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 Kurumlar Vergisi oranı indiriliyor ama bunun vergi gelirlerinde yaratacağı 

azalıĢ nasıl telafi edilecek? 

Tasarının temel hareket noktası, birçok değişiklik sonucu yürürlükte olan Kurumlar 

Vergisi Kanununun takibi bir hayli zor olan kanun haline dönüşmesi nedeniyle birçok 

değişikliği bir araya getirerek yeni ve daha basit bir kanun hazırlamaktır. Bu yapılırken, 

Tasarıda, Kurumlar Vergisi oranı yüzde 30’den 20’ye indirilmiş ve bunun yanında, sorunlu 

olan bazı müesseselerin yerine daha uygulanabilir bazı düzenlemeler getirilmiştir.  

 Tasarının en önemli özelliği Kurumlar Vergisindeki oran indirimidir 

Küreselleşme, bütün ülkeleri etkileyen bir süreçtir. Küreselleşme, sermayenin serbestçe 

dolaşması, ticaretin önündeki engellerin giderek kalkması, dünyanın giderek tek bir pazar 

haline dönüşmesi demektir. Böyle bir süreçte sermaye hareketlerinin serbestleşmesi, 

ülkeleri, vergi indirimleriyle daha uygun bir yatırım ortamı yaratarak, sermayeyi kendilerine 

çekme yönlü politikaların içerisine itmiştir. Şu an yapılmakta olan indirim de bu çerçevede 

yapılmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken husus ise şudur: Ülkeler, vergi oranlarını 

indirirken, özellikle kurumlar vergisi oranını indirirken, vergi tabanını genişleten birtakım 

düzenlemelere gitmişlerdir. Vergi tabanını genişletmek demek, vergiye tabi olmayan 

alanları vergiye tabi hale getirmektir. Bu ülkelerde, gelişmiş ülkelerde, Türkiye’ye kıyasla 

çok daha az boyutta olduğu için vergi tabanını genişletmenin aracı olarak, sistemde yer 

alan istisna ve muafiyetleri kaldırmaya gitmişlerdir. Bu sayede, oran indirimine rağmen, bu 

ülkelerde kurumlar vergisi hâsılatında bir düşüş olmamıştır. 

 Türkiye ġoförler ve Otomobilciler Federasyonunun, Karayolları Trafik 

Kanununa göre plaka satıĢından elde ettiği gelirlere yönelik Kurumlar Vergisi 

muafiyeti kaldırılıyor  

Tasarıya baktığımızda ise oran indirimini görüyoruz; ama, buna paralel olarak 

vergi tabanını genişleten bir düzenlemeyi göremiyoruz. Bu oran indiriminin vergi 

gelirlerinde yaratacağı etki 3,2 milyar YTL düzeyindedir. Bunun bir bölümünün, kaldırılan 

yatırımın indirimi nedeniyle telafi edileceği düşünülebilir. Tasarıda tabanın 

genişletilmesine yönelik düzenleme olarak ele alınabilecek iki tane önlem görüyoruz. 

Birincisi, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun, Karayolları Trafik Kanununa 

göre plaka satışından elde ettiği gelirlere yönelik Kurumlar Vergisi muafiyeti kaldırılması.  

 Tüketim ve TaĢımacılık Kooperatiflerinin Kurumlar Vergisi muafiyeti kaldırılıyor 

İkinci önlem de, tüketim ve taşımacılık kooperatiflerinin Kurumlar Vergisi 

muafiyetinin kaldırılmasıdır. Yani, siz, 3,2 milyar YTL’lik, 3,2 katrilyon liralık bir azalışı 

gerçekleştiren bir oran indirimi yapıyorsunuz. Bunun, varsayalım ki, yarısını yatırım 

indiriminden karşıladınız; ama, kalan yarısını, 1 milyar dolar diyelim, 1 milyar dolar 

düzeyindeki bir azalışın çaresi olarak Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun vergi 
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muafiyetini kaldırmak, tüketim ve taşımacılık kooperatiflerinin vergi muafiyetini kaldırmak 

olarak görüyorsunuz. Bunun çare olmadığı açıktır. Bu azalışın, eğer, önlemlerini siz 

almıyorsanız, bütçenin gelir tarafı bu kadar açık verecektir demektir. Gelir tarafı bu kadar 

açık veren bir bütçenin dengesini kurmak için, bu sefer, harcamaları kısmakla karşı 

karşıya kalacaksınız.  

 Tekstildeki KDV indiriminin neden olduğu gelir azalıĢı sağlık harcamalarındaki 

kısıntıyla telafi edilmek isteniyor  

İşte, bugün, sağlık harcamalarını hükümet kısmak istiyor. Neden kısmak istiyor; 

çünkü, daha önce tekstilde bir KDV indirimi yaptı. Tekstildeki KDV indirimi hedefe 

ulaşmadı. Nisan ve mayıs aylarına baktığımızda en büyük fiyat artışının giyim ve 

ayakkabıda olduğunu görüyoruz, Türkiye İstatistik Kurumunun rakamları böyle söylüyor. 

Tekstildeki KDV indiriminin yarattığı vergi azalışını telafi etmek için sağlık harcamaları 

kısılmak zorunda kalınıyor. Bu doğru değildir. Bu hesap iyi yapılmalıydı. Kurumlar Vergisi 

oran indirimini, biz, Parti olarak olumlu buluyoruz, destekliyoruz ve bu Tasarıya da bu 

yönüyle destek vermek istiyoruz; ancak, bu hesabı yapmayıp, buradaki vergi azalışını 

toplumun diğer kesimlerinin üzerine koyarsanız veya hiçbir hesap yapmazsanız “nasıl 

olsa ileride bir şekilde buna çözüm buluruz” derseniz kamu maliyesinin dengelerini 

sarsarsınız ve bugün yaşadığımız çalkantıyı, ekonomide yaşadığımız çalkantıyı çok daha 

derinleştirirsiniz.  

Buradan vazgeçtiğiniz oran indirimiyle karşı karşı kaldığınız gelir azalışını diğer 

vergilere yüklenmek, o vergilerde artırıma gitmek suretiyle telafi etmek; Özel Tüketim 

Vergisine, Katma Değer Vergisine, bu tip dolaylı vergilere veya emek üzerindeki birtakım 

vergileri artırmak suretiyle telafi etmektir. Türkiye’de bir anlamda yapılan budur.  

 Ücretliler üzerindeki vergi yükü giderek ağırlaĢıyor 

Birkaç ay önce Gelir Vergisi Kanunu tarifesinde değişiklik tasarısını görüşürken, 

ücret geliri dışında gelir elde eden kişilerde Gelir Vergisi tarifesi 5 puan indirilirken 

ücretlilerde bu indirim yapılmamış, ücretlilerin diğer tarifeye kıyasla 5 puan daha indirimli 

oranda vergilenme olanağını sağlayan düzenlemesi ortadan kaldırılmıştır. Bunun anlamı, 

ücretliler üzerindeki vergi yükünün mukayeseli olarak ağırlaşmasıdır. 

İstihdam üzerindeki vergi yükünde imalat sanayinde çalışan bir işçinin ödediği 

vergilerin elde ettiği ücrete kıyasla oranının yüzde 42,7 olduğunu düşünürsek ve bunun 

OECD içerisinde en yüksek oran olduğunu düşünürsek, halkımızın içinde yaşadığı zor 

koşulları düşünürsek, Türkiye’nin istihdam üzerindeki vergi yükünü azaltmak gibi bir 

gerçekle, zorunlulukla karşı karşıya olduğunu görürüz.  

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 


