzenlenmesi ile ilgili olarak 1,5 ay igersinde arka
arkaya 183, 184, 185 numaral1 Oc; adet VUK genel tebliginin, 1988 y11inda zirai
kazanglann kaynaklan kesilen stopaj gelir vergisi ile ilgili olarak yine 2,5 ay
ic;ersinde 151, 152, 153 0<; adet G.V. genel tebliginin g1kmas1 ve hala kanunun
netlige kavu§turulamamasl bunun kaml1d1r. Yine ba§ka bir ifade Say1n ibrahim Aklan ve Say1n Kumcuo~lu'nun belirttigi gibi vergilemede beyan esas1111
benimseyen vergi idaresinin 1991 y11inda toplanan 65 trilyon vergiden sadece
9.2 trilyon TL. sm1 beyana dayanan vergilerden tahsil etmesi bunun a<;lk ve
net kamlid1r. Soz konusu 9.2 trilyon TL. igerisinde beyana dayanan GV ve KV
miklan ise 7.8 trilyondur. Bu ornekleri daha da gogaltmak mOmkOndOr. Vergi
dairesinin belirtilen orneklerdeki acize dO§mesini onlemek ve acizetten kurtulmasml saglamak ic;in yap1lan atamalarda maliye mOfetti§i, hesap uzmam, gelirler kontrolorleri gibi basiretli ki§ilerin getirilmesinde yarar gormekleyim.
Te§ekkur ederim.

Prof. Dr. ~erafet!in AKSOY*
Qok te§ekkOr ederim efendim. Say1n Ba:;;kan, degerli meslekla§lanm,
degerli dinleyiciler. Vergi konusu <;ok onemli bir konu, bunu biliyorum. iklisatc;l, maliye hukuk~;u tart1§mas1 da gundemde y1llard1r. Bunu da biliyorum.
Buradan girmek istiyorum. Sosyal ban:;;1n on :;;art1 vergi ban§ldlr. iklisat ve
maliye, hukuk birer ilim dahd1r. Maliyecinin bir kanad1 iklisat bir kanad1 hukuk
anlayl§l ic;inde bulundum hep. Zaranm gormedim, bu anlayl§ ic.;inde oldugumuz sOrece bir~;ok problemi gozebilecegimiz inancmday1m, bunu belirterek
girmek istiyorum konuya.

•
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Oq d6rt gundur vergi konusunu tartr~trk. Qok onemli krsaca meselelerin allinr 9izeceglm. Genel olarak kamu harcamalanmn 6nemi, bir ekonomide
analiz edilmeden ve bunun elkileri tartr§rlmadan genelde vergi tartr§malanna
girmenin noksan kalacagr dli§Oncesindeyim.
Birinci husus; yrllardrr vergi tartr§masr devam etmektedir Olkemizde,
maalesel Oniversi!elerimlzde ve uygulamada kamu harcamalan ile ilgili
ara:;;trrma yaprlmryor demek istemiyorum. Onemli neticeler 6nOmOzde yok.
Biz ne yapryoruz? Kamu harcamalarrm analiz etmeden, kamu gelirleri Ozerinde duruyoruz. iki aracrmrz var, hareket noktamrz; kamu harcamalan ve
kamu gelirleri. Genelde makro dengelerinin degi§iminde de bildigim kadarryla
6n planda kamu harcamalarr gelmektedir. Bunun altrnr c;:iziyorum birinci olarak.
$imdi kamu gelirlerine gec;tigimiz zaman vergiler 6nemli gayet tabii.
Vergilerle onemli bazr meseleler var, §6yle ki: Yansrma konusuna hie; glrmiyoruz ve yansrma olayr vergicilikte <;:ok 6nemli bir olay. Eger yansrma teorilerinl ve uygulamaya y6nelik c;alr§malarr yapmadrgrmrz sOrece altrnr c;izerek
ifade ediyorum yine bu konuda yaptrgr tartr~malar havada kalacaktrr.
Oguncu bir husus; Turkiye'de c;ok tartr§rlan bir konu, bilhassa vergl yOkO kuruntusu. Ben degi§ik bir~ey siiylemek istiyorum. TOrkiye birc;;oklannrn
soyledigi gibi bir vergi cenneti degil, bir bakrma vergi cehennemi. $unu demek isliyorum: Almak istedigimiz kimselerden vergi adaleti bakrmrndan vergiyi almryoruz, ba§ka kaynaklara agrr bir §ekilde vergi yOkOnO oturtuyoruz.
Bunun altrnr da c;izerek ifade ediyorum ve vergi yukO dagrlrm1nda adil olabilmek lc;in kamu harcamalarr yararlan analiz edilmeden, vergi yOkO dagrllmr
analiz edilmeden, yansrmalar konusuna girilmeden net yararlar ve adil dagrhm
tartr§rlamaz. Bundan soma geliyorum OgOncii bir konuya, d6rd0nc0 bir konu
belki. TOrkiye'nin meselelerinin c;6z01mesi ile ilgili. Vergi yOku dagrhmr ve hesaplarrnrn yaprlr§rnda Turkiye'de vergi alrnmryor, OECD Olkelerine baktrgrmrzda en dO§Ok vergi oranrdrr. Tartr§malarda ilk olarak 6n0m0ze konuyor. Kanrmca Turk toplumu devletine <;ok kaynak veriyor. Yani istatistiklerde giirdOgOmOz oranlann Ozerinde yOkO var. Ancak bu yUkOn dagrhmrnda adalet
yok, bana gore. $6yle ki, batc;enin gelirler y6nil ve giderler yiinu ve global
vergi yOklerine baktrgrmrz zaman konsalide bOt<;;e yOkleri, lonlar, mahalli idarefer ve diger hususlar yani parafiskal yukOmiOIOkler hatta giirOnmeyen mOkellefiyeller de korundugu zaman, hesaplara kallld1gr zaman g6r0yoruz ki,
TOrk toplumunu olu§IUran ki§ilerin vergi yOkO oldukc;a yi.iksek ve bilhassa
zamlarla agrk enflasyon daha dogrusu biltc;;e ac;1klan ile gelen enflasyon!a
yOklerimiz arttrrrlmaktadrr ve amacrmrz islikrar denlnce vergl lie bu i§l q6zmeye <;;alr§ryoruz.
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Vergi teknlgimiz bakrmrndan baktr!Jrmrzda GV, servet vergileri (GV
deyince gelir kurumlan ilade ediyorum) servet vergisi ve gider vergileri olarak
0<;;10 ayrrrmda TOrkiye'de yine tartr§ma konusu olan blr husus; GV konusu ttlbariyle ve servetten ahnan vergiler ~lbariyle, gider vergileri itlbariyle adil bir
vergi sistemi var mrdrr? Sana gore g6rOnO§te var ama alt ba§hklara dogru
gegtigimiz zaman en az gegim indirimi yak, kaldrrrlmr§, bana gore eksik ve
yanlr§. Artan oranhhk i§lemiyor. Ayrrma ilkesini tam ters qalr§trrryoruz ve sermaye kazanglannrn artrp, tasarruflarrmn artacagrnr ve dolayrsryla ekonomik
geli§menin hrzlanacagrnr dO§On!iyoruz. TOrkiye'de tam tersl oluyor, kanrmca.
Yani tasarrullarda belki bir hareket var, belli bir noktadan sonra b1raktrgrmrz
kaynaklar IOks tOketime dogru kayryor, g6r0yoruz etrafrmrzda. Yatrrrma gitmiyor, kamu da gitmiyor, 6zel de gitmiyor. Bir c;arprklrk var, israf var. Eee bunu 6nlemek lazrm. $imdi bu y6n0 itibariyle Oc; kurumumuz var: Vergi idaresl,
vergi yargrsr, vergl denetimi ve mevzuat. Bunlan ic;ic;e c;alr§trrd1grmrz zaman
bu sorunlarrn da halledilecegi inancrndayrm. Sistem g6r0nt0 ttibariyle modern, uygulama itibariyle gok gerilerde kalryoruz. Te§ekkOr ederim efendim.

Ba!lkan
Eve! sayrn hocaya bir hocaya yakl§lf kapsam1 lc;inde, ara noktalarr da
can alrcr §ekilde belirten konu§masrndan dolayr bilhassa te§ekkiir ederim.
SOreye de tam, fazlasryla riayet etti. 0 da ayrr blr te§ekkOrO gerektirlr. $imdi
son s6zi.i $erif An Bey'e verlyoruz. Diger arkada§larrn ge§itli men§eleri ve
6zel statlileri hakkrnda lazla bir §BY s6ylemedik an\a, bir bakrma tesadOI
diyece!Jim. QOnkO paneldeki srralamayr yapan arkada§lar yeminli mall
mO§avlr olarak hem sanrrrm tatbikatta bulunmu§tur, hem de §imdi blraz tatbikalln dr§rnda, masamn 6b0r tarafrndan meseleler nasrl g6r010yor? Onu ifade
etmekle s6zu $erlf Arr'ya veriyorum, buyurun efendim.

!}erif ARI*
Te§ekkOr ederim Say1n Ba§kanrm. Sayrn delterdanm, degerli hocalanm, sevgili meslekta§larrm. Ben krsaca ba§kanrmrn siiyledigi gibi hakikaten
tatbikatrn iginden gelen bir arkada§rnrzrm. $6yle bir 6rnek vermek istiyorum,
kendimi de tanrtarak. 1950 Bursa dogumluyum. Oniki ya§rnda c;rrak olarak
muhasebecilige ba§ladrm. Once grrakhgrnr, sonra muhasebe bOrosunu, sonra
mO§avirlik, serbest mli§avirlik yaptrm, onaltr seneden bu yana. iki seneden

*

Yeminli Mali

Mll~avir.
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bu yana da yeminli mali mO§avirlik yapiyorum. Bu sene zarfinda haklkaten
vergl dalreslnde vergi yatwma kuyruguna da girdim. Bursa'nm en bUyuk sanayici ve !Uccanyla da beraber oldum. Vergi konulanm tarti§lik ve bu meslek
hayatim swasinda da hep gevremdekilere sorular sorarak mini anketler yaplim. Ki~?ilerin vergi kar§islndaki durumlanm anlamaya gah§lim. Bunlardan ornekler verecegim. Ciirlki.i ikibuguk gilnden beri konu§macilar daha <;ok ilmi,
araij!irmaya dayall likirler verdiler ve son derece istilade ettim. Ama ben esnafta, tOccarla ya§adiklanml anlatarak konumu ag1klamaya <;all§acagim.
Efendim, bu incelemelerimde mOkelleflerin vergl ka<;irma konusunda
sebeplerini anlarnaya gall:;;tim ve alt1 anaflkir tespit ettim. Tabil bunlan gogaltmak mumkun. Blrincisl, yuksek enftasyon. Aynen mukellef agziyla soyluyorum: "Bu enllasyonda tam vergimi verdigim takdirde, degll fabrikami, i§yerimi
gell§tirmek, devam dahl ettiremem. Bu sebeple ya§amak igin kagJracag1m".
Tasvlp etmlyorum ama cOmle bu. lki devletln tasarruf yapmamasi ve KiT'Ier.
Mt:lkellel verdlgi verglnln lsabetli harcanmasim, israf edllmemeslni bekliyor.
KiT'Ierin trilyonlara varan zararlanm duydugu zaman vergi vermeme karan
ahyor. Hem bu l<arar gok basit oluyor. 0 giinun tepkislni, bugun mallan ~u
ambardan yollaym, bugun pusulayla gonderin :;;eklinde gok basi! bir yontemle, emirle vergi ka<;Jrmaya be§hyor. Bu bir tepkinin tazahurudur. Aym
§ekilde bir devlet otosunun pazar gOnG gezintide gorOimesi, o ki§ide yatJrdiQI
vergide bir pl§manhk uyandinyor. Ylne bir kamu kurulu§unda luks bir araba,
§a§aah bir baloyu duydugu zaman yine verdigi vergiye pi§man oluyor ve gok
kolay etkilenlyor. Og, egitimdiizeyinin dii§Oklugt:l. Tabii bunun igin ornek vermeye veya a<;iklamaya gerek duymuyorum. DOrt, vergi nisbetlnin yOkseklikleri ve fonlar. Verglsinl haklkaten tam vermeye gayret eden bir mukellel igin,
vergi miikellefiyeti iilkemizde hakikaten yuksektir, ge§ltlidlr. Fonlar yine yuksektir ve ge§itlidlr. A, B, C, D, E, F, G gibi ismlni dahl bizlerin kolay takip edemeyecegi yiizlerin iis!Unde fan vardir. Bunlar yine mukellefin tepkisine sebep
olmaktadir ve bu fonlar malum ikincl bir biitge olu§turmu:;;tur neredeyse.
Be§, siyasi partilerin tutumu. Bu da <;ok sayida gozledim. Siyasi partilerin, bilhassa liderlerln birbilierlne hnaplannda sert tutumlara girmesl, konu§malannda agw kelimeler kullanmalan mOkelleflerl etkllemektedir. Nasil
oluyor? Mukellef kendi gorO§iinde olmayan parti iktidarda lse, o partlye destek vermemek i<;in vergisini kisiyor. Hatta yapabllirse ba§ka engellemeler bile
yapiyor. Bunlan gogumuz samyorum goruyoruz, ya§Jyoruz. Alt1, idareden
kaynaklanan sorunlar. i~areden kaynaklanan sorunlan degeni konu§macilar
ve diinkO degerli konu§macilar son derece telerruath ile at;ikladilar. Eksiklikler
hepinizce bilinlyor, blllnmeyenler iigrenildl. Onlan sJralamiyorum ve neticede
bu alii sebebi Siraladiktan sonra bu alii sebep lgln neler yapilabllir kendimce
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onlan swalamak lstlyorum. Bir, enllasyonu k1sa vadede <;ozemeyeceglmiz
ag1k-segik ortada ve enflasyonla beraber ya§amaya ah§lik. Nltekim, toplu
sozle§melere bu hOkUm konuyor, kira kontratlanna konuyor. Aynca i§verenler fiyalfanm buna gore ayarhyor. Netlcede bu enflasyona gore ayarlamayi
vergi kanunlanmiza da yerle§lirmemiz §arltir. Nlteklm bu konuda bazi adimlar alilmi§lir. En ba§la yeniden degerlemenln yapilmasi, enflasyonu kismen
telall edicldir. Ama buna ba§ka kararlann da !lave edllmesi, bu mahsuru ortadan kaldiracaktlf. Bunlar ne olabllir? Stok degerlemesi. Hakikaten burada ofmayan, enflasyonla dogan karlann vergisi verllmektedir. Stok degerlemesinl
yaptlgimiz takdlrde ka<;: lira iicret alacagnniz lki seneden beri tarllelerimlzde
yazili. Ama kendisl yok stok degerlemesinln. Bunun 91kmasim bekliyoruz. Aynca demirba:;; sali§lannda da blr enllasyon kanm gok a<;:ik-segik gorOyoruz.
Ylne hepimlz ya:;;1yoruz, bir arabayi ahmz elll mllyon llraya, bir lki sene kullammz, yiprandigi halde enflasyonla aym arabayi yuz milyon liraya salimz. Basil
hesap yapiyorum, elli milyon lira kar ver, bunun kabaca yans1m vergi vereceksinlz. 0 satligimz yuz mllyon liraya aym model, aym yapida bir arabay1
alabllirslniz, ki\r bunun neresinde, vergi nic;:ln vereyim dlye dO§iinOyor mOkellel. Bazi Olkelerde tatblk edildigini okudum. Demlrba§, maklna benzeri lktisadi kiymetlerln sali§lannda ayn blr vergi orammn tatblk edildigini duydum. Bu
yapilabllir dlye dO§iiniiyorum. Bu yapilan ve yapllmasJ arzu edilen degl§ikliklerden sonra bllan<;olann enflasyona kar§i korundugu, korunacagi kanaatlni
ta§iyorum ve o zaman gert;ek beyan istenebllir, beklenebilir diye dO§Onuyorum.
iki, isral konusunda tabli bu i§ln isral konusunda tabli bu i§ln ba§Jndaki yetkililer zaten ellerinden geleni yapiyorlar, genelgeler yayinlamyor !alan
ama tam israfin onlendigini de soyleyemeylz. Ben burada konumuzla tabli ilgili oldugu igin soyliiyorum. KiT'Ierin keslnlikle ozelle§tlrllmesi taraflanyim.
QOnku bir kamu. kurulu§unun sadece blr taneslnin zararlanmn lklbuguk-0<;
trilyonlar, bir tanesinin be§ trllyonlar oldugu soyleniyor. Yani bu i§yeri kapaliiSin, ordakl i§gilere sorun en lazla l§gl olarak gosterlliyor, i§gilere maa§lar verilsin. Bence devlet daha ki\rh 91kar, para da artar kanaatlndeylm. 0 zaman
niye israr edlllyor? Cesur blr kararla KiT'Iere blr gare bulunmalidir. QOnkii isralin en bOyugO ordadir. i§te vatanda§ da benim param oraya gltmesln diye
hareket etmektedlr.
Egilim konusuydu Ogunciisii. Vergi konusu llkokuldan ltibaren derslerde yer almali, genl§ soylemeyelim, televlzyondan kesinlikle istifade edllmelidlr. 0 kisa gOidOrOierln laydasi olduguna inamyorum.
DOrt, nisbetlerin yava§ yava§ lndlrilmelidir dlyorum. Fonlann sayisi
azaltilmali, bOtc;eye kalilmali, onu saym arkada§lanm da soylediler.
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8~§, siyasi ~arti liderlerinin, yetkilerinin kar§1ilkil olarak ol9010 davranmail:. kl§ilerd~ d_e bw gOven ve sevgi ortam1 yaratacakt1r, olumlu etkisi olacag 1-

