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"Oli)rn yohtun Ytldrzlat; bagha bir htytda do$mak igin batarlar"
John McCreery

Tiirkiye'de 1949'dan itibaren yiiriirliife giren vergi kanunlan gergekleqtirilen vergi reformu, 1985'de Katma De!'er Vergisi ile devam etmiq ve 2002
senesinde Ozel Tiiketim Vergisi'nin kabulii ile tamamlanmrqtrr. Fakat bu
uzun zaman dilimi vergilerde de tahribatlara yol agmrqve baqlangg zar\artlarr igin iyi kabul edilen bir sistem artrk sistemsizlifie diiniiqmriqtiir. Bu gahqmalarrn biiyiik bir krsmr Vergi Reform Komisyonlan tarafrndan gergekIegtirilmigtir. 1992 senesinden itibaren ise gahgmafar Vergi Konseyi adryla
devam etmiqtir.
Tiirkiye'de ilk olarak 1992 yrhnda Prof. Dr. Memduh Yaqa baqkanh[rnda faaliyete gegen Vergi Konseyi, krsa bir siire faaliyette bulunmuq, daha
sonra 2000 senesinde bu defa Prof. Dr. Halil Nadaro!'lu baqkanhgrnda oluqturulmuqtur. Bu oluqumlar ve gdsterilen iyiniyet Vergi Konseyi'nin si.irekli
ve dtizenli olarak gahqmasrnayetmemiqtir. Son olarak 2003 senesi Ocak
ayrnda Mustafa Uysal baqkanhlrnda yeni bir Vergi Konseyi oluqturulmugtur. Bu dtjnemde hukuki altyapr eksiklifine raimen siireklilik saflanmrq ve
bugtine kadar geqitli gahqmalar yo$un bir qekilde yaprlmrqtrr.
Vergi Konseyi'nin hukuki stattisii 178 sayrh Maliye Bakanhgrmn Teqkilat ve Giirevleri Hakkrnda Kanun Hiikmtinde Kararnamenin 33/A maddesi
kapsamrnda ve 5228 sayrh Kanunl ile 3 L.Temmaz.20}4 senesindeoluqturulmuqtur. Buna giire 33/A maddesi Vergi Konseyi baqhgryla qu qekilde oluqmuqtur:
"Bakanhia vergi politikalanmn oluqturulmasl ve uygulanmasr ile ilgili
olarak giiriiq bildirmek ve bu konularda araqtrrma ve gahqmalar yapmak
iizere Vergi Konseyi kurulur. Vergi Konseyi bir damqma orgamdrr.
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Vergi Konseyinin oluqumu, tiyelerin segimi, giirevlendirilmesi ve giirev
siireleri ile gahgma usul ve esaslan y<inetmelikle di.izenlenir.
Vergi Konseyinin baqkan ve iiyelerinden; uhdesinde kamu giirevi bulunanlara (2000), bulunmayanlara (3000) giisterge rakamrmn memur ayhk
katsayrsr ile garprmr sonucu bulunacak tutarda ve ayda diirt toplantryr gegmemek iizere, her toplantr gtinii igin damga vergisi hariq herhangi bir vergiye t6bi tutulmaksrzrn Bakanhk btitgesinden huzur hakkr iidenir."
Bu tarihten itibaren Maliye Bakanh[r'mn siirekli kurullan arasrnda
yer alan Vergi Konseyi 2005 senesindeYiinetmelifi'nin2 de yayrnlanmasr ile
hukuhi altyaprsrm tamamlamrq ve yeni iiyeleri ile 14.9.2005 tarihinde Ankara'da ilk toplantrsrm yapmrgtrr.
Bakanhfa vergi politikalanmn oluqturulmasr ve uygulanmasr ile ilgili
olarak giiriiq bildirmek ve bu konularda aragtrrma ve qahqmalar yapmak
tizere kurulan Vergi Konseyi'nin bagkan, do!'al iiyeler, temsilci iiyeler ile seqilmiq iiyeler olmak iizere toplam 49 tiyesi vardrr. Konseyin onursal bagkam olan Maliye Bakam ile bu sayr 50 olmaktadrr. Toplam iiye sayrsrmn
Vo36'bkbtiliimiinii sivil toplum grubunu temsil eden iiyelerden, 7a28'lik biiliim do!'al tiyelerin de dahil olduiu kamu kesimi grubu iiyelerinden ve
Vo36'bkbiiliim akademisyenlerden ve uzman iiyelerden oluqmaktadrr.
Vergi Konseyi'nin

