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 Pembe tablo çizen açıklamalar gerçekçi değil 

Sayın Maliye Bakanımız, bir süre önce, bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı ve 

sonuçların çok başarılı olduğunu kamuoyuna ilan etti, vergi gelirlerinde olağanüstü bir artış 

olduğunu söyledi. Ancak, pembe tablo çizen bu açıklamalar gerçekçi değil. Sayın Bakan 

“bütçe uygulamasında -vergi uygulamasında- gelir bütçesi fazla vermiştir” derken, 

kamuoyuna şu hususun açıklanması ihmal etti, yapmadı. Şöyle ki, ilk altı aylık uygulamada 

Kurumlar Vergisi geçici vergi tahsilatı yüzde 30 oranı üzerinden yapılmıştır; daha geçen hafta 

yasalaşan bir tasarıyla da Kurumlar Vergisi oranının -geçici vergi de dahil olmak üzere- 1 

Ocak 2006’dan itibaren geçerli olacak şekilde yüzde 20’ye indirilmesi öngörülmüştür. Yani, 

siz ilk altı ayda Kurumlar Vergisinin birinci geçici vergi taksitine ilişkin olarak yüzde 30 

oranıyla vergi tahsil ettiniz; bunu, Kurumlar Vergisi Yasası yürürlüğe girdikten sonra 

mükellefin ikinci taksitinden mahsup edeceksiniz; yani, yüzde 30 ile yüzde 20 arasındaki 

farkı, 10 puana isabet eden vergiyi mahsup edeceksiniz. Bunu kamuoyuna açıklamazsanız, 

“vergi gelirlerinde çok büyük bir fazla verdik” derseniz, bu gerçekçi olmaz.  

Sayın Maliye Bakanı ile Hazineden sorumlu Sayın Bakanımız bugün de yapmış 

oldukları bir açıklamayla vergi politikasında çok önemli değişiklikler yapmışlardır. Yani, bir 

yandan, başarıyla giden bir bütçe ve vergi politikasından söz ediyorsunuz, bir yandan, bugün 

yaptığınız açıklamayla ve bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek olan bir 

kanun teklifiyle vergi politikasında bir yıl önce kabul edilenlerin, Hükümet, şimdi tersini 

Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirmiştir. 

 Faiz dıĢı fazla hedefi tutturulamadığından açıklamıyorlar  

Hükümet çok başarılı bütçe uygulamasından söz ederken, henüz 2005 yıl sonu faiz 

dışı fazla miktarını açıklayamamıştır. Neden açıklayamamıştır; çünkü, taahhüt edilen yüzde 

6,5 oranındaki faiz dışı fazlayı Hükümet tutturamamıştır. Eğer tuttuysa, Sayın Maliye 

Bakanımız, bunu burada rakamlarıyla açıklar, yüzde kaç olduğunu açıklar. Tutmayan bir faiz 

dışı fazla varken, bu açıklanamazken başarılı malî disipline sahip bir maliye politikasından, 

bir bütçe uygulamasından söz etmek mümkün değildir.  

 Enflasyon oranı artmaya devam edecek, faizler yükselecek, TL değer 

kaybedecek 

Bugün açıklanan ne olmuştur: Yatırım fonu vergilemesinde, 1 Ocak 2006’dan 

itibaren, uyguladığımız sistemi değiştirdik; vazgeçiyoruz, eski sisteme dönüyoruz. Vergi 

politikalarındaki bu kararsızlık güvensizliğe neden olur. Güvensizlik, politikalara güven 

duyamama, bütçe sonuçlarının olumsuz olmasına yol açar.arkadaşlar. Tablo budur. Bu tablo 

neyi yaratmıştır? Politikalardaki tutarsızlık, sadece vergi politikası değil, ekonomi 
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politikalarındaki tutarsızlık, piyasadaki, ekonomideki gelişmelere kayıtsızlık, bir güven 

bunalımı yaratmıştır. Tabiî ki, Amerikan Merkez Bankasının faiz artırımı, Japonya’nın faiz 

artırımı önemli olmuştur. Bütün bunlar, artık, Türkiye’nin uluslararası likidite açısından eskisi 