kazalardaki berber haricinde, ufak esnaf haricinde gotOrOIOk bOyOk §ehirlerde kimsenin hakkl degil. Kesin orda bOyOk bir ka<;:ak var ..

m_ soylemek IS!1yorum. Dairelerin yetersizligini hepimiz biliyoruz. Bunlan klsa
sured~ yapmak zor efendim. Ama eldeki imkanlann en iyi §ekilde degerlendinlmeslm, yap1lmasm1 istiyorum. Esnaf ve !Occar, sanayiciyle vergi dairesi araSinda k:sin diyalog ~urulmail hani gittik<;e azailyor, hele hele Bursa'da c;;ok
sempat1k, <;ok degeril defterdanm1z sayesinde art1k maliyeci ocO gorOimOyor
~~a gene bOyi.ik bir kesimde ocO gibi gorOni.iyor. Buna ortadan kaldlrmak
191n yakla§mak laz1m. Kar§lilkil ziyaretler yap1lmas1 laz1m. Bunun faydas 1na
lnamy~rum. D~ire mudUrlerinin yetkisi arttmlmail, bunun teferruat 1na girmiyorum. B1r de dawelerdeki son gOn 6deme ail§kanilgl ki bu mOkelleften kaynaklamyor son gun. Ama bOyOk yaralar a<;ayor. Nas1l? MOkellefle idaredekiler
aras1nda kavgalara dahl sebep oluyor. Bu son gun meselesinin dairelerde
onlen~esi §artw. Bunu da ben, <;ok say1da bankalarda hesap ac;; 11mas1yoluyla telaf1 olunacag1m zannediyorum. Zor bir§ey de olmasa gerek.

Kurumlar Vergisini de k1saca soylemek istiyorum. Nisbet yava§ yava§
dO§OrOimelidir. istisnalar ve muafiyetler azaltllmaildlr. ilk gOnkiJ konu§malanmlzda Say1n Sayg1l1oglu istisnalann rakamlanm da verdiler ve §U fikri soylediler: "istisnalann yat1nmlara faydas1 <;:ok yoktur ara§llrmalara gore". Dogrudur.
istisnalar ne zaman istifade ediliyor efendim? $irket veya yatlnm yap1l1yor,
. laaliyete gegiyor, bir -iki y11 ag1r ve yOksek amortismanlara ragmen kara gegiyor, ondan sonra istisnalardan istiladeye ge<;iyor. Art1k yerini bulmu§. 0
i§letme istisnaya bence gerek yoktur ve nitekim son yasal dOzenleme asgari
% 23 Kurumlar Vergisi'ni talep ediyor.

Verg_i ~anunlanm1zda <;ok kokiO degi§ikliklerin yani reform yapllmasm 1
gok zor goruyorum. B1r kadronun 91kmasmm bile ka<;: ay sOrdOgOnO sizler,
kamudakl arkada§lanm daha olaya yak1n §ahittirler. Onun i<;in bir reform <;ok
za.r. K1saca _mevcut kanunlanm1zda revizyonlara giderek aksayan noktalan
d.uzeltere_k bw yere varacag1m1z1 zannediyorum. $imdi §U aksayan noktalan
y1ne tatb1ka.tt~ Y.a9ad1k_lanmdan k1saca soylemek istlyorum. Gelir vergisinde
nisbetler du§unulmeildw. lki, mualiyet ve istisnalar asgariye indirilmelidir. Bu
konuda kirac!lar igin yap1lan son uygulama bildirim uygulamas1 son derece
~eri~~edir.. ~ir ka<;aga el atliml§!lr, bir boiOmOne. Og, gotOrOier 90k asgariye
mnd1nlmeildw. Kanunlanm1zda yer alan gotOrO kazan<;lan gilliin<;tOr. 0 raka~l~rla ~e?inm~k, bi~ seneye gosterilen kazangla miimkOn olmuyor, ayilk
d~~~~ ..de~lldlr. $oyle b1r ornek, garp1c1 bir ornek vermek istiyorum. Bu sene
n:1m?uslere uygulanan gotOrO kazang rakam1, altl milyon yedi yOz yirmi yedi
bm lira, yani ayda yOz kirk bin lira kazand1g1 varsay1hyor. MinibOsOn ve bu minibOsten de bir milyon alt1 yOz seksen bin lira senelik vergi ailmyor. Bu rakam
y~z k1rk bin liraya isabel ediyor. Say1n dinleyiciler, minibOscOierin hepsi be§
m1lyon lira takslt 6deyerek minibiisOn(J degl§tiriyor. Plakas1m, taksisini bunu
bas1ndan ogreniyoruz. Yani biz bu ki§iden nas1l ayda yiiz kirk bin lira vergi
ahnz? Bunun adaleti neresinde? $u denebilir, minibus nasli defter tutacak?
?na da <;are, o zaman go!OrO duracaksa, makul seviyede vergi 6demelidir.
l§te asgari Ocretin 6dedigi rakam meydanda. Benim Ocretlimin 6dedigi rakam
meydanda. Kurumlar vergisi tabii sadece, bunu bag1§iay1n sadece minibus
olarak ornek veriyorum. Bir buzdolabl, gama§lr maklnas1 tamircisi de bundan
a§aQI degil inamn. Bunlann iginde yas;1yorum. GotOrOIOk, kOgi.ik koylerdeki,
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Efendim, §imdi ba§kandan bir ikaz daha ald1m, hemen Erbakan akhma
geldi. Hep zaman dar diyorsunuz, adil di.izeni ne zaman halledeceglz diyor.
/Toparilyorum efendim, bag1§lay1n. Katma deger konusunda yiyecek, sagl1k gibi, egitim gibi acil ihtiyaglara da % 3 ama liikslerde, hakikaten IOkslerde %
30-35 nispeti uygulanmaildlr. LOks mal alan o rakam1 vermelidir. Emlak Vergisi <;:ok dO§Ok, degerleri <;ok dO§Ok. Yapt1g1m1z ara§tlrmaya gore Bursa'daki
beyan edilen binalarm ortalama degeri on iki milyon be§yOz bin lira. Nerede
oniki milyon be§ yOz bin lira daire Say111 dinleyiciler? Bunun vergisi de %
0.4'den elli bin lira. Elli bin lira ile o i§in masraf1 6denmiyor demektir. Her y1l
bu yeniden blna, yeniden degerleme oramna bagil olarak binalann degerleri
yOkseltilmelidir, otomatikman vergi de dOzelecek kanaatindeyim. Say1n
Ba§kamm, musadenizle bir tatbikat<;:lmn, tek ki§iyim aramzda, vergi usuiOyle
ilgili konulan da k1saca soylemek istiyorum. QOnkO en onemli noktas1 arkaya
kald1. Denetimler gok dO§OktOr, bunlar arttmlmaildlf. Say1 yetersizdir, elemanlar artt1nlmaild1r. QOnkO denetimin az olmas1 mOkellefte gev§emeye sebep olmaktadlr. Efendim, nas11 vergi verenler ilan ediliyorsa, vermeyenlerln, kaganlann da ilan edilmesi taraftany1m. Bunun cayd1nc1hQ1 <;ok olacakt1r.
i§yeri kapatma cezas1 devani etmelidir, §irketle§meler te§vik edilmelidir, kredi kartlan ile ail§-veri§ le§vik edilmelidir. Fi§ verme mecburiyetini saglamaktadlr malum. i<; genelgelerin yay1nlanmas1111 mutlak istiyoruz, maliyeci
arkada§lanmdan bunu bekliyoruz. ihtilallan onleyecektir. Yliba§llanndaki cezalarlll vergi asilna donii§mesi ve gecikme faizi <;:ok ag1rd1r, kaldmlmahdlr. irsaliye, latura kesilmemesindeki elli bin lirahk ceza gOIOn<;tOr, gOierek 6deniyor. Senede bir kere ya yakalamyor, ya yakalanm1yor, artt1nlmahd1r. YOksek
bir §ekilde artt1nlmahd1r. Ceza aff1 ve matrah artt1nm1 son derece yanh§tlr.
Vergi veren vatanda§ cezalandlnlml§tlr. Bir sene sonra vergisi ne zaman <;1kacak hesaplan yapllacaktlr, kesinlikle <;:1kmamaild1r. Say1n yetkililerden llgi
bekliyorum bu konuda. Son cOmlem Say1n Ba§kamm, <;ok onemli yine. Se-
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net ve c;eklerin baz1 bilgileri ihtiva ederek, senetlerin bas11i olarak, maliyeden
allnarak kullanllmas1 kesinlikle getirilmelidir. Onun haricindeki c;ek ve senetler
kullanllmad1g1 takdirde bOyOk bir kagak zapt1 rapta allnacakt1r. Son cumlem,
3568 say11i Serbest Muhasebecilik ve Yeminli Mali MO§avirlik ile ilgili. Kanun
s?n derece yerindedir ve bOyOk bir ag1g1 kapatml§llr. Yetkililerin ve tebliglerin
b1zden daha fazla istifade edilmesini diliyorum. Hepinizden af diliyorum, aynca iyi gilnler diliyorum, te§ekki.ir ederim efendim.
Ba!!kan
.
Efendim Say1n ~erif An'ya ilging konu§masl igin te§ekkOr ederiz. ~imdi
b1r hususu umumiyetin dikkatine ve bir bak1ma da tasvibine sunacag1m. Tabii
bu arada Say1n Sevim GorgOn dostumuzun m0talaas1m da alarak. Burdalar
m1 kendileri? Evet evet. Qi.inki.i §imdi tartl§maya girdigimiz takdirde, efendim
bu kapam§ konu§mas1 olarak bi.ili.in bu mOtalaalann ve tebliglerin bir manada
degerlendirilmesini yapacak olan arkada§1m1z1 konu§malar bittikten sonra tekrar burada tekrar tutmak yolunu dinlemesini yolunu istemek biraz daha
gi.igle.~ecek. Onun ic;in isterim ki Sevim Hamm'da bu konu§maslm tartl§madan once yaps1n ve boylece tartl§malarla da herkes' birbirinin fikrini k1sa
ci.imlelerle degerlendirerek (tartl§malar daha c;ok boyle oluyor) efendim bu
toplant1y1 ve bu seneki sempozyumumuzu baglayal1m. Evet, Sevim Hamm
daha sonra konu§ma niyetiyle mi gittl dersiniz Nihat Bey?

Prof. Dr. Nihat Falay - Sigara ic;iyor.
Ba§kan
6yle mi? Peki o zaman onu da dave! edelim efendim. Burada da bir
de yer peydah etmemiz laz1m Sevim Hamm'a, bir sandalye daha Have edelim. KOrsi.iden de konu§abilir, tamam. 0 daha guzel. Geliyor mu? Peki. bu
arada soru~an ~lallm. Zaten onlann say1s1na gore de onun zamanlamas 1m yapacaglz. ~1md1 soru sormak isteyen Salih ~anver, Melin Ta§ Bey, Mehmet
Pala~u~, Ra~azan Ta§. Evet ba§ka? Abuzer P1nar, R1dvan Selc;uk. Ba§ka?
Evet, 1y1 bugi.in talep mi.itevazi. Onun ic;in alt1 ki§i var. Alt1 da panel mensubu
ar~ada§lar var. Bir de onlann her birinin de kendi gori.i§lerinin aksine Wade
ed1len hu~uslar igin k?nu§ma haklan var, alii daha oniki. Oniki ki§iye evet,
be§er dak1ka f1rsat venrsek bir saat eder der. Evet, Sevim Hamm bakallm ne

k~~ar zama~da,

ona da gene bir onbe§-yirmi dakika. Sen de istiyorsun. Tabii
mumkOn, mye olmas1n? Eser Karaka§, Halit Demir defterdar. Sevim Hamm
g1yab1n1Zda §oyle dedik. Yani §imdi tarll§malardan sonra sizin konu§mamz.

Zaten mevcut gittikc;e azal1yor salonda. Daha bir zorla§lr diye, §imdi IOtfederseniz tarll§maya girmeden once sizin bir genel degerlendirme konu§maslm,
kapam§ konu§maslm yapmamz1 rica edelim, buyrun. Evet, kOrsOde.

