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Önsöz
Türkiye, dünyadaki küresel geliﬂmelere paralel olarak son y›llarda çok ciddi
yap›sal de¤iﬂimler geçirmektedir. Maliye, ekonomi, sosyal-güvenlik, e¤itim ve d›ﬂ
politika gibi alanlarda ard› ard›na yeniden yap›lanma çal›ﬂmalar›na hep birlikte
ﬂahit olmaktay›z.
Türkiye ekonomisi özellikle son 5 y›ld›r istikrarl› büyüme sürecini kaybetmemiﬂ, 2002 y›l›n›n ilk çeyre¤inde baﬂlayan büyüme süreci, 2007 y›l›n›n ilk çeyre¤inin
sonu itibariyle aral›ks›z olarak 21. çeyrekte de büyümesini sürdürmüﬂtür. 1991 –
2001 döneminde y›ll›k ortalama reel büyüme h›z› % 3,23 iken, 2002 – 2006 y›llar›
aras›nda y›ll›k bazda % 7,3’e ç›karak 5 y›l toplam›nda reel % 43 ekonomik büyüme
sa¤lanm›ﬂt›r. Bu büyümenin kamudan ziyade özel sektör kaynakl› olmas› da, reel
sektörün temsilcileri olan bizleri ayr›ca mutlu etmektedir.
2001 kriz y›l›ndan beri ekonomide kaydedilen olumlu kazan›mlar›n arkas›nda
kamu maliyesinde mali disiplinin ve mali sektörde rehabilitasyonun sa¤lanmas›
ile, özel kesimde sabit sermaye yat›r›mlar› ve verimlilikteki art›ﬂ yeralmaktad›r.
Kamu kesiminin katk›s›, bütçe aç›klar›n›n ortadan kald›r›lmas›, borç yönetiminin
daha rasyonel bir yap›ya kavuﬂmas› ve bilhassa enflasyonun tek haneli rakamlara
indirilmesi aç›s›ndan kritik önemdedir.
Ekonomik kalk›nma ve büyüme için elbette istikrar ve güven ortam› son
derece önemlidir. Makro-ekonomi politikalar›nda at›lan ad›mlar da Türkiye’ye
ﬂüphesiz güç katm›ﬂt›r. Ancak, kalk›nman›n finansman›n› sa¤lamak ve bu durumu

sürdürülebilir hale getirmek üzere milli tasarruflar›n art›r›lmas› ﬂartt›r. Bunun için
kamu maliyesi tedbirleri art›r›lmal›, sosyal güvenlik reformu yap›lmal›, sermaye
birikiminin tabana yay›larak sa¤lanmas› esas al›nmal›d›r.
Mevcut vergi sistemimiz, ekonomimizin geliﬂmesine; tasarruf, yat›r›m ve istihdam›n artt›r›lmas›na yard›mc› olamamakta, kay›t d›ﬂ› ekonomiyi ve kay›t d›ﬂ› istihdam› da büyütmektedir. Bu durum özel sektörün rekabet gücünü olumsuz yönde
etkilemektedir. Kay›t d›ﬂ›l›¤›n önemli sebeplerinden birisi de vergi kay›p ve kaçaklar›n›n önlenememiﬂ olmas›d›r. Yap›lan araﬂt›rmalara göre kay›t - d›ﬂ›l›k oran›n›n,
% 50 civar›nda oldu¤u düﬂünülmektedir. Elbette ki kay›t-d›ﬂ›l›¤› önlemek sadece
Maliye Bakanl›¤›’n›n çabas› ile olamaz. Bunun için, devletin ilgili kurumlar›
harekete geçmeli ve topyekün bir çal›ﬂma baﬂlat›lmal›d›r.
Ödeme gücüne göre al›nacak vergiler aras›nda gelir ve kurumlar vergisi gibi
do¤rudan gelir üzerinden al›nan vergiler, ça¤›m›z›n en verimli, adil ve yayg›n vergisi olarak kabul edilmektedir. Günümüzdeki vergi sistemimizde a¤›rl›k, dolayl›
vergiler üzerine kurulmuﬂtur. Makro ekonomik göstergelerdeki iyileﬂmelerin istihdama yans›mas› için istihdam›n üzerindeki vergi yüklerinin azalt›lmas› gerekmektedir. Türkiye, OECD ortalamas› yüzde 25’ler mertebesindeyken, yüzde 42,7
ile istihdam vergilerinin en a¤›r oldu¤u ülke olmaya devam etmektedir. Zorunlu
istihdam uygulamas› 50 iﬂçi ile baﬂlad›¤› için, bugün iﬂyerlerinin kay›tlar› incelendi¤inde yüzde 98’inin, 50 kiﬂiden az çal›ﬂana sahip oldu¤u görülecektir. Zira, 51.
kiﬂinin istihdam›, ﬂirketlerimize 6 yeni ek istihdam› zorunlu k›lmaktad›r. Bu ﬂartlar alt›nda, istihdam› cezaland›ran de¤il teﬂvik eden politikalar üreterek, bu s›n›r›n
en az›ndan 150’ye ç›kart›lmas›n›n, istihdam› pozitif yönde etkileyece¤i kuﬂkusuzdur.
ﬁimdi hedef istikrar›n derinleﬂtirilmesi, cari aç›k ve iﬂsizli¤in, yan etkilerin
giderilmesi olmal›d›r. Ayn› parametreler uygulanarak, istikrar yorgunlu¤undan

kaç›nmak için, seçimlerden sonra yeni dönemde, “yeni bir kalk›nma mimarisi”
ﬂartt›r. Reel ekonomi odakl›, sanayi ve üretim odakl› bir kalk›nma hamlesi
baﬂlat›lmas› için daha adil ve etkin bir vergi reformunun gerçekleﬂtirilmesi son
derece önemlidir. Maliye politikalar›nda uygulanacak de¤iﬂiklikler, kay›t d›ﬂ›n›
azalt›rken, istikrar›n kal›c› olmas›n› sa¤layacak ve küresel rekabette sanayicimize
rekabet gücü kazand›racakt›r.
Makro istikrardan sonra as›l hedef, bundan sonras› için mikro istikrar
olmal›d›r. Bir baﬂka deyiﬂle, sanayicilerimizin dünyadaki rakipleri ile rekabet edebilecekleri girdi maliyetleri oluﬂturulmas›na ve uygun yat›r›m ikliminin sa¤lanmas›na yönelik tedbirlere ihtiyaç vard›r.
Bir taraftan bugüne kadar uygulanan program›n kazan›mlar›n› korumak, di¤er
taraftan, özel sektörün rekabet gücünü art›racak, mikro ekonomik tedbirler paketini oluﬂturacak yeni yol haritas›n› belirlemek gerekir. Bu hedef do¤rultusunda 60.
yeni hükümete yönelik önerilerimize, makro düzeyde “Adil, ﬁeffaf ve Rekabetçi
bir Ekonomiye Do¤ru Yeni Hükümete Yol Haritas›” baﬂl›¤› ile yay›nlad›¤›m›z “2007
MÜS‹AD Türkiye Ekonomisi Raporu’nun” ard›ndan, mikro alanda “Maliye
Politikas› Reformu- Vergi Mevzuat›nda ‹yileﬂtirmeler, Tespitler ve Çözüm Önerileri” baﬂl›kl› cep kitab›m›zla devam etmekteyiz. Bu yap›sal tedbirlerin, hem modern dünyan›n, hem de modern ekonominin gerektirdi¤i de¤iﬂimi ve dönüﬂümü
h›zland›raca¤›n› düﬂünmekteyiz. Bu vesileyle eserin yay›na haz›rlanmas› ve bas›m›
konusundaki katk›lar›ndan dolay›, Mehmet Nuri Göreno¤lu, Kürﬂat ﬁahin, Doç.
Dr. ‹brahim Öztürk, Melikﬂah Utku, Dr. Nihat Alayo¤lu, Nizamettin Kutlu, Eyüp
Vural Ayd›n, Araﬂt›rmalar ve Yay›n Komisyonumuza, MÜS‹AD’›n Anadolu’daki
ﬂubelerimizin baﬂkanlar› ve yönetimlerine, bir kez daha teﬂekkür ediyorum.
Dr. Ömer Bolat
MÜS‹AD
Genel Baﬂkan›

BÖLÜM-I
VERG‹ MEVZUATI ve KAYIT DIﬁI EKONOM‹
Mevcut vergi sistemimiz, karmaﬂ›kl›¤› ve yüksek vergi oranlar› sebebiyle hem kay›t d›ﬂ› ekonomiyi, hem de kay›t d›ﬂ› istihdam› büyütmektedir.
Anayasam›z›n 73. maddesinin birinci f›kras›nda “Herkes Kamu giderlerini
karﬂ›lamak üzere, mali güce göre vergi ödemekle yükümlüdür” denilmektedir. Bu hüküm ile vergi yükünün adil ve dengeli da¤›t›lmas› amaçlanmaktad›r. Ödeme gücüne göre al›nacak vergiler aras›nda gelir ve kurumlar vergisi gibi do¤rudan gelir üzerinden al›nan vergiler, ça¤›m›z›n en verimli, adil ve yayg›n vergisi olarak kabul edilmektedir. Dolayl› vergiler genellikle ödeme gücü ilkesi gözetmeksizin al›nd›¤› için, vergi adaletsizli¤ini
artıran bir vergi türü olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Bu da vergi adaletini
zedelemektedir. Günümüzde vergi sistemimiz , dolayl› vergiler üzerine
kuruludur. Dolayl› vergilerin pay›n›n artmas›, Anayasam›zda belirtilen mali
güce göre vergilendirme prensibinden uzaklaﬂt›¤›n› göstermektedir.
1980’li y›llardan itibaren dolayl› vergiler sürekli olarak art›ﬂ
göstermiﬂtir. Öyle ki, 1980 y›l›nda % 37 olan dolayl› vergi oran› 2006 y›l›nda
% 73’e yükselmiﬂtir. Y›llar itibariyle ortaya ç›kan bu adaletsiz yap›, son
yap›lan düzenlemelerle k›smen de olsa giderilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂ, ancak iste9

nilen sonuç al›namam›ﬂt›r. Nitekim, dolays›z vergilerden olan kurumlar
vergisinin toplam vergi gelirleri içindeki pay› % 9,7, beyana dayanan gelir
vergisinin pay› ise % 2,5 dur. Stopaj yolu ile al›nan gelir vergisi pay› ise %
19,5 olup, bunun içinde ücretlerden kesilen verginin pay› ise % 89,7’dir.
Bu göstergeler toplam vergi gelirlerinin %88’inin esas olarak ücretlilerden
yap›lan gelir vergisi kesintilerinden ve ÖTV, KDV, Özel iletiﬂim vergisi,
akaryak›t tüketim vergisi gibi dolayl› vergilerden sa¤land›¤›n› göstermektedir.
Yukar›da k›saca aç›klanan mevcut durum, hem vergi adaletini, hem de
gelir da¤›l›m›n› olumsuz etkilemektedir. Bu çarp›k yap›n›n hemen
düzeltilmesi mümkün de¤ildir. Ancak, hedeflerin belirlenip bir noktadan
baﬂlan›lmas› gerekmektedir. Aksi halde bu gidiﬂ, tüm vergi gelirlerinin
dolayl› vergilerden toplan›r hale gelmesine neden olacakt›r. Demokratik
hayat›n ve devlet yap›s›n›n temelinde, vatandaﬂ›n vergi güvenli¤i önemi bir
yer tuttu¤undan, ülkede uygulanan vergi politikalar› ve vergi ile ilgili
düzenlemeler herkesin ilgisini çeken konulard›r. Vergi ve benzeri mali
yükümlülüklerin hukuki temelleri Anayasa ile belirlenir.Vergi yasalar›n›n,
di¤er bir çok yasada bulunmayan baz› özellikleri vard›r. Bunlar›n baﬂ›nda
de¤iﬂen ekonomik hayat›n bütün gereklerini izleyerek ve yeni ﬂartlara
uyarak de¤iﬂiklik göstermesi gelir. Bunun yan›nda, verginin yasall›¤›
ilkesinin temelinde yatan "temsilsiz vergi olmaz" ilkesi, vergi yasalar›n›n
ancak demokratik parlamenter rejimlerde bir anlam ve önem ifade
edece¤ini vurgularken, "yasas›z vergi olmaz" ilkesi de, vergi kurallar›n›n
yasalarla düzenlenmesi gerekti¤ini, ortaya koymaktad›r.
"Verginin belirgin olmas›" ilkesi ise, yasalarda verginin kurucu temel
ö¤eleri ile vergisel ödev ve vergisel yöntem iliﬂkilerinin tam olarak düzen10

lenmesini, bunun yan›nda, vergi kurallar›n›n kolay eriﬂilebilir, kolay
anlaﬂ›labilir olmas›n› da gerektirir.
Günümüz vergi politikas› ve vergi tekni¤inin k›smen temelini
oluﬂturan, vergilemede adalet, eﬂitlik, belirlilik ve aç›kl›k gibi ilkeler, 17.
Yüzy›ldan buyana tart›ﬂ›lmaktad›r. Vergi sistemi içerisinde dolayl› vergilerin giderek a¤›rl›k kazanmas›, ekonomik ve sosyal hayat›n sürekli bir
geliﬂme süreci içerisinde olmas› ve bunun do¤al bir sonucu olarak,
karmaﬂ›k bir kimli¤e bürünmesi, vergi sistemimize de yans›m›ﬂt›r.
Cumhuriyetimizin kurulmas›ndan bu yana Türkiye'de uygulanan vergi
politikalar›n›n belirlenmesinde ve vergi yasalar›n›n haz›rlanmas›nda, yanl›ﬂ
ve hatal› uygulamalar oldu¤u bilinmektedir. Vergi yasalar›nda s›kça
de¤iﬂiklikler yap›ld›¤›, kamuoyunda sürekli olarak vergi yasalar›na iliﬂkin
de¤iﬂiklik talepleri ve vergi sisteminde reform ihtiyac›n›n s›kça dile getirildi¤i, vergi yasalar›nda yap›lan düzenlemelerin k›sa bir süre sonra de¤iﬂtirildi¤i veya uygulanmas›n›n ertelendi¤i, hatta bazen yasa hükmü yürürlü¤e
girmeden, uygulanmas›ndan vazgeçildi¤i gözlemlenmektedir.
Tüm bu olgular, vergi politikalar›n›n belirlenmesi ve bu politikalar›n
uygulanmas› için ç›kar›lan vergi yasalar›n›n haz›rlanmas›, yasama sürecinde
vergileme ilkelerine ve hukuki normlara uyulmad›¤›n›n belirtisi olarak
alg›lanmaktad›r.
Her toplumda, uygulanan kurallar, belli bir toplumun belli bir zaman
dilimindeki beklenti, ihtiyaç ve ﬂartlar›na uymuyorsa, arkalar›ndaki zorlama gücü ne denli kat› ve kararl› olursa olsun, toplum söz konusu kurallar›
11

eninde sonunda iﬂlemez duruma getirip ortadan kald›rabilir. Bu nedenle
hukukun uygulanmas› anlam›nda yasalar›n haz›rlanmas› ve kurallar›n konmas›, büyük özen gerektiren bir iﬂlevdir ve bu iﬂlevi yerine getiren kiﬂi ya
da kurumlar, toplumu titizlikle gözlemek, ihtiyaçlar› gerçeklilikle belirlemek zorundad›rlar. Di¤er bir ifadeyle belirlenen vergi politikalar› ve
haz›rlanan vergi yasalar› toplumun irade ve isteklerine cevap vermeli,
ekonomik ve toplumsal yap›ya uygun olmal›d›r.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›'n›n 73. maddesine göre, vergi ödevine
egemen olan temel anayasal kurallar ana baﬂl›klar halinde ﬂunlard›r;
•
•
•
•
•

Vergi genel olmal›d›r,
Vergi mali güçle orant›l› olarak al›nmal›d›r,
Vergi kamu giderlerini karﬂ›lamaya yönelik olmal›d›r,
Vergi yükü adaletli ve dengeli da¤›lmal›d›r,
Vergi yasal olmal›d›r.

Anayasa'da yer alan bu temel kurallar vergi kültürü ve vergi ödeme
gayreti aç›s›ndan da önemlidir. Vergi kültürü ve vergi ödeme gayreti
aç›s›ndan verginin yasal olmas›, vergi mevzuat›n›n kolay anlaﬂ›l›r olmas› ve
s›kça de¤iﬂtirilmeyen kal›c› normlar olmas› oldukça önem arz etmektedir.
Son y›llarda ülkemizin en önemli gündem maddelerinden biri olan, kay›t
d›ﬂ› ekonomi ile ilgili tart›ﬂmalar her geçen gün artarak devam etmektedir. Bu tart›ﬂmalara ra¤men, gerek kay›t d›ﬂ› ekonominin tan›m›, gerekse
kay›t d›ﬂ› ekonominin boyutlar› konusunda herhangi bir uzlaﬂma söz
konusu de¤ildir. Tart›ﬂma, daha çok kay›t d›ﬂ› ekonominin boyutlar›
konusunda yo¤unlaﬂmakta ve konuyla ilgili olarak birbirinden çok farkl›
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büyüklükler (kay›tl› ekonominin %10-15’inden % 50 kadar) telaffuz
edilmektedir.
Türkiye art›k çok büyük ve güçlü bir ülkedir. Geliﬂen dünya ﬂartlar›na
ayak uydurmak ve büyümesini daha da h›zland›rmak zorundad›r. Dünya
co¤rafyas›ndaki yerini koruyabilmesi için kendi gelir kaynaklar›yla
yaﬂamas› gerekmektedir. Di¤er ülkelerde oldu¤u gibi, ülkemizin en önemli gelir kayna¤›n› da vergi gelirleri oluﬂturmaktad›r. Makroekonomik
anlamda bugün gelinen noktada art›k borçlanma ile ya da enflasyonla
bütçeyi finanse etme imkan› kalmam›ﬂt›r. Dolay›s›yla da art›k vergi gelirleri
sa¤l›kl› kamu maliyesi aç›s›ndan öncelikli konular aras›na girmiﬂtir. Elbette
ki, vergi kayna¤›ndan azami verimin al›nabilmesi için, vergilerin adil, hukuki, ekonomik aktivitelere karﬂ› tarafs›z ve olabildi¤ince tüm kiﬂi ve kurumlar ile bütün kazanç ve iratlar› kapsar bir ﬂekilde olmas› gerekir.
Di¤er taraftan büyümeye paralel olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm
kamu kurumlar›n›n gözden geçirilerek çok acil bir ﬂekilde yeniden yap›lanmas›n›n sa¤lanmas› gerekmektedir. Bu zorunlulu¤u tüm vatandaﬂlar günlük yaﬂant›lar›nda sürekli ve yo¤un olarak hissetmektedir. Ülkemize
d›ﬂar›dan bakan kimi kuruluﬂlar da, bu durumu bize göre daha aç›k bir
ﬂekilde ortaya koymaktad›rlar. Örne¤in Uluslararas› Para Fonu (IMF)
taraf›ndan haz›rlanan "Dünya Ekonomik Bak›ﬂ Raporu"nda kurumsal
kalite aç›s›ndan ülkelerin 5 ayr› kategoriye ayr›ld›¤› ve ülkemizin 4. kategoride yer ald›¤›n› görmekteyiz.
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Kay›t d›ﬂ› ekonominin tan›m› ve büyüklü¤ü konusunda farkl› yaklaﬂ›mlar
olmas›na ra¤men, ülkemizde kay›t d›ﬂ› ekonominin varl›¤› ve büyüklü¤ünün de küçümsenemeyecek bir boyutta oldu¤u aç›kt›r. Öte yandan özelli¤i gere¤i, kay›t d›ﬂ› ekonominin büyüklü¤ü konusunda kesin istatistiki
bilgiler vermek de mümkün de¤ildir. Bu nedenle, kay›t d›ﬂ› ekonominin
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büyüklü¤ü konusunda verilen ve verilecek tüm rakamlar, belli ölçüde sübjektif de¤erlendirmeler içeren varsay›m, tahmin ve hatta sezgilere dayanmak zorundad›r.Türkiye ekonomisinin son 15 y›ll›k döneminde en önemli sorunlar olarak; enflasyon, bütçe aç›klar›, devaml› büyüyen iç ve d›ﬂ borçlar ile ödemeler dengesindeki aç›klar gösterilmektedir. Ekonomide görülen istikrars›zl›¤›n temel nedeninin ise, kaynak yetersizli¤i oldu¤u toplumun bütün kesimlerince dile getirilmektedir. Bu noktaya gelinmesinde
baﬂrolü oynayan kay›t d›ﬂ› ekonomiyi do¤uran en önemli nedenin, vergi
oranlar›n›n yüksekli¤i oldu¤u konusunda toplumun büyük bir kesimi
hemfikirdir.

