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Tasarının Özeti

Tasarıyla "ücretlilerde vergi indirimi" sistemi kaldırılarak "asgari geçim
indirimi" sistemi ve mükellefleri doğru beyana özendirmek amacıyla "özel
gider bildirimi" esası getirilmekte; taĢınmaz ve bu mahiyetteki bazı mal ve
hakların iktisap tarihinden itibaren (4 yıl yerine) 5 yıl içinde elden
çıkarılmasından doğan değer artıĢının vergilendirilmesi öngörülmekte;
Kurumlar Vergisi Kanunu ile vergi sistemimize giren "transfer fiyatlandırması",
"kontrol edilen yabancı kurum kazancı" müessesesine paralel düzenlemeler
yapılmakta; mükerrer vergilendirmeye yol açmamak için yurt içinde ve yurt
dıĢında ödenen vergilerin mahsubuna iliĢkin maddelerde değiĢiklikler ile
ayrıca uçuĢ ve dalıĢ hizmetleri dolayısıyla yapılan ödemelerin, ilgilinin fiilen
uçuĢ ve dalıĢ hizmetlerini gerçekleĢtirmiĢ olması halinde gelir vergisi
istisnasından yararlanacağına dair hükümler öngörülmektedir.
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AYRIŞIK OY
Tasarı AKP hükümetinin "torba yasa" anlayıĢının yeni bir ürünü olmuĢtur. Plan ve
Bütçe Komisyonuna toplam 13 madde olarak gelen Tasarı komisyondan geçici maddelerle
birlikte toplam 39 madde olarak çıkmıĢtır. Tasarının konusuyla ilgili olmayan birçok madde komisyon görüĢmeleri sırasında önergelerle Tasarıya ilave edilmiĢtir. Bu tutum TBMM içtüzüğüne aykırıdır. Hükümetin ve AKP grubunun kanıksadığı bu anlayıĢı doğru bulmadığımızı bir
kez daha ifade ediyoruz.
1. Tasarının 2 nci maddesi ile hükümet "ücretlilerde vergi iadesi" olarak bilinen uygulamayı 01.01.2007 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırmayı planlamaktadır. Buna göre ücretliler
2006 yılında topladıkları fiĢ ve faturalar üzerinden hesaplanan vergi iadesini 2007 yılında (ġubat ayından itibaren) son kez alacaklardır. Alınacak vergi iadesi 2006 yılına iliĢkin olup sadece ödemesi 2007 yılında yapılmaktadır.
Kaldırılan vergi iadesinin yerine ise yine sadece ücretlilerin yararlanacağı "asgari geçim indirimi"nin getirilmesi öngörülmektedir. Asgari geçim indirimi ücretlilerin kendisi için asgari ücretin yüzde 50’si, eĢi için yüzde 10’u, ilk iki çocuk için yüzde 7.5 (toplam yüzde 15) ve diğer çocukların her biri için yüzde 5idir. Buna göre evli ve 4 çocuklu bir asgari ücretlinin eĢ ve
çocuklarının çalıĢmaması halinde, ücreti gelir vergisine tabi olmayacaktır.
Bu düzenlemeye iliĢkin görüĢlerimiz Ģöyledir:
1.1. Ücretlilerde vergi iadesi uygulamasının amacı belge düzenini yaygınlaĢtırarak
vergi hasılatında artıĢ sağlanmasıdır. Ancak 1985 yılından bu yana süregelen uygulamanın
sonuçları bu sistemin vergi hasılatına ciddi bir katkı sağlamadığını göstermiĢtir. "Ücretlilerde
Vergi Ġndirimi"nin kaldırılmasının arka planında bu müessesenin vergi hasılatına bir katkısının
olmadığı yönündeki tespit vardır. Ayrıca bir vergi sisteminin bütün güvenlik unsurunun perakende aĢamada düzenlenecek fiĢ ve fatura olması düĢünülemez. Ancak bu müessese kaldırılırken Sayın Maliye Bakanının herkesi alıĢveriĢlerde fiĢ, belge almaya çağırması bir çeliĢkidir.
Gerçekte bu çağrı ile vergi sisteminin hiçbir otokontrol müessesesinin kalmadığı itiraf edilmektedir.
Tasarının bu noktadaki eksiği vergi iadesini kaldırırken vergi sistemine ciddi bir "otokontrol müessesesi" ilave etmemiĢ olmasıdır.
1.2. Ücretlilere vergi iadesi ile asgari geçim indiriminin bütçe açısından yükünün baĢabaĢ düzeyde olduğu Gelir Ġdaresi yetkililerince ifade edilmiĢtir. Ancak 2007de ödenecek olan
vergi iadesi 2006 yılına iliĢkindir. Asgari geçim indirimi uygulaması ise 2008 yılında baĢlayacaktır. Bu durumda 2007 yılında ücretlilere hiçbir Ģey verilmemiĢ olmaktadır. Adil olan asgari