Prof. Dr. Sevim GORGON*
Og gi.indi.ir bu Ti.irk Vergi Sistemi'nin sorunlanm tarii§IYOruz. Daha
ziyade tartl§tlglmlz sorunlar da uygulama ile ilgiliydi. Bu Say1n Oguz Oyan,
Eser Karaka§ ve Bora Ocak<;1oglu daha ziyade vergi politikas1yla ilgili konula- .
ra degindiler. Yalmz burada ekonomik istikrar konusu hic;bir zaman yani direkt olarak tarll§llmadl. Ben asllnda Say1n ~erafettin Aksoy'un o c;ok guzel
konu§mas~na kat1llyorum. Yani benim soyleyeceklerimin c;:ogunu o sbylemi§
oldu. Boylelikle de i§imi hafifletti.
~imdi,

asllnda izleyebildigim kadanyla benim, konular vergi gelirlerini
artt1rmak yani bir §ekilde vergilerin verimliligini artt1rmak ve bu c;ok yalln bir
§ekilde ele allmyor asllnda. Tabii bu kadar geni§ kapsamll olursa konu,
ba§ka c;aresi de yok zannediyorum. Yalmz dikkatimi c:;eken bir konu var. Yalmz bu toplant1da degil, fakat bugOnlerde hatta be§-altl seneden beri TOrkiye'de vergi adaletinden hemen hemen hie; bahsedilmiyor. Yani, bu konuyu
dl§lad1k. Bu da ko§ullann geregi zannediyorum. Bu kadar fazla ac;1k veren bir
bi.itge olursa ve en!lasyon, en kotO vergi diye tammlad1g1rn1z enflasyon bu
boyutlarda oldugu bir ulkede klasik vergi adaletinden bahsetmek de anlams1z
oluyor. Gerc;ekten de belki en, en vergi adaletini arttmc1 en onemli onlembugOn ic;in, nereden olursa olsun bu vergi gelirlerini artt~rmak. Yani nereden yakalarsanlz, oradan ve anlad1g1m kadanyla da zaten buradaki genel izlenim yani genel kam da oydu. $imdi vergilerin istikrar Ozerindeki etkilerine, ekonomik
istikrar. Tabii vergilerin, vergi uygulamas1ndaki istikrardan bahsedildi. Ama
ekonomik istikrar ayn bir olay. Ekonomik istikrardan bahsedilmemesi, vergiyle baglant1s1ndan bahsedilmemesinin diger bir nedeni de vergileri, bunu
~erafettin Bey'de belirtti. Tek ba§lna ele alamazs1mz. Eger ekonomik istikrardan bahsediyorsamz, muhakkak harcamalan da onun yams1ra almamz gerekiyor. Tabii alabilirsiniz, mikro dengeler Ozerindeki etkisi bak1m1ndan ele
alabilirsiniz. Ama o konuya da pek deginilmedi.
$imdi toplanllyla i!gili diger izlenimlerimi ve baz1 onerilerimi soylemek
istiyorum, gelecek toplant1lar ic;in. Bir kere c;ok iyi bir gell§me var. Bu toplan-

•

istanbul Oniversitesi, iktisat Fa/a'iltesi Ogretim Oyesi.
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t1ya kat1lan geng meslekta§lann say1s1 oldukc;a yOksek. Fakat benim arzum
bunlann konu§macl, yalmz dinleyici olarak degil, gene; akademisyenlerin konu§macl olarak bu toplant1lara kat1lmas1. Bunun ic;in de bir onerim var. Bu
toplant1larda bir oturumu 0<;: yeni kabul edilmi§ doktora tezinin tarll§masma
tahsis etmek ve doktora tezleri ashnda ozgOn c;ah§malar olmas1 gerekir ve
katk1 niteligindedirler yani marjinal de elsa uygulamayla ilgili katk1 olabilir yani
konuya bak11maks1z1n bunlann OgOnOn yani bu nas11 segilir onu bilemiyorum.
Yani adaylann kendileri istekli olmalan daha iyi bir yontem tabii. Bu 09 tezin
bir oturumun konusunu te§kil etmesi.
Yine gelecek toplant1larla ilgili bir onerim de kanunun, dar bir kanunun
se<;:ilmi§ olmas1 ve tebliglerin de homojen yani birbirini tamamlayan tebligler
olmas1. Asllnda bu <;:ok gOzel bir gelenek yani senede hig olmazsa bir kere
bir araya geliyoruz ve birbirimize (s1nwla da elsa) tartl§ma olanag1 sagllyoruz.
Yalmz, yapt1g1m1z her birimizin yapt1g1 <;:all§malardan digerinin de haberi olursa, tabii bu toplant1larda diyalog kurmak daha mOmkOn olur zannediyorum.
Bunun i<;:in de gec;en sene onerilen bir yontem var ki, o pek uygulanmaml§
zannediyorum, pek §ey gormemi§, Yeni tezlerin bir merkeze bildirilmesi. Halla yeni kitaplann, yeni yaymlann ve boylelikle bunlar lisle halinde bize verilirse, ozellikle yeni doktora tezleri hatta master tezleri diyecegim ama o i§i
gok uzatmak oluyor diye korkuyorum.
K1sa bir 6zetle, ornegin Anadolu Oniversitesi'nde kurulan Maliye
Ara9t1rma Merkezl'ne bildirilmesi ve Aykut Bey gok comert bir §ekilde bunlan
gogaltacag1111 ve bize bildirecegini soyledi ve yeni kitaplann, yeni yay1nlann bildirilmesi. Boylelikle birbirimizin ne yapt1g1ndan daha iyi haberdar olur ve bu
k1sa sOre iginde daha iyi tartl§ma imkan1111 bulabiliriz. Qok te§ekkOr ederim,
beni dinlediginiz ic;in.

Ba§kan
Eskiden sehl-i mOniteni denirdi. Bu tabiri genc;:ler bilrnezler. Yani k1sa
ve ozlu, efendim yani uzunca konu§mak ister herkes ama az ve oz konu§mal< gok daha onernli. Sevim Hamm'1n bilhassa bu az ve oz konu§masl
igin te§ekkOr ederiz. Onerileri de herhalde kat1lmayan kimse olmaz. onlan
gergekle§lirmeye c;:ah§allm. Hie; olmazsa listeler halinde herkes ne yapt1, ne
yapmad1 onu bir loy halinde dahi da~1lllabilir. QOnk[i eserlerin o kadar fazla
artt1g1m bir senede pek zannetmiyorum. Eve! §imdi tartl§rna safhas1m aglyoruz. Efendim yine bir saatimiz var ve bu saatte oniki ki§iye be§er dakika
dO§Oyor. Say1n Prof. Dr. Salih $anver'den ilk konu§maslm yapmas1m ve sOreye de IOtfen riayet etmenizi rica ediyorum, buyurun.
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Pro!. Dr. Salih $ANVER
Say1n Ba§kan te§ekkOr ederim. Say1n meslekia§lanm uc;: konuda bilgi
sunmak istiyorum. Once kendimi hocam tamttl. Ben i 959 y1lmdan beri otuzOg yild1r fiili istanbul Barosu avukat1y1m. Bir de sekiz senedir !epeden inrne
olarak profesor Slfat1mla Yeminli Mali MO§civirim. inceledigim bilam;olar itibarlyle kirk senedir miktar ilibariyle de olurdum. Miktar itibariyle degil, prolesor
itibariyle tepeden inme bendeniz prolesor Slfat1yla Yeminli Mali MO§avirim.
$imdi efendim birinci kendi konumuz, meslegin birle§tirilmesi. Yani maliye mU!etti§lerimiz, hesap uzmanlanm1z, gelirler kontrolorlerirnlz bir meslekte
birle§sin. Eve!, dogru, ya§a degi§mese dahi ilk s1navl1, daha ewel smavs1z hesap uzmanlan vardL Ostad1m1z, Hocam Saym Tuncer burada s1navh hesap
uzman1d1r. Ondan ewelkiler s1navs1z hesap uzman1d1r. Kanun degi§mese dahi
bendeniz Salih :;>anver olarak gelecek donem yeminli Mali MO§avirlik smavma
girecegim. QunkO dOnyada rneslek smavla birle§mi§lir. Anglo-Sakson Oikelerinde de boyledir. Kara Avrupas1 Olkelerinde de b6yledir. Lllke ;;:apmda alt1
ayda bir smav yap1hr, rnalinin yani kamu sektorOnOn elemanlan da oradan
se\(ilir, ozel sektorOn elemanlan da oradan segilir ve bu s1nav da herkesi ortaya koyar. Eger sahih bu meslegi yapamayacaksa meslekten gekilir ve tapeden inme siyasal nOfuzlarla veya oy say1mlanyla bir meslek yeryOzOnde
olu§IUrulamaz. Meclls higkimseyi doktor, hi<;kimseyi mtihendis yapmad1g1 gibi, kanun da yahut y6netmelik de, teblig de herhangi bir §ekilde yeminli mali
mO§avir yapamaz. YeryOzOnde boyle bir tatbikat yoktur.
Efendim ikinci konum, say1n birinci konU§rnacl meslekta§lm $eny0z'e
bir ka!kl niteliginde. Vergi reformlanm, Cumhuriyet donemi vergi reformlanm
1950'ye kadar gok ba§anhdlf. Mali bOrokratlan ile oncelikle tefti§ heyetimizle,
oturmu9 Oniversitelerimiz yapml§tlr ve tOm vergi reformlannda Oniversite hocalanmn isrni vard1r. Rahmetli Neumark'lann, Faz1l Pelin'lerin bu tarihi gayet
iyi biliyoruz. $imdi geng arkada§lanmdan rica ediyorum, 50 relormunun gerekgesi korkum; bir gerekgedir. Bilimsel yonden ve o gerek<;:ede denilir ki, reforrnu t;ok gOg yapt1k. 43'te hOkOmet program1nda vardlf, kazang vergisinden
gec;rne. Ne diye gOc; yapt1k? Ticaret odalan kaf§l koydular. BOlOn TOrk Ticaret Odalan 50 relormuna, korkun<; bask1 geldi. 0 gOnkil gazetede herhangi
bir ar§ive bakarsamz bunlan gorilrslinOz. $u anda da maalesef 1992 y11inday1z. KOgOk ve bir vergi reformu §U anda mecliste. Vergiyi artt1rmak korkung bir §ey. Kurumlar Vergisi'nin oramn1 artt1nyor, yapt1g1 ba§ka bir §ey yok
ve gizli on ki§i taraf111dan haz1rlanm1§. Ben bu gizli on ki§iyi tamyorum. Raper
iigyOz sayla, o O~;:yuz saylallk raporu da biliyorum ve maalesef Maliye Bakanhgl'mlz ki Turk tarihi tersine <;evrildi Say1n Miiste§anm. Odalar birliginin emrine
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kendi elemanlanm vererek bu OgyOz sayfal1k raporu hazlrtatml§tlr ve Odalar
Birti(ji finanse etmi§tir. Bir UJkede oturup da TOrkiye tarihine veya :;;eyde sadace bir tek bask1 grubu bir vergi reform tasans1n1 hazJrtayJp, bunu buyOk
vergl reformudur diye yakmda bir ay sonra, iki ay sonra meclise sevk etmez.
Bu problemi de soyiOyorum. Oguncusu, en gok .tarii§!Jglmlz konu enftasyon
muhasebesi. Bu konuda bildi(jim kadanyla Bo(jazigi Oniversitesi'ndeki enftasyon muhasebesi gene tarihsel bilingte olsun butOn gen9 arkada§lanm Say1n
Cumhur Ferman tara!mdan ba§latJlmJ§IIr TOrkiye'de. $u anda Bo(jazi9i Oniversitesi'nin Nuri Uman Ba§kanhg1nda bu konuda gok ciddi ara~t1rma yaptl(jlm biliyorum ve arkada§lanm1z soylediler son olarak o meslekta§Jm Saym
An'ya bir katk1da bulunmak istiyorum. Stok de(jerlemesi igin bir genel kabul
konmu:;; ilke. Zannediyorum 78 veya 79 numarah. Anglo-Sakson Olkelerinde
91kanld1 sekiz-on sene ewel ama uygulanmadt <;:unkO 9ali§IYOr, kilr da(jltmamzla lfali§IYOr. Muesseseler kilr da(j1tmak istiyorlar. Onun igin pek stok de(jerlendirilmesi lifoya veyahut lifoya lltifat etmiyorlar. Sonra 50' den beri Turk Vergi Sistemi'ni verdiginiz iirneklerte zannediyorum bir bilimsel geli§kiye dO§tunuz. 328. madde var, satt1g1mz herhangi bir gayrimenkulu u9 sene istediginiz
gibi kullanJrsJmz, yenilersiniz, bir kuru§ta vergi iidetmezsiniz. Me§hur amortisman kar§JIIgl hesab1ye Bo(jazi<;:i Oniversitesi'nin yapt1g1 ara:;;tJrma Turk Vergi
Sistemi'nin ki deformdur 1962. Ali Alaybek komisyonu. Kendisinin ben dokuz
ay muavinli(jini yapt1m 1955'te. 0 deform zaten Turk Vergi Sistemi'ni bozmu§lur. Bu te§Vikler de bu kadar y1g1h. Sonra gene tatbikattan bendeniz geldi(jim igin k1rk senedir bizim gok §Okur ne ticaret sektiirOnde, ne sanayi sektiirunde stok degerlemesi diye bir problemimiz yoktur. Olaylan maliyeye gok
iyi aktarmahy1z. Bas1mn obOr tarafmdan. ((OnkO sanayi ve ticaret sektiiru tam
1950'den beri sene sonunda stokla rahat rahat oynar, gayet rahat oynar. Be§
bin lirallk stoku bir milyar, erken gosterecekse bin lirallk stoku be~ milyar
giisterir. Bunu da hepimiz biliriz. <;:ok te§ekkOr ederim.

Ba§kan

labilir, eksiltilebilir, belirli kategoriler allinda toplanabilir. Samyorum biraz daha onem itibariyle daha birincil olmas1 gereken bir meseleyi dalgJnllk eseri olsa gerek, unuttular. Bu da psikolojik nedenler, yani mOkelleflerin vergi yOkleri
hakk1ndaki dO§Onceleri de yani olay1n psikolojik boyutu da hig de ihmal ediJemeyecek denli onemli bir vergi kagakc;ill(ji nedenidir. Bunu ben yapt1(j1m
mOtevazi bir anketle dogrulaml§ bulunmaktay1m. Bu konuda bir eklemede
bulunmak istiyorum sadece, te§ekkur ederim.

Ba§kan
Evet Melin Bey'e de te§ekkOrler. Efendim Mehmet Bey, Palamut buyurun.