kadar cazip bir ülke olmadığını gösterir. Ama, nisan ayından bu yana yükselen bir enflasyon 

olduğunu düşünürseniz, bu enflasyonun, Merkez Bankası Başkanının açıklamalarına göre, 

haziran ve temmuz ayında devam edeceğini dikkate alırsanız, 2005 sonu faiz dışı fazlasının 

tutturulamamış olmasını ve bu nedenle hükümet tarafından hâlâ açıklanamamış olmasını 

dikkate alırsanız, siyasî ortamdaki belirsizliği, cumhuriyetin temel nitelikleriyle ilgili yapılan 

tartışmayı, cumhurbaşkanlığı seçimi etrafındaki tartışmayı alırsanız, bütün bunları bir araya 

getirirseniz, bunların sonucu, faizlerin yükselmesidir, Türk Lirasının değer kaybetmesi, 

dövizin değer kazanmasıdır.  

 Bugün açıklanan önlemler yeterli değildir 

Bakın, 3 Mayısa kıyasla bugüne geldiğimizde, faizler, devlet iç borçlanma senetlerinin 

ikincil piyasadaki faizlerindeki artış oranı yüzde 46 olmuştur. Türk Lirasındaki değer kaybı, 

kurdaki değer artışı yüzde 25 olmuştur. Hükümet, bir panikle bugün bir önlem açıklıyor. Bu 

önlemler güven vermeye yetmez, bunlar yeterli önlemler değildir. Merkez Bankası 

Başkanımız, hatırlayacaksınız, yüzde 1,75’lik bir faiz artırımı kararı alıp, faizleri yükseltti. 

Doğru bir karardır; ama, bu kararın başka önlemlerle desteklenmesi gerekiyordu. Hükümet, o 

faiz artırımı kararının her şeye yeteceğini düşündü; ama, yeterli olmadı. Bugün açıklananlar 

da sorunun çözümü değildir. Enflasyonun yükselişini nasıl önleyeceksiniz, sorun buradadır; 

buna yönelik politikaları hükümet, maalesef, ortaya koyamamıştır.  

 Memurların yer değiĢtirme harcırahları ödenecek ama faiziyle beraber ödenmeli  

Bu tasarının bütçe kanunlarına ilişkin olarak yapılan düzenlemeler dışında birkaç 

önemli düzenlemesi var. Kamu personeline yapılan harcırah ödemelerine ilişkin bir düzeltme 

hükmü getiriliyor. Bu şudur: Kendi isteğiyle yer değiştiren personele, kamu personeline, 

kendilerinden kurumlarının aldığı dilekçe uyarınca harcırah ödenmiyordu; ”yer değiştirme 

harcırahı, sürekli görev yolluğu” diyoruz buna; bu, ödenmiyordu. Ancak, harcırah alamayan 

personel yargıya başvurdu. Yargı, Danıştay memura hak verdi; düzenlemelerle ilgili olarak 

vatandaşı, memuru haklı gördü ve bu harcırahın ödenmesine karar verdi. Hükümet, bunun 

üzerine, yaptığı düzenlemeyle geçmişe yönelik olarak bu harcırahları memurlara ödeyecek.  

Bunu olumlu buluyoruz tabii ki; ancak, maddede eksik bir yan var. Madem ki, 

memurun 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl öncesinden bir alacağı var. Bunu şimdi ödeyeceksiniz, 

hakkaniyetiniz gerekir, bunun bir kanuni faizle ödenmesi gerekir. Plan ve Bütçe 

Komisyonunda bunu çok ifade ettik; ancak, kabul görmedi. Şimdi bu konuda yine  bir önerge 

vereceğiz, umuyorum bu önergemiz kabul edilecektir. Hukukun üstünlüğü bunu 

gerektirmektedir.  

 Kendi isteğiyle yer değiĢtiren kamu personelinin hakkı olan harcırahın faizi ile 

birlikte ödenmesine iliĢkin olarak TBMM Genel Kurulunda M. Akif HAMZAÇEBĠ 

ve arkadaĢlarının verdiği önerge kabul edilmiĢtir. 

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 


