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Sayın Başkan, 
Değerli Konuklar, 

Öncelikle, Borsa Uzmanları Derneği yöneticilerini "Sermaye Piyasalarında Vergi 
Uygulamaları"nı konu alan bir panel düzenlemiş olmaları nedeniyle kutluyorum.  

Ayrıca, bu aktivitenin açılışında bana düşüncelerimi ifade etme olanağını sağladıkları için de 
kendilerine teşekkürler ediyorum.  

Sivil toplum örgütlerinin bu tür faaliyetler yoluyla ülke sorunlarının üzerine eğilmeleri, her 
şeyden önce, katılımcı demokrasi kültürümüzün güçlenmesi açısından büyük önem taşıdığına 
inanıyorum. 

Panel başlığı olan Vergi konusuna gelince; 

Çok iyi bilindiği gibi, vergi serbest piyasa ekonomilerinde sadece devlete gelir sağlayan bir 
araç değil; Vergi, bunun çok ötesinde, sosyal ve ekonomik amaçlara da hizmet eden bir 
önemli bir enstrümandır.  

Bu nedenle de vergi düzenlemelerinin, ülkelerin uzun vadeli ekonomik politikaları ile tutarlı, 
onları destekleyici nitelik taşıması gerekir. 

Örneğin, gelişmekte olan tüm ülkelerde, sermaye piyasalarının büyütülmesi büyük ölçüde bu 
alana bir takım vergi teşviklerinin getirilmesi suretiyle hızlandırılabilmektedir. Zira bu sistemde 
girişimcilerin ihtiyaç duyduğu uzun vadeli kaynakların başka bir kanaldan sağlanması söz 
konusu değildir. 

Ülkemiz vergi düzenlemelerinde de piyasamızın teşvikini amaçlayan hükümler bulunmaktadır. 

Ancak, bu düzenlemelerin karmaşıklığı, sürekli olmayışı, hatta zaman zaman geriye doğru 
uygulamalar yoluyla kazanılmış haklara el uzatılması yatırımcıların devlete ve piyasaya olan 
güvenini sarsabilmekte, bu da tasarrufların önemli bir bölümünün ekonomiye yararlı olmayan 
alanlara kaymasına neden olabilmektedir. 

Güveni sağlamak çok zor, ancak yitirmek çok kolaydır. O nedenledir ki, Birlik olarak, her 
vesile ile "Güven" faktörü üzerinde titizlikle duruyoruz.  

Çünkü, finans piyasasının Güven faktörü üzerine kurulu olduğuna inanıyoruz. 

Biliyorsunuz, vergi yasalarında bazı değişikliklerin yapılması hükümetin gündemde bulunuyor. 
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Bu düzenlemelerin sermaye piyasamızı teşvik edecek nitelikte olması hepimizi yakından 
ilgilendiriyor. 

Bu bakımdan, TSPAKB olarak biz de konuya büyük önem veriyor ve bu alandaki 
düşüncelerimizi her kademedeki yetkililere ısrarla, usanmadan anlatmaya çalışıyoruz. 

Biliyorsunuz, Birliğimizce uzman bir kuruluşa hazırlattırılan "Sermaye Piyasası'nda 
Vergilendirme" adlı raporumuz geçenlerde yayınlanmış ve tüm üyelerimizle ilgililere 
dağıtılmıştır. Rapor, ayrıca, Birliğimiz İnternet sitesinde de yer alıyor. 

Objektif bir yaklaşımla kaleme alınan bu raporda, "ülke kalkınması" temel hedefi 
doğrultusunda geliştirilmiş olan önerilerin, düzenlemeler sırasında dikkate alınacağına 
inanmak istiyoruz.  

Tüm bu önerilerimiz bir ay kadar önce "Kızılcahamam"da düzenlenen toplantıda da 
tarafımızdan yetkililere doğrudan aktarılmış, özellikle; 

 Bireysel Emeklilik,  
 Yatırım Fonları,  
 Borsa'da hisse senedi alım-satımı  
 Özel sektör borçlanma senetleri  

konuları üzerindeki hassasiyetimiz vurgulanmaya çalışılmıştır. 

Değerli Hocamız Veysi SEVİĞ'in derin bilgi birikimi ve deneyimlerini aktaracağı bugünkü 
panelin de ortak amacımıza hizmet edeceğine ve burada hazır bulunan katılımcılara son 
derece yararlı olacağına inanıyorum. 

Düzenleyicilere tekrar teşekkür ediyor, 

Bu vesile ile hepinize en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 

 