Prof. Dr. Mehmet PALAMUT
Efendim burada bir-iki panalist arkada§ln siiylediklerine katkl ve soru
§eklinde olacak. 6ncelikle Say1n $eny0z TOrkiye'deki lgtihat hukukunun mevzuatlanndaki istikrars1zhk nedeniyle gun ge9tikge bozulmakta olduguna degindiler. Tabiatlyla burada ozellikle vergi mahkemeleri ve dam§tay kararlanndakl
birbirlerini nakseden igtihatlan kaedetseler gerek. Oturumun hatlrlarsJmz ilk
gllnunde burada hukuk mu, efendim ekonomi mi tarll§masl yapllmi§ll. Say1n
$anver hocam1z hukukun ag1r basaca(j1m dile getirerek ekonomik yiinden meselenin Say1n Akahn taralmdan ele ahndlglnl (burada olup olmadJ(jlm bilemiyorum) bu baglamd<r saym degerli meslekta§Jmlz Profesiir Aksoy arkada§1m1z
de(jindiler, meselenin uc; boyutunu da gozden 1rak tutmamak gerekti(jini vurguladdar. Asllnda gerek Anglo-Sakson dOnyas1nda, gerekse Kara Avrupasl'nda jurisbrOtansiyel hukukun gunden gOne deger kazand1g1 gozi:inOne getiriJirse, buradaki Dogan arkada§lmlzln hakh betimlemesine katdmamak elde de(jil. Bu baglamda ben gelecek y11 bu semineri ustlenen Oniverslteye samnm
meselenin adalet ve hukuk yiinllnden ele ahnmas1nda yarar oldugu kamslndaylm. Kendilerine te§ekkOr ederim.

Evet, Salih $anver hocaya her zamanki gibi ilgin9 ve iinemli giirO;;Jerinden dolay1 te§ekkur ederiz. Buyrun Melin Bey, Melin Ta§.

Yard. Do9. Dr. Metin TA~
Te§ekkOr ederim, efendim. Efendim alt1 konu§mac1y1 da sunmu§ olduklan panelden dolay1 kutluyorum. Ben sadece $erif Bey'in sundu(ju bildiriye bir eklemede bulunmak istiyorum. Kendisi vergi kagakgd1(j1mn nedenlni
alt1 grup alt1nda birle§tirdi, uygulamadan gelen tecrObesiyle, Tabii bu gogalt1-

Efendim Say1n <;:etiner arkada§lmlz hakh olarak, mademki yasa
onilnde herkes e~lttir o halde. Kurumlar Vergisi yOkOmiUierine tamnan bu kadar mO§ewikler aras1nda nigin, hele hele bir de ayak ba(jr alan bir tak1m otomatik onlemlerln yamnda hayat standard! gibi ve benzeri onlemlerin yamnda
Kurumlar Vergisi yilkiimllllerine tamnan mll§ewiklerin neden Gelir Vergisi
milkelleflerine tamnmad1g1na degindiler ki, kendilerine kat1lmamak elde degil.
Bu baglamda olacak herhalde Say1n An, meselenin Kurumlar Vergisi yiinunden mu§ewiklerin kaldmlmas1m savundular, suvunulabilir. Eger yasa yiinunde
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i~i gelir elde eden kimseleri bir taraflan namOtenahi mO~ewiklerle danat1rken,
d1ger Ia rattan da aym nitelikteki yOkOmiOleri bunlardan yararland1rmazsamz sizin, efendim 21. yOzy1Ja yakla~1rken c;aij atlaman1z nerede kalir? Hele hele
Anayasal yonden de meseleyi hukuksal bir baza aturtmakta mOmkOn degildir. Bu bak1mdan Say1n $anver'in tezine katlimamak elde deijil. Efendim ben
kendilerine ~u bak1mdan, bir de tabii kendileri ~ikayetc;i aldular, vergi aranlan
ag1rd1r, binaenaleyh bunlann yegnitilmesi, hafifletilmesi gereklidir. Acaba kendilerine saranm, vasati Odedikleri vergi de baz1 kurumlarda % 10-15 civanndadlr. Vasati % 20-22 dOzeylerinde alan bu Kurumlar Vergisi aram varken daha acaba daha da bu aranlann azaltllmaslm talep edenler kendilerine katllmak mOmkOn degildir. Acaba bu azalan vergi aramyla, acaba gOn ve gun
harcamalanmn % 85-90'larda seyreden bir vergi gelirleriyle kapat1Jan bOtc;eden % 60'1ara dO§tOgOnde buradaki ac;1g1 nas1l kapatacaklar veyahut finanse
edecekler? Kendileri hakli bir yamt verebilirler mi? Bir ikinci husus da acaba
bu Saym Qetiner'in degindikleri dalayh, dalays1z vergiler yani dalays1z vergilerin aranlan biraz daha yegnilitilirken belirli kimseleri, 6deme gOcO almayan
bildigimiz gibi adalet ilkesine tamamen bazarak m1 bunu finanse edecekler?
% 50'lere varan dalayli vergilerin aramm boylelikle % 55-60 ve hatta % ?O'Iere
<;1kararak m1 finanse etmek isterler, kendilerinden ac;lklamalanr.l istirham ederim, te§ekkOr ederim.

Ramazan TA$
Say1n Ba§kan, degerli hacalanm hepimizin bildigi gibi sempazyumun
kanusu ve bugOnku aturumun kanusu TOrkiye'de vergileme sarunlan ve ekanamik istikrardl. Fakat Sevim GorgOn hacamm da dedigi gibi sOrekli kanu
vergileme sarunlan Ozerinde dala§ll. Acaba ekanamik istikrar ac;1s1ndan nasli
bir vergi paketi, nas1l bir mali palitika onerebiliriz? Bu kanuda herhalde yeterli
tartl§mamn almadiQI kanaatindeyim. Bu kanuda kendi dO§Oncelerimi anlatmak istiyarum.
Bildiginiz gibi gerek iktisat tearisinde gerekse bugOnkO TOrkiye'nin
kar§lia§IIQI dort bOyOk istikrar sarunu var. Ba§ta enflasyan, i§sizlik, butc;e
ac;1g1 ve di§ ac;1k §eklinde kar~1m1za <;1kmaktad1r. i§te bu istikrar sarunlan
kar§ISinda TOrkiye baz1nda maliye palitikas1mn sundugu palitika onerileri nasli
geli§tirebiliriz? Onun 6niln0 ac;mak istiyarum. Ba§la enflasyan kanusu bildigimiz gibi kranik hale gelmi§tir. Neredeyse % 55'ine a§an ve neredeyse anun
alt1na inmeyecek §ekilde sOrekli hale gelmi~. kranikle§mi§tir. i§te bu kanuda
dOnkO aturumda Eser Hacam1z1n da dedigi gibi, vergi palitikas1mn onerisi dalayh vergilerin taplam vergiler ic;erisindeki pay1mn art1mlmas1d1r. Fakat bunda
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maliye polttikas1mn daha da ileri giderek bu iktisat prodOksiyanu egrlsi Jgerlglne vergl yOkllniln adaletli dag11im1 da katmas1 gerektigi gorO§Ondeyim.
<;:unkO bildigimiz gibi dalayli vergiler tOketim Ozerinden ahnan vergilerdir: Fakat tOketiml yapan gelirler farklid1r. Bundan dalay1 TOrkiye'de vergi yOkO
dll§llkken, kimi gruplann qak yuksek vergi yOkOnOn alt1nda almas1, kimilerinin daha az vergi Odemesl, vergi adaletini bazmaktad1r ve dalayli vergiler bunun arac1 haline de gelebilmektedir. 0 yonden dalayh vergilerin amam tOketici tercihlerinl yonlendirmek almahd1r. TOketici terclhlerini yonlendirirken de
ekanamideki a§lfl talebi ic;eren mal ve hizmetlere alan tOketici yoneli~lerinl
azaltmak ve tiiketici harcanabilir gelirleri ile s1mrlayarak alabildigince ozel tasarrul aramm art11rmak almalid1r.
i§te vergi palitikasl bu ~ekilde dOzenlenerek dalayli vergilerde baz1
mal ve hizmetlerde degi§ik aranlar tesbit edilerek gerek ekanamideki a§lfl taJebi daraltmak, gerekse ozel tasarruflan art11rma ac;1s1ndan c;ak iyi irdelenmesl
gerekir kanaatindeyim.
ikincl istikrars1zlik sarunu, gerek kranik hale gelen i§sizlik sarunudur.
l§te bu i§sizlik prableminin c;ozOmOnde maliye palitikas1mn hedefi alabildigince tiiketim Ozerindeki marjinal verginin art11nlip, yatlrimlar Ozerindekl
marjinal verginin azalt1lmas1 almalid1r. QOnkO i~sizligi c;ozecek yatlnmlar ve
dolaylslyla ekanamik bOyOme saglanmas1d1r. i§te bunda vergl pamikas1m ve
dalay1s1yla da vergl aramm oyle ayarlamaliy1z ki, tOketlm Ozerine salinan marjlnal vergi yOkO arttmlmall, fakat yatmmlar Ozerine sahnan marjinal vergi yOku
daralt1lmahd1r. Bu. aym zamanda yat1nmlan te§vik ederek, bUyumeyi saglayarak gelir art11racag1ndan bu gelir artl§lndan dagacak tasarruflan da daguracak
ve bu aym zamanda ikili beslemeyle ekanaminin onundeki i§sizlik sarununu
ac;acak dO§Oncesindeyim.
Diger bir saru bOtc;e ac;1g1 kanusu, bu da c;ok onemli. i§te bOtc;e kanusunda da Japanya'mn uygulad1g1 modeli anlatmak istiyarum. Bildiginiz gibi
Japanya'da bOtc;e a<;IQI lie GSMH bOyOme h1z1 arasmda sabit bir aran tutturulmu§tur ve GSMH a y1l ne kadar bOyOdO ise, bOtgenin de a kadar bOyOmesine izln verllmi§tir. Onun Ozerinde bOyOmemesi saglanml§tlr ve boylece de
blzim kar§da§tlglmiZ gibl a~1n bOtQe ac;1klan ile kar§lla§llmaml§llr. Onun ic;in
benlm de onerim, bOtc;e hazir1amrken bir onceki y1l GSMH bOyume h1z1 dikkate ahnmah ve bu GSMH h1zma uygun bir bOtc;e dOzenlemeslne gldilmelidlr
kl, gerc;;ekle§enler1e tahminl rakamlar aras1nda bir ayncal1k almas1n ve bugunkil Turkiye ac;1s1ndan bir onerim, bildigimlz gibi bOtc;e genellikle barc;lanma lie
kar§ilanmakta, bOtc;e finansmam borc;lanma ile kar~liamlmakta. Fakat, anun
da s1mnna gelindiglnl hepimiz biliyaruz ve ozel sektorOn tasarruftanmn eritllmesl yonuyle, gerekse israfa varmas1 yonOyle bu yonden kamu gelirlerinln
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arttrnlmasr a9rsrndan kamunun iizel sektiire alan bor9lannrn vadeleri uzatrlmasr onerislnde bulunuyorum. Bugon Amerika'da 90k tartr~rlan ve bill9e Ozerinde yakla§rk % 30'u bulan faiz yiikiinii kaldrrabilmek i9in ve vergi politikasrnrn da bu yiinde istikran saglama amacrnda kullanrlabilmesi ic;in kamunun
iizel sektiire alan ve iizellikle de bankalara alan bor9lannrn vadelerinin uzatrlmasr ve de bugiinkO istikrar a9rsrndan biit9enin vergi yiikiinden kurtanlmasr
onerisinde bulunmak istiyorum. <;:iinkii istikrardan ama9.
Ba~kan - Sayrn Ramazan Ta§, 90k giizel konu§uyorsunuz da bunlar

iizel bir teblig mahiyetini alryor yava§ yava§.
Ramazan Ta§ - Bitti hocam, keseyim isterseniz.
Ba§kan - Daha qok sorulara hasrettigimiz iqin bu safhayr siz liitfen toparlayrnrz.
Ramazan Ta!! - Oldu hocam.
Ba§kan - Enteresan, giizel onerileriniz var ama onu in§allah oniimiizdeki toplantrlarda da bu ekonomik istikrar devam edecektir.
Ramazan Ta§ - iki dakika hocam miisade ederseniz.
Ba§kan - Liitfen.
Ramazan Ta!! - Diger bir sorun ise dr§ a9rk sorunu. Dr§ a9rk sorunu
maliye polltikasrnrn iinerisinin i9 ve dl§ fiyatlar arasmdakl dengesizligi ortadan
kaldrrmak, flyat uyumu saglamak ve doviz giri§ini arttrrarak dr§ a9rgr daraltmak a9rsrndan da ozellikle tiiketim tthalatrnr daha 90k vergilendirecek ve srnai ihracatrnr daha az vergilendirecek bu istikrarsrzlrgrn da giderilebilecegi gorO§iindeyim. Ozelle istikrar bir uyum ihtiyacrdrr. Maliye politikasrnrn amacr da,
bu uyumu adaletli bir §ekilde miikellefler iizerinde dagrtmak olmalrdrr. i§te bu
noktadan da, gelir kaynaklannrn mobilize edilmesi, iiniter bir vergi sistemi ve
de vergi tabanrnrn geni§letilmesi herhalde can alrcr noktalar olacaktrr. Dinlediginiz ic;in te§ekkiir ederim.
Ba§kan - Abuzer Prnar, buyurun.
Abuzer Pmar - Te§ekkiir ederim. Abuzer Prnar, Ankara Oniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakiiltesi. Oncelikle itiraf edeyim, Sevim Gorgiin Hocamrzrn
konu§masr bana cesare! vermi§tir.. Biz qrraklann bu tiir te§viklere ihtiyacr var.
Ben oncelikle bir konuya dikkat c;ekmek istiyorum izninizle. Bu konu ozellikle
vergileme sorunlan ve ekonomik istikrar idi. Vergileme sorunlan ile ilgili daha
onceki oturumlarda ve bugiin qok degerli deginmelerde bulunuldu sanryorum.

