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MEDYA KURULUŞLARI HABER MERKEZLERİNİN DİKKATİNE… 
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“GELİR İDARESİ KOLAYI DEĞİL ZORU SEÇEREK, KAYITDIŞI 
EKONOMİ İLE MÜCADELEDE DOĞRU BİR VERGİLENDİRME 

STRATEJİSİNİ HAYATA GEÇİREBİLMELİDİR.” 
 
 

Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Akgerman, 

gündemdeki yeni Gelir Vergisi Kanunu ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamayı değerli Medya 

Kuruluşları aracılığıyla kamuoyuna saygıyla sunar:  

 

Türkiye’deki sanayici ve işadamlarının finansman döngüsünde sorunlar yaşamaya başladığı bir 

dönemde, Gelir Vergisi Kanunu’nda yapısal değişikliklere gidilerek vergi tabanının genişletilmeye 

çalışıldığını basından takip etmekteyiz. 

 

Kamu finansman ihtiyacının önemli oranda dolaylı vergilerle karşılandığı ülkemizde, toplam vergi 

gelirleri içinde dolaysız vergilerin payının artırılmaya çalışılmasını olumlu bir adım olarak 

gördüğümüzü özellikle belirtmek isterim.  

 

Basında yer alan haberler incelendiğinde, henüz taslak halinde olduğu anlaşılan yeni Gelir Vergisi 

Kanunu ile gelirin tanımının genişletilerek, daha önce verginin kapsamında yer alamayan pek çok 

işlem ve kişinin gelir vergisi kapsamına alınmasının hedeflendiği anlaşılmaktır. 

 

Bugüne kadar, kayıtlı mükellef gruplarının vergi yükünü artırmaktan öteye geçemeyen  

vergisel düzenlemeler, umut ederiz bu defa Türkiye’deki kayıt dışılığı azaltacak, kayıtlı mükellefleri 

ise teşvik edecek bir yapıda hayata geçecektir. 

 

Yapılacak vergi düzenlemesi, öncelikle Ülkemizde %40’lar seviyesinde olduğu tahmin edilen kayıt 

dışı ekonomiyi hedeflemeli, zaten vergisel yükümlülüğünü yerine getiren kesimler üzerine ilave 

yükler getirerek, müteşebbislerin şevk ve motivasyonunu yok etmemelidir. 

 

Bir başka ifade ile Gelir İdaresi kolayı değil zoru seçerek, kayıt dışı ekonomi ile mücadelede doğru 

bir vergilendirme stratejisini hayata geçirebilmelidir. 
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Birçok yörede sarf edilen elektriğin bedelini dahi tahsil edemeyen ve kayıt dışılığa teslim 

olmuş bir görüntü veren yönetim kadrolarının, iyi niyetli mükelleflerin iyi niyet ve finansman 

kaynaklarını daha fazla istismar etmeksizin, samimi ve gerçekçi politikalar ile kayıt dışı 

ekonominin hacmini daraltması ve bu yolla vergi gelirlerini artırması, iş dünyasının öncelikli 

beklentisidir. 

 

Kayıt dışı ekonomi ile mücadelesinde her zaman olduğu gibi, siyasi otoriteye her tür desteği 

vereceğimizi de bu vesile ile bir kez daha vurgulamak isterim.  

 
 

 
 


