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 Özel Tüketim Vergisi oranlarında düĢüĢ olmadığı müddetçe kayıtdıĢılığın önüne 

geçilemez 

Sayın Bakan, konuşmasında kendi dönemlerinde kayıtdışı ekonominin azaltılması 

konusunda önemli çalışmalar yaptıklarını ifade ettiler ve muhtelif rakamlar verdiler. 

Kayıtdışılıkla mücadelenin göstergeleri olarak verilen bu rakamlar kayıtdışılıkla mücadelede 

örnek alınacak rakamlar değildir. Bakınız, Tütün ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme 

Kurumu Başkanının bütçesini sunarken bize verdiği bilgilere göre gerek alkollü içkilerde 

gerek sigara satışlarında olağanüstü ölçüde bir düşüş var. Bunu iki şekilde yorumlamak 

mümkün tabii ki. Birincisi, sigara ve alkollü içkilerden alınan Özel Tüketim Vergisindeki artış 

nedeniyle artan fiyatlar tüketimi azaltmıştır. Buna seviniriz. İkinci yorum ise, bu vergi yükünün 

yüksekliğinin kaçağa yol açmış olmasıdır.  

Bir başka örneğim ise akaryakıt tüketimine ilişkin. 1994-2005 yılları arasında 

akaryakıt tüketimine baktığımızda benzin ve oto gaz tüketimi 1994 yılından 2005 yılına 

yüzde 5 artmış. Otomobil sayısına bakıyorsunuz 1994’e göre yüzde 102 artıyor. Otomobil 

sayısında yüzde 102 oranında  artış, ama, benzin ve oto gaz tüketiminde olağanüstü bir 

düşüş var. Bunu “teknoloji gelişti, araçlar daha az yakıt tüketiyor” şeklinde izah etmek 

mümkün değil. Bu açıkça şu demek: gerek sigara tüketiminde gerek alkollü içki tüketiminde 

gerekse akaryakıt tüketiminde olağanüstü bir kaçak var. Çünkü, akaryakıtta olsun, tütünde 

olsun, sigarada olsun, alkollü içkilerde olsun özel tüketim vergisi oranı olağanüstü ölçüde 

yüksek. Bu gözden geçirilip, indirime gidilmediği sürece, fiyatlarda bir makul yakalanmadığı 

sürece bu kaçak devam edecektir. 

 Fındık üreticilerinin alacağını hala vermiyorsunuz 

Biz burada üç yıldır söylüyoruz, dondan zarar gören fındık üreticisinin 252 trilyon liralık 

alacağını hâlâ bu bütçede göremiyoruz. Hatırlayın, Sayın Tarım Bakanı burada bütçesini 

sunarken kendisine şunu söyledim. Bu cümleyi kullanmak istemiyorum, bu kelimeyi de 

kullanmak istemiyorum, ama kullanmak zorundayım. 2004 yılından beri fındık üreticisinin 

alacağı olan 252 trilyon lirayı 2005, 2006 bütçelerine koymadınız. 2007 bütçesine de 

koymadınız. Ben bunu, üreticinin alacağını Hükûmet gasp etmiştir olarak yorumluyorum 

dedim, sizler itiraz ettiniz. Söz veriyorum arkadaşlar, ben “gasp” kelimesini değiştirmeye 

hazırım. Siz bir kelime bulun, bir cümle bulun. Bunun adı nedir? Sayın Bakan, bir cümle 

söylerse, bunun adı nedir? Ödenek önergesini o gün verdik. Kabul etmediniz. 

 Esnaftan alınan vergide yüzde 30,1 lik artıĢ, çok ciddi bir artıĢtır 
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2007 bütçesi, vergi gelirlerinde 2006’ya göre yüzde 14,9 artış öngörüyor. Millî gelir 

yüzde 12,3 artarken vergi gelirlerinin 14,9 artması, 2007’de ek vergilerin alınması veya 

mevcut vergilerin oranlarının artırılması ihtimalini akla getiriyor. Alt kalemlere baktığımızda 

gelir vergisinde yüzde 18,7’lik bir artış var. Basit usulde alınan vergide yüzde 30,1’lik bir artış 

görünüyor, bu 800 bin esnafı ilgilendiren çok ciddi bir artıştır.  

 Gıdada alınan KDV’de; biyodizeldeki ÖTV’de indirim sözleri verilmiĢti 

Sayın Bakana sormak istiyorum. Sayın Başbakan gıdada KDV indirim sözü verdi. 

Acaba o ne aşamada? “Biyodizelde ÖTV indirimi” sözünü Sayın Başbakan Adalet ve 

Kalkınma Partisinin bir grup toplantısında açıklamıştı. Bu tarımsal üretimi teşvik amaçlıydı. O 

ne oldu acaba?  

 Kaldırılacak olan özel gider indirimi nedeniyle yapılacak olan ödemenin tutarı 

nedir? 

Özel gider indiriminin kaldırılarak yerine asgari geçim indiriminin getirilmesi 

uygulaması yönünde Sayın Bakanın bir açıklaması var. Sayın Bakandan şu konuda bilgi rica 

ediyorum. Kaldırılacak olan özel gider indirimi nedeniyle yapılacak olan ödemenin tutarı 

nedir? Getirilen asgari geçim indirimi nedeniyle vazgeçilen verginin tutarı nedir? 

