DÖNEM: 22

CİLT : 125 YASAMA YILI: 4
T.B.M.M
TUTANAK DERGİSİ
120 nci Birleşim
27 Haziran 2006 Salı
- Ordu Milletvekili Cemal Uysal ve 6 Milletvekilinin; 193 Sayılı Gelir Vergisi
Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
(2/825) (S. Sayısı: 1215) (Devam)
BAŞKAN – Komisyon ve Hükümet?.. Yerinde.
1 inci madde üzerinde verilen ikinci önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 1215 sıra sayılı Teklifin 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a)
bendinin ikinci paragrafına “dar” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve tam” ibaresinin
eklenmesini arz ve teklif ederiz.
Ferit Mevlüt Aslanoğu
Osman Özcan
Haluk Koç
Malatya
Antalya
Samsun
M. Akif Hamzaçebi
Algan Hacaloğlu
Trabzon
İstanbul
BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABAHATTİN YILDIZ (Muş) –
Katılmıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN – Hükümet?..
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) – Katılmıyoruz
Sayın Başkan.
BAŞKAN – Buyurun Sayın Hamzaçebi.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
önergemiz tam mükellefler olarak isimlendirdiğimiz Türkiye’de yerleşik kişilerin vergi oranıyla,
dar mükellef olarak isimlendirilen yurt dışındaki yerleşik kişilerin vergi oranını eşitlemeyi
amaçlamaktadır.
Hükümet Tasarısı, Anayasaya aykırılık içeriyor. Anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır.
Yine, bu maddeye ilişkin olarak, İktidar Partisi Grubunca verilen ve Sayın Başkan
tarafından okunan önerge de, Anayasaya aykırılığı gidermekten uzaktır.
Ayrıca, o önerge, kendi içinde bir yanlışlığı taşımaktadır. Hükümetin önergesi, daha
doğrusu, İktidar Partisi Grubunca verilen ve Hükümetin benimsediği anlaşılan önerge,
yabancılar için sıfır olan oranı, yüzde 15’e kadar yükseltmeye yetki alırken, yüzde 15’lik oranı
indirme konusunda herhangi bir yetkiyi de Bakanlar Kuruluna vermemektedir. Herhalde, böyle
bir şeyi amaçlıyor Hükümet, öyle anlıyorum.
SALİH KAPUSUZ (Ankara) – Kanun metninde var.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Önerge metni Sayın Başkan. Önerge metni,
artırmaya yetki verirken, indirmeye yetki vermemektedir; onu dikkatinize sunuyorum. Yani, bir
yanlış, bir parça düzeltelim derken yeni bir yanlışlık yapılmaktadır.
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Değerli arkadaşlar, eşitlik ilkesi burada çokça tartışıldı; bunu daha fazla tartışmak,
açıklamak niyetinde değilim; ancak, tasarının önergeyle alacağı şekil dahi, Hükümet önergesi
eğer kabul edilirse onun alacağı şekil dahi, Türkiye’den tasarruf çıkışını önlemeye yeterli
olmayacaktır. Türkiye’de yerleşik kişilerin, yabancı ülkeler üzerinden, yabancı fonlar
üzerinden dolaşıp Türkiye’ye gelmesi gibi garip bir şekil yaratacaktır.
Sayın Maliye Bakanı da ifade ettiler; artık, küresel bir dünyada, sermaye hareketlerinin
serbest olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Türkiye’ye sermaye girişi ve Türkiye’den sermaye
çıkışı serbesttir. Böyle bir tabloda, yabancılar için, yurtdışı yerleşikler için sıfır, Türkiye’de
yerleşikler için yüzde 10’luk bir oranı öngörürseniz, olacak olan, Türkiye’deki tasarrufların
dolaşıp yurtdışından Türkiye’ye gelmesi gibi bir sonuçtur, böyle bir sonuç ortaya çıkacaktır.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; esasen, panik halinde verilmiş bir kararın, 2006
dengelerine, 2006 bütçesine de çok büyük bir etkisi olmayacaktır.
Şimdi, Hükümetin, Türkiye’de yerleşik kişiler için vergi oranını yüzde 10’da tutma
arzusu, vergi geliri endişesinden kaynaklanmaktadır. Sayın Bakan da bu endişeyi yersiz
buluyor, diyor ki: “Efendim, biz zaten doğru dürüst vergi almıyoruz, 2 trilyon TL düzeyinde bir
vergi var 2006 bütçesinde,
O nedenle bundan vazgeçiyoruz. Madem, gerekçe bu; gelin, Türkiye’de yerleşik kişiler için de
biz bu oranı sıfırlayalım.
Yine, 2006 bütçesine baktığımızda tablonun şu olduğunu görüyoruz: 1.1.2006
öncesinde ihraç edilmiş olan devlet iç borçlanma senetlerinin faizleri veya bunun alım
satımından elde edilen kazanç, Gelir Vergisinden istisna edilmiş durumdadır ve 2006 yılı
bütçesinde öngörülen 46 milyar YTL’lik faiz harcamasının, faiz giderinin çok büyük bir kısmı
2006 öncesinde ihraç edilmiş olan devlet iç borçlanma senetlerinden kaynaklanmaktadır.
Yani, 2006’da ihraç edilen hazine bonoları veya diğer kâğıtlar nedeniyle devletin ödeyeceği
faiz gideri son derece azdır ve bunun üzerinden yapılacak olan stopaj, yine, son derece
düşüktür. Asıl etki, belki, 2007 bütçesinde olacaktır. O nedenle, gelin, panik halinde verilmiş,
panik psikolojisiyle verilmiş bu karardan vazgeçelim, şu anda herkesi sıfır oranında
eşitleyelim. Hükümet nasıl olsa 2006 bütçesini yeniden ele almak zorunda kalacaktır. Bu
çalkantı eğer bir yerde durdurulabilirse, oturulup 2006 bütçesi yeniden yapılmak zorunda
kalınacaktır. Vergi gelirleri yeniden hesaplanacaktır, kamu harcamaları yeniden
hesaplanacaktır. Faiz harcaması örneğin artacaktır. Yine, büyüme oranı gözden geçirilecektir.
Enflasyon oranı değişecektir. Daha yukarıya taşınacaktır. Yani, yeni bir program veya mevcut
program yeniden revize…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Buyurun Sayın Hamzaçebi, konuşmanızı tamamlayınız.
MEHMET ÂKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Yeni bir program veya mevcut programı revize etmek suretiyle, yine, farklı bir program
uygulamaya konulacaktır. O halde, böyle bir süreç varken elimizde, böyle, Anayasaya aykırı
ve Türkiye’de yerleşik kişilerin, Türk yatırımcısının, Türkiye’deki vatandaşlarımızın, vatandaş
olmamakla birlikte Türkiye’de ikamet eden diğer yabancıların tasarruflarını cezalandıran bu
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düzenlemeden vazgeçelim, Önümüzde zaman var. Bunun için söz alıp, önergeyi açıklama
ihtiyacı duydum.
Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul
edilmemiştir.
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