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Küçük ve orta ölçekli işletmeler yani KOBİ’ler, gerek 2001 krizinin sonrasında 

uygulanan İstanbul yaklaşımının kapsamına girmemiş olmaları gerekse halen yaşamakta 

olduğumuz ekonomideki bazı problemler nedeniyle finansman güçlüğü içine girmişlerdir ve 

bunların kredi borçlarının geri ödemesinde zaman zaman sorunlar meydana gelmiştir. 

Tasarı, kredilerini zamanında geri ödeyemeyen KOBİ’lerin bu kredilerine yeni bir vade 

sağlanmasını amaçlamaktadır. Tasarının kapsamına potansiyel olarak 40 bin civarında KOBİ 

girebilecektir ve bu 40 bin civarında KOBİ’nin mali sisteme yaklaşık 1 milyar YTL tutarında 

borcu bulunmaktadır. 

KOBİ’lerin banka sistemine olan borçları yanında, vergi dairesine, Sosyal Sigortalar 

Kurumuna da borçları vardır. Tasarı, bu konuda genel sistemden ayrılmamış, 6183 sayılı 

Yasaya göre, vergi ve sigorta prim borçları yirmi dört aya kadar taksitlendirilmesini 

öngörmüştür. Tasarı, bu borçların taksitlendirilmesinde yıllık yüzde 9 olan kanuni faiz oranını 

almıştır. Ancak, vadenin uzamasına paralel olarak,bileşik faiz uygulaması nedeniyle yüzde 

9’luk faiz oranı yükselebilmektedir. Bu önlenmelidir. Mademki yüzde 9’luk bir faiz oranı 

benimsenmiştir, uygulamada karışıklığa gitmeye gerek yoktur; 6183 sayılı Yasa 

uygulamasındaki gibi basit faiz oranı benimsenmelidir. 

Bir başka sorun da KOBİ’lerin vergi borcunun taksitlendirilebilmesi için vergi dairesine 

teminat gösterme zorunluluğunun olmasıdır. KOBİ’ler zaten, borcunu ödeyememiştir, mevcut 

varlıkları da bankalar tarafından ipotek altına alınmıştır; onların vergi dairesine teminat olarak 

gösterilmesi hâlinde vergi dairesinin bunu kabul etme olanağı da yoktur. O hâlde, bu Yasa 

uygulamasına mahsus olarak, vergi ve sigorta prim borçlarının taksitlendirilmesinde teminat 

aranmamalıdır.  

Genel Kurulda Bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler yapılırken, iktidar partisi grubu 

adına söz alan bir arkadaşımız, kendi Hükûmetleri döneminde hayat standardı esasının 

kaldırıldığını ifade etti. Hayat standardı esası -eğer uygulamada olsaydı- esnafımızı, KOBİ 

olarak isimlendirdiğimiz işletmelerin sahiplerini de çok yakından ilgilendiren bir uygulamadır. 

O kadar iddialı bir cümle kullandı ki arkadaşımız, “Hayat standardı esasını kaldırma şerefi 

Adalet ve Kalkınma Partisi Hükûmetine aittir.” dedi. Bunu duyunca doğrusu çok üzüldüm. 

Hayat standardı esası AKP öncesindeki hükûmet döneminde çıkarılan bir yasayla 2000 ve 

2001 yılları için getirilmiştir. Siz ise iktidar olur olmaz TBMMye getirmiş olduğunuz bir 

tasarıya Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülürken verdiğiniz bir önerge ile, yürürlükten 

kalkmış, süresi bitmiş olan hayat standardı esasını ekleyip yeniden 2002 yılı için ihdas etmek 

istediniz. Bunu Plan ve Bütçe Komisyonunda bizim eleştirimize, ısrarımıza rağmen kabul 
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ettiniz. O kadar şiddetli gündeme getirdik ki bunu, burada Plan ve Bütçe Komisyonu o 

maddeyi geri çekti ve o bu şekilde, sizin talebinize, isteminize rağmen yürürlüğe girmemiş 

oldu. Yani, siz, esnafa vergi getiren ve süresi bitmiş olan bir uygulamayı yeniden getirmek 

istediniz, bunda da başarılı olamadınız. Yani bu şeref bize aittir.  

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 