Ozellikle benim bir serum var hukuki istikrara. Biraz once Sayrn Dogan :;>enyiiz hocamrz degindiler, doguracagr sonu9lan da ac;rkladrlar. Burada Sayrn
:;>erafettin Aksoy hocamrn soylediklerine de haddim olmayarak tiimden katrldrgrmr belirteyim. Ben de oturumun diger onemli bir konusu alan ekonomik istikrar ile ilgili bir deginmede bulunmak istiyorum. Kanrmca devlet gelirleri yeterli olsaydr, bu olqiide bOtc;e a91klanmrz olmasaydr bugiin bu boyutta §U tartr§malarr belki de yapmayacaktrk. Vergi sisteminde olsun veya daha spesifik
olarak vergi yasalan olsun ekonomik baza oturmadrgr siirece sorunlardogacaktrr. Neden iic; giindiir tarlr§ryoruz? Devlet vatanda§a hizmet sunar, diger
yandan kamu gelirleri ile bunu finanse eder. Yetersiz kalrnrrsa devlet babadrr,
para basma yetkisi vardrr. Kalanrnr yani biitc;e aqrgrnr para basarak finanse
eder ama i§te i§in pratigi bu degil. Bundan enflasyon dogar ve bugun oldugu
gibi ekonomik degi~kenler, ekonomik hedefler alt iist olur. Goniil isterdi ki,
burada bugiinkO konu 9erqevesinde toplumsal ve ekonomik yapr ile vergi yaprsr arasrndaki ili§kiler de tartr§rlsrn veya bu konuda en azrndan bir teblig bulunsun. Her ne kadar ba§kasrndan al, bana ver §eklinde ozetlendiyse de ben
vergi reformunun da bu konuda bu konuyla c;ok ilgili oldugunu dO§iiniiyerum. Saym :;>erif An Beyefendi degi§ik bir noktadan zorluguna degindiler. Ancak bazr sorunlann qoziimiinde kaynagrna inllmesi gerektiglni dO§Oniiyorum.
En biiyiik sorun bence, degi~en ekonomik ve toplumsal ko~ullara vergi sisteminin uydurulmasrdrr. Degi~ik geli§me a§amalannda vergi sisteminin de
degi§tirilmesi, geli§melere ayak uydurulmasr dogaldrr. Diger bir nokta, toplumsal yaprdrr. Degi§ik cografyalarda ya§ayan insanlann zevk ve tercihleri de
farklr olacaktrr. Dolayrsryla devlet olgusuna bakr§ a9rlan ve dolayrsryla vergiye
kanji reaksiyonlan da tarklr olacaktrr. i§te burada bilimsel temellere dayalr bir
ekonomik ve toplumsal yapr ile vergi yaprsr arasrndaki ili§kilere de deginilmeliydi kanaatindeyim. Bu tiir bir yakla§rmla bugiinku vergi sistemimiz de daha
iyi irdelenebilirdi. Eger haddimi a§trysam hocalanmrn affma srgrnryorum.
Te§ekkiir ederim.
Ba§kan - Evet Rrdvan Bey, Rrdvan Selc;uk.
R1dvan Selquk - Evet te§ekkur ederim Saym Hocam. Bir kac; konuyu
aqrklrga kavu§turmakta yarar gorGyorum. Salih :;>enver hocamrz §U anda yeklar ama kuruldugunu soyledigi vergi reform komisyonu odalar birligi bunyesinde bir vergi reform komisyonu degil. Odalar Birligi vergi sisteminde aksayan yonlere ili§kln bir «;alr§ma yapmak isteml§ ve iiniversltelerden, Maliye
Bakanlrgrndan olu§an bir vergl lhtisas komisyonu kurulmasr dii§iincesiyle bakanlrk makamma ba§vurmu~; bakanlrk makamr da bakanlrktan 9S§itli arkada§lan gorevlendirdi ve hazrrlanan raper sadece o komisyondaki ki§ilerin gorii§lerini ic;eren bir raper, odalar birliginin gorii§lerini il;:eren bir raper degil.
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Odalar birliijine bu rapor teslim edildi, odalar birligi bu raporu uygun gorOrse
hOkOmete arzeder, uygun gormezse yay1nlamaz. Yani bir vergi reform komisyonu gafl§masJ sozkonusu dei:jil, bu hususu agJkilija kaVU§turmak isterim.
Ba!jkan - Bir sual sorabilir miyim?
R1dvan Selguk - Tabii buyrun hocam.

Ba~kan - Hafen meclise sunulmu§ alan tasan ile bu rapor arasJndaki
paraiellik derecesi nedir? Ona dair bir mOtalaamz veya bilginiz var m1?
R1dvan Selguk - $6yle soyleyeyim. Bu raporun haz1rlanmasJ (jall§malan gok daha once ba§lamJ§tJ. Bu raporda yer alan hususlardan bir kJsml,
birka9 noktasJ meclise giden tasanda var. QOnkO degi§mesini komisyon da
dO§OnOyordu. Ama meclise giden tasanda yer aflp, komisyonun raporunda
yer almayan hususlar da var.
Ba§kan - Te§ekklir ederim.
Fildvan Selguk - Say1n Hocam, sizin belirttiginiz bir hususla ilgili k1sa
bir ag1klama yapmak istiyorum. Her vatanda§a bir vergl kayd: mUmkOnse tek
numara verilmesi, bu konuda bizim gaiJ§malanmJz var, notus idaresi ife i§birligi halinde bu <;:alt§malan sOrdOrOyoruz. Nllfus idaresinin TOrkiye c;ap1nda tek
numara, !Om vatanda§lara bir tek numara verllmesi tam ismini hatJrlayamJyorum, Mentis Projesi mi? 0 §ekilde bir ismi var. Bu projenin §U anda % 50'ye
yakJn k1smJ tamamlanmJ§ vaziyette. Bu proje gergekle§tiginde aflnacak milli
numara, her vatanda§ ic;in bO!On birimlerde, tapuda, vergi dairesinde, nufusta
yani insanlann dogumundan 610miine kadar bu numarayla takip edilecekler.
Bu projenin tamamlanmas1 halinde !i9Yiediginiz husus samnm gergekle§ml§
olacak.
Ba!!kan - Evet burada te§ekkOr ederiz. Epeydir onermi§lik bu gorO§ii.
Efendim, yalmz bu vesileyle siz bakanilg1n fiilen gorevli mumessill oldugunuz
igin sorahm ve bunu da c;ok soyledik de higbir zaman tahakkuk etmedi. Efendim i§te odalar birligi ile filan da biraz daha yak1n ili§ki olduguna gore, bir tOr10 §U Maliye Bakanhg1'nda vergilerle ilgili bir tasan haz~rlamrken bu tasan halinde bir-iki istisnay1 kabul eden KDV igin oyle olmu§tu o da c;ok uzun surdO~O igin Yedi-sekiz sene. Efendlm onceden bildirilemez. Yani bir nevi mesleki s1r belki ama yani yayJnlandlktan, kanun halini aldJktan soma herkes bilir
ve onun tedbiri ahnacaksa o zaman mlikellefler daha rahat gene olabiliyoriar.
Neden bu i§birligi hie; olmazsa universitelere bir usul haline getirip, belki tasanlan haz1rhk dereceslnde onlara intikal ettlrilmez? Bu kadar yani. Buna ister
cevap ver, ister verme.
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Radvan Selc;uk - 9u §ekilde cevap vereyim. Son y11farda hazJrlanan
baz1 c;aiJ§malardan, gerek ge§ltli gruplann temsilcileri alan odalar birliklerinln
gorli§leri ahnd1, universitelerin gorO§Ieri ahndJ. Gegen sene samnm yapJian
bu qah§mada bu gorO§Ier ahndt Ancak iki tOriO gafl§ma var. Bir, siyasi makamln belli konularda de~i§iklik yapilmasJ §eklinde getirdigi ve o <;ergevede bir
tasan hazJrianmasJm istedi~i c;ail§malar var. Bir de uygulamadan yans1yan sorunlann kanunla§mas1na yonelik c;ah§malar var. ikinci grup gah§malarda biz
gorii§leri alabiliyoruz. Ancak birinci grup gah§malarda siyasi makam bazJ diizenlemeler ,yaplfmasJnl istedigi il;in o tOr §eylerde gorO§ alma §8ns1 olmuyor.
Ba§kan - Te§ekkurler.
Radvan Selguk - Ben bOtOn panalistlerin gorll§lerinden son derece yararlandJm. Ancak ozellikle Say1n 9erafettin Aksoy hocam1za, olay1 Hlm boyutlan ile c;ok net §ekilde ortaya koydu~u igin te§ekkOr ederim. Bir gelirle ilgill
vergilerle ilgill bir §ey tartJh§irken, hocama boyutunu gozden uzak tutmadan
tartl§makta biiyOk yarar var. Bu c;ergevede Say1n hocam1n da verdigi feyzle
Say1n Kumcuoglu OstadlmJzln yapliQJ ag1klamalara birkag katklda bulunmak
istiyorum.
Vergi gelirlerinin bOtge harcamalanm kar§Jiama orammn dO§iiklugunden bahsedildi, dogrudur. Ancak tabii bir de i§in harcama k1sm1na bakmak laZJm. Bizim son ylllarda bOtgemizin bOyOk bir k1sm1, harcama k1sm1mn biiyOk
bir k1sm1 borg ana para Odemelerine ve faizlerine gttmekte. Biz §Oyle bir gafl§ma yaptlk. Borg ana para geri Odemeleri ve faizler olmasayd1 biitc;enin durumu ne olacakt1? Toplanan gelirler, toplanan diger harcamalan kar§Jiar vaziyette yani bu hususun bu tOr degerlendirmelerde dikkate ahnmasJ gerektigini
du§Oniiyorum. Yine TOrkiye'de vergi yOkO dO§Ok mU? OECD'nin 91 yay1m,
gelir lstatistikleri yay1m var. Oradan ben baz1 rakamlar vereyim. 89 senesi itlbarlyle TOrkiye'de sosyal gOvenlik primleri harig vergi yukO 24.5, toplam
OECD ortalamas1 29.3, Avrupa OECD ortalamas1 29.5, AT ortalamas1 28.6 ve
de TOrkiye'ye yak1n baz1 Olkelerin rakamlanm vereyim size. Fransa 24.6, Almanya 24.3, Yunanistan 22.8, italya 25.3, Japonya 22.1, isvigre 21.4, TOrklye'de vergi yOkO ashnda gok dii§Gk degil. Ozel!ikle fert ba§Jna dli§en milli
gelirin TOrkiye'de 2.000 Dolar, diger OECD Olkelerinde 20.000 Dolar'lar seviyesinde oldugunu dO§linOrsek 2.000 Dolar'1n % 25'ini almak ile 20.000 Dolar'Jn % 30'1anna yakm k1sm1m almak veya 35'ini almak samnm farkh olsa gerek. Ancak, sosyal giivenlik prlmlerini hesaplamaya dahil ettigimizde Turklye'nln durumu biraz daha kotOie§iyor. Aram1zda 8-1 o puana yak1n sosyal gOvenlik priminin GSMH'ya oramnda bir farkhhk var. Bu rakamlar hesaplamaya
dahil edildiginde Turkiye ortalamasJ bayag1 dli§Oyor. $imdi Say1n Nezih
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l}eker'in ag1klamalan ile ilgili baz1 hususlan belirtmek istiyorum. DOn de belirtmi§!im, bugun de belirtiyorum. Gelirler Gene! MOdurlu~ii'nUn gorevlerini belirten 12. maddede 178 say1il kanun hukmunde kararnamede devlet gelirleri
politikas1m haz1rlar ve uygular. Deniyor ki bu gorev bakanilk makam1na aittir.
Do~rudur, bakanllk makam1 gelir politikas1n1n uygulanmas1 konusundaki talimatlan verir, gelirler gene! mudilrlli~il haz1rlar, haz1rlanan malin yasama orga'
mndan gegip kanunla§llklan sonra da uygular. Bunu yaparken devletin elemamna gelirler gene! mudiiriO~ilnun ihtiyac1 olmad1~1m nas1l dO~Onebiliyorsu
nuz? Gelirler kontrolorlerini bakanilk makamma ba~layailm, gilzel. Ta§lradaki
kontrol memurlanm ne yapaca~1z? Onlan da merkeze gekmemiz Jaz1m. Bir
Turkiye dO§Onebiliyor musunuz? Bu!Un denetim elemanlan Ankara'da makamln emrinde c;aii§IYOr i§ yapt1racaks1mz, ta§rada bir lane elemammz yok.
Kendi bOnyenizde i~ geliyor, binlerce evrak geliyor, her gun bakandan yuzlerce onay allyorsunuz, i§ yapt1rabilmek igin, bunu takdirlerinize b1rak1yorum.
Vine b61ge §eklindeki orgO!Ienmenin TOrklye a<;ISindan baz1 sak1nca!ar
yarataca~ltll belirtti Saym l}eker. Tilrkiye'de §U anda b61ge §eklinde iirgi.illen-

ml§ birgok kurulu;; var. Orman ldaresinde var, karayollannda var. Onlar sorun yaratm1yor da gelir idaresinin bolge §eklinde iirgOtlenmesi ne glbi sorun
yarat1yor? Ben ~hsen bunu anlayamad1m. Saym Qetiner kendileri verilen
§eyden anlad1~1m kadar kabinenin gene! mildilrO pozisyonundadlr. Aym
gekilde gene! mudOrli.i~u statOsO ile ilgili baz1 ag1klamalarda bulundular. Ancak belki bu tOr bir toplant1da soylenmemesi gereken bir §ey siiylendi ve
OzOidOm. i§te gelir idaresinin us! yap1s1ndaki ki§iler vs. dendi. Gelir idaresinln Ost yap1smda hesap uzmam var, maliye mOfetti§i var, gelirler kontrolorO
var ve tegkilattan yeti§mi§ ki§iler var. Dediginiz do~rudur. Hesap uzmam kiikenlilerin say1s1 go~unluktad1r. Vani say1lan orant1 yoluyla m1 tesblt etmek gerekiyor? Ben §eyi anlayamad1m, siz kendi §irketinizde eleman ahrken Oniversite mezunlanna bir kontenjan m1 §ey yap1yorsunuz? A unlversltesinden Og
ki§i var, B'den be§ ki§i olsun diye. Voksa lc;lerinden l§i en iyi yapabilecek pozisyonda olanlan m1 segiyorsunuz? Yap1dan biraz daha bahsedeylm §U anda
size. Sekiz tane yurt di§lnda lisans OstO gall§ma yapml§ daire ba§kam gene!
mildOr yard1mc1s1 var. Onikl tane (bunlar dahil, sekiz ki§i dahil) yabanc1 dill
gok iyi bilen insan var. Bir lane de dun konu§macl olarak katllan akademisyen kariyeri olan arkada§1m1z var. Benim belirtmek istedl~im hususlar bunlardir, le§ekkur ederim.
Ba~kan

Dr. Eser

- Te§ekkur ederim Ridvan Bey. Evet buyursunlar Say1n De..;;.

Karaka~.