ilkeleri

1. Tarafsrz bir yaklaqrmla ve objektif esaslara giire giirtig ve iineriler
oluqturur.
2. Uluslararasr geligmeleri ve tilke koqullanm gdzetir.
3. Katrhmcrhpa ve ortak akla dayanan uzlaqmayr esas alrr.
4. Defigimi ve yenilikleri tinceden fark ederek, sonug odakh gahqma
kiilttiriinii benimser.
5. Sistemin tiim paydaqlanmn gtivendi[i saygrn bir kurum olmayr hedefler.
Vergi Konseyi'nin

Giirevleri

Vergi Konseyi, vergi ve diper mali ytikiimltiltiklerle ilgili konulardaki
aragtrrma ve gahqmalanm, toplumun gegitli kesimleri ve gelir politikalanm
belirleyen kurumlarla paylagmak, uluslararasr geligmelerin rgr[rnda ekonomi ile uyumlu, adil, etkin, hukukun iistiinltiiiine ve toplumsal uzlaqmaya
dayah ga['daq bir vergi sisteminin oluqturulmasr qergevesindeaqa[rdaki giirevleri iistlenmiqtir:
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1. Ttirk vergi sisteminin, vergi idaresinin ve vergi denetim iglevinin geligtirilmesi ile ilgili gtirtiq ve iinerilerde bulunmak ve gerektif'inde bu
flneriler do["rultusunda mevzuatla ilgili qeqitli taslaklar hazrrlamak,
sistemde aksayan ve uygulamada sorun yaratan konularda toplumun gegitli kesimlerinin beklentilerini de tespit etmek suretiyle, gtiziim tinerileri getirmek ve bunlarr ilgili birimlere aktarmak.
2. Vergi hukuku, vergi politikasr ve vergi teorisine iliqkin gafdaq ve
uluslararasr geliqmelerle ve yargl kararlanm izleyerek bu maddede
belirlenen amaglara uygun bir vergi sistemi oluqturulmasr igin ijnerilerde bulunmak, bu amaqla ulusal ve uluslararasr panel ve benzeri
toplantrlar ve yangmalar diizenlemek, iiniversitelerle iqbirlili iginde
ortak projeler geliqtirmek, ilgili kuruluqlar ile iqbirli$ yapmak suretiyle vergi aragtrrmalan ile ilgili organizasyonlar oluqturmak.
B. Bakan, miistegar veya genel miidiir tarafrndan incelenmesi istenilen
kanun teklif ve tasarrlan ile diler diizenleyici iglemlere iliqkin gahqma, araqtrrma ve incelemelerde bulunarak gtiriiq bildirmek'
4. Talep edildi[i takdirde Tiirkiye Btiyiik Millet Meclisinin ilgili komisyonlannda gdriiq bildirmek.
b. Yukandaki hususlarda belirlenen giiriiq ve iinerileriyle ilgili olarak
yaprlan gahqmalan izlemek, sonuglanm deferlendirmek, kamuoyunlrbilgilendirmek ve gerekti[inde yaptrpr gahqmalarr yayrnlamak.
Konseyin Organlan