geçim indiriminin 2007 baĢından itibaren yürürlüğe konulmasıdır.
1.3. Getirilmek istenilen "Asgari Geçim indirimi" Gelir Vergisi Kanununda eskiden olan
ve bütün mükelleflerin yararlandığı "en az geçim indirimi" ile sadece ücretlilerin yararlandığı
"özel indirim"in karıĢımı bir müessese niteliğindedir. Ücret geliri elde eden dıĢında çalıĢmayan
ve bir geliri de olmayan eĢ ile çocukların da dikkate alınmıĢ olması müesseseyi teorideki "en
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az geçim indirimi" anlayıĢına yaklaĢtırmaktadır. Böyle olunca da eĢitlik ilkesi gereği bundan
neden bütün mükelleflerin yararlanmadığı sorusunun sorulması gerekir.
1.4. Asgari geçim indiriminin çocuk sayısındaki artıĢa bağlı olarak artacak olması doğru değildir. Bu nüfus artıĢına vurgu yapan bir anlayıĢtır. Çocuklarla ilgili indirimi de ücretlinin
indirimine ilave etmek daha doğru olur. Bütçe olanakları buna izin vermiyorsa bu kademeli
olarak da yapılabilir.
1.5. Maddede yazılı olan "herhangi bir geliri olmayan eĢ" kavramı tartıĢma yaratacak
niteliktedir. Buna göre örneğin önemsenmeyecek tutarda mevduat faiz geliri veya arızi kazancı olan eĢ nedeniyle asgari geçim indiriminden yararlanılamayacaktır. Müessesenin amacının
bu olmaması gerekir. Bu hüküm eĢitlik ilkesine aykırı, arzu edilmeyen sonuçların doğmasına
yol açacak niteliktedir.
Hükümet asgari geçim indirimini iki gerekçeye dayandırmaktadır.
a Ayırma Teorisi: Bu teoriye göre ücret gelirleri sermaye gelirlerine kıyasla daha hafif
vergilendirilir.
a Ġstihdam üzerindeki vergi yüküne iliĢkin uluslararası kıyaslamalarda Türkiye'nin karnesinin iyi olmaması. Türkiye imalat sanayiinde istihdam üzerindeki vergi yükünde yüzde 42.7
oranı ile OECD birincisidir.
Her iki gerekçeye de iĢtirak ediyoruz. Ġstihdam üzerindeki vergi yükünün azaltılması
gerekir.
Ancak AKP iktidarından önce Gelir Vergisi Kanununda ücret gelirlerini diğer gelirlere
kıyasla daha korumacı bir anlayıĢla vergilendiren iki müessese vardı.
Bunlardan birincisi ücretli gelirlerinin vergilendirildiği tarife diğer gelirlerin vergilendirildiği tarifeden 5 puan daha düĢük olarak düzenlenmiĢti.
Ġkincisi ise ücret gelirlerinin belli bir tutarı "özel indirim" adı altında gelir vergisinin dıĢında bırakılıyordu.
AKP "Acil Eylem Planı" ile özel indirimin tutarının yetersiz olduğunu belirttikten sonra
bunu kademeli olarak asgari ücret seviyesine çıkaracağını taahhüt etmiĢti. Ancak AKP’nin
yaptığı, vaadettiğinin tam tersi oldu. Hem özel indirim, hem de ücretlilerin 5 puan indirimli gelir
vergisi tarifesi 2004 yılında yürürlükten kaldırıldı. ġimdi "geriye dönüp, ayırma teorisini uygulamaya intikal ettiriyoruz" Ģeklindeki bir gerekçeyi samimi bulmak mümkün değil.
Bu nedenle Tasarıyla yapılmak istenenlerin ücretlilere ilave bir katkı sağlanmasıyla
hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.
2. Hükümet Tasarısı'nın 6 ncı maddesinde yer alan "Özel gider bildirimi"nin alt komisyon çalıĢmalarında Tasarıdan çıkarılması kararlaĢtırılmıĢtır. Esasen Tasarıda yer alan özel gider bildirimi bir otokontrol müessesesi olarak düzenlenmemiĢtir. Adeta içi boĢ bir düzenlemedir. Düzenlemenin olması ile olmaması arasında hiçbir fark yoktur. Ancak gelir vergisi sistemimizde hiçbir otokontrol müessesesi yoktur. Bu nedenle "ücretlilerde vergi indirimi" kaldırılırken, kayıtdıĢını önleyecek, vergi gelirlerinin kompozisyonunu daha adil bir yapıya kavuĢturmaya katkıda bulunabilecek bir otokontrol aracının sisteme dahil edilmemiĢ olmasını önemli
bir eksiklik olarak görüyoruz.