Eser Karakaf - Efendim, te§ekkilr ederim. Bu sabahki panelde cle,
dOn ve ewelsi gOnku konu§malarda da anlad1g1m kadanyla mutabakat sa~-

lanml§ konulann ba§mda, TOrk Vergi Sistemi'nln iginde yava§ yava§ a§lnmaya ba§landl~l iddia edllen artan oranlil1~1n tekrar restorasyonu geliy~r. ~r
tan oranlilik gok ilgim; bir konu. lki ag1dan yakla§lrlar artan oranlili~a. B1r, flskal ag 1dan yani kamu keslmine daha c;ok kaynak aktarmak igi?. Buna fazla
soyleyecek fazla bir §eyim yok. Ama vergi yOkOnOn daha adaletil da~li1m1 ac;ls1ndan artan oranlill~l savunmak ag1s1ndan c;ok ciddi sorunlar var ortada.
$imdi bu sorunlann gok bOyOk bir b610m0 daha gok akad~mis~enler agl~ln
dan. BOrokratlar veya hepimiz biliyoruz ki, artan oranlili~ln kokemnde kard1nal
fayda fonksiyonlan yat1yor. $imdi hayat akademisyenler igin c;ok kolay de~il.
akademisyenler de birer insan. 0 insanlann birer ya§am gorO§O var, siyasl
tercihleri var. Her insanda oldu~u gibi. Ama buna galebe c;almas1 gereken,
zamanda da bu siyasl gorO§Ierle geli§ebilen akademik baz1 gergekler var.
Onlann ba§lna da mesela burada soyledi~lmiz fayda fonksiyonla~l gelly~r:
$imdl kardinal fayda fonksiyonlanna da~1lan bir artan ora~lili~l bugOn gok
biliyoruz ki art1k fayda tedbirlerinde kardinal fayda fonks1yonundan bahsetmek milmkiln de~il. Kardlnal fayda fonksiyonunu yok sayarsamz artan oranlili~ln hlgbir akademik bazl kalm1yor. l}lmdi burada akademlsyenler igln c;:ok
ciddi bir tercih sorunu ortaya g1k1yor. Va bu akademik gerc;e~l kabul etmek
zorunday1z ve bunun sonucunda da belki siyasl goril§lerinizi, dunya gorO§lerimizi geli§en baz1 §eyleri kabul etmek zorunda kal mallylz. Qok te§ekkilr ede-

'Y'

rim, sa~olun.
Ba§kan - Evet Say1n Halit Demir, buyurun.
Halit Demir - Say1n Ba§kan, Saym Hocam, gok de~erli hocalanm, de~erli konuklar. Sizleri Bursa'da gormekten gerc;ekten ben de gok mutluyum.
Umanm iyi blr sempozyum gegmi§tir. Bundan sonrakl gOnlerde de yine sizi
burada gormeyi arzu ederiz. Ben gergekten bu sempozyumdan gok yararlandlm. Vine umuyorum ki uygulaylcllar da buralarda konu§ulanlardan faydalanacaklar. Vine benden onceki konu§macllann yaptl~l glbi ben de aym §eyleri yapaca~1m belki. Soru yoneltmekten ziyade katk1da bulunmak §ekllnde.
Burada gok de~erli akademisyenleri gordum, uygulamaCIIan gordilm. Fakat,
kay 1 ~ 1 n kilre~ini gekenlerden biri olarak milsade ederseniz gorO§Ierimi aglklamak istiyorum. Ama bunu yaparken konu§macliann b.az1 ac;1kladlklan konulara da blraz daha ac;1klik getirmek istiyorum.
Biliyorsunuz vergi sistemimiz esas itibariyle beyana dayanan vergiler
ozerine oturtulmak lstendi~l halde, blzim sistemimiz adeta beyana dayanan
de~il de stopaja dayanan sistem gibi gidiyor. Saym Kumcuo~lu Ostad1m dedi
ki, vas1tas1z vergilerln % 80'1 i§te stopaj §ekllnde veya §U §ekllde alinan vergiler. Bir de beyana dayanan vergilerin yelpazesine bakarsak, o zaman durum
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daha da degi§ik. Bu konuda gelirler gene! mudOrlugO daha once bize de

agrkl~~an iS.tatisti.kle.r ~onderiyordu. iki yrldrr bu istatistikler bize de gelmiyor.
Ben rkr yrl oncekr brr rstatistige dayanarak sadece tabii Bursa'yr bildigim lgin
B.ursa'yr konu§acagrm. Diger lllerin de Bursa'dan gok farkh olmadrgrm zannedryorum. Ama burada §U veya bu ki§iyi §oyle olsun demiyorum. BOlOn mesele ~~h~ iyiye git~ek, daha gOzele ve beyam oturtmak. Buraya nasrl yakla§abthriz. 6nce brr durum tesbiti yapmadan buraya gitmek zor. Beyana
dayanan vergilerin % 82'si de hayat standardrnda yani % 20'si yukanda.
zaman hayat standardrm da beyana dayanan vergi olarak dt§an grkarsak
beyana dayanan mik!ar belki% 5'1ere de iner. % 10'1ar da mr kahr onu da bilemiyorum.

o

Bir diger konu, te§kilat yaprsrna deginmek istiyorum. Maliye ve GOmrOk
Bakanlr~r'mn. <;:unkO b~ konu da son gunlerde tartt§ilryor. Efendim yoneltilen
tenkitlerm e~ .ba§tnda htgbir altrnda benim okudugum makalelerde, tartt§trgrm
konularda brhmsel veya ara§ttrmaya dayanan bir§ey gormOyorum. Tarihsel
nedenler, nedir bu tarihsel neden? Defterdarhk adr Osmanh'dan geliyor. Bu
gagrmrza uygun degildir, degi§tirelim. Degi§tirelim de nasil yapahm, ne olmah?
B.u konular tartt§rlmryor ve biz uygulamamn ic;indeyiz yani eli, ayagr olmayan
brr uygulama. Siz istediginiz kadar en guzel vergi kanununu c;rkann tartt§ahm
b~ra~a..~rna elin~z, a~agrmz yani uygulayamryorsamz o kanun ne i§e yarar?
$rmdr brzrm vergr darrelerimizin durumu malum. Ben isterdim ki vergileme
· sorunlan darken teorik sorunlann yanrnda, altyapr sorunlan, diger sorunlara
da ·deginilsin. Burada bu sorunlann yamnda, altyapr sorunlan, diger sorunlara
da d~ginilsin. Burada bu sorunlara deginilmedi. <;:unku bu sorunlara deginecek krm.se de zaten yok. BugOn bOtun imkanlann seferber edilmesine ragmen
§~nu soylemek lazrm, ac;rk yOreklilikle soylemek lazrm. Vergi dairelerinin bOyuk sorunu vardrr. Bugun vergi dairelerinin buyuk bir krsmr hala kirahk na~O~it ~artla~da c;ah§mak!adrr. Denetime c;rkardrgrmrz elemanlann sayr~r ve
mtehklen b7llrdrr. Bunlar yani vergiyi esas toplayan vergi dairesini yanl el ve
ayagu1_1rzr brz c;ah§tr duruma getirmedikc;e ister gelirler muste§arlrgr kurahm, ister ~ehrler ba§~ka~lrgr kurahm. Ne kurarsak kurahm sonuc;ta aym yere gelecegrz. Acaba §tmdr ne kuraltm diye dO§Onmeye ba§layacagrz. 0 bakrmdan
altyapr sorunlanmn suratle c;ozOimesi lazrm.
Gec;en, bir i§adamrmrz ismini hatrrlayamryorum, o da zaten soyledi.
Anlayamryorum diyor, maliye nic;in vergi dairelerine fazla yatrnm yapmryor?
~ysa ~ralar orada.n g~liyor. Ben aym §eyi soyleyemeyecegim. Maliye tabii
kr •. maltye de devletrn brr parc;asr. Gerekli c;ah§malar yapilryor, yaprlmryor demryorum ama benim §ahsi kanaatim :;;u ki, bundan sonra da, bundan sonraki
gOnlerde de vergiyi esas toplayan vergi dairesi yaprsi Ozerinde c;:ok ciddi c;a-
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h§malar, belki bilimsel c;ah§malann ve buna Oniversitelerin de katkrda bulunmasr lazrm. Yani vergi §oyle yans1r, boyle yansrmaz, gOzel tabii bunlar var da
nasrl bir vergi dairesi, yani bu konuda Oniversitelerin de bize katk1da bulunmasr lazrm, ama ben burada boyle bir katkr §ahsen alamadrm. Bunun dt§tnda konu biraz §eye saptl. Ben ona OzuldOm ac;rkc;asr. Maliye Bakanhgr merkezi denetim elemanlarrnrn arasrndaki ili§kilerin ne §ekilde olmasr §eklinde.
Bence buradaki ili§kiye c;ok lazla §ey yapmamak lazrm. Yani bazr hocalarrm
bunu birle§tirsin, birle§tirmeye ama §Unu soyleyeyim yani belki yerinde bir
benzetme degil, bu konuya tenkit alabilirim ama yani bugOn Fenerbahc;e kluqu var, Galatasaray kiObO var, ne bileyim Be§ikla§ var, digerleri var yani bu
kiOpler de birbirleriyle rekabet halinde. Bu rekabet ortamr belki de lath rekabet diyorum ben buna. Bu kurallan canh tutuyor. Tek bir§eye indirdigimizde
bu canlthgr kaybederiz. Yani meselenin bu yonune de bakmak lazrm. Ama bir
takrm dOzeltmeler, ilaveler, eksiltmeler gerekiyorsa tabii ki bunlar yaprlabilir,
yaprlmaz demiyorum ama meselenin canhhgrnr da oldOrmemek lazrm. Yani
TOrkiye'nin vergileme sorunlarr da sadece bu Oc; kurulun bu §ekilde gah§masrndan da kaynaklandrgr kanaatinde degilim. Ben soziimu lazla uzatmak istemiyorum. ,Konu§manrm artrk sonuna geldik. Ben tekrar buradaki tOm konu§macr arkada§larrma, Sayrn MOste§artma ve Sayrn Ba§kana ve diger tOm
kalllanlara te§ekkOrlerimi arzediyorum. ln§allah tekrar ba§ka bir panelde bulu§mak Ozere diyorum ama herkesi her konuda tekrar bize, Bursa'ya gelil1er
de misafirimiz olurlarsa memnuniyetle gene onlan misafir edecegiz.
Burada belki tekrar Uludag Oniversitesi iklisadi ve idari Bilimler FakOItesi Hocam Sayrn Nihat Edizdogan'a te§ekkur etmek istiyorum. Sayrn Nuri
Hocama te§ekkOr etmek istiyorum. $unu da son soz olarak soylemek istiyoruril. Ben oyle zannediyorum belki, yanrhyorsam Sayrn Hocam dOzeltebilir.
Biz burada Bursa'da Oniversite ile iyi bir diyalog ic;ine girdik. Onlar gelip bizim sorunlanmrzr dinliyorlar. Biz de gidip onlan dinliyoruz, konu§uyoruz. Ben
Omit ederim ki gerek bakanlrk, diger uygulayrcr kurulu§lar c;ok degerli hocalardan yararlamrlar. Onlar da belki, biz onlann ogrencisiyiz ama, insanrn ogrencisinden ogrenecegi bazr §eyler olabilir, onlar da bizden yararlamrlar. Ben tekrar te§ekkOr ediyorum, hepinize saygtlarrmr sunuyorum, sagolun.
Ba~kan - Elendim, Sayrn Bursa Defterdan Halit Demir Beyelendi'ye ilging ve samimi konu§masr ic;in te§ekkur ederim. $imdi GOneri Bey buyursunlar, Sayrn Prof. Dr. GOneri Akahn.

Guneri Akal,n - Guneri Akalm, Hacettepe Oniversitesi. Elendim ben
aslrnda soz almak niyetinde degilim. Yalnrz Sayrn Ba§kan ve Kumcuoglu'nun
gorO§Ierine zrt dO§lOgOm ic;in likrimi beyan etmek isterim. Birinci olarak efen-
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dim §imdi bu vergi Odenek oram% 67.12 tutuyor. Bu dii~Uk blr oran olarak
dO§OnOiiiyor. Vergiyi, verginin kar§rlama oram olarak. Tabii bu Odenek krsmrm boyle tutarsak, boyle dO§Onursek oyle blr oran c;:rkryor, matematigin bir
gostergesi. Ancak vergi hesaplanna, vergi yukQ hesaplanna girdigimizde bu
I§ bu kadarla b~miyor yani arkada§rmrz soyledi % 29.5'e c;:rkryor. Fakat onlann hesaplan gene kendi ozelliklerine uygun olarak yapilmr§ hesaplar, tOm
lonlar girmiyor. Eger tiim Ionian katacak olsak% 35'e dogru bu yakla§rr. Aynca, iki onemli kalem diger Ulkelerde olmayan, bizde alan iki onemli kalem
gene hesaplama teknigi ac;:rsrndan giremez. Qiinku yasal bir§ey var. Kanunsuz vergi olmaz ama enflasyon Tilrkiye'nin gene! olan vergisi enllasyon vergisi. Bu bakrmdan yani §eyi en azrndan % ·5, % 6'lik bir artl§ saglar. Biz %
40'1ara dogru gidiyoruz. $imdi sorulacak soru §U: Tamam % 40'lik bir vergi
oram, c;OnkO hareamalanmrz da oyle. Yani yoklan var edilemeyecegine gore
kamu seklorO harcamalan % 40'a dayandrgrna gore bunlan finanse eden de
bir vergi yOkO var. Saklayalim, saklamayalrm. Ben onu da anlamryorum. Gelir
idaremiz nigin bu ba§ansrnr saklar? Yani ba§anli vergi toplayan bir vergi idaremiz var. 2000 Dolar dolayrndaki bir Olkede % 30'u a§ryorlar. Kendi kasalanna giren, yahut da fonlara girenler itibariyle a§ryorlar. Fakat bunu beyan etmeklen bOyOk bir mahcubiyet duyuyorlar. Ben kendilerini kutluyorum burada
ve bu vergi gayreti ne zaman, kimi tatmin edeceklir? BOtc;:e agrgr var, bOtc;e
agrklan kapatahm dedigimiz zaman asrl enflasyonla kar§rlacagrz. QOnkO Oretimi durdurmu§ oluyoruz artrk ve birc;ok dalda eger vergi kanunlan tam olarak
tatbik edileeek olursa i§te bir tanesini ornek vereyim. Gec;en gun arkada§rmrz
bOyOk bir feragatla ifade etti. % 8 tapu harer ahnaeak olursa da, §oyle ahnacak olursa dogru beyan ettirecek. % B'lik bir tapu harer bir serve! vergisi niteligindedir. % 8 hic;blr Olkede bir serve! vergisi yoktur. Bir serve! c;;OnkO kapitalden ;;rlryorsunuz, kapital degerinden ahyorsunuz. Dolay1sryla % B'lik bir tapu
harcr i§te sermaye hasrla katsayrsr ne dO§Ok kabul etsek .bile in§aat seklorOnde % 1O'a yakla§rr. % 5 bile kabuk etsek % 40. Gayrisafi gelirden % 40'1111
ahrsanrz bir mOsadere ekonomisi yarallyorsunuz. Dolay1sryia §imdi yeni bir
gayret var. Mesela beyan usuliinde kiraerlann beyanr. Eger herkesi beyan ettireeek olursanrz, herkesin a §ekilde vergisini toplayaeak olursamz in§aat sektorO duraeaklrr. Lokomatil, in§Bat seklorUdOr. TOrk Vergi Sistemi itibariyle sadece ula§trrmada, sadeee haberle§mede yahut sanayide degil. Vergi sistemi
itibariyle de diger rakipleriyle rekabet etmek durumundaclrr. Buna gore §U anda tasarruflar Ozerine gok gidildigi igin bir sermaye ihracr tehlikesi vardrr. Aklr
ba§mda hit;: kimse, doviz olarak hesabrm TOrkiye i~ Bankasl'nda % 4'le tutacagrna Kasmanaton'da risksiz, t;:ok daha fazla olarak ve vergisiz. Nic;in Amerika vergi almryor, TOrkiye aliyor? Bunun at;:rklamasr mOmkOn degildir. Vergi
kanunlanmrz, maddi vergi kanunlanmrzda bir hata yak deniyor ki, gelirler ida-
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resinin beyam. Samyorum Kumeuoglu katrlryor. 0 zaman niye dort lane a!
var? Demek ki TOrkiye'nin ekonomik gerc;:eklerine bu kanunlar ters dO'jOyor.
Eger i§, ekonomiyi c;alr§llrabilmemiz bakrmrndan vergi borc;lanm zaman zaman srfrrlamamrz gerekiyor. Aksi halde o/o 30'u.
Sonra, matrah larklan ifade edildi. i§te gelirler idaresinin buldugu matrah farklan. 0 zaman % 60 mr olsun yeni vergi yOkli. % 50 mesela gelirler
vergisinde % 50 matrah farkr var. o/o 60 mr olsun? Ne zaman bu bir i§ba noktasrna varacaklrr? Biz zannediyorum ki vergi srnrnm a§tlk o/o 30'un listOne trrmanmakla. Zira sanayile§menin oldugu donemlerde ingiltere'de, Amerika'da
% 10'un Us!Unde bir vergi yOkO, BliyOk sanayile§me gayretlerinin oldugu donemlerde batrda boyle % 30'luk, % 40'1ik vergi gayretleri yak. 0 bakrmdan
arzr dii§Ormeden, sadece vergicilik ve hazineeilik agrsrndan 50'1erin dO§Onee
tarzr ile bugOnkii meselelere gare bulabilmesi ihtimali yak. iyi ki belki de yeni
bOtc;:e agrgr var. Bunu vergi ile kapatahm deseniz, ekonomiyi tamamen durdurma sonueu ile kar§rla§abiiirsiniz. 0 bakrmdan.
Ba11kan - Te§ekkOr Sayrn.
GOner! Akalin - Bir dakika efendim. BOlOn vergi kanunlanmrz iklisadi
boyutta tekrardan gozden gec;:irilip ve tekrardan yazrlmasmda yarar var. A!lardan vazgec;:mek istiyorsak. Sagolun.
Ba!,lkan - Te§ekkOr ederim. Evet Sayrn Veysel Ozeri.
Ahmet Veysel Ozeri - Sadeee ufak bir ac;rklama yapmak istiyorum.
Ozellikle akademi diinyasrmn katkrlanyla olu§an Maliye Sempozyumlan srrasrnda bu bir kac; yrl Maliye ve GOmrOk Bakanlrgr'mn orgOtlenme problemleri
gorO§Oiiiyor. Marmara'daki toplantrda, bilahare Gazi Oniversitesi'nde yaprlan
bir toplantida ve burda. Son saate, son dakikaya kadar izin almak istemedim.
Gerekc;em de, ic; problemlerle filan bizi srkmryalim, izleyicileri srkmryalim, daha c;ok akademik katkr bekleyelim diye. Fakat sadece §Unu soyliiyorum; Maliye Bakanligr bu orgOtlenme problemini burada sempozyumlarda tartr§trgr kadar §effaf bir vaziyette kendi ic; bOnyesinde tartr§maml§llf. Tarll§ml§ olsaydr,
sanryorum daha farkli sonuc;lara varabilmek mOmkOndO. Bir de §U degi§ik denetim gruplan Qzerine bir §eyler soylendi. Hatta Oguz Hoeamrz bu farkli
prensliklerin filan OstOnlOgOne son verilmeli dedi. Dediler kendileri. Prenslik filan yak Maliye Bakanhgmda tatli bir yan§ var. Evet Sayrn Nadaroglu Hocamrz
burada degiller. Onun bir §eyini hatrrlallcarn. i§te, bir evin alimlr bir san§rn
gene; krzr var, alimli bir esmer krzl var, alimli bir melez krzr var diyelim. Bu ac;rdan Oniversite camiasrm ve son gOnlerdeki basm dOnyasmr bu tOr olaylarda
objeklif ve tarafsrz kalmaya davet ediyorum efendim. Te§ekkOr ederim.
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Ba§kan - Te§ekkOrler. Evet e!endim, sorular ve mOtalalar boylece tamaml~ndt Fakat vakitte hig kalmad1." Qiinkil §imdi Say1n Boliim Ba§kam'ndan b1r. not .geldi..ot.obOs 14.00 de kalkacakml§. Efendim onun igin 13.15'e
20 dak1ka b1r vakt1m1z var. Say1n Panelistlerin cevap vermesi i<;in 2'§er 3'er
da~ika boiO§elim liitfen. Hig konu§mamak veya cevap vermek istemeyenler
tab! makbuldur.