ve Giirevleri

vergi Konseyi tiyelerinden oluqan Genel Kurul, yrlhk ig plamm gtirtiqiir
.1r"orr..9*, toplantr giindeminde belirlenen konularda veya hazrrlanan raporlarla ilgiti giiriiq bildirir ve giindeme ahnmasr gereken konularda ijneriIerde bulunur.
Konsey baqkam Konseyi ydnetir ve temsil eder. Bagkamn yetki vermedi[er iiyeler de temsil yetkisini kullamr. Bagkan, Konseyin etkin
halinde,
si
saflar ve toplantrlara baqkanhk eder'
gahqmasrm
ve verimli
icra kurulu, Konseytn ytiriitme orgamdrr. Baqkan tarafrndan, bir yrl siire igin konsey amaglanm gergekleqtirmek, qahqmalanm ytinetmek, koordine
etmlk, Bakanlik ve difer kuruluqlarla iliqkileri ytiriitmek, gahqma programlan hazrrlamak iizere, ihtiyaca giire konsey tiyeleri arasrndan 7 ila 11 kiqilik
bir icra kurulu oluqturulur. Konsey baqkam, icra kuruIunun da baqkanrdrr'
Aynca Konsey'in qahqmalanmn siirekli ve diizenli olarak ytiriittilebilmesi amacryla Konsey biinyesinde oluqturulan bir Sekretarya birimi bulunmaktadrr.
Bunlarrn yamnda Konsey, kendi tiyeleri arasrndan veya drgarrdan belirleyece[i kiqilerden oluqmak iizere gahqma gruplarr ve komisyonlar kurabi-
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lir. Bunlar, konsey tarafrndan kendilerine verilecek olan gcirevkapsamrnda,
giiriig ve iinerileri ile gerekti$nde bu dneriler do!-rultusunda mevzuat taslaklan hazrrlar, qahqmalan ytiriitiir ve sonuglandrrarak raporlanm icra kuruluna sunar. Bu kiqilerin gdrev siireleri, gahqma gruplan ve komisyonlanmn qahqma stiresi ile srmrhdrr.
Vergi Konseyi Baqkam, Konsey gahqmalarr ile ilgiti olarak, gerektilinde kamu kurum ve kuruluqlanndan bilgi ve yardrm alabilir. Kamu kurum
ve kuruluqlan bu gergevedetalep edilen bilgi ve yardrmr saffIarlar.
Vergi Konseyi, gapdaqtilkelerde yer alan bir kurumdur. Bu kurumun faaliyetleri tizellikle Awupa Birli[.i mtizakereleri gergevesindegok daha fazla
tinem kazanacaktrr. Hergeyden iince gerek Konsey gerekse alt qahqma gruplarr hesaba katrldrlrnda Ttirkiye'nin vergiler ve baflantrh alanlan bakrmrndan sahip olduSu bilgi birikimi gahqmalara yansrtrlabilmektedir. Qahqmalara siyasi iktidar tarafrndan verilecek destek ortaya grkan gahqmalan daha
da verimli hale getirecektir. Burada dnemli bir giirev icra Kurulu'na dtiqmektedir. icra Kurulu, Genel Kurul'un daha verimli ve sonug odakh gahqmasrna yardrmcr olacaktrr.
Vergi Konseyi benzeri kurumlann gahqmalanna toplum tarafrndan verilecek destek gahqmalann yiinrinii de belirleyecektir. Sonug odakh gahqma
aym zamanda toplumun qeqitli kesimlerine de ulaqma ve yaprlan gahqmalan takip edebilme ile gergeklegir. Bu takip btitiin toplum tarafrndan yaprlmak zorundadrr. Aynca gahqmalarda baqanmn bir baqka qartr da di$er diizenlemelerin eksiksiz ve uyumlu yaprlmasrdrr. Vergi dtizenlemeleri drqrndaki diizenlemelerin farkh yaprlarda olmasr sadecedtizensizlik defil adaletsiz
ve uyumsuz bir sistem oluqmasrna da sebep olur. Bu nedenle vergi diizenlemeleri gahqmalann sadecebir boyutudur. Qahqmalar di!'er alanlardaki dtizenlemeler ve hiikiimetin tavrrlan ile de['erlendirilmelidir. Vergr Konseyi'nin benimsedili gahqmalar sadecekanunlaqtrrma yolundaki ilk adrmdrr.
Uluslararasr alandaki geliqmelerdenuzak bir gahqma yapmak amaca
hizmet etmez. Bu sebeple bugrine kadar gok tecriibeli bir kadro tarafindan
yaprlan bu gahqmalann sebepve sonuglanyla ve geniq bir baluq agrsryla defferlendirilmesi gerekmektedir. Bugiine kadar yaprlan gahqmalann toplumda
yeterince takip edilmemig olmasr ve uygulamaya gegirilememesi birer eksikliktir. Bu eksiklik toplum ve devlet birimlerindeki sahiplenme ve yenileqme
eksikli[inden kaynaklanmaktadrr. Bu sebepleVergi Konseyi tarafrndan yaprlan gahqmalann dikkatli ve yalondan takip edilmesi gerekmektedir. Ancak
bu sayede yaprlan gahqmalarrn ne kadanmn mevcut uygulamaya yansrdrlr
ve bunun nedenleri konusunda fikir sahibi olunabilir. Bu analiz toplum tarafrndan yaprlmadrkga sadecevergi gahqmalarryaprlmasr bizi gaidaq diinya seviyesine getirrneyecektir. Bundan sonra Vergi Konseyi'nin yapacapt gahqmaIar ve sonuglarr bu sebeplegok yakrndan ve dikkatle takip edilmelidir.