A) Kay›t D›ﬂ› Ekonominin Boyutlar›
Vergi kay›p ve kaça¤›n›n en önemli nedeninin vergi oranlar›n›n yüksekli¤i oldu¤u, yüksek vergi oranlar›n›n vergi kaç›rmay› teﬂvik etti¤i bir dizi
akademik çal›ﬂma ile de ortaya konmuﬂtur. Vergi oranlar› artt›¤›nda ve gelir vergisinin artan oranl› tarifesi yukarılara tırmandıkça mükelleflerin vergiye karﬂ› tepkileri de artmaktad›r. ‹SO taraf›ndan 525 iﬂyeri üzerinde yap›lan ankete göre; adaletsiz bir vergilemenin varl›¤›, toplanan vergilerin etkin kullan›lmamas› ve yüksek vergi oranlar› Türkiye’de vergi kaç›rmada
önemli bir rol oynamaktad›r. Ankete kat›lanlar›n yüzde 87’si vergi kaçakç›l›¤›n›n yüksek vergi oranlar›ndan kaynakland›¤›n› ifade etmiﬂtir . Hesap
Uzmanlar› Kurulunca 1985 ve 1989 y›llar› aras›nda yap›lan vergi incelemelerinde, beyan edilen matrah›n asgarî yüzde 65'i azamî yüzde 86's› kadar
bir k›sm›n beyan d›ﬂ› b›rak›lm›ﬂ matrah oldu¤u tesbit edilmiﬂtir. DPT’n›n
bir çal›ﬂmas›na göre de, kay›t dıﬂının oranı % 40 düzeylerindedir. Bu araﬂt›rmalar da göstermektedir ki, baz› kiﬂiler elde ettikleri gelirleri vergilendirme kapsam› d›ﬂ›nda tutmaktad›r. Ancak kay›t d›ﬂ› ekonominin bu çapta bü15

yük olmas›n›n en büyük sebebi mükelleflerin bir k›s›m faaliyetlerini kay›t
alt›na almamalar›d›r.

B) Ekonominin Kay›t Alt›na Al›namama Sebepleri
Genel olarak dünyada ve özel olarak Türkiye’de kay›t d›ﬂ› ekonominin
çok yüksek oranlarda olmas›n›n en büyük sebebi, hiç ﬂüphesiz vergilendirme rejiminden kaynaklanmaktad›r. Gelir vergisi mükellefleri yüzde 15 ile
yüzde 35 oran›nda, kurumlar vergisi mükellefleri ise kar da¤›t›m›ndaki stopaj ve kar pay› elde eden orta¤›n ödedi¤i vergiyle birlikte yüzde 35’e varan
bir vergi yüküyle karﬂ› karﬂ›ya kalmaktad›r. Katma De¤er Vergisi oranlar›n›n yüksek olmas›, fiﬂsiz al›ﬂveriﬂi yayg›nlaﬂt›rmakta, bu da kay›t d›ﬂ› ekonomiyi tabana yayan bir etki yapmaktad›r. Türkiye’de belli periyotlarla yaﬂanan ekonomik krizlerin en büyük sebeplerinden biri de, hiç ﬂüphesiz kay›t d›ﬂ› ekonominin yüksek boyutlara ulaﬂmas›d›r. Zira yüksek oranlardaki
kay›t d›ﬂ› ekonomi, yüksek oranlarda vergi kayb› anlam›na gelmektedir.
Bu do¤rultuda vergi oranlar›n›n düﬂürülmesinin kay›t d›ﬂ›nın cazibesini kaybetmesinde etkili olaca¤› kuﬂkusuzdur. Bu ayr›ca yat›r›mlar› teﬂvik
edecek, yabanc› sermaye giriﬂini h›zland›racak, krizler nedeniyle ertelenen
harcamalar›n gerçekleﬂmesini sa¤layacak ve fiﬂsiz ve faturas›z al›ﬂveriﬂi
azaltaca¤› için, kay›t içi ekonominin oran›n› da artt›racakt›r. Zira ülkemizde son y›llarda, vergi gelirlerini art›rmak için vergi oranlar›n›n art›r›lmas›
yoluna gidilmeyip, kay›t d›ﬂ› ekonomiyi kay›t alt›na almak için çal›ﬂmalar
yap›lmaktad›r. Bu çal›ﬂmalar öz itibari ile vergi idaresinin denetim yükünü
artt›r›c› çal›ﬂmalard›r. Bu çal›ﬂmalar›n yan› s›ra vergi idaresinin yükünü
azalt›c› bir unsur olarak vergi oranlar›n›n kabul edilebilir seviyelere çekilmesi için çal›ﬂ›lmal›d›r. Bu çerçevede bütçe aç›klar›n›n kapat›lmas› için
borçlanma rejiminin yerine, kay›t dıﬂını kayda alabilmek için çal›ﬂma yap›lmas› önerilebilir.
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C) Vergileme Politikas› ve Mevzuatta Genel Sorunlar ve
Çözüm Önerileri
1) VERG‹ KANUNLARININ YEN‹DEN YAZILMASI
Gelir ‹daresinin Yeniden Yap›land›r›lmas› ile ilgili olarak yap›lan yasal
düzenlemeden sonra, mevcut stand-by içersinde yer alan hususlardan Kurumlar Vergisi Yasas› yeniden yaz›lm›ﬂ ve yürürlü¤e girmiﬂtir. Ancak, Gelir
vergisi, Vergi Usul Kanunu ve Katma De¤er Vergisi Kanununun yeniden
yaz›lmas›nda mesafe al›nmam›ﬂt›r. Bu sebeple yasal düzenlemeler noktas›nda istenilen baﬂar› sa¤lanamam›ﬂt›r.
Öte yandan, gerçekleﬂtirilen yasal düzenlemelerin uygulamada
yolaçtı¤ı sorun ve duraksamalarda da giderek bir art›ﬂ görülmektedir. Kamu gelirlerinin sa¤lanmas›na yönelik olarak vergi, resim, harç ve benzeri
mali yükümlülüklerin oluﬂturdu¤u ve vergi sisteminin temel dayana¤›n›
teﬂkil eden yasal mevzuat üzerinde yap›lan de¤iﬂiklikler, ortaya çıkan idari
görüﬂ farkl›l›klar›, vergi yükümlülerini ço¤u kez yanlıﬂa düﬂürmektedir.
Gerçekte, vergi yasalar›n›n anlaﬂ›labilir ve kolay uygulanabilir olmas›
gerekmektedir. Ancak uygulama esnas›nda özellikle temel vergi yasalar›;
as›l maddeler, geçici maddeler, ek geçici maddeler, mükerrer maddeler,
olmayan veya yürürlükten kald›r›lm›ﬂ maddeler ile dolu olup, bu konuda
yürürlükten kalkan maddelerin uygulanmas›na yönelik olarak yap›lan vergi incelemeleri zaman zaman yükümlüleri zora sokmaktad›r.
Sürekli yap›lan de¤iﬂiklikler, mevzuat› sadelik ve basitlikten tamamen
uzaklaﬂt›rm›ﬂt›r. "Türk vergi mevzuat›na as›l maddeler yerine ek ve geçici
maddeler yön vermektedir. Türk vergi mevzuat›nda yasalar kadar mevzua17

t› oluﬂturan Bakanlar Kurulu kararlar›, tebli¤ler, sirküler, iç genelgeler,
muktezalar (özelgeler) genel yaz›lar gibi idari kararlar da önemli bir yer
tutmaktad›r. Ayr›ca zaman içersinde oluﬂan yarg› kararlar› da uygulamaya
yön vermektedir. Türkiye'de mevcut vergi yasalar›n›n dilinin a¤›r olmas› da
vergileme ile ilgili düzenlemeleri karmaﬂ›klaﬂt›rmaktad›r. Vergi yasalar›
gözden geçirilerek, metinler k›sa ve kesin hükümler içerecek ﬂekilde sadeleﬂtirilmeli, ilgililerinin anlayabilece¤i bir dil kullan›lmal›d›r. Vergi yasalar›nda yer alan kavram ve ifadelerin imkanlar ölçüsünde anlaﬂ›l›rl›¤›n›n sa¤lanmas› gerekir. Ayr›ca, yarg› kararlar› ile mustakar hale gelmiﬂ konularda
Mali ‹dare kendi görüﬂünde ›srar etmekten vazgeçmeli ve uygulamaya yarg› kararlar› do¤rultusunda yön verilmelidir. Aksi halde, mükellef ile maliye
aras›nda gereksiz ihtilaflar ortaya ç›kmakta, mükellef, idare ve yarg› mercileri aç›s›ndan gereksiz zaman ve iﬂ gücü kayb›na neden olmaktad›r.
2) DOLAYLI VERG‹LER‹N TOPLAM VERG‹ GEL‹RLER‹
‹Ç‹NDEK‹ PAYI
Bir ülkede vergi adaleti olmas› için dolayl› vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki pay›, dolays›z vergilerden yüksek olmamal›d›r. K›sacas› vergi
reformunun yönelmesi gereken alan bu alan olmal›d›r. Dolayl› vergileri
azaltan ve vergi süreçlerini mükellef lehine k›saltan reformlar uzun vadede
baﬂar›l› olacakt›r. Dar ve sabit gelirlilerin aleyhine olan dolayl› vergilerin
(tüketim vergilerinin) vergi sistemi içindeki a¤›rl›¤› azalt›lmal›d›r. Vergi
adaletini ve herkesten mali gücüne, servetine ve gelirine göre vergi al›nmas› ilkesini sa¤layacak bir vergi reformu gerçekleﬂtirilmelidir. Bugün Avrupa
Birli¤i ülkelerinde, toplam vergi gelirleri içinde, dolayl› vergilerin oran›
yüzde 35 iken, Türkiye’de bu oran›n yüzde 73 civar›nda oldu¤u hesap
edilmelidir.
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3) VERG‹LER YATIRIMI VE ‹ST‹HDAMI CAYDIRMAMALI,
ARTIRICI OLMALI
Yat›r›m ve üretim yapan, istihdam sa¤layan tüm müteﬂebbislerimizin
“sürdürülebilir bir ekonomik büyüme” hedefine sahip bulundu¤u ülkemizde, vergi en önemli politika arac› olmaya devam edecektir. Enflasyonun düﬂmesine paralel olarak, kar paylar›n›n düﬂmesiyle, yeni yat›r›mlar›n
bundan olumsuz etkilenece¤i ortadad›r. Bu nedenle vergi oranlar›nda indirime gitmenin, bununla birlikte yat›r›m› ve istihdam› teﬂvik eden politikalar oluﬂturman›n bir zorunluluk oldu¤u aç›kt›r. Üretim ve istihdam›n
önünü açacak, büyümeyi ve kalk›nmay› hedefleyen politikalara dönülmelidir. Türkiye’de, sermaye birikimi ve yat›r›m son derece yetersizdir ve yat›r›m›n desteklenmesi gerekir. Bu nedenle, ‹stihdam ve üretime yönelik yat›r›m indirimi devam etmelidir. Her mükellefin yat›r›m indiriminden istifade etmesi yanl›ﬂt›r, ancak uygulaman›n tamamen kald›r›lmas› da do¤ru de¤ildir.
4) VERG‹ ORANLARININ YÜKSEKL‹⁄‹
Kurumlar vergisi önce yüzde 33’den yüzde 30’a, sonra yüzde 30’dan
yüzde 20’ye düﬂürülmüﬂtür. ‹ﬂ dünyas› ve yat›r›mc›lar devrim niteli¤indeki
bu geliﬂmeyi büyük bir memnuniyetle karﬂ›lam›ﬂlard›r. Bu reform uygulamas› bile hem yeni yat›r›mc›lar aç›s›ndan hem de iﬂletme sahiplerinin yeni
istihdam oluﬂturucu giriﬂimleri aç›s›ndan son derece etkili bir hamle olmuﬂtur. Tekstil sektöründe %8’e indirilen KDV oran› memnuniyet vericidir. Ancak, genel KDV oran› olan %18 yüksekli¤ini muhafaza etmektedir.
Genel KDV oran›n›n %15’e çekilmesi, kay›t d›ﬂ›l›¤› önlemede önemli bir rol
oynayacakt›r. Öte yandan, KDV’de tevkifat uygulamas› son derece do¤ru
bir yöntemdir ve bunun yayg›nlaﬂt›r›lmas›nda fayda vard›r.
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5) VERG‹LER GEL‹R DA⁄ILIMINI DÜZELTMEL‹, ADALETL‹
OLMALI
1990’l› y›llarda gelir da¤›l›m› son derece bozulmuﬂ ve ülke içinde yoksullaﬂma artm›ﬂt›r. Bunun aﬂ›labilmesi için, sosyal devlet uygulamalar› tart›ﬂmas›z bir biçimde hayata geçirilmelidir. Vergi taban› yayg›nlaﬂt›r›lmal›,
vergi gelirleri art›r›lmal›d›r. Sermaye gelirlerinin vergi gelirleri içindeki pay›n› yükseltecek önlemler al›nmal›d›r.Vergi adaletini ve herkesten mali gücüne, servetine ve gelirine göre vergi al›nmas› ilkesini sa¤layacak bir vergi
reformu gerçekleﬂtirilmelidir.
Vergi politikalar›n›n belirlenmesi ve vergi yasalar›n›n haz›rlanmas›nda,
iﬂ dünyas›, üniversite ve vergi idaresi temsilcilerinin periyodik olarak bir
araya getirilmesi, mevcut vergi yasalar›n›n aksayan yönleri ve yap›lmas› gerekli düzenlemeler konusunda tart›ﬂma ortam›n›n oluﬂturulmas› gerekir.
Bu durum, vergi yasalar›n›n daha iyi haz›rlanmas› ve uygulanmas›na imkan
sa¤layaca¤› gibi, vergi adaleti ve uzlaﬂma sa¤lanmas›na da katk›da bulunacakt›r.
6) S‹STEME OLAN ‹NANCIN SA⁄LANMASI
Vergi reformlar›nda baﬂar›ya ulaﬂman›n ve bu reformlar›n eksiksiz uygulanabilmesi aç›s›ndan mükelleflerin sisteme inanmalar›, güvenmeleri ve
müeyyidelere sayg› duymalar› gerekmektedir. Yasalarla kurulan bir sistem
ne kadar kusursuz olursa olsun, sistemin baﬂar›yla uygulanmas›, sisteme
olan inanç etkili bir denetim ile sisteme erken uyanlar› ödüllendirme, uymayanlar› cezaland›rma mekanizmalar›na ihtiyaç gösterir.
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7) DENET‹M MEKAN‹ZMALARININ ETK‹NLEﬁT‹R‹LMES‹
Yeteri kadar gelir ve kurumlar vergisinin toplanamamas›n›n ve kay›t
dıﬂının aﬂ›r› derecede yüksek olmas›n›n en önemli nedenlerinden biri de
vergi denetiminin yeterli olmamas› ve cayd›r›c› etki oluﬂturamamas›d›r.
Türkiye’de vergi denetim oran› %2 civar›ndad›r. Toplam denetim kadrosu 10.018, dolu kadro ise yaklaﬂ›k 3.472 kiﬂidir. Toplam kurumlar vergisinin %61’inin 100, %87’ı sinin ise yaklaﬂ›k 5.000 mükellef taraf›ndan
ödendi¤i düﬂünülürse, denetimin son derece yetersiz oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r. Ayr›ca, özellikle Maliye Müfettiﬂleri, Hesap Uzmanlar› ve Gelirler
Kontrolörleri incelemelerini, rahat bir inceleme imkan› oldu¤u için, büyük
mükellefler üzerinde yo¤unlaﬂt›rmaktad›r. ‹nceleme öncelikle belge düzenini sa¤lamaya ve kay›t d›ﬂ› iﬂlemlerin tespite yönelik olmal›d›r. Ayr›ca, keyfi uygulamalar›n önüne geçmek, mükellefin idareye karﬂ› güven ve itimad›n› temin etmek aç›s›ndan tüm denetim elemanlar›na savc›lar ve hakimlerde oldu¤u gibi sorumluluk getirilmelidir.
Yasa tasar›s›n›n genel gerekçesinde, kuruluﬂlara faaliyetlerini vergi numaralar› baz›nda manyetik ortamlarda verme yükümlü¤ü getirece¤i belirtilmiﬂtir. Burada amaçlanan teknolojik imkanlardan da faydalanarak, etkin
bir vergi denetimi yapmakt›r. Verginin usulüne göre ödenip ödenmedi¤i,
sunulan belgelerin gerçek olup olmad›¤› etkin bir biçimde denetlenmelidir. Bu denetimi yapacak olanlar da Maliye Bakanl›¤›nda çal›ﬂan kamu görevlileridir. Acaba, bu kamu görevlileri etkin bir denetim yapacak araç ve
gerece sahip midir? Acaba say›lar› bu denetimleri yapmaya yeterli midir?
Tüm bu sorular›nda cevaplar›n›n bulunmas› son derece önemlidir. Zira vergi sisteminde kaça¤›n meydana gelmesi, sadece vergi mükellefleri21

nin vergi kaç›rma e¤ilimlerinden kaynaklanmamaktad›r. Vergi ve benzeri
kamusal gelirleri toplayan idari makamlar›n tutum ve davran›ﬂlar›ndan da
kaynaklanabilir. Örne¤in, mükellefler üzerinde idari denetim yapmakla görevli vergi dairesi görevlilerinin görevlerini gere¤i gibi yap›p yapmad›klar›n›n denetlenmesi son derece önemlidir. Ayr›ca, toplanmas› ve harcanmas›
Yerel Yönetimlere b›rak›lan kamusal gelirlerin ço¤u zaman popülist yaklaﬂ›mlar sebebiyle toplanmad›¤›na da ﬂahit olunmaktad›r. Denetim mekanizmas›n›n ülkemizde tam ve kesin olarak iﬂletilmesi bir çok sorunun aﬂ›lmas› için etkili olacakt›r.
Öte yandan denetim birimleri, aﬂa¤› yukar› ayn› iﬂleri yapt›klar› halde,
3 merkezi, 1 mahalli olmak üzere, 4 ayr› birimden oluﬂmakta ve parçal› bir
yap› arz etmektedir. Öncelikle, Maliye Müfettiﬂleri, Hesap Uzmanlar› ve
Gelirler Kontrolörleri Gelir ‹daresi Baﬂkanl›¤› bünyesinde tek çat› alt›nda
toplanmal›d›r. Ayr›ca, boﬂ denetim kadrolar› en k›sa sürede doldurulmal›
ve vergi inceleme oran› ilk etapta %10’a ç›kar›lmal›d›r.
8) TOPLANAN KAMUSAL GEL‹R EKONOM‹K VE ADALETL‹
HARCANMALIDIR
Yargı denetimi de vergi reformu konusunda at›lacak çok önemli ad›mlardan biridir. Tabiatı gere¤i en yavaﬂ iﬂleyen fakat en etkili denetim yoludur. Kamusal gelirlerin adaletli ve ekonomik harcanmas›n›n sa¤lanmas›
için, etkin bir kamuoyu denetimini gerekli ve zorunlu k›lmaktad›r. Kamu
vicdan› popülist olamayan, hizmete dönük harcamalar› görmek istemektedir.
9) GEL‹R VERG‹S‹ TABANA YAYILMALIDIR
Türkiye’de verginin tabana yay›lmas›, vergi bilincinin oluﬂturulmas›,
22