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3. Tasarının 24 üncü maddesi 29.01.2004 tarihli ve 5084 sayılı Yatırımların ve Ġstihdamın TeĢviki ile Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması Hakkındaki Kanunda değiĢiklik öngörmektedir. Anılan Kanun; Gelir Vergisi Stopajı ve Sigorta Primi ĠĢveren Hissesi TeĢviki yanında, Bedelsiz Yatırım Yeri Tahsisi ile Enerji Desteği baĢlıkları altında üç grup teĢvik öngörmektedir. TeĢviklerin yürürlüğe girmesi sonrasında Kanunda kısa sürede çok sayıda değiĢiklik yapılmıĢtır.
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte vergi teĢviği kapsamına 36 il girerken, 01.04.2005
tarihli ve 5350 sayılı Kanunla yapılan değiĢiklik sonucunda kapsama giren il sayısı 49 olarak
belirlenmiĢtir.
Anılan 5350 sayılı Kanunla yapılan değiĢiklikle ayrıca istihdam Ģartı değiĢtirilerek
"otuz iĢçi" olarak belirlenmiĢtir. Yani 01.04.2005 tarihinden itibaren yeni iĢe baĢlayan gelir ve
kurumlar vergisi mükelleflerinin en az otuz iĢçi çalıĢtırmaları koĢuluyla bu iĢ yerlerinde çalıĢtırdıkları iĢçilerin; 01.04.2005 tarihinden önce iĢe baĢlamıĢ gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin ise çalıĢtırdıkları iĢçi sayısını en az yüzde yirmi oranında artırmaları ve çalıĢtırılan toplam
iĢçi sayısının asgari otuz kiĢiye ulaĢması halinde (bu iĢyerlerinde çalıĢtırılan toplam iĢçi sayısını geçmemek üzere), artırdıkları iĢçi sayısı ile mevcut iĢçilerden artırdıkları iĢçi sayısının iki
katı kadar iĢçinin sigorta primi iĢveren hissesinin
i. Organize sanayi veya endüstri bölgelerinde kurulu iĢyerleri için tamamı
ii. Diğer yerlerdeki iĢyerleri için yüzde sekseni Hazinece karĢılanır.
5350 sayılı Kanun bunların dıĢında bedelsiz yatırım yeri tahsisi ile Enerji Desteğinde
de değiĢiklik yapmıĢtır.
Bedelsiz Yatırım Yeri Tahsisinde daha sonra yürürlüğe giren 31.07.2004 tarihli ve
5228 sayılı Kanunla da değiĢiklik yapılmıĢtır.
Son olarak 26.12.2006 tarihli 5568 sayılı Kanun ile de 5084 sayılı Kanundaki destek
ve teĢviklerin ilgili maddelerdeki sürelerle bağlı olmaksızın 31.12.2007 tarihine kadar tamamlananlar için 5 yıl, 31.12.2008 tarihine kadar tamamlananlar için 4 yıl, 31.12.2009 tarihine kadar tamamlananlar için 3 yıl süreyle uygulanacağı hükmü getirilmiĢtir.
Görüldüğü gibi 5084 sayılı Kanunda kısa sürede hem de yasanın esası olan maddelerde üç kez değiĢiklik yapılmıĢtır. Tasarı dördüncü değiĢikliği düzenlemektedir.
Tasarının 24 üncü maddesi 5084 sayılı Kanunda geçen "otuz iĢçi" ibarelerini "on iĢçi"
olarak değiĢtirmiĢtir.
Tasarıyla yapılan bir diğer önemli değiĢiklik ise vergi ve sigorta primi teĢvikinde esas
olan 01.04.2005 tarihinden önce iĢe baĢlamıĢ olan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin
mevcut iĢçi sayısını yüzde yirmi oranında artırmaları ve bu Ģekilde artırılanlar da dahil olmak
üzere toplam iĢçi sayısının otuza ulaĢması yönündeki Ģartı tamamen kaldırmasıdır. Bunu kesinlikle doğru bulmuyoruz. Yapılanı "teĢvik" olarak isimlendirmek mümkün değildir.
5084 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi "Enerji desteği"ni düzenlemektedir. Maddeye göre 01.04.2005 tarihinden önce faaliyete geçen iĢletmelerde istihdam edilen iĢçilerin sayısının
yüzde yirmi oranında artırılması ve bu Ģekilde, istihdam edilen toplam iĢçi sayısının asgari on
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kiĢiye ulaĢması halinde bu iĢletmeler yüzde yirmi oranında elektrik enerji desteğinden yararlanırlar.
Tasarının 24 üncü maddesinin "C" bendi ise "Enerji desteği" baĢlıklı söz konusu maddede değiĢiklik yapmaktadır. Tasarının bu maddede yaptığı ve benimsemediğimiz en önemli
değiĢiklik 01.04.2005 tarihinden önce faaliyete geçmiĢ olan iĢletmelerde enerji desteğinden
yararlanabilmek için gerekli olan belli bir sayıdan az olmamak üzere iĢçi istihdam edilmesi
Ģartının kaldırılıyor olmasıdır.
