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3.- Vergi Kanunlarının Yeni Türk Lirasına Uyumu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/937) (S. Sayısı: 725)
(Devam)
BAġKAN - .........................
29 uncu maddeyi okutuyorum:
............................
BAġKAN - ġimdi, en aykırı önergeyi okutup, iĢleme alacağım.
Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığına
GörüĢülmekte olan 725 sıra sayılı tasarının 29 uncu maddesinin aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmesini arz ve teklif ederiz.
"Madde 29.- 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
Gelir Vergisine tabi gelirler;
6 000 Yeni Türk Lirasına kadar

% 15

14.000 Yeni Türk Lirasının 6 000 lirası için 1 200 lira, fazlası

% 20

28 000 Yeni Türk Lirasının 14 000 lirası için 3 200 lira, fazlası

% 25

70 000 Yeni Türk Lirasının 28 000 lirası için 7 400 lira, fazlası

% 30

140 000 Yeni Türk Lirasının 70 000 lirası için 22 100 lira, fazlası

% 35

140 000 Yeni Türk Lirasından fazlasının 140 000 lirası için 46 600 lira, fazlası
oranında vergilendirilir."
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BAġKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU BAġKANI SAĠT AÇBA (Afyon) - Katılamıyoruz.
BAġKAN - Hükümet?..
MALĠYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Ġstanbul) - Katılmıyoruz Sayın BaĢkan.
BAġKAN - Sayın Hamzaçebi, buyurun. (CHP sıralarından alkıĢlar) Sayın Hamzaçebi,
süreniz 5 dakika.
MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Trabzon) - TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.
Değerli milletvekilleri, biraz önce konuĢan Sayın Bakanımızı üzüntüyle izledim, üzüntüyle
dinledim. Sayın Bakan, buraya çıkıp konuĢan arkadaĢlarımızın belli konulardaki eleĢtirilerini
"ikide bir buraya çıkıp konuĢuyorlar; bunları artık ilkokul öğrencileri bile anlıyor; muhalefet
anlamıyor" anlamında sözler söyledi. Çok Ģükür, artık, Sayın Unakıtan sayesinde, polemik
yapan bir Maliye Bakanımız var! Maliye Bakanlarını, ben, hep farklı algıladım, farklı gördüm.
Polemik yapan Maliye Bakanını hiç görmedim; ama, Sayın Unakıtan, siyasî tarihimize
"polemikçi Maliye Bakanı" olarak geçecek. Herhalde böyle bir gayreti onun için gösteriyor!
ġimdi, ilkokul öğrencilerinin bile anlayıp da bizim anlayamadığımızı iddia ettiği konularda,
ben, Sayın Bakana birkaç noktayı söyleyeyim. "Bütçede 12 katrilyon lira vergi iademiz var"
diyor. Evet, o vergi iadeleri ihracatta vergi iadesidir, emeklilere vergi iadesidir. Ücretlilere vergi
iadesi, Sayın Maliye Bakanım, bütçede yer almamaktadır. Siz, üçüncü bütçenizi
yapıyorsunuz!.. (CHP sıralarından alkıĢlar) Bunu, bugüne kadar -mutlaka bürokratlarınız
biliyor, ama- herhalde bürokratlarınıza kulak verme alıĢkanlığınız olmadığı için,
zannediyorum, atlamıĢsınız!
HALUK KOÇ (Samsun) - Doğru mu Sayın Bakan?
MALĠYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Ġstanbul) - Bütçeye bakarsanız, görürsünüz!
HALUK KOÇ (Samsun) - Ama, yanlıĢ yapıyorsunuz!
MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Devamla) - Efendim, bütçe orada... Bütçe orada, lütfen,
bakın; hangisi doğru?.. Ben iki yıl önce Maliye Bakanlığından ayrıldım; o bütçe sistemi
değiĢmedi; ama, değiĢtiyse, ben atlamıĢımdır belki.
HALĠL AYDOĞAN (Afyon) - DeğiĢti, değiĢti.
MUSTAFA ELĠTAġ (Kayseri) - Var, bütçe içinde var.
MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Devamla) - Ben yanılmıĢ olmayı, Sayın Bakanın yanılmıĢ
olmasına tercih ederim. Maliye Bakanlarının hata yapmasını istemem; ama, hata yapan bir
Maliye Bakanımız var.
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HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Bakan, kızardınız!
MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Devamla) - Devam ediyorum. "Türkiye'de ücretliye vergi
iadesi var" diyor Sayın Bakan; doğru. Ben, biraz önce oranlar verdim. Türkiye'de ücretlinin
vergi artı sigorta prim yükü 2003'te yüzde 42,3; OECD'de yüzde 26,9; Avrupa Birliğinde yüzde
29,5. Doğru; ücretliye vergi iadesi var. Vergi iadesi aĢağı yukarı 8 puan düĢürür. DüĢün
42,3'ten 8 puanı, yüzde 34. DüĢük mü?!. Türkiye yüzde 34, Avrupa Birliği yüzde 29,5; OECD
yüzde 26,9 ve Sayın Bakana sorduk... Evet, bunu ilkokul öğrencilerine sormuĢ olsaydık,
bugüne kadar cevabını almıĢtık. Sayın Bakan, lütfen, burada polemik yapacağına, bu sorunun
cevabını versin. Gelir Vergisi tarifesindeki 5 puanlık indirimin bütçede yarattığı gelir kaybı
nedir; bunu söylemekten çekiniyor Sayın Bakan.
Değerli arkadaĢlar, ben söyleyeyim; 150 trilyon lira. Evet, 150 trilyon lirayı, Sayın Bakan
telaffuz edemiyor. Neden; vazgeçtim 150 trilyon liradan; bunu, ben, içki içen, sigara içen,
akaryakıt kullanan, buzdolabı, televizyon satın alan vatandaĢın omzuna yükledim demekten
çekiniyor. Ben soruyorum: "Asgarî ücretin kademeli olarak Gelir Vergisi kaldırılacaktır, özel
indirim tutarı asgarî ücret seviyesine çekilecektir" dediniz; Acil Eylem Planındaki taahhüdünüz
bu. Hükümet bunu tanımlamadı mı? Toplumsal sözleĢme... Toplumla sözleĢme yaptık; toplum
bizi denetleyecek... Toplum adına denetliyoruz. Özel indirimi kaldırdınız. Ayda 5 000 000 lira
veya 10 000 000 lira gibi bir vergi indirimiydi; buna tamah etti hükümet, tamah etti!
Efendim, uygulanmakta olan programın hedefi nedir; enflasyonu indirmek. Enflasyonu
indirme programında ne vardır; enflasyonla uyumlu gelirler politikası vardır; yani, toplumun
bütün kesimleri, elde edeceği gelirde, hedeflenen enflasyonla uyumlu geliri alacaktır.
Hükümet böyle kurgulamıĢ programı, böyle sundu kamuoyuna. Merkez Bankası yakınıyor;
efendim, kira düĢmüyor; kira, endeksi olumsuz etkiliyor. Neden; evsahipleri daha çok gelir
istiyor, hedeflenen enflasyonun üzerinde gelir istiyor; yani, bu kirada, belki, bir önlem bile
alınmalı Ģeklinde, hedeflenen enflasyonu tutturabilmek için söylüyor.
Peki, toplumun bütün kesimlerinden, hedeflenen enflasyonla uyumlu gelir politikasına
uyarak daha fazla gelir istememelerini isterken, Gelir Vergisi tarifesinde 140 milyar lira ve
daha çok gelir elde eden kesime 150 trilyon lira aktarmayı hangi politikayla, hangi adalet
duygusuyla bağdaĢtırıyorsunuz?! (CHP sıralarından alkıĢlar) (Mikrofon otomatik cihaz
tarafından kapatıldı)
BAġKAN - Sayın Hamzaçebi, lütfen, konuĢmanızı tamamlar mısınız. Buyurun.
MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Devamla) - Toparlıyorum Sayın BaĢkan.
Sayın Maliye Bakanı buraya çıkıp bir Maliye Bakanından beklediğimiz ciddiyette
açıklamalar yapsın, bizim sorduğumuz sorulara cevap versin. VatandaĢ her Ģeyi görüyor, her
Ģeyi izliyor, her Ģeyin farkında.
Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkıĢlar)
BAġKAN - TeĢekkür ederim Sayın Hamzaçebi.
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