mükellef say›s›n›n art›r›lmas› ve herkesin gelirine göre vergi ödemesi sa¤lanmal›d›r. Bu çerçevede Türkiye’de yaﬂayan herkes ( Küçük çiftçiler, ö¤renciler, ev han›mlar› gibi olanlar hariç) beyanname kapsam›na al›nmal›d›r.
Bu çal›ﬂmalar yap›l›rken al›nacak verginin mükellefin vicdan›nda yerini
bulmas›na dikkat edilmeli, vergi tutar› ödenebilir, mevzuat ise basit olmal›d›r.
10) KAYIT DIﬁI EKONOM‹ ÖNLENMEL‹D‹R
Vergi kay›p ve kaçaklar›n›n önlenememesi, kay›t dıﬂına sebep olmaktad›r. Yap›lan araﬂt›rmalara göre, kay›t d›ﬂ›l›k konusunda farkl› oranlar ileri
sürülmekle birlikte, bunun %50 civar›nda oldu¤u düﬂünülmektedir. Kay›t
d›ﬂ›l›¤›n çeﬂitli sebepleri olmakla birlikte, bunlardan en önemlisi vergi ödememe veya daha az vergi ödeme iste¤idir. Bu nedenle, kay›t d›ﬂ›l›¤›n üzerine gidilmeli ve kay›t d›ﬂ›l›k önlenmelidir. Bunu yaparken, öncelikle kay›t
d›ﬂ›l›¤a neden olan olaylar üzerinde durulmal›d›r. Kay›t d›ﬂ›l›¤›n önlenmesi sadece Maliye Bakanl›¤›’n›n görevi olarak belirlenmemeli, aksine Devletin tüm ilgili kurumlar› harekete geçirilmeli ve topyekün bir çal›ﬂma baﬂlat›lmal›d›r.
11) ÜCRETLER ÜZER‹NDEK‹ VERG‹ YÜKÜ DÜﬁÜRÜLMEL‹D‹R
Ücretler üzerindeki vergi yükü ve sosyal güvenlik pirimi oran› %42,7 ile
OECD ülkeleri içinde en yüksek orand›r. Bu durum, büyük ölçüde kay›t
d›ﬂ› istihdam ve kay›t d›ﬂ› ekonomiye yol açmaktadır. Al›nacak tedbirler
ne olursa olsun , bu ﬂartlarda çal›ﬂanlar› kay›t alt›na almak mümkün olmayacakt›r. Bu nedenle, ücretler üzerindeki sosyal güvenlik primi ve vergi yükü toplam› %25’i geçmeyecek ﬂekilde aﬂamal› olarak azalt›lmal›d›r.
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12) VERG‹ DA‹RELER‹N‹N YERLER‹NE ‹L‹ﬁK‹N SORUNLAR
ÇÖZÜLMEL‹D‹R
Kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni merkezleri ile iﬂ merkezlerinin
ayr› il s›n›rlar› içerisinde olmas› mümkündür. Kurumlar vergisi yönünden
ba¤l› oldu¤u vergi dairesinin, iﬂ merkezinin bulunmad›¤› bir ilde yer almas›, aﬂa¤›da belirtilen sorunlara sebep olmaktad›r.
• Vergi Dairesi ile iﬂ merkezinin ayr› illerde olmas› halinde, kurumun iﬂ merkezinde gerek imalat iﬂlemlerinin, gerekse sat›ﬂ iﬂlemlerinin
gerçekleﬂtirilmesinden dolay› yerel idarenin kaynaklar›n› kullanmas›na
ra¤men, ödedi¤i vergilerden yerel idareye pay verilmesi mümkün de¤ildir.
• Vergi Dairesi ile iﬂ merkezinin ayr› illerde olmas› halinde, yerel yönetimlerin yapacaklar› denetimlerde güçlüklerle karﬂ›laﬂ›lmas› kaç›n›lmazd›r.
• Vergi Dairesi ile iﬂ merkezinin ayr› illerde olmas› halinde, istatistiki bilgilerin toplanmas› ve yorumlanmas›nda ciddi hatalar oluﬂmas› kaç›n›lmazd›r.
• Vergi Dairesi ile iﬂ merkezinin ayr› illerde olmas›, ekonomik faaliyetlerin oluﬂturuldu¤u yer ile harcand›¤› ya da tasarrufa dönüﬂtürüldü¤ü
yerlerin farkl›laﬂmas›na sebep olacakt›r.
13) BA⁄Iﬁ VE ‹ST‹SNALAR BAS‹TLEﬁT‹R‹LMEL‹D‹R
Özellikle ba¤›ﬂ ve yard›mlarla istisnalar konusunda olmak üzere, özel
yasalarda yer alan vergilemeye iliﬂkin hükümler, basitlik ilkesi ile ba¤daﬂmayan ve vergi yasalar›n›n karmaﬂ›kl›¤›n› art›ran nedenler aras›nda yer al24

maktad›r. Bu konuda sadeleﬂtirme ve basitleﬂtirmeye gidilmesi gerekmektedir.
14) YILLIK ASGAR‹ ÜCRET TUTARINI GEÇMEYEN
HARCAMALAR GEL‹R VERG‹S‹ MATRAHINDAN ‹ND‹R‹LMEL‹D‹R
Y›ll›k asgari ücret toplam›n› geçmemek üzere, mükelleflerin kendisi,
eﬂi ve çocuklar› için yapacaklar› harcamalar gelir vergisi matrah›ndan indirilmelidir. Bu uygulama hem ücretliler hem de y›ll›k gelir vergisi beyannamesi veren mükellefler için geçerli olmal›d›r. Bunu yaparken, bölgeler ve
meslekler itibariyle farkl› tutarlar tespit edilmeli, tutarlar tespit edilirken
bölgelerin sanayi ve ticaret odalar›n›n görüﬂü al›nmal›d›r. Bu sistem, belge
toplamay› teﬂvik edecek ve k›smen de olsa kay›t d›ﬂ›n›n azalmas›n› sa¤layacakt›r.
15) GAYR‹MENKUL RANTLARI VERG‹LEND‹R‹LMEL‹D‹R
Özellikle büyük ﬂehirlerde ve tatil yörelerindeki gayrimenkul, özellikle
arsa, spekülasyonundan büyük gelirler elde edilmekte ve bunlardan vergi
al›nmamaktad›r. Bu gibi gayrimenkul yat›r›m›ndan elde edilen rantlar vergilendirilmelidir. Ancak, kiﬂilerin oturmak maksad›yla sahip olduklar› meskenler bu uygulaman›n d›ﬂ›nda tutulmal›d›r.
16) BAS‹T USULDE VERG‹LEME KALDIRILMALIDIR
Basit Usul Vergi Mükellefiyetine tabi olan ve genel olarak has›lat ve giderlerinde olmas› gerekenden çok uzak tespitler yap›lan bu mükelleflere
uygulanan Basit Usul Vergi Mükellefiyeti mutlaka kald›r›larak bunlar da
beyannameli gelir vergisi kapsam›na al›nmal›d›r. Bu yap›lam›yorsa basit
usule tabi olanlar tamamen vergi d›ﬂ›nda b›rak›lmal›d›r. Zira bu sistem, ka25

y›t dıﬂına sebep olmakta ve katlan›lan gider, elde edilen vergiden kat kat
fazla olmaktad›r.
17) SSK PR‹MLER‹ VERG‹ DA‹RES‹ TARAFINDAN TOPLANMALI VE GENEL BÜTÇEYE DAH‹L PERSONEL‹N ÜCRETLER‹ NET
ÖDENMEL‹D‹R
Genel bütçe dengesi aç›s›ndan, fazla vergi toplaman›n yan› s›ra harcamalarda tasarruf yapmakta son derece önemlidir. Bu do¤rultuda, sosyal
güvenlik kurumlar› aﬂ›r› personel yükü alt›ndad›r. SSK taraf›ndan toplanan primler muhtasar beyannameye eklenecek bir sat›r ile Vergi Daireleri
taraf›ndan toplanabilir. Zira, SSK prim ödenmesine kaynak olan ücretlerin
stopaj› zaten vergi dairesi taraf›ndan tahsil edilmektedir. Bunun için vergi dairesinde ilave personele de ihtiyaç yoktur. Böylece, SSK’n›n genel giderlerinde önemli tasarruf sa¤lam›ﬂ olacakt›r. Yine, Genel Bütçeye dahil
devlet dairelerinde çal›ﬂan memurlar›n ücretlerinden gelir vergisi stopaj›
ve emekli kesintisi yap›lmaktad›r. Esas itibariyle bu iﬂlem sadece göstermelik bir durum arz etmekte ve net gelir art›r›c› etkisi bulunmamaktad›r.
Tam tersine iﬂlem için fazladan personel istihdam edilmekte, gereksiz giderlere katlan›lmaktad›r. Bu nedenle, Devlet memurlar›n›n ücretlerinden
kesilen stopaj ve emekli kesintisi kald›r›lmal› ve ücretler net olarak ödenmelidir. Emekli kesintileri ise ayr› bir bütçe kaleminden do¤rudan Emekli Sand›¤›na veya ilgili kuruma ödenmelidir.
18) DAMGA VERG‹S‹ VE BSMV KALDIRILMALI
Ço¤u sözleﬂmeden damga vergisi al›nmas› ve vergiyi ödemek için beyanname ile tahakkuk ettirilmesi zorunlulu¤u iﬂletmeleri sözleﬂme yapmaktan çekinir hale getirmiﬂtir. Damga vergisi ise vergi gelirleri içinde
önemli bir yer tutmamas›na ra¤men, uygulamada önemli k›rtasiye ve prob26

lem yaratmaktad›r. Bu durum kay›t d›ﬂ›na neden olmakta, vergide basitlik
ilkesine ters düﬂmekte, bürokrasiyi art›rmaya yol açmaktadır. Ayr›ca BSMV
kredi maliyetlerini yükseltmekte ve baﬂka ülkeler ile rekabet eﬂitsizli¤i
do¤urmaktadır. Bununla birlikte, BSMV’nin yüksek olmas› akreditif ve kredi iﬂlemlerinin yurt d›ﬂ›na taﬂ›nmas›na sebep olmaktad›r. Bu yüzden damga vergisi uygulamas› yeniden düzenlenmeli, hatta bütçede çok önemli kay›plara yol açmayacaksa tamamen kald›r›lmal›d›r.
19) GENEL KDV ORANI DÜﬁÜRÜLMEL‹
Kurumlar vergisi oran› %20, Gelir Vergisi oran› ilk dilim ise %15’dir. Genel KDV oran› ise %18’dir. Türkiye’de genel KDV oran› oldukça yüksektir. Vergi oranlar›ndan kaynaklanan kay›t d›ﬂ›l›¤›n en önemli nedeni Kurumlar ve Gelir Vergisi oranlar›ndan ziyade katma de¤er vergisi oranlar› ve
çal›ﬂanlar üzerindeki vergi ve SSK yüküdür. Genel KDV oran› olan %18
Katma de¤er vergisi oran›nda (bütçe imkanlar›n do¤rultusunda kademeli
olarak) yap›lacak indirim, kay›t dıﬂının önlenmesinde, kurumlar vergisi
oran›nda yap›lacak indirimden daha fazla etki yaratacakt›r. Bu durum kay›t
d›ﬂ› ekonominin en önemli nedenlerinden birisi KDV’deki yüksek orand›r. Ayr›ca, sektörler itibariyle farkl› oranlarda KDV uygulamas› haks›z rekabete sebep olmakta ve vergide adalet duygusunu zedelemektedir. Bu nedenle, genel KDV oran› %15’e indirilmeli, en fazla iki kademeli ( %1 ve
%15 gibi) oran olmal›d›r. Ayr›ca vadeli sat›ﬂlarda KDV tahsilat yap›ld›kça
ödenmelidir.
20) MÜKELLEFLER HAKKINDA KES‹NLEﬁM‹ﬁ YARGI KARARI
OLMADIKÇA YURT DIﬁI ÇIKIﬁ YASA⁄I KONMAMALI
Mevcut uygulamaya göre, belirli bir tutar›n üzerinde borcu olan mü27

kellefler için mükellefe dahi haber verilmeden, yurt d›ﬂ› ç›k›ﬂ yasa¤› konmaktad›r. ‹hracat›n› art›raca¤›m diye çabalayan, dünyaya aç›lm›ﬂ, AB’ye girmeye çal›ﬂan bir Türkiye için anayasal ve demokratik olmayan bu uygulamay› kabullenmek mümkün de¤il. Bu yüzden, kesinleﬂmiﬂ mahkeme karar› olmad›¤› sürece, mükellefler hakk›nda yurt d›ﬂ› ç›k›ﬂ yasa¤› konmamal›.
21) STOPAJ ORANLARI ‹ND‹R‹LMEL‹
Kira gelirleri ve Serbest meslek gelirleri üzerinden kesilen vergi oran›n›n %22
den %20’ye düﬂürülmesi olumlu karﬂ›lanmakla birlikte, gelir vergisi ilk diliminin
%15 olmas› nedeniyle mükellefleri vergi iadesi almak durumunda b›rakmaktad›r.
Stopaj oranlar›n›n gelir vergisi ilk dilimi olan %15 seviyesine çekilmesi, hem kay›t d›ﬂ›l›¤› azaltılmasında, hem de vergi iadesi iﬂlemlerini azalt›lmas›nda faydal› olacakt›r.
22) RESM‹ KURUMLAR ‹Ç‹N MERKEZ‹ YOKLAMA
YAPILMALIDIR
Müteﬂebbislerin bürokratik iﬂlerini kolaylaﬂt›rmak ve devlet içinde tekrarlayan iﬂlemlerden kurtulmak için, iﬂletme aç›l›ﬂ ve kapan›ﬂ iﬂlemleri ile
yoklama iﬂlemleri tek merkezden yap›lmal›d›r. Vergi idaresi, Sosyal Güvenlik Kurumu, Belediyeler, Ticaret, Esnaf ve Meslek odalar› iﬂlemlerinde bu
merkezi yoklamay› esas almal› ve ortak veri taban›n› kullanmal›d›r.
23) ÖDENMEM‹ﬁ VERG‹ HAKSIZ REKABETT‹R
Özellikle KDV, ÖTV, Stopaj gibi dolayl› vergileri ödememeyi al›ﬂkanl›k
haline getiren veya ödemeyi düﬂünmeyen mükellefler haks›z rekabete
sebep olmaktad›r. Bu tip devletin emanet paras›yla ticaret yapmaya çal›ﬂan
tüccarlara a¤›r müeyyideler getirilmelidir. Bu tip mükellefler için merkezi
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kara liste tutulmal›, farkl› ortakl›k yap›l› ﬂirketlerle tekrar tekrar devletin
önüne ç›kmas› önlenmelidir. Bunun için gerekli olan teknolojik alt yap› ve
veri taban› vergi idaresinde mevcuttur.
24) ERKEN ÖDEYENLER‹N ÖDÜLLEND‹R‹LMES‹ ‹LE, GEÇ
ÖDEYENLER‹N VEYA H‹Ç ÖDEMEYENLER‹N CEZALANDIRILMASI
Mükellefler, enflasyonun da etkisiyle yasalarda verilen ödeme sürelerinin son gününde vergi veya benzeri borçlar›n› ödemek istemektedirler. Bu
durum vergi dairelerinde son gün y›¤›lmalar›na ve izdihamlara yol açmaktad›r. Ço¤u zaman son gün ödemeye gelen mükellefler fiilen vergi dairelerinde olmalar›na ra¤men, borçlar›n› ödeyemedikleri için ertesi günlerde
cezal› olarak ödeme yapmak zorunda kalmaktad›r. Bu tür olumsuzluklardan kurtulmak için, vergi borçlar›n› yasal süreçlerin baﬂlar›nda ödeyerek,
süreç geçtikten sonra ödeyecekleri faiz tutar› kadar ödüllendirmelere tabi
tutulabilirler. Bu yaklaﬂ›m hem vergi dairelerindeki izdiham› önlemek,
hem de vergi gelirlerini düzenli ve zaman›nda toplamak aç›s›ndan faydal›
olacakt›r.
Cezalar›n iﬂlerli¤i ve cayd›r›c›l›¤› vergi sistemimizin en önemli
unsurlarından biridir. Ne yaz›k ki bugüne kadar bu konuda da baﬂar›l› bir
sistem ortaya konuldu¤u söylenemez. Maliye ile yarg›n›n pek çok konudaki fikir ayr›l›¤› ve bu ayr›l›k konusu pürüzlerini giderilmeyiﬂi bu konudaki
etkinli¤i erozyona u¤ratmaktad›r. Özellikle yasalar›n haz›rlan›ﬂ› ve kanunlaﬂmas› sürecinde yarg› kurumlar› ve akademik çevrelerin mutabakat› aranmal›d›r. Vergi ziyan›na sebep olanlara kaç›r›lan verginin bir kat› tutar›nda
ceza kesmek, kaç›r›lan vergi için kesilen cezan›n zaman için de de¤erinin
aﬂ›nmas›n› engelleyecek bir müeyyidedir.
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Mali yap›y› sabote eden, tamamen Hazine’den para çalma üzerine planlar›n› kuran mükellef nezdindeki cayd›r›c›l›k yeterli de¤ildir. Hürriyeti ba¤lay›c› cezalar›n uygulanabilirli¤i neredeyse yok gibidir. Bu konudaki aksakl›klar›n mutlaka giderilmesi gerekmektedir. Sistem içinde kalan mükellefe
kötü örnek teﬂkil eden bir uygulama y›llard›r sürüp gitmektedir .
Halbuki as›l mali denetimin mücadele alan› sahte ve yan›lt›c› belge arz
ve talebini ortadan kald›rmakt›r. Bu konuda bir di¤er sak›nca, sahte belge
düzenleyicisi ve kullan›c›s› olduklar› tespit edilen ﬂah›s ve kurumlar›n yeniden mali sistem içerisine girerken hiçbir zorlukla karﬂılaﬂmamalarıdır.
Ayn› ﬂah›s onlarca mekânda onlarca mükellefiyet tesis edebilmektedir. O
halde mükellefiyet tesisinin çok s›k› ﬂartlara ba¤lanmas› gerekmekte olup, özellikle belli sicildeki ﬂah›s ve kurumlara bu imkânlar k›s›tlanmal›d›r. Bu tahsilât problemlerini de beraberinde getirmektedir. Örne¤in vergi borcu olan bir firma veya ﬂah›s iﬂletmesi bu borçlar›
tasfiye etmeden baﬂka bir ﬂirket ve kurup rahatça yeni mükellefiyet tesis
ettirmekte ve eski borçlar›n› ödememekte direnebilmektedir. Cebri takibat eski kurum tüzel kiﬂili¤i üzerinde kald›kça yeni mükellefin gelir kaynaklar›na da müdahale edilememektedir. Muvazaal› iﬂlemler mahiyetleri
gere¤i tesisinden önce önlenmelidir. Aksi halde her ﬂeyi sonradan takip etmek zorunda kalan bir vergi denetimi yap›s›yla karﬂ› karﬂ›yay›z demektir.
Usul cezalar›n›n s›kça yarg› organlar›nca düﬂürülmesi vergi iﬂlemlerinin
baﬂlang›c›nda sakat do¤mas›n› da beraberinde getirmektedir. Bu konuda
müstakar hale gelmiﬂ yarg› kararlar›na göre acilen yeni düzenlemelere gidilmelidir. Sistemi sabote eden tamamen kötü niyetli olduklar› sahte belge düzenlemek veya kullanmak suçlar›yla sabit olan mükellefler mutlaka
kamuoyunun bilgisine sunulmal›d›r.
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Cezalarla ilgili olarak ayr›ca:
Vergi Usul Kanunu’nun 11’inci maddesi yeniden elealınmalı. ‹ﬂverenleri hapis cezas›na kadar götüren bu uygulama, yeniden düzenlenerek uygulamaya konulmal›d›r. Bu madde mümkünse kald›r›lmal›d›r. Kald›r›lmazsa madde yap›lan de¤iﬂiklikle dürüstçe gerçekten mal alan mükellef korunmal›d›r. Beyan etmeyen mükellefin cezas›n› dürüst mükellef ödememelidir. Son 6 y›lda hakk›nda bu suçtan dava aç›lan kiﬂi say›s› ise 60.075’tir.
(2000–2005) bu suçtan mahkûm olanlar›n say›s› ise 22.809’dur. 37.266 kiﬂi aleyhine haks›z suçlama yap›lm›ﬂt›r. Ticari itibar› zedelenmiﬂ ve maddi
olarak telafi edilemeyen zararlar› olmuﬂtur.
• Piﬂmanl›k ve Islah maddesi yeniden gözden geçirilerek, uygulanan oranlar ekonomik olarak mükellef lehine düzeltilmelidir.
• Serbest Meslek Erbaplar› hakk›nda usulsüzlük cezalar›, ikinci s›n›f tüccarlara uygulanan ceza miktar› kadar uygulanmas› gerekmektedir.
Vergi ziyan› cezas› uygulamas›n›n, cezan›n uyguland›¤› günden ödeme gününe kadar uygulanmas› gerekmektedir.
25) VERG‹ TEﬁV‹K S‹STEM‹ TEKRAR DÜZENLENMEL‹D‹R
Mevcut vergi teﬂvi¤i uygulamas›nda Hakkari ile Düzce’ye ayn› teﬂvik
mevzuat› uygulanmakta olup, teﬂvik uygulanan iller aras›nda bile adaletsizli¤e sebep olmaktad›r. Uygulanmakta olan vergi teﬂvi¤i bat›ya, Orta Anadolu’ya ve denize yak›n baz› illerimizde faydas› olmuﬂ, amaçlanan›n aksine
ço¤u Do¤u illerimizde faydas› dokunmam›ﬂt›r. Ülke ekonomisine faydal›
bir yat›r›m ve vergi teﬂvi¤i için, teﬂvik uygulamas›na bir bütün olarak bak›lmal›, tek mevzuattan, tek merkezden ve siyasi kayg›dan ba¤›ms›z yönetilmelidir. Teﬂvi¤in ülke geneline da¤›l›m› kademeli oranlarda ve ilçeler ba31