TeĢvik Yasasının kapsamı kendi içinde ayrıca tartıĢılabilir. Uygulanan modelin Türkiye'nin ihtiyaçlarına uygun olmadığı açıktır. Ancak böyle iken gerek vergi ve sigorta primi, gerekse enerji desteğinde öteden beri var olan istihdam Ģartının kaldırılmasını yanlıĢ buluyoruz.
01.04.2005 tarihinden sonra faaliyete geçen iĢletmelerde istihdam Ģartı aranırken bu tarihten
önce faaliyete geçmiĢ iĢletmelerde istihdam Ģartından vazgeçilmesinin makul hiçbir açıklaması bulunmamaktadır.
Tasarı Bedelsiz Yatırım Yeri Tahsisine iliĢkin hükümlerde de değiĢiklik öngörmektedir.
Kanunun yürürlüğünden sonra yukarıda da belirtildiği üzere kısa dönemde çok sayıda
değiĢiklik yapılmıĢ olması getirilen "teĢvik" modelinin tüm kesimlerin içine sinen, ekonomimizin ihtiyaç duyduğu bir model olmadığını göstermektedir. BaĢtan doğru kurulmayan bir model
bu nedenle sürekli olarak değiĢikliğe tabi tutulmaktadır. Ancak bu değiĢiklikler de teĢvik modelini ekonomimizin ihtiyaç duyduğu bir Ģekle dönüĢtürmeye yetmeyecektir.
4. Tasarının Geçici 3 üncü maddesinde yapılan düzenlenmeyle Maliye Bakanı, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve Sağlık Bakanına Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilen
sosyal güvenlik kurumlarının ve yeĢil kartlıların Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerden 2006
yıl sonu itibarıyla aldıkları tedavi hizmetlerine ait tutarlar ile 2006 yılında söz konusu hastanelere bağlı döner sermaye iĢletmelerinin genel bütçeye ödenmesi gereken Hazine paylarına
iliĢkin olarak mahsuplaĢma, alacaktan vazgeçme veya borçları terkin etmek suretiyle uzlaĢmaya müĢtereken yetki verilmektedir.
Kamu harcamalarını düĢük göstermek amacıyla AKP hükümetinin siyasi yaratıcılığının en iyi örneklerinden bir tanesi de sağlık harcamalarının tahakkuk ettirilmemek suretiyle
mali raporlara eksik yansıtılmasıdır. Özellikle sosyal güvenlik kurumlarının baĢta SSK olmak
üzere uygulanan politikalarının sağlık harcamalarında ortaya çıkardığı etkinsizliğin ve artan
harcama (fatura) miktarının gizlenmesi bu suretle sağlanmaya çalıĢılmaktadır.
BaĢta sosyal güvenlik kurumları ve bütçe kurumları olmak üzere kamu kurumlarının
devlet hastanelerine olan birikmiĢ 5 milyar YTL tutarındaki yükümlülüğü önemli bir kısmı mali
raporlarda tahakkuk etmiĢ bir gider olarak görülmemektedir. Üniversite hastaneleri de bu toplama dahil edildiğinde tutar 6 milyar YTL'ye yaklaĢmaktadır. Hükümet ve ekonomi yönetimi ise
2006 yılında önce 5437 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 11 inci maddesi ile sonra
da bu maddede değiĢiklik yapan 5471 sayılı Kanunun 3üncü maddesi ile devlet hastanelerinin
31.12.2004 yılına kadar olan alacaklarının silinmesi konusunda düzenleme yapmıĢtır. Tasarı
ile getirilen düzenleme ile ise 2004 sonrası döneme iliĢkin alacakların mahsup, alacakta vazgeçme ya da terkin yoluyla ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır.
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Bu uygulamanın iki temel sonucu vardır:
a Bütçenin genellik ilkesi dıĢına çıkılması suretiyle bütçeye konu olan gelir ve giderlerin tam gösterilmesinin önüne geçilmekte dolayısıyla genelde kamu harcamaları özelde ise
sağlık harcamaları olduğundan düĢük gösterilmektedir. Bu ise aynı zamanda kamu kesimi genel dengesinin de eksik gösterilmesine yol açacaktır.
a Bu uygulamanın diğer bir sonucu ise döner sermayelerin alacaklarının silinmesi yoluyla devlet hastanelerinin mali güçlük içine düĢmesi ve bunun sonucunda hem üretilen sağlık
hizmetinin kalitesinin azalması hem de hastanelerin piyasaya olan yükümlülüklerinin yerine
getirilememesidir.
Konunun daha iyi değerlendirilebilmesi amacıyla sağlık sistemine iliĢkin bir tabloyu
aĢağıda sunuyoruz.
(milyon YTL)