~erafettin

Aksoy - En az konu§andan rica edicem eger mOmkiinse;
en az konu§an olarak. En az konu§an olarak oncelik hakk1m1 burada olsun
kullanay1m diyecem.
Ba!?kan - Peki. Say1n $erafettin Bey, ilk s1ray1 size verelim buyrun.
. ~eraietlin Aksoy - Te§ekkOr ederim Say1n Ba§kan ve degerli dinleyicil~r. B1raz.. hey.ecanh. anl.attlm ba§ta. QOnkO h1zla konulan toparlamam gerektyordu. Ustehkte sures1nde soyleyeceklerimi soylemem gerekiyordu. Ashnda
<;ok §e~ vard1 soyleyecegim ama, ozOnO. soyleme gayretinde oldum. $imdi
bana d1re.kt so;u. g.elmedi, fakat bir iki noktaya deginmek istiyorum. $imdi
yan~1ma onemhm1d1r, degilmidit? Biz uygulamaya yonelik meseleleri istiyoruz
d~1ler, hakhlar, ben o konulara deginmedim. Ama inamyorum en az soru sahlbl k~da: TUr~iye'de uygulama ile teorinin igige gitmesini her yerde savun~U§ b1r k1f11sey1m. Bu kopuklugu temas ettikleri igin kendilerine te§ekkiir eden~. Ama on.ce yans1may1 bilecegiz ki, sonra diger idari tedbirleri alabilelim,
mu:sseselen kurabilelim, gOnOn §artlarma, gen;eklerine uygun yOriitebilelim.
A.ks~ hal~e olfl1a7 kanaatindeyim. Bu nokta birinci nokta. ikincisi sorular gelSin 1sted1m .. Turk1ye'de vergi yOkOnun ag1rl1gmdan bahsettim, dag1hm1 adil olmalldl~ ded.lm. N~s~l yap1labilit? Yiik ag1r. GOneri Bey'de ifade ettiler. inamyorum k1, gehr verg1s1 konumuzdaki gelir unsurlanndan bir c;ogu kapsam baklmln~an c;ok. s1mrh tutulmaktad1r. Deginmedik, deginilmedi. 6rnegin, h1zll bir
§eh1rle~mey1 ya§lyoruz TUrkiye'de. Hepimiz gorOyoruz bunu. H1zh bir deger
artl§l var, bunlan vergilendirmedikten sonra Tiirkiye'de neyi tar!l§lyoruz vergi
konusunda. Bunu~ yamnda zirai kazanglarla ilgili politik amac;, baska amag,
ama. ?en eko~o~1k amac; olarak goriiyorum. Yiiksek gelir gruplanmn vergilendlnlmemesl soz konusu oluyor. Biz ziraate yat1nm1 devam ediyoruz kamu
harcamalan olarak. Acaba dogrumu yap1yoruz? Soru.

Dogan \?enyiiz - Elendim, benim soyleyecegim gergekten gok k1sa.
Gilniin bu ilerleyen saatinde soyleyebileceklerimin belki en iyisi. Bana dogrudan soru yoneltilmedigi i!;in, sozi.i veren Ba§kana tekrar sozil iade ediyorum.
Te§ekkOr ederim.
Ba;?kan - Biz te§ekkOr ederiz.
- Efendim diinyamn en zor §eyi insamn galiba kendisini dogru anlatmast Ben bunu bugiin yeterince beceremedim. Belki gok uzun sureden beri
Tiirkiye'de bu seminerin konusunu te§kil eden konulardan uzakta kalm1~ olmam, belki de yeterince haz1rhkh olmamam. Bu devletin Ba§bakam diyor ki;
ben bu devletin iki yakas1m bir araya getiremiyorum. Her ay ba§tnda memuru
maa§lnt eline tutu~turma misyonu, gorevi benden bekleniyor. Ben garesizim
diyor. Bunun Ozerine ben de diyorum ki; durum bu. Devletin sagllkh bir mali
idaresinin i§areti devletin toplam gelirlerinin ne kadanm vergi gelirleri ile
kar§1lad1[j1 ile olgiiliir diyorum. Buna itiraz1mz var ml? Varsa, ayn bir seminerde, uzun uzun konu~ahm.

$imdi .bunlann tart1§mas1 ile gorOyoruz ki, has!lam1z1 artt1racak kaynaklanrttlz Var. lsterdim ki, Zamanll'lliZ olsun bu SOrulan tartl§abilelim daha da
ba§ka sorulara gec;ebilelim. Ama te§ekkur ederim, bu nok!ay1 da boylece
baglam19 oluyorum, sayg1lar sunanm elendim.

$imdi diyoruz ki, bu yaka bir araya gelmiyor. Yakamn sag taraf1 diyor
ki, efendim benim kabahatim yak, sag taraf1 bu tar,afa gehniyor diyor. Sag tarafta diyor ki, benim bir kabahatim yak, sol taraf1 bir araya gelmiyor. Ben sag
taraf1n veya sol taraf1n gelip gelmedigi konusunda bir §BY soylemedim. Ben
vergi gelirleri azd1r da demedim. Vergi dairesi gorevini iyl yerine getiremiyor
da demedim. Hi<;blr noktada boyle bir §ey soylemedim ben. Yalmz dedim ki;
devletin toplam giderlerinin ancak 9060'mn vergi gelirleri ile kar§llanabiliyor
olmas1 sagllks1z bir mali idarenin i§aretldlr. Saghks1z bir bUtge uygulamas1mn
i§aretidir dedim ve kesinlikle bu yarg1mdan vazge<;mem. $imdi burada ve bunun c;ozUmOnun nerede oldugunun i§aretlerini yeterince ag1klayabildigim kanaatindeyim ve masra! boyutunda, masral kanadmda ip elden c;1km1§ olabilir,
ipin ucu kagml§ olabilir. Ama bunun hesabml burada gordUgOmuz gibi aym
zamanda gelir idaresinden soruyorlar. <;:iinkO bu memlekette bOtOn dunyada
benzeri hallerde oldugu gibi mali idareden birisinin bir §eyden sorumlu olmaSI laz1m. Birisi diyor ki, ben elimden geldigi kadar lopluyorum, bundan otesinden bana ne. 6teki diyor ki, ben masrallan bunun altma indiremiyorum, ondan otesinden bana ne. Ama bir ikisinin bu dengeyi saglamas1 laz1m birisinin.
0 adam kim? 0 adam, maliye politikas1ndan sorumlu merci. Binaenaleyh,
maliye politikas1ndan sorumlu mercinin hem gelir polilikalanmn hem gider
politikalanmn sahibi olmas1 gerekir diyorum. Ba§ka bir §ey soylemiyorum.
§imdi burada alg1 yamlmas1m duzeltelim.

.
Bal}kan - Te§ekkiirler. Eve! §imdi s1radan gidelim. Bir istisna yaptlk,
d1gerlerine yapm1yallm. Buyrun Dol)an $enyuz.

E!endim, borg Odemelerini hatta sadece bore; Odemelerlnin faizlerini
dO§tligOmiiz zaman bu nispet yOkseliyor. Yeni vergi gelirlerinin devlet giderle-
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rini kar§llama. oram. ~u bir savunmadw. Fakat nigin devlet bor9 faizi &!Oyor?.
~mamn~a Qlderlerim saghkh bir §ekilde vergi gelirleri ile finanse edemedigi
u;1n. Yam burada kabahati, yani burada §eyini vizyonunu maziden kok ahp
dur~mu kurtarmaya r;ali§lyorsunuz. Ama ben §unu demesinl beklerdim. Ten~il ..l<;in soylemiyorum Burada bir §ey var, ilging bir §ekilde bir beige var
onunde. Nereye l<oydum onu? Burada. Maliye Bakanhg1'nda Gelirler Gene!
MO~_D~JOgO 19~1 senesinde toplanu§ oldugu 76 trilyon 589 milyar lirahk vergi
gellnmn 18 m!lyar 333 milyon liralik k1sn11n1 yani % 25'ne yak1n bir k1sm 1m
pay.~~. !onlar ad1 altmda bir ba§ka yer!ere dagltml§tlr. i§te bu di!r perlormanSI dU§~ren Maliye Bakam alml§tlr; g6revini yapm!§llr. Ama biz gider boyutuna h~k1m o!n:a~IQIITII~ bir yerterde bu paraiann birileri taraf1ndan nas1J oldugunu bilemed!g1m1z :;;ek1lde harcanmas1na musade etml§iz demektir. Biz bOrokratlar ~l~rak bunu yapm1~ olmam1z mOmkun degil. Bu siyasi bir tercihtir. Ben
onun 191n Gellrler Genal MiidOrlOgu siyaset yapan bir mercidir derken bu
muesseseyi koru~~ya c;;ah§tlm. Qunku herhangi bir §ekilde bOrokrat, siyasi
karar verm~ ~ercu 1ie sehren yerine geg!igi kanaatini kamuoyunda uyand 1nr~ ola~d~ k1mm suc;;lanacag1, kimin ele§tirilecegi yOzden kaybolur. Bu bir siyaSI terc!htlf ve bunun hesab1m polilikac1 verir. Ben niye vereyim bOrokrat olarak? Yani bu~On gelir idaresinde herhangi bir kimse ben 100 ;ira para kazanaylm da 25 hras1m ba§kalan. politikacliann istedigi gibi dagltSin der mi? .. Demez. Ka~ar veren mercii kim? Politik mercii. Bunu kim duzeltir? Vine 0 dOzeltl~. Nltek1m T~ns.u .9llle: Hamm oyle diyor. Gelsin fonlar bOtgenin igine diyor.
N.1ye, merkez~ hukume!ln vergi dalresl toplaml§ bu paray1. Kendisi ikl yakas 1m
b1r araya get1remlyor. Memurun maa§IITI yetiremiyor. Bu paralar ba§ka yerlerde .tam k~ntrol edemedigimiz bir bigimde harcamyor. Te§ekkOr ederim
efend1m, bemm maruzat1m bundan ibaret.