z›nda olmal›d›r. Ayr›ca kaynaklar›n verimli kullan›lmas› ve rekabet gücünün art›r›lmas› maksadıyla, her sektör için ayr› ayr› teﬂvik bölgeleri belirlenmelidir.
26) GÜMRÜK VERG‹LER‹NDE DÜZENLEME YAPILMALIDIR
Bir k›s›m ithal mallarda uygulanmakta olan gözetim nedeni ile, gümrük
vergisi “0” olan ürünlerde bile matrahlar yükseltilmek zorunda kal›nmaktad›r. Yüksek matrah üzerinden tahakkuk eden Katma De¤er Vergisi ödenmektedir. Ancak, bu matrah yüksekli¤i, mal bedeli olarak kabul edilmemektedir. ‹ç piyasaya arz edilen mallarda mal›n normal de¤eri, ithal s›ras›nda beyan edilen de¤erin alt›nda kalmaktad›r. Mal talebini sadece ithalat yolu ile karﬂ›layan ﬂirketlerde, ciddi bir KDV stoku birikmektedir. Bu da zaten k›s›tl› finansal imkânlarla ticaret yapan firmalar› zor durumda b›rakmaktad›r. Bu durumda olan firmalar›n KDV iadesi alabilmelerine imkan tan›nmal›d›r. Bir di¤er yöntem ise, beyan edilen matrah›n maliyet giriﬂ de¤eri olarak kabul edilebilmesidir.
‹thalatta peﬂin olarak tahsil edilen KDV matrah›na ödenen Damga vergisinin ve gümrük vergisinin ilave edilmesi uygulamas› ile verginin vergisi
al›nmaktad›r. Bu uygulamadan vazgeçilmeli ve verginin vergisi gibi haks›z
bir uygulamaya son verilmelidir.
27) MÜKELLEF‹N G‹DERLER‹
Vergi kaçaklar›n›n psikolojik sebeplerinden biri de, mükelleflerin yapm›ﬂ oldu¤u baz› giderlerin vergi matrahlar›ndan indirim konusu yapamamas› hususudur. Bu durum genel anlamda hem mükellefler taraf›ndan,
hem de kamuoyu taraf›ndan hakl› bir durum olarak de¤erlendirilmektedir.
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Bu durumun ortadan kald›r›lmas› ve mükelleflerin elinden bu mazeretin
al›nmas› art›k kaç›n›lmazd›r. Belgelere dayanmak kayd›yla mükelleflerin
yapm›ﬂ oldu¤u e¤itim, sa¤l›k, sosyal, kültürel harcamalar› ile iﬂle ilgili giderlerin tamam›n› kazanc›ndan düﬂmesine imkân verilmelidir.
28) E-DEVLET UYGULAMASINA GEÇ‹LMEL‹D‹R
E- Devlet uygulamalar› ile tüm vergi dairelerinin otomasyona geçirilmelidir. Mükellef ihtiyaç duyaca¤› bilgi ve belgeleri e- devlet uygulamalar› ile
zaman ve iﬂgücü kayb› olmadan çözümlemelidir.
29) VERG‹ ‹ST‹SNALARINDA YANLIﬁ ÖZEND‹RMELER
KALDIRILMALIDIR
ﬁirketlerin banka ve kredi kuruluﬂlar›ndan ald›klar› kredi faizleri masraf
olarak kabul edilmekte, leasing yöntemiyle sat›n almalarda KDV %1’e düﬂürülmekte, lüks arabalar›n ÖTV ve KDV’si de masraf kabul edilmektedir.
Buna karﬂ›lık “Karz› Hasen” ( Güzel Ödünç) uygulamalar› ise BDDK tasarrufu sebebiyle uygulanamamaktad›r.
Bu duruma çözüm olarak ﬂirketlerin kendi sermayesi ile yapaca¤› y›ll›k
çal›ﬂmalar masraf kabul edilmeli, leasing olmayan sat›n almalarda, KDV düﬂürülmeli, lüks tüketim yerine hammadde, istihdam ve konut ile inﬂaat
al›mlar› özendirilmelidir. Karz› Hasen sisteminin önü aç›lmal›d›r.
30) GAYR‹ FAAL DURUMA DÜﬁMÜﬁ ﬁ‹RKETLER‹N GEÇM‹ﬁ
VERG‹ BORÇLARININ TASF‹YES‹N‹N KOLAYLAﬁTIRILMASI YÖNÜNDE DÜZENLEMELER YAPILMALIDIR
Ekonomik kriz ve benzeri sebeplerle zor duruma düﬂerek, iﬂ yerlerini
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kapatm›ﬂ veya kapatmak zorunda kalm›ﬂ bir çok mükellef vard›r. S›n›rl› imkânlar› ile, devlete olan vergi borçlar›n› ödeme gayretinde olan iyi niyetli
mükellefler, tahakkuk ettirilen çok yüksek oranlardaki gecikme faizleri nedeni ile bu sorunlar›n› aﬂamamaktad›r. Y›llar boyunca süren bu durum, bir
yandan borç yükümlülü¤ünü art›r›rken, di¤er yandan taraflar aç›s›ndan sorunun daha da büyümesi ve çözümlenemez noktaya gitmesi ile sonuçlanabilmektedir.
‹ﬂadam› hüviyetini kaybederek, iﬂsiz, emekli veya bir kurumda profesyonel çal›ﬂan durumuna düﬂen bu kiﬂiler, aileleri ile birlikte zor ve s›k›nt›l› bir hayat› sürdürme çabas› içindedirler. Herhangi bir kurumda çal›ﬂma
imkân› bulanlar, içinde bulunduklar› bu durum münasebetiyle iﬂyerlerinde sorunlarla karﬂ›laﬂabilmektedir. Mesela, görevleri icab› yurt d›ﬂ›na ç›kmalar› gerekti¤inde (yurt d›ﬂ› yasa¤› konmas› yüzünden) sorunlarla karﬂ›laﬂmakta, bu nedenle varolan iﬂlerini de kaybetme riski ile karﬂ› karﬂ›ya kalabilmektedirler.
Sonuç itibariyle, y›llarca vergi mükellefi olarak yükümlülüklerini tam
anlam›yla yerine getiren, ancak içine düﬂtü¤ü ekonomik krizden ç›kamayarak iﬂini kaybeden bu vatandaﬂlar›m›z›n, bu yükümlülükten kurtulabilmeleri kolaylaﬂt›r›larak tekrar sosyal ve ekonomik hayata kazand›r›lmalar›
gayesiyle, gayri faal duruma düﬂmüﬂ veya tasfiye edilmiﬂ iﬂletmelerin geçmiﬂe yönelik vergi kay›tlar›n›n silinmesi, vergi borçlar›n›n
(özellikle vergi cezalar›, gecikme faizleri gibi) “uzlaﬂma” yoluyla
tasfiye edilmesi yönünde gerekli düzenlemeler yap›lmal›d›r.
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BÖLÜM-II
MAL‹YE POL‹T‹KALARI
A) ‹LLER ve BÖLGELERDEN GELEN GÖRÜﬁLER ÇÖZÜM
ÖNER‹LER‹
1- Adana ili bölgesinde hizmet sektöründe faaliyet gösteren iﬂletme
maliyetlerini en çok etkileyen hususlardan biri, iﬂçinin sigorta pirimi ve
stopaj vergilerinin çok yüksek olmas›d›r. Kamuya ödeme olarak, Bir iﬂçinin
iﬂverene maliyeti, SSK ve Stopaj vergisi birlikte toplam 330 YTL’yi aﬂmaktad›r. Hizmet sektörü olmas› sebebiyle kiﬂi kalitesi di¤er sektörlere göre
daha önemlidir. Bu durumda sektör temsilcilerini daha çok etkilemektedir.
2- 17 A¤ustos depreminden sonra Kocaeli bölgesinde yap›lan düzenlemelerle ilgili ç›kar›lan yasalar ve 4811 say›l› yasa uygulamalar›nda çözülememiﬂ hususlar vard›r. Vergi Daireleri ile bahsedilen yasalara muhatap
vatandaﬂlar aras›ndaki sorunlar›n çözülmesi için ilgili yasalar›n yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Depremden sonra Kocaeli bölgesindeki vergi
daireleri ile depremzede mükellefler aras›ndaki ihtilaflarda çok say›da
ma¤dur bulunmaktad›r. Bu ma¤duriyetlerin giderilmesi için bahsedilen ya35