Ticari Alacaklar Toplamı

1999
164

2000
260

2001

2002

452

911

2003
1.402

Sağlık Bakanlığı

2004

2005

2006

2.218

4.840

6.200

1.542

3.932

5.037

Brüt SatıĢlar

588

1.031

1.678

3.182

4.365

7.295

10.492

Tic. Alacak./ Brüt SatıĢ. (%)
Tic. Alacak./GSMH (%)

27,9
0,21

25,2
0,21

26,9
0,26

28,6
0,33

32,1
0,39

30,4
0,52

46,1
1,00

Kaynak: CHP Grup Ekonomi DanıĢmanlığı
Dolayısıyla, hastanelerin harcamalarının döner sermayelerdeki kaynakla sağlandığı
bir ortamda döner sermayelerin hızla ödeme güçlüğüne bir süre sonra da ödeme imkânsızlığına çekilmesi bir bütün olarak sağlık sistemini olumsuz etkileyecektir.
Maddenin ikinci fıkrasında yer alan uzlaĢma sonrasında faturalar ve eklerinin imha
edilmesine yönelik hüküm doğru değildir. Bu belgelerin belli bir süre ile muhafaza edilmesi
baĢka açılardan gerekli olabilir. Bu nedenle anılan hükmün düzeltilmesi gerektiğini düĢünüyoruz.
M. Akif Hamzaçebi
Trabzon
A. Kemal Kumkumoğlu
Ġstanbul
Bülent Baratalı
Ġzmir

Birgen KeleĢ
Ġstanbul
M. Mesut Özakcan
Aydın
Mustafa Özyürek
Mersin
Kazım Türkmen
Ordu

Kemal Kılıçdaroğlu
Ġstanbul
A. Kemal Deveciler
Balıkesir
Gürol Ergin
Muğla
Enis Tütüncü
Tekirdağ

7