Ba;~kan - Evet efendim, §imdl s1ra Nezlh Bey'de.
Nezih !;leker - Say1n Ba§kan <;ok te§ekkOr ederlm. Bana gok soru soBen de k1sa tutmaya gayret edicem efendim. Efendim degerli ele§tiriler~nde~ ?ok yararland1g1m Saym Selguk'un sorulanna cevap vermekle ba§la~.ak l~liyorum. Kendileri ile ashnda hi<; farkh bir §ey soylemlyoruz. Benim
soylf~chklerlmden de pek farkh bir §ey soylemedi kendileri. Gelirler polltlkaslmn on haz1111g1m yapmak, uygulama birlminin g6revldir zaten. On haz1rhk uygulam~k da g~~evidlr. Ancak bu durumu konu§mamda §ayle ~apay1m. Yalmz g:lirler polillkalanmn kararlanmn olu~tugu makam e§ittir vergi yonetlml.
Forlllul budur. TOrkiye'deki uygulama da budur. Teorideki yeri de budur. Vergl yonetimi ve 6rgO!Ienmesl kaynaklannda da bu yazar. idare hukuku kaynaklannda da bu yaz~~· $imdi yani Gelirler Gene! MOdOriO!;jO yalmzca vergl
tahakkuk ve tahsil politlkalanmn on haz!rliglm yapar ve vergi y6netiminin ken-

r~ldu.
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disl olan Bakanlik makam1 karar verdikten sonra uygular. Sonugta benlm
soylediklerlm de zaten farkh bir §SY degil.
Efendim Gelirler Kontrol6rleri denen denetim birimi ad1 Ahmet, Mehmet mOhim degil, bir denetim biriml var. Bu da Gelirler Gene! MOdOriOgO'nOn
i9erisinde, bu da uygulama blrimi. Kendilerl de zaten ifade ettiler ki, on haz!rhk yapar ve uygular. Ba§ka bir fonkslyon vergi yonetimi a<;1s1ndan bakanhk
makam1na ail. Efendim bu a<;1dan uygulama birimi lgerlslne eger teorl ve tatbikat bak1mmdan Say1n, Panel Ba~kam belirtti kl, cesamet ve bOyOkiOk baklmmdan ve teori bak1m1ndan da eger SIQmlyorsa, 91kanlacaksa bunun ad1 Ahmet'te olsa Mehmet'te olsa bunun g1kanlmas1 gerekir ve <;:lkanlacaktlr da. Fakat buradaki denetim ihtiyaCI var m1 yok mu? Efendlm herkesin ho§una gider, yamnda bir seri elemam olsun, hadi onlan kullanay1m, gondereyim, ga,,~malanm kullanay1m !alan fllan. Fakat boyle olmaz bu vergi yonetlml boyle
olmaz. Gelirler Gene! MOdOrlilgO'nOn bizzat kendisl 9ah§SIIT, yoneticller olarak
denetlm elemanlanmn zamanlanm, <;ali§malanm kullanmas1nlar, 98§itli yonetimsel faaliyetlerde uygulama faaliyetlerlnde. Ama ne olsun dl§anda bag1mS1Z
olsun. Ta§radaki denetim birlmleri boyle degil ml efendim? Ta§radaki denetim
ihtiyac1 zaten vergi ·kontrol memurlanmn durumlanmn lylle§tlrilmesiyle zaten
gozle gorUiecektir.
Gelirler Gene! MildOriOgO iglnde ba§ka bir denetim blrimine hi<; ihtiyac;
oldugu kams1nda degllim. $imdi efendim burada denetim birimleri eger idarenin yeni uygulama biriminin di§!nda olursa zaten en saglikli bag1ms1z denetim,
tefti§ yani I<; denetlm denilen teoridekl olay gergekle§ecektir. Tahkikat baglmSIZ olacakt1r. BugOn zaten bag1ms1z olmas1mn geregi de tefti§ ve tahkikat yetkisinin zaten bakanhk makam1 taraf1ndan bizzat verilmesldir, denetim elemanlanna. 0 halde Gelirler Genel MOdOriOgil i<;inde bir denetim biriminin soz konusu olmad!Qinl fazla tarll§maya art1k gerek gormOyorum. $imdi efendim,
Say1n Defterdanm1z dedller ~~ buradaki zevata, burada efendim aynen §Oyle,
burada vergl dairesinin sorunlar1na deginecek kimse yok dediler. Efendim
ben konu§mam1n bir boiOmilnde tam ta§ra te§kilat1na geldim. Gelir MOdOrIOgO'nO anlatt1m. Say1n Ba§kanm §eyl Ozerine kestim. Kendlsine biraz sonra
takdim etmek istedigim ve sayfahk <;:ali§mam var.
Buracla ana ba§liklarla vergl dairelerlnin suratll, etklll ve verlmli olabilmesi i<;in oncelikle ba§!ndaki mOdOrOn, gerekli sisteme ahnmas1 gerektigi
onerisi, vergi dalresl personelinin nitellk olarak iyile§mesinin saglanmasl ve
gorevin onemine paralel olarak Jyl Ocret verilmesi, yoklama memuruna daha
iyl nltelik kazand1nlmas1, tarama kontrol boiOmOnOn geli§tirilmesi, otomasyona ge<;en vergi dairelerinde kart servislnin yeniden ihdas edilmesl geregi, verilen beyanname say1s1mn azaltllmas1 §ekllnde acizane gelirler kontrolorleri
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iken yillar y1h tefli~ ve tahkikat yapan bir eleman olarak aynca d1~andan piyasadan Say1n Akahn dedi('jl gibi gozleyen bir mOkellef olarak bugOnO tesp~leri
mi blr de i~lem yonergelerinin vaktiyle belirlenmesinde baz1 Ostadlardan edindi('ji bilgileri olan bir ki~i olarak bunlara deginme f1rsat1 bulamad1m. 0 yOzden
kendilerinin ho~ gormelerini rica ediyorum.
Efendim sonug olarak da bir de ismini tam alamad1('j1m Say1n konu~macl dediler kl, samyorum kendisi meslekta~1m1z, bir mali motettl~ olsa

gerek, vergi denetimi sorununu kendi aralannda tart1~s1nlar, idarenin il;inde
buralarda tartl§mas~nlar falan dediler. Peki idarenin kendi yap1s1 iginde yeni
yonetim ic;:erisinde, burada bile dikkat ederseniz bu tOr tart1~malar bOyOk tepki toplad1. Vay efendim nas1l ele~tirilir bu hususlar? Bilimsel platformlarda her
~ey soylenir efendim. Buras1 en ozgOr yerdir. Ha gelirler ldaresinde ya da bakanilk il;erisinde bunlan tart1~ma ozgOriOgO olmad1g1 ic;:in buralara geliniyor.
Bu bak1mdan temennim ilk gOnkO konu~mamda belirttigim gibi denetim standartlanmn belirlenmesi bak1m1ndan e~lt seviyede yani idari bask1 alt1nda degil,
objektif gOzel fakat hie; inanm1yorum efendim bu konuya. Samyorum bu platformlar devamil i§gal edilecek. Beni dinlediginiz ic;:in c;:ok te§ekkOr ederim
efendim.
Ba§kan - Nezih Bey'e de te~ekkOrler. $imdi soz s1ras1 $efik Qetiner'de
efendim. Or; dakikam1z kald1, iki ki~i boiO§eceksiniz IOtfen.
$efik c;etiner - $imdi efendim bana degi§ik ki~ilerden degi§ik sorular
yoneltildi. Yalmz ben bu sorular ic;:inde Say1n Selc;:uk'un OzOierek beyan
. ediyorum ~eklindeki ifadesine ben OzOierek demiyorum ama gerc;:ekten bana
burada bir ~ns tamd1. Ben burada gelirler kontrolorleri veya Maliye Bakanhgl'mn bir biriminin temsilcisi olarak bulunmuyorurn. Burada 800 ki§i gah§tlran bir sanayi kurulu§unun yoneticisi olarak bulunuyorum. Dolay1s1yla burada
d1~ndan bir tak1m gozlemlerimi aksettirmeye c;:ah~t1m. Yanl Maliye Bakanhg1
Gelirler Genel MOdOrl!igO igerisindeki kompozisyonun ~ekli bu olay olmadiQinl
birikimlerden yeteri kadar faydalamlmasl gerektigine inand1g1m ic;:in o ifadeyi
kulland1m.
$imdi efendim Say1n Selc;:uk, Gelirler Genel MOdOriOgO'nOn onemli kademelerinin Hesap Uzmanlan taraf1ndan i§gal edildigini soyledi. Ben o konudakl ele§tlrilerine devam etmek istiyorum. Hesap Uzmanlan Kurulu'nun danetim, vergi idaresinin tarh ve tahakkukunu denetleyen blr yetkisi vard1r. Tahsilat gorevini, tahsilat yetkisini denetleyen, onu kontrol eden, geli§mesini saglayan yetkisi yoktur. Dolay1s1yla buradan gelen ki~ilerin buray1 i§gal etmesi tahsilatln h1zland1nlmasn1da bir tak1m problemler dogurmaktad1r. ikinci olarak
ben ylne ekoteorilerime devam etmek istiyorum. iki tane, Or; tane ornek ver-
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·dim, katma deger vergi iadesi ile ilgili arka arkaya bir veya iki ay i?inde sayls1z tebliglerin c;:1kt1glnl gorebilirsiniz. Dolay1s1yla bu konuyu da yetennce ara§tlnlmadan tavamn fikirlerine ba§vurulmadlgl ahnan kararlar §Sklinde telakki
ediyorum.
Yine gelir idaresinin bir ~ns1 sadece soz konusu 65 trilyon verginin
tahsilall degildir. Beyana dayanan vergilerin tahsilat1 ve bunlann artt1nlmas1d1r.
Bu da Gelir ve Kurumlar Vergisi'nin 1991 y1il igerisinde Gelir ve Kurumlar Vergisi mOkelleflerinden tahsil edilen vergi 7.8 trilyondur. 65 trilyonda 7.~ ~rilyon
dur. Bu bence yani ben burada kesinlikle §U gruptan, bu gruptan ~~~~ olsun
§eyinde degilim. Kalite noktas1nda gerekli ki§ilerin buralara gelmes1n1 :avu~
mu§tum. Kendisinin §U an nasll §ey yaptiQinl bilemiyorum Say1n A~~~kad1r
Karaagac;:, zamamnda Gelirler Genel MOdOriOgO'ne iki adet gen.el mudur yer
almas1 sekiz adette daire ba§kam atanml§tlr. Gelecekte bu gorevlere atanmak o~ere ve bu grubu Say1n Sayg1l1oglu burada degiller hala daire ba§kamdlrlar. Ama bizim §eyimizde Gelirler Genel MOdOrO olarak yazilmaktad1r.
Te§ekkOr ediyorum.
Ba!,!kan - Evet §imdi efendim son soz yine $erif An'mn. MOd.det dold~.
Bu zaman, Say1n BoiOm Ba§kan'1mn muzamahas1 dl§lnda gec;:en b1rkac;: daklka olacak. Bunun ic;:in onu da degerlendirelim.

~erif Ar1 - Tamam Say1n Ba§kan, k1saca yoneltilen sorulara cevap
vermek istiyorum. Say1n $anver Hocam, stok degerlemesine IOzum olmad1g1m
soyledi ve nas11 olsa sene sonunda bu kadar sto('ju bu ka?ar gosteriyoru~.
BOtOn soylediklerimin §U tartl§llklanmiZ, oyle yapmayahm d1ye. E~flasy?n bllanc;:olan eritiyorsa bunun tedbirini alahm, o ki§i gerc;:ek beyana yonelsl~. dolay1s1yla sene sonundaki envanterinle az §oyle boyle oynay1verme~ln. Soyl.emek istedigim oydu. Neden? Bilanc;:oya §Oyle bir bakt1g1m1zda dem1rba§lar lktisadi k1ymetler yeniden degerlemeye tabi tutulmu§, gOzel. Bore; ve alacakl~r
reeskonta tabi tutulabiliyor, glizel. 0 zaman bir arada mallann da de('jerlendlrilmesi stok degerlendirilmesi bunlann bir parges1 degil mi? Bu~u~ c;:1kmas1mn
faydah olacag1na inamyorum. Nitekim mevzuat1n yans1na da g1,rm1~. durumda,
soyledigim gibi tarifelerde bile yer ahyor. Efendim Say1n Ta§ a §Oyle ~e~ap
vermek istiyorum. Vergi kac;:1rma nedenleri olarak alii tane s1ralayablld1m.
Ama bu artabilir, eksilebilir dedim ve psikolojik nedenleri de bir madde ola~ak
saymad 1m. verdigim orneklerde de c;:ok bariz. Nas1l? Siyasilerin ~areketlenne
gore mlikellef hareket ediyor dedim, bu psi~oloji~ ~layd1r. ~o.nu 1~ra~1na kar§~
tepki olarak vergisini vermiyor dedim, bu ps1kolo~1ktlf. ~erg1 ~1spet1 yil~sek ol.
dugu ic;:in kendine gore nispeti ayarl1yoruz, bu y1ne ps1kolo]1k ~edend1r. Yam
saydlklanmln hepsinde psikolojik nedenlerin oldugunu zanned1yorum. Say1n
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Palamut Hocam'a cevap vermek istiyorum, §6yle; kurumlar vergisinin nispetinin dO§urOimesinin yanli§ olacag1m, i§te o larkin nereden telafi edilecegini
soyledi. Notlanmdan bak1yorum gerek kurumlar vergisinde, gerek gelir vergisinde, ikisinde. de iinerilerilllin birinci maddesi, nispetlerin dO§urulmesini iingiiruyorum, Ned en? DOrOstlukte vergi veren ki§iler ve firmalar igin bu nispetler hakikaten yukse~ir. Nispetler soylendi% 24 civannda. i§te'bu da Avrupa
. ulkelerine uygun bir nispettir. Nas1l? Ama uygun degil. 0 % 24 nasll meydana
geliyor?
Saym dinleyiciler ben bir yerninli: mali mO§avir olarak ornekli. olmam
gerektigi igin, son derece bu konuya dikkat ediyorum. Bursa'da bir serbest
meslek dalinda ilk 1.00 aras1ncja 9. s1rada yer allyorum ve.% 97. vergi iidOyo:
rum. Hu hu nas11 % 24'e geliyor. Turkiye ortalamas1nda% 5, % 10 veren var.
i§te ben %.47 verirsem neticede% 24'de:bulu§uluyor. Buson derece uygun
goruiOyor ama son derece adaletsiz bir dag1flmdan sonra bu ortalama. Bununtabi.duzelmesi§oyle; soylediklerimle vergi gelirlerinde artl§ olacagm1 var·saylyorurn. Sonra da bu nispetlerin .du§mesini soylemek istedim. Evet, te§ekkOr ederim efendim.
Ba!lkan - Efendim boylece dOnkO rekoru. k1rmad1k, ondan 10,12 dakika ewel toparflyabildik. Bu vesileyle tekrar bu toplant1y1 gayet tertipli, ba§anh
olarak saglayan Uludag Oniversitesi Rektorune, Dekamna ve bilhassa Maliye
BoiOm Ba§kamna ve mensuplanna yeniden te§ekkiir ederek, bir de §U noktayl ilave ecleyim. Bir arkada§1m1i soyledi hakikaten biirokraside bu kadar
. degi§ik durumda olan. ki§iler resmi toplantllarda ya da Dekanllk i<;:inde bunlan
bu kadar.rahat tart1§am1yorlar.
, ·.
.Buntin igin. b. izim bu sempozyumlar boyle bir
geni§ ve tam demokratik bir tartl§ma zemini hazlrlad1g1 igin o bak1mdan iinumiizdeki ylllarda da maliyeci arkada§lanm1z Ve universitelerin maliye grubu
mensuplanm bir aradagormek, bu tarll§malara yeniden canl1ilk verip ve hep, ·
sind en faydalanabilmek Umidiyle, bugilnkii toplant1y1 ve bu seneki sempozyumu kapat1yorum. Hepinize saygllar ve sevgiler efendilll.
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