salar›n acil olarak yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Bu çerçevede
4811 say›l› yasa kapsam›nda olan mükellef borçlar›n›n ilgili vergi dairesinin,
bilgisayar otomasyonunda olmay›ﬂ›ndan bu kanun kapsam›ndaki borçlar›n
tamam› kanun kapsam›na giremedi¤i, y›llar sonra anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Bu yasa
kapsam›nda olan borçlar›n vergi dairelerindeki çal›ﬂmalar›n eksikli¤inden
(Tekrar vergi borçu ç›kar›lma gibi sebeplerden) mükellefin ma¤dur edilmesi söz konusu oldu¤undan, mezkür kanun kapsam›nda olan bu borçlara yeniden bir yap›lanma getirilerek, ma¤duriyetin giderilmesi do¤ru olacakt›r.
3- Yap›lan yeni düzenleme ile Elaz›¤, Gelir ‹daresi Baﬂkanl›¤›n›n d›ﬂ›nda b›rak›lm›ﬂt›r. Bu durum Elaz›¤ ikametgâhl› mükellefler için ciddi bir
rahats›zl›k meydana getirmektedir. Bu durumun yeniden gözden geçirilerek, Elaz›¤ ‹limizde Gelir ‹daresi Baﬂkanl›¤› kurulmas›n› istiyoruz.
4- Ekonomik potansiyeli ve iﬂ yo¤unlu¤u dikkate al›nd›¤›nda Karadeniz Ere¤li Vergi Dairesinde en az 90 veya 100 civar›nda kiﬂinin çal›ﬂmas›
gerekirken, hali haz›rda Toplam 64 kiﬂi görev yapmaktad›r. Bina, araç ve
personel s›k›nt›s› var. Personelin büyük fedakarl›kla baﬂar›l› bir ﬂekilde görevini yerine getirmeye çal›ﬂt›¤› gözlemlenmektedir. ‹lçenin ekonomik ve
sosyal yap›s› göz önünde bulundurulursa, görülürler, vergi dairesinin yo¤unlu¤u had safhadad›r. Bu sebeple bu yörenin bir ilçe gibi de¤il, il gibi görülmesi gerekmektedir. ‹lçe’de mükellef say›s› yaklaﬂ›k on bin civar›ndad›r.
Vergi dairesi taraf›ndan sadece bu mükelleflerin iﬂlemleri de¤il, araç vergi
ve trafik cezalar› da tahsil edildi¤inden, vergi dairesinde çok büyük bir iﬂ
yo¤unlu¤u yaﬂanmaktad›r.
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‹lçede sadece kay›tl› araç say›s›n›n 30 bin civar›nda oldu¤u, vergi dairesinin mutad iﬂlerine araç vergileri ve trafik cezalar›n›n tahsilat› eklenince,
yo¤unlu¤un yaﬂan›lmas› kaç›n›lmazd›r. Trafik cezalar› ve araç vergilerinin
Emniyet Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan dijital ortama aktar›lmas› ve Vergi
dairesi taraf›ndan bu dijital ortamdan takibat ve tahsilatlar Vergi dairesinde yaﬂanan yo¤unlu¤u azaltabilecektir.
5- Kayseri’de iﬂ hacminin geliﬂmesi ve bölge insan›n›n ticaret - sanayi alanlar›na yat›r›m›n artmas›, yat›r›mc› ve ticaret sahibi kiﬂileri daha s›k
maliye ile muhatap etmektedir. Bunun paralelinde maliye insanlar üzerinde oluﬂturdu¤u olumsuz etki neticesinde herhangi bir iﬂ sahibi veya sanayiciyi maliye içinde görmek imkans›z hale gelmektedir. Bu olumsuz etki
neticesinde maliye kurumu, sanayici ve ticaret erbab› ile maalesef bar›ﬂ›k
de¤ildir. Bu olumsuz neticenin ortadan kalkmas› için sorunlar ve çözüm
önerilerinin dikkate al›nmas›n› arz ederiz.
6- Tescil edilmiﬂ, ancak onay aﬂamas›na gelmemiﬂ beyannameler
üzerinden Gelir ‹daresi Baﬂkanl›¤›n›n talimat› ile hiç ka¤›t olmad›¤› halde,
Damga Vergisi tahsilat› yap›lmaktad›r. Gümrük Müsteﬂarl›¤› taraf›ndan konuyu aç›kl›¤a kavuﬂturan bir yaz›n›n Gelir ‹daresi Baﬂkanl›¤›na yaz›lmas›
sonras›nda konunun Gelir ‹daresi Baﬂkanl›¤› taraf›ndan çözüme kavuﬂturulmas› gerekmektedir.
7- Dahilde ‹ﬂleme Rejimi- D‹R,Tecil/Terkin iﬂlemlerinde Yeminli Malî Müﬂavirlik Belgesi aranmas›ndan kaynaklanan sorunlar görülmektedir.
‹hracatç› Birli¤i Taahhüt Kapatma Yaz›s›n›n yeterli görülmesi suretiyle, iﬂlem yap›lmas›na yönelik düzenleme gerçekleﬂtirilmelidir.
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8- D‹R Tecil/Terkininde eﬂde¤er eﬂya kullan›lamamas›ndan kaynaklanan sorunlar mevcuttur. Yap›lacak düzenleme ile eﬂde¤er eﬂya kullan›m›nda tecil/terkin uygulamas›n›n önü aç›lmal›d›r.
9- Bütün belgelerin tam olmas›na ra¤men, KDV iadelerinde gecikmeler yaﬂanmaktad›r.
Maksimum bir iade iﬂlemi tamamlanma süresinin tespit edilerek, bu süre
içinde iadelerin tamamlanmas› sa¤lanmal›d›r.
11- ﬁanl›urfa vergi dairesinde personel yetersiz ve kalifiye eleman s›k›nt›s› çekilmektedir. Bu ve benzer bölgelerdeki personel s›k›nt›s›n›n giderilmesi için yaﬂ haddini doldurmuﬂ personelin emekliye ayr›lmas› gerekmektedir. ‹nceleme ve denetleme eleman› da yetersiz oldu¤undan kay›t
d›ﬂ› körüklenmektedir. Ayn› zamanda ilçelerde yeterli eleman ile d›ﬂ eleman personeli olmad›¤›ndan dolay›, inceleme ve denetleme kesinlikle yap›lmamakta, mükellefin beyan› yeterli görülmektedir. Ayr›ca ilçelerde fiziki ﬂartlar›n yetersiz oluﬂu ve ilçelerin online sistemine dahil edilmesi mümkün olamamaktad›r.
12- 5345 Say›l› Kanunla Gelir ‹daresinin yeniden yap›lanmas› sonucu
vergi idaresi daha güçlü ve özerk hale gelmesine ra¤men, Vergi Dairesi
Baﬂkanl›¤› kurulmayan illerde ve ilçelerin tam otomasyona geçmemesi
sebebiyle arzulanan seviyeye gelinememiﬂtir.
13- Beyannamelerin tamam›n›n “ELEKTRON‹K POSTA” ile gönderilmesi mecburiyeti getirilmelidir.
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14- KDV Beyannameleri bilindi¤i üzere bir sonraki ay›n 24’ünde verilmektedir. KDV’ye esas olacak Faturalar genelde posta kanal› ile geldi¤inden, faturalar›n muhasebeciye verilmesi, bunlar›n kay›t alt›na al›nmas› ve
KDV Beyannamesinin verilme süresi çok s›k›ﬂmaktad›r. Bu yüzden KDV
beyannamelerinin döneminden sonraki ikinci ay›n ilk haftas›nda verilmesi
uygulamalarda daha reel bir çözüm olacakt›r.
15- Vergi Mükelleflerince Y›ll›k Gelir ve Kurumlar Vergisi beyannameleri verildikten sonra, ilgili Vergi Dairelerince Vergi Matrah›n›n azl›¤› ileri
sürülerek, “Götürü Matrah ‹lavesi” talep edilmektedir. Bu uygulama meslek mensuplar› ve mükellefler taraf›ndan uygun bulunmamaktad›r. Yeni
yap›lacak düzenlemelerde bu uygulaman›n kald›r›lmas› uygun olacakt›r.
16- Geçici Vergi uygulamas›na baﬂka bir çözüm aranmal›, bu uygulaman›n devam etme zorunlulu¤u varsa, 4. dönemin kald›r›lmas›n›n uygulamadaki zaman s›k›ﬂ›kl›¤›n› ortadan kald›raca¤›ndan olumlu olacakt›r.
17- Ülkemizde yaﬂayan her vatandaﬂ›n beyannameye tabi mükellef
haline getirilmesi gereklidir. Bu uygulama “Kay›t D›ﬂ›n›n” kay›t alt›na al›nmas› için önemli bir ad›m olacakt›r. Ülkemizin nüfusu yaklaﬂ›k 30 milyon
iken, mükellef say›s› 3 milyon civar›nda idi. Bu gün 74 milyonuz, yine mükellef say›s› 3 milyon civar›ndad›r. Mükellef say›s›n›n art›r›lmas› devlet politikas› haline getirilmelidir. Kay›t d›ﬂ› çal›ﬂanlar›n kay›t alt›na al›nmas› için
gerekli tedbirler al›nmal›d›r. Genelde kay›t alt›ndaki mükellefler takibe
al›nmaktad›r. Tedbir al›n›rken sadece kay›t alt›ndaki mükellefler düﬂünülmemeli, “Kay›t D›ﬂ›” ifadesinden sadece ﬂu anda mükellef olanlar de¤il, hiç
mükellef kayd› olmayanlar da anlaﬂ›lmal›d›r.
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18- “Transfer Fiyatland›rmas›” uygulamalar›nda büyük s›k›nt›lar yaﬂanaca¤› tahmin edilmektedir. ‹liﬂkili firmalar aras›nda yap›lan mal, hizmet ve
finansman temini uygulamalar›nda “Emsal Bedel” tespitinin büyük s›k›nt›lara sebep olaca¤› öngörülmektedir. Bu tür uygulamalar›n dayana¤› olacak
“Kriterler” net çizgilerle belirlenmiﬂ de¤ildir. Bu uygulamalar›n pratikte
problem teﬂkil etmeyecek ﬂekilde yeniden düzenlenmesi gerekti¤i düﬂünülmektedir.
19- Meclisten ç›kar›lan “Mali Tatil” kanunu, ülkemizde ilk kez uygulamaya konulmas›na ve ilgili çevrelerce çok olumlu bulunmas›na ra¤men,
pratikteki uygulamalarda amac›na uygun olamayaca¤› öngörülmektedir.
Kanunda belirtilen 1-20 Temmuz aras›ndaki sürenin tatil olarak de¤erlendirilebilmesinin mümkün olamayaca¤› düﬂünülmektedir.
Temmuz ay› içinde beyan ve itiraz günlerine 7 veya 20 günlük ilaveler yap›lm›ﬂt›r. Halbuki tatil süresinin sonu olan 20’sinden sonraki 7 günün haz›rl›k için yeterli olamayaca¤› kesindir. Yasada belirtilen 1-20 Temmuz aras›ndaki zaman›n tatil olarak adland›r›lmas› ve kullan›labilmesi; Haziran ve
Temmuz aylar›na ait beyan edilmesi gereken bilgilerin bahsedilen iki ay›n
bilgileri birleﬂtirilerek A¤ustos ay› içinde verilmesi halinde mümkün olabilecektir.
20- Mükellef olan kiﬂilerin iﬂlerini devam ettirebilmesi için, yapm›ﬂ oldu¤u baﬂta sa¤l›k olmak üzere her türlü harcamalar›n›n gider olarak kabul
edilmesi gereklidir.
21- Tüm mükelleflerin defterlerinin elektronik ortamda tutturulmas›
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ve beyannamelerinin “E-POSTA” ile göndermelerinin mecburi hale getirilmesi, POST cihazlar›n›n ç›kt›s› olan SL‹P’lerinin fiﬂ veya fatura yerine geçerli say›lmas› için düzenleme yap›lmas›.
22- Bütün vergi mükellefleri vergi mükellefiyetine baﬂlarken, Vergi
Kanunu ve Ticari Kanunlar karﬂ›s›ndaki yükümlükleri konusunda hiçbir ilgisi bulunmamaktad›r. Özellikle kanuni ve ticari vesikalar› bilmedi¤i gibi
bunlar›n düzenlenmesinde de hiçbir bilgi sahibi de¤ildir. Dolay›s›yla, Vergi Hukuku ve Ceza Hukuku aç›s›ndan düzenlenen belgelerin yanl›ﬂ ve
sahte olmas› karﬂ›s›nda içinden ç›k›lmaz zor bir durum meydana getirdi¤i
gibi, cezaî müeyyidelerden de haberi bulunmamaktad›r. Buna göre gerek
ilk defa iﬂe baﬂlayan mükelleflerin iﬂe baﬂlamadan önce, önceden iﬂe baﬂlam›ﬂ olanlar›n iﬂe devam edenlere, Vergi Yükümlülükleri, Vergi Mükellefiyetleri, Fatura ve benzeri vesikalar›n düzenlenmesi ve kayd› konusunda
Mesleki Örgütlerin organizasyonu ve Vergi Dairesi Baﬂkanl›klar›n›n denetiminde bu konularla ilgili olmak üzere, k›sa süreli kurslar veya bilgilendirme e¤itimi verilmesi zorunlulu¤u getirilmesi.
23- ‹ﬂyeri ve Konut kiralar›n›n gerçek kira bedelinin tespiti amac›yla,
kiralanan gayrimenkulün mevkisi, yap› ﬂekli, inﬂaat metrekaresi birim maliyeti ve benzeri kriterlerin dikkate al›narak emsal kira bedelinin tespit edilmesine ait yasal düzenlemenin yap›lmas› gereklidir. Gelirler idaresi, alaca¤›n› ﬂirketlerden tahsil ederken, adreslerde oluﬂan baz› s›k›nt›lardan dolay› ﬂirketin haberi bazen olmayabiliyor, o ilde bulunan bütün banka ﬂubelerine hesab› bloke yaz›s› gönderiliyor. Bazen tek bir bankada bulunan para,
borcu karﬂ›lad›¤› halde bütün bankalarda ayn› uygulama gerçekleﬂtiriliyor.
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24- Vergi dairesine 5000 YTL borcu varsa, mükellefin bankadaki hesap
bakiyesinin tümüne rehin konuluyor ve ﬂirket o gün fark etmezse, bütün çekleri yaz›l›yor ve ﬂirket ma¤dur oluyor. Bunun düzeltilmesi, yeni ve mant›kl› bir
uygulaman›n baﬂlat›lmas› için gerekenlerin yap›lmas›, BASEL II kriterlerinin
uygulamaya geçti¤i bir dönemde firma çekinin yaz›lmas›n›n ﬂah›slar› ciddi sorunlarla karﬂ› karﬂ›ya b›rak›yor oluﬂunun göz önünde tutulmas› gerekiyor.
25- Vergi mevzuat›n›n günün ﬂartlar›na uyarlanmas› mutlaka yap›lmal›d›r, ancak yap›lan de¤iﬂikliklerin önemli bir bölümü güne uyarlama de¤il,
sebepsiz ve mükelleflerin takip edemeyece¤i kadar h›zl› ve manas›z olmaktad›r. Örne¤in son 5 y›lda mükelleflerin temel beyannameleri olan Gelir,
KDV ve Muhtasar beyannamelerinin verilmesi ve ödenmesi sürelerinde say›s›z de¤iﬂiklik yap›lm›ﬂt›r, oysa özde herhangi bir de¤iﬂiklik yap›lmam›ﬂt›r.
Vergi yasalar›nda zorunlu veya devlet gelirlerini art›r›c› olmad›¤› sürece fazla oynanmamas› gerekti¤i düﬂünülmektedir. Bu durum mükellefler aç›s›ndan da istikrar göstergesi olacakt›r.
26- Sa¤l›kl› beyanlar›n yap›lmas›, meslek mensuplar›n›n iﬂ yükünün
azalt›lmas› amac›yla, vergi beyannameleri basitleﬂtirilmeli,baz›lar› birleﬂtirilmeli, dönemleri yeniden belirlenmeli,baﬂta KDV beyannameleri olmak
üzere sorumlu s›fat›yla verilen tüm beyannameler üçer ayl›k dönemler halinde beyan edilmeli, Gelir ve Kurum Geçici Vergi beyannameleri ise 6’ﬂar
ayl›k dönemler halinde y›lda iki kez beyan edilmelidir.
27- Vatandaﬂl›k kimlik numaras› esas al›narak, 18 yaﬂ ve üzeri tüm vatandaﬂlar›n y›ll›k gelir vergisi beyan›nda bulunmalar› sa¤lanmal›d›r. Kanunlar›n suç sayd›¤› harcamalar d›ﬂ›ndaki tüm harcamalar›n vergi beyanlar›nda
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dikkate al›narak vergi matrahlar›ndan indirim hakk› tan›nmal›d›r. Servet ve
harcamalar›n kayna¤›n›n aç›klanmas› için gereken alt yap› ve düzenleme
yap›lmal›d›r.
28- Katma De¤er Vergisinde indirim ve iade esaslar› yeniden düzenlenmeli. Özellikle, indirilemeyen, iadesi ve mahsubu gereken KDV esaslar› günün ﬂartlar›na uyarlanmal›d›r. Sonraki dönemlere devreden yüksek
tutarlardaki KDV’nin belli miktar› aﬂan k›sm› için y›l sonlar›nda YMM raporlar› veya inceleme eleman› raporlar› ile di¤er vergi borçlar›na mahsup hakk› tan›nmal›d›r.
29- Vergi denetim mekanizmas› etkin ve yayg›n bir ﬂekilde çal›ﬂt›r›lmal›d›r. Özellikle, denetimin baz› kademelerinde Yeminli Mali Müﬂavirlerden yararlan›lmal›d›r. Vergi, muhasebe ve denetim sahas›nda önemli görev
ve fonksiyonlar üstlenen 3568 say›l› SM, SMMM, YMM yasas› yeniden gözden geçirilerek, günün ﬂartlar›na göre gerekli de¤iﬂiklikler bir an önce yap›lmal›d›r. Özellikle, vergi yasalar›n›n ilgili maddelerinde 3568 say›l› yasa
gere¤i görev yapan meslek mensuplar›n›n fonksiyonlar› yeniden düzenlenmelidir.
30- Baﬂkan Yard›mc›s›n›n baﬂkanl›¤›nda, Ticaret Odas› ve ‹ﬂ Adamlar›
Derneklerinin sektörel temsilcileri ile düzenli toplant›lar yap›larak, ilgili
sektördeki Vergi uygulamalar› ve varsa sorunlar çözülmelidir.
31- Vergi Dairesi Baﬂkanl›¤›n›n Baﬂkanl›¤›nda, Vergi Denetmen Gurup Temsilcileri, YMM Temsilcileri ile düzenli olarak toplan›lmal›, Vergi Uygulamalar› ve çözüm önerileri yöresel olarak tespit edilmelidir.
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32- Belge Düzenine riayet eden, hiçbir ihtilaf oluﬂturmam›ﬂ ve devaml› olarak Veri Matrahlar›nda art›ﬂ kaydeden mükellefler, ﬂikayet ve ihbar hariç olmak üzere genellikle incelemeye sevk edilmemelidir. Bilakis
Belge düzenine hiç uymayan ve bunu devaml› al›ﬂkanl›k haline getiren iﬂletmeler incelenmelidir.
33- Baﬂta Büyükﬂehirler olmak üzere, Sanayi yo¤unluklu ‹llerde, En
az 20 Mükelleften aﬂa¤› olmamak üzere, Gelir Vergi Dairelerinde V‹P servisler oluﬂturulmal›d›r. Aynen Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Baﬂkanl›¤›nda oldu¤u gibi iﬂbu V‹P Servislerde; Vergi Denetmeleri ve Tecrübeli Vergi
Dairesi Personeli istihdam edilmelidir. Bu ﬂekli ile verilen beyannameler
düzenli olarak bütün boyutlar› ile ilgili ekip taraf›ndan incelenmeli ve Cari
y›l incelemesini daha da yayg›nlaﬂt›rarak, Vergi kay›p ve kaçaklar› zaman›nda önlenmelidir.
34- Vergi Dairesi Baﬂkanl›klar›nda, Mükellefler ve YMM'ler için özel
direkt Telefon hatt› teﬂkil etmeli, Mevcut ﬂikayet ve sorunlar ayn› anda yetkililer taraf›ndan bilgilendirilmelidir.
35- Vergi denetiminin merkezde tek çat› alt›nda teﬂkilatlanmas› ve
vergi denetimine eleman alma iﬂinin taﬂradan baﬂlat›l›p belli k›stas ve s›navlar sonucunda taﬂradan merkeze geçiﬂin sa¤land›¤› bir yap›ya kavuﬂturulmas›, y›llard›r sürüp giden teﬂkilat sorunlar›n›n en önemli çözüm halkas›n› oluﬂturacakt›r.
36- Halen 29 ilde Vergi Dairesi Baﬂkanl›¤› bulunmakta, di¤er illerde
“Defterdarl›k Sistemi” devam etmektedir. Bu da Vergi ‹daresi aç›s›ndan
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taﬂra örgütlenmesinde çift baﬂl›l›¤a neden olmaktad›r. Vergi Sisteminin
tam olarak oturtulabilmesi bak›m›ndan, iﬂlemlerin tek elden yürütülmesi
amac› ile Gelir ‹daresinin Otoritesinin sa¤lanabilmesi de dikkate al›nd›¤›nda, Bölge sistemine uygun bir sistem getirilerek, “çift baﬂl›l›k” ortadan
kald›r›lmal›. Baﬂkanl›k kurulan illerde dahi mal Müdürlüklerindeki ba¤l›
vergi daireleriyle ilgili tablo da parçal› yap›n›n bir sorun olarak varl›¤›n›n
devam ettirdi¤ini göstermektedir. Taﬂra örgütlenmesinin bölgeye dönüﬂtürülmesine paralel olarak çok küçük yerleﬂim birimlerindeki ba¤l› vergi
dairelerinin de kald›r›lmas› ve buralarda kay›tl› mükelleflerin en yak›n mahal vergi dairesi müdürlüklerine ba¤lanmas› sistemin iﬂleyiﬂini daha kolaylaﬂt›raca¤› gibi, ciddi bir insan kayna¤› tasarrufu da sa¤layacakt›r. Otomasyon bu operasyonu kolaylaﬂt›racakt›r. Bölgesel örgütlenme ile taﬂradaki
vergi denetim gücünün ekonomik kullan›m› da sa¤lanm›ﬂ olacak, il düzeyindeki örgütlenmenin ortaya ç›kard›¤› pek çok denetim sorunu böylece
aﬂ›lm›ﬂ olacakt›r.
37- Gelir idaresi Baﬂkanl›¤›n›n insan kayna¤› alma s›ras›nda dört y›ll›k
üniversite mezunu eleman k›stas› isabetlidir. Yeni personel al›mlar›n›n gelir uzmanl›¤› düzeyinden istihdam› teﬂkilat›n dönüﬂümünde önemli bir
ad›m olacakt›r. Bu manada kurum içindeki üniversite mezunlar›n›n kurum
içi s›navla “Gelir Uzman›” olarak atanmalar› olumludur. Ancak bunun s›n›rl› oluﬂu ve özellikle idari kademe ile aralar›ndaki özlük haklar› aç›s›n›n
kapanmas› çal›ﬂma bar›ﬂ›n› zedelemiﬂtir. Bu s›navlar›n tekrarlanarak üniversite mezunu memurlar›n tedrici uzmanl›¤a geçiﬂi tamamlanmal›d›r. Uzmanl›k ﬂartlar›n› taﬂ›mayan memur kesiminden gelecek itirazlar olsa da,
tüm çal›ﬂan›n›n asgari uzman oldu¤u bir gelir idaresi için bu sanc›l› geçiﬂ
süreci göze al›nmal› ve bu konuda kararl› olunmal›d›r.
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38- Kuruluﬂundan bu yana “mükellef odakl›” hizmetlerini ön plana ç›karan ve bu yönde hizmetler vermeye baﬂlayan Gelir ‹daresi Baﬂkanl›¤›, bu
projesinden sa¤layaca¤› fayday› maksimum seviyeye ç›karmak için hizmetleri sunacak olan personelini kazanma plan› haz›rlayarak, “personel
odakl›” mevzuat de¤iﬂikliklerini bir an önce yapmal›d›r.
39- ﬁu ana kadar yap›lan teknolojik yat›r›mlar›n devam› sa¤lanmal›d›r.
Teknolojik altyap›n›n güçlendirilmesi ve genele yay›lmas› sa¤lanmal›. Bu
yap›n›n güncel kalabilmesi için güncelli¤i sa¤layabilecek mevzuat de¤iﬂiklikleri zaman›nda yap›lmal›, bunun için projeler üretilmelidir.
40- Ayn› konuyu ihtiva eden uygulamalarda yeknesak-tek tip uygulamalar›n öne ç›kar›lmas› ile Gelir ‹daresi Baﬂkanl›¤›n›n uygulama farkl›l›klar›ndan kaynaklanacak itibar kayb›n›n önüne geçilmelidir. (Sektörel Vergi
‹ncelemeleri / Vergi Uzlaﬂmalar›) Mevcut durumda merkez/taﬂra, Vergi Dairesi Baﬂkanl›klar›/Defterdarl›klar ve hatta farkl› vergi dairesi Baﬂkanl›klar›nda farkl› uygulamalar görülebilmektedir.
41- Gelir idaresinde performans yönetimi anlay›ﬂ› yerleﬂtirilmeli ve
performans ölçümüne mutlaka geçilmemeli. Buna her seviyedeki çal›ﬂan
aç›s›ndan bak›lmal›d›r. Yani bu tarz uygulamalar hem idareyi hem de denetimi kapsamal›d›r.
42- Vergi Dairelerinde hizmet standartlar›n›n belirlenmesi, bu standartlara uyum denetlenmelidir.
43- Vergiyi ilgilendiren di¤er kamu kurumlar›n›n otomasyon yat›r›mla46

r› takip edilmeli ve bu kurumlarla vergi idaresi aras›nda sanal ortamda bilgi
al›ﬂveriﬂinin mutlaka sa¤lanmas› gerekmektedir. (tapu, nüfus, bankalar vb.)
44- Vergi dairelerinin iﬂlem yönergesinin de¤iﬂtirilmesi, ihtisas servisleri ﬂeklinde örgütlenmenin yap›lmas› gerekmektedir.
45- Vergi dairelerinin iﬂ yükünün büyük bir bölümünü oluﬂturan,
MTV ve süreksiz yükümlülüklerle ilgili iﬂlemlerin vergi dairesi müdürlüklerinden ç›kar›lmas› ya da ayr› birim ve müdürlüklerin kurulmas›.
46- Vergiler ve vergi politikalar› düzenlenirken Sivil Toplum
Kuruluﬂlar›n›n fikirleri al›nmal›d›r.
47- Vergi ve Benzeri Mali Külfetlerin Gereklili¤ine Yönelik E¤itim:
Özellikle ulusal kanallar ve di¤er medya organlar›n›n iﬂbirli¤inde halk›m›z›n ve vergi mükelleflerinin konuyla ilgili bilgilendirilmesi ve reform niteli¤inde yap›lan çal›ﬂmalarda kamuoyu deste¤ini sa¤lamak için etkin kamuoyu çal›ﬂmalar› yapmak. Profesyonel destek almak, halk› daima yan›nda kabul etmek ve bu çal›ﬂmalara hem fikri hem de uygulamada dahil etmek
mutlak suretle fayda sa¤layacakt›r.
48- Eskiden restoranlar; lüks birinci s›n›f, ikinci s›n›f, üçüncü s›n›f gibi s›n›flara göre ayr›lmaktayd›lar. Herkes bu kategorilere göre vergilendirilmekteydiler. Ara sokaktaki esnaf ile ana cadde üzerindeki esnaf aras›ndaki kazanç fark› büyük ﬂehirlerde çok daha fazlad›r. Keza ‘içkisiz’ bir lokantan›n geliri, içkili olana nazaran çok daha az olmaktad›r. Bu noktada görülen adaletsizlik bir düzenleme ile giderilmelidir.
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49- Özel yasalarda yer alan vergi düzenlemeleri kald›r›lmal›d›r. Bu düzenlemelerin zorunlu oldu¤u hallerde de en az›ndan vergi yasalar›yla
uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir. Özel yasalarda yer alan vergi düzenlemeleri ilgili oldu¤u vergi yasas› içinde düzenlenmelidir.
50- Mükelleflerin, potansiyel suçlu olarak de¤il, vergi ödeyen ve ba¤l› bulundu¤u bölgeye katma de¤er oluﬂturan kiﬂi veya kurumlar olarak de¤erlendirilmesi gerekmektedir. ‹halelere girmek için istenen, Vergi Dairesi Borcu Yoktur yaz›s› yeniden düzenlenmelidir. Bu uygulama ihalede rekabet edilebilirli¤i ortadan kald›rmaktad›r. 6183 say›l› kanuna göre yüklenicinin alaca¤›ndan vergi borcu ödenmektedir.
51- Mükellef cari hesab› mutlaka uygulamaya geçirilmelidir.Mükellefin hem borcu hem alaca¤› oldu¤u durumlarda, idarenin mükellefe borçlu davranmas› ve borcu vard›r yaz›s› verilmesi önlenmelidir.
52- Gelirin vergilendirilmesinde kaynak teorisinden net art›ﬂ teorisine geçilmelidir. Ancak bu yöntemin baﬂar›l› olabilmesi için bireysel nitelikteki nakdi ve gayrinakdi varl›k edinmelerin gerçek de¤erlerinin tespit edilmesi ve izlenebilir olmas› gerekmektedir.
53- E-posta ve di¤er iletiﬂim araçlar›ndaki gecikmelerden kaynaklanan bilgi ve belgelere ulaﬂmadaki aksakl›klardan dolay›, mükelleflerin Maliye Teﬂkilat›’na vermeleri gereken beyannamelerin zaman›nda verilebilmesi hususunda, zaman bak›m›ndan zorluklar yaﬂanmaktad›r. Bu nedenle,
Gelir Vergisi Beyannamesi’nin verilme süresi 31 Mart’a, Kurumlar Vergisi
Beyannameleri’nin verilme süresinin 30 Nisan’a, KDV Beyannameleri’nin
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verilme süresinin her ay›n 25’ine, Geçici Vergi Beyannameleri’nin May›sA¤ustos-Kas›m-ﬁubat aylar›n›n 15’ine çekilmesinde zaruret vard›r.
54- Beyannamelerin verilme süreleri sabitlenmelidir.
55- Geçici vergi uygulamalar›na yeni bir düzenleme yap›lmas› gerekmektedir. Önceki y›llarda geçici vergi ile kurumlar vergisi aras›nda oran
fark› vard›. Son uygulamalarda bu iki vergi aras›ndaki oranlar fark› neredeyse kald›r›lm›ﬂ durumdad›r. Geçici verginin kurumlar vergisinden en az 5
puan aﬂa¤›da olmas› gerekir.
56- Menkul sermaye irad› ile ilgili bildirim ve beyan usullerinin yeniden gözden geçirilmesi ve karmaﬂ›k olan beyan usulünün anlaﬂ›l›r ﬂekilde
yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.
57- Son zamanlarda vergi denetmenleri çok detayl› inceleme yapmadan sadece “mükellef bulunmad›” diyerek mükellefi “naylon faturac›” kabul ederek rapor düzenleyebilmektedir. Bu konuda düzenlenen vergi tekni¤i raporuna dayan›larak, bulunamayan firman›n vergi dairesine vermiﬂ
oldu¤u Ba ve Bs formlar›ndaki tüm mükellefler naylon fatura kullanmakla
suçlanabilmektedir. Bu firmalar baz›nda detayl› bir inceleme yap›lmadan
sadece vergi tekni¤i raporuna dayan›larak tutulan rapor nedeniyle de pek
çok mükellef zor durumda b›rak›lmaktad›r.
58- Al›nan binek otomobillerde sat›c›ya ödenen %18 KDV oran›n›n indirimi tabi tutulmamas›, sat›lan otomobilin KDV oran›n›n %1 olmas› ciddi
anlamda s›k›nt› oluﬂturmaktad›r. ﬁirketlerde, çal›ﬂanlar›n kullanmas› ama49