 Özel indirimin kaldırılması nedeniyle ücretliler, daha ağır bir vergi yüküyle karĢı 

karĢıya kalacak 

Ücrette uygulanan gelir vergisi tevkifatı nedeniyle tahsil edilen verginin gelir vergisi 

içindeki oranı 1994 yılında yüzde 51,3’ken bu rakam 1999’da yüzde 43’e düşmüş, şimdi 

yüzde 50 dolaylarında. Ücretlinin, Adalet ve Kalkınma Partisi Hükûmeti döneminde vergi 

yükünün giderek arttığını, vergi oranlarındaki indirimin ücretlere yansıtılmaması, özel 

indirimin kaldırılması nedeniyle ücretlilerin daha ağır bir vergi yüküyle karşı karşıya kaldığını 

görüyoruz.  

 ÖTV’siz yakıtın uygulanacağı sınır kapılarının arasında Sarp Sınır Kapısı neden 

yok? 

20/4/2006 tarihinde TBMM’de kabul edilen 5493 sayılı, Özel Tüketim Vergisi 

Kanunu’nda değişikllik yapan bir kanun var. Bu kanunla Türkiye’nin yurt dışına yaptığı yük 

taşımalarındaki maliyetin indirilebilmesi amacıyla sınır kapılarında yurt dışına yük taşıyan 

araçlara ÖTV’siz yakıt verilme uygulaması başlatıldı. Hepimizin olumlu bulduğu, desteklediği 

bir kanundu bu. Bu çerçevede bir kararnameyle bu ÖTV’siz yakıtın uygulanacağı sınır 

kapıları Ambarlı, Pendik, Tekirdağ ve Kapıkule ve Hamzabeyli olarak belirlenmiştir, ama bir 

Sarp Sınır Kapısı yoktur örneğin. Doğu Karadeniz’deki ihracatçıların o yönlü bir talebi var. 

Olmamasının teknik açıklamaları yapılabilir. Ama, en azından bu talebin de Sayın Bakan 

tarafından dikkate alınmasını kendilerinin takdirlerine sunuyorum.  

 Vergi dıĢı kalemlerde de artıĢ öngörülüyor 

Vergi dışı gelirlerde bir iki kaleme değinmek istiyorum. Yol, köprü, tünel ücret 

gelirlerinde 2007 yılında yüzde 20,5 oranında bir artış öngörülüyor. Bu enflasyonun ve 

büyümenin üzerinde bir artış. Yine döner sermayelerin kârlarından aktarılan paylarda yüzde 

27,6 oranında bir artışı öngörülüyor. Döner sermayeler zaten bazı alacaklarının silinmiş 

olması nedeniyle oldukça zora düşmüş olan kurumlar. 2007’de öyle anlaşılıyor ki döner 
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sermayelerin gelirlerinin önemli bir kısmı yine bu şekilde bütçeye alınmak istiyor. Bu döner 

sermayeleri bir hayli zorlayacaktır.  

 Kamu ve özel sektördeki iĢçilerin ücretinde reel olarak bir düĢüĢ söz konusu 

Ücretlilerin Adalet ve Kalkınma Partisi Hükûmeti döneminde reel olarak ele geçen 

ücretlerinde bir artış olmuş mudur? Sayın Bakanın da imzası bulunan 2007 yılı programında 

yer alan tabloya göre, 1994 yılı 100 kabul edilmek suretiyle yapılmış olan endekse göre, 

kamu sektöründeki bir işçinin ücreti 2000 yılında 111,1 iken, bu şu anda 2005 yılında 95’e 

düşmüştür. Özel sektörde bir işçinin ücreti 119,4 iken, bu, 2005 yılında 97,7’ye düşmüştür. 

Asgari ücrette bir artış var, ama, kamu ve özel sektördeki işçilerin ücretinde reel olarak bir 

düşüş söz konusudur. Sayın Bakan bu konuda acaba ne düşünüyor? 

 Acaba asgari ücretle satın alınan ekmek fiyatının arttığı yönünde örnek 

verilirken, buğdayı üreten çiftçinin satın alma gücünün düĢtüğü akla gelmiyor 

mu? 

Sayın Başbakan bir konuşmasında, “Satın alma gücü düşen varsa bana gelsin.” diye 

söyledi. Bir arkadaşımız da asgari ücretle satın alınan ekmek miktarlarından örnek vererek 

satın alma gücündeki artışı ifade etti. Ben yine devletin rakamlarını kullanacağım, 2007 yılı 

programının “Tarımsal ürün fiyatlarındaki gelişmeler” başlıklı tablosunda toplam 32 ürün var 

ama, ben 26’sını vereceğim; çünkü, son 6 üründe tek bir yılın fiyatı var, diğer 26 üründe ise 

2003, 2004 ve 2005 yılı fiyatları var. Bu 26 ürünün toplam 15’inde bir fiyat düşüşü söz 

konusu. Örnek veriyorum: Buğdayın, pamuğun, kuru incirin, soya fasulyesinin fiyatı 2003 

yılından itibaren sürekli olarak düşmüş. Diğer ürünlerde de 2005 yılında 2004’e göre 

düşüşler var. Acaba asgari ücretle satın alınan ekmek fiyatının arttığı yönünde örnek 

verilirken, buğdayı üreten çiftçinin satın alma gücünün düştüğü akla gelmiyor mu? Ayrıca, 

biraz önce verdiğim işçi ücretlerindeki düşüş, işçinin satın alma gücünün azaldığını 

göstermiyor mu?  

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 