c›yla araçlar›n (otomobil harici) KDV’si mahsup edilirken, ﬂirket yöneticilerinin kullanmas› amac›yla al›nan otomobil gibi araçlar›n KDV’si gider olarak kullan›lamamakta ve sat›ﬂ esnas›nda %1 olarak de¤erlendirilmektedir.
Bu durumun düzeltilmesi gerekmektedir.
59- Kamu kurumlar›n›n yapm›ﬂ oldu¤u ihale ile ilgili taahhüt iﬂlerinden dolay› iﬂin bitti¤i tarihten sonra çeﬂitli nedenlerden dolay› iﬂin resmi
olarak bitti¤i tarihten sonra al›nan fatura/belgelerin yap›lan iﬂin maliyetine
yaz›lamamas› gerçek manada kar ya da zarar›n ç›kart›lmas›na engel teﬂkil
etmektedir.
60- Yat›r›m teﬂviklerine stopaj vergisi uygulamas›n›n kald›r›lmas› gerekmektedir.
61- Beyaz eﬂya ve elektrikli ev aletlerinde uygulanan ÖTV’nin kald›r›lmas› gerekmektedir.
62- EK-1 ve EK-2 ve di¤er bildirimlerin e-posta yoluyla yap›lmas› uygundur.
63- Ham ve yar› mamul mallar›n›n ithalat›nda KKDF kald›r›lmal›d›r.
64- Emek yo¤un olan mobilya sektöründe yüksek vergi oranlar›n›n
düﬂürülmesi vergi gelirlerini art›racakt›r.
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BÖLÜM-III
M‹LLÎ EMLAK ve ÖZELEﬁT‹RME
Dünyan›n birçok ülkesinde oldu¤u gibi, ülkemizde de özelleﬂtirmenin
gereklili¤i kaç›n›lmazd›r. Ancak dünya ülkeleri ile k›yaslad›¤›m›zda ülkemizde özelleﬂtirme iﬂlemlerinin 1980’li ve 1990’l› y›llarda gerekti¤i kadar
h›zl› yürütülemedi¤i bir gerçektir. Özellikle özelleﬂtirme konusunda do¤ru zamanlama, söz konusu özelleﬂtirmenin de¤er tespitinde daha do¤ru
sonuçlar ortaya ç›karacak ve özelleﬂtirme program›n› daha sa¤l›kl› k›lacakt›r. Özelleﬂtirmelerin ve sürecin baﬂar›ya ulaﬂmas› için Özelleﬂtirme ‹daresi Baﬂkanl›¤› ticari ve siyasi bask›lara aç›k olmamal›d›r. Ayr›ca özelleﬂtirme
sürecinin gere¤inden fazla uzamas›, özelleﬂtirme kapsam›na al›nan kuruluﬂ
ya da kuruluﬂlar›n yap›lar›n› bozmakta ve verimsiz hale getirmektedir. Bu
durum düzgün ve verimli kuruluﬂlar›n zarar görmesi anlam›na gelmektedir. Böylece bu kuruluﬂun yeniden yap›land›r›lmas› ve verimli hale getirilmesi zaman ve gelir kayb›na neden olmaktad›r. Özelleﬂtirme sonras› karﬂ›laﬂ›lan temel sorunlardan birisi de, muhtemel iﬂsizlik tehlikesidir. Bu yüzden özelleﬂtirme ile ortaya ç›kabilecek iﬂsizli¤i bertaraf edebilmek ve mevcut iﬂsizlik tablosunu daha da ﬂiﬂirmemek için, etkin istihdam politikalar›
planlanarak uygulanmal›d›r.
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2002 y›l›ndan itibaren Milli Emlak ve Özelleﬂtirme konusunda çok ciddi ad›mlar at›lm›ﬂt›r. Ekonomik alanda devletin rolünün düzenleyici, kontrol edici olarak belirlenmesi ve ekonomiden çekilmesi yerinde olacakt›r.
1-) 2B Yasas›n›n Ç›kart›lamamas›
Orman vasf›n› yitirmiﬂ araziler sebebiyle halkla devlet birçok aç›dan
karﬂ› karﬂ›ya gelmektedir. Ülkemizin birçok farkl› bölgesinde de benzer sorunlarla karﬂ›laﬂ›lmaktad›r.
Önerimiz
2B Orman yasas› süreci bir an önce sonuçland›r›lmal›d›r. Bu kanunun
olumlu sonuç vermesi hem devlet-millet kaynaﬂmas›n›, hem de devlete
güçlü bir mali destek sa¤layacakt›r. Ayr›ca, bu kanunun yasalaﬂmas› hazine arazilerinin ya¤malanmas›na, plans›z ve çarp›k yap›laﬂmaya engel olacakt›r.
2-) Hazine Arazilerinin Yat›r›m Amaçl› Tahsisinde Yaﬂanan
Sorunlar
‹stihdam› art›rmak için yat›r›m planlamas› yapan iﬂletmeler zaman zaman arsa temininde zorlanmaktad›r. Hazine arazilerinin yat›r›m yapacak iﬂletmelere tahsisinde üretim ve istihdam yarat›c› etkisi göz ününde bulundurulmal› ve sistem basitleﬂtirilmelidir.
Önerimiz
Özellikle Anadolu’da s›n›rl› sermayelerle yap›lmaya çal›ﬂ›lan yat›r›mlar
için hazine arazilerinin daha az mevzuat gerektirir ﬂekilde yat›r›mc›lara tahsis edilmesi, ciddi bir teﬂvik arac› olarak görülmelidir.
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Ayr›ca, organize ve küçük sanayi bölgesi olarak ayr›lan hazine arazilerinin fonksiyonlar›n›n geliﬂtirilmesi ve bu bölgelerde yat›r›m yapacak olan iﬂletmelere faizsiz yat›r›m kredi programlar›n›n uygulanmas› son derece yararl› olacakt›r.
3-) Hazine Ad›na Tescil ‹ﬂlemlerinde Karﬂ›laﬂ›lan Sorunlar
01.01.2006 tarihinde yürürlü¤e giren 5018 say›l› Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu’nun 45 inci maddesinin birinci f›kras›nda, "Genel bütçe
kapsam›ndaki kamu idarelerinin edindi¤i taﬂ›nmazlar Hazine ad›na, di¤er
kamu idarelerine ait taﬂ›nmazlar ise tüzel kiﬂilikleri ad›na tapu sicilinde tescil olunur. Hazine ad›na tescil edilen bu taﬂ›nmazlar, Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan yönetilmektedir. Bu tescil iﬂlemleri, “ad›na tescil yap›lan idarenin
taﬂ›nmaz›n bulundu¤u yerdeki ilgili birimine bildirilir." ifadesi yer almaktad›r. Ayr›ca, ayn› kanunun geçici 12. maddesinde de; "45 inci maddenin birinci f›kras› uyar›nca Hazine ad›na tescil edilmesi gereken taﬂ›nmazlardan,
ilgili kamu idarelerinin mülkiyetinde bulunanlar, bu idarelerin tüzel kiﬂili¤inin sona erdi¤i tarihi izleyen alt› ay içinde herhangi bir iﬂleme gerek olmaks›z›n tapuda resen Hazine ad›na tescil edilir." hükmü yer almaktad›r.
5018 say›l› Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre,
daha önce genel bütçe kapsam› d›ﬂ›nda iken, genel bütçe (Devlet tüzel kiﬂili¤inin bütçesi) kapsam›na al›narak, bu Kanunun 12. maddesi gere¤ince
tüzel kiﬂiliklerini kaybeden ve yine bu Kanunun 45. ve geçici 12. maddeleri gere¤ince, mülkiyetlerindeki taﬂ›nmazlar› tapuda Hazine ad›na resen tescil edilecek olan kamu idareleri aﬂa¤›da s›ralanm›ﬂt›r:
a) Baﬂbakanl›k Yüksek Denetleme Kurulu,
b) Devlet Su ‹ﬂleri Genel Müdürlü¤ü,
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c)
d)
e)
f)
g)

Karayollar› Genel Müdürlü¤ü,
Orman Genel Müdürlü¤ü,
Petrol ‹ﬂleri Genel Müdürlü¤ü,
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü¤ü,
Tar›m Reformu Genel Müdürlü¤ü.

Yukar›da an›lan kurumlar›n da tüm taﬂ›nmazlar›n›n Maliye hazinesi ad›na tescilinin sa¤lanmas›, oldukça yo¤un bir iﬂlem trafi¤i olan Maliye Bakanl›¤› Millî Emlak Genel Müdürlü¤üne ayr› bir yük getirecektir. Tüm bu taﬂ›nmazlar yeterli düzeyde kontrol edilemeyecek, kaçak yap›laﬂmalar ve iﬂgaller ço¤alacak, an›lan taﬂ›nmazlar›n kamu hizmetlerinde kullan›lmak yerine
at›l durumda ve bak›ms›z kalacak, ayr›ca kent esteti¤inin bozulmas›na sebep olacakt›r.
Önerimiz
Bütün bu sebeplerle Milli Emlak uygulamalar›nda, Hazine ad›na tescil
edilen/edilecek taﬂ›nmazlar›n de¤erlendirilmesinin Yerel Yönetimlere b›rak›lmas› yerinde olacakt›r. Özellikle kent merkezinde yer alan ve kamunun en iyi bir ﬂekilde yarar›na sunulabilecek olan taﬂ›nmazlar›n de¤erlendirilmesi, belediyelerce daha uygun bir ﬂekilde yap›lacakt›r. Bu nedenle
söz konusu taﬂ›nmazlar›n Büyükﬂehir Belediyesi s›n›rlar› dâhilinde Büyükﬂehir Belediyelerine, di¤er illerde ise il belediyelerine devredilmesi yararl›
olacakt›r.
4-) Kamu Kurum ve Kuruluﬂlar›na Ait Arazilerin ‹ﬂgali ve Bu
Alanlar›n Korunmas›nda Yaﬂanan Sorunlar
Milli Emlak Müdürlü¤ümüz, kamu kurum ve kuruluﬂlar›na, kamu gö54

revlerini yerine getirmeleri için yasal mevzuat çerçevesinde taﬂ›nmazlar
tahsis etmektedir. Kendisine tahsis yap›lan idare, tahsisli taﬂ›nmaz mal› iﬂgal ve tecavüzlere karﬂ› korumak için, her türlü tedbiri almak, iﬂgal veya tecavüz halinde idari veya adli yollara baﬂvurmak ve durumu derhal ilgili defterdarl›k veya malmüdürlü¤üne bildirmek zorundad›r.
Ancak bu yasal zorunlulu¤a ra¤men kamu kurum ve kuruluﬂlar› bu duyarl›l›¤› göstermemektedir. Örne¤in Orman ‹ﬂletme Müdürlüklerine tahsis edilen baz› taﬂ›nmazlar›n yap›lan kontroller s›ras›nda vatandaﬂlar taraf›ndan kullan›ld›¤›na ﬂahit olunmaktad›r.
Mülkiyet hakk› kavram›, Anayasan›n 35. maddesi taraf›ndan koruma alt›na al›nm›ﬂt›r. Bu hak vatandaﬂlar›n sahip oldu¤u taﬂ›nmazlar için geçerli
oldu¤u kadar, Hazine’nin özel mülkiyetindeki taﬂ›nmazlar için de geçerlidir. Ancak vatandaﬂlar baﬂkas›na ait bir taﬂ›nmaz üzerinde bulunan mülkiyet hakk›na gösterdikleri hassasiyeti, Hazine’nin özel mülkiyetinde bulunan taﬂ›nmazlara göstermemektedir.
Önerimiz
Kendisine tahsis edilmiﬂ arazilerde üzerlerine düﬂen sorumluluklar› yerine getirmeyen tahsisli idarenin ayr›ca yapt›r›ma tabi tutulmas› gerekmektedir. Bununla birlikte Hazine’nin özel mülkiyetinde bulunan taﬂ›nmazlar
ile özel mülkiyet kapsam›nda vatandaﬂlar›n elde etti¤i taﬂ›nmazlar›n ayn›
konumda oldu¤una iliﬂkin bilincin yayg›nlaﬂt›r›lmas› gerekmektedir.
5-) Taﬂ›nmaz Mallarla ‹lgili Bildirimler Esnas›nda Karﬂ›laﬂ›lan
Sorunlar
Taﬂ›nmazlarla ilgili yap›lan iﬂlemlerde taﬂ›nmaz›n son durumunun bil55

dirilmesi ile ilgili yaz›ﬂmalar genelde Tapu Sicil Müdürlükleri ile yap›lmaktad›r. Bu süreç uzun sürdürdü¤ünden zaman ve kaynak israf›na yol açmaktad›r.
Önerimiz
Tapu Sicil Müdürlükleri ile Milli Emlak Müdürlükleri aras›nda online bir
otomasyon ba¤lant›s›n›n kurulmas›, iﬂlemlerin daha h›zl› yürütülmesini
sa¤layarak zaman ve kaynak israf›n› engelleyecektir.
6-) A¤açland›rma Amac›yla Hazine Arazilerinin Tahsisi ve Denetimi
Zaman zaman ﬂirketler, zaman zaman kiﬂiler a¤açland›rma yapmak istemelerine ra¤men, belirli bölgelerde a¤açland›rma için arazi bulamamaktad›rlar. Ayr›ca, hazineye ait araziler ekonomiye hiçbir katk› sa¤lamaks›z›n
çal›l›k, mera, otlak vasf›nda at›l durmaktad›r.
Önerimiz
A¤açland›rma yap›lmas› amac›yla Hazine’ye ait ham toprak veya taﬂl›k
orman statüsündeki k›raç yada sulanabilir durumdaki büyük araziler, ﬂah›slara ve ﬂirketlere uzun süreli olarak kiralanmak suretiyle tahsis edilmelidir.
A¤açland›rma ile ilgili olarak, zeytin, badem, ceviz, üzüm gibi ürünlerinde istenildi¤i gibi a¤açland›rma yap›lmas›na izin verilmeli, bu süreç yaln›zca
denetim memurunun kontrolünde yürütülmemelidir. Tahsis edilen arazilerin denetimi konusunda 3 y›l gibi bir zaman aral›¤›nda a¤açland›rman›n ve
fidan dikiminin yap›lm›ﬂ olmas› zorunlulu¤u aranmal›d›r. A¤açland›rma yap›lmamas› durumunda, tahsis edilen arazilerin geri al›nmas› sa¤lanmal›d›r.
7-) E¤itim Amaçl› Bina ve Arsa Temininde Yaﬂanan Sorunlar
Geliﬂmekte olan birçok ﬂehirde okul ihtiyac› giderek artmaktad›r. E¤itim amac›yla bina ve arsa temininde bir tak›m zorluklar yaﬂanmaktad›r.
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Önerimiz
Okul yap›m›nda kullan›lacak alanlar için Belediyeler ve Milli Emlak Müdürlü¤ü birlikte çal›ﬂmal›d›rlar. ﬁehirlerde gerek duyulan yeni yerleﬂim
alanlar›nda da bu ihtiyac›n karﬂ›lanmas›na dönük ad›mlar at›lmal›d›r.
8-) TOK‹ Konut Yap›m Programlar› ve Bölgesel Etkileri
Bat› bölgelerimizde göç alan baz› ﬂehirlerimizde konut s›k›nt›s› had safhaya ulaﬂm›ﬂt›r. Bu merkezlerde yeni yerleﬂim alanlar› ve yeni konutlara ihtiyaç duyulurken, Do¤u bölgelerimizde TOK‹ programlar› dahilinde inﬂa
edilen binalar ile birlikte, baz› yörelerde inﬂaat sektöründe ciddi olumsuzluklar yaﬂanmaktad›r.
Özellikle, Kocaeli il merkezi olarak Körfez k›y› ﬂeridine paralel olarak
çok dar bir alana yerleﬂmiﬂ bir ﬂehir olmas›na ra¤men, nüfus yo¤unlu¤u
çok fazlad›r. Buna ek olarak ﬂehir merkezinde konut ve yeﬂil saha üretebilecek alan art›k kalmam›ﬂt›r. Bu konu ﬂehrin di¤er bölgeleri ve ilçeleri için
de geçerlidir. ﬁehrin acil olarak konut ve yeﬂil alan üretilmesine ihtiyac›
vard›r. Bu ihtiyaç, 2007 y›l› itibari ile Kocaeli’nde 90 ila 100 bin civar›nda
konut olarak öngörülmektedir. Yerleﬂim birimlerinin d›ﬂ›ndaki alanlar›n
büyük bir bölümü ise Hazine’ye aittir.
Di¤er taraftan, Türkiye genelinde TOK‹ konutlar›na sa¤lanan imkânlar inﬂaatlar›n yap›ld›¤› bölgelerde birtak›m olumsuzluklara yolaçmaktad›r.
Örne¤in, Türkiye geneline göre hayli geliﬂmiﬂ olan konut kooperatifçili¤ine ra¤men, Erzurum da, bu olumsuzluklardan etkilenmekte ve yöredeki
di¤er yerleﬂim yerlerinin sat›ﬂ› zorlaﬂmaktad›r.
Önerimiz
Bu çerçevede Kocaeli gibi ve benzeri ﬂehirlerde, yeni konut ve yeﬂil
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alan üretiminde Hazine arazilerinin de¤erlendirilmesi düﬂünülerek, buna
imkân sa¤layacak düzenlemeler yap›lmal›d›r.
TOK‹ konutlar›n›n meydana getirdi¤i bölgesel sorunlar›n önüne geçmek için yöre esnaf›n›n, inﬂaat sektöründeki yat›r›mc›s›n›n inﬂaatlara dahil
edilmesi gerekmektedir. Mal al›m›ndan, inﬂaat yap›m sürecine kadar birçok alanda yöre insan›n›n dahil edilmesi bölgesel kalk›nmay› teﬂvik edecektir.
9-) “3621 Say›l› K›y› Kanunu ve Uygulamas›” Yönetmeli¤inin
Uygulanmas›nda Yaﬂanan Sorunlar
K›y› Kanunu ve Uygulama Yönetmeli¤inde ad› geçen alanlarda, izin verilen yap›lar hariç, yap› yasa¤› bulunmaktad›r. Ancak halk›n ortak kullan›m› için kanunla güvence alt›na al›nan bu alanlarda çeﬂitli iﬂgaller görülmektedir.
Samsun ili de gerek deniz kenar›nda yer almas›, gerekse K›z›l›rmak ve
Yeﬂil›rmak’›n il s›n›rlar› içinde bulunmas› münasebetiyle, 3621 Say›l› K›y›
Kanunu ve Uygulama Yönetmeliklerinin uyguland›¤› bir ﬂehirdir. Bölgede
bulunan Milli Emlak Müdürlü¤ü benzer iﬂgalleri tespit ederek, ecrimisil ad›
alt›nda kullan›m bedeli alsa da, Kanuna ayk›r› yap›laﬂmalar devam etmekte
olup, iﬂgaller sona erdirilememektedir. Bu konuda Defterdarl›k ve Milli
Emlak Müdürlüklerince aç›lan davalar y›llarca devam etmektedir.
K›y› Kanunu kapsam›nda kalan alanlardaki uygulamalar›n kontrolü, belediye ve mücavir alan s›n›rlar› içinde Belediyelere, bu alanlar d›ﬂ›nda ise
Valiliklere verilmiﬂtir. ‹ﬂgaller ise genellikle mücavir alan s›n›rlar› içerisinde
görülmektedir.
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Önerimiz
Bu durumun engellenmesi ve iﬂgal edilen alanlar›n tekrar kullan›labilmesi için, Belediyelerin ‹mar Kanununun y›k›mla ilgili maddelerini uygulayarak, bu alanlar› halk›n ortak kullan›m›na açmas› gerekmektedir.
10-) Belediye ‹mar Programlar› ‹lanlar›n›n Tebli¤inde Yaﬂanan
Sorunlar
Belediyeler 3194 say›l› ‹mar Kanununa göre imar faaliyetlerinde bulunmakta olup, yap›lan imar uygulamalar› her belediyenin kendi ilan tahtas›na as›lmak suretiyle, halka duyurulmaktad›r. Yap›lan ‹mar uygulamalar›n›n
takibi her belediyenin ilan tahtas›na tek tek bakarak yap›lmaya çal›ﬂ›lmaktad›r. Baz› illerde bulunan belediye say›s›n›n fazlal›¤› sebebiyle. bu durum
hem zaman kayb›na, hem de gereksiz kaynak kullan›m›na yol açmaktad›r.
Örne¤in, Samsun s›n›rlar› içerisinde biri Büyükﬂehir olmak üzere, toplam 51 belediye bulunmaktad›r. Büyükﬂehir Belediyesi ve ba¤l› ilçe belediyelerinin imar programlar›n› takip edebilmek neredeyse imkans›zd›r.
Önerimiz
Bu olumsuzluklar›n giderilmesine yönelik ‹mar Kanununa eklenecek
bir madde ile, Belediyelerce yap›lan imar faaliyetlerinin ilan tahtalar›na ilaveten kendi web sitelerinde de yay›mlanmas› zorunlulu¤u getirilmesi yerinde olacakt›r. Bu düzenleme zaman ve kaynak kullan›m› aç›s›ndan son
derece yararl› olacakt›r. Ayn› zamanda o il s›n›r› d›ﬂ›nda olan vatandaﬂlar›n
da, geliﬂmelerden haberdar olmas› bu sayede sa¤lanacakt›r.
11-) Özelleﬂtirme Sürecinde Karﬂ›laﬂ›lan Sorunlar
Özelleﬂtirme iﬂlemlerinde uygulanan prosedürler son derece karmaﬂ›kt›r. Bu sebeple iﬂler yavaﬂ yürümekte ve sonuçland›r›lamamaktad›r.
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Önerimiz
Son dört y›l içinde uygulanan mali politikalarla birlikte yakalanan ekonomik istikrar›n devam› için özelleﬂtirme iﬂlemlerinin süratle tamamlanmas› son derece önemlidir. Bu sebeple özelleﬂtirmeler do¤ru zaman ve
do¤ru program dahilinde yap›lmal›d›r.
12-) Bankac›l›k Sektörünün Özelleﬂtirmesinde Yaﬂanan Sorunlar
Baz› kamu ihtisas bankalar› asli görevlerinden uzaklaﬂarak, faaliyetleri
k›s›tl› kalmakta ve piyasa de¤erleri, faaliyetleri oran›nda de¤er kaybetmektedir.
Önerimiz
Ziraat Bankas›, Halk Bankas›, Emlak Bankas› gibi kamu ihtisas bankalar›ndan Ziraat Bankas› devlette kamu bankas› olarak çal›ﬂmal›, Halk Bankas› ve Vak›f Bank’ta önce özerkleﬂtirme ve halka arz yoluyla özelleﬂtirme tercih edilmelidir. Bankac›l›k sistemi planl› ve rasyonel bir anlay›ﬂla yeniden
düzenlenerek, bankalar›n mevduat ve kredi faizlerini ölçüsüz art›rmalar›
engellenmeli, mevduat garantisi küçük tasarruf sahiplerini korumak kayd›yla daralt›lmal›d›r.
13-) Özelleﬂtirme Kapsam› D›ﬂ›nda Tutulacak K‹T’lerin Ekonomiye Kazand›r›lmas›
Kamu ‹ktisadi Teﬂekkülleri bölgesel ve geliﬂmiﬂlik farklar›n› kapatmak
amac›yla kurulmuﬂ olmalar›na ra¤men belirli bölgelerde bu amaca uygun
faaliyet gösterememektedirler. Öz sermayeleri yetersiz K‹T’ler de, yüksek
faizle borçlanmak suretiyle do¤ru hamleler yapamamaktad›r.
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Önerimiz
Özelleﬂtirme kapsam› d›ﬂ›nda tutulacak K‹T’ler, kalk›nmada öncelikli
yörelerde bölgesel geliﬂmiﬂlik farklar›n› kapatmak maksad›yla yöresel birikim ve kaynaklar›n de¤erlendirilmesine katk› sa¤layacak iﬂletmeler haline
getirilmelidirler. Bu amaçla, K‹T’ler stratejik durumlar›na göre özerk iﬂletmeler olarak yap›land›r›labilirler. Özelleﬂtirme kapsam› d›ﬂ›nda kalan
K‹T’lerin öz sermaye yetersizlikleri giderilmeli ve yüksek faizle borçlanmalar›n› önleyecek yöntem ve politikalar uygulamaya konulmal›d›r.
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BÖLÜM-IV
YATIRIM TEﬁV‹K POL‹T‹KALARI
GENEL SORUNLAR- ÇÖZÜMLER
1. Teﬂvik kapsam› içinde bulunan illerde devlet kurumlar› mümkün
oldu¤u ölçüde aktif ekonomiden çekilme politikas› izlemelidir. Bu sebeple devlet malzeme ofisleri gibi kurumlar›n özel sektörle rekabet içine girmesi engellenmelidir. Bu DMO’lar›n özelleﬂtirilmesi gibi bir aktif politikan›n da getirilmesini sa¤layacakt›r.
2. Bürokrasinin ve siyasilerin, teﬂvik uygulamalar›nda görevli memurlar›n, yat›r›mc›y› k›skanan ve devletin teﬂvik kapsam›nda yat›r›mc›ya
verilmek üzere tahsis etti¤i yerler ve sundu¤u imkanlar konusunda kat› bir
tutum içerisinde bulunan yap›dan ç›kar›lmas› için e¤itime tabi tutulmalar›
gerekmektedir.
3. Teﬂvik kapsam›nda bulunan illerdeki resmi kurum ve kuruluﬂlar
ihtiyaç duyduklar› ürün ve hizmetleri bulunduklar› ﬂehirden temin etmeye
yönlendirilmeli, merkezi al›m yapmay› cayd›r›c› tedbirler al›nmal›d›r.

62

4. Türkiye ﬂartlar›nda her bölgenin ayn› ﬂartlara sahip olmamas› bölgesel tedbirleri gerekli k›lmaktad›r. Tar›m ve hayvanc›l›¤›n geliﬂtirilmesi
için daha etkin yöntemlerin bulunmas›, sanayinin k›rsal ve az geliﬂmiﬂ bölgelere teﬂvikle kayd›r›lmas›, sosyal devlet olman›n en önemli özelliklerinden olup, baﬂar›n›n sa¤lanmas›nda etken olacakt›r.
5. Co¤rafi olarak ve büyük ticari merkezlere yak›nl›k itibari ile farkl›l›k arz eden illerin teﬂviklerden faydalan›yor olmas›, yat›r›mc›n›n bölgeyi
tercih etmemesi gibi aç›k bir sonuç do¤urmuﬂtur. Bu sebeple ekonomik,
co¤rafi ve sosyal farkl›l›klar göz önünde tutularak bölgesel ve sektörel
öncelikli teﬂvik uygulamas› mikro düzeyde geliﬂme için gereklilik arz
etmektedir.
6. Teﬂvik uygulamalar› sadece yeni yat›r›mc›ya yönelik olmamal›, eski yat›r›mc›lar küstürülmemelidir. Bu teﬂviklerin tamam› eski ve yeni yat›r›mc›lara yönelik olarak uygulanmal›d›r. Böylece haks›z rekabet önlenerek,
eski yat›r›mc› da korunacakt›r.
7. ‹ﬂsizlik sigorta fonunda bugüne kadar biriken 21 milyar YTL’ye yak›n mebla¤›n ülkemizde resmi iﬂsiz say›s›n›n bugünün üç misline ç›kmas›
halinde dahi yeterli olaca¤› görüldü¤ünden, ‹ﬂsizlik Sigorta Fonu’na iﬂveren taraf›ndan zorunlu katk› pay› oran›n›n azalt›lmas› sa¤lanmal›d›r.
8. Bölgesel asgari ücret uygulamas›na geçilmesi suretiyle, iﬂ gücü arz› ve iﬂ gücü talebi daha rahat dengelenebilecek ve rekabet dezavantaj› yaﬂan bölgelerde kay›t d›ﬂ› istihdam yerine kay›t içi istihdam oluﬂturulmas›
teﬂvik edilecektir.
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9. Asgari ücret kadar gelirin vergiden muaf tutulmas›, iﬂletmelerin
istihdam politikas›n› teﬂvik edecektir.
10. ‹stihdam mevzuat› esnekleﬂtirilerek, özelikle k›smi veya geçici süreli istihdam gibi daha esnek istihdam ﬂekillerine imkan tan›nmas› sa¤lanmal›d›r.
11. Kay›t d›ﬂ› ekonominin ortaya ç›k›ﬂ›n›n sebepleri araﬂt›r›ld›¤›nda,
ekonomik, demografik ve kurumsal faktörler ön plana ç›kmaktad›r. Kay›t
d›ﬂ›l›¤›n yo¤un oldu¤u sektörlerde ikili bir yap› oluﬂmakta ve bu yap› ekonominin yüksek bir verimlili¤e ulaﬂmas›n› ve dolays› ile daha fazla büyümesini engellemektedir.
12. K›dem tazminat›n›n di¤er ülkelerle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, göze çarpacak ﬂekilde yüksek oldu¤u görülmektedir. Bu yükseklik, ekonominin
kay›t içi istihdam oluﬂturma kapasitesini olumsuz yönde etkilemektedir.
K›dem tazminat› sistemi iﬂlemi, iﬂsizlik sigortas› oluﬂturulmas› öncesinde
tasarlanm›ﬂ ve uygulanmaya konulmuﬂtur. ‹ﬂsizlik sigortas›n›n yürürlü¤e
girmesi ile birlikte k›dem tazminat› sisteminin de gözden geçirilmesi elzem hale gelmiﬂtir.
13. Teﬂvik yasas› kapsam›nda bulunan 5350 ve 4325 say›l› yasalarda
öngörülen özelikle enerji desteklerinin verilmesi gerekmektedir.
14. Hazineye ba¤l› arazilerin yat›r›mc›lara bedelsiz tahsis edilerek, yeni iﬂ alanlar›n›n aç›lmas›, hem ekonomik kalk›nmay› hem de istihdam politikalar›n› h›zland›racakt›r.
64

15. SSK primlerinin çok yüksek olmas› sebebiyle birçok iﬂletmeler çal›ﬂt›rd›klar› iﬂçilere ödedikleri ücret tutar›nda SSK primi ödememektedirler. Bu ﬂekilde meydana gelen kay›t d›ﬂ›n›n engellenmesi için, primlerde
belli bir azaltma yap›lmas› yerinde olacakt›r.
16. Haks›z kazanc›n önüne geçilmesi karﬂ›s›nda kay›t d›ﬂ› sa¤lanan
gelirlerin kontrol alt›na al›nmas› gerekmektedir. Bir sistem dahilinde Hizmet sektörünün aktörlerinin ( doktor, eczac›, avukat, müﬂavir gibi) gelirlerinin ekonomiye kazand›r›lmas› ve kay›t alt›na al›nmas› gerekmektedir.
17. Ülkemizde bir çok yerde de¤iﬂik konularda Yerel yönetimler taraf›ndan düzenlenen festival, fuar v.b. organizasyonlar için toplanan paralar›n faturaland›r›lmas›, buradaki kay›t d›ﬂ›n›n önlenmesi noktas›nda faydal›
olacakt›r.
18. Devlet dairelerinin daha etkin ve verimli çal›ﬂabilmesi için, Devletin elinde bulunan arsa, gayrimenkul, bina v.b. taﬂ›nmazlardan faydalanmak gerekmektedir. Bunun için devletin elinde bulunan taﬂ›nmazlar›n listesinin sürekli güncelleﬂtirilmesi ve envanterinin ç›kar›lmas› gerekmektedir.
19. Vatandaﬂlara fiﬂ alma al›ﬂkanl›¤› kazand›rabilmek için, her fiﬂe bir
kura numaras› verilmeli ve verilen bu numaralara ayda bir defa yap›lacak
çekiliﬂlerle büyüklü küçüklü hediyeler verilmelidir. Böylelikle fiﬂ toplan›lmas› ve buna ba¤l› olarak gerçek manada vergi rakamlar›n›n ortaya ç›kmas› sa¤lanacakt›r.
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20. Devletin her kademesinde üretken olmayan ve kamu yarar› taﬂ›mayan harcamalarda tasarrufa gidilmelidir.
21. Kamu ihalelerinin ﬂeffafl›¤›n› sa¤layacak yasal düzenlemeler yap›lmal›d›r.
22. Yolsuzlukla mücadele kesintiye u¤ramadan devam etmelidir.
23. Kay›t d›ﬂ› ve yasad›ﬂ› iktisadî faaliyetler önlenmelidir.
24. Tar›m›n baﬂta sanayi olmak üzere di¤er sektörlerle organik bütünlü¤ünü gözeten uzun vadeli bir planlama yap›lmal›d›r.
25. Döviz tevdiat hesaplar›na uluslararas› faiz hadlerinin üzerinde faiz verilmeyerek, YTL'nin dövizle ikamesi cayd›r›lmal›d›r.
26. ‹thal edilen mallar› ülkemizde üretmeye, ihracat› art›rmaya yönelik yat›r›m projeleri teﬂvik edilmelidir.
27. Banka sistemi plânl› bir rasyonelleﬂtirmeye tâbi tutulmal›; bankalar›n mevduat ve kredi faizlerini ölçüsüz art›rmalar› engellenmeli; mevduat garantisi küçük tasarruf sahiplerini koruyacak ﬂekilde tedricen daralt›lmal›d›r.
28. ‹hracat›n bileﬂimi yüksek katma de¤erli ürünler lehine de¤iﬂtirilmeli, bu yönde sanayi, finansman ve teknoloji planlamas› yap›lmal›d›r.
29. Ücretliler için uygulanan özel indirimin makul bir süre içinde asgari ücret düzeyine ç›kar›lmas› sa¤lanmal›d›r.
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30. Sektörel Yat›r›m indiriminin kald›r›lmas›n›n ard›ndan, formül aray›ﬂ› içine giren Maliye Bakanl›¤›, yeni teﬂvik politikas›n› belirlemelidir. Buna göre katma de¤erli ithalat sektöründe vergi oranlar› daha düﬂük olmal›
ve sektörlere göre teﬂvik uygulanmal›d›r.
31. Katma de¤eri yüksek olan sektörlere yönelik yat›r›m indiriminin
Türkiye'nin AB sürecine önemli bir katk›s› olmal›d›r. Yat›r›m indiriminin
tamamen kald›r›lmas› yat›r›m›n ve istihdam›n önüne set çekilmesi demektir. Yat›r›m indiriminin bütün sahalara de¤il, makine ve bilgi teknolojileri
gibi belirli sektörlere uygulanmas› laz›md›r. G›dada baz› emek yo¤un sektörlere teﬂvik uyguland›. Herkes buna karﬂ› ç›kt› ama 49 ilde hala un fabrikalar›na yönelik teﬂvik uygulan›yor. Ayr›ca Türkiye'nin sanayi envanterinin
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) taraf›ndan ç›kar›lmas› gerekmektedir. Türkiye'nin hangi illerde hangi fabrikalar› var bunlar›n bilinmesi gerekir.
32. Gümrüklerde aﬂ›r› ithalat sebebiyle birçok mal gümrüksüz olarak
ve kontrolsüz olarak gümrüklerden girmektedir. Özellikle tekstilciler de
bu durumdan olumsuz olarak etkilenmektedirler.
33. Türkiye’de kullan›lan LPG ve akaryak›t›n ciddi bir oran› kaçakt›r.
Türkiye bugün 48 ülkeden petrol ithal etmektedir. Bu ülkelerin kay›tlar›na
göre, Türkiye son üç y›l içerisinde bu ülkelerden 28 milyar dolar petrol ithal etmiﬂtir. Ancak resmi kay›tlarda bu rakam sadece 9,3 milyar dolar olarak gözükmektedir. Arada kalan kaçak 18,7 milyar dolard›r.Türkiye’deki
araç say›s›ndaki art›ﬂ, ham petrol ithalat, toplam akaryak›t ve LPG rakamlar› bunu aç›kça göstermektedir.
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Ham petrol ‹thalat›:
2003 : 24,0 milyon ton
2004 : 23,9 milyon ton
2005 :23,4milyont on
2006 :23,8 milyon ton

Araç say›s›nda art›ﬂ:
2004: 0,8 milyon ton
2005: 1 milyon ton
2006: 1,1milyon ton

Toplam Akaryak›t:
2004: 18,1 mil.ton
2005: 17,8 mil.ton
2006: 17,6 mil.ton

LPG:
2004: 3,8 mil.ton
2005: 3,7 mil.ton
2006: 3,6 mil.ton

Bu durumun önüne geçilmesi gerekmektedir. Marker uygulamas› do¤ru bir ad›md›r. Cezalar cayd›r›c› olmal›d›r.
34. Firmalar›m›z›n profesyonelleﬂmesi, teknolojiye ve h›zla de¤iﬂen
ﬂartlara ayak uydurabilmesi, dünya ile rekabet edebilmesi için mühendislik, müﬂavirlik, yönetim ve hukuk dan›ﬂmanl›¤› gibi hizmetlerden faydalanmas› önem kazanmaktad›r. Özellikle Küçük ve Orta Ölçekli iﬂletmelerin bu
tür hizmetleri sat›n almas›nda hukuki kolayl›klar ve vergi teﬂvikleri sa¤lanmal›d›r.
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BÖLÜM-V
DO⁄U ANADOLU BÖLGES‹ KALKINMA ‹Ç‹N
ÇÖZÜM ÖNER‹LER‹
Ülkemizde uygulanan “Mali Politika” sistemi tek tip olup, bölgeler aras›nda farkl›l›k göstermemektedir. Ancak ülkemizin baz› bölgeleri gerek iklim ﬂartlar› yönünden, gerekse denize olan uzakl›¤› itibariyle farkl›l›klar arz
etmektedir. Ülkemizin bölgeler aras›nda dengeli bir kalk›nma politikas› uygulayamamas› ve baz› bölgelerde ekonomik ve sosyal geliﬂmeyi ihmal etmesi sonucu, Do¤u Anadolu Bölgesi ülkemizin ekonomik geliﬂmesinden
yeteri kadar pay alamam›ﬂt›r. Bu nedenle, bölgesel kalk›nma sorunlar›n›n
çözümüne yönelik özel tedbirler al›nmal›d›r.
1. Özellikle Do¤u Anadolu Bölgesi’nde Devlet Demir Yollar›’n›n katar uygulamas› (10 vagondan az yük yüklenmemesi) bölge için kald›r›lmal›d›r. Buna ek olarak, idaresi kamunun elinde olan taﬂ›ma araçlar›n›n nakliye bedellerinin teﬂvik kapsam›na al›nmas› gerekmektedir. Bölgede yat›r›m yapmak isteyen ve sermaye s›k›nt›s› çeken iﬂletmeler için hammaddenin d›ﬂardan taﬂ›nmas› büyük zorluklar› beraberinde getirmektedir.
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2. Erzurum’da 5084 say›l› teﬂvik yasas›ndan yararlanarak. bedelsiz arsa ve arazi temini için 24 firma müracaat etmiﬂ olmas›na ra¤men, geçen süre içerisinde sadece 2 dosya tamamlanm›ﬂt›r.
3. ﬁanl›urfa’da Organize Sanayi Bölgesinin yetersiz olmas›ndan dolay›, yat›r›ma yönelik fabrikalar için gerekli alanlar bulunamamaktad›r.
4. Güneydo¤u Bölgesinde istihdam›n art›r›lmas› için istihdam üzerindeki vergi yükünün azalt›lmas› ve sosyal sigorta ödemelerindeki iﬂveren
pay›n›n düﬂürülmesinin çok olumlu etkisi olacakt›r.
5. Erzurum ilinde bulunan iﬂletme sahipleri olarak ‹ran’a iﬂ gezileri
düzenlemektedir. Bu ziyaretlerde; ithal ve ihraç edilen mallar›n ülkemize
giriﬂlerinde ve ülkemizden ç›k›ﬂ›nda çeﬂitli problemlerin yaﬂand›¤›, mallar›n Türk gümrü¤ü taraf›nda bekletildi¤i, bunun da nakliyeci firmalara ekstradan para ödemesine ve maliyetlerin artmas›na neden oldu¤u, ihracat ve
ithalat esnas›nda gümrük sahas›nda ve ayr›ca gümrük sahas› d›ﬂ›nda defalarca yap›lan kontrollerin D›ﬂ ticareti cayd›r›c› ve b›kt›r›c› oldu¤u tespit
edilmiﬂtir. Bu kontrollerin mümkünse, yaln›zca gümrük sahas› içinde yap›lmas›n›n sa¤lanmas› veya yap›lan kontrollerin asgariye indirilmesi için giriﬂimlerde bulunulmas› gerekmektedir.
6. Do¤u Anadolu Bölgesinde istihdam edilen ücretlilerden kesilen
verginin ve SSK priminin bir k›sm›n›n iﬂsizlik fonundan karﬂ›lanmas› (Bu
konuda hükümetin çal›ﬂmas› mevcuttur.)
7.
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Özellikle Do¤u Anadolu ve Güneydo¤u Anadolu bölgelerindeki

gümrüklerde personel eksikli¤inin ve e¤itiminin giderilmesi gereklilik arz
etmektedir.
8. 5084 say›l› teﬂvik yasas›n›n uygulamas›n›n neredeyse tüm ülke geneline yay›lmas› Do¤u Anadolu bölgesi ve Erzurum ili özelinde de olumsuzluklar do¤urmaktad›r.
9. Elektrik enerji deste¤inin uygulamas›ndaki gecikmelerin bir an
önce telafisi ve enerji indiriminin tahakkuk eden faturan›n alt›nda enerji
indirimi baﬂl›¤›nda düﬂülerek vatandaﬂ›n kurumlar aras›nda mekik dokumas›n›n engellenmesi ve alaca¤›n›n geciktirilmemesi gerekmektedir.
10. Do¤u Anadolu bölgesine yeni gelen do¤algaz ve alternatif enerji
kaynaklar› teﬂvik kapsam›na al›nmal›d›r. Bölgemizde üretilen elektrik
enerjisi Türkiye’nin bat›s›nda sanayide tüketilmektedir. Enerjiyi bat› bölgelerimize taﬂ›mada %50’lere varan kay›plar göz önünde tutularak, Do¤u
Anadolu bölgesindeki sanayide tüketilen elektrik enerjisinde daha fazla indirim yap›lmas› bölge ekonomisine fayda sa¤layacakt›r.
11. Bölgesel teﬂvik sistemi kapsam›nda Do¤u Anadolu Bölgesinde
teﬂvik kapsam›nda ﬂu sektörlere a¤›rl›k verilmelidir:
abcdef-

Tar›m, Hayvanc›l›k ve Ar›c›l›k(Organik olanlara daha özel uygulamalar)
Turizm (K›ﬂ Turizmi, Yayla Turizmi, Rafting, Sa¤l›k Turizmi)
E¤itim tesisleri(Örgün ve Yayg›n)
Sa¤l›k tesisleri
Konfeksiyon gibi, call center’lar gibi emek yo¤un sektörler
Topra¤a Dayal› Sanayi (Su ﬁiﬂeleme, Seramik, Madencilik)
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12. Teﬂviklerden yararlan›lmas› noktas›nda öncelikli olarak mahalli
yat›r›mc›lar›n teﬂvik edilmesi gerekmektedir. Bölgeye katma de¤eri olmayan, aksine kendi iﬂletmelerini finanse eden –özellikle büyük marketlerin
ve K‹T’lerin-, vergi ödemelerini bulunduklar› illerde yat›rmalar› zorunlu
hale getirilmelidir.
13. Do¤u Anadolu Bölgesi Bölge özellikle hayvanc›l›k alan›nda bir tar›m bölgesi olmas› gerekirken, k›rsal alandan kent merkezlerine göç eden
bir yap›ya dönüﬂmüﬂtür. Bunun önüne geçmek için köyde ikamet edip
çiftçilikle u¤raﬂan vatandaﬂlara yönelik teﬂvik edici uygulamalar yap›lmaktad›r.Ancak bu sübvansiyon uygulamalar›n›n daha sistematik hale getirilerek, üretime yönelik olmas› sa¤lanmal›d›r.
14. Tar›mla u¤raﬂan vatandaﬂlar› e¤itmek için, 4 y›ll›k Tar›m Meslek
okullar›n›n aç›lmas› gerekir.
15. Çiftçilerin kooperatifleﬂerek örgütlenmeleri gerekir. Alabal›k yetiﬂtiricili¤i bu bölgede önemli yer tutmas›ndan dolay› buna önem verilmelidir.
16. Hayvan yemi üretimi de Erzurum, Kars ve A¤r› için önemli bir gelir kayna¤› olabilir.
17. K›ﬂ sporlar›n›n geliﬂtirilmesi hususunda ola¤anüstü bir gayret zaten vard›r. Bu heyecan› canl› tutmak gerekir.
18. Bölgedeki tarihi ve kültürel zenginlikler tan›t›lmal›d›r.
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19. Erzurum ve civar›nda k›ﬂ mevsiminin uzun olmas›, dinlenme ve
spor yerlerine olan talebi art›rmaktad›r.
20. Do¤u Anadolu Bölgesinde k›ﬂ ﬂartlar› çok zor oldu¤undan memurlar›n buralarda tutulmas› güçleﬂmektedir.Teﬂvik için ayda 300-400 YTL
yakacak yard›m› ödene¤i verilmesi uygun olacakt›r. Ayr›ca TOK‹ vas›tas›yla
lojman yard›m› da yap›labilir.
21. Yat›r›m konusunda 2011 K›ﬂ Olimpiyatlar› ile ilgili kamu yat›r›mlar›n›n art›r›lmas› gerekir.(Hükümetin bu konuda çal›ﬂmas› oldu¤unu takip
ediyoruz)
22. Bürokratik engeller, bilgi noksanl›¤›, d›ﬂ pazar talebinin ne oldu¤u ihracatla ilgili devlet teﬂvikinin ne oldu¤u kimse taraf›ndan do¤ru olarak bilinememektedir.Bu husustaki mevzuat çok da¤›n›kt›r. Bununla ilgili
bir çal›ﬂma yap›larak, bu konuda bir rehber haz›rlanmal›d›r.
23. S›n›r kap›lar› aç›larak meﬂru zeminde s›n›r ticaretinin geliﬂtirilmesi Do¤u Anadolu bölgesi aç›s›ndan önemlidir.
24. Adana, sanayi ve ticaret konusunda çok büyük potansiyele sahip
illerimizden birisidir. Bu ilimizin teﬂvik kapsam›na al›nmas› ülkemizin kalk›nmas›na faydal› olacakt›r. Adana kendine verilecek böyle bir imkan› de¤erlendirmekte di¤er illerimizden geri kalmayacakt›r. ‹malatta kullan›lan
elektrik ve suyun fiyatlar› çok yüksektir. Bu durum bölgedeki üretim maliyetlerini haddinden fazla art›rmakta ve rekabet ﬂanslar›n› azaltmaktad›r.
Özellikle bölgedeki kuruyemiﬂ sektör temsilcileri elektrik ve su fiyatlar›n›n
uygun rakamlara çekilmesi konusunda destek beklemektedir.
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BÖLÜM-VI
MAL‹YE POL‹T‹KALARI HAKKINDA GENEL
DE⁄ERLEND‹RME
Ülkemizde 2001 y›l›ndan itibaren s›k› bir maliye politikas› uygulanmaya konmuﬂ ve bu mali disiplinin meyveleri her geçen gün ülke insan›na faydalar› yans›maya baﬂlam›ﬂt›r. Olumlu geliﬂmelerin yavaﬂ yavaﬂ yaﬂanmaya
baﬂlad›¤› bu ortamda, kamuda uygulanmakta olan mali disiplinin seçim sürecine girdi¤imiz ﬂu günlerde de uygulanmas›na istikrarl› bir biçimde devam edilmelidir.
Mali disiplin; kamu gelirleri ve kamu giderlerinin birbirine denk olmas›n› ifade etmektedir. Burada kastedilen sadece konsolide bütçe denkli¤i de¤il, bütçe gelir ve giderlerinin birbirine denk olmas› d›ﬂ›nda, sosyal
güvenlik kuruluﬂlar›, yerel yönetimler, fonlar, döner sermaye ve K‹T'lerin
bütçelerini de içine alan tüm kamu gelir ve giderlerinin denkli¤idir.
ﬁüphesiz mali disiplinsizli¤in farkl› nedenleri vard›r. Mali disiplin ve disiplinsizli¤in tarihi geliﬂimi dünyan›n bir çok ülkesinde ayn› seviyelerde
seyretmiﬂ olup, ülkemizdeki durum da dünyan›n birçok ülkesindeki geliﬂ74

melerden çok farkl› olmam›ﬂt›r. Ülkemizde mali politikalar›n tarihi geliﬂimi
özetle; durgunluk dönemlerinde art›r›lan kamu harcamalar›n›n ekonomik
canlanma ile birlikte k›s›lmad›¤› ve bu dönemlerde azalan vergi gelirlerinin, vergi oranlar› art›r›larak ve yeni vergiler konularak giderilmeye çal›ﬂ›ld›¤› gözlenmiﬂtir. Seçim öncelerinde oylar›n› art›rmak kayg›s›yla vergi
oranlar›n› indirip kamu harcamalar›n› art›ran siyasi iktidarlar, seçim sonras›nda artan kamu aç›klar›n› finanse etmek için vergi oranlar›n› tekrar art›rmaya baﬂlad›klar› için genelde sorunun ana sebebi siyasi olarak görülmüﬂtür.
Maliye politikas›; devletin, ekonomik ve sosyal amaçlara ulaﬂ›lmas›n›
sa¤lamak üzere, vergi alma ve harcama yapmak suretiyle ekonomik hayata yapt›¤› müdahalelerdir. Maliye politikas›n›n uygulanmas›ndaki temel unsurlar;
• Devlet Harcamalar›
• Devlet Borçlar›
• Vergiler...
olmak üzere üç önemli baﬂl›kta toplanmakla birlikte;
• Gelir da¤›l›m›n› etkileyen politikalar,
• Yat›r›m harcamalar›nda izlenen politikalar,
• Sosyal amaçl› harcamalarda izlenen politikalar,
olmak üzere devlet harcamalar› da üç önemli baﬂl›k olarak öne ç›kmaktad›r. Günümüzde kamu harcamalar›n›n azalt›lmas› yönündeki yo¤un gayretlere ra¤men, GSMH içindeki pay› hala yüksektir. Artan kamu harcamalar› finansman›n›n temini ise, hükümetlerin çözmesi gereken en önemli
sorunlar aras›nda yer almaktad›r. Kamu harcamalar›n›n finansman›nda ise
en büyük pay› ﬂüphesiz vergi gelirleri oluﬂturmaktad›r. Ülkemiz kamu ma75

liyesinde yak›n geçmiﬂte yaﬂanan temel sorunlar; k›saca kamu kesiminin
borçlanma gere¤i, kamu harcamalar› ve kamu gelirleri cephesinde yaﬂanan
disiplinsizlik olarak öne ç›kmaktad›r.
D›ﬂ borç ödemelerinde son derece kararl› bir ﬂekilde uygulanan politikalarla birlikte ülkenin mali disiplinde istikrar› yakalamas›nda en önemli
etkenlerden biri olan kamu d›ﬂ borcu konusunda kayda de¤er geliﬂmeler
yaﬂanm›ﬂt›r.
Mali disiplinin sa¤lanmas› ve maliye politikalar›n›n kontrol alt›nda tutulmas› yeni giriﬂimleri, ekonomik canlanmay› hareketlendirmektedir. Bir
kalk›nma hamlesi ve arac› olarak kullan›lan teﬂvik politikalar›na çeﬂitlilik ve
yap›sal düzenlemeler kazand›rmak da, son derece önemlidir. Bu sebeple
bölgesel hatta sektörel ve mikro düzeyde hedeflere yönelik farkl› bir teﬂvik sisteminin uygulanmas› ekonomik canl›l›¤›n sürmesi ad›na gerekli görülmektedir.
Kay›td›ﬂ› ekonomi, k›saca “devletten gizlenen ve kayda geçirilmeyen,
bu nedenle de denetim d›ﬂ›nda kalmaya özen gösterilen” faaliyetlerin tümü olarak tan›mlanabilir. Kay›td›ﬂ› ekonomi, Gayri Safi Milli Hâs›la hesaplamalar›na dâhil edilmeyen alan› temsil etmektedir. Ülkemizde, kay›t d›ﬂ›
ekonominin kay›tl› ekonomiye oran›n›n çok yüksek oldu¤u, herkes taraf›ndan bilinen bir gerçektir. Bu durum asl›nda devlet otoritesini zaafa u¤ratmakta ve devlet gelirlerini büyük miktarlarda azaltmaktad›r.
Kay›td›ﬂ› istihdam gerçe¤i de, kay›td›ﬂ› ekonominin do¤al sonuçlar›ndan biridir. Konuyu irdelerken, asl›nda öncelikle kay›td›ﬂ› istihdam› do¤rudan do¤ruya besleyen ve büyüten nedenleri ve gerçekleri ayd›nl›¤a kavuﬂturmakta fayda var. Bu itibarla, kay›t d›ﬂ› istihdam›n vergi boyutunun tart›76

ﬂ›lmas›, bu durumun aç›kl›¤a kavuﬂturulmas›nda önemli kazan›mlara vesile
olacakt›r.
Kay›t d›ﬂ› istihdam, kamu aç›klar›n›n ve borçlar›n›n artmas›na, enflasyonun beslenmesine, iﬂsizli¤in art›ﬂ›na, rekabet gücünün azalmas›na, kurumsallaﬂamama hastal›¤›na, sendikal sistemden uzaklaﬂmaya, verimsiz ve kalitesiz üretime, sosyal güvenlik kapsam›n›n daralmas›na ve iﬂ sa¤l›¤›
ﬂartlar›n›n kötüleﬂmesine neden olmaktad›r.
‹ﬂ adamlar›m›z›n iﬂgücü maliyetini düﬂürebilmek amac›yla, üretimin belirli aﬂamalar›nda fason üretim yapt›rd›¤› ya da taﬂeron firmalar› devreye
soktu¤u bir gerçektir. Fason üretim yapan iﬂyerleri ile taﬂeron iﬂyerlerinin
ço¤almas› ve rekabet ﬂartlar›n›n a¤›rlaﬂmas› nedeniyle, buralarda kay›t d›ﬂ›
istihdam›n daha fazla oldu¤u belirlenmiﬂtir.
Kay›t d›ﬂ› istihdam›n artmas›n›n sebepleri aras›nda, sosyal güvenlik kuruluﬂlar›na ödenmesi gereken prim ve sosyal amaçl› kesintilerin çok yüksek (OECD ülkeleri içinde %43 ile birinciyiz) olmas› say›labilir. Ayr›ca bu
art›ﬂa, vergi oranlar›n›n yüksek oluﬂu ve vergilerin adil olarak toplanamamas›n›n da etkili oldu¤u söylenebilir. Bununla beraber, vergi ve di¤er kesintileri ödeyenlerin, toplanan kaynaklar›n yerinde harcanmad›¤›na iliﬂkin
görüﬂlerinin güçlenmesi, çal›ﬂanlar ve çal›ﬂt›ranlar aras›nda özel anlaﬂmalar›n ortaya ç›kmas›na sebep olmaktad›r. Bu durum da ﬂunu göstermektedir
ki; o günün ﬂartlar›nda elde edilecek daha yüksek gelir, daha sonraki y›llarda kazan›lacak ekonomik ve sosyal menfaatlerden daha önemli hale gelmektedir.
Yeterli sermaye birikiminin olmamas› ve kredi olarak kullan›lacak fonlar›n pahal› olmas›, küçük ölçekli üreticilerin üretim sürecinde daha önem77

li bir rol oynamaktad›r. Yüksek oranl› sigorta primleri ve sosyal amaçl› fon
ödemeleriyle artan iﬂgücü maliyetleri, iﬂverenlerin ek iﬂçi istihdam›n› engellemekte, yeni yat›r›mlara ayr›labilecek kaynaklar› s›n›rlamakta ve kaçak
iﬂçi istihdam›n› art›rarak, kay›t d›ﬂ› sektörü büyütmektedir. Bu durum yasal düzenlemelere karﬂ› bir direnç oluﬂturmakta ve çal›ﬂanlar›n kay›t d›ﬂ›
sektöre kaymas›nda önemli bir sebep teﬂkil etmektedir.
Kay›t d›ﬂ› istihdam›n, yasal olmayan ekonomik faaliyetlerin yan› s›ra, yasal ekonomik faaliyetler kapsam›nda da faaliyetlerin k›smen bildirilmesi,
primden kaynaklanan eksik bildirimler ile gelir ve ücretten kaynaklanan
eksik bildirimler, bu durumun görünen di¤er yüzünü oluﬂturmaktad›r.
Kay›t d›ﬂ› istihdam dört ﬂekilde söz konusu olabilmektedir.
• Birincisi, istihdam edilen iﬂçilerin hiçbir ﬂekilde kay›tlarda gösterilmemesi,
• ‹kincisi; istihdam edilen iﬂçilerin çal›ﬂt›klar› sürenin sadece bir
k›sm›n›n kay›tlarda gösterilmesi,
• Üçüncüsü; istihdam edilen iﬂçilerin prime esas kazançlar›n›n eksik gösterilmesi ve
• Dördüncüsü de istihdam edilen iﬂçilerin hem çal›ﬂma sürelerinin
hem de prime esas kazançlar›n›n eksik gösterilmesidir.
Türk vergi sisteminde bulunan küçük çiftçi, esnaf ve sanatkârlara uygulanan muafiyet durumuna bak›ld›¤›nda, iﬂportac› ve seyyar sat›c›lar›n tamam›na yak›n›n›n vergiden muaf esnaf aras›nda say›ld›¤› görülmektedir.
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